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KRYŁOW, gm, M ircze 
woj. zamojskie

patrz
okres nowożytny

Polska Akademia Nauk 
Instytut H istorii Kultury 
M aterialnej 
Zakład Archeologii 
W ielkopolskiej 
w Poznaniu

Badania pod kierunkiem doc. dr, hab. Tadeusza 
Wiślariskiego. P ierw szy sezon badań, Finansował 
ШКМ PAN. Osada kultury pucharów lejkowatych, 
osada kultury łużyckiej i  w czesnośredniow ieczna 
/IX / w.

Badania m iały charak te r wstępny. Chodziło o uchwycenie za się 
gu obozowiska kultury pucharów lejkowatych fazy lubo ńe kie j położonego 
na niskim ta ra s ie  pla· z с zystym ,w pobliżu terenów podmokłych. W roku 
bieżącym  udało s ię  uchwycić kilka skupisk ceram iki wyznaczających g ra 
nice obozowiska od strony łąk. Jego całkowity zasięg nie je s t  jeszcze 
znany. Odkryto dużą ilość m ateria łu  ceram icznego. Je s t to p ierw sze s ta 
nowisko kultury pucharów lejkowatych badane system atycznie w południo
wej Wielko po Tece.

Na tym samym stanowisku odkryto kilka jam kultury łużyckiej 
o raz  domostw wczesnośredniowiecznych z DC w.

Badania będą kontynuowane,

Supraśl Konserwator Zabytków
Ar cheo logicznych 
w Białymstoku

Badania prowadził M arek Zalewski i m gr K rzysztof 
Burek. Finansował WKZ w Białymstoku. P ierw szy 
sezon badań. Stanowisko wydmowe. Obozowisko 
kultury niem eńskiej z neolitu i wczesnej epoki 
brązu.

Stanowisko położone je s t na prawym brzegu rzek i Supraśl, około 
400 m na południowy-zachów od w si Krzemienne. Wydmę od wschodu o g ra 
nicza s ta re  zakole rzeczne, od południa rzeka  Supraśl. Badania wykopalis
kowe m iały na celu kontynuowanie wcześniej rozpoznanego powierzchniowo 
osadnictwa na wydmach we w si Krzemienne /badania m gr. K. Nowaka, 
1977r. /  Prowadzono je  na wysuniętym w stronę  rzek i cyplu ja t. I I /  oraz 
na południowym stoku wydmy / st, Ш / około 40 m na północny zachód od
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