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którego stan zachowania nie pozwala na rekonstrukcję formy. W przypadku obydwu siekier udało się 
zaobserwować ślady po oprawach wykonanych z surowców organicznych. Siekiera nr l, zlokalizowana 
w pobliżu amfory, tkwiła w wypełnisku pionowo, ostrzem w dół. Na jej przedłużeniu w kierunku 
północo-zachodnim (wzdłuż północnej ściany skrzyni kamiennej) ciągnął się na długości około 0,4 m, 
brązowawy zarys oprawy. Druga siekiera, odkryta mniej więcej w połowie jamy grobowej, leżała na 
boku, a podobnej barwy i konsystencji zarys, widoczny był na jej przedłużeniu w kierunku południowo-
wschodnim. Takie ułożenie siekiery i zaobserwowanego śladu po stylisku wskazuje, że oprawiona była 
jak motyka. Wyposażenie grobu pozwala przypuszczać, że pochowano w nim mężczyznę. 

W odległości 1,4 m na południowy-wschód od grobu odsłonięto okrągłą w planie i trapezowatą 
w przekroju płytką jamę z bardzo rozmytymi śladami spalenizny. W wypełnisku natrafiono na kilkanaście 
fragmentów ceramiki, z których zrekonstruowano przydenną część jednego naczynia kultury amfor 
kulistych, drapacz wiórowy i dwa odłupki z surowca rejowieckiego oraz kilka drobnych fragmentów 
piaskowca sarmackiego. Obiekt z Nadrybia-Dworu reprezentuje najprawdopodobniej typ płaskich, tj. 
bez nasypów kurhanowych na powierzchni, grobów skrzynkowych kultury amfor kulistych.

 Czteroucha amfora kujawska typu IIA1, zdobiona pionowymi stempelkami i festonami złożonymi 
ze zwielokrotnionych linii odciskanych sznurem datuje grób na II fazę rozwojową grupy polskiej tej 
kultury.

Do czasu opracowania materiały przechowywane będą w Katedrze Archeologii Uniwersytetu 
Marii Curie Skłodowskiej, a konstrukcja skrzyni grobowej zrekonstruowana zostanie przed budynkiem 
Szkoły Podstawowej w Nadrybiu.
Planowana jest kontynuacja badań.

Niedaszów, st. 3, gm. Mściwojów, woj. dolnośląskie, AZP 81-21/66 – patrz: wczesna epoka żelaza

Nienadowa, st. 4, gm. Dubiecko, woj. podkarpackie, AZP 108-80/39 – patrz: środkowa, młodsza 
i późna epoka brązu

Nowy Dwór, st. 13, gm. Pelplin, woj. pomorskie, AZP 20-44/113 – patrz: wczesna epoka żelaza

Obłudzin, st. 3, gm. Płoniawy-Bramura, woj. mazowieckie, AZP 42-67/4 – patrz: środkowa, młodsza 
i późna epoka brązu

OLCHOWA, st. 20, gm. Iwierzyce, woj. podkarpackie, AZP 103-74/105
osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit)•	
osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich)•	
osada z okresu późnego średniowiecza (XIV w.)•	

Sondażowo-ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 3 do 26 sierpnia 
przez mgr. Piotra Miturę (Muzeum Okręgowe w Rzeszowie). Finansowane przez WKZ. Pierwszy 
sezon badań. Przebadano powierzchnię 350 m².

Łącznie zewidencjonowano 13 obiektów oraz 28 dołków posłupowych. Spośród odkrytych 
obiektów 5 należy do kultury ceramiki wstęgowej rytej, 3 zaliczano do kultury przeworskiej, pozostałe 
nie zawierały materiału zabytkowego.

Materiały oraz dokumentacja są przechowywane w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie.
Wyniki badań zostały opublikowane w „Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszowskiego Ośrodka 

Archeologicznego”, t. XX, s. 261-276.
Badania będą kontynuowane.


