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Zabytki wypożyczone- zgodnie 2 umową polako-bułgaraką - na okres dwóch lat ргвев polską ekspedycje UW, powróoą * 1979 
roku do magazynów я Hovae k.dwlsztowa.
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ODEROY Polaka Akademia HaukOkręg Tołbuchin Instytut Historii KulturyMaterialnej * Warszawie

Badania prowadził prof·dr Witold Henael. Finansowała .Polska Akademia Nauk. Ósmy sezon badań. Stanowisko wielokulturowe okres halsztaokl - wczesne średnlowieoze IX-XI w.

Skoncentrowano się na tгteoh kierunkaoh badań wykopalis
kowych*
1/ odsłonięcie planu budowli bizantyjskiej nr I na wykopach V, IV w érodkowo-eechodoiej czçôoi osady 1 wyjaśnieni« 

stratygrafii domostwa wczesnośredniowiecznego nr 17* w stosunku do nawarstwień starszych okresów na wykopie XX,
2/ zbadanie zachodniej ściany obronnej, przede wszystkim 

pod względem rozmieszczenia wież i wejśó do twierdzy oras sposób wykorzystania tyoh budowli w с za* ach pobisantyj- ■kioh,
3/ wyjaśnienie stosunku fundamentów wieży pięoiobooznej do reliktów murów o oharakterse halsztaokloh i stan zachowania nawarstwień halsztackich.
Uzyskano następujące resultatyi
1/ domostwo bizantyjskie funkcjonowało w drugiej fasie użytkowania twierdzy w ozasach bizantyjskich. Stwierdzono, li wykorzystano śolany pozostałe s pierwszej fazy zasiedlenia bizantyjskiego uzupebiiająo je muraml o wątku stosowanym w drugiej fasie zasiedlenia. Można było również połączyć faay zasiedlenia z warstwami kulturowymi bizantyjskimi, oddzielonymi warstwami spalenizny. Domostwo wczesnośredniowieczne na wykopie XX powstało przez uzupełnieni· posoata- łośol śolan obiektów z drugiej fazy zasiedlenia bizantyjskiego, ścianami licowanymi tylko od strony wewnętrznej o wątku charakterystycznym dla najstarszej fasy zabudowy z 

pierwszego państwa bułgarskiego. Pod klepiskiem tego domo
stwa znajdowała się warstwa bizantyjska oraz klepisko domostwa z tego okreau wraz z pieoen 1 fragmentem ściany kar 
mienneJ. Domostwo bizantyjskie spoczywało bezpośrednio na skale stanowiącej caleo,

2/ w czasie badań ściany obronnej uzyskano potwierdzenie obec
ności bardzo silnie zniszczonej wieży prostokątnej na na
rożniku północno-nsohodnia. Wieża ta odpowiada kształtem i położeniem analogiczne,) wieży na narożniku półnoono-za-
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ohodnltt. Pxflftjfledaouo ргнЬ1*к ściany aaobodnlaj na dłu
gopól 60 au ale -etwierdawao obecnoéoi Ъгащу, która byó 
aofce u legi a dewsttacjl w oaasie prsebudowy w drugiej fa- aie aaaiadlania plsaatyjsklsgo.Pray Iciani· aaqftodnlaj eaobsareowano rftmia* wyatypowa
nie trara tu kult#owyoh oddaielcmyoh nntwial apalaniany. Hotna tutaj aaottMrwowaö swląskl tyoh warstw i odpowi*d-
niai budowlami,
wleta pifoloboosna wiąsaia aiç s waratw« halaatacką J«dynia od atrony wewnetranej, natonlast po stronie a*wnętra- 
nej natcrial halaataoki był wy«i*«aany в praewaAaJąoym 
aateriałaa bieantyjakia.

g У Г Л
ЖВА ТЛЯЮ9 Polaka 3 tao Ja ArcheologiiSródei«mo*o ra ki· J 

w Kalrae

Badania prowadził dr Ал dra· j DaaMWakl. ilnaneo- 
wała Stacja· Dwunaaty aeaon badań· Budowla pałacowa « IV - VI w.

V oaasie kampanii na terania Kato Paphoa. ataroiytn· laa Paphoa w kwietniu 1977 r· kontynuowano odsłaniania p<Wnor*y»~ 
tklej budowli pałacowej /IV -VI wiek na /· W południowym ekray- dla pfeohu odcsyamoaono kilka poaieaacaań a rrajpantaad poea- 
drnk aoaaikowyoh. Xa tarania akrsydła aaohodnlaço odsłonięto 
relikty woaednlejsaej satradotty aonunentalna 1 a duftą llotfoią fragMentów Balowanych tynków. Były to budowla waaeanorayvakle 
lub pdfoobellenlstycsne, a których o»e<ć, jak na praykład ottŁokątną wleie włąoaono następnie w obrąb «ardw nttaoray»- akiago pałaou· W akraydle wachodnia a westybulu pałacu wykonano sonda*» który uohwTcił kolejna etapty woaeńnlejeaej »obudowy teram 1 fragnent na Hania ty cane go waraatatu odlewnloia- 
go a aaohowany* tygl··.

Ł-fl- Ц Д
И Ш Я Ш Ш  Polaka Staoja ArcheologiiSródsiemo«ox*klc j 

W Kairaa

Badania prowadsill dr dr Elftbieta i Kleceyała*Rodalewica, finansowała Polska Staoja Archeologii 
SródsleBaomonkiej w Kairse. Oaleanasty aeaon 
badań.Balelnloa aiajeka a III w* pne - XIV w*ne·

Kontynuowano praoa wykopaliskowe pray odkrywaniu kol·jnyoh


