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Bolesława Chomentowska 

SPRAWOZDANIE Z W J A Z D U DO WIELKIEJ BRYTANII 

W okresie 7—30 IX 1967 r. przebywałam w Anglii. Wyjazd mój został 
zrealizowany na zasadzie porozumienia zawartego między The Association 
for Cultural Exchange a Katedrą Archeologii Pradziejowej i Wczesnośrednio-
wiecznej UW. 

W czasie pobytu w Anglii wzięłam udział w wykopaliskach prowadzonych na 
stanowisku z wczesnego okresu żelaza i z okresu rzymskiego w Owselbury k. Win-
chesteru. Zadaniem moim było zapoznanie się z problematyką wymienionych 
okresów na terenie południowej Anglii oraz przeprowadzenie badań porównaw-
czych nad metodą prac wykopaliskowych w Anglii i Polsce. Dzięki uprzejmości 
kierownika prac, J. Collisa, zwiedziłam ważniejsze stanowiska archeologiczne 
tej części Anglii. Szczególnie cenne było poznanie z autopsji szeregu osad 
obronnych z okresu żelaza (Hod Hill, Maiden Castle, White Horse Hill, Old 
Sarum). Poza tym zapoznałam się z materiałami archeologicznymi w prowin-
cjonalnych muzeach (Avebury, Devizes, Salisbury). 

W trakcie pobytu w Londynie studiowałam zbiory archeologiczne w British 
Museum i London Museum. 

Zdzisław Sochacki 

NOTATKA Z POBYTU 
W BUŁGARSKIEJ REPUBLICE LUDÖWEJ 

W okresie 21 VIII—4 X 1967 r. przebywałem w Bułgarii, gdzie brałem 
udział w pracach Ekspedycji Archeologicznej Uniwersytetu Warszawskiego, 
kierowanej przez prof, dr K. Majewskiego. Ekspedycja ta prowadzi od 1960 r. 
badania na terenie miasta Novae, stolicy prowincji rzymskiej — Mezji 
Dolnej. Problematyka badań obejmuje szereg zagadnień związanych z okre-
sem rzymskim, jak również znacznie wykraczających poza wyżej wymienione 
ramy czasowe. Porównaj: K. Majewski i inni — sprawozdania publikowane 
w „Archeologii" t. 12, 1961, s. 75—170; t. 13, 1962, s. 65—134; t. 14, 1963, 
s. 151—201; t. 15, 1964, s. 217—265 oraz S. Parnicki-Pudełko i inni — Spra-
wozdanie w „Archeologii" t. 16, 1965, s. 149-200. 
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W 1967 г. badany był odcinek IV obejmujący teren rozległej budowli 
(termy?). W poszczególnych częściach odcinka IV badania prowadzili: doc. 
dr L. Press (IV wschód) oraz mgr Z. Tabasz (IV zachód). Do obowiązków 
moich należało prowadzenie badań na odcinku IV północ. Ogólną opiekę 
naukową nad całością sprawował prof, dr K. Majewski. 

Na odcinku IV północ uzyskano następujące rezultaty: ustalono straty-
grafię górnych warstw stanowiska (7 warstw kulturowych, dwie z nich ze 
śladami gwałtownego pożaru); odkryto północno-zachodnie naroże zewnętrz-
nego muru budowli; stwierdzono liczne ślady przebudowy w jej obrębie; 
w jednym z pomieszczeń odkryto podłogę z grubej polepy ze śladami belek 
i desek. Na specjalną uwagę zasługuje odkrycie pomieszczenia piwnicznego (?) 
z częściowo barwionymi ścianami, wyposażonego w dwie ławy kamienne 
z zespołem zabytków (grot, naczynia, moneta) o zagadkowym układzie funk-
cjonalnym. Wśród zabytków ruchomych wyróżniają się znaleziska obrączki 
złotej, paciorka z agatu oraz ceramiki typu „Barbotino". 

Szczegółowe wyniki badań zostaną opracowane osobno i ogłoszone drukiem 
w „Archeologii". 

Stefan Karol Kozłowski 

SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKI ZAGRANICZNEJ GRUPY STUDENTÓW 
KATEDRY ARCHEOLOGII PRADZIEJOWEJ I WCZESNOŚREDNIO-

WIECZNEJ UW W 1967 R. 

Archeolog francuski, Nicole Lambert, upoważniona przez prof. Gallet de 
Santerre, Konserwatora Starożytności Historycznych Langwedocji, wystoso-
wała do Katedry Archeologii Pradziejowej i Wczesnośredniowiecznej UW 
zaproszenie, w którym zadeklarowała gotowość przyjęcia na swe badania 
wykopaliskowe (lipiec 1967 r.) sześcioosobowej grupy studentów z Polski. 
Władze Uniwersytetu Warszawskiego oraz ZSP wyraziły zgodę na wyjazd 
takiej grupy. Należy podkreślić, że dzięki pomocy wymienionych Władz 
koszty wyjazdu zostały znacznie obniżone. 

Kierownictwo Katedry, kierując się kryterium postępów w nauce oraz 
znajomości języka, wytypowało następujących uczestników grupy: J. Janiec, 
H. Królik, M. Pikulińska, Z. Sulgestowska, A. Szperlich. Opiekunem grupy 
został dr S. K. Kozłowski. 


