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dr Jacek Wróblewski.
Egipska Drgsnliacja 5taroZytności była priez
Tahę Hanune.
Prece zaplanowana w związku z wypadkiea w 1986 r. - jedna ze dclan oporowych nad kapli
cą Anubisa, zrekonstruowana przed BO lat zawaliła sią. Spowodowało to konieczność przebadania
skał otaczających świątynią w Deir el-Bahari przez apecjeltstdw geolDgdw. Zgodnie· z ich eksper
tyzą wykonano Żelbetonowe zabezpieczenia za ścianą, a sana ściana zoatała zrekonstruowana do
poprzedniej wysokości.
Podczas usuwanie gruzu znaleziono 19 dekorowanych fragmentów po ch o d z ą c y c h z rdznych
części świątyni Hstazepsut, Jak również szereg fragmentów ceramiki na ogół utytych jako po
jemniki na zaprawą w czasie budowy ściany w określa Hatszepsut. Poza tym usunięto fragment
skały nad ścianą, który mógł zwalić sią na kaplicę Anubisa. Ola zwiększenia bezpieczeństwa
świątyni wykonano drewniane podpory w północnej kaplicy Amona i w kolumnadzie północnej.
Prace rekonstrukcyjne koncentrowały sią na pdłnocnya skrzydle wschodniej Ściany gdrnego dziedzińca z początkowymi i końcowymi epizodami Pięknego Święta Doliny. Poza tym
wbudowano szereg dekorowanych fragmentów do północnej ściany górnego dziedzińca, па której
przedstawiono pozostałe części tego samego święta.
Zrekonstruowano również bazy kolumn po północnej stronie górnego dziedzińce.
Kontynuowano dokumentację rysunkową reliefów górnego tsrasu do planowanej publikacji
świątyni. Zakończono dokumentację dekoracji zespołu kultu słońca 1 scen Pięknego Święte
Doliny w górnye dziedzińcu. Zaawansowano również

dokumentację kaplicy A»one-Re. w pół

nocno-zachodnim rogu górnego tarasu.
И clęgu sezonu wykonano też kilka sondaży na górnym tarasie. Pierwszy założono w
wejściu do pomieszczenie z oknem. Dostarczył on bogatej kolekcji ceramiki z okresu budowy
świątyni i pozwolił dokonać interesujących obserwacji konstrukcji fundamentów wzniesionych
na zboczu skały. Drugi aondeZ wykonano wewnątrz 1 wokół przejścia z górnego dziedzińca do
Zespołu kaplic królewskich. Dokonane obserwacje mają znaczenie dla odtworzenia historii
budowy Świątyni. V końcu podczas usuwania skały nad zawaloną ścianą znaleziono ceramiką
i ostrakon koptyjski w pobliżu ostatnich zachowanych murów z cegły suszonej z klasztoru
chrześcijańskiego.
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Misja Polsko-Eglpska
Kierownik miaji - doc.dr hab,Jadwiga Lipiń
ska; członkowie: mgr Joanna Aksamit - archeo
log, mgr Monika Dolińska - archeolog, mgr Ja
nina Hlercińeke - archeolog, mgr Mirosław
Barwik - archeolog, dr Stanisław Hedeksza architekt,dr Józef Adamowskl - konstruktor,
Halina Lewak - rysownik, Edward Tarkowski konserwator,Leonard Bartnik - konserwator,
Stefan Miszczak - konserwator.

P r a c ^ / 29 listopad 19S6 - 16 kwiecień 19В7/ prowadzona były w trzech głównych dziedzi
nach: a/ archeologia: kontynuacja studldw nad fragmentarycznie zachowanymi reliefami ścien
nymi świątyni Totmesa III. Główny wynik sezonu ·

ustaleni a proorstiu iknr
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i kąętałtu architektonicznego zachodniej ściany aali hypoatyioeej . Kontynuowano studia
atchitrawdw i Inakrybowanych trzonów kolumn. Dozorowano wywdzki gruzu wykopał takowego,
■ którym często trafiały się przeoczone poprzednio dekorowane elementy.
D/konaerwacia: kontynuowano zabiegi konserwatorskie aajqce na celu odtworzenie z frag
mentów Złożonych przez grupę archeologów bloków z reliefową dekoracją ścienną. V czasie
sezonu dokonana pełne) rekonstrukcji trzech bloków, mających dekoracją obustronną - z jed
nej strony stanowiącą część reliefów zdobiących ścianą głównego sanktuarium Świątynnego,
z drugiej zaś niszą z przedstawieniami władcy na tronie przed ataaem ofiar. N styczniu
I9B7 г . uruchomiono drugą pracownią konserwatorską, na terenie ruin świątyni. Jej zadaniem
Jest zabezpieczenie, konserwacja 1 rekonstrukcja elementów architektonicznych In altu,.
Dokonano rekonstrukcji dwóch baz kolumn 1 cząścl posadzki w północno-wschodniej części
sali hypostylowe).
c/dokumentacja. Prócz rutynowej dokumentacji konserwatorskiej dokonywana szczegółowej,
rysunkowej dokumentacji zrekonstruowanych wstępnie scen reliefowych. Na terenie ruin
świątyni architekt zweryfikował dotychczasowe poelary 1 dokueentację, uściślając projekt
rekonstrukcji terenu świątyni. Wg Jego projektu, mającego na celu "uczytelnlenL-e" planu
i układu budowli przez częściową jej rekonstrukcją, prowadzone są Jul wstępne prace
геа 1 izacyjne.
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Jarosław Dobrowolski, a r c h .inż.Barbara D o b r o w o l 
ska, ирг К.Babraj, mgr Tomasz HerbLch,fotogra
fowie: Jacek Kucy i Grzegorz Wyrzykowski
W 1УВ6 г · odbyły się dwa sezony wykopaliskowe:
wiosenny /21.05. - 20,0*.198*/ i jesienny
/18.10.- 2fi.ll.l986/. Klasztor wczesnośrednio
wieczny Stanowisko archeologiczne, dotychczas nie objęte badaniami wykopaliskowymi, w sąsiedzt
wie nowożytnego klasztoru Delr el Malag, Oelr el Khashaba, składa się z dwóch sektorów płaskiego terenu o stóp gabla kryjącego resztki dawnego klasztoru /Nekloni/, oraz dużego o b 
szaru wzgdrz naqluôskich z kilkudziesięciu eremami wykutymi w zboczach małych dolinek. V cza
sie dwóch sezonów rozpoznawczych wykonano całościowy plan obejmujący zabudową istniejącego
klasztoru, teren komu oraz wszystkie zidentyfikowane pustelnie /62 zespoły/.
Teren коли w 2/3 jego rozciągłości objęto badaniami magnetycznymi, których wyniki po
opracowaniu komputerowym wykazały kilka znacznych skupisk anomalii magnetycznych sugerują
cych kierunki przyszłych badart.
Odsłonięto w całości jedną pustelnię /Nr.l/ składającą sią z rozległego dziedzińca
oraz czterech pomieszczeń dla dwóch anachoratów, i kuchni ze świetnie zachowanym piecem.
-Ęrsijjlę QÇ-2 .at)sioqiętg.głdw[))uZR3 pół trzech sal. Na terenie komu w trzech sondażach od*

