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Polała S tacja  Archeologii $rśdzien- 
nonorakiej Chiwerayteta Warazawakie- 
go v galrzo, Francuzki Iaptytat 
Archeologii v Bejrucie

Badania prowadził dr Michał Oawlikowzkif 
Finanaowała Stac ja  Archeolcgll ^rśdzlen- 
nonorakiej w ghlrze 1 Fmncaaki Centro 
National de la  Bacharehe Sclontiflqae?
№ur n iejak i z I w? n?e^

Celon prao byłe kbadanle przebiega 1 atruktary narśw n ie ja k i^  
o tacza jący^  nlaato w 1-111 wj, ktśre ebejnawały ebazar ponad dwukrot
nie witkagy od zachowanej częściowo zwartej zabudowy? Ba odcinka ok?
250 n odałonltto nar z aaazenej oogły / je e t  to pierwaza tego typa kon- 
atrokoja w Balnyrze/?

Od wewnątrz odkopano dwie pr^rpory ałaląeo za platferwy dla mnp 
wejściowych oraz niezidentyfikowana jeazcze arządzenle hydrauliczne? 
kilka aondaty wyznaczyło kierunek dalazych badad?

STARA DOHGOLA /Sudan/ Polaka Stae ja  Archeologii ^rśdzlen-
nenorakiej Uniwerayteta Unra aawak le
go w Ealrze

Badania prowadził dr Stefan Jakdbielakl^
Finanaowała Polaka Stacja  Aroheelcgll 
^rddziennonerakiej UZ w ghirze? Stane- 
wiako okręca chrzęści judzkiego /t l-H Y  w?/?

Kontynaowano praco przy edałanlanla "kościoła na planie krzyla*? 
Uatalono, de budynek u la ł Raz takt k r ^ śa  rdwnemniennege /bez nartokan/, 
a na przecięcia naw atały  4 k a lan y ? Stwierdzone latnienle pśśąych prze- 
rśbek /podziały wewnętrzna, aanktaarinn z  cegły /J

gakedczono badania nad kości ełen o holounaoh granitowych? Od- 
ałonieto baaen ohrzcielny na planie krzyda Zbadowałąr w tyn aaaya cza- 
ale eo kościśł? Nltej znajdują a ie  pozeatałości atarazej hodowli aakral- 
n e j, k tśrą  zidentyfikowano Jako t r ś j  nawową bazylikę o dwśch rzędach f  1- 
larśw j Uatalono przebieg,ścianę,niejace w ejścia, odkryto baptyaterlua 
z owalnyn baaeneu chrzci eląyn? go śc iśł datnje ale na podatawle oeranl- 
k l n a Y I w ?

Rozpoczęto badania fetegranenetrycznc na zewnątrz i  w doatąpnaj 
cząści tzw? kościoła-neczetu? Odkopane wejście do nleufywanych od HV w?
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