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I R A K

Stacja Archeologii śródziemnomorskiej 

Uniwersytetu Warszawskiego

Badanie prowadziliΐ prof.dr hab. Stefan K. Kozłow

ski /kierownik ekspedycji/, doc.dr hab. Andrzej 

Kempisty, dr Karol Szymczak, dr Ryszard Mazurow

ski, mgr Andrzej Reiche.

Badania finansowała Stacje Archeologii Śródziem

nomorskiej UW, /przy współudziale State Organi

zation of Antiquities and Heritage, Irai/ Drugi 

sezon badań. Osada z okresu neolitu precetemicz*- 

nego,

V 194)6 r. kontynuowano badania wykopaliskowe po ubiegłorocznych sondażach. Przekopano 

około 500 ш1 odkrywając Biedy stałych konstrukcji mieszkalnych - chaty - ziemiankij okrągłą 

i prostokątną. Obie konstrukcje obudowane były ścianami z mesy wapiennej lub glinianej 

kształtowanej na podobieństwo mniej lub bardziej regularnych cegieł, od wewnątrz tynkowane. 

Wewnątrz - cztery masywna filary z masy wapiennej, prawdopodobnie podtrzymujące dach.

V partii Środkowej osady - brukowane podwórze, v którym odkryto kilka pochówków szkie

letowych*

W części zachodniej osady odsłonięto duży /ок. 10 w średnicy/ obiekt odpadkowy z dużą 

ilością kości zwierzęcych, z których część nosi ilsdy udomn^ianti.

Pozyskano niezwykle bogety inwentarz zabytków krzemiennych /liściaki, przekłuwać*« 

różnych typów, drapacze, półtylczeki, wióry oraz retuszowane 1 nieretuazowane wkładki/, 

kamiennych /siekiery, żarna, tłuczki, rozcieracze/, Nieco wyrobów kościanych oraz ozdób.

Odkryto unikattrwą kolekcją kamiennych rzeźb głów ptasich w różnych stadiach obróbki, 

a także gliniane figurki zwierzęce.

1 Pobrano próbki óo laboratoryjnych bedeń paleozoologicznyeh, architektonicznych oraz 

С 14.

V części południowej etenowlska badano ślady późniejszego osadnictwa asyryjskiego.

Badani· będę kontynuowane.

S U D A N
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Stanowisko 9
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Kotcldt n. Planie Krzyż·

Uniwersytet Warszewski

Polska Stacja Archeologl1 SrćOila·

no.огsklej и Keirze

W badaniach udziel wrlęli;dr Stefan Jakobiel- 

skl (Zakład Arcb.Śrddzleeno·.PAN) kierounik 

wykopałlak ( 1 autor sprawozdania),dr hab.Wło- 

dżlaierz Godlewski i ваг Krzysztof Płuakote 

(Muz.Narodowa u Narsiawle), dr Małgorzata Mir- 

tens-Czarnecka i m;r M.Ide Ryl-Preibisz (lakł.
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Atch.Śródm.PAN) - ircheslodzy, mgr int. 

Jaroslav Dobrowolski 1 mgr ini.Barbara Oobro- 

wolska - architekci, Jacek Kucy - fotograf. 

Verner van Montfort - student archeologii 1 

historii sztuki(Univarsytet ■ ieidrls), ze 

strony Sudańskisj Słulby Archeologicznej - in

spektor Bsblkir М.Al.-Amin. V pracach dokumsn- 

tacyjnych w terenie u krótszych okresach poea- 

gali mgr Piotr PtrendbwsFtI 1 Adrian Jones - 

student architektury Uniuersytêtu Valljskie- 

go w Cardiff. Dwudziesty sezon prac: 26 sty

czeń - 3 marzec 19B6r

Prowadzono prospekcje archeologiczne terenu 

koncesjKw ty* wykopaliska na Koale D) oraz 

kontynuowano wykDpalleka na stanowisku Koś

ciół na Pienia KrzyZa.

Kościół na Planie KrzyZa (CC)

Po ukończeniu odsłaniania wnqtrza w ubiegły· sezonie, badania prowadzono na zewnątrz 

budowli po stronie zachodniej. Badana także przy poaocy sondeZy wcześniejsze zatoZenia sak

ralne odkryte pod poziomem uZytkowenla budowli: Kościół o Posadzce Kawlennej ( EC) i znajdu

jącą ślę Jeszcze głębiej Budowlę К ( BK) z końca VI w. V tej ostatniej odkrywki w części 

północnej 1 środkowej potwierdziły, sugerowany na podstawie wcześniejszych prac,.plan założe

nia centralnego - krzyz ( zsiaknięty apsydę po stronie wschodniej) z natoznÿnl selawl oraz 

korytarze· okalejęcy· je od północy, zachodu 1 południa - tworzącego prostokąt, Odkryto klat

kę schodową o charakterze monumentalny» mieszczącą się w północno-zachodni* narożniku budow

li. Plan budynku w tej części przedstawia trójdzielny układ z wejście· główny· od zachodu 

poprzez środkode pomieszczenie na osi. Znaleziono dalsze pozostałości Jeszcze starszego za

łożenia w postaci fragmentów nurów z cegły wypalanej przed-chrześcijańskiej Budowli T dato

wanej w oparciu o materiał ceramiczny па I połowę VI w.

Co się tyczy Bazyliki EC z VII w. badania objęły część zachodnią budowli; wydaje się 

ona zachowywać podobny jak BX plan łącznie z nietypowy· umieszczenie· klatki schodowej 

w narożniku północno-zachodnim. Stwierdzono istnienie w nikłych reliktach rozleglej plat

formy wejściowej przed główny· zachodni· wejście· do Kościoła. Dokumentowano takZe fragnenty 

oryginalnej kamiennej posadzki w części północno-zachodniej 1 środkowej. Dla Kościoła na 

Planie KrzyZś (CC) uzyskano dalsze ustalenia dotyczące przebudowy części zachodniej, w ty· 

wejścia zachodniego((tûre и pgjntejSïe_j fazie użytkowania budowli uległo zamurowaniu .Na ty· 

stanowisku zadokumentowana fez trzy paziomy zabudowy ppstchrześcljeósklej o charakterze 

mieszkalny· ( XV - XVII w.): dony III K.i; III K.2, pomieszczenia gospodarcze z warstwy II 

oraz I K .6 wraz z wyposażeniem wnętrza włączając naczynia kuchenne i zasobowe.

Kom D

Stanowisko usytuowane Jest na północno-zachodnim krańcu koncesji w bezpośredniej blis

kości wsi ti-Gheddar. Ne niskim pagórku odkryta poważnie zniszczone pozostałości kościoła 

(ОС) zbudowanego z cegły wypalanej na fundamencie z bloków kamiennych o posadzce z płyt
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piaskowcowych uzupełnianych ceglaną, z czterech granitowych podpór wymęczających centralne 

przęsło ocalała tylko Jedna baza 1 trzon jednej z kolumn. Kościół o wyeiarach 16,5 < 19 ,5  m.

•a plan centralny krzyZs ni prostokącie. Wschodnia częSó zawiera zamknięte apsydę prezbite

rium 1 flankujące Je zekrystia połączone przejście* r za epsydą. Trójdzielna zachodnia częśó 

< w elejsca narteksu) z klatką schodowę umieszczoną w południowo-zachodnim narożniku, przed

stawia także. Dwa psralelne wejścia do Kościoła prowadzą z pdłnocy 1 południa z podestów 

wyłożonych ceramiczną posadzką. Ciekawy* i nie^ spotykany* gdzieindziej rozwiązanie* Jest 

otoczenie budynku кai*lenną lawą. Materiał ceramiczny pozwala na datowanie Kościoła DC na 

oktes klasyczny chrześcijański ( 1 potowa X w.?). Stwierdzono ślady starszego założenia 

sakralnego pod funda*enta*l budowli.

К pobliżu kościoła, na płaski* gruncie zniwelowany* przez działanie wody odkryto zecho- 

wsne do poziomo posadzki resztki założenia klasztornego z cegły suszonej na podmurówce ka

miennej . Zbadano całkowicie tyłka refektarz (  7,5 > 9 a . )  z typowymi kolistymi ławami do sie

dzenia w czasla posiłków. Klasztor pochodzi z okresu wczesnochrześcijańskiego. Badania tęga 

obiektu będą kontynuowane. Stwierdzona ietnionie rozległej nekropoli o pochówkach bez 

struktur naziemnych powstałej na terenie Кonu 0 JuZ po zniszczeniu kościoła 1 klaaztru 

(  XV w.?).

Prospekcja taranu koncesji polskiej przyniosła dalsze uściślenia dla poszczególnych stano

wisk na północ od Starej Oongoli ( Кону: E H i K). Istotny* wynikiem było zlokalizowani o 

ha północny zachód od Komu 9, w pobliżu Nilu, rozległego Ośrodka wytwórczego (Stanowisko R) 

w postaci szeregu koeiów złożonych z popiołów, ceramiki 1 przepalonych cegieł. Sondaże pozwo

liły na stwierdzenie tu palenisk ogronnych pleców do wypalanie ceramiki, utytych następnie 

jako wysypiska skorup, Materiał ceramiczny (Kon R.“) pochodzi z okresu post-klaaycznego 

(ΧΙ-ΧΠ w.) a z Komu R.l - wczesnochrześcijańskiego (VII-VI11 w.l. Formy l dekoracje naczyń 

znacznie wzbogacają repertuar znany 1 opracowany dla terenów Nubii północnej.

Metodyczne badania tej manufaktury, Jedynej Jak dotychczas w Nubii środkowej zostaną roz

poczęte a przyszłym sezonie prac.

S Y R I A

PALMYRA Uniwersytet Warszawski

Ubóz Dioklecjana Polska Stacja Archeolog!Ł Sródziemnamorsklej

w Kairze

Mlaja w składzie doc.dr Michał Gawlikowski 

(kierownik badań), dr Marla Krogulska, dr To

masz Scholl, mgr Franciszek Stępnluw9kl /arche- 

olodzy), mgr lnż.architekt Marek Barański.Kami - 

la Baturo /studentka/. 29 sezon badań.(Ï.09.-17. 

lO.Bir)

Okras rzymski 1 wczesne średniowiecze.

Badania na obszarze Obozu Dioklecjana w zachodniej części starożytnego *iasta podjęły 

problem systemów hydraulicznych stwierdzonych uprzednio w północnej części dzielnicy. Od


