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Jednym z zadaƒ Krajowego 
OÊrodka Badaƒ i Dokumen-

tacji Zabytków jest rozpozna-
wanie i przeciwdzia∏anie za-
gro˝eniom dziedzictwa archeo-
logicznego. Cel ten realizowany
jest za poÊrednictwem ró˝no-
rodnych, uzupe∏niajàcych si´
inicjatyw. KOBiDZ jest sta∏ym
partnerem policji w dziedzinie
ochrony zabytków, udziela jej
konsultacji i pomocy meryto-
rycznej, a tak˝e bierze udzia∏ 
w niektórych dzia∏aniach ope-
racyjnych i procesowych.

KOBiDZ, we wspó∏pracy 
z Biurem Kryminalnym Ko-
mendy G∏ównej Policji, podjà∏

The ”NieÊwie˝ Academy” In-
ternational Postgraduate

Summer School was founded in
1995 upon the basis of an agree-
ment about training specialists in
the protection of historical parks
and gardens as well as the cul-
tural landscape, signed by the
Institute of Culture of Belarus 
in Minsk and the Centre for the
Protection of the Historical
Landscape in Warsaw. Patronage
over the undertaking was en-
trusted to the ministers of culture
of Poland and Belarus. Since
2003, when the agreement was
prolonged, the partners include
the State Belarusian Institute 
of Culture in Minsk and the

National Heritage Board of
Poland (formerly known as the
National Centre for the Study
and Documentation of Historical
Monuments in Warsaw). 

The ”NieÊwie˝ Academy”
International Postgraduate Sum-
mer School trains graduates 
of schools of higher learning 
from Central-Eastern European
countries professionally involved
in the protection and conserva-
tion of historical monuments.
The courses are conducted in
two-year cycles, starting in the
summer in Belarus and ending 
in the following year in Poland.
So far 13 such courses have been
held. 

The first part of the thirte-
enth course took place in July
2007 in Minsk (Belarus). Its
main theme was ”The use of his-
torical buildings and complexes
for the purposes of tourism” and
the theoretical courses were sup-
plemented by field trips. 

The second part was organ-
ised in Poland in September
2007. The course included a field
trip associated with the protec-
tion and shaping of the cultural
landscape. The closing ceremony
was held at the MyÊlewicki
Palace in the Royal  ¸azienki in
Warsaw, with the students of the
”NieÊwie˝ Academy” receiving
their graduation diplomas.

„Akademii NieÊwieskiej” otrzy-
mali dyplomy jej ukoƒczenia.

„Akademia NieÊwieska” ma
ju˝ 160 absolwentów pochodzà-
cych z Bia∏orusi, Ukrainy, 

Litwy, Polski, Rosji i Mo∏dawii.
Ich prace dyplomowe by∏y szeÊ-
ciokrotnie wyró˝niane mi´dzyna-
rodowà Nagrodà im. Profesora
Jana Zachwatowicza, którà przy-

znaje Polski Komitet Narodowy
Mi´dzynarodowej Rady Ochrony
Zabytków ICOMOS.

Lidia Klupsz

THE NIEÂWIE˚ ACADEMY

1. Moneta celtycka prawdopodobnie
zwiàzana z mennictwem Brytów,
cz´Êç odzyskanej kolekcji numizma-
tycznej ze Schlesisiches Museum 
für Kunstgewerbe und Altertümer.
Wszystkie fot. P. Kobek.
1. Celtic coin probably connected
with Brit minting, part of the salvaged
numismatic collection at Schlesisiches
Museum für Kunstgewerbe und Alter-
tümer. All photos: P. Kobek.

KRAJOWY OÂRODEK BADA¡ I DOKUMENTACJI ZABYTKÓW 
W ZWALCZANIU PRZEST¢PCZOÂCI PRZECIWKO 

DZIEDZICTWU ARCHEOLOGICZNEMU

przygotowania do serii szkoleƒ
dla policjantów z zakresu archeo-
logii, doktryny konserwatorskiej 
i prawa z nià zwiàzanego, których
rozpocz´cie planowane jest na je-
sieƒ 2007 r. Równolegle, wspólnie

z wojewódzkimi konserwatorami
zabytków, przygotowuje mapy
stanowisk archeologicznych za-
gro˝onych rabunkiem, które zo-
stanà przekazane policji w powia-
tach i gminach. Obszary na nich



We wspó∏pracy z Krajowym
Zespo∏em do Walki z Prze-
st´pczoÊcià Przeciwko Dzie-
dzictwu Narodowemu Komen-
dy G∏ównej Policji i jego koordy-
natorami w komendach woje-
wódzkich prowadzone sà tak˝e
dzia∏ania w celu identyfikacji
przest´pstw przeciwko dziedzic-
twu archeologicznemu na rynku
antykwarycznym i w Internecie.
Pierwszym etapem wspó∏pracy
by∏ sta∏y monitoring zasobów
internetowych, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem portali aukcyj-
nych i forów dyskusyjnych oraz
ofert sklepów antykwarycznych.

Pos∏u˝y∏ on rozpoznaniu skali 
i charakteru przest´pstw prze-
ciwko dziedzictwu archeologicz-
nemu. Rezultatem tych dzia∏aƒ
by∏o zarejestrowanie w ciàgu
oko∏o szeÊciu miesi´cy, na sa-
mym tylko portalu aukcyjnym
Allegro, ponad pi´ciuset aukcji,
na których oferowane by∏y za-
bytki archeologiczne. Du˝a cz´Êç
z nich bez wàtpienia pochodzi∏a z
nielegalnych wykopalisk i przy-
padkowych znalezisk, co niejedno-
krotnie potwierdzone by∏o w sa-
mym opisie aukcji. 

Wi´kszoÊç osób, które poja-
wiajà si´ na aukcyjnych porta-
lach internetowych w charakte-
rze stron w transakcjach doty-
czàcych zabytków archeolo-
gicznych, nie zdaje sobie spra-
wy z ograniczeƒ prawnych cià-
˝àcych na znalazcach takich
obiektów ani dotkliwej odpo-
wiedzialnoÊci karnej, gro˝àcej za
naruszenie stanowiska archeo-
logicznego, wprowadzenie zabyt-
ku do obrotu i uczestnictwa 
w tym obrocie. Du˝a liczba za-
bytków archeologicznych, które
pojawiajà si´ na portalu Allegro,
ró˝ne nat´˝enie aktywnoÊci
sprzedajàcych oraz rozmaitoÊç
ofert, wymusi∏y przygotowanie 
i zastosowanie zró˝nicowanych
sposobów interwencji. Do osób,
które mog∏y wejÊç w posiadanie
zabytku nieÊwiadomie, wysy∏ano
pouczenie. Niemal po∏owa pod-
j´tych interwencji zakoƒczy∏a si´
wype∏nieniem przez sprzedajà-
cych obowiàzku ustawowego 
i przekazaniem zabytku odpo-
wiedniemu urz´dowi konserwa-
torskiemu. W ka˝dym przypad-
ku obs∏uga serwisu by∏a informo-
wana o uzasadnionym podejrzeniu
naruszenia ustawy o ochronie za-
bytków, co skutkowa∏o zabloko-
waniem aukcji. Dzia∏ania te by∏y
podejmowane, gdy pozyskanie
przedmiotu ze stanowiska archeo-
logicznego by∏o przypadkowe,

przy ca∏kowitej nieÊwiadomoÊci
sprzedajàcego. W pozosta∏ych
przypadkach informacja o aukcji
kierowana by∏a do Krajowego
Zespo∏u do Walki z Przest´p-
czoÊcià Przeciwko Dziedzictwu
Narodowemu.

Dzi´ki dobrze rozwijajàcej
si´ wspó∏pracy KOBiDZ ze Êro-
dowiskiem naukowym i konser-
watorskim uda∏o si´ zidentyfi-
kowaç na rynku antykwarycz-
nym cz´Êç zaginionej kolekcji
numizmatycznej wpisanej na
list´ strat wojennych Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Âledztwo policyjne
i dzia∏ania KOBiDZ doprowa-
dzi∏y do odzyskania kolejnej
cz´Êci tej bardzo cennej kolekcji,
która wchodzi∏a w sk∏ad zbio-
rów Schlesisiches Museum für
Kunstgewerbe und Altertümer
we Wroc∏awiu, jednego z najsza-
cowniejszych przedwojennych
muzeów niemieckich.

Podsumowujàc dotychczaso-
we doÊwiadczenia KOBiDZ w za-
kresie oceny i zwalczania zagro-
˝eƒ dla dziedzictwa archeologicz-
nego, nale˝y stwierdziç, ˝e skala
zniszczeƒ tego dziedzictwa nie
by∏a dotychczas w pe∏ni rozpoz-
nana. Kontrola rynku antykwa-
rycznego jest jedynie poczàtkiem
koniecznych dzia∏aƒ, jeÊli zwal-
czanie przest´pczoÊci we wspom-
nianym zakresie ma byç sku-
teczne. Niezb´dna jest edukacja
s∏u˝b mundurowych oraz Êro-
dowisk prawniczych w zakresie
archeologii i problematyki dóbr
kultury. Nale˝y równie˝ podjàç
próby podniesienia poziomu
ÊwiadomoÊci zagro˝eƒ i odpo-
wiedzialnoÊci za wspólne dzie-
dzictwo wÊród ogó∏u spo∏e-
czeƒstwa. Krajowy OÊrodek Ba-
daƒ i Dokumentacji Zabytków
rozpoczà∏ ju˝ dzia∏ania zmierza-
jàce do realizacji tych celów.

Marcin Sabaciƒski
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2. Denar cesarza Trajana (78-117),
cz´Êç odzyskanej kolekcji numizmatycz-
nej ze Schlesisiches Museum für Kunst-
gewerbe und Altertümer. 
2. Denarius of Emperor Trajan (78-
117), part of the salvaged numismatic
collection at Schlesisiches Museum für
Kunstgewerbe und Altertümer. 

zaznaczone zostanà obj´te szcze-
gólnà ochronà w ramach s∏u˝by
patrolowej.

W Dziale Archeologii KOBiDZ
funkcjonuje Pogotowie Archeo-
logiczne, które na wniosek w∏aÊ-
ciwego konserwatora zabytków,
prowadzi doraêne, ratownicze
badania archeologiczne na sta-
nowiskach wymagajàcych na-
tychmiastowej interwencji, m.in.
ze wzgl´du na prowadzenie na
nich rabunkowych wykopalisk.
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3. Emaliowana zapinka importowana 
z prowincji rzymskich (II w n.e.), prze-
kazana przez u˝ytkownika Allegro. 
3 Enamel clasp imported from Roman
provinces (second century A.D.) donated
by a user of the Polish Internet auction
service Allegro. 

One of the activities pursued
by the National Heritage

Board of Poland  (KOBiDZ) is
identifying and counteracting
threats posed to archaeological
heritage. Together with the
Criminal Bureau at the Police
Chief Headquarters, it is engag-
ed in preparing a series of train-
ing courses for police officers,
relating to archaeology, the 
conservation doctrine and as-
sociated laws; the introduction of
the course will take place in
autumn 2007. In cooperation
with voivodeship conservators 
of historical monuments the
National Board is working on
plans of archaeological sites
threatened with robbery; such
maps will be made available to
the police force in assorted 
counties and communes. The
Department of Archaeology at

KOBiDZ includes a function-
ing Archaeological Emergency
Service, which at the request of 
a conservator of monuments
conducts on-the-spot archae-
ological salvage operations on
sites, which demand immediate
intervention. The National Board
collaborates with the national
Team for Combating Crime
against the National Heritage at
the Police Chief Headquarters
and its coordinators in voivode-
ship headquarters, to identify
crimes committed on the archae-
ological market and the Internet,
with particular attention paid to
auction portal and discussions
fora as well as offers made by
antique shops.

Control of the antiquities
market is only the beginning of
necessary steps if combating
crime is to be effective. The

police force and   legal circles
must be educated about archae-
ology and cultural property
while the level of social aware-
ness of, and responsibility for
joint heritage must be raised. 

THE  NATIONAL HERITAGE BOARD OF POLAND AND COMBATTING CRIME 
AGAINST THE ARCHAEOLOGICAL HERITAGE

KONFERENCJA „PERIODIC REPORTING FOLLOW-UP MEETING 
FOR EASTERN AND CENTRAL EUROPE”

Wroc∏aw, 14-15 wrzeÊnia 2007 r.

Wdniach 14-15 wrzeÊnia
2007 r. we Wroc∏awiu od-

by∏o si´ spotkanie ekspertów
poÊwi´cone Âwiatowemu Dzie-
dzictwu UNESCO. Zosta∏o ono
zorganizowane w imieniu Cen-
trum Âwiatowego Dziedzictwa
UNESCO oraz Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego przez
Krajowy OÊrodek Badaƒ i Do-
kumentacji Zabytków.

W konferencji wzi´∏o udzia∏
37 uczestników z 13 paƒstw:
Armenii, Austrii, Bia∏orusi, Bu∏-
garii, Czech, Litwy, Niemiec,
Rumunii, S∏owacji, Ukrainy,
W´gier, Wielkiej Brytanii oraz

Polski, a tak˝e przedstawiciele
WHC UNESCO (Centrum Âwia-
towego Dziedzictwa UNESCO),
ICOMOS (Mi´dzynarodowej Ra-
dy Ochrony Zabytków), IUCN
(Mi´dzynarodowej Unii Ochrony
Przyrody) oraz organizacji po-
zarzàdowej Heritage Alive.

KoniecznoÊç ochrony Êwiato-
wego dziedzictwa wynika z zobo-
wiàzaƒ, jakie na paƒstwa-strony
nak∏ada konwencja UNESCO 
w sprawie ochrony Êwiatowego
dziedzictwa kulturowego i natu-
ralnego. Procedura okresowego ra-
portowania o stanie miejsc Êwia-
towego dziedzictwa odnosi si´ do

art. 29 konwencji, który okreÊla
obowiàzek przedstawienia sprawo-
zdania z dzia∏aƒ podj´tych w celu
realizacji postanowieƒ konwencji.

Pierwszy cykl Raportu Okre-
sowego dla Europy, sporzàdzo-
nego w latach 2003-2006, doty-
czy∏ dzia∏aƒ paƒstw w zakresie
ochrony dziedzictwa i obejmowa∏
miejsca wpisane na List´ Âwia-
towego Dziedzictwa UNESCO do
1998 r. Jego podsumowanie oraz
opracowany na tej podstawie
plan dzia∏ania dla Europy zosta-
∏y przyj´te na 30. sesji Komi-
tetu Âwiatowego Dziedzictwa
UNESCO w 2006 r.


