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z eksploatacją solanek. W Maeśffowicach zachowana eię nazwa miej- 
aoowa "solniako" odnosząca al^ do podmokłej dolinki położonej na
przeciw wzgórza grodzisko.

NIECIBCZ 1 NIEWIADOMA. patrz epoka brązu
pow. 3okołów Podlaski

NOWA HUTA - Koóclelnlkl Cło pstra okras nsolltu

MOWA WIKS. pow. Jbln Państwowe Muzeum Aroheologloane
w Warszawie

Badania prowadził dr Jerzy Głosik. Finansowało 
PMA w Warszawie. Pierwszy sezon badań. Cmenta- 
rsysko s okresu hmlMtaekieąo*

Wozeaną wiosną 1968 r. został odkryty grób skrzynkowy ka
mienny» zawierający pochówki olałopalne. Badania przeprowadzono 
w dniach 21 - 23.111.1968 r.

Grób zbudowany był w formie skrzyni "trapezowatej" z 12 du
żych głazów kamiennych /nie licząc mniejszych» dodatkowo wzmac- 
nlająoyoh konstrukcję/, wzdłuż osi podłużnej północ-południe. 
Wlękaza podstawa tego trapezu na zewnątrz wynosiła 1»78 m, dłu
gość całkowita 3#35 ®*

Charakter konatrukojl grobowej nie był jednolity. Północną 
jego partię zajmowała właściwa komora grobowa, w której stwier
dzono 24 pewne poohćwkl ciałopalne« złożone w 18 dużych naozy-
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niecb-popielnioach. w większośoi przykrytych misami. Pozostał# 
przepalone szczątki ludzkie składane były w kubkach, ozerpakaoh 
i miseczkach. Były to przypuszczalnie pochówki dzieci. Kilka na
czyń grobowych uległo zniszczeniu» oo uniemożliwia wydzielenia 
pełnego loh składu, w przybliżeniu liczba ta przekraozała 30 po
zycji.

Powyższa partia grobu obwarowana była głazami o wadze w gra- 
nloaoh 1/2 tony. Natomiast w mniejszej partii południowej stano- 
wląoej pewien "przedsionek11» ściany zbudowane były z płasko olo- 
eanyoh płyt kamlennyoh. Przemawiały tu względy praktyczne» albo
wiem lżejsze płyty łatwiej się przesuwały przy otwieraniu komory 
grobowej. Nie stwierdzono śladów przykryola komory grobowej. Dno 
wyłożone było gliną a w miejscu» gdzie złożono naozynla» kilku 
jej warstwami.

Pod względem chronologicznym grób w Nowej Wsi związany Jest 
z młodszą fazą wczesnej epoki żelaza /około 400 lat p.n.e./ i za
licza się do obiektów o charakterze rodowym» który mógł byó uży
wany w ciągu kilkudziesięciu lat. W sensie kulturowym powyższy 
obiekt grobowy łąozyó można z wczesnym etapem rozwoju tzw. kultu
ry wechodnlo-pomorsklej•

Grób z Nowej Wsi został w pełni zrekonstruowany 1 eksponowa
ny w Muzeum w Biskupinie.

OBOJNA. - ZA08IE, pow. Tarnobrzeg Muzeum Okręgowe
w Rzeszowie

Badania prowadziła mgr Ewa Szarek^Waszkowska.
Finansowało Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. Pierwszy 
a.zon ba<1ori. '’mentarzyako z okreau halsztacki... /?/


