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Sektor murów miejskich.
Podczas tegorocznej, kampanii kontynuowano badania z roku 1971 na terenie 

murów miejskich.Odsłonięto 120 metrowy odcinek wudhiż linii muru obronnego 
prawdopodobnie z I w .p .n .e . Stwierdzono,że m ur ten został rozebrany w I .w .n .e .
/  a nie zburzony w 273 r .n .e  jak dotychczas sądzozto/, a na jego miejscu powsta
ła  tzw.Kolumnada Transwersalna - bazar i a rte ria  Icomunikacyjna.Odsłonięto inskryp

cję budowlaną z Kolumnady , z poł. I w .n .e . Elementy muru obronnego zachowały 
się w warstwie niwelacyjnej pod posadzką sklepów Kolumnady. Dane stratygraficz
ne wykazują, że badany fragment zespołu. Kolumnady przetirwał w niezmienionej 
formie do IV w. n .e . Wyniki badań będą punktem wyjścia do nowego opracowa
nia topografii m iasta.

STARA DONGOLA / Sudan/ Polska. Stacja Archeologii
Prowincja północna Śródziemnomorskiej Uniwersytetu
Stanowiska 1,2, 3 Warszawskiego w Kairze

Badania prowadził dr Stefan Jakoblelsld.
Badania antropologiczne przeprowadzał 
prof. dr Tadeusz Dzierżykray -Rogalski.
Finansowała Stacja Archeologii śródziem 
nomorskiej UW w Kairze. 6 smy sezon badań.
Stanowisko osadnicze od okresu neolitycznego 
do arabskiego /  szczególnie okres chrześcijań
ski VI-XTV w .n .e /.

Ekspedycja kontynuowała badania na trzech oddzielnych stanowiskach. 
Przeprowadzone zostały prace wykopaliskowe na te ren ie  11 Kościoła z granitowy
mi kolumnami". W trakcie przygotowań grobów do eksploracji i badań antropolo
gicznych, położonych przy północno-zachodnim narożniku kościoła, wyjaśniono kon
tekst zabudowy " Starego Kościoła", usytuowanego ptpd " Kościołem z granitowymi 
kolumnami". Wyeksplorowano również grób znajdujący się w posadzce bocznej 
kaplicy w południowo-wschodniej części kościoła. Prawdopodobnie był to grób 
eparcha; fakt ten sugeruje stela odkryta w pobliżu.

Prace sezonu 1972 na terenie "Budowli na planile krzyża" skupiły się w jej 
północno-wschodniej części, w celu zbadania wschodniego ramienia budowli. Po 
zdjęciu trzech poziomów zabudowy arabskiej, stwierdzono obecność fragm entarycz
nie zachowanych szczątków ścian " Budowli na planie krzyża", bezpośrednio usta
wionej na posadzce kamiennej tzw. "Kościoła o kamiennej posadzce"/ pochodzące
go z tego samego okresu co "Stary kościół". /  Na terenie wschodniego ramienia
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odsłonięto i przygotowano do eksploracji w następnej kampanii kryptę grobową. 
Równocześnie odkryto i zbadano tzw."grób królowej"« znajdujący się na terenie 
baptysterium " Kościoła o posadzce kamiennej"« lecz pochodzący niewątpliwie 
z okresu późniejszego niż ten kościół.

Kontynuowano również badania« rozpoczęte w ubiegłym sezonie« na terenie 
Meczetu. P race koncentrowały się na głównej klatce schodowej« prowadzącej do 

pomieszczeń na pierwszym piętrze i nlemającej połączenia z parterem . Stwier
dzono na ścianach klatki obecność 2 warstw malowideł ściennych« pokrytych 
warstwą tynku arabskiego.Odsłanianie ich pozostawiono na następne kampanie.
W trakcie eksploracji dolnej partii klatki schodowej« poza ceramiką chrześcijań
ską klasyczną i późną« znaleziono m .inn. 2 strony kodeksu staronubijakiego 
oraz inskrypcję hebrajską.

TUNIS /  Tunezja/ Polska Ekspedycja
Medina Archeologiczno-Geofizyczna

Badania prowadził mgr Jacek Przeniosło 
/IHKM PAN/ oraz doc.dr hab. Jerzy Kolendo 
/UW/« mgr A. Jagodziński« mgr inż .S .T ałuc, 
mgr A. Idek« technik elektronik S. Porześyński- 
Przedslębinrstwo Poszukiwań Geofizycznych.
Finansowało UNESCO i Institut National 
d*Archeologie et cHArts w Tunisie. Pierwszy 
sezon badań. Mury obronne.Okres wczesno- 
a rabski.

Prace na terenie starego m iasta - Medina Tunisu przeprowadzone zostały 
na prośbę Oddziału Muzułmańskiego Institut National d* Archeologie et d*Art8y 
który prowadzi szeroko zakrojone badania nad architekturą Mediny. Zadaniem 
badań archeologlczno-geoflzycziych było odnalezienie przebiegu obronnego muru 
arabskiego północnego przedmieścia średniowiecznego m iasta. Mur ten znany był 
jedynie ze wzmianek w źródłach pisanych z okresu późniejszego.Tereny« na 
których należało spodziewać się muru znajdują się w centrum gęsto zabudowanej


