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NjSlrakaw, deajdr Jaaaaa M aaław akl, 
dr bolcaław G la  ta r , wgr Anaa nagnaa- 
G latarJ PlaaBaowała Maacaa Okrągzwa 
w GabrawloJ Plałwaay^aaaaa badadj 
Stanówlaka jaaklnlowa? P a leolit środ
kowy i  gdray*

Waaawlomo praca wykopallakowo aaanogo atanewlaha palaalltyoz- 
mag# badanogo w raka 1930 praca DJOarrodJ Uzyakaao nowo dano dotyoa%- 
aa a tra ty g ra fll atanewlaka, oharaktara procaadw zadyaantacyjpych, a tah- 
da aadorlały palooataloglaaao oraz archoolaglcano pochodząca a poaio- 
adw knltorawych wyrddaloayoh b a r ^ la j  procy ayjnlo? Pozwoliło ta wy- 
dalo lld  wlękaaą ilodd poalaadw knltnrowy^ ald w t  ta kala hadad D^Gar- 
rad, ktdra ograniczyła a lą  da aaaaaaaala aabytkdw w obrębia jodnoatak 
a traty graf1catych?

Stratygrafia  atanawla^t obojaaja aorlę aawaratwlod pochodzących 
a aatatalaga g lao ja ła?  Dalay keaplaka aawaratwlod graacwa-gllalaotych 
1 graaawa-plaaaoayatyah zwlą^aych a wcaoanya WOraaa doatarcaył kilka 
paaloadw kaltaraayah środkpwopaloolltycaaych, a ktdrych aajaldaay ra- 
proacatojo prawdopodobalo la ła ln ą  odalanę kaltary aaaronckloj, wyda aa 
aataa laa t aaladą da typowego anatloro-lowalaaalona?

a wydaj zalega jąoya kaaplakala oaaddw gllnlaato-plaazoayatyoh, 
rapraaaatająaya środkowy adalaak bdraa, adhryta plęś poaloadw kaltara- 
wyoh gdraopaloolltyoaaych, a ktdryoh aajbagataay w aabythl ja a t  paaloa 
aajaldaay, a dobrze zachowanym cgnlaklam? Waayatkla poalo^r roproaom- 
t a ją  lntaroanjący ptzykład lolmlnoj owolaojl kaltary orynlaoklaj J  Baa- 
peśrodnlo pad aajwydaaą 'kodcowownrmaką* aarlą  graaaaą odkryta ślady 
poziomo kaltaraaago rapraaaatająpago młodazo przebrały gdm opalooll- 
tyczna. Wapomnlana aarla gmaawa ala zawierała aabytkdw 1 była pokry
ta  prdohnloą holocadaką, aawiarająoą mbytkl aaalltyaaaa 1 pdśnlajaaa?

Plannja a lę  kontynnaoję badad^

NBA PAPHOS /Cypr/ Polaka Stac ja  Archeologii ^rddalam-
nomorakloj Unlwaraytata Warzaawakla- 
ga v gairaa

V naatgpatwlo klorwwnlka wykapallak prof? 
dr Baalmloraa Michał owak la go badania pro
wadził mgr Andizoj Daaaowakl? Plaanaaaała 
Polaka S tac ja  Archeologii Srddalamaomor- 
oklaj w gairaa J  Slddey aoaon badad^ Dalol- 
mloa mlojaka a IV w; prn?aj -  n i  w? n fo !
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Kampania proynioeła non# odkrycia w obrębi# budowli rzymeklej, 
badanej jud w dwśch poprzednich kampaniach, zdobionej pięknymi mozai
kami odełonlętymi w roku ubległymj Odnalezione w tym roku #l#n#nty mu-
rśw, fragmenty rześb oraz o#ramika doetarczają nowych arguzmntśw na
poparci# ld#ntyfikacji budynku jak# rezydencji o oharakterz# pabllez- 
no-pańatwowym, być noś# pa baon rzymzklegc gubernatora wyapy z H I-  
IV w? n?e?

NOVAk, ok? Swlwatow /B u łgaria/ Uniweraytet War zza weki

Badaniami kierował prwf? dr Kazimierz 
Majewakl? Uoaeatnloayll deo? dr Ludwika
Preaa /auterlm komunikatu/, mgr mgr B?Szu-
bort, AjBlemacki -  odcinek IV; Z?Ihbąea
T?Samowakl -  odoimek U ; doo?dr L?Dą- 
browakl, architekt ekapedyoji; T?Biniewaki, 
fo tograf? Finaneowało Kinie teratwo Odwiaty 
i  Szkolnictwa wydezege? Dwnnaaty aaaon prac? 
Naddcnajaklo mlaato limaaowe /aoktor zachod
n i/ ,  rsymeko-bizan ty jak ie ?

Badania okonoentrowano w pśłnoono-zaohodniej ezęśol mlaata 
/odoinek IV/; zołodono te ś  wykop /odoimek U /  w oentrmm mlaata aa te
renie przypaazeaalnege naytnowania forum?

Na odeinkn IV kontynnowane ekaploraoję edałoniętego w uhleg- 
łyoh oezonach komplekan bnd owi omego, prowadzono prace amierzająoe de 
odkryola połudnlowo-waohodniego narośmi^ pśśneraymekiej budowli a poe
tykami oraz bieg* ega lądujących a n ią u lic ?  Na pdłnoc ed wnętrz kąpie
lowych, ktśro zajmują południową ozęśś budowli, odkryto na terenie 
dziedzińca ozęśd przewodu wodociągowego /dłngeśol T a / ,  przykrytego 
dudymi płytami kamiennymi, niewątpliwie dalazy ciąg przewodu odkryte
go w 1969 r ?  na pśłnoouy-anohśd ed eta dni? Inzy jego odcinek aoatał 
odałonlęty po a trenie pdłnoenej?

W odległości ponad 16 m od portykn zaaylmjącego dalodzlnioc od 
zachodu, odałonlęte pozoatałośoi portykn wzohodnlego; 2 bazy kolumn 
w opleywanej kampanii, a 1 -  w 1969 r?  Do czwartej kolumny, po etrenie 
pcłudnlowe-waoheilej nie modna dotrzod boa naruezenia płyt znacznie 
pśśniejaaego bruku?

Idąo aa biegiem muru zn ikającego  budowlę a portykami po etre- 
nlo południowej etwierdzono, id okręca en na pśłnoe po ek? 68 m biegu? 
Zarya tego południowe w aehoiiege zarodnika aoatał uohwyoony metodą


