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Na terenie województwa wielkopolskiego do rejestru za-
bytków wpisanych jest ponad 21 500 obiektów, w tym po-
nad 20 000 ulokowanych w świątyniach. Zatem ponad 
91% zabytków ruchomych województwa dostępnych 

jest dla wiernych oraz turystów odwiedzających kościoły. Fakt ten 
ogranicza możliwość pełnego zabezpieczenia zbiorów umiejsco-
wionych w kościołach i stanowi przedmiot ciągłego zaniepokoje-
nia właścicieli i służb konserwatorskich. Mimo że przestępstwa 
przeciwko zabytkom sakralnym stanowią niewielki procentowo 
udział, to jednak kradzież dzieła sztuki, jego przeróbki, a nieraz zu-
pełna dewastacja są stratą niepowetowaną i jej rzeczywisty wy-
miar jest dla lokalnej społeczności, a niejednokrotnie w skali całe-
go kraju niemożliwy do określenia. Od 2009 r. Wydział Prewencji 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu wraz z Wojewódzkim 
Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu dokonuje szczegółowe-
go przeglądu zabytków sakralnych w celu podniesienia poziomu 
ich zabezpieczeń, w szczególności przed włamaniem i uszkodze-
niem. Program ten przewiduje ścisłą współpracę Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków, Wielkopolskiej Policji i Państwowej 
Straży Pożarnej oraz administratorów wielkopolskich parafii. We-
dług ocen specjalistów wielu właścicieli zabytków sakralnych 
nie stosuje specjalistycznych zabezpieczeń1. W wyniku podjętych 
działań podniosła się świadomość właścicieli zabytków, którzy 
zdali sobie sprawę z tego, że to tak naprawdę okazja czyni złodzie-
ja. Ta międzyinstytucjonalna współpraca zaowocowała wieloma 
spotkaniami roboczymi, mającymi na celu zaproponowanie dzia-
łań, skutkujących podniesieniem bezpieczeństwa zabytków ru-
chomych znajdujących się w kościołach. 

Na początku 2015 r. podinspektor Henryk Gabryelczyk, eks-
pert Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Po-
znaniu, zaprezentował Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu 
Konserwatorowi Zabytków, Jolancie Goszczyńskiej, ramowy 
projekt „Wielkopolskiego programu znakowania zabytków ru-
chomych zgromadzonych w obiektach sakralnych”. Zaowoco-
wało to uroczystym podpisaniem założeń w dniu 19 listopada 
2015 r. przez partnerów programu: Przewodniczącego Episko-
patu Polski, arcybiskupa metropolitę poznańskiego Stanisława 
Gądeckiego, Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków Jolantę 
Goszczyńską oraz Wielkopolskiego Komendanta Wojewódz-
kiego Policji w Poznaniu inspektora Rafała Batkowskiego. 
Głównymi celami programu były przede wszystkim: współpra-
ca międzyinstytucjonalna w zakresie ochrony dziedzictwa 

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE 
W ZNAKOWANIU ZABYTKÓW.
Z DOŚWIADCZEŃ URZĘDU OCHRONY 
ZABYTKÓW W POZNANIU I POLICJI 
WIELKOPOLSKIEJ
MARTA DWORNICZAK

]

Mikrocząsteczka DNA w powiększeniu, fot. Damian Kaszyński, Archiwum 
KWP w Poznaniu
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narodowego na terenie województwa wielkopolskiego, co, jak 
pokazała późniejsza praktyka, okazało się dużym sukcesem, 
oraz wdrożenie nowych sposobów zabezpieczeń poprzez 
oznakowanie zabytków ruchomych w celach identyfikacyjnych. 
W ramach działań policji do tych założeń doszło także we-
wnętrzne kształcenie kadry specjalistycznej. Wdrożenie syste-
mu mikrocząsteczkowego znakowania jest postrzegane przez 
policję jako efektywne narzędzie do walki z przestępczością. 
Substancja z mikrocząsteczkami naniesionymi na przedmiot 
jest do odnalezienia w świetle UV. Mikrocząsteczki są tak małe, 
a ich liczba tak duża, że potencjalny złodziej nigdy nie będzie 
miał pewności czy zdołał odnaleźć i usunąć wszystkie. Nato-
miast jedna cząsteczka z naniesionymi danymi identyfikacyjny-
mi właściciela wystarczy do tego, aby policja mogła z całą 
pewnością zidentyfikować obiekt i stwierdzić czy pochodzi 
z przestępstwa. Zastosowanie tego systemu sprawia, że war-
tość kradzionego przedmiotu spada, a posiadanie przedmiotu 
oznakowanego mikrocząsteczkami niesie ze sobą duże ryzyko 
postawienia zarzutów paserstwa. Statystyki policyjne i prze-
prowadzone badania dowodzą, że system mikrocząsteczkowe-
go zabezpieczenia dopełnia skuteczną działalność 
prewencyjną2.

Nagłośnienie medialne działań znakujących mienie 
oraz montaż tablic informacyjnych wraz z umieszczeniem in-
formacji na stronach internetowych właścicieli powoduje 
zmniejszenie zjawisk przestępczych. Wyboru firmy „DNA Pro-
gram”, dostarczającej materiał do znakowania zabytków, do-
konała Archidiecezja Poznańska i Gnieźnieńska. System iden-
tyfikacji mienia stosowany przez „DNA Program” to poliestrowe 
mikrocząsteczki 0,5-1 mm, zawierające naniesiony metodą la-
serową, niepowtarzalny numer identyfikujący właściciela, np. 
numer PESEL, nazwę miasta, instytucji, numer VIN lub PIN po-
jazdu etc., zawieszone w substancji żelowej. Bezpieczeństwo 
tej substancji zagwarantowane jest uzyskanym Certyfikatem 
REACH, zgodnie z rozporządzeniem Rady Parlamentu Europej-
skiego w zakresie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i sto-
sowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów. Na każdej mi-
krocząsteczce można umieścić 21 znaków alfanumerycznych 
o dowolnej treści, co daje możliwość precyzyjnego opisania 
właściciela zabezpieczonego mienia. Sposób odczytania ozna-
czenia identyfikującego właściciela jest bardzo prosty przy uży-
ciu lupy bądź mikroskopu, z co najmniej 40-krotnym powięk-
szeniem. Trwałość oznaczenia stosowanego przez „DNA 
Program” jest określana na co najmniej 20 lat, zgodnie 
z oświadczeniem producenta dotyczącym trwałości poszcze-
gólnych komponentów systemu, a także na podstawie testów 
Instytutu Transportu Samochodowego, potwierdzających de-
klaracje producenta. Produkt nie ulega korozji, nie ma nega-
tywnego wpływu na odporność na korozję materiałów, na któ-
rych został zaaplikowany, a także jest odporny na działanie 
olejów, soli, słabych kwasów, zasad, benzyny i oleju napędo-
wego, wody i rozpuszczalników3. Wskazany przez stronę ko-
ścielną opatentowany produkt do znakowania, poprzez analizę 
karty produktu technicznego wraz z opinią policyjnych eksper-
tów, został zaakceptowany ze stanowiska konserwatorskiego. 
Przed przystąpieniem do znakowania wielokrotnie analizowa-
no ewentualne zagrożenie dla zabytku poprzez umieszczenie 
na materiale zabytkowym substancji z mikrocząsteczkami. 
Po wielu dyskusjach w gronie specjalistów konserwatorów 
dzieł sztuki i muzealników z muzeów archidiecezjalnych i kon-
serwatorów diecezjalnych przeważył pogląd, że większą stratą 
dla zespołów wysokiej klasy wyposażenia świątyń byłaby kra-
dzież i nieodwracalne zniszczenie zabytku (jak to często bywa 

w przypadku np. tabliczek wotywnych czy sukienek do obrazów 
przetapianych na kruszec), niż naniesienie w niewielkim wy-
miarze mikrocząsteczek. 

Przed przystąpieniem do znakowania w Komendzie Woje-
wódzkiej Policji w Poznaniu odbyło się spotkanie w gronie po-
licjantów z Wydziału Prewencji, Wydziału Kryminalnego, sekcji 
technicznej, konserwatorów diecezjalnych, pracowników Mu-
zeum Archidiecezjalnego w Poznaniu, pracowników Woje-
wódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu i Miejskiego 
Konserwatora Zabytków w Poznaniu z przedstawicielem firmy 
„DNA Program” w celu szczegółowego przedstawienia produk-
tu i metod jego aplikacji na przedmiot. Na spotkaniu tym moż-
na było obejrzeć produkt, nałożyć go na przykładowy przed-
miot i obejrzeć mikrocząsteczkę w świetle UV oraz pod 
mikroskopem. W wyniku wykonanych prób ustalono, 

Szkolenie z firmą DNA Program, fot. Damian Kaszyński, Archiwum KWP 
w Poznaniu
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że w przypadku zabytków ruchomych będzie on aplikowany 
szpatułką w miejscach trudno dostępnych. 

Na podstawie analizy organizowanych wydarzeń sakral-
nych oraz natężenia ruchu turystycznego do oznakowania 
w pierwszej kolejności wytypowano zabytki ruchome stano-
wiące wyposażenie katedr poznańskiej i gnieźnieńskiej. Dodat-
kowym wskazaniem tych obiektów był status Pomnika Historii 
w przypadku katedry gnieźnieńskiej bądź usytuowanie zabytku 
w granicach Pomnika Historii, jak w przypadku Poznania. 
Na podstawie danych Poznańskiego Barometru Turystyczne-
go4 można szacować liczbę turystów odwiedzających Ostrów 
Tumski w Poznaniu na ponad 100 tys. osób rocznie. Do tego do-
liczyć trzeba jeszcze wiernych uczestniczących w uroczysto-
ściach kościelnych. Liczby te w oczywisty sposób pozwalają 
ocenić, że zabytki ruchome zgromadzone w obu katedrach 
są najczęściej narażone na zniszczenie i kradzież. W dniu 27 
stycznia 2016 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków w Poznaniu odbyło się spotkanie, w którym udział 
wzięli przedstawiciele Wydziału Kryminalnego i Prewencji po-
znańskiej Komendy Wojewódzkiej Policji, Wielkopolski Woje-
wódzki Konserwator Zabytków oraz kierownik Wydziału 

Zabytków Ruchomych. Omówiono charakter zbiorów zgroma-
dzonych w katedrze poznańskiej i ich usytuowanie. Ustalono, 
że samej czynności znakowania dokona osoba wytypowana 
przez Kurię Archidiecezji Poznańskiej. Dokumentacja technicz-
na zostanie przeprowadzona przez wskazanych policjantów, 
natomiast przedstawiciel konserwatora zabytków, w tym przy-
padku Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, 
będzie typował obiekty do oznaczenia. Informacja o oznakowa-
niu zabytku zostanie naniesiona na kartę ewidencyjną zabytku 
ruchomego w rubryce „7. formy ochrony” przy kartach nowego 
wzoru lub w rubryce „16. akta” w kartach starego wzoru. Te sa-
me zasady wdrożono w przypadku znakowania zabytków ru-
chomych w katedrze w Gnieźnie. 

W wyniku ustaleń obydwu archidiecezji do samej czynności 
znakowania wytypowano pracownika merytorycznego Mu-
zeum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Zakup substancji z mi-
krocząsteczkami został dokonany przez stronę kościelną. Bazę 
danych zabytków przeznaczonych do oznakowania stanowiły 
przede wszystkim załączniki do decyzji o wpisie do rejestru za-
bytków ruchomych w poszczególnych kościołach oraz zbiór 
kart ewidencyjnych. Znakowano także obiekty niezewidencjo-
nowane i niewpisane do rejestru, które miały wyraźne cechy 
zabytkowe, a także przedmioty współczesne o wysokich war-
tościach artystycznych i często materialnych, upamiętniające 
zazwyczaj wybitne osobistości lub związane z ważnymi wyda-
rzeniami historycznymi. Zdarzało się, że w wyniku prowadzo-
nych szczegółowych oględzin pomieszczeń katedralnych do-
chodziło do „odnalezienia” wielu zapomnianych zabytków, 
najczęściej świeczników, krzyży ołtarzowych i innych obiektów 
rzemiosła artystycznego. W katedrze poznańskiej oznakowano 
515 zabytków ruchomych, natomiast w katedrze w Gnieźnie – 
839 obiektów. W większości  zabytki  te miały kartę 

Znakowanie zabytków w katedrze w Gnieźnie, fot. Damian Kaszyński, 
Archiwum KWP w Poznaniu

Znakowanie zabytków w katedrze w Gnieźnie, fot. Damian Kaszyński, 
Archiwum KWP w Poznaniu
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ewidencyjną, natomiast ujawnienie dodatkowych obiektów po-
zwoli na uzupełnienie ewidencji dla obydwu kościołów. W mi-
krocząsteczkach wycięto indywidualny kod przypisany dla da-
nej katedry, składający się z 16 znaków alfanumerycznych. 
W wyniku oględzin prowadzonych w czasie znakowania ustalo-
no także miejsca przechowywania obiektów, które, mimo 
że są przypisane dla danej katedry, znajdowały się najczęściej 
jako depozyty w Muzeum Archidiecezjalnym albo w reprezen-
tacyjnych pomieszczeniach kurialnych. Informacje o nowym 
miejscu przechowywania wpisywano na kartę ewidencyjną. 
W trakcie trwania procesu znakowania podjęto decyzję, aby 
oznakować także bogate zbiory Muzeów Archidiecezjalnych, 
co dodatkowo podniosło rangę zabezpieczeń zabytków w tych 
obiektach. 

Podczas procesu znakowania policjanci z Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Poznaniu kontrolowali zabezpieczenia tech-
niczne budynków katedralnych i wyniki tych kontroli przekazy-
wali zarządcom budynków. Po oznakowaniu zespołu zabytków 
w katedrach każdorazowo pracownik Urzędu Konserwator-
skiego sporządzał notatkę służbową. Szczegółowy raport 
z działań wykonywała także policja i przekazywała go do wia-
domości Urzędu Konserwatorskiego. Raporty te informowały 
o stwierdzonych brakach zabytków, w związku z czym wysto-
sowywano zapytania do księży proboszczów o ich wyjaśnienie 
i próbę odszukania zaginionych obiektów. W przypadku po-
twierdzenia zaginięcia zostaną sporządzone arkusze strat 
i przekazane Narodowemu Instytutowi Muzealnictwa i Ochrony 
Zbiorów. 

Najważniejszą rzeczą, jaka dokonała się w ramach realiza-
cji programu znakowania zabytków ruchomych, jest sporzą-
dzenie przez Sekcję Technik Audiowizualnych i Fotografii Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu wysokiej klasy 
dokumentacji fotograficznej dla każdego oznakowanego zabyt-
ku, uwzględniającej tzw. znaki szczególne obiektów – punce 
złotnicze, ryte napisy, zindywidualizowane ornamenty, a nawet 
charakterystyczne uszkodzenia. Dotyczy to także eksponatów 
znajdujących się w muzeach. Trzeba przy tym podkreślić, 
że samo znakowanie nie zastąpi w żadnym wypadku doku-
mentacji fotograficzno-opisowej dla danego zabytku, ale może 
być dodatkową formą identyfikacji. W ramach tego etapu ozna-
kowano i sfotografowano ponad 1 300 zabytków, co skutkowa-
ło zebraniem ponad 6 000 zdjęć. Prace przy realizacji pierwsze-
go etapu znakowania trwały 4 tygodnie i zaangażowany był 
w nie zespół roboczy składający się z inspektora ds. zabytków 
ruchomych WUOZ w Poznaniu lub Biura Miejskiego Konserwa-
tora Zabytków w Poznaniu, policjanta z Wydziału Prewencji, 
policjanta z Wydziału Kryminalnego oraz dwóch policjantów 
z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu5. 

Wielokrotnie w trakcie trwania programu zadawano pyta-
nia odnoszące się do bezpieczeństwa stosowania preparatu 
z mikrocząsteczką na obiektach zabytkowych. Stanowczo jed-
nak należy podkreślić, że ewentualne szkodliwe działanie pro-
duktu do znakowania na substancję zabytku jest niewspół-
miernie niższe od korzyści prewencyjnych, jakie można 
osiągnąć po zakończeniu programu, tak bardzo podkreślanych 
przez stronę policyjną. W połowie kwietnia tego roku wielko-
polska policja wraz z Miejskim Konserwatorem Zabytków 
w Poznaniu dokonała oznakowania wysokiej klasy zespołu za-
bytków ruchomych zgromadzonych w kościele farnym pw. 
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Marii Magdaleny 
w Poznaniu – ogółem 220 zabytków. Wydano wytyczne w spra-
wie dodatkowych zabezpieczeń przy tak licznym ruchu tury-
stycznym i pielgrzymkowym w kościele. 14 czerwca 2017 r. 

zakończył się kolejny etap znakowania zabytków sakralnych. 
Tym razem obejmował on dekanat kostrzyński Archidiecezji 
Poznańskiej. Wytypowanie tego dekanatu było pierwszym kro-
kiem do realizowania wszystkich opisanych działań w mniej-
szych kościołach, niejednokrotnie usytuowanych na terenach 
wiejskich, a posiadających wysokiej klasy zabytki ruchome. 
Obecnie trwa podsumowanie wyników znakowania. W planach 
na drugą połowę roku jest oznakowanie zabytków ruchomych 
zgromadzonych w bazylice i klasztorze Księży Filipinów 
na Świętej Górze w Gostyniu. Konieczne jest także obserwowa-
nie oznakowanych już zabytków w celu kontroli wpływu zasto-
sowania produktu firmy „DNA Program” na substancję zabytku. 
Będzie to istotny czynnik w dalszej realizacji programu.

Na zakończenie należy podkreślić olbrzymie zaangażowa-
nie policjantów i pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków w Poznaniu w realizację „Wielkopolskiego programu 
znakowania zabytków ruchomych zgromadzonych w obiek-
tach sakralnych”. To, co na początku tej inicjatywy wydawało się 
nie do zrealizowania przy tak marnych zasobach kadrowych 
obydwu służb, zakończyło się na tym etapie pełnym 
sukcesem.

Znakowanie zabytków w kościele parafialnym w Gułtowach, dekanat 
kostrzyński, fot. Przemysław Kuś, Archiwum KWP w Poznaniu
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PRZYPISY

1  H. Gabryelczyk, Ochrona dóbr dziedzictwa narodowego na terenie województwa 
wielkopolskiego (na przykładzie wybranych przedsięwzięć), w: Służby w ochronie 
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2 www.razembezpieczniej.msw.gov.pl/rb/bank-dobrych-praktyk/projekt/
technologie-systemy-zn/343,Technologie-systemy-znakowania-mienia.html 
[dostęp: 30.06.2017].

3 www.dnaprogram.pl/o-technologii/ [dostęp: 30.06.2017].
4 www.pbt.poznan.pl [dostęp: 29.06.2017].
5 www.policja.pl/pol/aktualnosci/133442,Podsumowanie-I-etapu-znakowania-

zabytków-sakralnych.html [dostęp: 29.07.2017].

MARTA DWORNICZAK

Historyk sztuki i teolog, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu. Od 1999 r. związana z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu, 
najpierw jako inspektor Wydziału Zabytków Ruchomych, od 2007 r. jako kierownik te-
go wydziału. Absolwentka studiów podyplomowych Konserwacja, Kształtowanie Ar-
chitektury i Aranżacja Wnętrz Obiektów Sakralnych na Politechnice Krakowskiej i Uni-
wersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

NEW TECHNOLOGIES IN MARKING HISTORICAL MONUMENTS. 
EXPERIENCES OF THE PROVINCIAL HERITAGE MONUMENT 
PROTECTION OFFICE IN POZNAŃ AND OF THE POLICE IN 
WIELKOPOLSKA PROVINCE
There are over 21,500 objects entered into the register of monuments in the Wielko-
polska Province, including over 20,000 in churches and holy sites. As is visible from the 
above data, over 91% of the movable monuments of the province are open to believers 
and tourists who visit churches. This puts monuments in direct danger. Since 2009, 
sacral monuments have been undergoing detailed inspections in order to increase the 
level of security against break-ins and thefts. Within the scope of these activities, the 
programme of marking the movable monuments located in sacral places in Wielko-
polska was launched. On 19 November 2015, the President of the Polish Bishops, 
Archbishop Stanisław Gądecki, Metropolitan of Poznań and the Monument Conserva-
tor of Wielkopolska, Jolanta Goszczyńska, and Inspector Rafał Batkowski of the Wiel-
kopolska Provincial Police Headquarters in Poznań, signed the principles of the pro-
gramme. The principal aims of the programme were inter-institutional cooperation in 
terms of protecting the national heritage in Wielkopolska Province and implementing 
new forms of security by marking movable monuments for their identification. The 
DNA Programme system for identifying property was used to mark the monuments. 
Police statistics and research prove that the micro-particle system of security comple-
ments the effective preventive activity. During the first stage of marking, the cathedrals 
in Poznań and Gniezno were selected as the most frequently visited by pilgrims and 
tourists. The most important result of the programme was high-quality photographic 
documentation including the so-called ‘special marks of an object’, i.e. goldsmith’s 
punches, engraved inscriptions, individualised ornaments and characteristic damage, 
prepared by the Section for Audiovisual and Photographic Techniques of the Wielko-
polska Provincial Police Headquarters in Poznań. It also concerns exhibits located in 
archdiocesan museums. During the first stage, over 1300 monuments were marked 
and photographed, which resulted in over 6000 photographs. The state of the monu-
ments’ preservation and the way they were stored were analysed. The process of mar-
king the movables in the Fara Church in Poznań and in selected deaneries of the Arch-
diocese of Poznań has already been finished.

Znakowanie zabytków w katedrze w Poznaniu, fot. Damian Kaszyński, 
Archiwum KWP w Poznaniu


