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W roku 1996 archeolodzy z Uniwersyte
tu Wrocławskiego we współpracy z Uni
wersytetem w Hajfie prowadzili badania
paleolitycznego stanowiska Bizad Ruha
ma, leżącego na północnym skraju pu
styni Negew w Izraelu. Polacy pracowa
li też na stanowisku etTell na północy
jeziora Genezaret, biorą też udział w pra
cach na stanowisku Tel Erani, w Izraelu.

Od 2007 r. nasi rodacy pracują
w Kuwejcie, gdzie badają pozostałości
osady z I połowy V rys. p.n.e. i cmenta
rzyska w rejonie AsSabbiya, a w Iranie
w Burzin Mihr, gdzie odkryto zoroastryj
ską świątynię ognia (IIIVII w. n.e.).

Natomiast na Cyprze od 2011 r. pol
scy naukowcy skupili się na badaniu te
renu agory starożytnego miasta Nea Pa
fos, istniejącego od IV wieku p.n.e.

Wartość naukową misji archeolo
gicznych na terenie całego Bliskiego
Wschodu powiększa kompleksowość i in
terdyscyplinarność prowadzonych ba
dań. W ekspedycjach często uczestniczą,
oprócz archeologów (w tym również stu
dentów archeologii), również geolodzy,
antropolodzy (fizyczni jak i kulturowi),
archeozoolodzy, paleobotanicy (również
botanicy i zoolodzy), konserwatorzy i wie
lu naukowców z innych dziedzin.

Z powyższego widać jasno, że pol
scy archeolodzy są obecni od dawna na
terenach Bliskiego Wschodu. Choć głów
nym celem archeologów jest badanie
przeszłości minionych kultur, nie da się
ukryć, iż często pełnią też inne role. Moż
na stwierdzić, iż są w swoim rodzaju am
basadorami Polski w regionie. Polacy
nawiązują liczne kontakty zarówno
z egiptologami innych narodowości, jak
również ze środowiskiem egipskich ba
daczy, urzędników, inspektorów czy ro
botników Z drugiej strony często prowa
dzą aktywną politykę ukazującą nasze
sukcesy w regionie. Stanowiska badane
przez Polaków wpisały się na dobre do
historii wykopalisk na terenie Bliskiego
Wschodu. W powyższym tekście nie wy
mieniono wszystkich miejsc i wszystkich
kierowników, którzy pracują lub praco
wali na Bliskim Wschodzie, ze względu
na ogromną ilość przedsięwziętych ba
dań przez polskich archeologów na tym
terenie. Ze szczegółowymi wynikami ba
dań można zapoznać się m.in. na stro
nach intemetowych uniwersytetów oraz
poszczególnych misji archeologicznych,
gdzie publikowane są wyniki badań w po
szczególnych sezonach wykopaliskowych.
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Bliski Wschód od wieków przyciągał bogactwem swej kultury Europejczyków,
w tym również Polaków. Byli to kupcy, podróżnicy, a z czasem również naukowcy
różnych dziedzin. Ze względu na bogactwa kultury, w tym starożytnej, Bliski Wschód
stał się istnym rajem dla archeologów, i jest nim po dzień dzisiejszy. Polacy wnie
śli ogromny wkład w badania starożytnego Wschodu począwszy od terenów dzi
siejszej Turcji poprzez tereny Syropalestyny, Mezopotamii i głównie Egiptu. Hi
storia badań polskich naukowców w regionie sięga ponad stu lat.

Pierwszym znanym z zainteresowania Egiptem Polakiem był Mikołaj Krzysz
tof Radziwiłł zwany „Sierotką" (15491616). Podczas swej podróży do Ziemi
Świętej pod koniec XVI wieku odwiedził on także Deltę Nilu, zwiedził Aleksandrię
i Kair. W pierwszym etapie zainteresowań badawczych można wymienić właśnie
podróże polskich emigrantów politycznych (np. generała W. Chrzanowskie
go) oraz ludzi zafascynowanych Orientem (np. jezuity Maksymiliana Ryłły
w 1837 r., Mikołaja Wisłockiego czy pobyt braci Władysława i Aleksandra
Jabłonowskich w Babilonie w 1870 r. Swój udział mieli także polski uczony i po
eta Karol Brzozowski (18211904) czy Olgierd Michałowski, którzy w czasie
swoich podróży zwrócili uwagę na napotkane zabytki archeologiczne. Stanisław

Grzegorz Zalewski  absolwent Uniwersytetu Marii Cu
rieSkłodowskiej w Lublinie. W 2012 roku ukończył studia ma
gisterskie na kierunku Archeologia, pisząc pracę magisterską pt.
„Neolityczne topory rogowe na ziemiach polskich" pod kierun
kiem prof. drą hab. Jerzego Libery. W 2013 roku zdobył tytuł ma
gistra na kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo,
na podstawie pracy pt. „Najstarsze przekazy pisane w basenie
Morza Śródziemnego", pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Judy.
Uczestniczył w pracach wykopaliskowych na Lubelszczyźnie (m.in.
Swaryczów, pow. zamojski; Ułów, pow. tomaszowski; Świdni

czek, Motycz, Kozubszczyzna, pow. lubelski), w województwie świętokrzyskim (To
miny, Międzygórz, pow. opatowski) oraz na Półwyspie Krymskim (stanowisko w
Nejzac). Odbywał praktyki w lubelskich bibliotekach (Biblioteka Główna UMCS;
Biblioteka Instytutu Muzyki UMCS; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hiero
nima Łopacińskiego w Lublinie  Dział Zbiorów Specjalnych). W 2014 roku odbył
4miesięczny staż w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Lublinie w In
spektoracie Archeologicznym.
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Kostka Potocki (17551821) zasłynął
głównie tłumaczeniem dzieła Winckel
manna  O sztuce u dawnych, czyli Win
kelman Polski, które wówczas było pod
stawową publikacją z dziedziny arche
ologii śródziemnomorskiej.

Do pierwszych wykopalisk w Egip
cie doszło za sprawą hr. Michała Tysz
kiewcza (18281897). Tyszkiewicz był
podróżnikiem, archeologiemamatorem
i kolekcjonerem sztuki, który z powodze
niem prowadził badania w Egipcie 
w Luksorze, a następnie w Esna, Wadi
esSebua i Sakkara. Jednym z pierwszych
badaczy polskich, któremu niewątpliwie
należy się uznanie, był Karol Lancko
roński (18481933). Po podróżach do
Cylicji i pomocnej Syrii Lackroński przed
sięwziął wyprawę do południowej Ana
tolii. Głównym zadaniem tego uczonego
było zbadanie hellenistycznych i rzym
skich zabytków.

W okresie międzywojennym działał
na terenie Anatolii wybitny polski arche
olog  Stefan Przeworski (19001940).
Opublikował zabytki hetyckie, należące
do polskich zbiorów muzealnych. Uczest
niczył w amerykańskich badaniach wy
kopaliskowych w Alisar Huyuk w środ
kowej Turcji. Prymat naukowych badań
archeologicznych, prowadzonych przez
Polaka w Egipcie, przypada Tadeuszo
wi Smoleńskiemu (18841909). Po
wyjeździe do tego kraju z powodów zdro
wotnych, podjął studia egiptologiczne
i przeprowadził własne wykopaliska w Sza
runa i Gamhud, gdzie koncentrował się
na przebadaniu cmentarzysk z okresu
Starego Państwa Egipskiego. Natomiast
historyk i archeolog Piotr Bieńkowski
(18651925) wziął udział w wykopaliskach
w elKubanije w Dolnej Nubii. Wśród
polskich archeologów działających na
Bliskim Wschodzie zawsze na pierwszym
miejscu wymieniany jest także Kazi
mierz Michałowski (19011981). Za
początkował on nową erę w polskich ba
daniach archeologicznych na Bliskim
Wschodzie. W 1937 r. został kierowni
kiem francuskopolskiej misji w Edfu
(Górny Egipt). Badał tam miasto i nekro

polię z okresu Starego i Średniego Pań
stwa oraz zabudowę miejską z okresu
ptolemejskiego i koptyjskiego. Po II woj
nie światowej, w 1956 r. założył Zakład
Archeologii Śródziemnomorskiej Polskiej
Akademii Nauk. Do Egiptu powrócił
w 1957 roku, a w 1959 założył Polską Sta
cję Archeologii Śródziemnomorskiej
w Kairze. Warto dodać, że instytucja ta
funkcjonuje po dzień dzisiejszy, pod na
zwą Centrum Archeologii Śródziemno
morskiej im. K. Michałowskiego Uniwer
sytetu Warszawskiego w Warszawie (Pol
ska Stacja badawcza w Kairze podlega
Centrum), jako jeden z ważniejszych in
stytutów naukowych w regionie.

Michałowski wykopaliska prowadził
również w Syrii (starożytne miasto Pal
myra) oraz w Sudanie (w Faras oraz Don
goli, gdzie badał ruiny średniowiecznej
stolicy chrześcijańskiego królestwa Nu
bii). Profesor Michałowski uczestniczył
również w akcji ratowania zabytków Dol
nej Nubii przed zalaniem wodami jezio
ra Nassera. Należy wspomnieć także wy
kopaliska w: Tell Atrib (które były pierw
szymi po II wojnie światowej polskimi
wykopaliskami w Egipcie i trwają rów
nież obecnie), w Aleksandrii (Kom el
Dikka, badane również obecnie) oraz pra
ce przy rekonstrukcji świątyni Hatszep
sut w Deir elBahari. (...)

W latach 90. XX wieku Janusz Ko
złowski z Uniwersytetu Jagiellońskie
go, we współpracy z belgijskim Uniwer
sytetem w Liege i Uniwersytetem w An
karze, badał paleolityczne osadnictwo
w jaskiniach  Ekuzini w środkowej Tur
cji koło Antali oraz w jaskini Karain na
środkowym wybrzeżu południowej Turcji.

Od kilkunastu lat archeolodzy z Uni
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Po
znaniu i z Uniwersytetu Gdańskiego pro
wadzą wspólnie z badaczami angielski
mi badania sławnego neolitycznego
stanowiska Catalhóyiik w południowej
Turcji. Jest to jedno z kluczowych stano
wisk do poznania okresu neolitu w Azji
południowozachodniej, wpisane na Li
stę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
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