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wszystkich odkrytych dotychczas przez ekspedycję DAM и rejonie bazyliki murów budowli rzym-

skich 1 wczasnoblzantyjskieh.

Badania będę kontynuowane przez ekspedycję UAM w 19B8 r.

,C ΐ  ,f-B

1ΙΕΛ PAPHOS' Uniwersytet Marszawskt

Rzyaska budowla pałacowa , Polska Stacja Archeologii

S tódz i emnomorsklej

И pracach elsji wzięli udział i doc.dr hah. Wiktor 

Andrzej Daszewski - kierownik wykopalisk, prof, dr 

hah. Zofia Sztetytło - epigrafik, dr Ewa Papuci- 

Władyka - archeolog, dr Stanisław Hedskaza - ar

chitekt, praktykanci - studenci Uniwersytetu War

szawskiego 1 Gdańskiego oraz Politechniki Warszaw

skiej. Dwudziesty pierwszy aazon badarf:

8.09. - 18.10.1986.

Badani* prowadzona w Kato Pophos koncentrowały s_lę w rejonie Haloutana leżącym w połud

niowej części półwyspu paflJakiago. Dotyczyły ona rzyesklej budowli pałacowej r okresu od II do 

VI w. n.a., doeu rzyesklago z IV w.n.e.. oraz wcześniejszej zabudowy tego terenu znajdujęcej się 

poniżej wyalanlonych budowli. ,'

W rejonie budowli pałacowej (tzw.Willa Tazausza) sondaże skoncentrowana były w akrrydłach 

zachodni· 1 południowy». W skrzydle zachodnia stwierdzono wialowaratwowę wcześniejsze zabudowę 

zalagajęcę pod budynkiem pałacowym, pochodęącę z okresu hellenistycznego oraz wczesnorzymakiego. 

Hlędzy Innymi odsłonięto cysterny wodna, płytowanle dziedzińca oraz związane z nim resztki mu- 

rdw domów. W akrzydla południowym przeprowadzono sandała w salach AT t A2A. Okazało się. Z* 

pomieszczania ta, w pdZnlaJazym okresie użytkowania pałacu zamieniona na eieszkalna, w pierw

szej fazie zapewne należały do pałacowego zespołu łazlebnego. Zachowały się a.ln.Ślady prae

furi ca oraz hypocaustum.

Wykopaliska prowadzone na południe od zewnętrznego muru pałacu, w bezpośrednia sęsledztwle 

gldwnych sal pałacowych, odsłoniły duła załoZenie mieszkalne z okresu hellenistycznego. Odko

pano S pomieszczeń, w tym dwa z częściowo zachowanę dekorację malarską ścian, nawiązującą do 

tzw. pierwszego stylu pompejańśkiego.

Praca prowadzane /tzw.Dom Alona z IV w./ skoncentrowana były na północ od odsłoniętych 

wcześniej pomieszczeń z mozaikami. Odkryty zcatał szereg auzdw, która wydaję się być podbudo

wę pod drewnianę posadzkę, pod którę Znajdowały się cysterny wodna. Oom Alona, jak nożna są- 

dzló na podstawie znalezisk, został częściowo przebudowany a połowie IV w.n.e. W czasie prac 

□Okryty został depozyt ceramiczny o duZaj wartości poznawczej, z okresu od коПса IV w.p.n.e. 

do pierwszej połowy I w.n.e., zawierający m.ln. Interesujące iiaporty italskie /amfora typu 

Dressai 1C/, iaporty attyckia /Heat Slope kara/ oraz duło terra sigillata A, Jak tez ceramika 

lokalna, tzw. sigillata cypryjeke.

Równolegle do prac wykopiltekowych prowadzane by ły w kooperacji z ekipę Departamentu
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Starożytności Cypru prace konserwatorskie H obrębie Donu Alom, zmlerzajęce do trwałego zabez

pieczenia pomieszczeń z mozaikami.

t t I M

Polsko-Eglpska Misja Konserwatorsko- 

Archaologlczna w Aleksandrii

Pracami konserwatorskimi oraz badania·! architek

tonicznymi kierował dr Inz. arch.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 nle- 

wycofanla 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 pó i norzymskich.

ALEKSANDRIA 

Kon el Dikka


