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Solniki, st. 2, gm. Zabłudów, woj. białostockie - patrz: okres nowożytny

STARY DYBÓW, st. XI, gm. Radzymin, woj. warszawskie, AZP 52-68/123 
ślady osadnictwa późnośredniowiecznego•	
ślady osadnictwa nowożytnego•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 31 października do 16 listopa-
da przez mgr. Sławomira Żółkowskiego (P.H.U. „ANWIT”). Finansowane przez Dyrekcję Okręgową 
Dróg Publicznych w Warszawie.

Stanowisko Stary Dybów st. XI, położone na krawędzi doliny rzeki Rządzy, przecinane prawą jezd-
nią budowanej obwodnicy, przebadano, zakładając wykop o powierzchni 1 ara. Badania nie wykazały 
tu żadnych obiektów ani też warstw kulturowych. Stwierdzono jedynie występowanie bardzo nielicz-
nych fragmentów ceramiki nowożytnej i późnośredniowiecznej w warstwie łąkowego humusu. Praw-
dopodobnie stanowisko to nie sięgało tak daleko na południowy wschód, bowiem na przebadanym 
obszarze znajdują się wyraźne ślady działalności rzecznej (dno rzeki, warstwa łąkowego humusu).

STARY DYBÓW, st. XII, gm. Radzymin, woj. warszawskie, AZP 52-68/124  
ślady osadnictwa późnośredniowiecznego•	
ślady osadnictwa nowożytnego•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 31 października do 16 listopa-
da przez mgr. Sławomira Żółkowskiego (P.H.U. „ANWIT”). Finansowane przez Dyrekcję Okręgową 
Dróg Publicznych w Warszawie.

Stanowisko Stary Dybów st. XII, położone na krawędzi doliny rzeki Rządzy (na południe od sta-
nowiska Stary Dybów st. XI), przebadano, zakładając wykop o powierzchni 0,5 ara. Badania nie wy-
kazały tu żadnych obiektów ani też warstw kulturowych, poza kilkoma fragmentami ceramiki nowo-
żytnej i późnośredniowiecznej w warstwie łąkowego humusu. Zapewne teren, przez który przechodzi 
prawy pas budowanej autostrady, znajdował się poza zasięgiem tego stanowiska (jak też stanowiska 
Stary Dybów st. XI), ze względu na jego niskie położenie w strefie zalewowej rzeki Rządzy.

Stary Dybów, st. XIII, gm. Radzymin, woj. warszawskie - patrz: młodszy okres przedrzymski – okres 
wpływów rzymskich

Sulejów-Podklasztorze, st. 1, gm. loco, woj. piotrkowskie - patrz: wczesne średniowiecze

SZCZĘSNE, st. II, gm. Purda, woj. olsztyńskie,   
ślady osadnictwa późnośredniowiecznego•	

Nadzory archeologiczne przy pracach ziemnych pod budowę domów mieszkalnych, przeprowa-
dzone w marcu przez mgr. Adama Mackiewicza (ARCHEO-ADAM). Finansowali A. Ruta i E. Pliszka. 
Nadzorowano łącznie powierzchnię 276,25 m.

Decyzja o przeprowadzeniu nadzorów archeologicznych w obrębie st. II podyktowana była wcze-
śniejszymi badaniami AZP, w wyniku których stwierdzono występowanie na powierzchni późnośre-
dniowiecznego materiału ceramicznego. Wykop I miał wymiary 13,30 x 12,50 m. i zorientowany zo-
stał swoją dłuższą osią w układzie wschód-zachód. Ponieważ usytuowany był w terenie o dużych de-
niwelacjach powierzchniowych, jego głębokość była bardzo zróżnicowana: w najgłębszym miejscu, tj. 
w narożniku północno-wschodnim miał około 1,2 m głębokości, natomiast w narożniku południowo-
zachodnim i w części zachodniej oraz południowej jego głębokość była równa istniejącej powierzchni 
terenu. Tak więc uzyskano jedynie dwa profile obwodowe: północny i wschodni. Wystąpiły tu jedynie 
nawarstwienia jałowe w postaci wierzchniej warstwy próchniczej o miąższości nieprzekraczającej 0,3 
m i zalegające bezpośrednio pod nią nawarstwienia calcowe w postaci brązowej i brunatnej zbitej gli-
ny zwałowej pochodzenia polodowcowego. Brak warstw kulturowych oraz obiektów nieruchomych 
może być wynikiem usytuowania go na szczycie niewielkiego wzniesienia, po jego stronie południo-


