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PALMYRA Polska Staoja ArcheologiiSródzlenmonorsklej 
w Kairze

Badani« prowadził doc.dr bab. Michał Gawlikowski' Plnansowała Stacja. Dsiewietnaaty «««οη badań. Staroiytna dzielnica miejska I w. pne - VI w.ne.

Zakońososo praoe nad osłanianie· tenenoau świątyni Alalat, ustalając Jego granice i preoyzująo chronologie. Zbadano również połnocno-zaohodnią csęśd dzielnie? ustalając plan założenia wojskowego z końca III w.* które sąsiadowało z pryncypiami rzymskimi. V Jednym z pó£nych fundamentów na terenie sanktua- rlu Alalat znaleziono fragmenty monumentalnej rseiby z poosąt- ków I wieku postać lwa o wysokości 3,5 ». Rześbe te udało sie zrekonstruować w oałośoi Jeszcze w czasie trwania kampanii wy
kopaliskowej.

W Ł O C H Y
0APA00I0 VBCCHIA 
Prowlnoja Salerno 
Stanowiska!Orto della MennolaSagrato

Polska Akademia Sauk 
Instytut Historii Kultury MaterialnejIetituto di Filologia e Storia Medievale Uniwersytetu 
w Salerno

Badania prowadzili doo.dr hab,Stanisław Tabaozyński 1 prof.Paolo Delogu, przy współudziale dr Oabrlelll Kaetzke, dr Paola Peduto oraz ngr Andrzeja Buko i mgr Tadeusza Baranowskiego /autora sprawozdania/. Całością prao kierują prof(dr Witold Heneel 1 prof, dr Hioola Cilento. W badaniaob ponadto wsieli udział! 
absolwenci 1 studenci Uniwersytetu w Salerno,rysownik Bogdan Kowalczyk, a takie antropolog 1 paleobotanik. Piąty aezon badań. Osadnictwo wczesnej epo
ki ftelaza, okresu kolonizaoji greckiej oras wczesne
go 1 późnego średnlowleoza.

Praoe wykopaliskowe kontynuowano w trzech punktach miasta- na "Sagrato" /preed kośoiołen Madonna del Granatо/ oraz w nlA- 
■Mj części miasta, stanowisko "Orto della Mennola”, w sektorze, gdzie odkryto cmentarzysko i w obrębie zabudowy mieszkalnej.

Ba "Sagrato" badaniami objęto 7 działek, koncentrując alf głównie na rozpoznaniu układu przestrzennego obiektów murowanych
- w tym pałaou biskupiego 1 kościoła przedronańsklego /odkrytego w roku 1976/. Daleki wykopaliskom w roku 1977 znany już cały,plan tej budowli. Praoe w Jej wnętrzu wstrzymano ze względów kon-



aarwatorwkioh. H· cmentarzysku wozeenośredniowlecznym, pray- legająoy· do kościoła, oda łani an o dalez* ро«1ощу pochówków ona 
klik· poziomów poaadzek wapiennych, Intereeujaoyel obiektami, wykwmjąeymi akomplikowaną aytuaoJc stratygraficzną tego eek- tora są murowane grobowo·. Nadal pozostaje otwarta «prawa pray- oayn «ajmtryoan·! zabudowy wzgórza - braku obiektów w północ·«· 
DontecbodnieJ czfścl placu praad dzialeJazy· kościoła· Madonna dal Granato. Całośó oaałoniftjch na ty· etanówlaku zespołów d*- 
Js alf watfpnls podzielić na trsynaŚci· fas*

iakoóczjno prao· wykopaliakowe w nlśszej ozfśoi stanowia- 
ka "Orto della Mennola". Przebadano najataraz· waretwy wozes- 
noéradnlowleouMgo Blasts, odkrywają«'»ifday Innymi dalsze partia ««budowy nitrowanej, a taki· obiekty o cn*rakters* gospodar- 
oaym - pŁeoa najprawdopodobniej do wypieku ohliba. V ty· punk- 
ol· badano 3 działki*

la etanówi*ku “Orto dalia Mennola" - omentarzysko, badano 3 działki, skupiając alf głównie na próbie wyjaśnienia formy 1 charakteru zabudowy Borowanej, główni· obiektu określonego w 
roku 1976 Jako kościół, Co Jego butów przylega omentarzysko wozeanośrednlowieozn*, Wyniki wykopeliak 1977 roku wniosły nowe lafornacje 00 do rozplanowania kościoła, koapllkująo Jedno- ca«śnie sprawę »konstrukoji amiąn zachodzącyoh w ««budowie te
go t«r*nu. Odkryto bowl·· паяtępną eerlf eurów /budowli aakral- naj 1 dowów aleśskalnych/ począwszy od wesean«go średniowiecza, na czaaach nowożytnych kończąc. Z danyoh uzysksnyoh w roku 1977 •otea wnioskować o 00 najmniej 8 fazach ubytkowania badanego fragwentu slaata.

Poniśsj waratw wczesnośredniowiecznych natrafiono na warstwy oaadnloa· ■ okresu kolonizaoji graoklaj. w któryoh oeraMl- ka »isjacowa wapółwyatfpuje a oeraalką o tradycji greckiej.
Prao· w roku 1977 dostarczyły dalseyoh unikatowych materiałów cerwmioznych, pal·obotanlocnych itp., 00 «a dut· znaczeni· /zwiekwEon· pewnymi aoillwośclani datowania aa powocą z&alezlak 

aonat/ dla rekonatrukoJi zagadnień związanych a fuokcjonowanl·· wczesnośredniowiecznego wissta Oapaoclo.


