NOWE INFORMACJE Z PALMYRY
KONFERENCJA PRASOWA
20 kwietnia 2016 r.
W dniach 8–14 kwietnia 2016 roku w Palmyrze w Syrii przebywali dwaj polscy specjaliści
reprezentujący Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu
Warszawskiego. Konserwator zabytków Bartosz Markowski oraz archeolog Robert
Żukowski udali się tam na zaproszenie Generalnej Dyrekcji Starożytności i Muzeów Syrii.
Byli to pierwsi zagraniczni eksperci, którzy uzyskali dostęp do ruin Palmyry zaledwie
kilka dni, po odbiciu miasta z rąk tzw. Państwa Islamskiego. Relacja z wizyty polskich
specjalistów w Palmyrze zostanie przedstawiona przez uczestników tej ekspedycji na
konferencji prasowej w dniu 20 kwietnia o godzinie 12.00 na Uniwersytecie
Warszawskim przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 w hallu Pałacu Kazimierzowskiego.
Celem misji było dokonanie wstępnej inwentaryzacji zniszczeń w Muzeum w Palmyrze, ze
szczególnym uwzględnieniem reliefów i rzeźb starożytnych, które były obiektem prac
polskich archeologów i konserwatorów w minionych dziesięcioleciach. To właśnie
Bartosz Markowski w 2007 roku konserwował słynny relief lwa palmyreńskiego,
znalezisko polskiej misji, jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Palmyry.
Ekspedycja archeologiczna CAŚ UW obecna była w Palmyrze od 1959 do 2011 roku. Później
prace wszystkich zagranicznych misji w Syrii zawieszono ze względu na wybuch konfliktu
zbrojnego. Zabytki Palmyry stały się celem intencjonalnych ataków po zajęciu miasta
przez tzw. Państwo Islamskie w 2015 roku.
Po odbiciu Palmyry przez siły rządowe w ostatnich dniach
marca 2016 roku świat obiegły zdjęcia zniszczeń, m.in. z
Muzeum Palmyreńskiego, z sal mieszczących zabytki
odkryte przez misję CAŚ UW i zakonserwowane przez
współpracujących z nią konserwatorów. Stało się oczywiste,
że dla uratowania tych zabytków konieczna jest
błyskawiczna interwencja specjalistów, archeologów i
konserwatorów, którzy pokierują zabezpieczeniem
rozbitych szczątków, tak by można było w przyszłości je
zrekonstruować.
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego – pod jego auspicjami od ponad 50 lat
prowadzone są polskie badania wykopaliskowe i prace konserwatorskie w krajach basenu Morza Śródziemnego,
Afryki i Bliskiego Wschodu. Aktualnie Centrum prowadzi ok. 30 projektów na stanowiskach datowanych od
czasów prehistorycznych, poprzez wszystkie okresy historyczne aż po późny antyk i okres muzułmański w
Egipcie, Sudanie, Libanie, Jordanii, na Cyprze, w Irackim Kurdystanie, Kuwejcie, Arabii Saudyjskiej, Omanie i
Armenii. www.pcma.uw.edu.pl ; https://www.facebook.com/pcma.uw/
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