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MŁODSZY OKRES PRZEDRZYMSKI — OKRES WPŁYWÓW 
RZYMSKICH

Arbasy, s t. IX Konserwator Zabytków Archeologicz-
gm. D rohiczyn , woj. b ia łoatoc- nych w Białymstoku
k ie
AZP 50-80/—

Badania prowadziła mgr Katarzyna Rusin przy współudziale mgr. 
Jerzego Maciejczuka z Muzeum Okręgowego w Białymstoku. Finan
sowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Piąty sezon 
badań. Cmentarzysko kultury przeworskiej. Późny okres przedrzym- 
ski, okres wpływów rzymskich.

Kontynuowano badania ratownicze. Wykopy założono w północno-wschodniej, 
wschodniej, zachodniej i południowej części cmentarzyska. Zbadano 163 m powierzchni. 
Odsłonięto 32 groby, wszystkie ciałopalne, jamowe. Interesującą formą oznakowania? jam 
grobowych byty odnotowane w przypadku dwóch grobów leżących we wschodniej części 
cmentarzyska duże, płaskie kamienie (1,2 x 92 i 1,2 x 90 cm) przykrywające wypełniska. 
Nąjwiększe zagęszczenie pochówków stwierdzono w południowo-wschodniej części, poje
dyncze jamy grobowe obserwowano na północno-wschodnim i południowym skrąju.

Zbadane groby charakteryzowało ubogie wyposażenie: z reguły w wypełniskach wystę
powały nieliczne, silnie przepalone fragm. kości, drobne węgle drzewne i spalenizna, 
fragm. ceramiki. W kilku znaleziono przedmioty metalowe (zapinkę żelazną typu H wg 
Kostrzewskiego, szpilę żelazną, 2 ogniwa żelazne, fragm. igły? żelaznej, fragm. silnie 
zniszczonej brązowej zapinki oczkowatej?) i paciorki szklane.

Na terenie objętym badaniami odsłonięto również workowatą w przekroju jamę, zawie
rającą zabytki krzemienne i pojedyncze fragm. ceramiki kultury trzcinieckiej.

Zabytki i dokumentacja znąjdują się w Muzeum Okręgowym w Białymstoku.
B adania zakończono.
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Badania prowadziła Magdalena Mączyńska. Finansowane przez Mu
zeum Archeologiczne w Gdańsku i Uniwersytet Łódzki. Trzynasty 
sezon badań. Cmentarzysko kurhanowe z kręgami kamiennymi 
z okresu wpływów rzymskich.

W 1994 r. przebadano dalszą część powierzchni płaskiej cmentarzyska, odkrywając
3 groby szkieletowe. W jednym z nich znaleziono 3 zapinki brązowe i 2 bransolety wężo
wate z brązu, przy których zachowały się resztki organiczne, pozwaląjące częściowo zre
konstruować najprawdopodobniej płaszcz wełniany. W drugim grobie odkryto resztki szka
tułki z drewna olchowego, o cienkich ściankach spajanych licznymi skuwkami brązowymi, 
a także klucz brązowy. Trzeci grób pozbawiony był wyposażenia.


