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R zucew o , s t. 1 Muzeum Archeologiczne w G dańsku
gm . P u c k , w oj. g d a ń sk ie  
A ZP 04-42/1

Badania prowadziła mgr D anuta Król. Finansowane przez Urząd 
Wojewódzki w Gdańsku. K ontynuacja badań z la t 1927-1929, 
1983-1991. Osada kultury rzucewskiej, ślady osadnicze z okresu 
wpływów rzymskich, wczesnego średniowiecza, średniowiecza.

Stanowisko położone jest na północny wschód od centrum  wsi Rzucewo, Badania 
przeprowadzono na obszarze terasy akumulacyjnej przylegającej bezpośrednio do klifu 
Kępy Puckiej. Stratygrafia tej części stanowiska odbiega zdecydowanie od dotychczas 
rejestrowanej na osadzie. Przebadano łącznie 180 m 2. Powierzchnia wykopu wraz z w ar
stwą kulturow ą została silnie zniszczona przez późniejsze wkopy. Wyróżniono 10 obiektów 
(paleniska, pół ziemiankę, słupy). Obiekty wyróżnione zostały na poziomie piasku różno- 
ziamistego. W części wschodniej wykopu wyróżniono wkładkę torfu.

W m ateriale zabytkowym wydzielono: fragm. ceramiki (kultura rzucęwska, okres 
wpływów rzymskich, wczesne średniowiecze, średniowiecze), grociki, drapacze, fragm. 
płyt szlifierskich.

M ateriały przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku.
Badania będą kontynuowane.

S ło n o w ice , s t. „G ”
gm . K a z im ie rz a  W ie lk a , w oj.
k a to w ic k ie
A ZP 98-61/38

Polska Akademia Nauk In s ty tu t Ar
cheologii i Etnologii Oddział w Krako
wie Pracownia Archeologiczna w Igo
łomi

Badania prowadził dr Krzysztof Tu nia. Finansowane przez Fundację 
na Rzecz Nauki Polskiej w ramach programu PONT. Jedenasty sezon 
badań. System fortyfikacji neolitycznych. Osada kultury  trzciniec- 
kiej.

Celem realizowanych w 1992 r. prac terenowych było zlokalizowanie północnej granicy 
umocnienia kultury pucharów lejkowatych. W świetle dotychczasowych ustaleń fortyfika
cja ta  składa się ze skomplikowanego systemu rowów, wałów i palisad, zamykających 
przestrzeń w formie czworokąta. W obrębie tegorocznego wykopu (nr XXI) natrafiono na 
pozostałości spągowej partii rowu o szerokości kilkunastu metrów. Miał on przebieg 
wschód-zachód, który odpowiada generalnem u usytuowaniu umocnienia, zorientowane
mu wzdłuż Unii północ-południe — wschód-zachód. Rów ten interpretować można jako 
pozostałość elementu umocnień zamykąjących od północy centrum  fortyfikacji.

W obrębie wykopu natrafiono także na bardzo bogate m ateriały pochodzące z następ
nej fazy zasiedlenia terenu badanego stanowiska — kultury trzcinieckiej. Należały do niej 
42 obiekty w postaci jam  zasobowych i posłupowych oraz olbrzymia ilość ceramiki, kości 
zwierzęcych, kamieni, polepy, a  także wyroby z kości, kamienia i brązu. Terenowe obser
wacje potwierdząją dotychczasowe spostrzeżenia o wewnętrznym zróżnicowaniu chronolo
gicznym materiałów „trzcinieckich". Występują wśród nich wyroby fazy wczesnej, jak  
i ceramika o cechach stylu „łużyckiego".


