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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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Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach Zachodniopomorskich”.
Badania nie będą kontynuowane.

•	 osada kultury lendzielskiej (neolit)
osada kultury łużycki (wczesna epoka żelaza)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez mgr. Bogusława 
Chorążego i mgr Bożenę Chorąży. Finansowane przez Śląskiego WKZ w Kato-
wicach. Drugi i ostatni sezon badań.

Stanowisko odkryto w czerwcu 1999 r. w trakcie badań powierzchniowych 
prowadzonych przez Dział Archeologii Muzeum Okręgowego w Bielsku-Białej, 
w ramach programu weryfikacji badań AZP strefy górskiej i podgórskiej.

Jest usytuowane na terenie Krasnej, dzielnicy Cieszyna, w zachodniej 
partii wybitnego cypla terenowego zlokalizowanego w widłach potoków Bie-
lowiec i Krośnianka (wys. bezwzględna 339 m n.p.m., wys. względna 40 m). 
Cypel budują w przeważającej mierze formacje łupków cieszyńskich, jedy-
nie w miejscu usytuowania stanowiska jego górną partię pokrywają znacz-
nej miąższości żwirzaste i piaszczyste osady fluwioglacjalne zlodowacenia  
południowopolskiego.

Badania objęły strefę przyległą od północy do piaskowni leżącej w południo-
wej partii cypla oraz rowy sondażowe wytyczone w celu rozpoznania sytuacji 
w pozostałych partiach stanowiska. Łącznie przebadano powierzchnię 7 arów.

Przeprowadzone badania przyniosły szereg cennych informacji naukowych 
oraz dostarczyły pokaźnego zasobu materiału zabytkowego. W obrębie przeba-
danej powierzchni stanowiska stwierdzono obecność warstwy kulturowej oraz 
odkryto 63 obiekty osadowe zagłębione w calec.

Warstwę kulturową zarejestrowano jedynie w obrębie strefy brzeżnej pia-
skowni. W pozostałych przebadanych częściach stanowiska brak czytelnych 
śladów jej obecności. Zalegała ona bezpośrednio na calcu w postaci słabo od-
różniającej się od calca, jasnobrunatnej gliny o miąższości 10-30 cm.

Odkryte obiekty osadowe stanowią w przeważającej mierze  jamy za-
sobowe w rzucie poziomym owalne i nieckowate w profilu oraz koliste jamy  
posłupowe.

Pozyskany materiał zabytkowy pozwala na wyróżnienie dwóch zasadni-
czych faz zasiedlenia prehistorycznego stanowiska ze śladami zasiedlenia także 
w innych okresach.

Pierwszą fazę osadniczą należy łączyć z późną fazą kultury lendzielskiej. 
Materiały tej fazy wystąpiły w warstwie kulturowej (przede wszystkim w partii 
spągowej) oraz w przeważającej ilości obiektów osadowych. Stanowią je wyroby 
kamienne oraz fragmenty ceramiki.

Druga faza zasiedlenia stanowiska przypada na okres wczesnej epoki żelaza 
i jest związana z kulturą łużycką. Materiały odpowiadające chronologicznie tej 
fazie wystąpiły w warstwie kulturowej oraz w nielicznych obiektach osadowych.

Materiał zabytkowy złożono w Muzeum Okręgowym w Bielsku-Białej, do-
kumentację badawczą przekazano do archiwum Śląskiego WO SOZ w Katowi-
cach (Delegatura w Bielsku-Białej).

Wyniki badań opublikowano w „Badaniach Archeologicznych na Górnym 
Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w latach 1999-2000”, s. 95-106.

Badania na stanowisku zakończono.

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

CIESZYN, st. 14, gm. loco, 
woj. śląskie, AZP. 109-44/18

Ciosny Folwark, st. 2,  
gm. Zgierz, woj. łódzkie,  
AZP 63–51

Daniszew, st. 21, gm. loco,  
woj. wielkopolskie, AZP 58-44/90
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