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W zaleceniach pokonferencyj-
nych uczestnicy forum uzgodni-
li, ˝e: wszystkie paƒstwa w regio-
nie Morza Ba∏tyckiego powinny
zachowaç i utrwalaç swoje dzie-
dzictwo kulturowe oraz tworzyç
zrozumia∏à dokumentacj´, po-
winny zach´caç do wykorzysty-
wania tradycyjnych umiej´tnoÊci 
i materia∏ów w pracach konser-
watorskich, opuszczone i zanied-
bane zabytki powinny otrzymaç
nowe funkcje, uwzgl´dniajàce ich

wartoÊci kulturowe, instytucje
zarzàdzajàce turystykà kulturo-
wà oraz organizacje turystyczne
powinny wspieraç zainteresowa-
nie dzieci i m∏odzie˝y historià 
i dziedzictwem kulturowym, po-
winna zostaç nawiàzana wspó∏-
praca pomi´dzy organizacjami
zajmujàcymi si´ dziedzictwem
kulturowym i turystykà, natomiast
politycy wszystkich szczebli 
z paƒstw regionu Morza Ba∏tyc-
kiego powinni byç Êwiadomi klu-

czowej roli dobrze zachowanego 
i zró˝nicowanego dziedzictwa kul-
turowego dla turystyki i wszech-
stronnego rozwoju ca∏ego regionu. 

Wi´cej informacji na temat
programu i uczestników 3. Fo-
rum Dziedzictwa Kulturowego
Regionu Morza Ba∏tyckiego zna-
leêç mo˝na w serwisie: 
http://www.heritage.lt 

Paulina Florjanowicz, 
Bartosz WiÊniewski

The 3rd Baltic Sea Region
Cultural Heritage Forum on

dynamically developing cultural
tourism was held in Vilnius dur-
ing the last week in September
2007. The three-day long forum
discussed the socioeconomic
potential of tourism, presented
examples of its suitable exploita-
tion, and organised four work-
shops on the folllowing topics:

cultural tourism in historical
cities, the impact of cultural
tourism on the countryside and
local traditions, the administra-
tion of cultural heritage sites for
the needs of the development of
tourism, and the role of local, re-
gional and international partner-
ship in cultural tourism.

The outcome of the forum are
post-conference recommendations

intent on rendering the societies
and politicians of Baltic Sea Re-
gion states aware of the crucial
role of a well-preserved and dif-
ferentiated cultural heritage for
cultural tourism and the all-sid-
ed growth of the whole region.  

More information about the
Forum programme and partici-
pants on: http://www.heritage.lt 

“CULTURAL HERITAGE AND TOURISM: 
POTENTIALS, IMPACTS, PARTNERSHIP AND GOVERNANCE” 

The 3rd Baltic Sea Region Cultural Heritage Forum, Vilnius, 26-28 September 2007

W dniach 18-20 wrzeÊnia
2007 r. w Wieliczce odby-

∏a si´ 5. Mi´dzynarodowa Kon-
ferencja Interpolu na temat:
„Nielegalny obrót skradzionymi 
dobrami kultury w Europie Ârod-
kowej i Wschodniej”. W konfe-
rencji wzi´∏o udzia∏ 125. przed-
stawicieli z 21. krajów cz∏on-
kowskich, a tak˝e reprezentan-
ci UNESCO, Mi´dzynarodowej

Rady Muzeów (ICOM) oraz
Âwiatowej Organizacji Celnej. 
Wspó∏organizatorami konferencji
ze strony polskiej by∏o Minister-
stwo Spraw Wewn´trznych i Ad-
ministracji wraz z Komendà G∏ów-
nà Policji oraz Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego.

Uczestnicy spotkania dysku-
towali na temat nowych zjawisk
w obrocie skradzionymi dzie∏a-

mi sztuki, prawnych i praktycz-
nych aspektów wspó∏pracy mi´-
dzynarodowej w walce z rabun-
kiem i przemytem dóbr kultury,
komunikacji i instrumentów Êled-
czych wykorzystywanych przez
Interpol oraz sposobów sprosta-
nia nowym wyzwaniom, takim jak
coraz powszechniejsze wykorzy-
stywanie Internetu w celach
sprzeda˝y dzie∏ sztuki.

„NIELEGALNY OBRÓT SKRADZIONYMI DOBRAMI KULTURY 
W EUROPIE ÂRODKOWEJ I WSCHODNIEJ”
5. Mi´dzynarodowa Konferencja Interpolu

Wieliczka, 18-20 wrzeÊnia 2007 r.
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T he 5th International Con-
ference on the Illicit Traffic

in Cultural Property Stolen in
Central and Eastern Europe took

place from 18-20 September in
Wieliczka with 125 participants
from 21 member countries, as
well as representatives of the UN

Educational, Scientific and Cultur-
al Organization, the International
Council of Museums (ICOM) and
the World Customs Organization.

Polski resort kultury i dzie-
dzictwa narodowego na konfe-
rencji reprezentowa∏y Krajowy
OÊrodek Badaƒ i Dokumentacji
Zabytków oraz OÊrodek Ochrony
Zbiorów Publicznych. Mo˝liwo-
Êci wspó∏pracy KOBiDZ z policjà 
zaprezentowali delegatom jego
pracownicy – Paulina Florjano-
wicz i Marcin Sabaciƒski.

Uczestnicy konferencji wez-
wali paƒstwa cz∏onkowskie do na-
wiàzania ÊciÊlejszej wspó∏pracy na
szczeblu krajowym i mi´dzy-
narodowym w celu ochrony naro-
dowych dóbr kultury. Du˝à cz´Êç
dyskusji poÊwi´cono problemowi
szlaków przemytu zabytków, pod-
kreÊlajàc, ˝e od 2005 r. s∏u˝by
celne obserwujà wzmo˝ony ruch
w tym zakresie, a obok tradycyj-
nego ju˝ szlaku wschód-zachód

pojawi∏ si´ kierunek odwrotny.
Delegaci przyj´li zalecenie

wdro˝enia Dzia∏aƒ Podstawo-
wych (Basic Actions), przygoto-
wanych przez Interpol, UNESCO
i ICOM, majàcych na celu okreÊ-
lenie liczby nielegalnych transa-
kcji sprzeda˝y dóbr kultury przez
Internet oraz przekazywanie In-
terpolowi informacji o kradzie-
˝ach dzie∏ sztuki, skradzionych
lub odzyskanych zabytkach oraz
o osobach i zorganizowanych
grupach zajmujàcych si´ ich nie-
legalnym wywozem i sprzeda˝à.

Paƒstwa cz∏onkowskie przy-
zna∏y równie˝, ˝e nale˝y u∏atwiç
dost´p do bazy danych Interpolu
wszystkim agencjom i instytu-
cjom zajmujàcym si´ kradzie˝a-
mi zabytków i zwiàzanymi z tym
dzia∏aniami prawnymi.

Efektem obrad sà nast´pujàce
zalecenia: przyj´cie odpowiednie-
go ustawodawstwa dotyczàcego
ochrony narodowych dóbr kultu-
ry, majàcego na celu zwalczanie
przest´pczoÊci w tym obszarze 
i dostosowanie do potrzeb danego
kraju; dostarczenie UNESCO do-
kumentacji ustawodawczej zwià-
zanej z narodowym dziedzictwem
kulturowym w celu w∏àczenia do
bazy danych UNESCO; ustano-
wienie bliskiej i trwa∏ej wspó∏pra-
cy na szczeblu krajowym po-
mi´dzy wszystkimi instytucjami 
i agencjami dzia∏ajàcymi w sferze
ochrony zabytków; ulepszenie
systemu ochrony i zabezpieczeƒ
w muzeach, zbiorach publicznych,
obiektach religijnych i na stano-
wiskach archeologicznych. Zaleca
si´ tworzenie inwentarzy dzie∏
sztuki ∏àcznie z ich zdj´ciami; re-
gularne monitorowanie ofert po-
jawiajàcych si´ na rynku sztuki 
i na aukcjach internetowych; prze-
kazywanie Interpolowi informacji
o kradzie˝ach dzie∏ sztuki, skra-
dzionych lub odzyskanych zabyt-
kach oraz o osobach i zorganizo-
wanych grupach zajmujàcych si´
ich nielegalnym wywozem i sprze-
da˝à; powo∏anie zespo∏ów do-
chodzeniowo-Êledczych do walki 
z przest´pczoÊcià przeciwko do-
brom kultury, a tak˝e zach´canie
s∏u˝b pocztowych do wzmo˝onej
kontroli przesy∏ek, co do których
istnieje podejrzenie, ˝e mogà 
zawieraç nielegalnie pozyskane
zabytki.

Paulina Florjanowicz, 
Bartosz WiÊniewski 

THE 5th INTERNATIONAL INTERPOL CONFERENCE ON THE ILLICIT TRAFFIC 
IN CULTURAL PROPERTY STOLEN IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE  

Wieliczka, 18-20 September 2007

1. Wieliczka, 5. Mi´dzynarodowa Konferencja Interpolu. Wystàpienie przedstawiciela
KOBiDZ, Marcina Sabaciƒskiego. Fot. archiwum Policji.
1. Wieliczka, Fifth International Interpol Conference. Speech given by Marcin Sabaciƒski,
a representative of the National Heritage Board of Poland. Photo: Police archive.



informacje

15

1. Pa∏ac w Podhorcach. Fot. T. ˚ebrowski.
1. Palace in Podhorce. Photo: T. ˚ebrowski.

pracy w zakresie ochrony i doku-
mentacji zabytków. 10 paêdzier-
nika 2007 r. dr in˝. arch. Marcin
Gawlicki, dyrektor KOBiDZ, oraz
Petro Olijnik, dyrektor Lwow-
skiej Obwodowej Administracji
Paƒstwowej, podpisali aneks pre-
cyzujàcy wzajemne zobowiàzania
z 2004 r. W dokumencie tym

Dzia∏alnoÊcià Krajowego OÊrod-
ka Badaƒ i Dokumentacji

Zabytków w zakresie ochrony 
dziedzictwa kulturowego obj´te
sà nie tylko zabytki znajdujàce
si´ w granicach Polski, ale tak˝e
po∏o˝one na terenie Ukrainy.
Prowadzone przez OÊrodek ba-
dania i dokumentacja najcenniej-
szych obiektów, stanowiàcych
wspólnà spuÊcizn´ obu krajów,
odbywajà si´ na mocy polsko-
ukraiƒskich porozumieƒ. Od kil-
ku lat KOBiDZ wspó∏pracuje 
z Wydzia∏em Ochrony Dziedzic-
twa Kulturowego Lwowskiej Ad-
ministracji Paƒstwowej, Paƒstwo-
wà S∏u˝bà Ochrony Dziedzictwa
Kulturowego Ukrainy, Politech-
nikà Lwowskà, Lwowskà Galerià
Sztuki, Paƒstwowym Historyczno-
Architektonicznym Rezerwatem
Miasta ˚ó∏kwi. W ramach tej
wspó∏pracy, w 2004 r. odby∏ si´
pierwszy etap badaƒ za∏o˝enia
pa∏acowo-parkowego w Podhor-
cach oraz zorganizowano objaz-
dowà wystaw´ dokumentujàcà
efekty prac polsko-ukraiƒskiej
ekspedycji.

Kierunek wspólnych dzia∏aƒ
na najbli˝sze lata zosta∏ okreÊlo-
ny podczas pobytu we Lwowie dy-
rekcji KOBiDZ i rozmów z przed-
stawicielami ww. ukraiƒskich in-
stytucji. Zatwierdzone ustalenia
znalaz∏y si´ w aneksie do umowy
z dnia 3 marca 2004 r., traktu-
jàcej o polsko-ukraiƒskiej wspó∏-

WSPÓ¸PRACA KRAJOWEGO OÂRODKA BADA¡
I DOKUMENTACJI ZABYTKÓW Z UKRAINÑ

The Polish co organisers of
the conference included the
Ministry of Internal Affairs and
Administration, the Police Chief
Headquarters, and the Ministry of
Culture and National Heritage.

The Polish side was repre-
sented by the National Heritage
Board of Poland and the Centre
for the Protection of Public Col-
lections. The possibilities of the
Board’s cooperation with the po-
lice were presented by the Board’s

employees Paulina Florjanowicz
and Marcin Sabaciƒski. 

Among the recommendations
passed, the conference partici-
pants were urged to establish
closer domestic and international
cooperation aimed at the protec-
tion of national cultural property.
They agreed to implement the
Basic Actions drawn up by
Interpol, UNESCO and the Inter-
national Council of Museums 
to determine the illicit sale of 

cultural objects over the Internet,
and to communicate to Interpol
information about cultural pro-
perty thefts, stolen or recovered
objects, and details on the indi-
viduals and networks involved
in illicit trafficking.

Member countries were also
recommended to extend access
to Interpol’s database of stolen
works of art to all law enforce-
ment agencies investigating cul-
tural property crimes.


