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Przewóz przez granicę oraz identyfikacja zabytków
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Która z odpowiedzi jest prawidłowa? Fibula to: - średnica kuli do gry w
petankę - fińska kula - starożytna agrafka

Jeżeli  wahacie  się  z  wyborem właściwej,  spytajcie  uczestników kursu  doskonalącego
„Przewóz przez granicę oraz identyfikacja zabytków”, którego trzy edycje odbyły się w
dniach  21-25  maja,  25-29  czerwca oraz  09-13  lipca  2018 r.  w Centralnym Ośrodku
Szkolenia  Straży  Granicznej  w  Koszalinie.  Celem  kursu  było  przygotowanie
funkcjonariuszy  SG  do  wykonywania  zadań  służbowych  w  zakresie  przeciwdziałania
nielegalnemu wywozowi za granicę zabytków. Kurs prowadzony był przez ekspertów, w
tym z instytucji zewnętrznych. Pan Wojciech Krupiński z Zarządu Operacyjno-Śledczego
KGSG przybliżył regulacje prawne systemu prawa krajowego i prawa międzynarodowego
w zakresie  ochrony  zabytków,  z  uwzględnieniem właściwości  Straży  Granicznej  oraz
dokonał analizy przestępczości w zakresie zabytków odnosząc się do aktualnych zjawisk
poszczególnych  rynków  obrotu  zabytkami.  Dzięki  uprzejmości  Komendanta
Nadwiślańskiego Oddziału SG, Pani Agnieszka Tomaszewska, pracownik NwOSG, historyk
sztuki, omówiła sposoby zabezpieczenia  zabytków. Ponadto swoją wiedzą wzbogacała
zajęcia  realizowane  w  obiektach  sakralnych,  muzealnych  wskazując  przykłady
zabezpieczania  znajdujących  się  tam  przedmiotów.  W  pomieszczeniach  Archiwum
Państwowego w Koszalinie pracownicy tej instytucji zapoznali słuchaczy z rodzajami i
szczególnymi cechami materiałów archiwalnych, sposobami ich oznaczania i identyfikacji
oraz  przesłankami  wywozu  za  granicę  RP  materiałów  archiwalnych.  Diecezjalny
Konserwator Zabytków ks. Henryk Romanik w obiektach sakralnych Diecezji Koszalińsko-
Kołobrzeskiej  przybliżył  przykłady  sztuki  sakralnej  jak  też  sposoby  zabezpieczania
zabytków sakralnych przed kradzieżą. 

Stąd wiemy, że w kościele w Iwięcinie od XVI „kwitną”:

tulipany i piwonie1.

epility i ałycze2.

bonsai3.

Pan  Andrzej  Kuczkowski,  kierownik  Działu  Archeologii  Muzeum  w  Koszalinie,  na
przestrzeni  epok  archeologicznych,  zarysował  cechy  charakterystyczne  i  rodzaje
przedmiotów archeologicznych, których słuchacze mieli możliwość dotknięcia i przez to



porównania z przedmiotami współczesnymi. Z kolei pracownicy Muzeum Oręża Polskiego
w Kołobrzegu, Pani Barbara Skomiał i Pan Radosław Horanin, w jego siedzibie zapoznali
słuchaczy  z  wybranymi  eksponatami  (broń  biała,  broń  palna)  oraz  wskazali  cechy
charakterystyczne tych artefaktów, pozwalające na wstępną identyfikację. Formuła kursu
wszystkim przypadła do gustu.  
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