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Łącznie przebadano 69 m2, wytyczając 3 wykopy niemal zgodnie z kierunkami świata, 
powiększone o poszerzenia wyznaczone dla przebadania całych obiektów. W sumie odkryto 
17 obiektów, w większości o niewielkich rozmiarach i niezbyt regularnych zarysach; 
10 spośród nich można na podstawie znalezionych w nich fragmentów ceramiki datować 
na epokę brązu i łączyć z kulturą łużycką, jeden należy datować na wczesną epokę brązu, 
natomiast pozostałe nie posiadają ustalonej chronologii. Funkcja ich jest bardzo trudna do 
ustalenia, jedynie w przypadku obiektu 12 można z dużym prawdopodobieństwem stwier
dzić, że było to palenisko z wczesnej epoki brązu. Obiekty 1, 2, 3, 4 i 9 mogą stanowić ślad 
po dołkach po słupowych, które trudno jednak powiązać z innymi obiektami. W warstwie 
kulturowej znaleziono liczne fragm. ceramiki kultury łużyckiej, z wczesnej epoki brązu 
i nowożytnej oraz mniej liczne zabytki krzemienne, w tym 4 wkładki sierpowe wykonane 
wczesnobrązową techniką rdzeniowania {identyczną, w jakiej wykonano sierpy krzemien
ne m.in. kultury strzyż o wskiej). Trzy spośród nich odkryto blisko siebie, czwartą w odda
leniu ok. 3 m. Na powierzchni stanowiska znaleziono poza tym pojedynczy grocik sercowa- 
ty, który należy łączyć raczej z kulturą ceramiki sznurowej.

Ze względu na możliwość zniszczenia stanowiska przez planowaną piaskownicę należy 
badania kontynuować.

W leń-Z am ek, s t. Ł upk i 1 Muzeum Archeologiczne we Wrocła-
gm. loco, woj. je len io g ó rsk ie  wiu
AZP 81-15/— Uniwersytet Wrocławski

Badania prowadzili Cezary Busko, Katarzyna Dymek i Jerzy Piekal- 
ski. Finansowane przez Konserwatora Zabytków na woj. jeleniogór
skie. Badania archeologiczno-architektoniczne. Zamek, wczesne 
i późne średniowiecze.

Celem prac było rozpoznanie rozplanowania i rozwoju przestrzennego zamku murowa
nego oraz dokładne zlokalizowanie i zidentyfikowanie reliktów najstarszego osadnictwa 
związanego z grodem kasztelańskim. Prace w wykopie II miały na celu rozpoznanie na 
szerszej płaszczyźnie stratygrafii związanej z zamkiem murowanym. Prowadzono również 
prace wokói kaplicy romańskiej, mające uściślić jej pozycję chronologiczną.

Badania będą kontynuowane.

Wola S ienn icka , Muzeum Okręgowe w Chełmie
g m . S ie n n ic a  R ó ż a n a , w o j.
ch e łm sk ie

Badania prowadzili mgr mgr Andrzej Bronicki (autor sprawozdania) 
i Wojciech Mazurek. Finansowane przez Muzeum Okręgowe w Cheł
mie. Pierwszy i ostatni sezon badań. Skarb monet nowożytnych.

Badania podjęto po otrzymaniu informacji od Janiny Mazurek, że na podwórku gospo
darstwa, którego jest właścicielką, deszcz w pobliżu spichrza wypłukuje niewielkie, spaty
nowane, stare monety. Numizmaty znajdowano w miejscu, gdzie 2 lata wcześniej wykopa
no rów na instalację kanalizacyjną.

Gospodarstwo znajdowało się na południowym stoku doliny rzeki Siennicy — dopływu 
Wieprza, tuż przy drodze z Siennicy Różanej do Woli Siennickiej, na wschód od niej.

W miejscu występowania monet założono wykop badawczy o wymiarach 2 x 2 m, 
zorientowany w kierunkach geograficznych. Ziemię wydobywaną z wykopu przesiewano 
sitami „na mokro”.

Monety w liczbie 255 odkryto w zachodniej części wykopu, głównie w zasypisku rowu 
na instalację kanalizacyjną. Skarb uległ przemieszczeniom. Monety wystąpiły w promie-


