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The conference on “Listing ar-
chaeological sites, protecting

the historical landscape”, which
dealt with the registration of his-
torical monuments and data digi-
talisation methods, took place in
Târgovişte (Rumania) on 6-8
March 2008. The meeting was or-
ganised by Europae Archaeologiae
Consilium (EAC), a gathering of
representatives of the conservation
services, institutions specialising
in archaeological heritage as well

as archaeological organisations
from 25 European countries.
Poland has been a member of
EAC since 1999, i.e. its establish-
ment.

The first part of the confer-
ence, reserved for members, dis-
cussed organisational matters and
the budget. The participants of
further parts of the meeting pre-
sented their experiences associat-
ed with the functioning and im-
plementation of the Geographic

Information System and the pos-
sibilities of its application in ar-
chaeological inventories.

The Polish side was repre-
sented by Dr. Andrzej Prinke from
the Archaeological Museum in
Poznan, and Bartosz WiÊniewski
and Micha∏ Grabowski from the
National Heritage Board of
Poland. The conference agenda
also included a tour of the histori-
cal monuments of Transylvania.

“LISTING ARCHAEOLOGICAL SITES, PROTECTING THE HISTORICAL LANDSCAPE”
Conference, Târgovişte, 6-8 March 2008

By∏o to ju˝ dziewiàte spotka-
nie tej organizacji. Liczba jego
uczestników przekroczy∏a 50 osób.
Organizatorzy – Ministerstwo
Kultury Rumunii, lokalne muze-
um miasta Târgovişte oraz w∏a-
dze okr´gu Dâmboviţa – zadbali
o najdrobniejsze szczegó∏y, dzi´ki
czemu przebieg, jak równie˝ osta-
teczne rezultaty konferencji oka-
za∏y si´ bardzo owocne. W pierw-
szej cz´Êci, zarezerwowanej wy-
∏àcznie dla cz∏onków stowarzy-
szonych, omawiane by∏y sprawy
organizacyjne i bud˝et. Poruszo-
no te˝ kwestie rozwoju stowarzy-
szenia oraz przyj´cia nowych
cz∏onków. W dalszej cz´Êci obrad,
prowadzonych przez panià
prezydent EAC dr Marianne
Schauman-Lonnqvist, prelegenci
przedstawili swoje doÊwiadczenia

zwiàzane z funkcjonowaniem
i wdra˝aniem Systemu Informacji
Geograficznej (GIS), jak te˝ z mo-
˝liwoÊciami jego zastosowania
w ewidencji archeologicznej.
Wystàpieniom towarzyszy∏y dy-
skusje oraz szeroka wymiana po-
glàdów. Mi´dzy innymi dr Andrzej
Prinke z Muzeum Archeologicz-
nego w Poznaniu wyg∏osi∏ referat
poÊwi´cony historii i rozwojowi
komputerowych systemów archi-
wizacji danych dotyczàcych za-
bytków archeologicznych, a tak˝e
przedstawi∏ za∏o˝enia i funkcje
istniejàcego programu e-ARCHEO.

W trakcie dwóch dni obrad
omówiono aktualne sprawy zwià-
zane z ewidencjà stanowisk ar-
cheologicznych oraz z komputero-
wymi bazami danych, które sy-
stematyzujà wszystkie dost´pne

informacje na temat zabytków,
tak˝e archeologicznych. Dyskuto-
wano o za∏o˝eniach i standardzie
centralnej (narodowej) bazy da-
nych o zabytkach. Debata doty-
czy∏a te˝ problemu udost´pnia-
nia informacji z bazy danych
z zastosowaniem zró˝nicowanych
poziomów dost´pu. Uczestnicy
tegorocznej konferencji uzgodnili,
˝e tematem kolejnego sympozjum
b´dzie problem tzw. czarnej ar-
cheologii i nielegalnego handlu
zabytkami.

W programie konferencji
znajdowa∏a si´ równie˝ wizyta
w obiektach zabytkowych Tran-
sylwanii. Uczestnicy spotkania
mieli mo˝liwoÊç obejrzenia dwóch
najpi´kniejszych zamków regionu:
Bran i Peles.

Micha∏ Grabowski

OCHRONA DZIEDZICTWA ARCHEOLOGICZNEGO
KRAJOWY OÂRODEK BADA¡ I DOKUMENTACJI ZABYTKÓW

SZKOLI POLICJ¢

Krajowy OÊrodek Badaƒ i Do-
kumentacji Zabytków we

wspó∏pracy z Krajowym Zespo-
∏em do Walki z Przest´pczoÊcià
Przeciwko Dziedzictwu Narodo-

wemu Biura Kryminalnego Ko-
mendy G∏ównej Policji przygoto-
wa∏ i przeprowadzi∏ cykl szkoleƒ
dla policjantów z ca∏ej Polski, któ-
rego tematem by∏a ochrona dzie-

dzictwa archeologicznego. Celem
szkolenia by∏o przygotowanie
funkcjonariuszy policji z komend
wojewódzkich, powiatowych i miej-
skich do jeszcze skuteczniejszej



The National Heritage Board
of Poland together with the

National Team for Fight with
Crime against National Heritage
at the Polish General Police
Headquarters have prepared
and carried out a series of train-
ing intended for police officers
from all over Poland; the theme
of the course was the protection
of archaeological heritage. The
training, which involved four

meetings, took place in Cracow,
Warsaw, Gdaƒsk and Poznaƒ in
2007 and 2008. The topics in-
cluded basic archaeology, con-
servation doctrine, the execution
of law, and the role played by
the police force in combating
crimes committed against ar-
chaeological monuments. The
participants discussed the coop-
eration of Regional Centres for
the Study and Documentation

of Historical Monuments and
Voivodeship Offices for the Pro-
tection of Historical Monuments
with police units.

The most important accom-
plishment of the course was
practical acquaintance with ar-
chaeological monuments and
their recognition and conserva-
tion. This objective was attain-
ed thanks to the kindness of
the directors of archaeological

THE PROTECTION OF THE ARCHAEOLOGICAL HERITAGE
THE NATIONAL HERITAGE BOARD OF POLAND TRAINS THE POLICE FORCE

12

walki z przest´pstwami przeciw-
ko archeologicznemu dziedzictwu
naszego kraju. Pierwsze z serii
spotkaƒ szkoleniowych mia∏o
miejsce w Krakowie 18 i 19 paê-
dziernika 2007 r., a udzia∏ w nim
wzi´li funkcjonariusze z Ma∏o-
polski, Podkarpacia, Lubelskie-
go i Âwi´tokrzyskiego. Policjanci
z województwa mazowieckiego,
∏ódzkiego, warmiƒsko-mazurskie-
go i podlaskiego odbyli szkolenie
w Warszawie 21 i 22 listopada
2007 r. W kolejnym, zorganizo-
wanym w Gdaƒsku 14 i 15 lutego
2008 r., uczestniczyli policjanci
z Pomorza, Lubuskiego oraz z wo-
jewództw: kujawsko-pomorskiego
i zachodniopomorskiego. Ostatnie,
czwarte spotkanie szkoleniowe,
dla funkcjonariuszy z Wielkopol-
ski, Opolskiego oraz Górnego
i Dolnego Âlàska zosta∏o zorgani-
zowane w Poznaniu 7 i 8 kwiet-
nia 2008 r.

W programie szkolenia znala-
z∏y si´ tematy dotyczàce podstaw
archeologii, zasad ochrony konser-
watorskiej, zagadnieƒ zwiàzanych
z egzekucjà prawa i roli policji
w walce z przest´pczoÊcià prze-
ciwko zabytkom archeologicznym.
Omówiono równie˝ praktyczne
aspekty wspó∏pracy Regionalnych
OÊrodków Badaƒ i Dokumentacji
Zabytków oraz Wojewódzkich
Urz´dów Ochrony Zabytków z jed-

nostkami policji. Bardzo wa˝nym
elementem spotkaƒ szkoleniowych
by∏o zapoznanie si´ policjantów
z zabytkami archeologicznymi oraz
problematykà ich rozpoznawania
i konserwacji. Zorganizowanie te-
go typu zaj´ç praktycznych sta∏o
si´ mo˝liwe dzi´ki uprzejmoÊci
dyrektorów muzeów archeologicz-
nych z miast, w których przepro-
wadzone by∏y szkolenia: Muzeum
Archeologicznego w Krakowie,
Paƒstwowego Muzeum Archeo-
logicznego w Warszawie, Muze-
um Archeologicznego w Gdaƒsku
i Muzeum Archeologicznego w Po-
znaniu. Funkcjonariusze policji
mieli dzi´ki temu mo˝liwoÊç bez-
poÊredniego kontaktu ze êród∏a-
mi archeologicznymi. Zaowoco-
wa∏o to z jednej strony nabyciem
wi´kszych umiej´tnoÊci rozpozna-
wania zabytków, z drugiej zaÊ
zwi´kszy∏o wra˝liwoÊç na ochro-
n´ dziedzictwa archeologicznego.

W trakcie ca∏ego cyklu prze-
szkolono ponad 130 funkcjona-
riuszy. Otrzymali oni tak˝e mate-
ria∏y szkoleniowe i podr´czniki.
Mo˝na za∏o˝yç, ˝e wiedz´, którà
zdobyli, przeka˝à policjantom
ni˝szych szczebli.

Szkoleniom towarzyszy∏o prze-
prowadzenie ankiety ewaluacyj-
nej, pomocnej przy ocenie efek-
tywnoÊci dzia∏aƒ edukacyjnych.
Analiza ankiety dowiod∏a, ˝e

funkcjonariusze dobrze ocenili
szkolenie, potwierdzi∏a te˝ potrze-
b´ prowadzenia dalszych szkoleƒ
dla policji, tak˝e z zakresu ochro-
ny innych grup zabytków. Daje
to nadziej´, ˝e coraz wi´ksza gru-
pa policjantów b´dzie si´ anga-
˝owaç w ochron´ dziedzictwa
kulturowego.

Szkolenia przeprowadzone
w latach 2007-2008 przynios∏y
wymierne efekty. W tym czasie
bowiem rozpocz´∏o si´ przynaj-
mniej kilka post´powaƒ przeciw-
ko rabusiom stanowisk archeolo-
gicznych, pojawi∏y si´ tak˝e do-
niesienia prasowe o dzia∏aniach
policji wymierzonych przeciwko
niszczàcym zabytki archeologicz-
ne „poszukiwaczom skarbów”.
Wp∏yn´∏o to niewàtpliwie na
zmniejszenie si´ poczucia bezkar-
noÊci wÊród ludzi Êwiadomie ra-
bujàcych stanowiska archeologicz-
ne oraz unaoczni∏o pasjonatom
historii stan prawny i potrzeb´
ochrony dziedzictwa archeolo-
gicznego. Wydaje si´ zatem, ˝e
tego typu dzia∏alnoÊç edukacyjna
KOBiDZ spe∏nia swojà rol´,
zwi´ksza profesjonalizm i skutecz-
noÊç dzia∏aƒ s∏u˝b powo∏anych do
ochrony dziedzictwa oraz popula-
ryzuje ide´ ochrony dziedzictwa
kulturowego.

Bartosz Skaldawski
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museums in the host towns. The
whole cycle was completed by
more than 130 police officers.
A survey performed during the
course showed a high asses-
sment of the training, and con-
firmed the need to hold further

such courses, also those dealing
with the protection of other
groups of historical monuments.

Apparently, such an educa-
tional campaign organised by
the National Heritage Board of
Poland fulfils its function, im-

proves the professionalism and
effectiveness of undertakings
performed by services establish-
ed for the protection of the na-
tional heritage, and popularises
the protection of the cultural
heritage.

PIÑTKI KONSERWATORSKIE
NA ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE

Po raz drugi ju˝ odby∏ si´ cykl
spotkaƒ w ramach Piàtków

Konserwatorskich na Zamku
Królewskim w Warszawie1. Nowa
edycja zrealizowana zosta∏a pod
has∏em „Dziedzictwo kulturowe
szansà rozwoju regionu – ochro-
na i promocja zabytków Mazow-
sza”. Pomys∏odawca i organiza-
tor sesji – Regionalny OÊrodek
Badaƒ i Dokumentacji Zabytków
w Warszawie wraz z Dzia∏em
Informacji i Widowisk Zamku
Królewskiego w Warszawie za-
proponowali tym razem pi´ç spot-
kaƒ, podczas których omówiono
nast´pujàce tematy:
• W´grów – miasto Jana Dobro-

gosta Krasiƒskiego. Dzia∏ania
rewitalizacyjne w obr´bie za-
bytkowej przestrzeni rynku
(02.03.2007 r.);

• Nowy Dwór Mazowiecki –
200 lat Twierdzy Modlin – po-
tencja∏, problemy, partnerstwo
(20.04.2007 r.);

• Wo∏omin–Ossów, wrota Bitwy
Warszawskiej 1920 roku –
potencja∏ i partnerstwo
(18.05.2007 r.);

• Pu∏tusk – koncepcja skansenu
archeologicznego pod dzie-
dziƒcem zamku w Pu∏tusku
(16.11.2007 r.);

• Milanówek – Willa „Waleria” –
Centrum Kultury w Milanów-
ku – Muzeum ˝ycia i twórczo-
Êci profesora Jana Szczepkow-
skiego (07.03.2008 r.).

Przy wyborze miast i zwià-
zanej z nimi problematyki brano
pod uwag´ prezentacj´ realizo-
wanych ju˝ z pewnym powodze-
niem projektów (sesje na temat
W´growa, Ossowa czy Milanów-
ka) oraz promocj´ ciekawych ini-
cjatyw, które jednak nie docze-
ka∏y si´ podj´cia konkretnych
dzia∏aƒ (Twierdza Modlin, wzgó-
rze zamkowe w Pu∏tusku). Celem
organizatorów by∏o zainicjowa-
nie dyskusji dotyczàcej roli sa-
morzàdu w ochronie zabytków
i zwiàzanej z tym miejscowej
polityki przestrzennej, a tak˝e
mo˝liwoÊci rozwiàzaƒ lokalnych
problemów oraz kierunków
wspó∏pracy w tym zakresie.

Zgodnie ze sprawdzonà ju˝
koncepcjà spotkaƒ, w pierwszej
ich cz´Êci przedstawiane by∏y pro-
gramy oraz projekty przedsi´-
wzi´ç, poprzedzone wprowadza-
jàcym w tematyk´ wystàpieniem
prezydenta lub burmistrza dane-
go miasta. Prezentacje poszcze-
gólnych miast przygotowane zo-
sta∏y na podstawie wskazanych
przez organizatora za∏o˝eƒ i obej-
mowa∏y nast´pujàce zagadnienia:
• rola dziedzictwa kulturowego

w rozwoju miasta i regionu;
• rewaloryzacja obiektów i obsza-

rów, np. w ramach programów
rewitalizacji zabytków, parku
kulturowego itp.;

• szanse, problemy i zagro˝enia

1. W´grów, dawny klasztor poreformacki. Fot. M. Szuliƒska.
1. W´grów, former reformed Franciscan monastery. Photo: M. Szuliƒska.


