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nych, pochodzących przeważnie z miejscowych wytwórni szkła, kilka 
lamp glinianych, bardzo liczne szczątki ksotne 1 tysiące odłamków na
czyń glinianych. Wśród tych ostatnich dominują naczynia zasobowe 
/głównie amfory/ 1 naczynia kuchenne.

Odkryte zabytki zmagazynowane są  na terenie Novae. Część 
ich będzie sprowadzona do Polski do dalszego ich opracowywania 1 
konserwacji na okres dwuletni.

Badania będą kontynuowane.
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Badania prowadził dr Andrzej Daszewski. Jedenasty 
sezon badań. Dzielnica m iejska. Okres rzymski.

Odsłonięto kolejne partie wschodniego skrzydła pałacu w celu 
zlokalizowania narożnika północno-wschodniego. Odkryto szereg po
mieszczeń gospodarczych rozmieszczonych na północ 1 południe od 
głównego w ejścia, w tym jedno z ogromnym terrakotowym plthosem 
wpuszczonym w posadzkę.

Badania skoncentrowane były też na wyznaczeniu północno- 
wschodniego narożnika wewnętrznego dziedzińca perystylowego.
W południowej części budowli eksplorbwano zachodni odcinek po
łudniowego muru okręgu ograniczający dodatkowy dziedziniec leżący 
na tyłach zachodniego skrzydła pałacu. Prace w północnej części 
skraydła zachodniego miały na celu wstępne przebadanie poligonalnej 
konstrukcji, na której fragment natrafiono w ubiegłym sezonie. U sta
lono, że  ta ektogonalna budowla osadzona na fundamencie z wielkich, 
starannie przyciętych kamiennych bloków posiadała charaJ^ter wieży.
Od strony pałacu tzn. północno-wschodniej natrafiono na Ślady pro
wadzącego do niej monumentalnego w ejścia. W rumowisku odnalezio
no też dekorowane gxymsy oraz fragmenty dorycklch półkolumn należą
ce zapewne do jej dekoracji.

Przeprowadzono także sondaże weryfikacyjne w skrzydle wschod
nim oarz w pobliżu muru południowego i zachodniego pałacu, które po
twierdziły istnienie w cześniejszej, głównie wczesno-rzymskiej zabudo
wy pod budynkiem pałacowym. Szczegółowy sondaż stratygraficzny pod 
mozaiką Posejdona w sali 76 pozwolił u śc iślić  chronologię budynku 
oraz datowanie mozaiki. Dwie monety cesarza  Constantiusa znalezio
ne pod posadzką dają termlnus post quem budowy lub przebudowy sa li 
oraz wykonania mozaiki, co mogło nastąpić po trzęsieniach ziemi lat 
332 i 342.

Badania będą kontynuowane.


