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Wierzbowa, st. 1,
gm. Wartkowice, woj. sieradzkie

WIERZCHOSŁAWICE, st. 5,
gm. loco, 
woj. tarnowskie,
AZP 103-65/23

cyjny dolny, osełki, rozcieracze, gładziki itp.). Znaleziono ponadto żużel żelazny, kości zwie
rzęce, polepę z odciskami bierwion drewnianych, kamienie ze śladami osmolenia i przepale
nia oraz krzemienne wyroby neolityczne.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Studiach i Materiałach do Dziejów Zup Solnych 
w Polsce”, t. XX, 1998. Badania nie będą kontynuowane.

patrz: wczesna epoka brązu

osada z okresu wpływów rzymskich 
Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone 

w dniach od 23 do 28 października przez mgr. Marka Cwetscha (Krakowski Zespół do Badań 
Autostrad). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad w Warszawie. 
Zasięg stanowiska określony był na podstawie badań powierzchniowych z roku 1982. Stano
wisko jest zniszczone głęboką orką. Terenem tegorocznych badań była jego wschodnia część, 
objęta strefą ochronną budowy autostrady, położona na wschodnim i południowo-wschod
nim stoku rozległego, płaskiego wyniesienia, a także partia styku z tą strefą i część stanowiska 
położona niżej. Założono 10 wykopów o łącznej powierzchni 2 arów.

Określono grubość humusu, co było utrudnione z uwagi na fakt, iż całe stanowisko 
pokryte jest dunajeckimi madami. Przejście humusu do utworu pod nim leżącego jest płyn
ne i niekiedy trudne do określenia. Można stwierdzić, że grubość nakładu wynosi od 35 cm 
w partiach wyżej położonych do 50 cm w partiach położonych nisko. Pod warstwą humusu 
zalega utwór bardzo do niego zbliżony, który od głębokości 60-70 cm staje się bardzo twardy 
i nasycony grubym żwirem. W  wykopach 2, 3 ,4 ,7 , zlokalizowanych na styku ze strefą ochronną 
autostrady, znaleziono kilkadziesiąt fragmentów ceramiki, najprawdopodobniej z okresu 
wpływów rzymskich. Fakt ten skłania do twierdzenia, że wschodnia granica stanowiska po
krywa się z granicą tej strefy.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Tarnowie. 
Badania będą kontynuowane.

WIERZCHUCA 
NAGÓRNA, st. 3,
gm. Drohiczyn, 
woj. białostockie,
AZP 51-81/4

cmentarzysko ciałopalne z epoki brązu
osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski i okres wpływów rzymskich) 
ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego (IX-X w.)

Ratowniczo-rozpoznawcze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Urszulę 
Perlikowską-Puszkarską (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie), z udziałem mgr 
Katarzyny Rusin (Muzeum Okręgowe w Białymstoku). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy 
sezon badań. Stanowisko odkryte w trakcie badań powierzchniowych w 1987 r. jest niszczo
ne przez głęboką orkę. W  sezonie 1996 wytyczono 11 wykopów w jego zachodniej części, 
łącznie przebadano powierzchnię 275 m2.

Wyeksplorowano 75 obiektów, wśród których można wyodrębnić.- półziemianki, paleni
ska, jamy gospodarcze, ślady po słupach (?), jamy bez materiału zabytkowego, o nieokreślonej 
funkcji, a także ciałopalny grób popielnicowy. Materiał zabytkowy najliczniej reprezentowa
ny jest przez fragmenty ceramiki, kości zwierzęce, polepę, węgle drzewne, żużel, muszle i za
bytki krzemienne. Zabytki wydzielone to dwie zapinki, ostroga, szydło żelazne, kółko, przed
mioty z rogu (szydła), grzęzidło i przęśliki gliniane. Osadę można wstępnie datować na okres 
wpływów rzymskich. Materiał ceramiczny jest charakterystyczny dla kultury przeworskiej. 
Można w nim wydzielić stosunkowo dużą ilość form typowych dla późnego okresu lateńskie
go, pojawiają się jednak i formy późniejsze. Na tym etapie trudno jednoznacznie stwierdzić 
czy są to dwie fazy użytkowania osady, czy też mamy do czynienia z trwaniem form późnola- 
teńskich jednocześnie z formami późniejszymi, związanymi z wpływami kultury wielbarskiej. 
W  palenisku nr 52 została znaleziona zapinka żelazna z podwiniętą nóżką A VI 1 (faza C |t 
może CJ ) ,  a z paleniska nr 55 wydobyto zapinkę brązową, tzw. kolankowatą — typ zbliżony 
do A 137 (faza Β,/C ,, może B2l/ C u?). W warstwie humusu wykopu nr 8  znaleziono żelazną 
ostrogę o zaczepach haczykowato zagiętych do wnętrza, którą można datować na IX-X w. 
Ciałopalny grób popielnicowy można wstępnie przyporządkować epoce brązu. Tak więc ba-
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