
Pogorzałki, st. 1, gm. Mszczonów,
woj. skierniewickie, AZP 62-62/1
Informator Archeologiczny : badania 32, 71

1998



71

Opatów, st. 1, gm. loco, woj. częstochowskie, AZP 83-46/10 - patrz: środkowa i późna epoka brązu

Pniówek, st. 15, gm. Zamość, woj. zamojskie - patrz: neolit

POGORZAŁKI, st. 1, gm. Mszczonów, woj. skierniewickie, AZP 62-62/1
obozowisko kultury trzcinieckiej (I okres epoki brązu)•	

Ratowniczo-sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone w okresie od 24 marca do 15 
maja przez Piotra Świątkiewicza (Usługi Archeologiczno - Konserwatorskie w Łodzi). Finansowane 
przez Europa Distribution Center w Warszawa. Przebadano powierzchnię 80 arów.

Warstwa kulturowa o miąższości ca 20-30 cm. W niej natrafiono na 2 dołki posłupowe oraz 
pozostałości rowu, być może ogrodzenia dla zwierząt, i resztki paleniska. Materiał ruchomy to 
fragmenty naczyń i narzędzia krzemienne.

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w PSOZ Skierniewice.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Pracach i Materiałach Muzeum Miasta Zgierza”.
Badania nie Będą kontynuowane.

Ruś Nowa Kolonia st. 1, gm. Wysokie Mazowieckie, woj. łomżyńskie, AZP 41- 82 – patrz: środkowa 
i późna epoka brązu

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

Rzeszów, st. 54, gm. loco, woj. rzeszowskie, AZP 103-75/30 - patrz: neolit

SIETESZ, st. 5, gm. Kańczuga, woj. przemyskie, AZP 104-80 / 57
wielofazowa osada kultury mierzanowickiej (wczesna epoka brązu)•	

Wykopaliskowe badania ratownicze, przeprowadzone w sierpniu przez Pawła Madeję (Instytut 
Archeologii i Etnologii PAN o/Kraków). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 100 m².

Znajdujące się na obszarze lessowego Przedgórza Rzeszowskiego stanowisko zajmuje obszar 
około 30 ha, co sprawia że jest jedną z największych znanych osad kultury mierzanowickiej. Na jego 
powierzchni widocznych jest ponad 150 niszczonych obiektów archeologicznych.

W trakcie badań wykopaliskowych odkryto 8 jam, z czego 6 w układzie stratygraficznym (1/98, 
la/98, lb/98, lc/98, ld/98, le/98).

W obiektach tego układu stratygraficznego, zarejestrowano materiały ze wszystkich faz 
rozwojowych kultury mierzanowickiej. Wydaje się jednak, że najstarszy z nich, trapezowata jama 
o jednolitym wypełnisku, oznaczona jako la/98 została, wydrążona w fazie późno-mierzanowickiej.

Obiekt 2/98 to nieckowata jama z materiałami z fazy klasyczno-mierzanowickiej.
W trapezowatym obiekcie 3/98 z warstwowanym wypełniskiem odkryto materiały z przełomu 

fazy wczesno- i klasyczno-mierzanowickiej o nawiązaniach do grupy pleszowskiej kultury 
mierzanowickiej.

Materiały i dokumentacja z badań znajdują się w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN oddział 
Kraków-Igołomia.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Roczniku Przemyskim”.
Badania będą kontynuowane.


