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Starożytności Cypru prace konserwatorskie H obrębie Donu A l o m , zmlerzajęce do trwałego zabez
pieczenia pomieszczeń z mozaikami.
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ALEKSANDRIA

Polsko-Eglpska Misja Konserwatorsko-

Kon el Dikka

Archaologlczna w Aleksandrii

Pracami konserwatorskimi oraz badania·! architek
tonicznymi kierował dr Inz. ar ch.Wojciech kołataj.
Uczestniczyli: dr lnZ. Лап Borkowski, dr Anna
Stępkowska, ugr inż.arch.Jacek Koziński, Wojciech
Grygorjew - konserwator kamienia, Grzegorz

Dębro-

wa - konserwator, oraz ugr Grzegorz Majcherek archeolog.
Pracami archeologiczny·! Misji Stacji w okresie
od 1.111 do I0.V.BT kierowa! doc.dr hab.Zsolt
Kiss. Uczestniczyli: dr hab. Barbara Łlchocka,
agr Katarzyna Zagdrska, mgr Henryk Ryslewski,
■gr inż.arch.Krzysztof Kamiński.
Spracowania naukowe przeprowadzali: prof, dr
hab. Zofia Sztetyłło, dr Jolanta. Młynarczyk
Oraz dr Barbara Tkaczow.
Całoroczna HisJa prowadzona 1 finansowana przez
Polskę Stację Archeologii Śródziemnomorskiej UW
oraz Egipskę Organizację Starożytności.

I. W okteaie od 1 września 190Ś do I lipce 1987 prace konaerwatorskle prowadzone byty zardwno
w Teatrze, Jak w Termach 1 Cysternach. Przebiegały one zgodnie z planem zaakceptowany· na
posiedzeniu High Committee EAD w dniu ii.ZI.19Bj r. Prece ziemne i aranzacyjne otoczenie
odkrytych obiektiw, ledwie zaczęte, nie zostały zaawansowane zgodnie z planem z powodu nlewycofanla się Jednostki wojskowej z zachodniej części terenu co uniemożliwiło w/w prace.
I tego powodu nie przystępiono tak Jak planowano, do uporzędkowanla portyku teatralnego
oraz całego terenu na zachdd od niego wraz z ukształtowaniem skarp oraz urzędzeń odwadnia Jęcych.
1. V Termach obok konsolidacji dużej partii sklepień podziemnego zaplecza służebnego od
strony pflłnocno-zacbodniej przygotoweno J kolumny portyku piłnocnego do anastylozy.
Prace wymagały rekonstrukcji i uzupełnienie fundamentów oraz baz tegoż portyku,znisz
czonych we

wczesnym średniowieczu.

2. И Teatrze przystępiono do anastylozy południowej ściany westybulu z oryginalnego ma
teriału ściany zwalonej po trzęsieniu ziemi w V w., oraz do rekonstrukcji południowe
go skraju ściany frontowej teatru. Prece te podjęto ze względu na nowę aranżację tere
nu 1 zejść na poziom ulic p ó i norzymskich.
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Niezależnie od tych prac wykonano przeniesienia na nowy podkład mozaiki o w z o 
rze geometryczny» i wymiarach 180 t 150 cm, pochodzącej г wykopalisk willi rzymskiej,
odkrytej w połowie lat siedemdziesiątych pod portykiem teatralnym przed frontem
teatru.
;J.

Ы C y s te rn a c h p rz y s tą p io n o do k o n s o l i d a c j i i c z ę ś c io w e j r e k o n s t r u k c ji p ółnocno-w schod 
n ic h p a r t i i budynku.

Ściana północna została skonsolidowana metodą sprężenia. Spękane 1 wychylone fragmen
ty ściany zewnętrznej zostały zakotwione i sprężone z partiami wewnętrznymi konstrukcji.
Przeprowadzono badanie archeologiczno-architektoniczne ściany wschodniej Cystern. Wyko
nano projekt koncepcyjny jej zabezpieczenia i częściowej rekonstrukcji. Wykonano oblicze
nia sta t y c s n e i

projektowanych przybór 1 łuków. Cysterna posadowione jest ponad podziem

nym antycznym zrujnowanym akweduktem, stąd pochodzą jej znaczne zniszczenia i zagrożenia
jakim ulegle zarówno w starożytności jak i po odkopaniu.
II. Prace archeologiczne koncentrowały się 1 w tym sezonie na odcinku G-południ e. Sondai
nieznacznie poszerzony od strony zachodniej oraz pogłębiony aż do pdżnorzymskłcb pozio
mów użytkowych umożliwił wstępną interpretację trzech pomieszczeń przyległych od połud
nia

dozachodniego skraju pasażu. Pomieszczenia te funkcjonalnie związane

gały przebudowom w tychsamych okresach

co

ż Termami ule

cały kompleks archi tektoniczny odkryty na Kom

el Ûikka* Odkrywane elementy architektoniczne wrar z nawarstwieniami' zdają się wskazywać
nie tylko na ewolucję kształtów tych pomieszczeń, lecz także na zmieny ich funkcji.
W okresie .najwcześniejszym były to wnętrza służebno-magazynowo-sklepowe. V okresie póź
niejszym służyły jako rekreacyjne (audytoria, poczekalnie).
Nie została wyjaśniona sprawa wejścia do kompleksu podziemnych pomieszczeń zaplecza tern,
które znajduje się pod jednym z tych pomieszczeń (zachodnie) jak również datowanie i re
lacja wczesnych fragmentów konstrukcji wzglądem zabudowy 111 i IV w. na ty fi terenie.
DEIJ? EL- 8 AHARI

Misja Polsko-tflipska

Świątynia Hatszepsut
Misja Polsko-Egipska kierowana przez archi
tekta Zygmunta Wysokiego i dra Janusza Karkow
skiego (strona egiptologiczna) pracowała w ok re
sie 24.10.86 do 12.4.87.
Pozostali członkowie misji:
Architekci - Piotr Dąbrowski, Andrzej Kweśnica,
Waldemar Poloczanin, Adam Stefanowicżjkonstcuktor
Bernard Hoffman; Technicy - Kazimierz Bielenia,
Wincenty Surzyn, Zbigniew Surzyn; Eglptolodzy Krystyna Polaczek, dr Zbigniew Szafrański, dr Ma
ciej Witkowski\ Rysowniczka - Zofia Loiholc; foto
graf - Grzegorz Wyrzykowski.
Poza tym przez 2 tygodnie pracował w Deir el-Bahari zespół geologów z Uniwersytetu Warszawskiego
Doc.fłyszard Kaczyński, dnc.Andrzej Dręgowski 1

