
Dylągówka, st. 19, gm. Hyżne, woj.
podkarpackie, AZP 106-78/22
Informator Archeologiczny : badania 34, 28

2000



28

•	 osada z okresu neolitu
osada kultury łużyckiej (okres halsztacki)•	
osada z okresu późnego średniowiecza•	

Badania wykopaliskowe, prowadzone przez mgr Lidię Kamyszek i mgr. Mi-
rosława Masojcia (Zakład Badań Ratowniczych Instytut Archeologii i Etnologii 
PAN, Oddział we Wrocławiu). Finansowane przez inwestora.

Stanowisko było zagrożone budową autostrady A4. W 2000 roku przebada-
no 36 arów, odkrywając około 20 obiektów o różnych funkcjach datowanych jw. 
Znaleziono kilkaset fragmentów ceramiki naczyniowej pradziejowej i średnio-
wiecznej oraz wyroby krzemienne.

Wyniki badań opublikowano w „Badaniach Archeologicznych na Górnym 
Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w latach 1999-2000”, Katowice 2002, s. 478.

•	 kurhan kultury ceramiki wstęgowej, faza starosznurowa lub klasyczna
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w październiku 

przez Marka Florka (autor sprawozdania, Katedra Archeologii Uniwersyte-
tu Marii Curie-Skłodowskiej, Archeo-Baj s.c.) i Barbarę Bargieł. Finansowane 
przez Podkarpackiego WKZ i Katedrę Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 40 m².

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w archiwum Podla-
skiego WKZ.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Acta Archeologia Carpathica”; 
„Archeologii Polski Środkowowschodniej”.

Badania nie będą kontynuowane.

•	 ślady osadnictwa mezolitycznego
osada kultury pucharów lejkowatych•	
ślady osadnictwa kultury lendzielskiej•	
ślady osadnictwa kultury trzcinieckiej•	
osada kultury łużyckiej•	
osada i cmentarz kultury pomorskiej•	
osada kultury przeworskiej•	
ślady osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza•	

Ratownicze badania archeologiczne, prowadzone przez Zespół Badań Ar-
cheologicznych Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im Adama Mickiewicza 
w Poznaniu i Zespół Ośrodka Naukowo-Konserwatorskiego w Poznaniu.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Wielkopolskich Sprawozdaniach 
Archeologicznych”, t. 6 2003, s. 286-292.

Badania będą kontynuowane.

•	 osada grupy brzesko-kujawskiej
cmentarzysko kultury iwieńskiej •	
osada kultury łużyckiej•	
osada kultury przeworskiej •	
osada z wczesnego średniowiecza•	

Badania prowadzone przez Muzeum Archeologiczne w Biskupinie pod 
kierownictwem mgr Anny Grossman. Finansowanie przez Kujawsko-Pomor-
skiego WKZ, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie.

Badania, będące kontynuacją badań z lat poprzednich, miały na celu wyzna-
czenie granicy zasięgu warstwy kulturowej (zwartego zasięgu osadnictwa) w pół-
nocnej części stanowiska, odsłonięcie zarysu neolitycznego długiego domu (nr 3 
na badanym stanowisku) oraz rozpoznanie centralnej części stanowiska.

Wytyczono 5 wykopów o łącznej powierzchni 526 m², odsłonięto 66 różno-
kulturowych obiektów osadniczych oraz zarysy rowów fundamentowych tzw. 
długiego domu grupy brzesko-kujawskiej o długości 25,50 m (szerokość ściany 
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