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patrz: neolit

•	 ślad osadnictwa kultury świderskiej (schyłkowy paleolit)
obozowisko z okresu mezolitu•	
osada kultury pucharów lejowatych i kultury ceramiki sznurowej (neolit)•	
osada kultury łużyckiej (halsztat)•	
ślady osadnictwa kultury przeworskiej (okres rzymski)•	
ślady osadnictwa z okresu wczesnego i późnego średniowiecza oraz •	
nowożytności

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie autostrady A4, przeprowa-
dzone od czerwca do września przez mgr Lidię Kamyczek i mgr. Mirosława 
Masojcia (Instytut Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu). Prace koordy-
nował dr Jarosław Bronowicki. Finansowane przez Agencję Budowy i Eksplo-
atacji Autostrad. Przebadano powierzchnię 124 arów.

Odkryto około 160 obiektów o różnych funkcjach datowanych jw. Znale-
ziono kilkaset fragmentów ceramiki naczyniowej pradziejowej i średniowiecz-
nej oraz ponad 1100 zabytków krzemiennych.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Śląskich Sprawozdaniach Arche-
ologicznych”, t. XLIII, s. 77-94 i „Badaniach Archeologicznych na Górnym Ślą-
sku i Ziemiach Pogranicznych w latach 1999-2000”, Katowice 2002, s. 469-474.

patrz: wczesna epoka żelaza

Neolit

•	 osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)
osada z wczesnej epoki brązu•	
osada kultury łużyckiej•	
osada z okresu wczesnego średniowiecza•	
osada z okresu nowożytności•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 24 lipca do 19 
sierpnia pod kierownictwem P. Makarowicza (Fundacja Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksplo-
atacji Autostrad.

•	 osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)
BBadania prowadzone przez mgr. Olgierda Felczaka (autora sprawozdania), 

mgr. Mariana Kochanowskiego i mgr. Zdzisława Ratajczyka (Muzeum Archeolo-
giczne w Gdańsku). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad 
w Toruniu. Pierwszy sezon badań.

Stanowisko nr 115 wg numeracji w ramach autostrady A1, jest zarejestrowa-
ne pod numerem 9 w miejscowości Barłożno. Znajduje się na północny wschód 
od miejscowości Barłożno na 52 km odcinka przyszłej autostrady A1. Pod wzglę-
dem fizjograficznym mieści się w południowej części Pojezierza Starogardzkiego, 
w odległości  około 7 km na wschód od Skórcza. Wymienione stanowisko odkry-
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