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ZA wy, przęślik gliniany, grocik tulejkowaty i fragment ostrogi. Ponieważ kulminacja stanowiska 

znajdowała się poza zasięgiem strefy ochronnej inwestycji, a właściciel pola nie wyraził zgody 
na rozszerzenie terenu badań, nie można ich było kontynuować.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Płocku. Badania zakończono.

β
Unierzyż, st. 2, 
gm. Strzegowo-Osada, 
woj. ciechanowskie

patrz: wczesna epoka brązu
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Wierzchuca Nagórna, st. 3, 
gm. Drohiczyn, woj. białostockie

patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich

WIŚLICA, st. 1 — Grodzisko, 
gm. loco, 
woj. kieleckie,
AZP 96-63/82

WlŚLICA-„Regia", st. 2,
gm. loco, 
woj. kieleckie,
AZP 96-63/83

grodzisko wczesnośredniowieczne 
Weryfikacyjne badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od 19 lipca do 18 

sierpnia przez mgr. Jacka Koja, pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Gąssowskiego. Finan
sowane przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Kielcach, Komitet Badań Naukowych — temat 
1.5 zadanie 26 (PZB-016-07) Badania osadnictwa wczesnośredniowiecznego i architektury 
preromańskiej w Wiślicy.

Badania na wewnętrznym stoku wału we wschodniej części grodziska objęły niezasypany 
wykop z badań Zespołu Badań nad Polskim Średniowieczem Uniwersytetu Warszawskiego 
i Politechniki Warszawskiej, na całej jego długości (15 m) i połowie szerokości (2,5 m), z przesu
nięciem profilu południowego o 0,5 m, tak by uzyskać nienaruszony przekrój wewnętrznego 
stoku wału. Przebadano powierzchnię około 0,4 ara.

W  publikacjach autorzy badań zawarli różnorakie sądy co do fragmentarycznego stanu 
zachowania konstrukcji wału oraz interpretacji roli i wzajemnego stosunku między poszcze
gólnymi konstrukcjami a mimo to przyjęto następnie jednoznaczną interpretację wyników 
tych badań i datowanie poszczególnych faz rozwojowych grodziska. Wznowione w 1996 r. 
prace na grodzisku miały na celu podjęcie próby reinterpretacji wyników wcześniejszych ba
dań, tym bardziej,iż zaginęła część dokumentacji Zespołu, a pełne opracowanie wyników 
badań majdanu (wykonane dopiero w 1982 r. przez Dorotę Górną) wprowadziło zmiany 
w datowaniu faz użytkowania i zabudowy grodu. W 1996 r. odsłonięto ponad 20 warstw 
nasypu wału w III sekwencjach stratygraficznych, związanych z trzema fazami konstrukcji 
obronnych wału. Najmłodszym elementem tych konstrukcji jest mur z kamienia na zaprawie 
wapienno-piaskowej. Dwie starsze fazy wydzielono jedynie na podstawie różnic w strukturze 
nasypu, bez możliwości ich powiązania z konkretną konstrukcją. Obie te sekwencje przecięte 
są wkopem pod mur na zaprawie. Calec przy koronie wału, pod murem, osiągnięto na głębo
kości około 4  m — na całej długości wykopu stanowi go skałka gipsowa z małymi gniazdami 
piasku. W  kolejnych sezonach badawczych planowanie jest założenie wykopów na koronie 
wału oraz na zewnętrznym stoku wału, tak by uzyskać jego pełny przekrój.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Kielcach. Wyniki badań zostaną 
opublikowane w „Slavia Antiqua”, t., XL, 1999. Badania będą kontynuowane.

pallatium wczesnośredniowieczne 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Waldemara Glińskiego (Regional

ny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Kielcach). Finansowane przez 
program „Polska-2000” („Tysiąclecie Zjazdu Gnieźnieńskiego”). Trzeci sezon badań. 

Badano rejon zabudowy pallatialnej na wyspie grodziskowej „Regia”.

WLEŃ-ŁUPKI, st. 1, 
gm. Wleń, 

woj. jeleniogórskie, 
AZP 81-15/2-

grodzisko wczesnośredniowieczne (1Χ-Χ w.) 
zamek późnośredniowieczny 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Cezarego Buśko (Katedra Archeolo
gii Uniwersytetu Wrocławskiego). Finansowane przez Katedrę Archeologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego i PSOZ. Wykopy założono w części zamku dolnego, podłużny wykop wytyczo
no przez plateau od strony zachodniej.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Śląskich Sprawozdaniach Archeologicznych”. 
Badania będą kontynuowane.
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