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DEift EL NAQLW? Polska Stacja Archeologii Örddslemno-
mnrskiej Uniwersytetu Нагszewskiego 
w Kairze,

Badania prowadzili i kierownik; dr Włodzimierz Godlewski, 
członkowie Misji; doc. dr hab. Ewa Wipszyска-Bravo, mgr 
inż. arch. Krzysztof Kamiński, mgr K, Babraj, Banna Koziń- 
ska-Sowa, studentka archeologii, Grzegorz Wyrzykowski, fo
tograf, Badania wykopaliskowe odbyły się jesienią w okresie 
od 25,09 do 38,10.1907 r.

Kontynuowano badania rozpoczęte w 1996 r. na obszarze założenia monastycznego znajdującego 
się w pobliżu nowożytnego klasztoru Delr el Malak w oazie Fajum. Prace wykopaliskowe koncentrowa
ły się na terenie eremu nr 2 w południowej części całego kompleksu, który został całkowicie od
słonięty, Erem nr 2 składa się z rozległego dziedzińca, trzech zespołów mieszkalnych, kuchni oraz 
pomieszczenia gospodarczego, w zespole mieszkalnym 26, najlepiej zachowanym v całym eremie, odsło
nięte dekoracje ze larskie, N trakcie badań odkryto ponad 50 dokumentów pisanych, w języku greckim, 
koptyjsklm i arabskim oraz okładkę skórzaną kodeksu z dekoracją wyciskaną. Dokumenty: listy, do
kumenty gospodarcze, rysunki, fragmenty tekstów literackich, są zapisane na papirusie i popierze 
i można je datować na podstawie paleografLi na Vil - XIII w.

Obok dokumentów znaleziono również fragmenty tkanin, wyroby ze szkła i metalu, oraz zespół 
tygli do wytapiania metalu, ceramikę stołową i użytkową,

Erem nr 2 powstał najprawdopodobniej na przełomie VI i VII w, 1 funkcjonował aż do KIII w,

Na terenie komu, kryjącego relikty zwartej zabudowy monastycznej, wykonano jeden sondaż 
w części północnej w celu weryfikacji stwierdzonej w sezonie poprzednim anomalii magnetycznej. 
Została ona spowodowana warstwa silnej spalenizny, ponieważ ta częśó klasztoru spłonęła v XIIX 
- XIV w. odsłonięte relikty zabudowy są zachowane do wysokości 1,5 m,

DELTA WSCHODNIA Centrum Studiów ił Badań Ligabue /LSRC/
w Wenecji przy współpracy Polskiej Sta
cji Archeologii śródziemnomorskiej UW 
w Kairze 1 Muzeum Archeologicznego 
w Poznaniu

Badaniami kierował prof. ttodolfo Fattovich, w badaniach 
Udział wzięli dr Sandro Salvatori, dr Mario Polla oraz 
dr Marek Chłodnicki /autor epraurozdania*, Finansowało 
Centrum Studiów 1 Badarf Ligabue /LSRC/ w Wenecji. Pierwszy 
sezon badań ^ badania powierzchniowe.

W październiku i listopadzie 1987 r. zostały przeprowadzone badania powierzchniowe na tere
nie wschodniej Delty Nilu, na obszarze na zachód od kanałów Bahr Muweis 1 El Sufiya, | pomiędzy 
30°50# i 31°D0' ezer, geogr. pn. oraz 3l°30ł i 31°ÛÛ' dł, geogr, wach. Głównym celem badań było 
rozpoznanie osadnictwa predynastycznego i wczeanodynastycznego na tym terenie oraz wybranie sta
nowisk datowanych na ten okres do dalszych badań wykopaliskowych. W trakcie prac dokumentowano 
również stanowią} z późniejszych okresów*

f badanego przez ekspedycję terenu znane było w literaturze archeologicznej 34 telle.
W trakcie badań ustalono, że 3 z tych telli nie są stanowiskami archeologicznymi,lecz wyłącznie 
formacjami geologicznymi, 4 telle zostały całkowicie zniszczone przez współczesną zabudowę a 6 
telli zostało już zniwelowanych 1 przeznaczonych ne pola uprawne.


