BEJRUT / OTWARCIE WYSTAWY I KONFERENCJA
Z OKAZJI DWUDZIESTEJ ROCZNICY POLSKO–LIBAŃSKIEJ
WSPÓŁPRACY ARCHEOLOGICZNEJ I KONSERWATORSKIEJ

We wtorek, 20 września 2016, w ogrodach Ambasady Francji w Bejrucie, otwarta została
wystawa prezentująca najważniejsze dokonania polsko-libańskiej misji archeologicznej
i konserwatorskiej w Libanie. Prace, prowadzone od 1996 roku przez Centrum Archeologii
Śródziemnomorskiej UW oraz Generalną Dyrekcję Starożytności Libanu, skupione były na
poznawaniu przeszłości osadnictwa wokół starożytnego Sydonu, jednego z wiodących miast
na wybrzeżu fenickim.
Wystawę otworzył Wojciech Bożek, ambasador RP w Bejrucie, podkreślając,
że obchodzony właśnie 20-letni, porcelanowy jubileusz polskich prac w Libanie jest
dowodem na trwałość relacji polsko-libańskich i kluczową rolę odgrywaną przez
archeologów z Uniwersytetu Warszawskiego i konserwatorów z Akademii Sztuk Pięknych w
Warszawie w budowaniu wizerunku Polski w tym kraju.
Wśród licznie zgromadzonych gości znajdowali się przedstawiciele Ministerstwa
Kultury Libanu, dyrektor Generalnej Dyrekcji Starożytności Libanu, dr Sarkis Khoury,
dr Frederic Alpi, dyrektor Institut Francais du Proche-Orient, dr Cristina Menegazzi
reprezentująca biuro UNESCO w Bejrucie oraz liczni przedstawiciele społeczności
akademickiej Libanu, reprezentujący w szczególności American University in Beirut,
Universite Saint-Joseph, Lebanese University oraz Lebanese American University.
Wystawie towarzyszyła konferencja naukowa, która poprzez wystąpienia członków
ekip archeologicznych i konserwatorskich, przybliżyła kontekst prowadzonych prac oraz
zwróciła uwagę na odkrycia niemieszczące się w programie wystawy. Siedem prezentacji
opowiedziało m. in. o konserwacji mozaik antycznych z Libanu, ikonografii spektakularnych
pozostałości malowideł z Jiyeh (Porphyreon), metodach badania późnoantycznej
architektury mieszkalnej czy też informacjach zdobywanych przez archeologów na podstawie
analizy tysięcy artefaktów wydobywanych z warstw archeologicznych.

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, Gruzji i Armenii. Centrum posiada też Stację Badawczą w Kairze.
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