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Vii

Z satysfakcją przekazujemy Państwu kolejny, VII tom wydany 
w ramach serii wydawniczej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku 
Fontes Commentationesque ad Res Gestas Gedani et Pomeraniae. Zawiera on 
opracowanie naukowe badań archeologicznych prowadzonych na osa-
dzie w Rzucewie, jedynym stanowisku z epoki kamienia nad Zatoką 
Gdańską, niezniszczonym przez procesy osuwania się klifów nadmorskich. 
Niezwykłym walorem osady jest zachowana stratygrafia. Dzięki temu 
rzucewski zespół osadniczy jest też jedynym obecnie stanowiskiem nad 
Bałtykiem, na którym możemy ustalić relacje pomiędzy poszczególnymi 
kulturami archeologicznymi: późnomezolitycznymi, kulturą pucharów 
lejkowatych, kulturą amfor kulistych, kulturą rzucewską i osadnictwem 
z wczesnego okresu brązu. Uzyskane dotychczas wyniki badań archeolo-
gicznych wprowadzają w obieg naukowy nowe informacje dotyczące neoli-
tyzacji Pomorza Wschodniego, w tym sposobu wykorzystania naturalnych 
warunków krajobrazowych.

Mimo iż badania na tym niezwykle interesującym stanowisku prowa-
dzone były od 1894 roku, nie doczekały się do tej pory całościowego opraco-
wania naukowego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom szerokiego grona 
badaczy, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku podjęło się tego trudnego 
zadania, powołując zespół najlepszych specjalistów w dziedzinie archeolo-
gii, antropologii, archeobotaniki, archeozoologii i paleoekologii z instytu-
cji naukowych z Polski i zagranicy. Zawarte w niniejszym tomie artykuły 
przedstawiają w sposób kompleksowy zagadnienia rozwoju osady rzucew-
skiej, uwarunkowań środowiskowych, w których funkcjonowała, kultury 
materialnej mieszkańców, gospodarki, warunków życia oraz chronologii 
całego zespołu osadniczego. Prezentują wiele nieznanych dotąd odkryć, 
unikatowych w skali europejskiej. Sporządzona na podstawie źródeł arche-
ologicznych rekonstrukcja etapów zasiedlania tego terenu jest niewątpli-
wie znaczącym krokiem w badaniach nad rozwojem osadnictwa południo-
wych wybrzeży Bałtyku w epoce kamienia. Osada w Rzucewie może też 
służyć za przykład, jak ważnym i jednocześnie nieodnawialnym zasobem 
jest dziedzictwo archeologiczne.
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Oddając do Państwa rąk nowy tom serii wydawniczej Muzeum 
Archeologicznego w Gdańsku, pragnę gorąco podziękować Pani Danucie 
Król, redaktorowi naukowemu publikacji, za podjęcie się tego trudnego 
zadania, kierowanie projektem oraz zaangażowanie w ciągu dwóch lat 
jego realizacji. Dziękuję również całemu Zespołowi Autorów za podjęcie 
trudu przygotowania treści do niniejszego wydawnictwa.

Należy zaznaczyć, że cały projekt zrealizowany został dzięki pomocy 
finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
zadania „Zespół osadniczy z epoki kamienia Rzucewo, gmina Puck, sta-
nowisko 1 – opracowanie, analizy i publikacja”, za co składam serdeczne 
podziękowania.

Mam nadzieję, że niniejsza publikacja rozbudzi wśród czytelników zain-
teresowanie epoką kamienia i w konsekwencji zachęci do odwiedzenia 
Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, gdzie na wystawach prezentujemy 
bogatą kolekcję unikatowych zabytków z tego okresu.

Ewa Trawicka 
Dyrektor Muzeum Archeologicznego


