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RZESZÓW, st. 54, gm. loco, woj. rzeszowskie, AZP 103-75/30
osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit)•	
osada kultury ceramiki pucharów lejkowatych (neolit)•	
ślady osadnictwa kultury mierzanowickiej (wczesny okres epoki brązu)•	
ślady osadnictwa kultury trzcinieckiej (starszy okres epoki brązu)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 18 czerwca do 20 lipca przez 
mgr. Wojciecha Dragana i mgr. Piotra Miturę (Muzeum Okręgowe w Rzeszowie). Finansowane przez 
Rzeszowską Spółdzielnię Lokatorsko-Własnościową. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 
700 m².

Odkryto pozostałości 10 obiektów nieruchomych oraz 26 dołków posłupowych, będących 
pozostałością trzech domów słupowych odsłoniętych częściowo. Pozyskany materiał ruchomy 
kultury ceramiki wstęgowej rytej reprezentuje fazę Ż II. Ponadto wystąpił materiał ceramiczny kultury 
pucharów lejkowatych oraz pojedyncze fragmenty ceramiki kultury mierzanowickiej i trzcinieckiej.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszowskiego Ośrodka 

Archeologicznego”.
Badania nie będą kontynuowane.

RZUCEWO, st. 1, gm. Puck, woj. gdańskie, AZP 04-42/1
osada kultury rzucewskiej (neolit)•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Danutę Król (Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku). Finansowane przez PSOZ. Kontynuacja badań z lat 1927-29 i 1997 roku. Czternasty 
sezon badań. Przebadano powierzchnię 105 m². 

Osada położona jest ok. 1 km na północny wschód od zabudowań wsi Rzucewo, bezpośrednio 
nad Zatoką Pucką. Pracami objęto część osady przylegającą bezpośrednio do wykopu Józefa 
Kostrzewskiego z lat 1927-29.

W założonych 4 wykopach o łącznej powierzchni 1 ara zarejestrowano fragmenty chat słupowych 
i paleniska prostokątne.

W jednym z wykopów zarejestrowano dwie chaty zróżnicowane w zakresie kształtu i wypełniska. 
Jedna zbudowana była na planie prostokąta, druga na planie kwadratu.

Wśród materiałów zabytkowych wydzielono: fragmenty naczyń (w tym naczynia rynienkowate), 
płyty szlifierskie, siekiery kamienne i wyroby krzemienne.

Materiały i dokumentacja z badań znajdują się są w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku.
Wyniki badań zostaną opublikowane w czasopiśmie „Pomerania Antiqua”.
Badania będą kontynuowane.

Samborowo, st. X, gm. Ostróda, woj. olsztyńskie, AZP 28-56/10 - patrz: mezolit

SŁONOWICE, st. „G”, gm. Kazimierz Wielka, woj. kieleckie, AZP 98-61/38
grobowiec kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	
osada kultury trzcinieckiej (starszy okres epoki brązu)•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu i sierpniu przez dr. Krzysztofa Tunię (Instytut 
Archeologii i Etnologii PAN o/Kraków). Finansowane przez PSOZ. Siedemnasty sezon badań.

Stanowisko znajduje się w obrębie zachodniomałopolskiej wyżyny lessowej, na lewobrzeżu 
Małoszówki - prawobrzeżnego dopływu Nidzicy (lewobrzeżny dopływ Wisły). Prowadzone 
w bieżącym roku prace sprowadzały się do poszerzeni od strony północnej wykopu nr XXIV. Celem 
ich było uzyskanie rzutu poziomego rowu usytuowanego równolegle do ściany północnej badanego od 


