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Pan mgr Zdzis1rałł Wiśniewsi<j, właściciel firmy AKME znany jest pracownikom

Muzeum Archeologicmego od wielu lat. Zarudnia doświadczonych archeologów z

innych śiąskich ośrodków badawczycĘ m. in. KateĘ Archeologii Uniwersytetu

Wrocławskiego, Instytutu Historii Architeknry sznrki i Techniki oraz Zakładu

Konserwacji i Rewaloryzacji Zabytków Politechniki Wrocławskiej.

Pierwsze' zakrojone na szeroką skalę prace archeologrcmo. arciritektoniczre

przeprowadził Pari Zdzisłasv Wiśniewski pruy ul. Bernardynskiej we Wrocławiu, w la -

tach 1989 . 1990' odkrywając relikty wczesnośredniowiecznego osadnictwa przedloka-

cyjnego oraz zabudowy i urządzeń wodnych Nowego Miasta z xtr - xV w. W latach

1990 - |992 kierował pracarrri pŹy ql. Sukiennice 15 - 18' gdzie odllryto zespoł

średniowiecmych kramów bogarych i sukienniczych.

Największym osiągnięciem badawcrym i organizaryjnym firmy AKNIE (we

wspĘracy z ILWRO) bvłv kompleksowe badania przeprowadzone na pi.

Dominikńskim we V/rocławiu. F irmy don.4lmały wszys&ich terminów uzgodnionych

z inwestorem. Wyniki badan wspomniarrych wyżej stanowisk zostały opublikorvane.

Placowi Dominikanskiemu poświęcono osobny, 35 tom wydawnictwa ''Silesia Antiqua''

o objętości 30 arkuszy, sfinansowanej w całości z funduszy firmy AKME.
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Firna AIQIE pnerrowariiła równiez na dui:g- skaię b:rłenia komplelsowe

arcireologiczro - archirc.kronicane na obszarze je<.c.e kiiku iruYch wybruzoqvch

kwarrałów z:lhucioĘv we Wrocław.iu (w kwartale ogranicou.vm ul. Kazimigza

Wielkiego' SzervsĘ ŁaciarsĘ ofiar oświęcimsicicil. w kwarraie znąjtiuialrrm się

mięory ul. Antoniego i Kazimierza Wielkiego. a takŻe pr./ uL Sfubici<iej) oraz na

StaĘvm Mieście w Głógowie. Pekra dokumena{a !6rleń prowadzona była Pra.w.idłowo.

zqodnie z obowipujaglmi zasadarri korserwatorskimi. FiIBa AIi\{E Eoszczrła sie

także o zabezpieczeaie poryskarrych zabFków.

|Jważrm}r. na pocisawie wieio|emiej wspóĘrary, że firma AIfu{E w zupelrrości

spełnia warunki wyEulgane prry prowacizer'iu ocipowie'.l.ir1nych prac archeoiogiczrro -

arcnireltonicz'rych i jesi talrŻe sponsore=r wieiu badań terenorv-vch oraz publikac.ii.

W pełni poiecr:rLv współ^oracę z firma= Lróra zapervnia te:minowość i fuc:rowość

Drowadzonv ch DEc.
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