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Podłoziny, st. 2, gm. Dopniewo, woj. poznańskie, AZP 53-25/58 - patrz: neolit

Poznań – Nowe Miasto, st. 284, gm. loco, woj. poznańskie, AZP 54-28/96 - patrz: neolit

15BRadgoszcz, st. 15, gm. Międzychód, woj. gorzowskie, AZP/47-18 - patrz: paleolit

Rotnowo, st. 18, gm. Gryfice, woj. szczecińskie, AZP 20-13/23 - patrz: paleolit

Rybniki, st. Stroma Górka, gm. Wasilków, woj. podlaskie, AZP 34-86 - patrz: paleolit

RUŚ NOWA KOLONIA, st. 1, gm. Wysokie Mazowieckie, woj. łomżyńskie, AZP 41- 82
stanowisko wielokulturowe•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Antoniego Smolińskiego i mgr. Sławomira 
Żółkowskiego. Finansowane przez EuroPolGaz S.A. 

Prace miały charakter ratowniczy. Przeprowadzono je w związku z budową gazociągu tranzytowego 
Jamał – Europa Zach.

Stanowisko znajduje się 0,5 km na północny wschód od miejscowości Nowa Ruś, leży w obrębie 
mezoregionu Wysoczyzna Wysokomazowiecka.

Podczas badań zarejestrowano duże ilości materiału zabytkowego – fragmenty ceramiki 
i krzemieni. Wystąpiły one w ponad 50 obiektach. Odkryto pozostałości osadnictwa z czterech faz. 
Pierwsze dwie fazy osadnicze wyznaczają nieliczne obiekty i materiały neolityczne (prawdopodobnie 
kultury ceramiki sznurowej) oraz wczesnobrązowe (kultury trzcinieckiej). Trzecia faza związana jest 
z osadą kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu). Są to pozostałości dużych mieszkalnych 
budowli słupowych, jam gospodarczych oraz palenisk. Nieliczne nowożytne fragmenty ceramiki 
(XVI – XVII w.) są zapewne tylko śladami rolniczego użytkowania tego terenu, ale nie można też 
wykluczyć okresowego istnienia bardziej stabilnego osadnictwa z tych czasów.

Dokumentacja znajduje się w PSOZ w Łomży.

Ruś Nowa Kolonia, st. 6, gm. Wysokie Mazowieckie, woj. łomżyńskie, AZP 41 – 82 - patrz: neolit

Rzeszotary, 17, gm. Miłkowice, pow. Legnica, woj. dolnośląskie - patrz: mezolit

RZĘDZIWOJOWICE, st. 1, gm. Niemodlin, woj. opolskie, AZP 89-34/1
osada kultury łużyckiej•	
osada kultury przeworskiej•	
osada późnośredniowieczna (XIV-XV w.)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 2 kwietnia do 5 maja (mgr 
E. Holc, Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji 
Autostrad. Przebadano powierzchnię około 2,5 ha.

Badania przeprowadzono w związku z lokalizacją w tym miejscu MOP Rzędziwojowice, 
w ramach budowanej autostrady A-4.

Na przeważającej powierzchni przebadanego terenu, pod humusem o grubości nieprzekraczającej 
0,50 m, wystąpił piasek, piasek z dużymi soczewkami gliny, zaś w południowo-zachodniej części żwir. 


