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Polaka Stacja Archeologii
Śródziemnomorskiej
Uniwersytetu Warszawskiego
w Kairze

Badania prowadził dr Mieczysław Rodziewicz.
Finansowała Polska Stacja Archeologii Śród
ziemnomorskiej w Kairze. Szesnasty sezon badań.
Dzielnica miejska z 111 w .p .n .e. - XIV w .n.e.
W sezonie 1975 kontynuowano prace w dzielnicy miejskiej na wschód
od teatru. Odsłonięto kilka pomieszczeń późnoantycząych domu mieszkal
nego. Było to domostwo wielorodzinne zawierające, poza częścią miesz
kalną, warsztaty rzemieślnicze. Wszystkie pomieszczenia odkrytego domu
są połączone korytarzem, na którego ścianach znaleziono pozostałości
malowideł figuralnych o tematyce chrześcijańskiej. Malowidła te pozwala
ją datować powstanie tego domu na VI-VII w .n .e ., a jego zniszczenie na
początek okresu arabskiego. Równocześnie prowadzono prace rekonstruk
cyjne mające na celu stworzenie w tym miejscu, po zakończeniu wykopalisk,
rezerwat archeologiczny.
Na terenie łaźni - leżących na południe od teatru - odsłonięto b ar
dzo Istotną salę tzw. frygidarium, gdzie znaleziono wiele elementów jej
marmurowego wystroju.

CAPACCIO VECCHIA /Włochy/
prowincja Salem o
Stanowiska:
Orto della Mennola
"Sagrato"

Instytut Historii Kultury
Materialnej PAN
Instituto di Filologia e Storia
Medievala Uniwersytetu
w Salem o

Badania prowadzili doc.dr Stanisław Tabaczyński
/autor sprawozdania/ i prof.Paolo Delogu przy
współudziale dr Cabrielli Maetzke, dr Paolo Peduto
oraz mgr Andrzeja Buko pod kierownictwem prof, dr
Witolda Hensla i prof.dr Nicola Cilento. W badaniach
uczestniczyli ponadto Bogdan Kowalczyk oraz studen
ci z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu
w Salem o, w Rzymie, w Pizie i B ari. Finansował
Uniwersytet w Salem o. Trzeci sezon badań. Osad-
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nictwo Wczesnej epoki żelaza, okresu kolonizacji
greckiej oraz wczesnego i późnego średniowiecza.
Prace wykopaliskowe prowadzono na dwóch stanowiskach: "Orto
della Mennola" w północnej, najniższej części wczesnośredniowieczne
go miasta, w sąsiedztwie głównej bramy i głównego szlaku komunikacji
wewnętrznej, oraz "Sagrato" na zachód od sanktuarium Madonna del
Granato.
W pierwszym z nich zbadano 6 działek eksplorując warstwy osadni
cze, w których najstarsze sięgają okresu kolonizacji greckiej, a najmłod
sze - późnego średniowiecza. Zlokalizowano tu ponadto oraz odkryto frag
menty murów należących do budowli średniowiecznej o charakterze sakral
nym oraz związane z nią wielofazowe cmentarzysko szkieletowe. Odsłonię
to dalsze partie umocnień obronnych miasta średniowiecznego. Odkryto
także fragmenty starszej fazy konstrukcji obronnych. Z elementów zabu
dowy wewnętrznej na szczególną uwagę zasługują ślady drewnianej bu
dowli słupów, związanej z pracownią metalurgiczną, należącą do najstarsjzej fa?y osadnictwa wczesnośredniowiecznego w tym rejonie.
Na stanowisku "Sagrato" eksplorowano warstwy osadnicze w obrę
bie 5 działek odkrywając fundamenty złożonego wielofazowego zespołu
architektonicznego, związanego zapewne z siedzibą biskupią w Capaccio.
Na obu stanowiskach zainwentaryzowano liczne zespoły ceramiki za
bytkowej w ich pełnym kontekście stratygraficznym oraz inne zabytki, w
tym także monety. Pobrano również liczne próbki do badań specjalistycz
nych. Materiały te, ze względu na obfitość występowania, bogatą straty
grafię stanowiska oraz ścisłe powiązania z kolejnymi fazami osadniczymi
mają szczególne walory poznawcze w badaniach nad rozwojem osadnictwa
oraz kształtowaniem się najstarszych ośrodków wczesnomiejskich na te 
renie średniowiecznej Kampanii.

CIVITA DI OGLIARA /Włochy/
prowincja Avelllno

Instytut Historii Kultury
Materialnej PAN
w Warszawie,
Instituto di Filologia a Storia
Medievale Uniwersytetu
w Salem o

Badania prowadzili doc.dr Stanisław Tabaczyński
oraz dr Paolo Peduto przy współudziale dr Pasquale
Natella i Bogdana Kowalczyka pod kierownictwem prof,
dr Witolda H enslal prof.dr Nicola Cilento. Finanso
wał Uniwersytet w Salem o. Pierwszy sezon badań.
Osadnictwo wczesnośredniowieczne.
Przeprowadzono badania sondażowe w obrębie murów obronnych

