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Trzcinica, st. 22, gm. Jasło, woj. krośnieńskie - patrz: wczesna epoka brązu

Trzemeszno, zespół klasztorny, woj. bydgoskie - patrz: późne średniowiecze

WAŁBRZYCH - Stary Książ, st. 2, gm. loco, woj. wałbrzyskie, AZP 85-21/4  
grodzisko wczesnośredniowieczne •	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Krzysztofa Jaworskiego (Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego). Finansowane przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Drugi sezon badań.

Kontynuacja badań sondażowych z 1992 roku. Nawiązanie się do sondażu nr 1/92, mającego na 
celu uchwycenie ewentualnej zabudowy wewnętrznej oraz uściślenie chronologii grodziska. 

Materiały znajdują się w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Badania powinny być kontynuowane. 

Wieliczka, st. 98, gm. loco, woj. krakowskie - patrz: neolit

WIERZBNA, st. 1, gm. Żarów, woj. wałbrzyskie, AZP 84-23/32  
grodzisko wczesnośredniowieczne (XIII w.)•	
relikty kościoła romańskiego•	
zespół dworski•	

Badania przeprowadzone przez mgr. Artura Boguszewicza (Katedra Etnologii Uniwersytetu Wro-
cławskiego). Finansowane przez PSOZ oraz Urząd Gminy w Żarowie. Przebadano powierzchnię 3 arów.

Badania sondażowo-rozpoznawcze na grodzisku z XIII wieku, zespole dworskim oraz przy mu-
rach romańskiego kościoła w ramach programu poszukiwań siedziby rodu Wierzbnów.

Materiały znajdują się w Katedrze Etnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Badania będą kontynuowane. 

WIŚLICA, palatium, gm. loco, woj. kieleckie, AZP 96-63   
palatium•	

Badania przeprowadzone w ramach programu „1000-Iecie Zjazdu Gnieźnieńskiego” 
przez prof. Zygmunta Świechowskiego. Konsultacje naukowe: prof. Andrzej Tomaszewski, prof. Jerzy 
Gąssowski, dr hab. Zbigniew Pianowski. Prace prowadził zespół: mgr. mgr. Waldemar Gliński, Cze-
sław Hadamik, Jacek Kój, Izabela Mianowska, Agnieszka
Tomaszewska, Piotr Stachurski. Przebadano powierzchnię 89,76 m2.

Prace wykopaliskowe były przeprowadzone od 18 sierpnia do 6 października 1997 roku, następnie 
od 6 do 31 października wykonano prace dokumentacyjne, dokumentację rysunkową w skali: l:10; 
l:50 oraz dokumentację fotogrametryczną, dokumentację fotograficzną i techniką video.

Celem prac wykopaliskowych była weryfikacja planu założenia palatium (obiekt nr I) znanego 
z badań „Zespołu Badań nad Polskim Średniowieczem Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki 
Warszawskiej” z lat 1962-1963.

Wytyczono 5 wykopów badawczych, oznaczając je kolejnymi numerami (numeracja wykopów 
ciągła od 1994 roku), łamane przez rok badań. Wykopy wytyczono po osi wschód - zachód, zgodnie 
z siatką arową badań „Zespołu „ (siatka Z. Kozickiej).

Oś E - W wspomnianej siatki jest równoległa do magistrali Al -A3 wyznaczonej w 1995 roku na 
planie sytuacyjno - wysokościowym wykonanym przez J. Błaszczyka, z naniesionymi geodezyjnie wy-
kopami badawczymi. 

Wykopy wytyczono na posesji Cz. Nowaka.
Bezpośrednim powodem rozszerzenia terenu badań poza dotychczas eksplorowaną działkę A. 

Abratańskiego, było odkrycie w wykopie 5/96 negatywu muru biegnącego poprzecznie do rekon-
strukcji założenia palatialnego (wg Z. Wartołowskiej - obiekt nr I).


