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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 granloaoh 1/2 tony. Natomiast w mniejszej partii południowej stanowląoej pewien "przedsionek11» ściany zbudowane były z płasko oloeanyoh 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... /?/
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/kultura łużycka/.

Praoe /16 - 28.1.1968/ wykazały, żt caentarzyako kultury łuźyoklej zajmowało oały obszar plaśnloy tzn. około 4 ary 1 zostało
prawie oałkowloie zniszczone. Na 20 odkrytych grobów tylko

5

wys

tępowało w etanie nienaruszonym, pozostałe, na które składały się
przydenne częśol popielnic z resztkami kośol, znajdowały się na
złożu wtórnym w dołkach po plaohu, gdzie wybierający go wyrzuoall
niepotrzebne im naczynia i ziemię. Wiele z rozbitych naozyń udało
alę wykleió w oałoścl lub we fragmentaoh pozwalająoyoh na rekonatrukoję. Ceramika ta reprezentuje typowa dla grupy tarnobraasklej kultury łużyckiej formy

1

zdobienia.

Oprócz dużej ilości ceramiki na cmentarzysku w Obojnie zna
lesiono kilkanaście przedmiotów brązowyoh. Najoiekawsse z nioh to:
groolk eoytyjeki, trzy kolczyki gwośdslowata, dwa akręty półtorazwojowe z jednym końoem zawiniętym w uesko oraz nawiniętą na pras*
wód spiralą z drutu brązowego, dwa akręty z nanizanymi na nie pa
ciorkami z kości

OBORA, pow. Lubin

Konserwator Zabytków
Archeologicznych
na woj. wrocławskie

Badania prowadził mgr Tadeusz Kaletyn. Finansował
WKZ we Wrooławlu. Cmentarzysko z okreau halszta
ckiego /kultura łużycka/«

W llpcu br. prowadzono badania na omentarsyeku kultury łu
życkiej /znanym w literaturze przedmiotu/, zagrożonym akaploata-

