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„BEZPIECZEŃSTWO – WSPÓLNA SPRAWA” 
IX Międzynarodowa Konferencja, Wrocław, 25 września 2008 r.

Wdniu 25 września 2008 r. 
we Wrocławiu odbyła się 

IX Międzynarodowa Konferencja 
„Bezpieczeństwo – wspólna sprawa”
pod hasłem „Policja a ochrona dóbr
kultury w nowej rzeczywistości
europejskiej”, zorganizowana przez
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego i Komendę Woje-
wódzką Policji we Wrocławiu.

W trakcie konferencji przedsta-
wiciele Komendy Wojewódzkiej Po-
licji we Wrocławiu przedstawili rolę
policji w ochronie dziedzictwa na-
rodowego na terenie województwa
dolnośląskiego. Zaprezentowano do-
tychczasowe osiągnięcia w zwalcza-
niu przestępczości przeciwko zabyt-
kom, kładąc przy tym szczególny
nacisk na działania prewencyjne.
Problematyka tej kategorii przestęp-
czości w skali międzynarodowej
została poruszona w wystąpieniu
przedstawiciela Komendy Głównej
Policji.

Tematem konferencji były rów-
nież wspólne działania policji i urzę-
du konserwatorskiego, rola admi-
nistracji Kościoła rzymskokatolic-
kiego w ochronie zabytków sakral-
nych, zadania i działalność Ośrod-
ka Ochrony Zbiorów Publicznych,
zagadnienia dotyczące prawno-

karnej ochrony dóbr kultury oraz
problemy związane z interpretacją
przepisów i definicji prawnych
dotyczących ochrony zabytków.
Jedno z wystąpień poświęcone było
współpracy KOBiDZ i policji w za-
kresie ochrony dziedzictwa archeo-
logicznego.

Goście zagraniczni zapoznali
uczestników konferencji z działa-
niami dotyczącymi ochrony dzie-
dzictwa kulturowego we Włoszech,
Francji oraz landach niemieckich:
Hesji, Saksonii i Dolnej Saksonii.
Reprezentant włoskiego Korpusu
Karabinierów przedstawił rozwią-
zania dotyczące m.in. kontroli prze-
pływu antyków w Internecie i przez
domy aukcyjne. Uwagę zwróciło wy-
dzielenie w Korpusie Karabinierów
sekcji archeologicznej, do której za-
dań należy m.in. patrolowanie sta-
nowisk archeologicznych przy uży-
ciu helikoptera. Przedstawiciel Fran-
cji z Centralnego Biura do Zwalcza-
nia Nielegalnego Przewozu Dóbr
Kultury poświęcił swoje wystąpie-
nie wymianie informacji o skradzio-
nych zabytkach, m.in. omówił pro-
jekt ogólnoeuropejskiej wyszuki-
warki, która mogłaby korzystać 
z bazy danych zarówno Interpo-
lu, jak i poszczególnych krajów

członkowskich. Prelegent z Krajowe-
go Urzędu Kryminalnego Saksonii
zaprezentował systemy elektronicz-
nego oraz laserowego zabezpiecza-
nia budynków i pomieszczeń przed
włamaniem oraz sposoby montowa-
nia zabezpieczeń podczas przepro-
wadzania konserwacji zabytków. 
W wystąpieniu reprezentanta Kra-
jowego Urzędu Kryminalnego Dol-
nej Saksonii mowa była o bardzo
wysokich karach pieniężnych za
prowadzenie wykopalisk bez pozwo-
lenia i o systemie wolontariatu po-
legającym na dozorowaniu obiek-
tów zabytkowych w trakcie ich udo-
stępniania. Wystąpienie przedsta-
wiciela Krajowego Urzędu Krymi-
nalnego Hesji zostało poświęcone
działaniom podejmowanym w celu
ochrony dziedzictwa archeologicz-
nego oraz podnoszenia świadomo-
ści społecznej w zakresie ochrony
dziedzictwa, czemu mają służyć wy-
kłady dla uczniów i studentów, se-
minaria dla hobbystów, publikacje
w wersji drukowanej i internetowej,
audycje radiowe i telewizyjne. 

W wystąpieniach prelegentów
zwracano uwagę na potrzebę edu-
kacji społeczeństwa i podnoszenia
jego świadomości w zakresie ochro-
ny dziedzictwa oraz na konieczność

and defensive strategies for the pro-
tection of cultural heritage within
the policies pursued in Europe and
those of particular member states
of the European Union. Moreover,
they presented new projects realised
and planned as part of HEREIN
and a scheme for the further devel-
opment of a HEREIN data base.
Particular attention was paid to 
the role played by HEREIN as an

instrument for monitoring and sup-
porting conventions concerning cul-
tural heritage, proclaimed by the
Council of Europe. 

The meeting also involved a dis-
cussion on the historical parks, gar-
dens and cultural landscape of
Europe. The Polish delegation pre-
sented its country’s conservation
policy relating to the protection of
historical parks and gardens as

well as tasks and projects con-
cerning assorted monuments in
Lithuania and Ukraine.

The conference participants
toured castles in Chaumont and
Blois as well as the recently design-
ed gardens in Chaumont, created as
part of the “Des jardins en partage”
Festival International des Jardins
2008.
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The IX International Conference
“Security – a Common Cause”

was held in Wrocław on 25 Sep-
tember 2008 under the slogan of
”The police and the protection of
cultural property in a new Euro-
pean reality”; the organiser was the
Marshal’s Office of the Voivodeship
of Lower Silesia and the Voivodeship
Police Headquarters in Wrocław. 

The topic of the conference was
the cooperation of the police force
and the conservation office, the role
of the administration of the Catho-
lic Church in the protection of sacral
monuments, the tasks and activity

of the Centre for the Protection 
of Public Collections, the assorted
parts played by the legal-penal pro-
tection of cultural property, and
questions associated with the inter-
pretation of legal regulations and
definitions concerning the protection
of historical monuments. One of
the papers dealt with the coopera-
tion between the National Heritage
Board of Poland and the police
force as regards the protection of
archaeological heritage. 

The foreign guests acquainted
the conference participants with 

various forms of activity relating 
to the protection of the cultural 
heritage in Italy, France and the
German lands: Saxony, Hessen
and Lower Saxony. The papers
drew attention to the need for the
education of society and improving
its awareness about the protection
of the cultural heritage as well as
the necessity of furthering the close
cooperation between the police
force and the services dealing with
the protection of historical monu-
ments in countries represented at
the meeting.

“SECURITY – A COMMON CAUSE” 
IX International Conference, Wrocław, 25 September 2008

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA W POLSCE
13-14 i 20-21 września 2008 r.

Wobchodach Europejskich Dni
Dziedzictwa, które już trady-

cyjnie odbywają się we wrześniu, bie-
rze udział 49 państw. W Polsce to
niezwykłe święto przypadło w 2008 r.
na 13-14 oraz 20 -21 września.
Tegoroczny temat EDD „Korzenie
tradycji. Od ojcowizny do ojczyzny”,
nawiązując do idei wielokulturo-
wego społeczeństwa oraz tolerancji,
którą Polska chlubi się od czasów 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów,
zachęcał do poszukiwania i odkry-
wania korzeni kultury polskiej.
Skłaniał do refleksji nad tym, jak
bardzo emocje związane z miejscem
zamieszkania przekładają się na po-
czucie tożsamości narodowej.

W skali kontynentu Europej-
skie Dni Dziedzictwa są aktywną

1. Wielokulturowy Lublin, korowód na ulicach Lublina. Fot. L. Skwarski.
1. Multicultural Lublin, a parade in the town streets. Photo: L. Skwarski.

dalszego zacieśniania współpracy
policji ze służbami ochrony zabyt-
ków krajów uczestniczących w spo-
tkaniu. 

Ranga, jaką konferencji nadali
organizatorzy, świadczy o znacze-
niu, jakie dla Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Dolnośląskiego

i Komendy Wojewódzkiej Policji
we Wrocławiu ma ochrona dzie-
dzictwa kulturowego.

Marcin Sabaciński


