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Badania prowadzone przez Combined 
Prehistorie Expedition /Southern Mehodist 
University - Dallas Texas, 1HKM PAN 
i Geological Survey of Egypt/ ze strony 
amerykańskiej przez prof, dr. Freda Wen- 
dorfa /dyrektor/ i dr Angelę Close; 
ze strony polskiej; doc.dr.hab.Michała 
Kobusiewicza, p ro f.dr.hab.Romualda 
Schilda i doc.dr, hab.Hannę Więckowską; 
ze strony egipskiej: dr. Bahaya Issawi; 
ponadto palynologa - doc.dr. hab.Kazlmie- 
rza Szczepanka z UJ.

Kontynuowano eksplorację szeregu stanowisk neolitycznych. Naj
ważniejsze z nich koncentrowały się na stanowisku w Flaya E l Adam, 
które dostarczyło najstarszej w chwili obecnej ceramiki i  bydła udow- 
mowlonego w A fryce , datowane na ca 9500 lat B .P .

Misja Pols ko-Egipska 
w Luksorze

Badania prowadzili inż.Zygmunt Wysocki 
i  dr Janusz Karkowski /autor sprawozda
nia/. W pracach badawczo-konserwator
skich brali udział Waldemar Połoczanin 
i Adam Stefanowicz /architekci/, Kazim ierz 
Bielenia /elektryk/, Wincenty Surzyn /mi
strz kamieniarski/ z P P  PKZ oraz egipto* 
lodzy 2e Stacji Archeologii Śródziemnomor
skiej UW w Kairze i dr Ewa Laskowaka- 
Kusztal, m gr Franciszek Pawlicki, mgr Kry- 
Btyna Polaczek, mgr Maciej Witkowski jak 
również fotograf Stacji Zbigniew Doliński.
Ze strony egipskiej współpracował z m isją 
inspektor starożytności z Gurna Mohamed 
Nasr, Prace finansowały: Egipska Służba 
Starożytności i  Polska Stacja Archeologii 
śródziemnomorskiej UW w Kairze, XX sezon 
prac. Rekonstrukcja świątyni grobowej 
królowej Hatszepsut,

Misja kontynuowała zarówno prace rekonstrukcyjne jak i  program 
studiów-poszczególnych części świątyni. Zrekonstruowano dwie nowe ko
lumny poligonalne jak również leżące na nich architrawy i strop w po
łudniowej części górnego portyku. Zakończono też odbudowę półki skal
nej nad górnym tarasem świątyni wraz z je j ścianą osłonową i  balustra
dą na je j szczycie. W ten sposób półce t ścianie ją osłaniających przy
wrócono kształt jaki nadali je j budowniczowie świątyni.

DE IR EL-BAH ARI 
świątynia Hatszepsut
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Architekci m is ji kontynuowali badania nad historią budowy świąty
ni 1 nad modułem architektonicznym użytym przez starożytnych archi
tektów. W związku z tym przeprowadzono szereg sondaży. W Ich wy
niku zlokalizowano wszystkie depozyty fundacyjne znane z raportów 
Na v ille 's i  Winlocka /Misje angielska l amerykańska/, ale niedokładnie 
zaznaczone na opublikowanych planach świątyni. Znaleziono również fun
damenty nie zachowanej rampy kaplicy Hathor.

Egiptolodzy m is ji prowadzili prace dokumentacyjne 1 studyjne nad 
kilkoma elementami świątyni. Osiągnięto postęp w badaniach dekoracji 
górnego portyku, gdzie umieszczono najwięcej bloków pozwalających na 
nową interpretację tej części świątyni. Uzupełnienie najgorzej zachowa
nych scen wskazuje, że portyk przedstawiał koronację królowej Hatszepsut 
na faraona.

Również wiele fragmentów umiejscowiono w dolnym, północnym 
portyku. Trwa opracowywanie projektu jego rekonstrukcji.

Weryfikowano również dokumentację rysunkową ścian dwóch kaplic 
Anubisa 1 wspomnianego portyku dolnego do ich planowanej publikacji. 
Wykonano też ostateczną weryfikację dokumentacji kaplicy ptolemejskiej 
do pracy będącej w druku. Prowadzono również dokumentację - kopie 
1:1 i fotografie - scen narodzinowych w portyku narodzin i scen w róż
nych częściach świątyni, które były niszczone i rekonstruowane w sta
rożytności. Ta ostatnia dokumentacja została wykonana w związku z p rzy
gotowywaną pracą o h istorii dekoracji świątyni.

DEIR EL-BAHARI Polska Stacja Archeologii
Świątynia Totmesa III Śródziemnomorskiej

UW w Kairze
Egipska Służba Starożytności

Badania prowadziła doc.dr Jadwiga Lipińska, 
udział w zię li mgr mgr Monika -Kołodko, Ja
nina Wiercińska, Hubert Górski i  Zbigniew 
Szafrański. Finansowała Stacja AŚUW. VII kam
pania dokumentacyjno-konserwatorska. Prace 
rekonstrukcyjne przy świątyni Totmesa III.

P race skoncentrowane były na dwóch podstawowych zagadnieniach: 
kontynuowaniu dobierania i składania fragmentów reliefów  w magazynach 
zabytków z wykopalisk oraz segregowaniu, porządkowaniu i studiowaniu 
ogromnej masy architektonicznych fragmentów z piaskowca, składowa
nych prowizorycznie w czasie wykopalisk na terenie świątyni i  w jej 
pobliżu. W wyniku kontynuacji rozpoczętego w poprzednim sezonie do
bierania i zestawiania rozbitych partii dekoracji ściennej, głównie r z e ź 
bionych w wapieniu, uzyskano przy końcu sezonu blisko 80 m2 zrekon
struowanych powierzchni dekoracji, składających s ię  z 202 odrębnych


