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5 8 Młodszy okres przedrsymski  —  okres wpływów rzymskich

przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów 
rzymskich.

Przebadano 650 m2, odkrywając 14 grobów ciałopalnych, w tym 8 popielnicowych 
i 6 jamowych. W grobie 288 wystąpiły dwie popielnice.

Tegoroczne badania potwierdziły dotychczasową wiedzę o cmentarzysku, którego chro
nologia zamyka się w ramach fazy A2 do końca fazy B2. Groby rozmieszczone są rzadziej 
niż w pozostałej części cmentarzyska.

Na schyłek fazy A2 lub początek A3 datować można 4 groby. Dwa z nich (291 i 292) 
wyposażone były w miecze obusieczne (jeden z nich zdobiony ornamentem wybijanych 
punktów) w pochwach zdobionych prostą, ażurową kratką. Obu mieczom towarzyszyły 
umba — w grobie 291 typ В 9, a w grobie 292 typ В 6 — oraz klamry pierścieniowate ze 
skrzydełkami (w grobie 292 brązowa). W grobie 293 wystąpiła zapinka miseczko wata 
razem z zapinką odmiany M. Z fazy A3 pochodzi kilka zapinek odmiany M. Na fazę Bi 
datować można grób 286, z zachowanym we fragmentach profilowanym imaczem oraz 
prawdopodobnie grób 296, w którym znaleziono bardzo zniszczone umbo, zapewne typ J  6. 
Z fazy B2 pochodzi grób 288, z kluczem i sprężyną, a także fragmentami dwóch zapinek 
brązowych.

Materiały złożono w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie.

I  Obłok, st. 4, gm. Skąpe, woj. zielonogórskie — patrz: wczesne średniowiecze
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Badania sondażowe prowadziła E, Pohorska-Kleja. Osada. Okres 
lateński — okres wpływów rzymskich.
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Badania prowadzili mgr mgr Anna Bitner-Wróblewska (autorka 
sprawozdania), Małgorzata Karczewska i Maciej Karczewski przy 
współpracy mgr Grażyny Iwanowskiej. Finansowane przez Konser
watora Zabytków Archeologicznych w Suwałkach. Czwarty sezon 
badań. Cmentarzysko kultury bogaczewskiej (młodszy okres prze- 
drzymski, okres wpływów rzymskich, wczesny okres wędrówek lu
dów) i grupy olsztyńskiej (późny okres wędrówek ludów).

Przebadano ok. 44 m , odkiywąjąc 14 grobów ciałopalnych, 1 zniszczony szkieletowy 
grób koński oraz 1 obiekt, będący prawdopodobnie pozostałością stosu ciałopalnego. Po
nadto odsłonięto fragm. okopów wojskowych z czasów I wojny światowej, które zniszczyły 
część grobów. Badaniami objęto wschodnią i południowo-wschodnią partię skupiska gro
bów. Uchwycono jego wschodni skraj, naruszony okopami wojskowymi i nowożytnymi 
wkopami związanymi z zabudowaniami, których ruiny znajdują się w tej części cmentarzy
ska.


