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Kazimierz Niciƒski, Krzysztof Sa∏aciƒski
Biuro Spraw Obronnych Ministerstwa Kultury

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURY IRAKU 
W RAMACH POLSKIEJ MISJI STABILIZACYJNEJ

Niemal od poczàtku misji stabilizacyjnej w Iraku
Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW),

dzia∏ajàcego w sk∏adzie Wielonarodowej Dywizji
Centrum Po∏udnie (WND CS) pod polskim dowódz-
twem, czyli od wrzeÊnia 2003 r., pojawia∏y si´ w pol-
skich i zagranicznych mediach artyku∏y poÊwi´cone
stanowi zabytków tego kraju, ze szczególnym uwz-
gl´dnieniem Babilonu. 

Ton wypowiedzi by∏ alarmistyczny, a ci´˝ar

odpowiedzialnoÊci za zniszczenia substancji zabyt-
kowej przypisywany dzia∏aniom podejmowanym
w ramach misji. Podobne stwierdzenia wyst´powa∏y
w irackich wypowiedziach prasowych. Wiele ze sfor-
mu∏owanych zarzutów mija∏o si´ jednak z faktami, 
a artyku∏y nie uwzgl´dnia∏y rzeczywistych, z∏o˝onych
przyczyn niszczenia pozosta∏oÊci staro˝ytnych miast-
paƒstw powsta∏ych przed tysiàcami lat na obszarze
Mezopotamii, zwanej kolebkà cywilizacji.

ZAGRO˝ENIA

1. Inwentaryzacja archeologiczna z helikoptera. Babilon wraz z kompleksem Êwiàtynnym Marduka. Wszystkie fot. archiwum Biura Spraw
Obronnych Ministerstwa Kultury.
1. Archaeological inventory made from a helicopter. Babylon together with the Marduk temple complex. All photos: Archive of the Bureau
for Defense at the Ministry of Culture.
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Medialna burza

Sprawa nabra∏a szczególnego rozg∏osu, kiedy w stycz-
niu 2005 r. brytyjski dziennik „The Guardian” prze-
drukowa∏ fragmenty raportu dr. Johna Curtisa, kusto-
sza Dzia∏u Staro˝ytnego Bliskiego Wschodu British
Museum i archeologa specjalizujàcego si´ w bada-
niach tego regionu Êwiata. Raport powsta∏ na zlecenie
irackiego Ministerstwa Kultury. Pojawi∏y si´ w nim
oskar˝enia pod adresem amerykaƒskich i polskich
wojskowych o spowodowanie licznych zniszczeƒ 
w obr´bie staro˝ytnego miasta Babilon1. 

Burza w Êwiatowych mediach i Êrodowiskach ar-
cheologicznych, wywo∏ana tà publikacjà, rozp´ta∏a
si´ ju˝ po przeniesieniu dowództwa i pododdzia∏ów
wielonarodowej dywizji z obozu Alpha w Babilonie
do Diwaniji, w po∏udniowej cz´Êci strefy stabiliza-
cyjnej (grudzieƒ 2004), oraz po przekazaniu terenu
obozu i zabytków staro˝ytnego miasta pod ochron´ 
i nadzór irackiej policji archeologicznej i S∏u˝by
Staro˝ytnoÊci. 

Przekazanie zabytków i obszaru, na którym sta-
cjonowa∏o wojsko, odbywa∏o si´ wed∏ug procedury
majàcej na celu zapewnienie po odejÊciu wojsk bez-
pieczeƒstwa Babilonowi, stanowiàcemu kulturowe
dziedzictwo Irakijczyków i zajmujàcemu niezwykle
wa˝ne miejsce w historycznej ÊwiadomoÊci narodu.
Wdra˝anie procedury, zak∏adajàcej stopniowe przej-
mowanie odpowiedzialnoÊci za nie przez irackie

s∏u˝by, rozpocz´∏o si´ na poczàtku listopada, a zo-
sta∏o zakoƒczone w koƒcu grudnia ubieg∏ego roku.
Nadzorowa∏ je m.in. autor projektu Tomasz Burda,
specjalista III zmiany PKW. 

Przedsi´wzi´cie opiera∏o si´ na szczegó∏owym ra-
porcie, sporzàdzonym przez grup´ polskich archeolo-
gów – specjalistów ochrony dziedzictwa kulturowego,
którzy w strefie stabilizacyjnej pe∏nili w ramach PKW
funkcj´ ekspertów wspó∏pracy cywilno-wojskowej.
Liczàcy ponad 530 stron memoria∏ zatytu∏owany 
„Raport o obecnym stanie stanowiska archeologicz-
nego Babilon (teren obozu wojskowego) wszech-
stronnie opisywa∏ i dokumentowa∏ stan dóbr kultural-
nych Babilonu. Zawiera∏ 1143 fotogramy, w tym zdj´-
cia lotnicze i satelitarne. Stanowi∏ tzw. spis z natury
na koniec listopada 2004 r. i w takim kszta∏cie 
zosta∏ zaakceptowany przez przedstawiciela strony
amerykaƒskiej2. 

W tym kontekÊcie znaczenia nabiera fakt, ˝e pra-
ce nad inwentaryzacjà zabytków Babilonu oraz opra-
cowaniem harmonogramu i procedury przekazania 
terenu obozu wojskowego, trwajàce od czerwca do
listopada 2004 r., prowadzi∏a specjalna komisja 
robocza (Babylon Working Group), powo∏ana przez
g∏ówne dowództwo si∏ koalicyjnych w Bagdadzie. 
W jej pracach, oprócz Polaków i Amerykanów, brali
udzia∏ przedstawiciele irackiego Ministerstwa Kultu-
ry oraz S∏u˝by Staro˝ytnoÊci. Nie zg∏aszano wów-
czas zastrze˝eƒ do przedstawionego w raporcie stanu

2. Schemes of distribution of military objects in Alpha base on a plan of the archaeological site in Babylon.
2. Schemat rozmieszczenia obiektów wojskowych bazy Alpha na planie stanowiska archeologicznego w Babilonie.
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rzeczy, nie obarczano ˝o∏nierzy opuszczajàcych Camp
Alpha ci´˝arem winy za opisane w raporcie znisz-
czenia. A jednak w∏adze irackie zleci∏y sporzàdzenie
w∏asnego raportu, który nie zosta∏ ujawniony stronie
polskiej. Zwróci∏y si´ tak˝e o sporzàdzenie kolejnego
raportu do niezale˝nego eksperta dr. Johna Curtisa.

Co zatem wywo∏a∏o burz´ w Êwiatowej prasie?
Czy raport pracownika British Museum ujawni∏ fakty
skrywane przez Amerykanów i polskich archeologów?
A mo˝e dowództwo WND CS nie zapewni∏o nale-
˝ytej ochrony dziedzictwu historycznemu Babilonu 
i dobrom kultury w innych prowincjach, pozostajà-
cych pod nadzorem polskiej misji wojskowej? A mo-
˝e to tylko burza w przys∏owiowej szklance wody?

Mo˝na postawiç jeszcze wiele innych pytaƒ o przy-
czyny pe∏nej oskar˝eƒ kampanii prasowej. Wysuwane
w niej zarzuty bulwersujà nie tylko polskich dowód-
ców i ˝o∏nierzy wykonujàcych z nara˝eniem ˝ycia za-
dania stabilizujàce, ale szczególnie dotykajà polskich
archeologów, którzy dokonali ogromnej pracy przy
zabezpieczaniu zabytków ulegajàcych zniszczeniom,
nie tylko w wyniku dzia∏aƒ wojskowych, ale przede
wszystkim pod wp∏ywem miejscowych warunków
naturalnych i wskutek grabie˝y dokonywanych przez
dobrze zorganizowane lokalne bandy rabusiów.

Fakty przeciw zarzutom
Przywo∏aç mo˝na by popularne nie tylko w Êrodo-
wisku dziennikarskim powiedzenie, ˝e im wiadomoÊç
bardziej sensacyjna, tym dla odbiorców bardziej
wiarygodna. Klasyczny ju˝ eksperyment medialny
Orsona Wellesa przeprowadzony w latach 30. ubie-
g∏ego wieku zdaje si´ potwierdzaç t´ tez´. Audycja
radiowa o najeêdzie Marsjan na Ziemi´ wywo∏a∏a
wÊród Amerykanów taki szok, ˝e mimo oficjalnych
wyjaÊnieƒ, przez wiele miesi´cy obawiali si´ zagro-
˝enia z kosmosu. WiadomoÊç puszczona w eter po-
cz´∏a ˝yç w∏asnym ˝yciem. 

W przypadku dr. Johna Curtisa mamy do czy-
nienia z podobnà sytuacjà. Otó˝ w swoim raporcie
napisa∏ m.in., ˝e na ceramicznym zabytkowym chod-
niku jednej ze staro˝ytnych ulic Babilonu dostrzeg∏
Êlady ci´˝kich pojazdów wojskowych. Informacj´ t´
pozostawi∏ w dokumencie bez komentarza. ¸atwo
skojarzyç to sensacyjne odkrycie z dzia∏alnoÊcià pol-
skich ˝o∏nierzy, którzy przecie˝ na poczàtku grudnia
– kiedy to dr Curtis przez dwa i pó∏ dnia dokony-
wa∏ ogl´dzin stanowiska archeologicznego i ocenia∏
zniszczenia na 16-hektarowym obszarze obozu woj-
skowego Alpha – przebywali jeszcze w Babilonie.

ZAGRO˝ENIA

3. Patio teatru hellenistycznego. Zniszczenia pod wp∏ywem czynników atmosferycznych.
3. Patio of a Hellenistic theatre. Damage caused under the impact of atmospheric factors.
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„Czo∏gi w Babilonie, staro˝ytnej kolebce cywiliza-
cji”, g∏osi∏ jeden ze Êwiatowych tytu∏ów prasowych,
co musia∏o wzbudziç protesty czynników oficjalnych
oraz oburzenie Êwiatowej opinii publicznej, a zw∏asz-
cza Êrodowisk archeologicznych niech´tnych obec-
noÊci Polaków w tym miejscu. 

Wyst´pujàcy na konferencjach prasowych gene-
ra∏owie broni Andrzej Tyszkiewicz i Mieczys∏aw
Bieniek, dowódcy kolejnych zmian Wielonarodowej
Dywizji Centrum Po∏udnie, z trudem przekonywali
dziennikarzy, ˝e polski kontyngent wojskowy nie by∏
wyposa˝ony w czo∏gi ani te˝ nie dysponowa∏ opan-
cerzonymi transporterami na gàsienicach. Sensacja 
o barbarzyƒskim traktowaniu irackiego, a tak˝e i Êwia-
towego dziedzictwa kulturowego, nadal ˝yje w∏as-
nym ˝yciem.

Odpowiedzieç na pytanie, jak powstajà takie
„fakty”, mogà tylko archeolodzy, którzy przebywali
wówczas w Babilonie i – jako autorzy polskiego
raportu – znali dobrze stan zabytkowej materii, a nie
tylko fragmenty raportu Curtisa wyrwane z kontekstu
przez brytyjski dziennik. Ostatecznà wersj´ pol-
skiego raportu przygotowa∏o w ciàgu miesiàca trzech
archeologów na podstawie materia∏ów faktograficz-
nych i dokumentacyjnych, których gromadzenie roz-
pocz´to jeszcze przed przej´ciem przez polskie do-
wództwo Wielonarodowej Dywizji odpowiedzial-
noÊci nad strefà stabilizacyjnà Centrum Po∏udnie 
i przybyciem naszych ˝o∏nierzy do Babilonu oraz
kontynuowane by∏o przez ca∏y czas trwania misji.
Materia∏y te zawiera∏y: dane o stanie zabytków przed
rozpocz´ciem dzia∏aƒ wojskowych, mapy, zdj´cia
lotnicze, wnioski z rekonesansu terenowego i konsul-
tacji z miejscowymi przedstawicielami S∏u˝by Staro-
˝ytnoÊci. Raport by∏ zatem efektem ˝mudnej pracy
zespo∏u archeologów, którzy gromadzili i opisywali
fakty, tworzyli baz´ danych i dokumentowali stan
zabytków. 

Przedstawiony w nim stan zachowania zabytków
pokrywa si´ z zapisem dr. Curtisa. SpecjaliÊci, którzy
zapoznali si´ z pe∏nym tekstem raportu angielskiego
eksperta3, sà zdania, ˝e jest on w miar´ obiektywny.
Podziela poglàd, ˝e „obecnoÊç wojskowa w Babi-
lonie s∏u˝y∏a wartoÊciowym celom oraz zapobieg∏a
splàdrowaniu obszaru”. Tym niemniej jest to doku-
ment dalece niepe∏ny, co przyznaje we wst´pie sam
autor. Znalaz∏o si´ w nim wiele nieÊcis∏oÊci, które
dostrzegajà nie tylko Polacy i Amerykanie, ale tak˝e
– przynajmniej niektóre z nich – Irakijczycy.
Przyk∏adem mo˝e byç parking, po∏o˝ony na po∏udnie

4. Stanowiska ogniowe, schrony i punkty obserwacyjne wojsk irac-
kich z okresu dzia∏aƒ wojennych marzec-kwiecieƒ 2003.
4.  Gun emplacement, shelters, and observation points of the Iraqi
troops at the time of the war operations March-April 2003.

5. Umocnienia bazy Alpha. Piasek na potrzeby konstrukcji obron-
nych nie by∏ pozyskiwany ze struktur antropogenicznych.
5. Fortification of Alpha base. Sand needed for the purposes of
defensive constructions was not obtained from anthropogenic
structures.



159

od g∏ównej drogi wschód-zachód, przebiegajàcej
przez obszar stanowiska archeologicznego. Brytyjski
ekspert uzna∏ go za obiekt zbudowany na potrzeby
Camp Alpha i wywierajàcy niszczàcy wp∏yw na struk-
tur´ stanowiska. Tymczasem pochodzi∏ on z koƒca 
lat 90. ub.w., co potwierdzajà zdj´cia satelitarne.
Równie˝ stanowiska ogniowe mi´dzy Pa∏acem Pó∏-
nocnym a odbudowanym Pa∏acem Po∏udniowym 
powsta∏y wczeÊniej ni˝ obóz wojskowy Alpha, co po-
twierdzi∏a dr Miriam Omran Moussa, dyr. Muzeum
Archeologicznego w Babilonie.

Dr J. Curtis wspomina∏ tak˝e o wype∏nionych
fragmentami koÊci torbach HESCO, które wykorzy-
stywano do umocnieƒ fortyfikacyjnych. Tymczasem
ani pp∏k Steven Benin, sekretarz komisji badajàcej

stan zachowania stanowiska archeologicznego Babi-
lon w tym samym czasie co brytyjski ekspert, ani te˝
kpt. Christopher Miller, cz∏onek komisji, nie zawarli
w swych szczegó∏owych notatkach zapisów o obec-
noÊci fragmentów koÊci w tych˝e torbach. Nie wspo-
mina o tym równie˝ raport polskich archeologów4.

Znamienne jest, ˝e dr J. Curtis wielokrotnie od-
wo∏ywa∏ si´ do dokumentacji zdj´ciowej wykonanej
przez polskich archeologów. Nie odniós∏ si´ jednak
do zawartoÊci sporzàdzonego przez nich raportu,
choç jako archeolog zapewne zdawa∏ sobie spraw´ 
z jego wartoÊci. Swoistym komentarzem do tej spra-
wy by∏o udost´pnienie angielskiej wersji polskiego
raportu podczas otwartej 1 marca 2005 r. w amba-
sadzie RP w Londynie wystawy planszowej pn.

ZAGRO˝ENIA

6. Archaeological inventory made from a helicopter. The Imam Omran Bin-Ali mosque; in the distance: Babylon together with the Marduk
temple complex.

6. Inwentaryzacja archeologiczna z helikoptera. Meczet Imama Omran Bin-Alego, w oddali Babilon wraz z kompleksem Êwiàtynnym
Marduka.



160

„Dzia∏ania Polski na rzecz ochrony dóbr kultury w po-
wojennym Iraku”5. Ekspozycj´ po∏àczono ponadto 
z prezentacjà archeologicznego wymiaru raportu, któ-
rej dokonali Tomasz Burda i Agnieszka Dolatowska, 
wspó∏twórcy dokumentu i uczestnicy procesu prze-
kazywania Babilonu Irakijczykom, oraz ¸ukasz
Ol´dzki, specjalista II zmiany PKW.

Polska misja – wyzwania
Aby oceniç udzia∏ Polski w ochronie dziedzictwa kul-
turowego Iraku, nale˝y przeÊledziç wielomiesi´czne
wysi∏ki podejmowane w tym zakresie, zarówno w kra-
ju, jak i w polskiej strefie odpowiedzialnoÊci. WÊród
wielu czynników przyrodniczych i kulturowych, ja-
kie decydujà o niepowtarzalnych walorach interesu-
jàcego nas regionu Iraku, jednym z najwa˝niejszych
sà bogate relikty przesz∏oÊci, dowody niezwyk∏ych
dziejów licznych kultur, które na przestrzeni tysiàc-
leci rozwija∏y si´ i zanika∏y mi´dzy Tygrysem 
a Eufratem. 

Polska zaanga˝owa∏a si´ w dzia∏alnoÊç na rzecz
ochrony zagro˝onych zabytków ju˝ w momencie roz-
pocz´cia operacji wojennej w Iraku, czyli wiosnà
2003 r. Wynika∏o to zarówno ze szczególnego zna-
czenia dziedzictwa historycznego tego kraju dla kul-
tury Êwiatowej, jak i regulacji wynikajàcych z umów
mi´dzynarodowych, których Polska oraz Irak by∏y 
i pozostajà stronami. Kluczowe w tym wzgl´dzie sà
trzy akty prawa mi´dzynarodowego: konwencja 
z 14 maja 1954 r. o ochronie dóbr kulturalnych 
w razie konfliktu zbrojnego – zwana haskà6; konwen-
cja z 17 listopada 1970 r. dotyczàca Êrodków zmie-
rzajàcych do zakazu i przeciwdzia∏ania nielegalnemu
przywozowi, wywozowi i przenoszeniu w∏asnoÊci
dóbr kultury; konwencja UNESCO z 16 listopada
1972 r. w sprawie ochrony Êwiatowego dziedzictwa
kulturalnego i naturalnego7.

W pierwszych miesiàcach po zakoƒczeniu ope-
racji wojennej przeciwko wojskom Saddama Husajna
Ministerstwo Kultury RP podj´∏o szereg dzia∏aƒ
organizacyjnych na rzecz ochrony dziedzictwa 

7. Zabytkowy zespó∏ z grobem szahida Abu al-Fathal’a w Diwanija (prowincja Kadisija) po renowacji.
7. Historical complex containing the tomb of Shahid Abu al-Fathal in Divaniyah (province: Kadisiya) after the renovation.
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ZAGRO˝ENIA

kulturowego Iraku. Propozycje planowanych przed-
si´wzi´ç w tym zakresie – zatwierdzone przez minis-
tra kultury – w∏àczone zosta∏y do dokumentu pn.
„Koncepcja udzia∏u Rzeczpospolitej Polskiej w od-
budowie i restrukturyzacji Iraku”, przyj´tego w lipcu
2003 r. przez Rad´ Ministrów8. Za∏o˝enia programu
ochrony dóbr kultury w ramach polskiej misji stabi-
lizacyjnej w Iraku zaprezentowane zosta∏y równie˝ 
w oficjalnym liÊcie, wystosowanym do Dyrektora
Generalnego UNESCO przez Ministra Spraw Za-
granicznych RP8.

W zwiàzku z prawdopodobieƒstwem pojawienia
si´ na mi´dzynarodowym rynku antykwarycznym
przedmiotów zabytkowych, dzie∏ sztuki lub wyro-
bów rzemios∏a artystycznego zrabowanych na terenie
Iraku, przedsi´wzi´to kroki majàce zapobiec niele-
galnemu wwozowi tego typu obiektów na teren Pol-
ski bàdê ich sprzeda˝y.W paêdzierniku 2003 r. minis-
ter kultury skierowa∏ list intencyjny do Êrodowiska
polskich antykwariuszy9, a w listopadzie odby∏o si´
spotkanie przedstawicieli s∏u˝b celnych, stra˝y gra-
nicznej i policji, majàce na celu opracowanie efek-
tywnych metod dzia∏aƒ prewencyjnych. OÊrodek
Ochrony Zbiorów Publicznych powo∏a∏ grup´ eks-
pertów, których zadaniem by∏o okreÊlanie autentycz-
noÊci i wycena zatrzymanych obiektów.

Nader istotne sta∏o si´ w tym okresie nawiàzanie
bezpoÊrednich kontaktów mi´dzy Ministerstwem
Kultury a irackimi instytucjami odpowiedzialnymi za
dzia∏alnoÊç kulturalno-artystycznà. Rezultatem spot-
kaƒ z irackimi intelektualistami i rektorem bagdadz-
kiej Akademii Sztuk Pi´knych by∏ przyjazd do Polski
grupy irackich absolwentów uczelni artystycznych,
stypendystów programu „Gaude Polonia”, którzy od
wrzeÊnia 2004 r. do marca 2005 r. odbyli pó∏roczny
sta˝ na Wydziale Konserwacji Akademii Sztuk
Pi´knych w Warszawie. W ramach tego programu
kolejna grupa b´dzie goÊçmi Akademii we wrzeÊniu
2005 r. StypendyÊci majà w przysz∏oÊci utworzyç
komórk´ konserwacji zabytków na bagdadzkiej
Akademii Sztuk Pi´knych. 

Prze∏omowym momentem we wzajemnych sto-
sunkach by∏o warszawskie spotkanie Waldemara
Dàbrowskiego i Mufida Al Jazairi, ministrów kultury
Polski i Tymczasowej Rady Zarzàdzajàcej Iraku, któ-
re odby∏o si´ w lutym 2004 r. Strona iracka zosta∏a
wówczas zapoznana z koncepcjà misji stabilizacyjnej
oraz polskimi dzia∏aniami na rzecz ochrony zagro-
˝onych zniszczeniem irackich dóbr kultury. Podj´to
m.in. tak˝e kwesti´ wznowienia wspó∏pracy i pod-
pisania obustronnej umowy mi´dzypaƒstwowej 
o wspó∏pracy i wymianie kulturalnej. 

Wmaju 2004 r., na zaproszenie Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, goÊci∏a w Polsce delegacja irackiej
Paƒstwowej Rady Staro˝ytnoÊci i Dziedzictwa wraz
z jej szefem, prof. Abdulem al-Azzizem Hamidem.
Spotka∏a si´ w Warszawie i Poznaniu z przedstawi-
cielami Êrodowisk uniwersyteckich i muzealnych, 
a w Ministerstwie Kultury z Ryszardem Mikliƒskim,

Generalnym Konserwatorem Zabytków. OkreÊlono
wówczas zasady wspó∏pracy irackiej Paƒstwowej
Rady Staro˝ytnoÊci i OÊrodka Ochrony Dziedzictwa
Archeologicznego, czego wynikiem sà rozpocz´te 
w czerwcu 2005 r. sta˝e irackich archeologów w pla-
cówkach archeologicznych w Poznaniu i Gdaƒsku.

Podsumowaniem pierwszego etapu polskich dzia-
∏aƒ na rzecz ochrony dóbr kultury Iraku, zaprezen-
towanym na arenie mi´dzynarodowej, by∏ list Minis-
tra Kultury RP przekazany 18 marca 2004 r. Dyrek-
torowi Generalnemu UNESCO10. Ochrona zabytków
Iraku by∏a wa˝nym tematem mi´dzynarodowej kon-
ferencji nt. „Dziedzictwo kultury wobec zagro˝eƒ cza-
su wojny i pokoju” (13-15 maja 2004 r.), zorganizo-
wanej przez Ministerstwo Kultury11 przy wspó∏udziale
Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw
Zagranicznych oraz prezydenta Warszawy.

Krajobraz po grabie˝y
Zanim scharakteryzujemy specyfik´ Centralno-Po-
∏udniowej Strefy Stabilizacyjnej, która sta∏a si´ do-
menà polskiej odpowiedzialnoÊci i dzia∏aƒ naszych
archeologów, nale˝y przypomnieç okolicznoÊci kul-
turowe i zjawiska kryminogenne wywo∏ane wojnà,
które wyst´powa∏y w Iraku w momencie pojawienia
si´ w nim Polskiego Kontyngentu Wojskowego i pol-
skich archeologów.

8. Robbers’ tunnel near the Northern Palace gate.
8. Podkop rabunkowy w pobli˝u bramy Pa∏acu Pó∏nocnego.
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Cywilizacje Sumerów, Asyryjczyków, Babiloƒ-
czyków czy Partów pozostawi∏y na irackiej ziemi
materialne Êlady w postaci ruin miast, Êwiàtyƒ, pa∏a-
ców oraz cmentarzysk. Wspó∏czesny Irak jest dla ar-
cheologów wa˝nym, choç ma∏o poznanym, regionem
Bliskiego Wschodu. Wed∏ug oficjalnego rejestru
Paƒstwowej Rady Staro˝ytnoÊci i Dziedzictwa w Bag-
dadzie, w Iraku znajduje si´ 10 tys. zinwentaryzo-
wanych stanowisk archeologicznych i innych obiek-
tów zabytkowych. Sà wÊród nich tak znane miejsca
historyczne, jak: Ur, Niniwa, Samarra, Ktezyfon,
Nimrud, Babilon czy Uruk. Do dziÊ zaledwie dwa
stanowiska, Hatra i Aszur, po∏o˝one w pó∏nocnym
Iraku, wpisane zosta∏y na List´ Âwiatowego Dzie-
dzictwa UNESCO.

Ka˝da wojna, jakà w ostatnich dekadach wznie-
ca∏ re˝im Saddama Husajna, przynosi∏a Irakowi trud-
ne do oszacowania straty równie˝ w sferze dóbr kul-
tury. Tym niemniej rozmiary bezprzyk∏adnych znisz-
czeƒ, jakie dokona∏y si´ podczas dzia∏aƒ wojennych
2003 r., stanowià „czarnà kart´” w dziejach wspó∏-
czesnych konfliktów zbrojnych. Dobrze zorganizo-
wane i uzbrojone grupy przest´pców splàdrowa∏y

setki stanowisk archeologicznych. Przypominajàce
ksi´˝ycowy krajobraz kratery rabunkowych wyko-
pów w ruinach Ummy, Isin czy Niniwy przypomina-
jà o zniszczeniach, którym nie zdo∏a∏y zapobiec ani
si∏y koalicyjne, ani rodzima S∏u˝ba Staro˝ytnoÊci. 

Symbolem owych dramatycznych wydarzeƒ sta∏o
si´ Muzeum Narodowe w Bagdadzie, w którym – jak
ustali∏a amerykaƒska komisja dochodzeniowa – w cià-
gu zaledwie trzech dni ponad 18 tys. eksponatów
zosta∏o trwale zniszczonych lub powa˝nie uszkodzo-
nych, a bez ma∏a 11 tys. pad∏o ∏upem rabusiów. Tylko
dzi´ki mi´dzynarodowej wspó∏pracy agend UNESCO,
ICOM oraz Interpolu, s∏u˝b celnych i granicznych,
antykwariuszy i muzealników, uda∏o si´ odzyskaç ok.
po∏owy zrabowanych obiektów, a wÊród nich najcen-
niejsze, m.in.: tzw. Bia∏à G∏ow´ z Uruk, z∏oty he∏m
króla Meskalamduga, sumeryjskà alabastrowà waz´
libacyjnà, dolnà cz´Êç bràzowego posà˝ka z inskryp-
cjà króla Naramsina. Przygotowana zosta∏a równie˝
gigantyczna komputerowa baza danych, która u∏atwi
dalsze poszukiwania bagdadzkich eksponatów.

Priorytetowe znaczenie zyska∏ projekt pn. 
Archaeological Sites Protection, sformu∏owany 

9. Renowacja wspó∏czesnego meczetu imama Had˝ Omrana ibn Alego.
9. Renovation of the contemporary Imam Hadth Omran ibn Ali mosque.
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w listopadzie 2003 r. w Ministerstwie Kultury Tym-
czasowych W∏adz Koalicyjnych Iraku, a dotyczàcy
zapewnienia efektywnej ochrony zabytkom. Zak∏ada∏
on zastàpienie nieskutecznych w konfrontacji z prze-
st´pcami dozorców, rekrutowanych spoÊród lokal-
nych spo∏ecznoÊci, specjalnie powo∏anà irackà po-
licjà archeologicznà. Policji tej nadano taki sam sta-
tus, jak innym strukturom policyjnym, a podlegaç
mia∏a przysz∏emu Ministerstwu Spraw Wewn´trz-
nych oraz – pod wzgl´dem merytorycznym – Depar-
tamentowi Muzealnictwa Ministerstwa Kultury.

Archeologiczny rekonesans 
Dzi´ki inicjatywie i staraniom Ministerstwa Kultury
oraz przychylnoÊci w∏adz wojskowych i Ministerstwa
Obrony Narodowej, od jesieni 2003 r. w centralnym
Iraku pracuje grupa polskich archeologów – specja-
listów w zakresie wspó∏pracy cywilno-wojskowej
(CIMIC). Wchodzi ona w sk∏ad struktur Wielonaro-
dowej Dywizji Centrum Po∏udnie. W ramach I zmia-
ny (listopad 2003-kwiecieƒ 2004) w Iraku przebywa∏
Marek Lemiesz z Muzeum Archeologicznego 

w Poznaniu, nast´pnie jego obowiàzki przej´li: Ag-
nieszka Dolatowska, ¸ukasz Ol´dzki i Grzegorz 
Galbierczyk. Od paêdziernika 2004 r. nad Eufratem
wykonywali zadania Tomasz Burda i Miros∏aw
OlbryÊ, wspierani przez Agnieszk´ Dolatowskà,
która ponadto wspó∏pracowa∏a z mi´dzynarodowà
komisjà ds. inwentaryzacji zabytków Babilonu. W lu-
tym piecz´ nad ochronà zabytków przej´∏o dwóch
kolejnych archeologów. Sta∏a obecnoÊç polskich ar-
cheologów Êwiadczy o wadze, jakà do zabezpiecze-
nia dziedzictwa historycznego przyk∏ada∏o dowódz-
two wielonarodowej dywizji. 

Merytorycznà koordynacjà dzia∏aƒ w zakresie
ochrony dziedzictwa kulturowego w Iraku zajmowa-
∏o si´ Biuro Spraw Obronnych Ministerstwa Kultury
RP, pozostajàc w sta∏ym kontakcie zarówno z prze-
bywajàcymi tam specjalistami, jak i przedstawiciela-
mi innych komórek Ministerstwa Kultury oraz re-
sortów obrony narodowej i spraw zagranicznych. Na
podstawie meldunków i sprawozdaƒ z Iraku, po kon-
sultacjach, biuro podejmowa∏o decyzje dotyczàce
dzia∏aƒ na ziemi irackiej. Ten tryb post´powania
sprawdzi∏ si´ m.in. podczas odbudowy zniszczonego
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10. Renowacja wspó∏czesnego meczetu imama Had˝ Omrana ibn Alego.
10. Renovation of the contemporary Imam Hadth Omran ibn Ali mosque.
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Muzeum Archeologicznego w Babilonie. W ten spo-
sób ustalano równie˝ procedury operacji opuszczenia
Babilonu oraz przekazania zabytków i stanowiska
archeologicznego zajmowanego przez obóz wojsko-
wy Alpha pod ochron´ irackiej S∏u˝by Staro˝ytnoÊci
i policji archeologicznej. 

Centralno-Po∏udniowa Strefa Stabilizacyjna – za
którà od wrzeÊnia 2003 r. do wiosny 2004 r. ponosi∏o
odpowiedzialnoÊç dowództwo wielonarodowej dy-
wizji – obejmowa∏a obszar 5 irackich prowincji:
Babil, Karbala, Diwanija, Nad˝af i Wasit. Znajduje
si´ na nim ok. 1500 zarejestrowanych stanowisk 
archeologicznych, w tym dwa obiekty szczególnej
klasy – wczesnoÊredniowieczna twierdza w Uchajdir
i zespó∏ urbanistyczny w Wasit – oczekujàce od 
2000 r. na wpis na List´ Âwiatowego Dziedzictwa
UNESCO. KilkanaÊcie innych obiektów – m.in. Ba-
bilon, Nippur, D˝emdet Nasr, Borsippa, Kisz i Isin –
nale˝y do najcenniejszych zabytków Mezopotamii.
Strefa obj´∏a równie˝ g∏ówne szyickie oÊrodki religij-
ne w miastach Karbala, Nad˝af i Kufa oraz unikalny
zespó∏ sakralny (meczet i synagoga) w Kifl.  

Podczas I i II zmiany PKW polscy archeolodzy
przeprowadzili wst´pny rekonesans obiektów zabyt-
kowych i placówek muzealnych w prowincji Babil
oraz w mniejszym zakresie – ze wzgl´dów bez-
pieczeƒstwa – w pozosta∏ych prowincjach. W lipcu

2004 r. wykonana zosta∏a dokumentacja lotnicza tego
obszaru. Sporzàdzona zosta∏a tak˝e we wspó∏pracy 
z irackimi S∏u˝bami Staro˝ytnoÊci lista 28 stanowisk
archeologicznych wymagajàcych pilnie dzia∏aƒ ra-
towniczych (5 w prowincji Babil, 3 w Diwanija, 13 
w Karbala, 7 w Wasit). Stopieƒ zniszczeƒ zabytków
centralnego Iraku zosta∏ oceniony jako mniejszy 
w porównaniu z pó∏nocà czy po∏udniem kraju, po-
dobnie jak rozmiary grabie˝y. Jednak i tu Êlady ra-
bunków sà wyraêne, m.in. w pozosta∏oÊciach sume-
ryjskich miast w Nippur i Isin czy na mniejszych
stanowiskach prowincji Wasit. Niektóre obiekty, jak
np. forteca w Hanaruba czy ruiny pa∏acu w Tell el-
Babil, pe∏niàce funkcj´ punktów oporu oddzia∏ów
irackich, wymagajà oczyszczenia z niewypa∏ów i nie-
wybuchów.

Zabytkom zagra˝a∏a i zagra˝a nadal codzienna
dzia∏alnoÊç miejscowej ludnoÊci. Nagminne jest 
zak∏adanie niewielkich cegielni, wykorzystywanie
zabytkowego gruzu do produkcji materia∏u budo-
wlanego (np. na obszarze miasta staro˝ytnego w Bor-
sippa). Cz´ste sà przypadki rozbiórki reliktów ar-
chitektonicznych w celu pozyskania budulca (Hana-
ruba), samowolnego wznoszenia budynków miesz-
kalnych na obrze˝ach stanowisk archeologicznych
(Kufa), demonta˝e zabytkowych ogrodzeƒ (Tell el-
Ochajmir – Kisz). 

11. Wschodnia Êciana Bramy Isztar.
11. Eastern wall of the Ishtar Gate.
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Wiele prowincjonalnych muzeów straci∏o w wy-
niku kradzie˝y ca∏e wyposa˝enie. Placówka w Kar-
bali np. nie mo˝e podjàç dzia∏alnoÊci z powodu nie-
jasnej sytuacji lokalowej, a budynek muzeum regio-
nalnego w Kufa zosta∏ zaj´ty przez bojowników mi-
licji szyickiej. Skutek jest taki, ˝e pracownicy miejs-
cowego inspektoratu staro˝ytnoÊci zmuszeni byli –
wraz z pochodzàcymi z prac wykopaliskowych zbio-
rami – przenieÊç si´ do prowizorycznych baraków.

Tylko nieliczne stanowiska archeologiczne zosta-
∏y odpowiednio zabezpieczone. Przyk∏adem mo˝e byç
Niffar, gdzie rozleg∏y teren sumeryjskiego miasta 
z inicjatywy ˝o∏nierzy hiszpaƒskich otoczono zasie-
kami, a jego bezpieczeƒstwa strzegli funkcjonariusze
irackiej policji archeologicznej. Zwi´kszenie liczeb-
noÊci tej formacji policyjnej mo˝e przys∏u˝yç si´
zabytkom. W 2004 r. strzeg∏o ich 317 policjantów
rozsianych w 5 prowincjach, w czerwcu tego roku
351 w samej tylko prowincji Babil. 

Babilon – legenda i rzeczywistoÊç  
Babilon, jedno z najwi´kszych miast Êwiata staro-
˝ytnego, niezwyk∏y oÊrodek kultury i nauki, legen-
darny ze wzgl´du na swe budowle – Wie˝´ Babel 
i Wiszàce Ogrody królowej Semiramidy, odgrywa
wa˝nà, symbolicznà rol´ w historycznej ÊwiadomoÊ-
ci narodu irackiego. Nic zatem dziwnego, ˝e wszelkie
dzia∏ania podejmowane w tym miejscu spotyka∏y si´
z emocjonalnymi ocenami. Tym bardziej uzasad-
nionymi, ˝e zabytki Babilonu powa˝nie ucierpia∏y 
w wyniku wydarzeƒ ostatnich dwóch lat – dzia∏aƒ
militarnych i póêniejszego funkcjonowania tu bazy
si∏ koalicyjnych Camp Alpha.

Babilon i jego zabytki by∏y przedmiotem szcze-
gólnej troski kolejnych dowódców wielonarodowej
dywizji oraz archeologów. Ju˝ w pierwszych tygod-
niach obecnoÊci w Babilonie polskich specjalistów
(listopad 2003) przeprowadzona zosta∏a inwenta-
ryzacja stanu zachowania substancji zabytkowej,
uwzgl´dniajàca zakres zniszczeƒ, ich przyczyny oraz
chronologi´. Uzupe∏nia∏y jà informacje uzyskane 

od irackich inspektorów S∏u˝by Staro˝ytnoÊci, do-
kumentacja (w tym fotografie lotnicze) sporzàdzona
przez s∏u˝by in˝ynieryjne dywizji w momencie przej-
mowania bazy (sierpieƒ 2003), a tak˝e plan infra-
struktury obozu w Babilonie przygotowany przez
zespó∏ polskich kartografów wojskowych. Wszelkie
póêniejsze zmiany w obr´bie obiektów historycznych
by∏y monitorowane na bie˝àco przez specjalistów w
dziedzinie ochrony zabytków. Nieocenionà pomocà
w weryfikacji chronologii zniszczeƒ by∏y ustalenia
wspomnianej ju˝ komisji roboczej (Babylon Work-
ing Group), która dysponowa∏a m.in. zdj´ciami
satelitarnymi.

Inwentaryzacja dokonana w Babilonie by∏a pierw-
szà z przeprowadzonych w Iraku po zakoƒczeniu
dzia∏aƒ wojennych. OsobliwoÊcià jest wszak˝e fakt,
˝e bezpoÊrednim powodem jej podj´cia by∏a analiza
skutków obecnoÊci wojskowej.

WÊród czynników naturalnych negatywnie od-
dzia∏ujàcych na tamtejsze zabytki, a których nie da
si´ zakwalifikowaç jako skutki dzia∏alnoÊci antropo-
genicznej, wymieniç nale˝y:
q post´pujàcà erozj´, b´dàcà skutkiem okresowego 

podnoszenia si´ poziomu wód gruntowych; inten-
sywne opady atmosferyczne prowadzà do rozmy-
cia gruntu i wnikania wilgoci w struktur´ Êcian. 
Zjawisko to jest powa˝nym zagro˝eniem dla znisz-
czonych, niedostatecznie zabezpieczonych pod 
wzgl´dem konserwatorskim lub nietrwale zrekon-
struowanych obiektów historycznych Babilonu;

q silne opady deszczu na prze∏omie listopada i grud-
nia 2003 r., które spowodowa∏y osypanie si´ lub 
rozpadni´cie: sporego odcinka repliki muru miej-
skiego w pobli˝u Bramy Marduka, partii ods∏oni´-
tych niegdyÊ przez archeologów struktur ceglanych 
w rejonie Basr oraz pozostawionych w ich sà-
siedztwie profili stratygraficznych. We wspó∏cze-
Ênie zrekonstruowanych Êwiàtyniach Ninmach, 
Nabu-sza-Hare i Isztar Agade powa˝nie naruszona 
zosta∏a stabilnoÊç konstrukcji, za∏ama∏y si´ drew-
niane belki wi´êby dachowej, a nadmiar wilgoci 
doprowadzi∏ do odpadni´cia du˝ych partii tynków. 

12. Damage caused by atmospheric factors.
12. Zniszczenia b´dàce efektem dzia∏ania czynników atmosferycznych.



166

Opady i d∏ugotrwa∏e zaleganie wody deszczowej 
na powierzchni powodujà równie˝ stopniowe wy-
kruszanie si´ ceg∏y w dolnych partiach zachowanej 
in situ Bramy Isztar czy pa∏aców królewskich, co 
w dalszej perspektywie przynieÊç mo˝e destruk-
cyjne skutki dla pozostajàcych w ziemi reliktów. 

Na stan zachowania stanowiska archeologicz-
nego w Babilonie wp∏yn´∏y równie˝:
q dzia∏ania wojenne prowadzone wiosnà 2003 r. na 

terenie Babilonu. Pozosta∏oÊciami po irackich 
przygotowaniach do obrony tutejszych obiektów 
sà: kilkadziesiàt stanowisk strzeleckich i prowizo-
rycznych schronów w rejonach Humara, Qasr 
i Tell el-Babil. Majà one postaç p∏ytkich,

pod∏u˝nych lub w kszta∏cie litery „L” rowów,
wzmacnianych arkuszami blachy czy wr´cz po-
zyskiwanà w najbli˝szym sàsiedztwie zabytkowà 
ceg∏à; 

q grabie˝e. Ich celem by∏ w kwietniu 2003 r. g∏ówny 
kompleks muzeum Babilonu, w którym znisz-
czono wyposa˝enie biur i sklepów z pamiàtkami, 
a unikalna zawartoÊç archiwum naukowego zosta∏a 
spalona. Dewastacji uleg∏a wi´kszoÊç budynków, 
które pozbawiono nawet instalacji elektrycznej, 
okien i drzwi. Powa˝nie zdemolowany, a nast´pnie 
celowo spalony zosta∏ tak˝e portyk teatru helleni-
stycznego. Z kilkudziesi´ciu zdobionych inskryp-
cjami klinowymi cegie∏ pa∏acowej Sali Tronowej 
zachowa∏a si´ tylko jedyna, a niektóre spoÊród po-
staci smoków muszuszu na Êcianach Bramy Isztar
uszkodzone zosta∏y uderzeniami m∏otka.

W pierwszej fazie istnienia obozu wojskowego 
w Babilonie (kwiecieƒ-sierpieƒ 2003) stacjonowa∏a
w nim jednostka piechoty morskiej. Decyzj´ o za∏o-
˝eniu tej bazy wojskowej podj´∏o dowództwo wojsk
amerykaƒskich, a podyktowana by∏a ona zarówno
wzgl´dami strategicznymi, jak i potrzebà zapewnie-
nia obiektom zabytkowym nale˝ytej ochrony przed
grabie˝ami. Dzi´ki temu Babilon nie podzieli∏ losu
dziesiàtek innych, pozbawionych zabezpieczenia,
stanowisk archeologicznych Iraku. JednoczeÊnie his-
toryczny rezerwat archeologiczny sta∏ si´ po cz´Êci
terenem obozu wojskowego. Skoncentrowanie na
niewielkiej przestrzeni znacznej liczby ludzi, sprz´tu
wojskowego, a w konsekwencji tak˝e wprowadzenie
pewnych elementów infrastruktury mieszkalnej i ob-
ronnej, spowodowa∏o pojawienie si´ kolejnych za-
gro˝eƒ dla zabytków. 

Zdaniem specjalistów z zakresu ochrony zabyt-
ków, najpowa˝niejszym b∏´dem pope∏nionym w tym
okresie by∏o zlokalizowanie làdowiska dla heli-
kopterów w strefie Kulabba, co doprowadzi∏o do ni-
welacji fragmentu terenu z mniej czytelnà na po-
wierzchni staro˝ytnà zabudowà miejskà. 

Na zboczach niektórych pagórkowatych struktur,
tzw. telli, powsta∏y wyrobiska s∏u˝àce do pozyskiwa-
nia piasku, co spowodowa∏o zniszczenie stratygrafii
archeologicznej. Inne antropogeniczne wzniesienia –
wzd∏u˝ boków bazy w pó∏nocnej cz´Êci Humara
i Merkel – pos∏u˝y∏y za podstawy punktów obserwa-
cyjnych i wie˝ stra˝niczych. W kilku przypadkach
wiàza∏o si´ to z cz´Êciowà niwelacjà partii szczy-
towych wzniesieƒ przy u˝yciu spychacza. 

Na zachód od teatru wkopano w ziemi´ du˝e
zbiorniki stacji paliwowej, co naruszy∏o znajdujàce
si´ pod jej powierzchnià pozosta∏oÊci nieokreÊlonej
budowli staro˝ytnej. Zlokalizowanie w Babilonie jed-
nej z baz firmy logistycznej Kellog, Brown & Roots
(KBR) spowodowa∏o koniecznoÊç poszerzenia ju˝
istniejàcych i wytyczenia nowych miejsc parkingo-
wych dla ci´˝kiego sprz´tu budowlanego tak˝e 
w strefach archeologicznych bezpoÊrednio sàsiadujà-
cych ze Êwiàtyniami i Muzeum Hammurabiego. 

13. Wie˝a obserwacyjna ustawiona na cz´Êciowo zniwelowanych
strukturach archeologicznych.
13. Observation tower placed on partially levelled archaeological
structures.

14. Tablica informacyjna przy ogrodzeniu terenu wykopalisk ar-
cheologicznych (pa∏ace Centralny i Po∏udniowy).
14. Information plaque on the fencing around the archaeological
excavations site (Central and Southern Palace).
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dóbr kultury, z drugiej zaÊ argumenty militarne prze-
mawia∏y za koniecznoÊcià zapewnienia elementar-
nego poziomu bezpieczeƒstwa przebywajàcym w ba-
zie ludziom. Podstawowym zadaniem, przed którym
stan´li polscy specjaliÊci ds. archeologii i ochrony
dziedzictwa kulturowego, by∏o znalezienie rozwiàzaƒ
uwzgl´dniajàcych racje w∏adz wojskowych i dobro
zabytków.

Temu celowi przys∏u˝y∏o si´ nawiàzanie regu-
larnej wspó∏pracy z miejscowà placówkà S∏u˝by Sta-
ro˝ytnoÊci oraz irackimi inspektorami i archeologami

oraz nadanie wynikom wst´pnej inwentaryzacji stanu
zabytków w Babilonie (listopad 2003) formy specjal-
nego raportu dla dowódcy dywizji. Raport ten – poza
wskazaniem g∏ównych êróde∏ zagro˝eƒ dla substancji
zabytkowej – zawiera∏ równie˝ propozycje doraê-
nych rozwiàzaƒ majàcych na celu powstrzymanie po-
st´powania destrukcji.

Propozycje dzia∏aƒ prewencyjno-konserwatorskich
uzyska∏y akceptacj´ dowództwa dywizji (15 grudnia
2003 r.). We wspó∏pracy z dywizyjnymi komórkami
in˝ynieryjnymi i infrastrukturalnymi zdecydowano:
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16. The Hammurabi Museum.

16. Muzeum Hammurabiego.

Powa˝nym problemem by∏y niekontrolowane
prace ziemne, podejmowane na ogó∏ w wyniku nie-
porozumieƒ w obiegu informacji bàdê na skutek
decyzji zapadajàcych poza strukturami dowodzenia 
dywizji oraz bez uzgodnienia z odpowiednimi s∏u˝-
bami. Dotyczy∏o to przede wszystkim inwestycji 
w rejonie teatru czy wzd∏u˝ po∏udniowej granicy ba-
zy, podejmowanych przez kontraktorów firmy KBR,
nad dzia∏alnoÊcià której w∏adze wojskowe nie mia∏y
kontroli. Interwencje polskich specjalistów zarówno
na miejscu, jak i w centrali koncernu w Bagdadzie,
pozostawa∏y bez echa. 

Stopniowe pogarszanie si´ sytuacji militarnej na
terenie centralnego Iraku i zwiàzana z nim eskalacja
realnego zagro˝enia atakiem na obóz w Babilonie
kilkakrotnie zmusi∏y dowództwo wielonarodowej dy-
wizji do przeprowadzenia prac fortyfikacyjnych. Ich
unikni´cie nie by∏o mo˝liwe, tak˝e ze wzgl´du na
konkretne dyspozycje dowództwa si∏ koalicyjnych.
Do przedsi´wzi´ç podyktowanych tzw. wy˝szà ko-
niecznoÊcià wojennà zaliczyç nale˝y: przygotowanie
rowów ochronnych przy Bramie Warszawa, wzd∏u˝
ogrodzenia we wschodniej cz´Êci Humara i Kulabba
(grudzieƒ 2003), w rejonie na pó∏noc od fundamentów
Êwiàtyni Etemenanki (luty 2004), oraz nieznaczne
poszerzenie p∏yty làdowiska od strony po∏udniowej. 

Zabezpieczenie stanowiska  
W Babilonie zarysowa∏ si´ powa˝ny konflikt inte-
resów; z jednej strony wzgl´dy naukowo-konserwa-
torskie narzuca∏y obowiàzek ochrony wysokiej klasy

15. Helicopter landing field.
15. Làdowisko dla helikopterów.
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17. Spotkanie na terenie bazy Alpha Ministra Kultury Tymczasowej
Rady Zarzàdzajàcej Iraku Mufeda Al-Jazairi z dowództwem wielo-
narodowej dywizji w sprawie przekazania Babilonu Irakijczykom.
17. Meeting held between Mufid Al-Jazaira, minister of culture at
the Provisional Administrative Council, and commanders of the
multinational division to discuss the transference of Babylon (with-
in the Alpha base area) to the Iraqis.

q ograniczyç do niezb´dnego minimum prace ziem-
ne i budowlane na terenie bazy, a szczególnie wy-
konywanie g∏´bszych wykopów lub niwelacji rzeê-
by terenu;

q informowaç na bie˝àco specjalistów ds. archeo-
logii o planach podejmowania takich prac, by 
mogli dokonaç konsultacji z w∏aÊciwym gospo-
darzem terenu, czyli irackà S∏u˝bà Staro˝ytnoÊci;

q zorganizowaç system eksploatacji oraz transportu 
piasku i ziemi wy∏àcznie z wyrobisk zlokalizo-
wanych poza strefà stanowiska archeologicznego;

q stosowaç przy wznoszeniu konstrukcji obronnych 
wy∏àcznie takie elementy fortyfikacyjne, które mo-
gà byç instalowane bezpoÊrednio na powierzchni 
gruntu, nie powodujàc naruszenia substancji za-
bytkowej zalegajàcej poni˝ej (koncertina, betono-
we Êcianki typu T-walls lub tzw. bastiony HESCO 
– wype∏nione ziemià torby na drucianym stela˝u, 
zast´pujàce rowy obronne).

W grudniu 2003 r. systemem zasieków zamkni´ta
zosta∏a turystyczna strefa Babilonu, obejmujàca pa∏a-
ce i wykopaliska archeologiczne w rejonie Qasr. Odtàd
wst´p do niej prowadzi∏ przez wejÊcie w budynku
muzealnym i biuro irackich przewodników. W na-
st´pnych miesiàcach kilkakrotnie uzupe∏niano prowi-
zoryczne ogrodzenia, a tak˝e reperowano wczeÊniej
postawione p∏oty. W maju i czerwcu  2004 r. w miej-
scach szczególnie nara˝onych na zniszczenie, dodat-
kowo umieszczone zosta∏y tabliczki ostrzegawcze, 
a w obr´bie ruin tzw. Pa∏acu Centralnego wytyczono
Êcie˝ki dla zwiedzajàcych, odgrodzone taÊmami ase-
kuracyjnymi i drewnianymi balustradami.

Na prze∏omie 2003 i 2004 r. wdro˝ony zosta∏ sy-
stem monitoringu stanowiska archeologicznego,
oparty na opiniowaniu i weryfikacji w terenie infor-
macji przekazywanych przez s∏u˝by dywizji, a tak˝e
na regularnej inspekcji obszaru wytyczonego grani-
cami Camp Alpha. Stworzy∏o to mo˝liwoÊç rejestro-
wania niekontrolowanych prac ziemnych. W ramach
II zmiany za monitoring odpowiedzialnych by∏o 
2 specjalistów, sporadycznie wykorzystywano w tym
celu tak˝e Êmig∏owiec. W przypadkach stwierdzenia
naruszenia substancji zabytkowej lub wystàpienia
sytuacji jej zagra˝ajàcej, specjaliÊci podejmowali
interwencje. Dotyczy∏y one m.in.: prób rozbudowy
làdowiska helikopterów, wykonania rowów ochron-
nych wokó∏ perymetru bazy, zaj´cia przez wojsko
amerykaƒskie cz´Êci budynku muzealnego czy
parkowania pojazdów w bezpoÊrednim sàsiedztwie
Êwiàtyƒ. 

18. Zamkni´cie ogrodzeniami 
z koncertiny terenu wykopalisk
archeologicznych (pa∏ace Central-
ny i Po∏udniowy w Babilonie).
18. Terrain of archaeological ex-
cavations (Central and Southern
Palace in Babylon) enclosed with
folding fencing.
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19. Presentation of a Polish report about Babylon to Dr. Miriam
Omran Moussa, director of the Archaeological Museum in Babylon.

19. Przekazanie polskiego raportu w sprawie Babilonu dyrektor
Muzeum Archeologicznego w Babilonie, pani dr Miriam Omran
Moussa.

komisj´. Natomiast, jak ju˝ wspomniano, polscy
archeolodzy sporzàdzili na jej potrzeby raport o sta-
nie substancji zabytkowej Babilonu w momencie
opuszczenia bazy wojskowej, poparty szczegó∏owà
dokumentacjà opisowà i fotograficznà. 

SpecjaliÊci ds. ochrony dóbr kultury we wspó∏-
pracy z komendantem policji archeologicznej przy-
gotowali harmonogram przekazania obowiàzków
ochrony zabytków Babilonu tej formacji policyjnej.
Uwzgl´dnia∏ on zarówno dzia∏ania dywizji (m.in.
szkolenie funkcjonariuszy oraz przygotowanie cz´Êci
infrastruktury obozu dla potrzeb policji archeologicz-
nej), jak i zobowiàzania strony irackiej (przygotowy-
wanie kolejnych grup funkcjonariuszy oraz stopnio-
we przejmowanie odpowiedzialnoÊci). Wa˝nym ele-
mentem tego przedsi´wzi´cia by∏o przygotowanie
g∏ównego posterunku policji archeologicznej w Ba-
bilonie oraz dostarczenie cz´Êci wyposa˝enia dla jej
funkcjonariuszy. 

Plan ten realizowano od poczàtku listopada do
koƒca grudnia 2004 r. w czterech etapach:
q etap I (od 4.11.2004) obejmowa∏ przej´cie przez 20 

funkcjonariuszy F.P.S. ochrony obiektów histo-
rycznych na terenie muzeum (Pa∏ac Po∏udniowy, 
teren irackich wykopalisk, Pa∏ac Centralny, Lew 
Babilonu, Brama Isztar, Droga Procesyjna oraz 
rekonstrukcja Êwiàtyni Nimnah);

q etap II (od 15.11.2004) obejmowa∏ przej´cie przez 
25 funkcjonariuszy F.P.S. ochrony nad kolejnymi 
obiektami muzealnymi, w tym: Muzeum Hammu-
rabiego, rekonstrukcj´ Êwiàtyƒ Isztar Agade i Nabu-
sza-Hare;

Polscy archeolodzy wspó∏pracowali z si∏ami ko-
alicyjnymi, uczestniczàc w licznych wizjach lokal-
nych terenów, na których planowano roboty fortyfi-
kacyjne. W takich sytuacjach do ich obowiàzków
nale˝a∏o zg∏aszanie opinii dotyczàcych bezpieczeƒ-
stwa obiektów dziedzictwa kulturowego. Dzi´ki te-
mu m.in.: zaniechano budowy strzelnicy; dopilnowa-
no, aby system rubie˝y obronnej nie naruszy∏ struktur
archeologicznych; zasugerowano amerykaƒskiej ko-
misji wizytacyjnej lokalizacj´ làdowisk helikopterów
wy∏àcznie w obr´bie ju˝ istniejàcych parkingów. 
W ekstremalnych sytuacjach specjaliÊci starali si´
zapewniç choçby nadzór nad prowadzonymi pracami
ziemnymi. Za przyk∏ad pos∏u˝yç mo˝e rów ochronny
w rejonie Bramy Warszawa, którego przebieg uda∏o
si´ wytyczyç w obr´bie wspó∏czesnego wykopu ka-
nalizacyjnego i drogi asfaltowej, co zapobieg∏o nara-
staniu zniszczeƒ staro˝ytnej stratygrafii.

Problem przekazania zabytków 
Od czerwca 2004 r. dowództwo si∏ koalicyjnych 
w Iraku wyda∏o kilka rozkazów dotyczàcych ochrony
dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzgl´d-
nieniem zabytków Babilonu. Najwa˝niejsze z nich
to: MNC-I Warno z 10.06.2004 r. w sprawie ochrony
stanowisk historycznych Iraku oraz MND-CS Frago
632 z 20.06.2004 r. w sprawie relokacji Camp Alpha.
W tym czasie w Bagdadzie powo∏ano Babylon Work-
ing Group – komisj´ wojskowà, której g∏ównym ce-
lem by∏o usuni´cie bazy militarnej z terenu Babilonu.
Na jej czele stanà∏ gen. Troy, a w sk∏ad komisji wesz-
li przedstawiciele si∏ koalicyjnych oraz iraccy, ame-
rykaƒscy i polscy archeolodzy. Wspó∏praca komisji
ze specjalistami polskiej dywizji (inspekcje tereno-
we, spotkania m.in. z udzia∏em przedstawicieli Mi-
nisterstwa Obrony Narodowej i Biura Spraw Obron-
nych Ministerstwa Kultury RP) zaowocowa∏a we
wrzeÊniu 2004 r. opracowaniem harmonogramu li-
kwidacji obozu wojskowego w Babilonie oraz planu
dzia∏aƒ, majàcych na celu zabezpieczenie i rewitali-
zacj´ obiektów zabytkowych, w tym miejscowego
muzeum. Te przedsi´wzi´cia uzyska∏y wysokà rang´
w ramach akcji relokacyjnej Camp Alpha, która za-
koƒczona zosta∏a w koƒcu grudnia 2004 r. 

Plan przekazania zabytków i cz´Êci stanowiska
archeologicznego Babilon irackiej S∏u˝bie Staro˝yt-
noÊci przewidywa∏ wprowadzenie sta∏ego, polsko-
irackiego nadzoru archeologicznego nad wszelkimi
pracami, zwiàzanymi z likwidacjà infrastruktury
obozu. JednoczeÊnie dowództwo wielonarodowej dy-
wizji zaproponowa∏o powo∏anie zespo∏u ekspertów,
z∏o˝onego z przedstawicieli UNESCO, Ministerstwa
Kultury Iraku, ambasady USA w Bagdadzie, do-
wództwa si∏ koalicyjnych, a tak˝e polskich archeo-
logów, który sprawowa∏by piecz´ nad prawid∏owym
przebiegiem procesu przekazania stronie irackiej
odpowiedzialnoÊci za zabytki Babilonu. Propozycja
ta – z ró˝nych wzgl´dów – nie zosta∏a przyj´ta przez



170

q etap III (poczàtek grudnia 2004) obejmowa∏ prze-
j´cie przez policj´ archeologicznà kontroli nad ca∏à 
zachodnià cz´Êcià obozu wojskowego wraz z ele-
mentami infrastruktury obronnej;

q etap IV (do koƒca grudnia 2004) przewidywa∏ 
ostateczne opuszczenie obozu przez ˝o∏nierzy 
koalicji oraz ca∏kowite przej´cie ochrony przez 
irackich funkcjonariuszy. Na terenie stanowiska 
archeologicznego i muzeum Babilonu stacjono-
wa∏o wówczas ponad 100 funkcjonariuszy F.P.S.

Do czasu opuszczenia obozu funkcjonariusze
F.P.S. i polska ˝andarmeria wojskowa utrzymywali
wspó∏prac´ w zakresie dzia∏aƒ prewencyjnych oraz
innych, takich jak: prowadzenie szkoleƒ, przekaza-
nie infrastruktury koszarowej (np. wie˝ obserwacyj-
nych), renowacja biur, wyposa˝enie w sprz´t i umun-
durowanie. RównoczeÊnie prowadzono szerokà akcj´
informacyjnà w lokalnych i mi´dzynarodowych me-
diach oraz wÊród miejscowej spo∏ecznoÊci na temat
zabezpieczenia zabytków Babilonu, a tak˝e realizacji

20. Renovation of the Amam Abraheem bin Abd Allah al Aahth complex in Al-Qassim.
20. Renowacja zespo∏u zabytkowego Amama Abraheema bin Abd Allah al Aahth w Al-Qassim.

21. Repairs of the offices of the Babylon Museum and side show-
rooms, renovation of the museum courtyard, and installation of
gates, doors and information plaques.

21. Remont pomieszczeƒ biurowych muzeum Babilonu, bocznych
sal wystawienniczych, odnowienie dziedziƒca muzealnego, insta-
lacja bram i drzwi oraz tablic informacyjnych.

procesu przekazywania zabytków irackiej S∏u˝bie
Staro˝ytnoÊci.

Projekty – realne wsparcie
Zasadniczymi aspektami wspó∏pracy polskich spe-
cjalistów i przedstawicieli irackiej S∏u˝by Staro-
˝ytnoÊci by∏a szeroko rozumiana pomoc w zakresie
bezpoÊredniego zabezpieczenia i odbudowy obiek-
tów dziedzictwa historycznego oraz materialne
wsparcie w postaci zakupów niezb´dnego wyposa-
˝enia. Zgodnie zaÊ z koncepcjà dzia∏aƒ wielonarodo-
wej dywizji w sferze odbudowy Iraku, specjalistom
przypad∏o w udziale przede wszystkim przygotowy-
wanie i realizacja projektów, finansowanych z fun-
duszu dowódcy dywizji, które sta∏y si´ podstawowà
metodà wsparcia udzielanego stronie irackiej. 

Dzia∏ania specjalistów ochrony dziedzictwa kul-
turowego pozostawa∏y w Êcis∏ym zwiàzku z planami
i poczynaniami lokalnych s∏u˝b. Od poczàtku misji
trwa∏y kontakty z przedstawicielami irackiej S∏u˝by
Staro˝ytnoÊci na wszystkich jej poziomach: od pro-
wincjonalnych inspektoratów, przez Paƒstwowà Rad´
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Staro˝ytnoÊci w Bagdadzie, po Ministerstwo Kultury
Tymczasowych W∏adz Koalicyjnych. Ich wyrazem
by∏a wspólna koordynacja dzia∏aƒ dotyczàcych Ba-
bilonu oraz uczestnictwo w specjalistycznych konfe-
rencjach poÊwi´conych ochronie dziedzictwa histo-
rycznego (np. Al-Hilla, 3.01.2004 r.).

PodkreÊlenia wymaga fakt, ˝e powa˝ne ograni-
czenia zwiàzane zarówno z sytuacjà wewn´trznà
Iraku, jak i mo˝liwoÊciami finansowymi, powodujà,
˝e ochrona dóbr kultury – ze zrozumia∏ych wzgl´dów
– nie nale˝y do podstawowych kierunków odbudowy
tego kraju. Uwzgl´dniajàc te aspekty, polscy specja-
liÊci skoncentrowali swojà dzia∏alnoÊç na kilku klu-
czowych polach, na których ich aktywnoÊç – w kon-
tekÊcie wniosków z inspekcji terenowych oraz uwag
irackich kolegów – wydawa∏a si´ szczególnie istotna.
W dziedzinie odbudowy infrastruktury placówek mu-
zealnych i lokalnych inspektoratów staro˝ytnoÊci
skupiono zatem wysi∏ki przede wszystkim na projek-
tach realizowanych w Muzeum Archeologicznym
Babilonu i biurze S∏u˝by Staro˝ytnoÊci na prowincj´
Babil. Po∏o˝enie tych obiektów na terenie bazy woj-
skowej zdecydowanie u∏atwia∏o nadzór nad prowa-
dzonymi tam pracami. W ramach dwóch pierwszych
projektów (luty-lipiec 2004 r.) przeprowadzono: ca∏-
kowità przebudow´ blaszanej konstrukcji dachowej
nad g∏ównà halà wystawowà muzeum, remont kapi-
talny tarasowego dachu, wymian´ paneli sufitowych
i systemu oÊwietlenia w salach ekspozycyjnych, re-
mont pomieszczeƒ biurowych i wewn´trznego dzie-
dziƒca, odnowienie galerii pamiàtek, a tak˝e zamon-
towanie drzwi i bramy w gmachu muzealnym oraz
przy pozosta∏oÊciach Bramy Isztar. W kolejnym
etapie przeprowadzono remont elewacji gmachu oraz
adaptacj´ cz´Êci pomieszczeƒ na potrzeby poste-
runku policji archeologicznej. Zrealizowano rów-
nie˝ projekt zapewniajàcy muzeum dostaw´ energii
elektrycznej, której pozbawione by∏o od czasu
wojny.

Wyposa˝enie inspektoratów staro˝ytnoÊci w sprz´t
komputerowy by∏o jednà z potrzeb najcz´Êciej syg-
nalizowanych przez stron´ irackà. Wiosnà 2004 r.
zakupiono kilkanaÊcie dobrej klasy zestawów kom-
puterowych wraz z oprogramowaniem, a tak˝e dru-
karki, skanery i aparaty cyfrowe. Sprz´t trafi∏ do 
muzeum Babilonu oraz inspektoratów w Babilonie,
Karbali i Nad˝afie. Informatycy, zatrudnieni przez

23. Support for the In-
stitute of Archaeology
at Babylon University
in Al-Hilla.

23. Wsparcie dla Insty-
tutu Archeologii na
Uniwersytecie Babi-
loƒskim w Al-Hilla.

22. Reconstruction of the roof over main showrooms at the Babylon
Museum.

22. Przebudowa konstrukcji dachu nad g∏ównà halà ekspozycyjnà
muzeum Babilonu.
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dostarczajàce sprz´t irackie firmy, przeprowadzili,
obj´ty warunkami kontraktu, podstawowy kurs ob-
s∏ugi komputerów dla 20 cz∏onków personelu biur
staro˝ytnoÊci. Najliczniejsza placówka w prowincji
Babil otrzyma∏a dodatkowo profesjonalny teodolit
oraz zestaw multimedialny (laptop, rzutnik i kamera
cyfrowa), przydatny w pracach inwentaryzacyjnych 
i dzia∏alnoÊci dydaktycznej.

Niezwykle pracoch∏onne okaza∏o si´ zabezpie-
czenie metodami in˝ynieryjnymi stanowisk archeo-
logicznych zagro˝onych dewastacjà lub dzia∏alnoÊcià
rabunkowà. Wymaga∏o czynnoÊci przygotowawczych,
m.in. dokonania pomiarów geodezyjnych w terenie,
przed sporzàdzaniem specyfikacji czy wycenà prac.
OdnoÊnie stanowiska w Tell el-Ochajmir (Kisz) – po
konsultacjach z dyrekcjà S∏u˝by Staro˝ytnoÊci w Ba-
bilonie oraz inspekcji terenowej – zadecydowano
o odbudowie liczàcego 6 km ogrodzenia, za∏o˝onego
w latach 90. ub.w. i niemal ca∏kowicie rozebranego
przez miejscowà ludnoÊç. Oddany do u˝ytku w lipcu
2004 r. system ogrodzeƒ tworzà: masywny p∏ot

z betonowych s∏upów wzmocnionych zbrojonà siatkà
stalowà i drutem kolczastym, dwie bramy wjazdowe,
kontener mieszkalny dla dozorców stanowiska, tabli-
ca informacyjna. 

W tym samym czasie zakoƒczono te˝ prace przy
zabezpieczaniu ruin tzw. Pa∏acu Letniego w Tell el-
Babil ko∏o Barnum. Zastosowano tu ∏atwiejszy w de-
monta˝u typ ogrodzenia w postaci drutu kolczastego
(tzw. koncertina), przymocowanego do stalowych
s∏upków. Na stanowisku zainstalowany zosta∏ wi´k-
szy i lepiej wyposa˝ony kontener socjalny, który mo-
˝e pe∏niç funkcj´ samodzielnego posterunku poli-
cyjnego. Przeprowadzono równie˝ pomiary wokó∏
pozosta∏oÊci zespo∏u Êwiàtynnego w Borsippa, które
pos∏u˝à realizacji kolejnego projektu.

Znacznà wag´ przyk∏adano do renowacji wspó∏-
czesnych oÊrodków kultu muzu∏maƒskiego, stano-
wiàcych istotny element krajobrazu dziedzictwa
kulturalnego Iraku z uwagi na ich znaczenie w ˝yciu
religijnym szyickich spo∏ecznoÊci. W okresie od kwiet-
nia do lipca 2004 r. przeprowadzono m.in. komplek-
sowy remont niewielkiego nowo˝ytnego meczetu
imama Imrana ibn Alego, po∏o˝onego w sàsiedztwie
bazy wojskowej w Babilonie. Jesienià 2004 r. zakoƒ-
czono prace renowacyjne zespo∏u zabytkowego ima-
ma Ibrahima w Al-Qassim.

Powstanie irackiej policji archeologicznej stwo-
rzy∏o koniecznoÊç zapewnienia funkcjonariuszom od-
powiedniego wyposa˝enia i ekwipunku. SpecjaliÊci
ds. ochrony dziedzictwa kulturalnego wspólnie z ko-
mendantami jednostek policji archeologicznej w pro-
wincjach Babil i Nad˝af ustalili list´ podstawowych
potrzeb, obejmujàcà m.in.: Êrodki ∏àcznoÊci (krótko-
falówki, telefony komórkowe), samochody terenowe
i motocykle, umundurowanie, a tak˝e uzbrojenie.
Wyposa˝enie indywidualne (kamizelki kuloodporne,
he∏my kompozytowe, detektory metalu, lornetki polo-
we) otrzymali iraccy policjanci z Babilonu i Al-Hilla.
Przeprowadzono tak˝e remont budynku przeznaczo-
nego na siedzib´ jednostki odpowiedzialnej za obiek-
ty historyczne w rejonie Babilonu i w ca∏ej prowincji.
¸àczna wartoÊç projektów s∏u˝àcych przygotowaniu
i wyekwipowaniu irackiej policji archeologicznej
wynios∏a blisko 200 tys. USD.

24. Szkolenie irackiej policji
archeologicznej.
24. Training the Iraqi Archae-
ological Police.

25. Wyposa˝anie irackiej policji archeologicznej w sprz´t 
i uzbrojenie.
25. Outfitting the Iraqi Archaeological Police with equipment and
arms.
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Podczas s∏u˝by polskiego kontyngentu wojsko-
wego (grudzieƒ 2003-styczeƒ 2005) zrealizowano 23
projekty zwiàzane z ochronà i zabezpieczeniem dzie-
dzictwa kulturowego w strefie odpowiedzialnoÊci
Wielonarodowej Dywizji Centrum Po∏udnie. Ich war-
toÊç wynios∏a blisko 700 tysi´cy USD12. Na autoryza-
cj´ oczekuje kilka kolejnych projektów, których koszt
wyniesie ok. 500 tys. USD. Ârodki te pochodzà ze
specjalnego funduszu (CERP), którym dysponuje do-
wódca wielonarodowej dywizji. Projekty stanowià zna-
czàcy wk∏ad Polski w ochron´ irackiego dziedzictwa
kulturowego. Sà tak˝e wymiernym wskaênikiem za-
anga˝owania archeologów, którzy samodzielnie
realizowali dotychczas podj´te projekty, poczàwszy
od wizji lokalnej w terenie poprzez przygotowanie
specyfikacji technicznej i negocjacje z wykonawca-
mi, po nadzór post´pu prac i odbiór koƒcowy.

Dzia∏ania edukacyjne i prewencyjne
BezpoÊredni kontakt ˝o∏nierzy si∏ stabilizacyjnych ze
wspania∏ymi zabytkami Êwiatowego dziedzictwa by∏
bezpoÊrednim powodem przeprowadzenia wielu,
adresowanych do personelu wielonarodowej dywizji,
dzia∏aƒ o charakterze edukacyjnym. Mia∏y one na
celu zarówno uÊwiadomienie ˝o∏nierzom wartoÊci
przesz∏oÊci historycznej Mezopotamii dla ogólno-
Êwiatowego dorobku cywilizacyjnego, jak i – w wy-
miarze praktycznym – zapobie˝enie ewentualnym
przypadkom udzia∏u ˝o∏nierzy w dewastacji irackich
zabytków czy ich grabie˝y.

Uznano to za istotne ju˝ w czasie prowadzonych
w kraju przygotowaƒ do misji w Iraku, kiedy to
˝o∏nierze „wyposa˝eni” zostali w podstawowà wie-
dz´ z zakresu archeologii i historii. Uzupe∏nia∏y jà
broszury opracowane przez specjalistów ds. ochrony
zabytków. Jedna z nich, zatytu∏owana „Babilon –
Bramy Bogów”, parokrotnie powielana w niewiel-
kich nak∏adach, stanowi∏a rodzaj przewodnika, za-
wierajàcego najwa˝niejsze informacje na temat dzie-
jów Babilonu i jego zabytków. Inna, opublikowana 
w wersjach polskiej i angielskiej, ostrzega∏a przed
próbami przemytu zabytków ruchomych i – w za-
mierzeniu autorów – uzupe∏niaç mia∏a treÊç pogada-
nek. Ponadto, w okresach poprzedzajàcych zmiany
kontyngentu, wÊród ˝o∏nierzy wielonarodowej dy-
wizji stacjonujàcych w Babilonie, Al-Hilla, Karbali 
i Al-Kut rozkolportowano 10 tys. dwuj´zycznych
ulotek, przypominajàcych o ca∏kowitym zakazie wy-
wozu zabytków poza granice Iraku.

W ramach programu edukacyjnego polscy ar-
cheolodzy parokrotnie przygotowywali prezentacje
multimedialne dotyczàce problematyki Babilonu 
i irackiego dziedzictwa kulturowego na potrzeby do-
wództwa dywizji (grudzieƒ 2003 i listopad 2004).
Kilkakrotnie brali tak˝e udzia∏ w konferencjach przed-
stawicieli struktur wspó∏pracy cywilno-wojskowej
(CIMIC), podczas których m.in. dyskutowano o przed-
si´wzi´ciach dotyczàcych ochrony dóbr kultury.

Archeolodzy wielokrotnie, najcz´Êciej w week-
endy i dni Êwiàteczne, zwiedzali z ˝o∏nierzami sta-
ro˝ytny Babilon, wyst´pujàc w roli przewodników.
Poza walorami czysto turystycznymi i rekreacyjny-
mi, wycieczki te mia∏y charakter poznawczy; ich
uczestnicy zaznajamiani byli z problemami ochrony
dóbr kultury. Wzi´∏o w nich udzia∏ ponad 1000 ˝o∏-
nierzy kolejnych trzech zmian PKW. Cieszy∏y si´
zainteresowaniem tak˝e wojskowych innych naro-
dowoÊci.

Przygotowany zosta∏ i kilkakrotnie przeprowa-
dzony specjalny cykl szkoleƒ dla funkcjonariuszy
polskiej ˝andarmerii wojskowej (styczeƒ, luty i kwie-
cieƒ 2004). Obejmowa∏ on prawne regulacje ochrony
dziedzictwa kulturalnego w warunkach wojennych,
metody prewencji wobec prób nielegalnego wywozu
dóbr kultury, a tak˝e podstawy przygotowania w za-
kresie rozpoznawania tych kategorii zabytków ru-
chomych, które mog∏yby staç si´ przedmiotem niele-
galnej wymiany handlowej i przemytu. 

W czasie odbywania s∏u˝by przez II zmian´
PKW cyklicznych pogadanek wys∏ucha∏a wi´kszoÊç
polskich pododdzia∏ów stacjonujàcych w g∏ównych
bazach strefy stabilizacyjnej. Celem spotkaƒ by∏o 

26. Dzia∏ania prewencyjne (przeglàd baga˝u) podczas zmiany
PKW prowadzone pod nadzorem archeologów-specjalistów
i ˝andarmerii.

26. Preventive measures (luggage search) carried out under the
supervision of archaeologists-specialists and gendarmes.



odpowiednie przygotowanie personelu cywilno-woj-
skowego do odprawy celnej towarzyszàcej wyjazdom
z Iraku oraz uÊwiadomienie ˝o∏nierzom odpowie-
dzialnoÊci karnej za udowodnione naruszenia obowià-
zujàcych w tej materii przepisów. Zgodnie z sugestià
dowództwa ˝andarmerii, specjaliÊci organizowali
równie˝ regularne, cotygodniowe dy˝ury, w ramach
których udzielano wszystkim zainteresowanym bez-
p∏atnych konsultacji dotyczàcych wartoÊci historycz-
nej konkretnych przedmiotów, a tak˝e wyjaÊniano
wàtpliwoÊci zwiàzane z zasadami kontroli baga˝u 
i rodzajami obiektów obj´tych zakazem wywozu.

KoniecznoÊç zapobiegania próbom nielegalnego
wywozu zabytków ruchomych uznana zosta∏a za jed-
no z podstawowych zadaƒ ju˝ w momencie formu-
∏owania programu przysz∏ych dzia∏aƒ specjalistów
ds. ochrony dziedzictwa kulturalnego w Iraku. Jego
realizacj´ narzuca∏y polskiej stronie nie tylko posta-
nowienia mi´dzynarodowych konwencji, ale równie˝
ÊwiadomoÊç odpowiedzialnoÊci i negatywnych skut-
ków dla naszego kraju nagannego post´powania pol-
skich ˝o∏nierzy, udowodnionych przez s∏u˝by celne
czy nag∏oÊnionych przez media. Takie przypadki sta-
wia∏yby bowiem pod znakiem zapytania sens misji.
Praktyka poÊwiadczy∏a, ˝e podj´te przez PKW kroki
stanowi∏y ewenement w skali si∏ koalicyjnych stacjo-
nujàcych w Iraku. Mia∏y wr´cz modelowy charakter.
Powieleniem tych rozwiàzaƒ zainteresowani sà
przedstawiciele armii amerykaƒskiej i innych kontyn-
gentów narodowych wielonarodowej dywizji.

Polscy archeolodzy-specjaliÊci ju˝ podczas
I zmiany kontyngentu weszli w sk∏ad specjalnej 
grupy zadaniowo-operacyjnej, powo∏anej rozkazem
dowódcy dywizji, której celem by∏o przeprowadzenie
kompleksowej akcji kontroli baga˝u. W nast´pnych
miesiàcach zespó∏ ten doskonali∏ i usprawnia∏

stosowane metody prewencji. Punktem wyjÊcia by∏a,
przygotowana na prze∏omie 2003 i 2004 r. instrukcja,
dotyczàca kategorii przedmiotów obj´tych restrykcjà
wywozowà, w tym takich zabytków, jak m.in.: mo-
nety, ró˝norodne typy piecz´ci i ich odciski, rzeêby 
i reliefy, ceramika w ca∏oÊci lub fragmentach,
r´kopisy i starodruki, ceg∏y zabytkowe i elementy
dekoracji architektonicznej, wszelkiego rodzaju in-
skrypcje. W szkoleniach dydaktycznych ˝andarmerii
wojskowej, wspieranych multimedialnymi prezenta-
cjami, wykorzystywano wypo˝yczone z babiloƒskie-
go muzeum, za zgodà jego pracowników, oryginalne
artefakty zabytkowe. 

Niezb´dnym warunkiem powodzenia przygoto-
wanej akcji kontrolnej by∏o obj´cie nià wszystkich
bez wyjàtku ˝o∏nierzy i cywilnych pracowników
PKW w Iraku. Kontrola obejmowa∏a:
q sprawdzenie przez funkcjonariuszy ˝andarmerii

baga˝u zasadniczego, który nast´pnie trafia∏ do
kontenera plombowanego przed transportem na 
lotnisko i przekazywany by∏ w r´ce w∏aÊciciela do-
piero po przylocie do kraju;

q przeszukanie baga˝u podr´cznego oraz zastosowa-
nie standardowych procedur rewizyjnych z wyko-
rzystaniem detektorów metalu bezpoÊrednio przed
wejÊciem wyje˝d˝ajàcych na pok∏ad samolotu;

q rewizj´ osobistà dokonywanà w obecnoÊci archeo-
logów, którzy w razie pojawienia si´ wàtpliwoÊci
s∏u˝yli fachowymi poradami.
Archeolodzy dy˝urowali równie˝ w godzinach  po-

po∏udniowych, co stwarza∏o mo˝liwoÊç dokonania
dobrowolnego, anonimowego i nieobj´tego restry-
kcjami zwrotu przedmiotów, które mog∏yby byç ob-
j´te zakazem wywozu. Procedur´ t´ stosowano tak˝e
podczas kontroli baga˝u III zmiany (prze∏om stycznia
i lutego 2005 r.).
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27. Arabska wersja folderu „Dzia∏ania Polski na rzecz ochrony dóbr kultury w powojennym Iraku”.
27. Arabic version of the leaflet “Polish Activity for the Protection of Cultural Property in Postwar Iraq”.
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Medialny obraz misji

Medialny obraz wydarzeƒ, funkcjonujàcy w Êwiado-
moÊci odbiorców, nie jest prostym odzwierciedleniem
intencji i dzia∏aƒ informacyjnych ich animatorów 
i uczestników. Wprawdzie specjaliÊci ds. ochrony dóbr
kultury cz´sto kontaktowali si´ zarówno z lokalnymi,
jak i polskimi oraz zagranicznymi dziennikarzami 
w celu dostarczenia im rzetelnych i pe∏nych infor-
macji o stanie zabytków w Babilonie i w innych pro-
wincjach polskiej strefy odpowiedzialnoÊci, to jednak
sprzeczne, niejasne czy niepe∏ne doniesienia pojawi∏y
si´ nie tylko w brytyjskim dzienniku „The Guardian”,
ale tak˝e w irackich, polskich i innych Êwiatowych
mediach. 

Zdarza∏y si´ równie˝ takie sytuacje, kiedy wprost
po prezentacji ukazujàcej prace zabezpieczajàce i do-
kumentacyjne, student, cz∏onek Ko∏a Naukowego 
Archeologii Uniwersytetu Jagielloƒskiego, zapyta∏:
„Dlaczego polskie w∏adze nie prowadzà szerokiej kam-
panii informacyjnej o dzia∏alnoÊci naszych archeo-
logów-specjalistów w ochronie dziedzictwa kulturo-
wego Iraku?”. Pytanie to sugerowa∏o, ˝e akcja infor-
macyjna nie ma odpowiednio silnego nag∏oÊnienia. 

OczywiÊcie, w zestawieniu z faktami, trudno
zgodziç si´ z takà ocenà polityki informacyjnej. 
U êród∏a, w samym Babilonie, odbywa∏y si´ bowiem
cz´ste spotkania z irackimi dziennikarzami i zagra-
nicznymi korespondentami, których efektem by∏y
publikacje prasowe, wywiady radiowe, programy
telewizyjne. Rzecznika prasowego dowódcy dywizji
wspierali specjaliÊci. Dzi´ki ich pracy spo∏ecznoÊç
Êwiatowa by∏a informowana na bie˝àco zarówno 
o realizowanych zadaniach, jak i aktualnym stanie 
i potrzebach zabytków Babilonu.

AktywnoÊç medialna w kraju i za granicà uleg∏a
nasileniu w momencie podj´cia przez dowództwo si∏
koalicyjnych decyzji o opuszczeniu Babilonu przez
dowództwo wielonarodowej dywizji i pododdzia∏y
stacjonujàce w bazie Alpha. Jej celem by∏o szerokie
upowszechnienie wiedzy o polskich dzia∏aniach 
w sferze ochrony dóbr kultury. W tym celu przygoto-
wana zosta∏a m.in. wystawa planszowa pn. „Udzia∏
Polski na rzecz ochrony dóbr kultury w powojennym
Iraku”, prezentujàca po raz pierwszy nasz dorobek 
w tym zakresie, w ramach mi´dzynarodowego sym-
pozjum nt. „Odbudowa pokoju w spo∏eczeƒstwach
postkonfliktowych”, zorganizowanego we wrzeÊniu
2004 r. w Willi Decjusza w Krakowie. Cykl prezen-
tacji dotyczàcych problematyki zabezpieczenia irac-
kich zabytków odby∏ si´ w Êrodowiskach archeolo-
gów oraz pracowników i dzia∏aczy ochrony dzie-
dzictwa kulturowego.

W koƒcu paêdziernika 2004 r. w Warszawie
w konferencji prasowej, której tematem by∏y dzia-
∏ania Polski na rzecz ochrony dziedzictwa kultury
Iraku w ramach misji stabilizacyjnej (listopad 2003-
paêdziernik 2004), uczestniczyli wiceministrowie
Ryszard Mikliƒski (Ministerstwo Kultury) oraz
Andrzej Towpik (Ministerstwo Obrony Narodowej).
Podczas spotkania zapoznano dziennikarzy krajo-
wych i zagranicznych z dotychczasowym dorobkiem
polskiej misji stabilizacyjnej w tej dziedzinie. W li-
stopadzie w Ministerstwie Kultury RP zorganizowa-
no spotkanie kierownictwa resortu z dyplomatami 23
paƒstw zainteresowanych problematykà irackà po-
∏àczone z prezentacjà multimedialnà.

W tym czasie Minister Kultury RP skierowa∏
listy do Dyrektora Generalnego UNESCO i Ministra
Kultury Tymczasowej Rady Zarzàdzajàcej Iraku,

28. Broszury informacyjne dla personelu wojskowego PKW.
28. Information brochures for the PKW military personnel.
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informujàce o dzia∏aniach wielonarodowej dywizji 
w zakresie ochrony dóbr kultury. Waldemar Dàbrowski
zwróci∏ si´ równie˝ do Koachiro Matsuury, Dyrekto-
ra Generalnego UNESCO, z proÊbà o wskazanie 
ekspertów, którzy mogliby nadzorowaç przekazanie
Babilonu irackiej S∏u˝bie Staro˝ytnoÊci. Propozycja
ta nie zosta∏a zrealizowana ze wzgl´dów bez-
pieczeƒstwa.

Wspó∏praca specjalistów zajmujàcych si´ ochro-
nà irackiego dziedzictwa kulturowego z polskà grupà
PSYOPS (Psychological Operations) oraz biurem
rzecznika prasowego MND CS (Public Information
Oficer) zaowocowa∏a realizacjà filmu dokumentalnego
poÊwi´conego pracy polskich archeologów w Iraku. 

W styczniu 2005 r. uaktualniona wystawa, pre-
zentujàca dzia∏ania Polski na rzecz ochrony dóbr kul-
tury w powojennym Iraku, eksponowana by∏a w Mu-
zeum Archeologicznym w Warszawie. Zwiedzajàcym
udost´pniono: folder, katalog wystawy oraz bogato
udokumentowane i zilustrowane materia∏y, opraco-
wane przez specjalistów przy wspó∏udziale Biura
Spraw Obronnych Ministerstwa Kultury.

Wystawa o ochronie zabytków Iraku prezentowa-
na by∏a tak˝e – jak ju˝ wspominaliÊmy – w marcu
2005 r. w ambasadzie RP w Londynie. W jej otwar-
ciu wzi´li udzia∏: podsekretarz stanu Ryszard Mi-
kliƒski, przedstawiciele brytyjskiego Êrodowiska ar-
cheologów, naukowcy i dziennikarze. Ekspozycj´
po∏àczono z publicznà prezentacjà polskiego raportu
o stanie stanowiska archeologicznego w Babilonie,

rozpoczynajàc tym samym planowany cykl prezen-
tacji w wielu polskich placówkach dyplomatycznych
na Êwiecie. W marcu wystawa goÊci∏a w ambasadzie
RP w Pary˝u. W otwarciu wystawy uczestniczy∏
Dyrektor Generalny UNESCO.

1. Publikacja dziennika „The Guardian” w polskim t∏umaczeniu
zosta∏a zamieszczona w tygodniku „Forum”, nr 2/2005.

2. „Raport o aktualnym stanie stanowiska archeologicznego Ba-
bilon (teren obozu wojskowego)” zosta∏ opracowany w listopadzie
2004 r. przez polskich archeologów-specjalistów ds. ochrony dzie-
dzictwa kulturowego: Agnieszk´ Dolatowskà, Tomasza Burd´ i Mi-
ros∏awa Olbrysia, na podstawie materia∏ów dokumentacyjnych
zgromadzonych przez zespó∏ archeologów-specjalistów I, II i III
zmiany PKW: Marka Lemiesza, ¸ukasza Ol´dzkiego, Grzegorza
Galbierczyka oraz ww. Zosta∏ on przekazany wraz z listem ministra
kultury w po∏owie lutego br. Dyrektorowi Generalnemu UNESCO,
a tak˝e udost´pniony specjalistom w kraju oraz za granicà – po raz
pierwszy w ambasadzie RP w Londynie 1 marca br. przy okazji
prezentacji multimedialnej i wystawy nt. udzia∏u Polski w ochronie
dóbr kulturalnych w powojennym Iraku w ramach misji stabili-
zacyjnej.

3. Pe∏ny tekst raportu dr. Johna Curtisa zosta∏ przekazany stronie
polskiej przez attaché kulturalnego ambasady USA w Bagdadzie.

4. Informacje zaczerpni´to z pisma ambasadora dr. Stanis∏awa
Smolenia, doradcy politycznego dowódcy wielonarodowej dywizji,
z dn. 15.01.2005 r.,  adresowanego do dr. Johna Curtisa. 

5. Jest to uaktualniona wersja wystawy „Udzia∏ Polski na rzecz
ochrony dóbr kultury w powojennym Iraku”, która w styczniu 2005 r.
prezentowana by∏a w Muzeum Archeologicznym w Warszawie.
Ekspozycj´, opartà na materia∏ach dokumentacyjnych wykonanych
w polskiej strefie odpowiedzialnoÊci, przygotowali polscy archeo-
lodzy-specjaliÊci ds. ochrony zabytków we wspó∏pracy z Biurem
Spraw Obronnych Ministerstwa Kultury. Ten sam zespó∏ opracowa∏

i wyda∏ w kilku wersjach j´zykowych (polskiej, angielskiej, fran-
cuskiej i arabskiej) folder i katalog wystawy.
6. Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbroj-
nego, podpisana w Hadze dnia 14 maja 1954 r. (Dz.U. z 1957 r. 
Nr 46, poz. 212).
7. Konwencja w sprawie ochrony Êwiatowego dziedzictwa kultural-
nego i naturalnego, przyj´ta w Pary˝u dnia 16 listopada 1972 r. 
(Dz. U. z 1976 r. Nr 32, poz. 190 i 191).
8. List Ministra Spraw Zagranicznych RP W∏odzimierza Cimo-
szewicza wystosowany w lipcu 2003 r. do Dyrektora Generalnego
UNESCO Koichiro Matsuury zawiera∏ deklaracj´ strony polskiej
dotyczàcà gotowoÊci do udzielenia pomocy Irakowi w ochronie
tamtejszego dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ogólnoÊwiato-
wym – pe∏ny tekst tego dokumentu znajduje si´ w zbiorach archi-
wizowanych Biura Spraw Obronnych Ministerstwa Kultury.
9. List intencyjny Ministra Kultury Waldemara Dàbrowskiego skie-
rowany do Êrodowiska polskich antykwariuszy, zosta∏ opubliko-
wany w paêdzierniku 2003 r. na ∏amach pisma „Cenne, bezcenne,
utracone”. 
10. Tekst listu Ministra Kultury RP z dnia 18 marca 2004 r. 
adresowanego do Dyrektora Generalnego UNESCO dost´pny jest 
w zbiorach dokumentów archiwizowanych Biura Spraw Obronnych
Ministerstwa Kultury.
11. Mi´dzynarodowa konferencja „Dziedzictwo kultury wobec za-
gro˝eƒ czasu wojny i pokoju” (Warszawa 13-15 maja 2004 r.)
zosta∏a zorganizowana pod patronatem Dyrektora Generalnego
UNESCO z okazji Êwiatowego jubileuszu 50. rocznicy podpisania
Konwencji z 14 maja 1954 r. o ochronie dóbr kulturalnych w razie

Przypisy

P∏k Krzysztof Sa∏aciƒski, absolwent Wy˝szej Szko∏y
Oficerskiej Wojsk ¸àcznoÊci, Wydzia∏u Dziennikarstwa 
i Nauk Politycznych i Wydzia∏u Prawa (1996 r.) UW oraz
Podyplomowego Studium Mened˝erów Kultury przy
Szkole G∏ównej Handlowej, kieruje obecnie Biurem
Spraw Obronnych Ministerstwa Kultury. Jest specjalistà
w dziedzinie prawnej ochrony zabytków na wypadek sy-
tuacji kryzysowych i konfliktu zbrojnego; wspó∏organiza-
torem wielu mi´dzynarodowych konferencji, sympozjów 
i warsztatów dotyczàcych prawnej ochrony zabytków w sy-
tuacji szczególnych zagro˝eƒ; autorem artyku∏ów i opra-
cowaƒ. Od maja 2003 r. koordynuje w Ministerstwie Kul-
tury zadania zwiàzane z ochronà zabytków Iraku w ra-
mach udzia∏u Wojska Polskiego w si∏ach koalicyjnych.

Mgr Kazimierz Niciƒski, dziennikarz, publicysta oraz
redaktor gazet i czasopism wojskowych, jest obecnie g∏ów-
nym specjalistà w Biurze Spraw Obronnych Ministerstwa
Kultury. Zajmuje si´ problematykà ochrony zabytków na
wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. 
Z racji zainteresowaƒ zawodowych, podejmuje w publi-
cystyce problemy dotyczàce dzia∏aƒ polskich archeologów-
specjalistów ds. ochrony zabytków na rzecz ochrony dzie-
dzictwa kulturowego Iraku w ramach misji stabilizacyjnej
Wielonarodowej Dywizji Centrum Po∏udnie, w której
sk∏adzie znajduje si´ Polski Kontyngent Wojskowy.
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The article was inspired by a publication which 
appeared in the British daily “The Guardian”,

containing fragments of a report by Dr. John Curtis, 
a  British Museum expert, dealing with the un-
satisfactory condition of certain historical monu-
ments in Babylon. Dr. Curtis placed the blame for the
existing state of things on the American and Polish
soldiers stationing at the Camp Alpha base, located in
the Babylon archaeological site by Marine units after
the fall of the Hussein regime. This sensational press
information produced a worldwide “storm” in the
mass media. 

The authors of the presented article refer to the
charges formulated by the British researcher and
describe the presence of Polish soldiers in the
Babylon military base within the context of the 
protection of the world famous cultural heritage.
They propose multiple arguments demonstrating the
superficiality of some of the assessments in the report
of the British expert, and cite facts indicating  the
document's falsehoods. Finally, they confront the
more than ten-pages long and sparsely documented
text by the British author with the ascertainments 
presented in an all-sidedly documented report about
the current state of the Babylon archaeological site
(a text  of more than 530 pages long and 1 140 photo-
graphs), prepared in wartime conditions by Polish
archaeologists-specialists concerned with the protec-
tion of cultural heritage. An additionally noteworthy
fact is that the British author was familiar with the
Polish document and even used it, but did not refer to
its contents.  

The initially outlined problem comprises a point
of departure for explaining the motives of Poland’s
access to a mission of salvaging threatened  Iraqi 
cultural property. The authors point out that the
Republic of Poland and Iraq are signatories of 
international conventions on the protection of 
cultural property, a fact which urged the Polish
Minister of Foreign Affairs to file at the UNESCO
forum a declaration about rendering assistance to
Iraq. 

The article focuses on the protection of Iraqi 
cultural heritage, realised as part of a stabilisation
mission conducted by Polish archaeologists acting

within the structure of the Polish Military Contingent
(PKW). Examples of contacts between the Polish
Ministry of Culture and representatives of Iraqi 
cultural institutions and provisional authorities as
well as scholarships and training  financed for the
Iraqis,  bring the two side closer and lead to a revival
of mutual cultural relations.  

By presenting the specificity of the central-south-
ern stabilization zone, which remains under Polish
supervision, the authors depict the enormous devasta-
tion of the archaeological sites and museum, com-
mitted by well organised and armed groups of rob-
bers. This damage – the outcome of crime-inducing
phenomena caused by the war – was not prevented
either by the coalition armies or the insufficiently
organised and equipped Iraqi Antiquities Service.
Conspiciuous examples include the museums in
Baghdad and Babylon, whose invaluable collections
were looted.

The presented results of an archaeological recon-
naissance carried out in several provinces of the 
stabilisation zone by Polish archaeologists-specialists
testify that damage to archaeological sites and ancient
ruins was also incurred by the local population,
whose members gather and use archaeological 
substance as valuable building materials. The authors
also discuss the findings of on-the-spot inspections,
which upon several occasions took place at the
Babylon archeological site (the location of the Alpha
military base), and were conducted both by Polish
archaeologists and an independent team of inter-
national experts, including Americans, Poles and
Iraqis. Their ascertainments showed that alongside
military factors connected with stationing the troops,
an essential impact on the state of the preservation 
of the Babylon monuments was exerted by plunder
and natural conditions, such as precipitation and 
a periodically high state of subterranean water.

The publication mentions various undertakings
and procedures carried out by the command of the
multinational division, intent on protecting the
historical monuments and minimalising the losses, 
i. a. archaeological monitoring. Much attention is 
devoted to the transference of the Alpha base to the
Iraqis.

ZAGRO˝ENIA

PROTECTION OF IRAQI CULTURAL HERITAGE 
WITHIN THE POLISH STABILISATION MISSION

konfliktu zbrojnego, w której wzi´∏o udzia∏ ponad  200 przedstawi-
cieli z 20 krajów Europy i Ameryki Pó∏nocnej, w tym reprezentan-
ci organizacji mi´dzynarodowych zwiàzanych z ochronà dziedzict-
wa kultury. Wydawnictwo ksià˝kowe pt. „Dziedzictwo kultury 
wobec zagro˝eƒ czasu wojny i pokoju”, zawierajàce 19 referatów 
i 8 komunikatów z konferencji, ukaza∏o si´ pod koniec 2004 r.
12. Zrealizowane dotychczas 23 projekty zosta∏y szczegó∏owo opi-
sane i przedstawione na fotografiach oraz zdj´ciach lotniczych

z podaniem ∏àcznej wartoÊci (678 623 USD) i ka˝dego projektu od-
dzielnie w dokumencie pn. „Wykaz projektów realizowanych przez
specjalistów ds. archeologii i ochrony dziedzictwa kulturowego 
w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku w okresie od listo-
pada 2003 do stycznia 2005”, stanowiàcym za∏àcznik do „Raportu 
o obecnym stanie stanowiska archeologicznego Babilon (teren obo-
zu wojskowego)”.



The article cites a special plan of a stage-by-stage
handing over of Babylon, devised by Polish military
commanders and archaeologists to ensure the safety
of the ancient town’s monuments after the departure
of the multinational subdivision. 

The authors stress that the Polish Military
Contingent, acting as part of the Multinational
Division Centre-South, is the only one among of the
national contingents whose structure from the very
beginning included archaeologists-specialists dealing
with the protection of cultural heritage. A tangible
result of their work is the realisation – in coordination
with the Iraqi Antiquities and Heritage Services – of
23 projects dealing with repairing, reconstructing,
and renovating Iraqi historical monuments as well 

as outfitting the Iraqi services for the protection of 
historical monuments, including a newly created
archaeological police, at a total cost of 700 000 dol-
lars from a fund at the disposal of the commander of
the Multinational Division CS.

In the closing part of the article its authors portray
the unique educational and preventive solutions
applied by the Polish Military Contingent for the 
purpose of eliminating among its soldiers all
temptations and opportunities for taking out of Iraq
any sort of historical monuments, evidence of the
local cultural heritage.

The publication ends with an attempted  balance
sheet of the accomplishments of the Polish mission in
the light of media facts.


