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Odkryto obiekty archeologiczne i zabytki ruchome należące przede wszyst-
kim do kultur neolitycznych: kultury ceramiki wstęgowej rytej i malickiej (osa-
dy) oraz kultury badeńskiej i kultury ceramiki sznurowej (znaleziska luźne i po-
chówek tej ostatniej). W epoce brązu istniały tu rozległe osady kultury mie-
rzanowickiej i kultury łużyckiej. Chronologię stanowiska zamykają pojedyncze 
ślady osadnictwa średniowiecznego.

Stanowisko Brzezie 17 to przede wszystkim osada kultury ceramiki wstę-
gowej rytej. Była ona pierwszą na trasie autostrady, na której odkryto ślady 3 
długich domów o konstrukcji słupowej.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach ratowniczych na trasie 
projektowanej autostrady A 4 w woj. małopolskim (sezon 2000-2001 – neolit 
i wczesna epoka brązu)”, ACC, 37, 19-14.

Badania będą kontynuowane.

patrz: mezolit

•	 osada kultury pucharów lejkowatych
ślady osadnictwa kultury amfor kulistych•	
osada kultury łużyckiej•	
osada kultury pomorskiej•	
osada z okresu wczesnego średniowiecza•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w związku budową 
autostrady A-2, przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu, pod 
kierunkiem Ryszarda Kirkowskiego i Moniki Gaździk. Finansowane przez 
Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad w Warszawie.

Wyniki badań opublikowano w „Raporcie 2001-2002”, s. 150-153.

patrz: wczesne średniowiecze

patrz: wczesne średniowiecze

patrz środkowa, młodsza i późna epoka brązu

•	 osada kultury amfor kulistych, horyzont późnoamforowy, faza III?
Interwencyjne badania archeologiczne, przeprowadzone we wrześniu, 

przez Muzeum w Koszalinie. Finansowane przez Muzeum w Koszalinie. Prze-
badano powierzchnię około 100 m².

Piaszczysty pagórek w dnie kotliny pojeziernej (obecnie torfowisko 
„Chwalimskie Bagno”) – południowo-zachodni brzeg dawnego jeziora, strop 
piasków pod około 2-metrową warstwą torfu. Rozrzut materiałów rucho-
mych w promieniu około 20 m. Nie zachowały się żadne ślady obiektów. 
W inwentarzu: pławik z kory, bryłka bursztynu kopalnego, kamień szlifier-
ski, nieckowate żarno, osełka-gładzik, 2 rdzenie krzemienne i 2 krzemienne 
odłupki (jeden fragmentaryczne łuskany), 240 bardzo drobnych fragmentów 
4 naczyń glinianych (amfora dwuuszna, dwie wazy dwuczłonowe i garnek  
jajowaty).

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w Muzeum w Kosza-
linie i Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku.

Buszów, st. 1 gm. Lubiszyn, 
woj. lubuskie, AZP 44-08/4

CHEŁMNO, st. 4,  
woj. wielkopolskie

Chocicza, st. 4, gm. Września, 
woj. wielkopolskie, AZP 54-
33/56

Chodakówka, st. 3,  
gm. Kańczuga,  
woj. podkarpackie, AZP 104-
79/163

Chrząstów Folwarczny, st. 1, 
gm. Rzęczew, woj. łódzkie

CHWALIMKI, st. 9,  
gm. Barwice,  
woj. zachodniopomorskie, 
AZP 24-24/121
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