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sincerely
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zrozumienie, co się właściwie w nim działo wymaga dużo czasu i równie dużo żmudnej pracy. Po
tegorocznych wykopaliskach archeolodzy są w środku zagadki, kontynuacja prac w przyszłych
sezonach może pozwolić na jej wyjaśnienie.
W tym roku celem badań było rozpoznanie zasięgu ceglanej platformy zbudowanej pod
świątynią, dlatego więc otworzono nowy wykop tuż przed wejściem do świątyni. Platforma
okazałą się być na tyle duża, że nie udało się jej odkopać w całości, ale jest jasne, że konstrukcja
była bardzo duża: już teraz ma 7m długości i 2,5 wysokości. Platforma nie była jednolitą
konstrukcją – zbudowano ją z 4 bloków tworzących rodzaj stopni. Zauważono też, że na zewnątrz
zastosowano cegły lepszej jakości niż w jej środku, gdzie użyto cegieł mniej trwałych. Vis a vis
wejścia do świątyni przy platformie znajdowała się ceglana rampa, szeroka na co najmniej 3 m.

W końcowej fazie użytkowania świątyni platforma zmieniła swój kształt – przysypano ją
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Dear Professor,
It is a great pleasure and honor to invite you on behalf of the Warsaw University’ Centre
of Mediterranean Archaeology, the Faculty of History, Institute of Archaeology and my own for a
visit in Warsaw. We shall be extremely glad if you and your colleagues will accept our invitation
for 26.05.08-04.06.08.
The programme of your visit in Warsaw comprises meetings with the authorities of the
Warsaw University, the Faculty of History, Institute of Archaeology, Institute of Oriental Studies,
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Odcisk pieczęci z motywem figuralnym z okresu Niniwa V (fot. Andrzej Reiche)

Prace przy odsłanianiu „Big Wall” (fot. Łukasz Wojnarowicz)

Bogata mieszkanka miasta z końca III tysiąclecia
Przy badaniach terenu wokół świątyni natrafiono na jeszcze jedno ciekawe znalezisko. Był to
bogaty pochówek kobiety, pochodzący z końca III tysiąclecia. Zmarłej ofiarowano do grobu cztery
naczynia oraz zestaw biżuterii – złoty listek, dwa brązowe kolczyki, dwa wisiorki z brązu oraz
paciorki. Na razie nic więcej o kontekście znaleziska nie da się powiedzieć.
Badania misji prof. Bielińskiego na Tel. Arbid będą kontynuowane jesienią 2010.

Złoty listek z grobu (fot. Andrzej Reiche)
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