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wyeksplomwano jeszcze w poprzedniej kampanii). Komory boczne grobów 2275 i 2897 zawie
rały po kilkadziesiąt naczyń ceramicznych: w grobie 2275 znaleziono także kilka naczyń — 
importów pochodzących z Le wanto, m.in. naczynie w kształcie p taka z wlewem na grzbiecie. 
Zawartość dużych naczyń, tzw. wine jars, zbadano stosując szlamowanie (wet flotation) 
otrzymując bogatą próbkę szczątków roślinnych, znaleziono w nich także szczątki zwierząt 
i fragmenty naczyń ceramicznych tzw. gospodarczych (utility ware). Do tych dużych naczyń 
najprawdopodobniej wsypano zawartość palenisk (rytualnych ?), W grobie 3020 nie stwierdzo
no szczątków ludzkich; znaleziono w nim kilkadziesiąt naczyń ceramicznych i paciorki z ka
mieni półszlachetnych.

Konstrukcja tych grobów, zbudowanych n a  planie prostokąta (groby 2275 i 2897 zbudowa
no z cegła suszonej, grób 3020 zbudowano z  gliny], wykazuje znaczne podobieństwa do 
architektury grobowej znanej z rejonu Memfls i z górnego Egiptu (Abydos, Hierakonpolis). Nie 
ulega kwestii, że wszystkie trzy groby przeznaczone były dla osobników należących do elity 
lokalnej grupy społecznej, Datuje się Je na początki I dynastii staroegipskiej {około 3100 — 
3000 p.n.e.).

Hiszpania
I I  Grana Prowincja La Co rana U niw ersy te t Łódzki U niw ersy te t 

w Santiago de Compostela Katedra 
Archeologii D epartam ent Archeolo
gii 1 Historii Starożytnej

Osiedle obronne kultury Castro (Vw, p.n.e. — IV w. n.e.). Czwarty sezon 
badań. Finansowały uniwersytety w Łodzi i Santiago de Compostela. 
Badania prowadzili prof. Fernando Acuna 1 dr dr Gonzalo Meijide i Ta
deusz Grabarczyk (autor sprawozdania).

Prace były kontynuacją poprzednich sezonów. Odkryto kolejne fundam enty kam iennych 
domów w kształcie prostokątnym  stwierdzając przy tym. że poniżej tych fundamentów w s t ę 
puje starsza warstwa kulturowa, być może związana ze schyłkiem epoki brązu. Odkryte 
fragmenty ceramiki naleĄ* wiązać z początkiem kultury Castro. Odsłonięto także fragmenty 
m uru otaczającego cale osiedle oraz zniszczoną bramę. Potwierdzono wcześniejsze przypu
szczenia, że mamy do czynienia z dwoma rodzajami domów, starszymi okrągłymi 1 młodszymi 
prostokątnymi.

Dokum entacja znajduje się w Katedrze Archeologii U.Ł.
Badania będą kontynuowane i  mają na ce la  odsłonięcie całej osady,

Kambodża
PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
w Warszawie

Badania prowadzili Tomasz Celewicz (architekt) i m gr Zbigniew Borcow- 
ski (archeolog z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku). Pierwszy se
zon badań i prac dokumentacy)no-konserwatorskich.

Celem badań  było rozpoznanie obiektu, określenie jego stanu zachowania oraz kondycji 
technicznej, a  także opracowanie założeń metod konserwacji. Badaniami objęto obszar o po
wierzchni 110 m 2. Założono siatkę pomiarową i wytyczono 6 sektorów.

Wykopy lokalizowano z myślą uchwycenia relacji chronologicznych.
Odkryto północną krawędź posadzki przed głównym wejściem świątyni i fragm ent jej 

wschodniej krawędzi. Posadzka pochodzi z okresu Dżajerwermana VII i Jest przecięta przez 
środek konstrukcją z piaskowca i lateiytu stanowiącą prawdopobodnie m ur opasujący świąty
nię. Mur powstał zapewne w późniejszym okresie. Na odcinku zachodnim wykop miał głębo
kość 2,40 m ale nie osiągnięto calca. Odkryto m.in. m ateriał ceramiczny z okresu wcześniej
szego niż świątynia.

Pozyskano znaczną ilość miejscowej ceramiki khmerskiei jak  i importowanej, co m a istotne 
znaczenie dla określenia chronologii stanowiska. Wśród zabytków ruchomych zwraca uwagę 
m oneta z brązu z wizerunkiem ptaka.

Uzyskano w rezultacie względną stratygrafię stanowiska i rozpoznano ślady 8 faz-wydarzeń.
Pobrano próbki 2 do analizy С 14, 1 antropologicznej i 1 metalurgicznej.
Prace architektoniczne polegały na dokładnej analizie obiektu i odczyszczeniu niektórych 

fragmentów oraz stemplowaniu partii zagrożonych.
Materiały z wykopalisk złożono w magazynie Conservation d ’Ankgor.
Pełne sprawozdanie z prac w: „Informacje Bieżące" 5 /9 0  Wyd. PKZ (do uż. wewnętrznego). 

Tomasz Celewicz — Świątynia Bayon, Kambodża. Pierwszy sezon prac archeologiczno-konser
watorskich.


