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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. 
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Stanowisko La Seube (Hérault) jest pozostałością dawnej huty szkła 
ozdobnego, być może produkującej na potrzeby dworu papieskiego w Awinio-
nie. Polscy uczestnicy badań byli na stanowisku grupą najliczniejszą i naj-
lepiej przygotowaną pod względem fachowym. N. Lambert powierzyła Pola-
kom prowadzenie dokumentacji rysunkowej i fotograficznej. Grupa polska 
brała poza tym czynny udział w samej eksploracji warstwy kulturowej. 

Fontbouisse (Hérault) jest stanowiskiem eponimicznym kultury chalko-
litycznej. Po zakończeniu badań w La Seube, N. Lambert rozpoczęła tygod-
niowe badania na tym stanowisku. Udział w badaniach grupy polskiej pozwolił 
jej zapoznać się z niektórymi problemami epoki neolitu i miedzi we Francji. 

* 

Po zakończeniu badań w Fontbouisse, grupa polska się rozdzieliła. Troje 
studentów pojechało na kilka dni na wykopaliska do p. Paccard (Chincon I), 
natomiast autor niniejszego wziął udział w badaniach prowadzonych przez 
prof. G. Bailloud (La Conquette). 

Chincon I jest to stanowisko wielowarstwowe (madlen V, kultura azylska 
i sowterska). Polacy wykonali m. in. rysunki profili i plan jaskini. 

La Conquette jest to stanowisko kultury Fontbouisse. W czasie tygod-
niowego pobytu autor brał udział w eksploracji górnej warstwy kulturowej. 

* 

Wielką zasługą N. Lambert było zapoznanie grupy polskiej z licznymi 
zabytkami architektury południowej Langwedocji i Prowansji. Polacy zoba-
czyli m. in. następujące ważniejsze obiekty: Arles — katedra romańska 
i klasztor St. Trophime, Aiguës Mortes — fortyfikacje średniowieczne i kościół 
romański, Avignon — zamek papieski i fortyfikacje, Montepellier — gotycka 
katedra St. Pierre, fakultet medycyny, Montmajout — opactwo cysterskie, 
Nimes — arena rzymska, świątynia Diany, Orange — amfiteatr rzymski, 
St. Martin de Londres — kościół romański, St. Guilhem le Desert — miasteczko 
średniowieczne, Sommiéres — most rzymski, miasto średniowieczne, Taras-
con — zamek średniowieczny, Pont du Gard — akwedukt rzymski i inne. 
Warto wreszcie podkreślić, że N. Lambert umożliwiła Polakom zapoznanie 
się z bogatymi zbiorami badacza neolitu francuskiego, dr J. Arnal. 

* 

Grupa polska zakwaterowana była w Treviers na fermie, na koszt N. Lam-
bert, która też w pełni pokrywała koszta wyżywienia i przejazdów we Francji 
(wycieczki). Uczestnicy dostali po 75 franków kieszonkowego. Należy pod-
kreślić szczególnie serdeczne podejście Kierownika badań do grupy polskiej. 


