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patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: wczesna epoka żelaza

•	 cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej (neolit)
osada kultury trzcinieckiej•	
osada kultury łużyckiej•	
osada kultury przeworskiej•	
osada z okresu wczesnego średniowiecza•	
osada z okresu późnego średniowiecza i nowożytności•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 8 kwietnia do 20 
maja pod kierunkiem R. Pietrzaka, T. Hoppel, A. Zarzyckiej (Fundacja Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Finansowane przez Agencję 
Budowy i Eksploatacji Autostrad.

•	 osada kultury malickiej (neolit)
osada grupy tarnobrzeskiej•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od sierpnia do wrze-
śnia przez Piotra Miturę (autor sprawozdania, Muzeum Okręgowe w Rzeszo-
wie). Finansowane przez MRE-METRO Real Estate Management sp. z o.o.

Wielokulturowe stanowisko 54 w Rzeszowie zostało odkryte w 1979 r. 
w trakcie badań AZP przeprowadzonych przez K. Moskwę i F. Lesiaka. Znaj-
duje się w południowo-wschodniej części miasta na pograniczu dwóch dziel-
nic: Wilkowyja i Słocina. Zajmuje środkową i dolną część łagodnego stoku 
oraz wąską 10-15-metrowa terasę nadzalewową niewielkiej rzeki Młynówki, 
której obecne koryto znajduje się w odległości 150 m od południowe granicy  
stanowiska.

Prace przeprowadzono na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków w związku z przeznaczeniem tego terenu pod inwestycje. Badania pro-
wadzono w dwóch etapach: badania sondażowe – o łącznej powierzchni 504 
m2, które doprowadziły do powiększenia zasięgu stanowiska o około 1,50 ha 
oraz odkrycia interesujących materiałów kultury malickiej i grupy tarnobrze-
skiej; badania szerokopłaszczyznowe – o łącznej powierzchni 3600 m2 połu-
dniowo-wschodniej, najlepiej zachowanej części stanowiska. W ich wyniku od-
kryto łącznie 95 obiektów oraz 87 dołków posłupowych, z czego na podstawie 
analizy ceramiki do kultury malickiej zaliczono 13 obiektów (nr 5/6, 7, 12-15, 
20, 22-24, 26, 28, 29), a 21 (nr 34-37, 39, 43-45, 48, 51, 55, 56, 61, 63, 64, 82, 
84, 86, 89, 93-95) przypisano grupie tarnobrzeskiej. Wzajemnie wykluczające 
się występowanie obiektów oraz materiałów kultury malickiej i grupy tarno-
brzeskiej pozwoliło na włączenie do analizy przestrzennej obiektów i dołków 
posłupowych pozbawionych materiałów ruchomych. W ich wyniku odkry-
to bardzo interesujące rozkłady obiektów. W części osiedla kultury malickiej 
większość obiektów i dołków posłupowych wystąpiła w 2 niezbyt wyraźnych 
skupiskach, tworzących prawdopodobnie pierwotne obejścia znane z grupy 
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