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dr Piotr M. A. Cywiński
dyrektor Muzeum

Przedmioty codziennego użytku. Zabrane w ostatnią podróż. Właśnie te najważniejsze, 
najbardziej potrzebne, najbardziej lubiane, najcenniejsze. Cały pozostały dobytek można 
było sprzedać, oddać, porzucić, ale właśnie tych przedmiotów nie.

Dziś najczęściej tylko one pozostały. Ludzi, dla których tak wiele znaczyły, praktycznie 
już nie ma. Dlatego owe przedmioty stały się – jako ruchoma część Miejsca Pamięci – 
dobrem światowego dziedzictwa. One dla swoich właścicieli były ważne. Dziś dla ludzkości 
są bezcenne. Zawierają w sobie bowiem ślady życia i ślady mordu. Ślady człowieczeństwa  
i odczłowieczenia. Ślady wszystkiego, co było.

Tak naprawdę nie konserwujemy przedmiotów. To właśnie ślady są konserwowane, aby 
przetrwały przez pokolenia.

Everyday items. Taken on a final journey. The most important, the most needed, the most 
liked, the most precious ones. All the rest of the property could be sold, given away, 
abandoned, but not these items.

Presently, it’s all that has been left. The people for whom they meant so much are practically 
gone. Therefore, these items have become—as a movable part of the Memorial—a property 
of the world heritage. They were important to their owners. Presently, they are invaluable 
to mankind. They embrace the traces of life and traces of murder. The traces of humanity 
and dehumanization. The traces of all that has gone.

We don’t really preserve these items. What’s really being preserved are the traces,  
so that they can be saved for the next generations.
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2 Obuwie pozostałe po ofiarach, 
znalezione w jednym z budyn-
ków znajdujących się w pobliżu  
KL Auschwitz I na terenie tzw. 
Schutzhaftlagererweiterung. Fo-
tografia wykonana w 1945 r.

Victims’ shoes, found in one of  
the buildings near KL Auschwitz I 
in the area of the so-called Schutz- 
haftlagererweiterung. Photo taken 
in 1945.

Przekazujemy w Państwa ręce podsumowanie projektu konserwacji 
wybranych archiwaliów i muzealiów, znajdujących się w zbiorach Pań-
stwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. 

Projekt był kolejnym zadaniem zrealizowanym w ramach Globalnego 
Planu Konserwacji, który opracowany został przez zespół konserwato-
rów Muzeum w celu zachowania i ochrony wszystkich pozostałości po 
niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Ausch-
witz. Planem objęto: teren, budynki, elementy infrastruktury, muzealia 
oraz archiwalia. Przewidziano w nim sukcesywną, kompleksową kon-
serwację obiektów. Prowadzenie działań było możliwe dzięki środkom 
pochodzącym z utworzonego w tym celu Funduszu Wieczystego, za-
rządzanego przez Fundację Auschwitz-Birkenau. 

Te wyjątkowe przedmioty i dokumenty są świadectwem losu 
ofiar: Żydów oraz Polaków, Romów i Sinti, sowieckich jeńców 
wojennych oraz osób innych narodowości deportowanych do 
obozu, zmuszanych do niewolniczej pracy i mordowanych w ko-
morach gazowych. Świadczą o historii konkretnych ludzi i często 
stanowią jedyny ślad ich istnienia.

W ramach projektu zabezpieczono kilka tysięcy obiektów. Wśród nich 
znalazło się mienie zrabowane, tj. przedmioty pozostałe po deporto-
wanych, odnalezione bezpośrednio po wyzwoleniu na terenie byłego 
obozu. Są to m.in. rzeczy osobiste: buty oraz walizki, niektóre z wy-
pisanymi ręcznie nazwiskami i adresami właścicieli, a także kosze, 
naczynia, protezy i ortezy. Pracami konserwatorskimi objęto również 
korespondencję więźniów, która – mimo że powstawała pod pełną 
kontrolą administracji obozowej – dostarczyła wielu informacji o pi-
szących. Szczególną grupą obiektów były, pozyskane w trakcie prac 
ziemnych, znaleziska archeologiczne. 

Konserwacji poddano również przedmioty związane z administracją 
SS i funkcjonowaniem KL Auschwitz: tablice informacyjne, a także do              
kumentację rozbudowy obozu, zawierającą rysunki techniczne, plany 
architektoniczne i dotyczące ich opisy.

Wprowadzenie



3 Puszki po cyklonie B. Fotografia 
wykonana po wyzwoleniu obozu 
w lutym 1945 r.

Zyklon B canisters. The photo was 
taken after the liberation of the 
camp in February 1945.

We are pleased to present a publication summarizing the conservation 
project aimed at the preservation of selected archival materials and 
museum objects from the collections of the Auschwitz-Birkenau State 
Museum (A-BSM) in Oświęcim. 

The project was one of the tasks implemented under the Master Plan 
for Preservation, which was developed by a team of Museum conser-
vators in order to preserve and protect all the remains of the Ger-
man Nazi Auschwitz concentration and extermination camp. The plan 
covers: the grounds, buildings, elements of infrastructure, museum 
collections, and archives. It provides for a successive, comprehensive 
conservation of these buildings and objects. The activities are possible 
owing to the proceeds from the Perpetual Fund established for this 
purpose, and managed by the Auschwitz-Birkenau Foundation.

These exceptional items and documents are testimony to the fate 
of the victims: Jews and Poles, Roma and Sinti, Soviet prisoners 
of war, and people of other nationalities deported to the camp, 
forced into slave labour, and murdered in gas chambers. They te-
stify to the history of specific people, often being the only traces 
of their existence.

Several thousand objects were secured as part of the project. They in-
clude plundered property, i.e. items brought by the deportees, found 
immediately after the liberation in the camp. These include personal 
belongings: shoes and suitcases, some with handwritten names and 
addresses of the owners; as well as baskets; utensils; prostheses, and 
orthoses. The conservation work also included the correspondence of 
prisoners, which, despite the fact that it was created under the full 
control of the camp administration, provides a lot of information  
about the authors. A special group of objects were archaeological  
finds obtained during earthworks. 

Items related to the SS administration and the operation of KL Ausch-
witz were also subjected to conservation: information boards, as well 
as the documentation of the camp expansion, including technical 
drawings, architectural plans, and descriptions thereof.

Preface



4 Protezy pozostałe po ofiarach, 
znalezione po wyzwoleniu obozu 
na terenie KL Auschwitz. Foto-
grafia wykonana w 1945 r.

Prostheses of the victims, found 
after the liberation of the camp in 
KL Auschwitz. Photograph taken 
in 1945.

Projekt objął także przedmioty wykorzystywane w procesie zagłady, 
w tym: puszki po cyklonie B, pozostałości wyposażenia krematoriów 
i komór gazowych oraz przedmioty bezpośrednio związane ze spraw-
cami, takie jak niemieckie hełmy wojskowe.

Wszystkie działania konserwatorskie podporządkowano założeniu, 
że każdy obiekt powinien być traktowany jak dokument, w związku 
z czym kierowano się zasadą minimalnej ingerencji. Starannie dobrane 
metody konserwacji pozwoliły na zabezpieczenie obiektów na kolej-
ne lata, jednocześnie nie zaburzając ich historycznego przekazu. Dla 
osiągnięcia tego celu istotna była poprawa sposobu ich przechowy-
wania. Właściwa opieka konserwatorska zapewnia trwanie przedmio-
tów jako materialnego dowodu tego, co wydarzyło się w Auschwitz. 
Dzięki temu możliwe jest zachowanie pamięci o jego ofiarach.

Prace konserwatorskie, przewidziane w projekcie, zostały przepro-
wadzone w Pracowniach Konserwatorskich Muzeum. Wykonali je 
konserwatorzy z wieloletnim doświadczeniem, przy wsparciu inter-
dyscyplinarnego zespołu specjalistów z różnych dziedzin. Na bazie 
doświadczeń zbieranych w Pracowniach od momentu ich utworze-
nia w 2003 r. możliwe było zastosowanie właściwych metod, środków 
i rozwiązań dla złożonych problemów wynikających ze specyfiki wy-
jątkowych obiektów, z którymi mamy do czynienia. 

W konserwacji każdego z 8000 różniących się materiałem i technolo-
gią wykonania oraz stanem zachowania obiektów zastosowano dedy-
kowane, indywidualne rozwiązania.       

Rafał Pióro
zastępca dyrektora

dr Aleksandra Papis
kierownik Pracowni Konserwatorskich



The project also covered items used in the extermination process, in-
cluding Zyklon B canisters, remnants of the crematoria and gas cham-
bers equipment, and items directly related to the perpetrators, e.g. 
German military helmets.

All preservation activities were guided by the premise that each item 
should be treated as a document, therefore the principle of minimal 
intervention was followed. Carefully selected conservation procedures 
allowed for the preservation of the objects for the following years, 
leaving the historical message intact. To achieve this goal, it was im-
portant to improve their storage conditions. Proper conservation care 
of items ensures that they will remain as material evidence of what 
happened in Auschwitz. This way, it is possible to preserve the memory 
of its victims.

The conservation works provided for in the project were carried out  
in the Museum Conservation Laboratories. They were conducted by 
experienced conservators, with the support of an interdisciplinary 
team of specialists from various fields. Based on the experience gath-
ered in the Laboratories, since their establishment in 2003, it has  
been possible to apply appropriate methods, materials, and solutions 
to complex problems resulting from the specificity of the unique ob-
jects we deal with.

Dedicated, individual solutions were used in the conservation of each 
of the 8,000 objects that differ in terms of material, technology and 
their current state of preservation.

5 Naczynia po deportowanych do 
KL Auschwitz, znalezione po wy-
zwoleniu obozu. Fotografia wy-
konana w 1945 r.

Utensils taken away from people 
deported to KL Auschwitz, found 
after the liberation of the camp. 
Photograph taken in 1945.

dr Aleksandra Papis
Head of Conservation Laboratories

Rafał Pióro
Deputy Director



6 Fragment planu zespołu Zentral-
bauleitung przedstawiający rzuty 
baraku murowanego w KL Ausch-
witz II-Birkenau. 

A fragment of a plan of the Zen-
tralbauleitung showing projections 
of a brick barrack in KL Auschwitz 
II-Birkenau.

Dokumenty wytworzone w biurach obozowych w czasie funkcjonowania 
KL Auschwitz stanowią najistotniejszą część muzealnego archiwum. Akta 
te odnoszą się przede wszystkim do więźniarek i więźniów, opisując ich 
losy w tragicznej rzeczywistości obozowej. Część dokumentacji dotyczy 
także członków załogi SS pełniących służbę na różnych szczeblach hierar-
chii obozowej. Niebagatelne znaczenie dla poznania historii KL Auschwitz 
mają także plany oraz dokumentacja techniczna wytworzone przez Cen-
tralny Zarząd Budowlany (Zentralbauleitung). Akta te przedstawiają 
szczegółowo etapy rozwoju obozu – od jego początków, kiedy na terenie 
dawnych koszar powstał obóz macierzysty, przez utworzenie KL Ausch- 
witz II-Birkenau, aż po wybudowanie komór gazowych i krematoriów, 
które stały się urządzeniami do realizacji akcji masowej zagłady Żydów.

Istotą dokumentów wytwarzanych przez obozową administrację jest ich 
szczegółowość. System administracyjny zakładał bowiem, że realizowanie 
zadań poszczególnych wydziałów administracji obozowej będzie miało 
odzwierciedlenie w różnego rodzaju dokumentach. Rejestrowano zatem 
nowo przywożonych więźniów, a ich dane personalne zastępowane były 
kolejnymi numerami obozowymi. Skrupulatnie odnotowywano zgony 
więźniów, chociaż nie ujawniano prawdziwych przyczyn ich śmierci. Po-
dawano szczegóły dotyczące zatrudnienia więźniów w różnych grupach 
roboczych. Prowadzone były księgi ewidencyjne szpitali obozowych dla 
więźniów. Odnotowywano także informacje o przenoszeniu więźniów do 
innych obozów.

Efektem działań tak rozbudowanej biurokracji obozowej było powstanie 
ogromnej ilości dokumentów. Stąd, w obliczu nieuchronnej klęski mili-
tarnej niemieckiej Trzeciej Rzeszy, władze obozowe podjęły decyzję o ko-
nieczności zniszczenia tych akt w celu zatarcia śladów zbrodni. Od po-
łowy 1944 roku, najczęściej rękami samych więźniów, przeprowadzano 
nieco chaotyczną akcję palenia dokumentów. Tylko niewielką ich część 
więźniowie zdołali ukryć. Ocalała także część akt, których już po pro-
stu nie zdążono zniszczyć. Niestety, zaraz po wyzwoleniu obozu znaczną 
część ocalałej dokumentacji przejęła Armia Czerwona. Do dziś w rosyj-
skich archiwach spoczywa część dokumentów KL Auschwitz, a naszemu 
Muzeum udało się pozyskać jedynie ich kopie.

Archiwalia, które znajdują się w naszych zbiorach, stanowią wciąż źródło 
zainteresowania badaczy, historyków i dziennikarzy z całego świata. Za-
warte w nich informacje są bezcenne dla rodzin więźniów i ofiar obozu, 
bowiem kolejne pokolenia wciąż starają się poznać losy swoich bliskich, 
którzy cierpieli w KL Auschwitz. Dlatego dla nas tak bardzo ważny jest 
każdy dokument, za którym kryją się losy konkretnych osób.

Archiwalia

dr Wojciech Płosa
kierownik Archiwum



7 Fragment listu wysłanego do ro-
dziny przez więźnia KL Auschwitz.

Fragment of a letter sent by a KL 
Auschwitz prisoner to his family.

Documents created in camp offices during the operation of the KL Aus-
chwitz are an essential part of the Museum Archives. These files primarily 
refer to the prisoners, outlining their fates in the tragic camp reality. 
Some documents also pertain to the members of the SS personnel serv-
ing at various levels of the camp hierarchy. Plans and technical docu-
ments generated by the Central Construction Office (Zentralbauleitung) 
are also of vital importance for learning the history of KL Auschwitz. 
These files present in detail stages of development of the camp: since its 
beginnings, when the main camp was set up in the area of the former 
barracks, through establishment of KL Auschwitz II-Birkenau, until the 
erection of gas chambers and crematoria, which became the devices for 
the mass extermination of Jews.

The essential part of the documents generated by the camp administra-
tion are the details. The administration system relied on an assumption 
that performance of tasks of individual divisions of the camp adminis-
tration would be reflected in various types of documents. Thus, newly 
arrived prisoners were registered, and their personal data were replaced 
by subsequent camp numbers. Deaths of prisoners were scrupulously re-
corded, even though the actual causes of death were not listed. Details 
pertaining to the employment of prisoners in various work groups were 
given. Record books of camp hospitals for prisoners were kept. Further-
more, information on transfers of prisoners to other camps was also re-
corded.

The effect of operation of such extended camp bureaucracy was a huge 
amount of documents. Thus, in the face of the inevitable military failure of 
the Third Reich, the camp authorities decided to destroy these files so as 
to wipe out the traces of the crime. From mid 1944, most often with the 
hands of prisoners, rather chaotic action of burning the documents was 
carried out. The prisoners managed to hide only a small portion of them. 
Some files which the authorities did not manage to destroy were also 
saved. Unfortunately, right after the liberation of the camp, a sizeable part  
of the surviving documents was taken over by the Red Army. Until now, 
some of the documents from KL Auschwitz are still kept in the Russian 
archives, and our Museum has only managed to procure copies thereof.

Documents held in our archives are still the source of interest for re-
searchers, historians and journalists from all over the world. Information 
kept in them is priceless for the families of the camp victims, because 
subsequent generations are still trying to learn about the fates of their 
beloved ones who suffered in KL Auschwitz. Therefore, every document 
that presents the story of a specific person is very important for us.

Archival Materials 

dr Wojciech Płosa
Head of Archives



Zbiory Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau to bardzo liczna, 
zróżnicowana i zarazem wyjątkowa grupa przedmiotów. Kontekst miej-
sca oraz wydarzeń historycznych z nim związanych nadaje tym obiektom 
wręcz symboliczny charakter. 

Przedmioty w większości użytkowe – obuwie, walizki, okulary, naczynia 
emaliowane, sztućce – stanowią większą część zasobów, jakimi opieku-
je się Muzeum. Wpisane do inwentarza muzealnego, podlegają pełnej 
ochronie jako dobra kultury.

Liczby, którymi operuje Muzeum, odzwierciedlają rozmiar tragedii: oko-
ło 40 m3 butów; około 3800 waliz, w tym niemal 2100 z indywidualnymi 
napisami, imionami, nazwiskami, datą urodzenia, adresem właściciela; 
ponad 12 tysięcy naczyń kuchennych (miski, kubki, garnki); 470 protez 
i ortez; 397 sztuk odzieży więźniarskiej (kojarzonej dziś z pozbawieniem 
człowieczeństwa w rzeczywistości obozowej); 246 tałesów; około 4100 
prac artystycznych (w tym 2 tysiące wykonanych w obozie w trakcie 
jego funkcjonowania), a także wiele innych związanych bądź z depor-
tacjami, bądź z życiem obozowym. Znalezione na terenie Auschwitz po 
jego wyzwoleniu w styczniu 1945 roku, zabezpieczone dzięki inicjatywie 
byłych więźniów po dziś dzień stanowią dowód zbrodni ludobójstwa. 

Obiekty historyczne z zasobów Muzeum wymagają specjalistycznej opie-
ki zarówno z uwagi na ich status, jak i, przede wszystkim, na ich stan 
zachowania oraz wartość edukacyjną i naukową. Wszelkie prowadzone 
działania związane z przedmiotami mają zapewnić im bezpieczeństwo 
podczas przechowywania w magazynach muzealnych, ale także podczas 
ekspozycji w ramach wystaw.

Katalog zbiorów nie jest zamknięty. Wciąż, nawet po kilkudziesięciu latach 
od wyzwolenia, mamy nowe nabytki, dary od potomków ofiar, znalezi-
ska pochodzące z terenu byłych obozów. Historia tego miejsca jest nadal 
żywa, a każdy, nawet drobny przedmiot, jest jej nierozerwalną częścią. 
Jednym z głównych powodów przekazywania pamiątek rodzinnych do 
Muzeum jest chęć zapewnienia im właściwej opieki tak merytorycznej, 
jak i konserwatorskiej oraz świadomość, że tylko w tym miejscu drob-
ne obiekty mają szansę opowiadać o tragedii ofiar wspólnym, mocnym, 
stanowczym głosem. Naszym zadaniem jest sprostać temu wyzwaniu, co 
jest możliwe tylko dzięki profesjonalnej kadrze, właściwie przygotowanej 
do prowadzenia prac oraz znającej specyfikę miejsca.

8 Walizki i kosze na ekspozycji sta-
łej muzeum w bloku 5. Przykłady 
z wypisanymi danymi właścicieli.

Suitcases and baskets at the Mu-
seum’s permanent exhibition in 
Block 5. Exhibits with the owners’ 
particulars.

Muzealia

Elżbieta Cajzer
kierownik Zbiorów



The collections of the Auschwitz-Birkenau State Museum make up 
a very numerous, diversified and also exceptional group of objects. The 
context of the place and the historical events related to grants them an 
almost symbolic character. 

Primarily utility items—footwear, suitcases, glasses, enamel dishes, 
cutlery—constitute the greater part of the collections taken care of by 
the Museum. Included in the Museum inventory, they are protected as 
cultural assets.

Mere numbers reflect the dimensions of the tragedy: approx. 40 cubic 
metres of shoes; approx. 3,800 suitcases, including 2,100 with individu-
al labels, first names, surnames, dates of birth, owners’ addresses; over 
12,000 kitchen utensils (bowls, cups, pots); 470 prostheses and ortho-
ses; 397 items of prisoner clothing (today associated with deprivation 
of humanity in the camp reality); 246 tallits; approx. 4,100 works of art 
(including 2,000 created in the camp during its operation), as well as 
many other items related either to the deportations or to the camp life. 
Found in the post-camp areas after its liberation in January 1945, se-
cured thanks to the initiative of the former prisoners, they have served 
as the evidence for the genocide. 

Historical objects in the Museum Collections require specialist care, 
both on account of their status, as well as—or primarily—the objects 
condition and educational and scientific value. All the conducted ac-
tivities related to the items are aimed to ensure adequate protection 
during storage in the Museum, as well as during display at exhibitions.

The catalogue of collections is not closed; still, even after several  
decades since the liberation, we have new acquisitions, donations from 
descendants of the victims, found items that derive from the areas of 
the former camps. The history of the place is still alive and every, even 
tiny, item is its inseparable part. One of the main causes for family  
memorabilia being handed over to the Museum is the desire to provide 
them with adequate care, both substance-related and conservation as 
well as awareness that the small items only here have the opportunity 
to talk about the tragedy of the victims in a clear, audible and firm 
voice. It is our task to face this challenge, which is only possible thanks 
to the professional personnel, adequately prepared for performing this 
work and familiar with the specific character of the place.

9 Buty na ekspozycji stałej muzeum 
w bloku 5.

Shoes at the Museum’s perma-
nent exhibition in Block 5.

Museum Collections

Elżbieta Cajzer
Head of Collections
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Opis projektu
W latach 2016-2021 w ramach Globalnego Planu Konserwacji zreali-
zowano w Pracowniach Konserwatorskich pięć etapów projektu „Kon-
serwacja muzealiów i archiwaliów PMA-B”. Jego głównym celem było 
zabezpieczenie wybranej części zbiorów Muzeum, poprzez podjęcie 
działań interwencyjnych, polepszających stan poszczególnych obiek-
tów. Pracom konserwatorskim poddano obiekty w najgorszym stanie 
zachowania. Przeprowadzenie działań zabezpieczających umożliwiło 
ich bezpieczne przechowywanie, a w wielu przypadkach – również dal-
szą ekspozycję. 

Prace badawcze i konserwatorskie zrealizowane zostały przez interdy-
scyplinarny zespół specjalistów Pracowni Konserwatorskich Muzeum, 
m.in. przez konserwatorów zabytków różnych specjalizacji, chemików, 
mikrobiologów i osoby odpowiedzialne za dokumentację konserwator-
ską, w tym fotografów. 

Na realizację projektu złożyły się następujące działania: zdiagnozo-
wanie problemów konserwatorskich; przygotowanie programów prac; 
opracowanie, na podstawie zebranych doświadczeń i wykonanych ba-
dań, indywidualnych metod konserwacji; przeprowadzenie zabiegów 
konserwatorskich; udokumentowanie całości prac, jak i poszczegól-
nych jego etapów.

W ramach projektu zakonserwowanych zostało ponad 8100 muzealiów 
i archiwaliów, zdigitalizowano przeszło 7800 dokumentów i zbadano 
stan zachowania prawie 1700 papierowych obiektów artystycznych. 

10 Zestawienie poszczególnych rodzajów 
obiektów poddanych pracom podczas 
kolejnych etapów projektu.

List of individual types of objects that 
underwent conservation treatments dur-
ing the subsequent stages of the project.

Task
Amount of objects in each stage of the project

Totality Stage I 
2016

Stage II 
2017

Stage III 
2018

Stage IV 
2019

Stage V 
2020-2021

Condition Assessment of Works of Art on Paper 1675 - - - - 1675

Conservation of Camp Letters 724 738 400 400 1000 3262

Conservation of Suitcases 100 50 30 40 110 330

Conservation of Baskets - 20 15 20 5 60

Conservation of Orthopaedic Supplies - - 15 20 30 65

Conservation of Shoes - - - 200 1200 1400

Conservation of Enamelware - - - 30 - 30

Conservation of Archaeological Objects - - - - 2550 2550

Conservation of Wooden Camp Boards - - 5 - - 5

Conservation of Documents and Plans of the Zentralbauleitung 65 65 40 - - 170

Conservation of Helmets - - - - 45 45

Conservation of Zyklon B Canisters 15 15 45 40 55 170

Conservation of Elements of the Gas Chambers and Crematoria - - 20 5 - 25

The total amount of preserved objects 904                                                                                  888 570 755 4995 8112  

Digitization of Camp Letters 724 738 400 400 1000 3262

Digitization of Documents and Plans of the Zentralbauleitung 833 850 700 600 1600 4583

The total amount of digitized objects 1557 1588 1100 1000 2600 7845
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Project Description
Five stages of the Conservation of the A-BSM Collections and Archi-
val Materials project were carried out in the Conservation Laborato-
ries within the period from 2016 to 2021, as part of the Master Plan 
for Preservation. The project’s main purpose thereof was to preserve 
a selected part of the Museum’s collections by intervention aiming to 
improve the condition of certain objects. Items in the worst condition 
were selected for preservation work. Carrying out conservation work 
allowed for their safe storage, and in many cases also further display. 

Research and conservation works were carried out by an interdisciplin-
ary team of qualified specialists from the Museum Conservation Labo-
ratories, including conservators-restorers of various specializations, 
chemists, microbiologists, and persons responsible for conservation 
documentation, including photographers. 

The project consisted of the following activities: recognition of the 
issues related to the preservation; preparation of conservation treat-
ments proposals; developing, on the basis of examination and analyses 
performed, individual methods of conservation; carrying out conserva-
tion treatments; as well as documenting the entire work and particular 
stages thereof.

As part of the project, more than 8,100 museum objects and archival 
materials have been preserved, more than 7,800 documents have been 
digitized and the condition of almost 1,700 works of art on paper has 
been examined. 

11 Planowanie harmonogramów prac dla 
poszczególnych grup obiektów. 

Planning work schedules for individual 
groups of objects. 
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Ocena stanu zachowania  
obiektów artystycznych  
na papierze

W 2016 r., w ramach I etapu projektu, przeprowadzono badania stanu 
zachowania prac artystycznych wykonanych na podłożu papierowym. 

Kontrolowane obiekty to unikatowe prace, autorstwa więźniów obozu, 
wykonane różnymi technikami rysunkowymi, malarskimi i graficzny-
mi na papierach o różnej jakości i składzie włóknistym, na podłożach 
artystycznych, jak również na papierach przypadkowych, dostępnych 
w obozie. Ich stan zachowania był niejednorodny, odzwierciedlający 
warunki, w jakich się znajdowały, zanim trafiły do Muzeum.

Dzięki znajomości specyfiki zbioru do wykonania zaplanowanego prze-
glądu wybrano metodę „obiekt po obiekcie”. Jest to pracochłonna i dro-
biazgowa metoda, umożliwiająca jednak zebranie najdokładniejszych 
danych. Kondycję badanych prac artystycznych oceniano w punktach. 
Przyznane punkty były wynikiem oceny konserwatorskiej przeprowa-
dzonej na podstawie obserwacji stanu zachowania oraz badania war-
tości pH papieru. 

Oceniano zniszczenia podzielone na trzy kategorie:
 - czynniki kwalifikujące obiekt do konserwacji – a wśród nich: zniszcze-
nia mikrobiologiczne, wartość pH, mechaniczne uszkodzenie warstwy 
malarskiej (do naprawy), blaknące środki pisarskie lub malarskie, taśmy 
samoprzylepne, zabrudzenia;

12 Do analizy kondycji obiektów stworzo-
no tabelę stanu zachowania ułatwiającą 
zestawienie wszystkich zbieranych infor-
macji.

A preservation status table, which facil-
itates the listing of all collected infor-
mation, has been created to analyse the 
condition of the objects.
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Condition Assessment
of Works of Art
on Paper 

In 2016, as part of the first stage of the project, a survey on the condi-
tion of works of art on paper was carried out. 

The objects, whose state of preservation was examined, are unique 
works by camp prisoners made with several drawing, painting, and 
graphic techniques on paper of various quality and fibre composition, 
on painting supports, as well as on random papers, available in the 
camp. Their state of preservation was heterogeneous and reflected the 
conditions in which they were placed before becoming part of the mu-
seum objects.

Due to the knowledge of the collection specifics, the individual object-
by-object method was selected for the planned survey. It is a work-
consuming and detailed method but provides the most accurate data. 
The condition of the examined works of art was assessed in grades. The 
given grades were based on the conservators evaluation carried out on 
the basis of observation of the state of preservation and examination of 
the pH value of the paper. 

Damage types, divided into 3 categories were rated as follows:
 - factors qualifying an object for conservation works—including: mi-
crobiological damage, pH value, mechanical damage to the paint layer 
(to be repaired), fading writing or painting media, adhesive tapes, dirt;

13 Dla zobrazowania wyników przeprowa-
dzonego przeglądu wykonano wykres 
procentowy przedstawiający podział ba-
danej grupy obiektów ze względu na stan 
zachowania:

To illustrate the results of the survey, 
a percentage chart was made showing 
the division of the examined group of 
objects according to their current state 
of preservation:

  grupa I
        - w dobrym stanie zachowania
       - good condition

    grupa II
        - w średnim stanie zachowania
       - fair condition

  grupa III
        - w złym stanie zachowania
       - poor condition

        grupa IV
         - w bardzo złym stanie zachowania
       - very poor condition



22 Zachować Autentyzm
Ocena stanu zachowania obiektów artystycznych na papierze
Konserwacja muzealiów i archiwaliów

 - czynniki estetyczne, nieprzyspieszające degradacji – stopień zażół-
cenia, mechaniczne uszkodzenie warstwy malarskiej (nie do naprawy), 
pofalowanie, zaplamienia, przedarcia, ubytki;
 - czynniki wynikające ze sposobu przechowywania – opakowanie i pas-
se-partout. 

Skrupulatnie wykonane badania pozwoliły ustalić liczbę obiektów 
w złym, średnim i dobrym stanie zachowania, rodzaje zniszczeń najbar-
dziej powszechne dla tego zbioru i przyczyny ich powstania. Umożliwiły 
wskazanie obiektów, które powinny przejść najpilniejsze prace konser-
watorskie, określenie możliwości ich eksponowania oraz potrzeby zmia-
ny sposobu przechowywania. Badania stały się bazą informacji, która 
będzie w przyszłości wykorzystywana do porównywania wyników z ko-
lejnych przeglądów. 

Szczegółowej ocenie poddano 1675 obiektów.

14 Pomiary wartości pH papieru wykonano 
metodą potencjometryczną z wykorzysta-
niem elektrody stykowej. Wybrany spo-
sób badania kwasowości papieru należy 
do metod nieniszczących – niewymaga-
jących pobrania próbek. Wyniki badań są 
wskazówką do oceny stopnia degradacji 
podłoża papierowego.

Measurements of the pH value of the 
paper were made using a potentiomet-
ric method with a contact electrode. The 
chosen method of testing the acidity of 
the paper is non-destructive—sampling 
is not required. The test results are an 
indication to assess the degree of degra-
dation of the paper substrate.

15 Przeanalizowany został również stan za-
chowania opakowań i materiałów ochron-
nych, które w razie potrzeby były wymie-
niane na nowe.

The condition of packaging and protec-
tive materials was also analysed and, 
where necessary, they were replaced with 
new ones.
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 - aesthetic factors that do not accelerate deterioration—the degree of 
yellowness, mechanical damage to the paint layer (non-repairable), cor-
rugation, stains, tears, missing parts;
 - factors resulting from the method of storage—packaging and passe-
partout. 

The meticulously performed research allowed determining the number 
of items in poor, fair, and good condition, the types of damage most 
common for this collection, and the reasons for their occurrence. It 
allowed identifying the items that should undergo the most urgent 
preservation works, determining the possibility of their display, and the 
need to change the method of storage. The survey provided a data base 
to monitor condition over time and to compare the results of subse-
quent reviews.

In total, 1,675 items were subjected to a detailed assessment.

16 Konserwatorzy szczegółowo przeanalizo-
wali stan zachowania każdego obiektu.

The conservators carefully examined the 
condition of each work of art.

17 Pomiarów barwy dokonano metodą spek-
trofotometryczną. Porównanie wyników 
przeprowadzonych badań z analogiczny-
mi pomiarami wykonanymi w przyszłości 
posłuży do analizy szybkości procesu de-
gradacji materiałów, z jakich zbudowane 
są obiekty.

Colour measurements were performed 
using the spectrophotometric method. 
The comparison of the results of the 
research with analogous measurements 
made in the future will be used to ana-
lyse the pace of the degradation process 
of the materials from which the items 
were manufactured.
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Konserwacja 
i digitalizacja listów 
obozowych 
Zbiór korespondencji obozowej więźniów, liczący obecnie ponad 14 000 
archiwaliów, stanowi osobną część zespołu oryginalnych dokumentów 
KL Auschwitz. Są to listy oraz kartki pocztowe wysyłane oficjalnie przez 
więźniów i więźniarki, przede wszystkim pochodzenia nieżydowskiego, 
do swoich bliskich na wolności. 

Korespondencja oficjalna prowadzona była na specjalnych formularzach, 
które więźniowie kupowali w obozowej kantynie. Listy i kartki pocztowe 
musiały być pisane w języku niemieckim, ponieważ poddawane były nie-
mieckiej cenzurze, ustanowionej przez władze obozu.

Zdecydowana większość dokumentów to darowizny od ocalałych oraz 
ich rodzin. Zespół ten jest otwarty. Muzeum apeluje o ich przekazywa-
nie i każdego roku pozyskuje nowe nabytki. 

O historii tych dokumentów mówią także występujące na nich znisz-
czenia. Są to ubytki, różnorodne zaplamienia i zabrudzenia oraz za-
żółcenia. W miejscach zagięć papier był osłabiony i podarty. W wielu 
przypadkach przedarcia dokumentów sklejone zostały taśmą samo-
przylepną. W tych miejscach papier był mocno zdegradowany i zapla-
miony, ponieważ klej z taśmy wniknął w jego strukturę. Zdarzało się, że 
atramenty były wyblaknięte, czasem rozpłynięte. 

18 W listach pisanych przez więźniów do 
swoich rodzin wstęp był zawsze ściśle 
określony przez władze KL Auschwitz. Nie 
wolno było pisać prawdy o obozowej rze-
czywistości. Każdy list musiał rozpoczy-
nać się słowami zapewniającymi o dobrej 
kondycji więźnia i poprawnych warun-
kach bytowych.

In the letters written by prisoners to their 
families, the introduction was always 
strictly defined by the KL Auschwitz au-
thorities. It was forbidden to write the 
truth about the camp reality. Basically, 
each letter had to begin with words as-
suring of the well-being of the prisoner 
and proper living conditions.
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Conservation  
and Digitization  
of Camp Letters
The collection of camp correspondence of prisoners, currently con-
sisting of over 14,000 records, is a separate part of the collection of 
original KL Auschwitz documents. They include letters and postcards 
officially sent by both male and female prisoners, mainly of non-Jew-
ish origins, to their relatives out of the camp. 

Official correspondence was written on special forms, which prison-
ers could buy in the camp canteen. Letters and postcards had to be 
written in German as they were subject to German censorship by the 
camp authorities.

The vast majority of documents are donations from the survivors and 
their families. This collection is open. The Museum asks for their do-
nations and acquires new items every year. 

Traces of damage, these documents bear, testify to their history.  
These include losses, various stains, dirt, and yellowing. The paper 
was weakened and torn at the folds. In many cases, the tears in the 
documents were joined together using adhesive tape. In these places,  
the paper was heavily degraded and stained because the adhesive 
from the tape penetrated into its structure. Often the ink has faded, 
sometimes melted. 

19 Digitalizacja listów obozowych po prze-
prowadzonych procesach konserwator-
skich, przy wykorzystaniu specjalistycz-
nego wielkoformatowego skanera.

Digitization of camp letters after con-
servation processes, using a specialized 
large-format scanner.
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Podczas prac konserwatorskich papier archiwaliów został oczyszczony 
z powierzchniowych zanieczyszczeń. Taśmy samoprzylepne usunięto 
odpowiednio dobranymi metodami. Przedarcia w papierach wzmoc-
niono poprzez przyklejenie bibułek japońskich, natomiast ubytki po-
zostawiono nieuzupełnione, zgodnie z zasadą minimalnej ingerencji. 
Karty korespondencji obozowej, ze względu na silne zakwaszenie po-
wodujące degradację papieru, poddane zostały zabiegom podwyższa-
jącym wartości pH. Wszystkie dokumenty po konserwacji zeskanowa-
no, a następnie umieszczono w opakowaniach ochronnych. 

Łącznie zakonserwowano 3262 listy i kartki pocztowe.

20 Treść listu poddawana była obozowej 
cenzurze m.in. poprzez wycinanie jego 
fragmentów. Listy nie mogły zawierać 
skarg ani informacji o obozie.

The content of this letter was subject to 
camp censorship, e.g. by cutting out its 
fragments. The letters could not contain 
complaints or information about the 
camp.

21 Fragmenty oddzielone od dokumentu 
połączono z obiektem specjalistyczną  
bibułką japońską przyklejoną klejem 
skrobiowym.

Fragments separated from the document 
were repaired using a specialist Japanese 
tissue paper and wheat starch glue.
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During the preservation works, the paper was cleaned of surface con-
tamination. Adhesive tapes were removed by appropriately selected 
methods. The torn paper was reinforced by applying Japanese tissue 
paper, while the losses were left unfilled in line of the principle of min-
imal intervention. The camp correspondence documents, due to the 
strong acidification causing degradation of the paper, were subjected 
to treatments increasing the pH value. After the preservation work was 
completed, all documents were scanned and then placed in protective 
polyester enclosures.

In total, 3,262 letters and postcards were conserved.

22 Zniszczenia takie jak ślady złożenia oraz 
zaplamienia świadczą o historii obiektu. 
W trakcie konserwacji wszystkie te uszko-
dzenia zostały zachowane.

Damage such as traces of folding and 
stains testify to the history of the object. 
All these damages are preserved during 
conservation. 

23 Sklejanie przedarć w papierze przy za-
stosowaniu kautera - precyzyjnego na-
rzędzia usprawniającego proces wzmac-
niania papieru w dokumentach.

The method of repairing paper tears 
using a hot spatula—a precise tool that 
improves the process of strengthening 
paper in documents.
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24 Prace przy konserwacji listów obozowych. 
Work on the conservation of camp letters.  

25 List przed konserwacją. Przedarcia sklejone były taśmą samoprzylepną, która uległa procesom degradacji – foliowy nośnik odspoił się 
i odpadł, a klej wniknął w strukturę papieru, tworząc na nim brązowe zaplamienia i powodując miejscowe osłabienie.

Letter before conservation. The tears were stuck together with a self-adhesive tape that underwent degradation processes—the foil 
backing was detached and fell off the paper, and the adhesive penetrated into the paper structure, causing brown stains and resulting 
in local weakening of the paper.
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26 Praca nad usunięciem taśm samoprzylepnych przeprowadzana była wieloetapowo. Pierwszą czynnością było zdjęcie z papieru folio-
wych podłoży taśm przy pomocy precyzyjnego aplikatora gorącego powietrza.

Work on the removal of adhesive tapes was carried out in several stages. The first step was to remove the foil backing of the tapes 
from the object using a precise hot air applicator.

27 List po konserwacji. Wszystkie fragmenty zostały sklejone.

Letter after conservation. All fragments were joined together.
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Konserwacja  
walizek
Osoby deportowane przez Niemców do Auschwitz przywoziły swój do-
bytek w różnego typu walizkach, tobołkach i innych pakunkach. Do-
tyczyło to przede wszystkim Żydów deportowanych na zagładę, któ-
rym mówiono o rzekomym przesiedleniu. Bagaże były im odbierane 
na rampie kolejowej i przewożone do magazynów obozowych. Tam je 
opróżniano, a w wyniku przeszukiwania często niszczono. Walizki były 
otwierane na siłę, rozpruwane i dokładnie przetrząsane w poszukiwaniu 
ukrytych kosztowności. Następnie decydowano o dalszym sposobie ich 
wykorzystania. Przedmioty uznane za wartościowe wywożono masowo 
do Trzeciej Rzeszy. Po wyzwoleniu odnaleziono niewielką ich część, któ-
ra dziś – jako poruszający dowód zbrodni – przechowywana i chroniona 
– znajduje się w zbiorach Muzeum. 

Zachowane walizki to w większości przedmioty produkowane na szero-
ką skalę, ze słabych gatunkowo surowców. Część z obserwowanych na 
nich uszkodzeń to konsekwencja ich intensywnego użytkowania przez 
właścicieli. Głównie jednak ich zniszczenia powstały w okresie, gdy 
przedmiot znajdował się już w obozie, w magazynach lub na stosach na 
zewnątrz budynków. Takie składowanie przyczyniło się m.in. do znacz-
nego zabrudzenia, powstania nawarstwień w postaci grudek błota lub 

28 Stan zachowania wytypowanych walizek 
wymagał przeprowadzenia wielu pre-
cyzyjnych czynności konserwatorskich,  
w tym wzmocnienia osłabionych ele-
mentów.

The condition of the selected suitcases 
required multiple precise conservation 
treatments, including strengthening the 
weakened elements.
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Conservation  
of Suitcases
People deported to KL Auschwitz by the Germans brought their be-
longings in various types of suitcases, bundles and other packages. 
This was particularly the case of Jews deported for extermination who 
were told that they were being resettled. Their luggage was taken away 
at the railway ramp and transported to camp warehouses. It is where 
they were emptied and often destroyed as a result of searches. The 
suitcases were force-opened, ripped, and carefully checked for hid-
den valuables. Then it was decided how to use them further. Objects 
deemed valuable were shipped in bulk into the interior of Nazi Germany.  
After the liberation, a small part thereof was found, which presently 
is kept and protected in the Museum’s collections as moving evidence  
of the crime. 

The preserved suitcases were mostly produced on a large scale, and 
made of poor-quality raw materials. Some of the damages are the 
consequence of their intensive use by the owners. Mainly, however, 
the destruction thereof took place when the item was already in the 
camp, in warehouses or on piles outside the buildings. Such storage 
caused e.g. significant contamination, the accumulation of soiling in 
the form of lumps of mud, or formation of lichen, visible on the items 

29 Przykład walizki, która uległa poważnym 
uszkodzeniom. Zniszczenie konstrukcji 
spowodowało utratę stabilności, formy 
i powstanie wielu przedarć oraz ubytków.

An example of a suitcase that has been 
seriously damaged. The destruction of the 
structure resulted in the loss of stability, 
form, and the formation of many tears 
and losses.
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30
31

Walizki są często źródłem informacji  
o osobach deportowanych do obozu. Na 
wielu z nich właściciele zapisali swoje 
imiona, nazwiska, daty urodzenia, czę-
sto również adresy zamieszkania i numer 
transportu, którym zostali przywiezieni 
do KL Auschwitz. Czasem napisy te są 
bardzo słabo widoczne i odkrywane pod-
czas badań w trakcie prowadzonych prac 
konserwatorskich. Na zdjęciach widoczny 
jest przykład takiego napisu. Przy rącz-
ce walizki znajduje się słabo widoczny 
podpis wykonany ołówkiem. Odczytanie 
zapisanych w tym miejscu danych właś-
cicielki walizki możliwe było dzięki usu-
nięciu wtórnego lakieru oraz cyfrowej 
obróbce zdjęcia. 

Suitcases are often a source of informa-
tion about people deported to the camp. 
Many of them bear the owners written 
names, surnames, dates of birth, often 
also their addresses, and the transport 
number with which they were brought to 
KL Auschwitz. Some inscriptions are very 
poorly visible. They are revealed during 
research throughout conservation. The 
photos show an example of such an in-
scription. There is a faintly visible inscrip-
tion made with pencil at the handle of the 
suitcase. Reading the written in this place 
data of the suitcase owner, was possible 
upon removal of secondary varnish and 
digital processing of the photograph.

szczątków porostów, które zachowały się na obiektach do dziś. Walizki 
najczęściej są niekompletne lub zachowane tylko częściowo, z licznymi 
uszkodzeniami i deformacjami.

Niska jakość materiałów sprawiła, że walizki były wyjątkowo podatne na 
niszczenie spowodowane zewnętrznymi czynnikami środowiskowymi. 
Wiele egzemplarzy nosiło ślady porażenia mikrobiologicznego w po-
staci plam i osłabienia papieru. Pod wpływem długotrwałego działania  

32 Napis na walizce w trakcie usuwania po-
włoki zdegradowanego, wtórnego lakieru.

An inscription on a suitcase in the pro-
cess of removing the coating of degrad-
ed, secondary varnish.
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to this day. The majority of the suitcases are incomplete or only par-
tially preserved, with numerous damages and distortions.

Due to the poor quality of the materials, the suitcases were extremely 
susceptible to deterioration caused by external environmental factors. 
Many objects showed signs of microbial contamination in the form of 
stains and the weakening of the paper. As a result of long-term ex-
posure to moisture, the cardboard forming the body of the suitcases 

33 Oczyszczanie powierzchni walizek z luź-
nych zanieczyszczeń oraz nieoryginal-
nych powłok ochronnych przeprowadza-
ne było metodami mechanicznymi oraz 
chemicznymi.

Cleaning the surface of suitcases from 
loose contamination and non-original 
protective coatings was carried out using 
mechanical and chemical methods.

34 Konserwacja walizki wymagała traktowa-
nia każdego jej elementu w sposób indy-
widualny.

The work on the suitcases required treat-
ing each of their elements individually.
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wilgoci tektury tworzące korpus walizek pofalowały się i rozwarstwiły. 
Również papier okrywający wnętrze walizki odkleił się w wielu miej-
scach od podłoża. Odspojenia te przyczyniły się do powstania licznych 
zagnieceń, przedarć oraz ubytków. Wilgoć spowodowała także pojawie-
nie się na elementach metalowych ognisk korozji. 

W celu właściwego przeprowadzenia procesów konserwatorskich waliz-
ki zostały przebadane pod kątem budowy i zastosowanych materiałów. 
Wszystkie materiały zostały rozpoznane, co pozwoliło na optymalny do-
bór metod zabezpieczania. Wybrano odpowiednie preparaty i sposoby 
ich aplikacji.

Konserwację prowadzono w sposób zachowawczy, tak by uczytelnić hi-
storię obiektu i jednocześnie odpowiednio go zabezpieczyć.

Walizki oczyszczono z licznych zabrudzeń. Odspojone, luźne fragmen-
ty poszczególnych elementów miejscowo podklejono, tak by zabez-
pieczyć je przed ich ewentualną utratą. Zakwaszony papier z wnętrza 
walizek odkwaszono. Usunięto warstwy zabezpieczające, nałożone przy 
wcześniejszych renowacjach, ponieważ przestały pełnić swoje funkcje 
ochronne, a często również zmieniały odbiór estetyczny obiektu. Ele-
menty metalowe oczyszczono ze słabo związanych z podłożem produk-
tów korozji i zabezpieczono powłoką ochronną.

W ramach projektu przeprowadzono pełną konserwację 330 obiektów.

35 Jedna z konserwowanych walizek opisana 
została nazwiskami właścicieli kilkukrot-
nie. W świetle widzialnym możliwe było 
odczytanie nazwisk dwóch kobiet: Frede-
riki Neumann oraz Thei Ostheimer.

One of the conserved suitcases features 
several signatures of different owners.  
It was possible to read the names of two 
women: Frederika Neumann and Thea 
Ostheimer, in visible light.
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36
37

W oparciu o zdjęcia wykonane techniką 
reflektografii w podczerwieni możliwe 
było odczytanie zamalowanego napisu. 
Okazało się, że walizka w swojej historii 
należała do jeszcze jednej kobiety - An-
tonii Marx. Dokumenty dotyczące życia 
wszystkich trzech kobiet zachowały się  
w różnych archiwach światowych.

Based on the infrared reflectography, 
it was possible to read the text covered 
with paint. It turned out that the suit-
case belonged to one more woman in the 
past—Antonia Marx. Documents about 
the lives of all three women have been 
preserved in various world archives.
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38 Wewnątrz walizki oklejone są tkaniną lub 
częściej imitującym tkaninę papierem 
ozdobnym. Najczęściej stosowanym wzo-
rem na tkaninach i papierze były wąskie 
pasy. Zdarzają się jednak również papiery 
z naniesionym wzorem geometrycznym 
lub roślinnym. 

Inside, the suitcases are lined with fab-
ric or, more often, with decorative pa-
per imitating fabric. The most commonly 
used pattern on fabrics and paper were 
narrow stripes. However, there are also 
papers with a geometric or floral pattern. 

39 Przykłady dekoracyjnych papierów po-
krywających wnętrza walizek.

Examples of decorative papers lining the 
interior of suitcases.
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40 Jednym ze stosowanych sposobów usuwa-
nia wtórnych powłok poli(alkoholu winy-
lu) było użycie hydrożelów, które pozwoli-
ły na bezpieczne oczyszczenie najbardziej 
zniszczonych strukturalnie tektur i fibrów.

One of the methods of removing poly(vinyl 
alcohol) secondary coatings was the use 
of hydrogels, allowing for safe cleaning 
of the mostly structurally damaged card-
boards and vulcanized fibres.

became corrugated and delaminated. The paper lining the inside most 
of the suitcases has also detached from the surface in many places. 
These damages resulted in the formation of numerous dents, tears, 
and gaps. Moisture also caused the appearance of corrosion spots on 
metal elements. 

For the proper conduct of the preservation procedures, the suitcases 
were reviewed in terms of their structure and the materials used. All 
materials were identified, which allowed for the optimal selection of 
conservation methods. Appropriate preparations and methods of their 
application were selected.

Preservation work was carried out in a remedial conservation manner 
in order to save the readability of the objects history and at the same 
time to provide adequate protection thereof.

The suitcases were surface cleaned of the accumulated dirt. Detached, 
loose fragments of particular elements were locally glued and pro-
tected against possible loss. The acidified paper inside the suitcases 
was de-acidified. The protective layers applied during previous con-
servations were removed, as they ceased to fulfill their protective 
functions, and often changed the aesthetic perception of the objects. 
Metal elements were cleaned off corrosion products weakly bound to 
the surface and stabilized with a protective coating.

A total of 330 objects were fully preserved as part of the project.
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41 Podstawowym zabiegiem podczas kon-
serwacji koszy było oczyszczanie ich po-
wierzchni z zabrudzeń.

The main conservation treatment of bas-
kets was surface cleaning from contami-
nation.

Konserwacja
koszy
Wśród bagaży powszechnie zabieranych przez osoby deportowane na 
Zagładę do KL Auschwitz znajdowały się różnego rodzaju plecione kosze 
i torby. 

W przeważającej liczbie zakonserwowane kosze można zaliczyć do 
tzw. koszy gospodarczych. Materiał, z którego wykonano obiekty, był 
bardzo różnorodny. Większość z nich wypleciono z okorowanej wikliny, 
czasem z dodatkiem wiklinowej taśmy. W grupie tej znalazło się również 
kilka koszy wyplecionych z wikliny nieokorowanej lub taśmy bambu-
sowej, a także torby z liści kukurydzy, rogożyny lub słomy. Część koszy 
posiadała wymalowaną na ściankach dekorację, często w postaci moty-
wów roślinnych.

Wszystkie kosze były w mniejszym lub większym stopniu zniekształ-
cone, bardzo często niekompletne. Materiał plecionkarski był silnie 
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Conservation 
of Baskets
The luggage commonly taken by people deported to KL Auschwitz for 
extermination included various types of woven baskets and bags. 

Most of the baskets can be classified as so-called household baskets. 
The material from which the items were made was very diverse. Most 
of them were made of stripped wicker, sometimes with the addition 
of wicker tape. This group also included several baskets made of raw 
wicker, bamboo tape, and bags made of corn leaves, common cattail, or 
straw. Some of the baskets featured decorations painted on the sides, 
usually in the form of floral motifs.

All baskets were more or less distorted, very often incomplete. The wo-
ven material was very dry and brittle. Bars and strips used as structural 
elements were cracked in many places, but most often in the bottoms, 
upper areas, and handles. Serious damages and large losses were ob-
served in the side bars. 

During the works, the objects were surface cleaned, stabilized, and rein-
forced. Moving and broken pieces were reinforced and tied with thread. 
The delaminated and broken parts were reinforced and stabilized with 
Japanese tissue paper, with the colour matching the original substrate. 

Selected for preservation works were 60 baskets of various shapes,  
sizes, and functions.

42
43
44
45
46
47

Różne typy koszy, których konserwację 
przeprowadzono w ramach realizowane-
go projektu.  

Examples of various types of baskets 
that were subjected to conservation 
processes as part of the project. 
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48 Przykład kosza z rogożyny. Obiekty wy-
konane z rogożyny, liści kukurydzy i sło-
my znajdowały się w najgorszym stanie 
zachowania. Materiał wyplotowy był 
szczególnie kruchy, rozwłókniony i osy-
pujący się. W miejscach najsilniejszej de-
gradacji rogożyny zastosowano proces 
konsolidacji.

An example of a basket made of com-
mon cattail. The items made of common 
cattail, corn leaves and straw were in the 
worst condition. The weaving material 
was particularly brittle, fibrous, and flak-
ing. The consolidation process was ap-
plied in places where the common cattail 
material was the most degraded.

przesuszony i łamliwy. Pręty i taśmy, stanowiące elementy konstruk-
cyjne, w wielu miejscach, ale najczęściej w dnach, obrębach górnych 
i uchwytach, były popękane. Zdarzały się również poważne uszkodzenia 
i duże ubytki w prętach ścian. 

Podczas prac obiekty oczyszczono, ustabilizowano i wzmocniono. Ru-
chome i pęknięte elementy zostały podwiązanie nicią. Rozwarstwione 
i połamane części wzmocniono i ustabilizowano bibułką japońską, którą 
scalono kolorystycznie z oryginalnym podłożem. 

Do konserwacji wytypowano 60 sztuk koszy różnego kształtu, rozmiaru 
i o różnych funkcjach.

49 Oczyszczanie koszy często wymaga dużej 
precyzji.

Cleaning of baskets often required the 
use of precision tools.
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52 W opracowywanym zbiorze do cieka-
wych przykładów należy kosz w formie 
walizki.

One of the interesting examples in the 
collection is a basket in the form of  
a suitcase.

51 Ziarno fasoli, które utknęło pomiędzy prę-
tami wikliny, jest pozostałością z okresu 
użytkowania kosza.

A bean grain stuck between the wicker 
bars is a residue from the basket’s usage 
life.

50 Częstym zabiegiem przy konserwacji ko-
szy było wzmacnianie osłabionych wikli-
nowych taśm poprzez wprowadzanie spe-
cjalistycznych nici.

A frequent task during preservation works 
on baskets was strengthening of weakened 
wicker tapes using specialized threads.
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53 Wiklinowy kosz zakupowy typu holen-
der ze słabo zachowaną dekoracją. Dzięki 
wnikliwej analizie odtworzono wzór or-
namentu.

Wicker shopping basket of the Dutch 
type with poorly preserved decoration. 
The pattern of the ornament was docu-
mented through careful analysis. 

54 Wiklinowy kosz zakupowy dekorowany 
motywem roślinnym.

Wicker shopping basket decorated with  
a floral motif.
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55 Kosz do zbierania owoców w formie ple-
caka o stożkowatym kształcie.

A fruit basket in the form of a conical-
-shaped backpack.

56 Jednym z zabiegów poprawiających kon-
dycję wyplatanych obiektów było wpro-
wadzenie specjalnie przygotowanego wy-
pełnienia w rozwarstwione pręty.

One of the treatments improving the con-
dition of the woven objects was the appli-
cation of a specially prepared filling into 
the delaminated bars.
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Konserwacja przedmiotów 
zaopatrzenia
ortopedycznego
Podczas prowadzonej na rampie selekcji Żydów lekarze SS kierowali na 
natychmiastową śmierć w komorach gazowych m.in. osoby z fizyczny-
mi niepełnosprawnościami. Pozostałe po nich mienie, w tym wszyst-
kie przedmioty zaopatrzenia ortopedycznego, poddawano pobieżnemu 
sortowaniu i wywożono do magazynów obozowych. To wyjątkowe 
przedmioty, niezwykle osobiste, wymownie i sugestywnie opowiadające 
o właścicielach.

Główne zniszczenia tych obiektów, podobnie jak w przypadku innych 
przedmiotów pozostałych po ofiarach Auschwitz, zostały spowodowane 
ich codzienną eksploatacją, jak również złymi warunkami, w jakich były 
składowane w obozowych magazynach.

Przy produkcji przedmiotów zaopatrzenia ortopedycznego łączono róż-
ne rodzaje surowców. W głównej mierze dobór materiału był podykto-
wany funkcją, którą miał pełnić wykonany z niego element. Sztywną 
konstrukcję tworzyły części stalowe lub drewniane. Moduły, które miały 
umożliwić nałożenie przedmiotu i odpowiednie dopasowanie do ciała, 
wykonywano ze skóry. Części, które miały ułatwić regulację temperatury 
ciała, sporządzano z tkaniny. W miejscach, w których dla wygody użyt-
kownika i większej funkcjonalności materiał powinien się lekko rozcią-
gać, stosowane były wyroby gumowe. 

57
58

Częstym zabiegiem przy konserwacji ele-
mentów tekstylnych jest stabilizacja igło-
wa, polegająca na zabezpieczeniu osła- 
bionych partii przy użyciu różnych ście-
gów ręcznych.

A common textile conservation treatment 
is conservation stitching which employs 
various manual stiching techniques to sta-
bilize weakened textile parts.
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During the selection of Jews on the railway ramp, SS doctors, among 
others, sent people with physical disabilities for immediate death in 
gas chambers. Their property, including all orthopaedic supplies, was 
briefly sorted and transported to the camp warehouses. These are 
unique, extremely personal items, which strongly, and suggestively 
define their owners.

The major damage to these objects, as in the case of other objects 
originally belonging to the victims of Auschwitz, resulted in large part 
from their everyday use, as well as the poor storage conditions and 
the procedures they were subjected to in the camp warehouses. 

Various types of raw materials were combined in the production of 
orthopaedic supplies. Most of the time, the choice of material was de-
pendent on the function to be served by the item. The rigid structure 
was made of steel or wooden parts. Modules for the application of 
the item and the corresponding adaptation to the body were made of 
leather. The parts used to facilitate the regulation of body temperature 
were made of fabric. Rubber products were used in places where, for 
the user’s convenience and improved functionality, the material should  
slightly stretch. 

Conservation   
of Orthopaedic  
Supplies

59 Oczyszczanie protezy z wtórnych nawar-
stwień. W zbiorach Muzeum znajdują się 
protezy skomplikowane technicznie, imi-
tujące wyglądem prawdziwe kończyny. 
Większość z nich posiada ruchome stawy 
oraz wykończona jest wysokiej jakości 
materiałami. 

Cleaning the prosthesis from secondary 
layers. The Museum collections include 
technically complex objects, imitating 
real limbs. Most prostheses include mov-
able joints and are finished with high-
quality materials.
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Wykorzystanie różnych materiałów w jednym obiekcie wpływa nega-
tywnie na ich kondycję. Starzenie się jednego materiału często wy-
wierało wpływ na tworzywa sąsiadujące, a w konsekwencji – na przy-
śpieszenie ich degradacji. Dodatkowo część wybranych do konserwacji 
obiektów była niekompletna. Elementy skórzane często były wycinane 
i wykorzystywane w obozie do nieznanych celów. 

Zachowane części skórzane były zazwyczaj odkształcone, twarde i popę-
kane, o powierzchni silnie zabrudzonej i pokrytej wtórnymi powłokami 
ochronnymi. Tkaniny były zanieczyszczone, z wieloma plamami różnego 
pochodzenia, miejscami przetarte, podarte, z ubytkami i nitkami snują-
cymi się na postrzępionych krawędziach. Natomiast wykonane ze stali 
elementy konstrukcyjne często były pogięte, z aktywnymi ogniskami ko-
rozji pod popękanymi metalicznymi warstwami dekoracyjnymi. 

60 Ważnym zabiegiem przy konserwacji 
protez jest zabezpieczanie snujących się, 
niestabilnych krawędzi elementów teks-
tylnych.

An important procedure in the conser-
vation of prostheses is the secure of the 
ripped, unstable edges of the textile com-
ponents.

61 Sposób zabezpieczenia elementów teks-
tylnych w gorsecie. Specjalne podparcie 
wykonane z przeźroczystego, termopla-
stycznego tworzywa sztucznego służy 
do usztywnienia wiotkich elementów 
obiektu.

The method of textile stabilization in the 
corset. A special mount made of a trans-
parent, thermoplastic polymer is used to 
provide support the limp elements of the 
object.
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The multiplicity of materials used is often the reason of poor condi-
tion of the objects. The aging of one type of material often affected 
the adjacent materials and, consequently, accelerated degradation 
thereof. Additionally, some of the objects selected for conservation 
were incomplete. Leather elements were often cut out and used in the 
camp for unknown purposes. 

The preserved leather parts were usually distorted, hard, and cracked, 
with a heavily soiled surface and covered with secondary protective 
coatings. The fabrics were contaminated, with many stains of various 
origins, worn locally, torn, with losses and threads along the frayed 
edges. On the other hand, the structural elements made of steel were 
often bent, with active corrosion under the cracked metallic decora-
tive layers. 

63 Znajomość nazewnictwa poszczególnych 
elementów pozwala na szczegółowe opi-
sanie stanu zachowania obiektu.

Knowledge of the terms of individual 
elements allows for a detailed descrip-
tion of the current state of preservation 
of the object.

62 Przykład protezy dłoni z ruchomym 
kciukiem.

An example of a hand prosthesis with  
a movable thumb.
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64
65

Proteza kończyny dolnej prawej przed 
konserwacją i po jej zakończeniu.

Lower right limb prosthesis before and 
after conservation.

Wszystkie elementy zostały zakonserwowane z zastosowaniem metod 
odpowiednich dla danego materiału. Zadanie to było utrudnione, po-
nieważ obiekty, z uwagi na konieczność zachowania integralnej całości, 
nie były rozmontowywane. 

Elementy skórzane były konsolidowane, natłuszczane i stabilizowane, 
a w razie potrzeby – również odkwaszane. Tkaniny zabezpieczono tech-
nikami igłowymi dostosowanymi do rodzaju materiału i stanu zacho-
wania. Części metalowe oczyszczono, wzmocniono oraz zabezpieczono.

Zakonserwowano 65 protez, ortez i gorsetów ortopedycznych.
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All elements were conserved using methods appropriate for a respec-
tive material. This task was difficult because the objects couldn’t be 
dismantled and had to be treated as integrated whole. 

Leather elements were consolidated, greased and stabilized, and, if 
necessary, also de-acidified. The fabrics were secured using stitching 
methods adapted to the type of material and the current condition. 
The metal parts were cleaned, reinforced, and secured.

The project included the conservation of 65 prostheses, orthoses and 
orthopaedic corsets.

66 Gorset ortopedyczny. Stan po konserwacji.

Orthopaedic corset. After conservation.

67 Fragment protezy kończyny dolnej. Stan 
po konserwacji.

Piece of a lower limb prosthesis. After 
conservation.
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Konserwacja 
butów
Wśród przedmiotów osobistych pozostałych po ofiarach KL Auschwitz 
znajduje się również obuwie. Są to przedmioty zaliczane do tzw. obiek-
tów masowych, bowiem w zbiorach Muzeum znajduje się ich ponad 100 
tysięcy. Około 10% tej liczby stanowią buty dziecięce. Jest wśród nich 
obuwie codziennego użytku, obuwie robocze, ale także obuwie wizyto-
we. Przeważają trzewiki i półbuty. Dużą część stanowią także czółenka 
oraz plecione sandały. 

Kilkanaście lat temu przeprowadzono konieczne prace konserwatorskie 
całego zbioru. Uznano jednak, że obecny stan zachowania wskazuje na 
potrzebę rozszerzenia zakresu działań, które w efekcie umożliwią opty-
malne ich zabezpieczenie. Dlatego do ostatniego etapu projektu wpro-
wadzono konserwację wybranej grupy butów, która dała podstawy do 
stworzenia programu ponownej konserwacji całego zbioru.

Większość wytypowanych do konserwacji butów to obuwie skórzane 
z elementami tekstylnymi. Podeszwy i obcasy najczęściej wykonane 
zostały z drewna lub kauczuku. Skóra w wielu butach została powle-
czona barwnymi powłokami syntetycznymi. Poszczególne egzemplarze 
posiadały elementy metalowe w postaci oczek i haczyków oraz teks-
tylne sznurówki. Nieliczne egzemplarze wyposażone były w metalowe 
klamerki i różnego typu ozdobniki. 

68 Przed podjęciem zabiegów konserwator-
skich każdy but był inwentaryzowany. 
Określano rodzaj obuwia, typ, materiał, 
z jakiego zostały wykonane podstawowe 
elementy: cholewka, podeszwa, wyściół-
ka, obcas. Niezwykle ważnymi informa-
cjami były znaki producenckie i własnoś-
ciowe. 

Each shoe was inventoried prior to any 
conservation procedures. The kind of 
footwear, type, and material from which 
the basic elements were made was de-
termined: upper, sole, lining, heel. The 
manufacturer’s and ownership marks 
were extremely important information. 
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Conservation 
of Shoes
Among the personal belongings of the victims of KL Auschwitz foot-
wear is also found. These are objects classified as the so-called mass 
objects, as there are over 100,000 of them in the Museum’s collections. 
These are mainly adults’ shoes, and ca. 10% are children’s shoes. They 
include everyday footwear, work footwear, but also formal footwear. 
The majority are boots and shoes. There is also plenty of high heel 
shoes and woven sandals. 

A dozen or so years ago, the entire collection was subject to thorough 
preservation works. However, it was decided that the current condi-
tion thereof requires an extension of the scope of activities that will 
ultimately enable optimal protection. Therefore, in the last stage of 
the project, the conservation of a selected group of shoes was im-
plemented, which laid the foundations for creating a program of re-
conservation of the entire collection.

The majority of the shoes selected for conservation are leather shoes 
with textile elements. The soles and heels are most often made of wood 
or rubber. The leather of many shoes has been covered with coloured 
synthetic coatings. Some objects feature metal elements in the form 
of eyelets and hooks, and textile laces. Few are equipped with metal 
buckles and various decorations. 

69 Buty połączone w pary stanowią rzad-
kość w zbiorach Muzeum. 

Matching shoes in pairs are rare in the 
Museum’s collection. 
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Każdy but posiadał cechy indywidualne, wynikające z jego użytkowa-
nia w postaci przetarć materiałów, szczególnie na podeszwach, flekach 
i czubkach, a także deformacji skóry w miejscach zgięć oraz zniekształ-
ceń wynikających z dopasowania materiału do stopy właściciela. 

Historię poszczególnych obiektów podkreślały liczne naprawy. Wzmoc-
nieniom poddawano wytarte podeszwy poprzez dobijanie gwoździami 
i kołeczkami łat z grubych skór technicznych, gumowe fleki wymieniano 
częściowo lub w całości, do sznurówek dowiązywano sznurki. Przetar-
cia wzmacniano łatami ze skór. Najczęściej naprawiano obuwie robocze 
i dziecięce.

Stan zachowania obiektów wynikał przede wszystkim z warunków ich 
magazynowania w warunkach obozowych oraz po wyzwoleniu. Składo-
wanie w stertach spowodowało powstanie licznych deformacji. Wiele 
elementów uległo oderwaniu i zagubieniu.

Buty nosiły ślady pochodzące z okresu użytkowania w postaci błota,  
piasku, zanieczyszczeń wtartych w wyściółki oraz drobin wbitych w po-
deszwy. Procesy starzeniowe skóry doprowadziły do usztywnienia, spę-
kań lica, a miejscami nawet do powstania ubytków. Skóry ściemniały, 
a ich pierwotny kolor można było zaobserwować jedynie pod miejscami 
szycia, gdzie skóra była izolowana od działania światła.

70 Każdy but poddawany był procesowi 
konserwacji złożonemu z trzech głów-
nych etapów: oczyszczenia, stabilizacji 
i zabezpieczenia.

Each shoe undergoes a conservation 
process consisting of three main stages: 
cleaning, stabilization, and protection.

71 W ocenie stanu zachowania niezbędne 
było zidentyfikowanie wszystkich części 
obuwia.

In assessing condition of the footwear 
it was necessary to identify all of the 
materials.
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Each shoe has individual features resulting from its use in the form of 
abrasions of materials, especially on the soles, heels, and tips, as well 
as deformation of the leather in the places of bends and distortions 
resulting from the fitting of the material to the owner’s foot. 

The history of each object is emphasized by numerous repairs. Worn 
soles were strengthened, patches made of thick leathers were tapped 
with nails and pins, rubber heels were replaced partially or complete-
ly, strings were tied to the laces. Scuffs were reinforced with leather 
patches. Work and children’s shoes were the ones repaired most fre-
quently.

The state of preservation of the objects results mainly from the condi-
tions of their storage in the camp and after liberation. Storing in piles 
resulted in numerous deformations. Many pieces have been torn off 
and lost.

There were traces of mud, sand and contained dirt on the shoes, rubbed 
into the linings and particles stuck into the soles from the period when 
they were used. The ageing processes of the leather resulted in the stiff-
ening, the formation of cracks on the surface, and sometimes even loss-
es. Leather has darkened and its original colour can only be seen under 
the sewing areas where the leather was isolated from the sunlight.
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Priorytetem prac konserwatorskich było bardziej szczegółowe rozpo-
znanie materiałów oraz stanu zachowania. Na podstawie zebranych 
informacji możliwe było rozpoczęcie przygotowania programu prac 
konserwacji wszystkich butów. Prace przeprowadzone na wybranych 
obiektach polegały na oczyszczeniu butów z powierzchniowych zabru-
dzeń, stabilizacji korozji elementów metalowych i zabezpieczeniu ich 
powłoką antykorozyjną, a także wzmocnieniu skóry i miejscowym pod-
klejeniu najbardziej zdegradowanych tkanin. 

W ramach projektu konserwacji poddano 1400 butów.

72 Zniszczenia wynikające z użytkowego 
charakteru butów to m.in. wytarcia po-
wierzchni. Natomiast deformacje to efekt 
składowania ich w stertach w obozowych 
magazynach.

Damage resulting from the functional 
nature of the shoes includes e.g. surface 
tears. The deformations, on the other 
hand, are the result of storing in piles in 
the camp warehouses.

73 Procesy starzeniowe skóry doprowadziły 
do zniszczeń powłok zewnętrznych. Pod 
siatką spękań powłoki dekoracyjnej znaj-
duje się przesuszona powierzchnia skóry.

The ageing processes of the leather re-
sulted in the destruction of the outer lay-
ers. There is a dry surface of the leather 
under the network of cracks of the deco-
rative coating.
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74 Dane właściciela wklejone do wnętrza 
buta.

Owner’s details glued inside the shoe.

75 Metka świadcząca o miejscu produkcji 
buta.

A label showing the place of manufacture 
of the shoe.

The priority of the preservation work was a more detailed identifi-
cation of the materials and the condition thereof. Based on the in-
formation gathered, it was possible to start preparing a treatment 
proposal for all shoes. Work carried out on selected objects included 
cleaning the shoes from surface contamination, stabilizing the corro-
sion of metal elements, and application of an anti-corrosion coating, 
as well as strengthening the leather and local consolidation of the 
most degraded fabrics.  

A total of 1,400 shoes were subjected to preservation works.
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Konserwacja 
naczyń emaliowanych
W zbiorach Muzeum znajdują się kubki, garnki, miski, czajniki, talerze 
i inne naczynia emaliowane, zagrabione ofiarom KL Auschwitz.

Naczynia emaliowane, które poddano pracom konserwatorskim, pocho-
dzą z grupy obiektów znajdujących się w najgorszym stanie zachowa-
nia. Obiekty te posłużyły do przebadania materiałów i stanu zachowania 
oraz opracowania metod konserwacji.

76 Konserwacja emaliowanych naczyń obej-
muje zarówno warstwy emalii, jak i me-
talowy rdzeń.

The conservation of enamelware includes 
the enamel layers and the metal core. 

77
78

Naczynie z dwoma uchwytami do rytu-
alnej ablucji. Stan przed konserwacją i po 
jej zakończeniu.
 
A vessel with two handles for ritual ablu-
tion. Before and after conservation.
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Conservation  
of Enamelware
The Museum collections include mugs, pots, bowls, kettles, plates, and 
other enamelled utensils, plundered from the KL Auschwitz victims.

The enamelled utensils that have undergone conservation works be-
long to the group of objects in the worst condition. These objects were 
used to examine the materials, to perform condition assessment and to 
tailor the conservation methods.

80 W celu zatarcia dowodów zbrodni ucie-
kająca załoga obozu podpaliła drewniane 
magazyny zrabowanych przedmiotów. 
W wyniku wysokiej temperatury warstwy 
emalii uległy nadtopieniu i pojawiły się 
charakterystyczne pęcherze.

In order to obliterate the evidence of the 
crime, the fleeing camp staff set fire to 
the wooden warehouses where the stolen 
items were stored. As a result of the high 
temperature, some enamel layers melted 
and the characteristic blisters appeared.

79 Mechaniczne oczyszczanie powierzchni 
obiektu z nieoryginalnej warstwy ochron-
nej, która utraciła swoje właściwości za-
bezpieczające.

Mechanical cleaning of the surface of 
the object from the non-original pro-
tective layer that has lost its protective 
properties.
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W czasie funkcjonowania obozu naczynia emaliowane gromadzone 
były w magazynach lub na wolnym powietrzu. Wówczas zapewne po-
wstała większość obecnie obserwowanych zniszczeń – różnego rodzaju 
wgniecenia, a także pęknięcia i odspojenia emalii.

Podstawowymi zabiegami konserwatorskimi było oczyszczenie obiek-
tów oraz usunięcie z ich powierzchni wtórnych, uszkodzonych powłok 
zabezpieczających. 

82
83
84
85

Znaki firmowe na naczyniach emaliowa-
nych umożliwiają identyfikację produ-
centów, a tym samym mogą wskazywać 
na pochodzenie ich właścicieli.

Trademarks on enamelware allow the 
identification of the manufacturers, and 
thus may indicate the origin of their 
owners.

81 Emaliowany garnek. Stan przed kon-
serwacją. Widoczne osmolenia powstały 
prawdopodobnie podczas gotowania na 
wolnym ogniu.

Enamelled pot before conservation. The 
visible soot was probably formed during 
cooking on open fire.
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During the camp’s operation, enamelled utensils were stored in ware-
houses or in the open air. It was then that most of the presently ob-
served damages appeared—various types of losses, as well as cracks and 
flaking enamel.

The basic preservation measures included cleaning the objects and re-
moving damaged subsequent protective coatings from their surfaces. 
In some special cases, traces of soot and soot spots were found on the 
surface of the utensils. These types of layers testify to the history of the 
item and its use, therefore they were left on the object.

The flaking and loose enamel has been consolidated, while the frag-
ments of the utensils without the enamel layer were mechanically 
cleaned until the surface corrosion products were removed. It was 
adopted as a rule that corrosion is part of the history of the item, there-
fore the surface was not cleaned to the metallic core, and the remaining 
traces of rust were stabilized and the protective coating was applied. 

Subjected to conservation were 30 selected pieces of enamelware.

86 Nanoszenie powłoki zabezpieczającej na 
metal pozbawiony emalii.

Applying a protective coating on metal 
without enamel layer.
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W szczególnych przypadkach na powierzchni naczyń znajdowano ślady 
osmoleń i okopceń. Tego typu nawarstwienia świadczą o historii obiektu 
i sposobie jego użytkowania, dlatego pozostawiono je na obiekcie.

Odspajające się i luźne fragmenty emalii zostały podklejone, natomiast 
fragmenty naczyń pozbawione emalii oczyszczono mechanicznie do 
momentu usunięcia powierzchniowych produktów korozji. Przyjęto za-
sadę, że korozja jest częścią historii obiektu, dlatego nie doczyszczano 
powierzchni do metalicznego rdzenia, a pozostałe ślady rdzy były stabi-
lizowane i zabezpieczane powłoką ochronną. 

Konserwacji poddano 30 wybranych naczyń emaliowanych.

88 Deformacja czajnika spowodowana za-
awansowaną korozją metalu.

Deformation of a kettle as a result of 
advanced metal corrosion.

87 Fragment emaliowanego garnka deko-
rowanego motywem roślinnym w tech-
nice kalkomanii. Kalkomania to technika 
zdobnicza wykorzystująca druk na spe-
cjalnym nośniku, z którego motyw prze-
noszony jest na docelową powierzchnię.

A piece of an enamel pot decorated with 
a floral motif using the decal technique. 
Decal is a decorative technique that us-
es printing on a special medium, from 
which the motif is transferred to the tar-
get surface.
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89 Mechaniczne uszkodzenie warstwy ema-
lii powoduje przyspieszenie procesów 
korozji.

Mechanical damage to the enamel layer 
accelerates the corrosion processes.

90 Wielość rodzajów naczyń emaliowanych 
jest charakterystyczna dla zbiorów Mu-
zeum i opowiada o życiu codziennym 
osób deportowanych do obozu.

The multitude of types of enamelware 
is characteristic of the Museum’s collec-
tions, and it tells about the everyday life 
of people deported to the camp.
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Konserwacja 
obiektów 
archeologicznych
Obiekty archeologiczne to przedmioty odnajdywane podczas prowa-
dzonych na terenie muzeum prac ziemnych. Są to m.in. rzeczy osobi-
ste (szczoteczki do zębów, grzebienie, okulary, guziki, monety), drobne 
przedmioty związane z pobytem więźniów w obozie (np.: naczynia, 
fragmenty obuwia) oraz funkcjonowaniem obozu (opakowania po le-
karstwach, narzędzia). Obiekty te znacznie różnią się pod względem 
funkcji, materiału i stanu zchowania. Wśród odnajdywanych przedmio-
tów przeważającą część stanowią obiekty wykonane z różnych stopów 
metali, a także ze szkła, ceramiki oraz tworzyw sztucznych. Mniej liczne 
znaleziska to zabytki wykonane ze skóry, papieru i tkaniny. 

Stan zachowania obiektów archeologicznych jest wypadkową trzech 
czynników: materiału, z jakiego zostały wykonane, warunków środo-
wiska, w jakich się znalazły, oraz czasu oddziaływania tych warunków. 
Do prac konserwatorskich wybrano obiekty mało stabilne, z widoczny-
mi uszkodzeniami oraz aktywnymi i agresywnymi procesami degradacji. 

91 Pierwszym etapem pracy z obiektami 
archeologicznymi jest wykonanie doku-
mentacji fotograficznej. 

The first stage of preservation work with 
archaeological objects is photographic 
documentation.
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Preservation of archaeological objects is closely related to the conser-
vation works carried out on the premises of the Museum, under strict 
archaeological supervision. During the necessary earthworks, personal 
belongings are being found (e.g. toothbrushes, combs, glasses, buttons, 
coins), small items related to the prisoners’ stay in the camp (e.g. utensils, 
pieces of shoes) and the functioning of the camp (medicine packaging, 
tools). The vast majority of the objects found are items made of various 
metal alloys, as well as glass, ceramics, and plastics. Less frequent finds 
include objects made of leather, paper and fabric.

The state of preservation of archaeological objects is the result of three 
factors: the material from which they were made, the environmental 
conditions in which they were located and how long they were affected 
by these conditions. Unstable objects with visible damage or active and 
aggressive degradation processes were selected for preservation works. 
Often they were only fragments of items. All objects were covered to  

Conservation  
of Archaeological  
Objects

92 Każdy obiekt wymaga indywidualnego 
podejścia przy wykonywaniu dokumen-
tacji opisowej.

Descriptive report requires an individual 
approach to each object.
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Często były to jedynie fragmenty przedmiotów. Wszystkie obiekty 
w różnym stopniu pokryte były warstwą zanieczyszczeń ziemnych, 
które w przypadku obiektów metalowych były scalone z produktami 
korozji. 

Zabytki archeologiczne poddawane były konserwacji zachowawczej, 
polegającej na jak najmniejszej ingerencji w obiekt, z uszanowaniem 
jego historii. Głównym celem konserwacji było przede wszystkim spo-
wolnienie procesów destrukcyjnych i zabezpieczenie przed dalszym 
niszczeniem obiektu. 

93 Proces oczyszczania. Obiekty metalo-
we ze względu na zły stan zachowania, 
a przede wszystkim wyjątkową kruchość 
wymagają ostrożnego usuwania luź-
nych, powierzchniowych zabrudzeń oraz 
szkodliwych nawarstwień korozyjnych.

Cleaning process. Metal objects, due to 
their poor condition and, above all, ex-
ceptional brittleness, require careful re-
moval of loose surface dirt and harmful 
corrosion layers.

94 Łyżeczka. Stan w trakcie konserwacji.

Teaspoon. During conservation.
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95 Monety w trakcie zabezpieczania po-
wierzchni powłoką ochronną z inhibito-
rem korozji, który ma za zadanie spowol-
nić procesy degradacji.

Coins being secured with a protective 
coating with a corrosion inhibitor, which 
is designed to impede the degradation 
processes. 
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Podczas prac każdy przedmiot traktowano indywidualnie. Przed roz-
poczęciem konserwacji obiekty były dokumentowane. Wykonano 
ich szczegółowe opisy, fotografie oraz konieczne badania. Następnie 
oczyszczono je z luźnych zabrudzeń. Przedmioty metalowe dodatko-
wo pokryto powłoką zabezpieczającą. Zabytki archeologiczne są szcze-
gólnie wrażliwe na warunki przechowywania, dlatego po konserwacji 
umieszczono je w specjalnych, dostosowanych do kondycji obiektu, 
ochronnych opakowaniach. 

Przeprowadzono konserwację 2550 obiektów archeologicznych.

96 Broszka odnaleziona podczas prac arche-
ologicznych prowadzonych w baraku nr 
138. Stan przed przebadaniem i oczysz-
czeniem obiektu.

Brooch found during the archaeological 
works in barrack No. 138. Condition be-
fore examination and surface cleaning of 
the object.

97 Łyżka wykonana z fragmentu arkusza 
blachy aluminiowej. Tego typu przed-
mioty osobistego użytku były wykony-
wane nielegalnie przez więźniów w obo-
zie. Stanowią one cenne źródło informacji 
o sposobach przystosowania się do wa-
runków obozowych.

A spoon made of a piece of an aluminium 
sheet. These types of personal items were 
illegally made by prisoners in the camp. 
They are a valuable source of informa-
tion on the adaptation to the conditions 
of the camp.
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a different extent with a layer of soil contamination, which in the case  
of metal items were combined with corrosion products. 

Archaeological artefacts were subjected to remedial conservation, in the 
least possible interference with the object, with respect for its individual 
history. Its main purpose was, first of all, to slow down destructive pro-
cesses and protect the object against further deterioration and loss.

During the work, each item was treated individually. Prior to being sub-
jected to preservation works, the items were documented and examined, 
and then surface cleaned of loose dirt. After cleaning, on metal objects 
was applied a protective coating. Archaeological objects are particularly 
sensitive to storage conditions, so after conservation they were placed 
in special protective packaging adapted to the condition of the object. 

A total of 2,550 archaeological objects were preserved.

98 Szklana buteleczka na perfumy niemie-
ckiej firmy TOSCA z zachowaną w środku 
płynną zawartością. Stan po konserwacji.

A glass bottle of perfumes by the Ger-
man company TOSCA with a liquid con-
tent inside. After conservation.
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Grupa przedmiotów, które związane były z funkcjonowaniem obozu 
Auschwitz, to m.in. różnego rodzaju tablice ostrzegawcze, nakazu i za-
kazu. Władze obozu posługiwały się nimi do specyficznego dyscyplino-
wania więźniów i utrzymywania systemu terroru.

Każda z zachowanych obozowych tablic miała swoją wyjątkową histo-
rię. Jej różnorodność i niejednokrotnie zawiłość spowodowana była in-
dywidualną funkcją, miejscem eksponowania oraz losami, jakie spotkały 
obiekty po wyzwoleniu obozu.

W projekcie zakonserwowano tablicę informacyjną związaną z działa-
niami dezynfekującymi i deratyzującymi, tablicę stanów dziennych blo-
ku i trzy tablice do prowadzenia ewidencji więźniów. Obiekty wykonane 
były z drewna i płyt pilśniowych osadzonych w drewnianych ramiakach. 

Tablice cechował zróżnicowany stan zachowania. Na wszystkich były 
widoczne konsekwencje naturalnych procesów starzenia poszczegól-
nych materiałów, takie jak: degradacja spoiwa, utrata przyczepności do 
podłoża oraz utrata elastyczności warstw malarskich. 

Konserwacja  
drewnianych  
tablic obozowych

99 Podczas prac testowano wrażliwość po-
włok malarskich na działanie rozpusz-
czalników, nanoemulsji oraz żeli. Efek-
tem był dobór środków konserwatorskich 
bezpiecznych dla obiektów.

The sensitivity of paint coatings to sol-
vents, nanoemulsions, and gels was tested 
during the works. As a result, conserva-
tion measures that are safe for the objects 
were selected.
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A group of objects related to the functioning of the KL Auschwitz in-
clude e.g. various types of warning, mandatory action, and prohibition 
signs. The camp authorities used them to specifically discipline prison-
ers and to maintain the terror system.

Each of the conserved camp boards had its own peculiar purpose. The 
variety and often the complexity of these stories is caused by the spe-
cific purpose of the boards, the place where they were displayed, and 
their fate after the liberation of the camp.

As part of the project, an information board related to disinfection and 
deratization activities, a block daily count board and three boards for 
keeping records of prisoners were preserved. They were made of wood 
and fibreboards embedded in wooden stiles. 

The condition of the boards varies. All of them show consequences of 
the natural ageing processes of the materials they were made of, such 
as: binder degradation, loss of adhesion to the substrate and loss of 
elasticity of the paint layers. 

Conservation  
of Wooden  
Camp Boards

100 Drewniana tablica ostrzegająca przed 
prowadzonymi działaniami biobójczymi. 
Jest to jedyna tego typu tablica zachowa-
na w zbiorach Muzeum. Prace konserwa-
torskie polegały na częściowym usunięciu 
wtórnych retuszy malarskich i odpowied-
nim scaleniu kolorystycznym.

A board warning against biocidal activi-
ty. It is the only board of this type in the 
Museum’s collection. Preservation works 
consisted of partial removal of second-
ary retouchings of the paint layer and 
appropriate reintegration in colour.
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101 Tablica służąca do ewidencjonowania więźniów przebywających w KL Auschwitz II-Birkenau. System ewidencjonowania był bardzo 
dobrze zorganizowany. Polegał nie tylko na zwykłym liczeniu więźniów, ale także na dzieleniu ich na grupy rasowe, narodowościowe, 
wyznaniowe i orientację seksualną. Stan po konserwacji.

A board used for keeping records of the number of prisoners in the KL Auschwitz II-Birkenau. The record system was very well  
organized. It consisted not only in the simple counting of prisoners, but also divided them into racial, national, religious and sexual 
orientation groups. After conservation.
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There are also boards, which condition became poor mainly as a re-
sult of mechanical factors. The aesthetic appearance of some of the 
boards has changed as a result of conservation works carried out in 
the past.

The main purpose of the conservation works was to take the necessary 
steps to stabilize and protect individual objects. An important aspect 
was the identification of the technological structure of the original 
and secondary layers, which contributed to broadening the state of 
knowledge in the field of the history of the objects themselves.

103 Tablica ewidencyjna, która – według re-
lacji ocalałego – wisiała w biurze kierow-
nika obozu. Stan po konserwacji.

The record board, which, according to the 
account of a survivor, was hung in the 
office of the camp director. After conser-
vation. 

102 Fotografia fragmentu tablicy w lumine-
scencji wywołanej promieniowaniem UV 
obrazuje dokładny zakres występowania 
przemalowań, wykonanych prawdopo-
dobnie w latach 60. XX w. Przemalowania 
wykonano z ominięciem napisów i obra-
mowań.

A detail photograph of a board showing 
the luminescence caused by UV radia-
tion reveals the exact range of a repaint-
ing layer, probably applied on the object 
in the 1960s. The repainting was done 
omitting the inscriptions and frames.
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104
105
106

Obecny stan zachowania blokowej tablicy 
stanów dziennych wskazuje, że w okre-
sie działania obozu zmieniano jej wygląd 
i przeznaczenie. Pierwotnie tablica posia-
dała przy krawędziach ozdobną ramkę. 
Ustalono również, że w pewnym okresie 
tablica funkcjonowała z zasłoniętymi tek-
turą napisami. Obie wizualizacje prawdo-
podobnego wyglądu tablicy stworzono za 
pomocą programu graficznego.
 
The current preservation state of the daily 
block records board shows that its ap-
pearance and purpose were changed dur-
ing the period of the camp’s operation. 
Originally, the board featured a decorative 
frame at the edges. It was also established 
that at some point the board featured  
a cardboard covering the inscriptions. 
Both visualizations of the likely appear-
ance of the board were created using  
a graphics program.

Były również tablice, których stan zachowania pogorszył się głównie 
w wyniku czynników mechanicznych. Wygląd estetyczny części tablic 
zmienił się w toku prac renowatorskich przeprowadzonych w prze-
szłości.

Głównym założeniem konserwacji było wykonanie niezbędnych czyn-
ności pozwalających ustabilizować i zabezpieczyć poszczególne obiekty. 
Ważnym aspektem było rozpoznanie budowy technologicznej warstw 
oryginalnych i wtórnych, co przyczyniło się do poszerzenia stanu wiedzy 
w zakresie historii samych obiektów.

Podjęte działania konserwatorskie były uzależnione od stanu zacho-
wania i technologii poszczególnych tablic. Wśród zrealizowanych 
zabiegów znalazły się m.in.: oczyszczenie powierzchni, wzmocnienie 
konstrukcji przy użyciu odwracalnych metod i materiałów, usunięcie 
wtórnych nawarstwień oraz podklejenie i stabilizacja odspojonych 
warstw malarskich. 

Poszczególne zabiegi poprzedzone zostały wykonaniem prób w celu wy-
brania właściwej techniki i technologii. 

Konserwacji poddano 5 informacyjnych tablic obozowych.
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107 W wyniku zmiennych warunków oto-
czenia warstwa malarska tablicy uległa 
spękaniu i odspojeniu. W trakcie prac 
konserwatorskich uszkodzenia zostały 
ustabilizowane.

As a result of changing environmental 
conditions, the paint layer of the board 
was cracked and flaking. During the con-
servation process, the damage was sta-
bilized.

The undertaken conservation works depended on the state of preserva-
tion and the technology of individual boards. The performed procedures 
included e.g.: cleaning the surface; strengthening structures using re-
versible methods and materials; removal of secondary layers; consolida-
tion and stabilization of flaking paint layers. 

The individual treatments were preceded by tests in order to select the 
appropriate technique and technology. 

Five camp information boards were subjected to conservation.
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Digitalizacja 
i konserwacja
dokumentów 
i planów zespołu 
Zentralbauleitung
W Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau przechowy-
wany jest obszerny zbiór dokumentów sporządzonych przez Zentral-
bauleitung der Waffen-SS und Polizei Auschwitz O/S (Centralny Zarząd 
Budowlany SS). Do jego zadań należała dokumentacja wszelkich prac 
budowlanych prowadzonych na terenie niemieckiego obozu Auschwitz. 
Jednym z najistotniejszych dokumentów tego zbioru są plany komór ga-
zowych i krematoriów w KL Auschwitz II-Birkenau. Archiwalia te należą 
obecnie do najczęściej wykorzystywanych przez badaczy, a także opie-
kunów Miejsca Pamięci. Z tego powodu podjęto decyzję o wykonaniu 
cyfrowych kopii tych dokumentów. Wyeliminowało to potrzebę korzy-
stania z oryginałów, wynoszenia ich poza pomieszczenia magazynowe, 
w których panują optymalne dla nich warunki klimatyczne, a w rezulta-
cie zabezpieczyło je przed ewentualnym zniszczeniem. 

Digitalizację przeprowadzono przy użyciu wielkoformatowego skanera 
przystosowanego do cyfryzacji zabytkowych obiektów archiwalnych. 

108 Digitalizacja zasobów archiwalnych służy 
zabezpieczeniu cennych zbiorów. Ogra-
niczenie dostępu do oryginału rekom-
pensowane jest poprzez udostępnienie 
osobom zainteresowanym cyfrowych ko-
pii dokumentów. 

Digitization of archival documents is 
primarily used to protect valuable col-
lections against the risk of possible 
damage. Limited access to the original 
is compensated by sharing the digital 
copies of documents to researchers.
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The Museum Archives houses an extensive collection of documents 
created by the Zentralbauleitung der Waffen-SS und Polizei Auschwitz 
O/S (SS Central Construction Board in Auschwitz). Its tasks included 
documentation of all construction works carried out on the prem-
ises of the German Nazi Auschwitz camp. One of the most important 
documents of this collection include the plans for the gas chambers 
and crematoria in KL Auschwitz II-Birkenau. These archival records are 
currently among the most frequently used by researchers and custo-
dians of the Memorial. For this reason, it was decided to make digital 
copies of the documents. This treatment eliminated the need to use 
the originals, to take them outside the storage rooms, where are op-
timal climate conditions for them, and, as a result, protected them 
against possible damage.

Digitization was carried out with the use of a large-format scanner 
adapted to the digitization of historic archival items. Structure and 

Digitization 
and Conservation 
of Documents  
and Plans of the 
Zentralbauleitung

109 Przygotowanie dokumentów do digitali-
zacji polegało m.in. na nawilżaniu i lek-
kim prasowaniu mocno pogniecionych 
planów w taki sposób, by zagniecenia 
były nadal widoczne, ale by nie stano-
wiły przeszkody dla prawidłowego wy-
konania skanu.

Preparation of documents for digitization 
consisted of, among others, moistening 
and light pressing of heavily crumpled 
plans in such a way that the creases were 
still visible, but would not be an obstacle 
to the correct execution of the scan.
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Jego budowa i zasada działania dały gwarancję wykonania skanów 
dokumentów bez narażania ich na ryzyko uszkodzenia. Parametry ska-
nowania dostosowane zostały do wypracowanych standardów jakości. 
Wszystkie plany zeskanowano z dwóch stron, dokumentując szczegóło-
wo ich stan zachowania.

W trakcie digitalizacji wytypowano 170 planów znajdujących się w złym 
stanie zachowania. Obiekty te poddano pracom konserwatorskim.

Plany te posiadały przedarcia, ubytki i pozostałości zdegradowanego 
kleju z taśm samoprzylepnych. Dużym problemem były zagniecenia po-
wierzchni papieru, często utrudniające odczytanie rysunku i uniemożli-
wiające jego poprawne zdigitalizowanie.

Zagniecenia papieru, które powstały z dużym prawdopodobieństwem 
w trakcie funkcjonowania obozu, traktowane były jako część historii do-
kumentu. Konserwację przeprowadzono w sposób pozwalający na za-
chowanie śladów obrazujących ich ówczesne użytkowanie. Jednocześnie 
plany zostały wzmocnione i odpowiednio zabezpieczone. Przeprowadzo-
no zabiegi umożliwiające digitalizację. Do najważniejszych czynności na-
leżało powierzchniowe oczyszczenie i wzmocnienie przedarć. 

W ramach przeprowadzonego projektu zdigitalizowano 4583 dokumen-
ty – wszystkie plany architektoniczne oraz dużą część dokumentacji ze-
społu Zentralbauleitung. 

110 Przykładowy plan zespołu Zentralbaulei-
tung przed konserwacją. Plany wykona-
ne zostały na papierze maszynowym lub 
kalce technicznej. Obiekty na papierze 
to zwykle odbitki wykonane w technice 
ozalidu w kolorze czarnym i brązowym. 
Technikę ozalid wykorzystywano w dru-
karstwie, w architekturze i inżynierii 
w celu kopiowania. To metoda wykorzy-
stująca reakcje barwne związków diazo-
typowych.

A Zentralbauleitung plan before conser-
vation. The plans were made on a ma-
chine made paper or tracing paper. The 
objects made on paper are usually black 
and brown ozalid prints. The ozalid 
technique was used in printing, archi-
tecture, and engineering for copying. 
This method uses colour reactions of  
diazotype compounds.
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principle of operation of the scanner guaranteed that the documents 
would be scanned without exposing to the risk of damage. The scan-
ning parameters were adjusted to the developed quality standards. All 
plans were scanned from two sides, which allowed to document the 
condition of the documents in detail. 

During the digitization work, 170 plans in the worst condition were 
selected. These objects were subject to conservation works.

These plans had tears, losses and residues of degraded adhesive from 
self-adhesive tapes. A significant problem were the creases on the 
paper surface, which often made it difficult to read the drawing and 
prevented its correct digitization.

Paper creases, which were likely created during the camp’s operation, 
were considered as part of the history of the document. The works 
were carried out in a way that allowed the preservation of traces of 
their former use. At the same time, the plans were strengthened and 
properly secured. Procedures enabling digitization were carried out. 
The most important tasks included the surface cleaning and tears re-
pairing. 

As part of the project, 4,583 documents were digitized—all architec-
tural plans and a large part of the documentation of the Zentral-
bauleitung. 

111 W obiektach papierowych materiałem 
używanym do jego wzmacniania jest bi-
bułka japońska. 

The material used to reinforce the paper 
based object was Japanese tissue.

112 Plan po konserwacji.

A plan after conservation.
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W zbiorach Muzeum zachowały się przedmioty związane ze sprawcami 
– członkami załogi SS niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz. 
Wśród tych obiektów znajdują się również wojskowe hełmy.

Na większości hełmów zachowały się pozostałości oryginalnego ozna-
czenia w postaci kalkomanii. Do najczęściej występujących należą 
czarne runiczne znaki SS na białej tarczy. W przeszłości hełmy zostały 
poddane pracom renowatorskim, podczas których chemicznie usuwano 
z nich produkty korozji metalu, a następnie w całości pokryto je lakie-
rami ochronnymi. Powłoki te obecnie nie spełniały już swoich funkcji, 
dlatego na powierzchni hełmów zaobserwowano aktywne ogniska ko-
rozji. Zastosowany lakier zmieniał również odbiór estetyczny obiektów, 
ponieważ intensyfikował połysk powierzchni oraz przyciemniał zacho-
wane pozostałości oryginalnej barwy hełmów. 

Głównym założeniem prac konserwatorskich było przywrócenie pier-
wotnego wyglądu hełmów. Powierzchnię przedmiotów oczyszczono 
z lakierów oraz luźnych produktów korozji metalu. Zachowano nato-
miast zwarte produkty korozji, traktując je jako patynę, charaktery-
styczną dla obiektów zabytkowych. Oczyszczone hełmy pokryto powło-
ką antykorozyjną. Jej rodzaj dobrano tak, by była możliwie najbardziej 
neutralna i nie fałszowała oryginalnej estetyki obiektu.

W ramach projektu zakonserwowano 45 niemieckich hełmów SS. 

Konserwacja
hełmów

113 Mechaniczne oczyszczanie skorodowanej 
powierzchni hełmu było jedną z niezbęd-
nych czynności konserwatorskich.

Mechanical cleaning of the corroded sur-
face of the helmet was one of the neces-
sary conservation tasks.
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The Museum collections include objects related to the perpetrators—
members of the SS garrison of the German Nazi Auschwitz camp. Among 
these objects there are also military helmets.

Most of the helmets reveal the remains of the original markings in the 
form of decals. The most common are the black SS runic signs on a white 
shield. In the past, helmets were subjected to preservation works, during 
which metal corrosion products were chemically removed from them, 
and then the surface was completely covered with protective layers. 

Conservation
of Helmets

114 Chemiczne usuwanie z powierzchni heł-
mu wtórnej powłoki zabezpieczającej. 

Chemical removal of a secondary pro-
tective coating from the surface of the 
helmet. 

115 W trakcie konserwacji uczytelniono za-
chowane pozostałości oryginalnej kolo-
rystyki hełmów.

During the conservation works, the pre-
served remains of the original colours of 
the helmets were enhanced.
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117
118

Konserwacja metalowej obręczy fasunku 
hełmu uwidoczniła oznaczenie produ-
centa - D.R.P. SCHUBERTH-WERK K.-G. 
BRAUNSCHWEIG oraz datę produkcji – 
1937.

The conservation of the metal rim of the 
helmet webbing revealed the manufac-
turer’s sign-D.R.P. SCHUBERTH-WERK 
K.-G. BRAUNSCHWEIG, and the year of 
manufacture-1937.

116 We wnętrzu hełmu zachowała się obręcz, 
która pierwotnie łączyła skórzany fasu-
nek z dzwonem.

Inside the helmet, the rim that originally 
connected the leather webbing with the 
bell has been preserved.
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121 Znaki runiczne naniesione na hełm me-
todą kalkomanii. Stan po konserwacji.

Runic marks applied to the helmet by de-
cal. After conservation.

119
120

Podczas usuwania wtórnej powłoki za-
bezpieczającej odkryto tarczę z symbo-
lem partii. Tego typu oznaczenia stoso-
wano na hełmach niemieckich od 1935 
do 1942 r. Stan przed i po konserwacji.

A plate with a symbol of the party was 
discovered while removing the re-coat-
ing. This type of marks were used on 
German helmets from 1935 to 1942. Be-
fore and after conservation.

These coatings no longer fulfill their functions, therefore active corro-
sion was observed on the surface of the helmets. The applied varnish 
also changed the aesthetic perception of the objects, as it intensified the 
gloss of the surface and darkened the preserved remains of the original 
colour of the helmets. 

The main purpose of the conservation works was to restore the origi-
nal appearance of the helmets. The surfaces of the items were cleaned 
off varnishes and loose metal corrosion products. However, the compact 
corrosion products were preserved, since they are treated as a patina, 
characteristic of historic objects. The cleaned helmets were covered with 
an anti-corrosion coating. Its type has been selected so that it is as neu-
tral as possible and would not falsify the original aesthetics of the object.

In total, 45 German SS helmets were preserved as part of the project.
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Puszki po preparacie o nazwie cyklon B to metalowe pojemniki, w któ-
rych sprzedawana była granulowana ziemia okrzemkowa nasycona 
cyjanowodorem. Cyklon B to pestycyd, który początkowo używany był 
w obozie do tępienia insektów i dezynfekcji odzieży, ale ostatecznie za-
stosowany został do uśmiercania ludzi w komorach gazowych.

W zbiorach Muzeum puszki po cyklonie B należą do dużej grupy obiek-
tów bezpośrednio związanych z procesem zagłady. 

Puszki produkowano z ocynkowanej blachy stalowej, pokrytej dekora-
cyjno-ochronną warstwą. Otwór wybijano specjalnym okrągłym nożem, 
którego ząbkowanie na krawędzi umożliwiało szybkie otwarcie puszki. 
Puste puszki magazynowano na terenie obozu, aby odesłać je do produ-
centa w celu ponownego wykorzystania. Wieka prawdopodobnie trak-
towano jako odpad, dlatego zachowało się ich bardzo niewiele. Stan 
zachowanych puszek wskazuje, że przechowywano je w niekorzystnych 
warunkach. Wiele z nich uległo deformacji. Większość nie posiada obec-
nie papierowych etykiet, które mogły być usuwane celowo lub uległy 
zniszczeniu. Najsilniej skorodowane są wnętrza puszek, co prawdopo-
dobnie było konsekwencją oddziaływania cyjanowodoru, który osłabił 

Konserwacja 
puszek po cyklonie B

122 Konserwacji poddano najbardziej skoro-
dowane egzemplarze. 

The most corroded objects were subject-
ed to conservation. 
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The canisters of the substance called Zyklon B are metal containers in 
which granulated diatomaceous soil saturated with hydrogen cyanide 
was sold. Zyklon B is a pesticide that was initially used in the camp as 
an insecticide and to disinfect clothing, but was also used to kill people 
in gas chambers.

In the Museum’s collection, the Zyklon B canisters belong to a large 
group of objects directly related to the extermination process. 

The canisters were made of galvanized steel sheets covered with a dec-
orative and protective layer. The puncture was made using a special, 
round knife, notched for quick opening of the canisters. Empty canisters 
were stored in the camp to be sent back to the producer for reuse. The 
lids were probably treated as waste, so very few of them have been pre-
served. The condition of the preserved canisters indicates that they were 
stored in unfavourable conditions. Many were distorted. Paper labels are 
mostly missing, as they may have been intentionally removed or dam-
aged. The inside of the canisters is the most heavily corroded, which is 
probably a consequence of the action of hydrogen cyanide, which weak-
ened the protective zinc layer. The locally progressing process of steel 

123 Konsekwencją postępującej korozji jest 
ścienienie rdzenia metalicznego, co pro-
wadzi do powstawania ubytków.

The consequence of the progressive cor-
rosion is the thinning of the metal core, 
resulting in the formation of losses.

Conservation  
of Zyklon B Canisters
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ochronną warstwę cynku. Miejscowo postępujący proces korozji stali 
doprowadził do osłabienia struktury ścianek korpusu puszek, a nawet 
powstania ubytków. 

Wybrane do konserwacji obiekty pokryte były grubą warstwą lakieru 
ochronnego, nałożonego podczas prac zabezpieczających, przeprowa-
dzonych przed kilkudziesięciu laty. Z upływem czasu powłoka przestała 
spełniać swoją rolę. Jej osłabienie doprowadziło do intensyfikacji korozji. 
Dodatkowo zdegradowana, pożółkła, błyszcząca warstwa lakieru zmie-
niła pierwotny wygląd obiektów.

Poprawna identyfikacja składu wtórnego lakieru zabezpieczającego po-
zwoliła na dobór odpowiednich metod umożliwiających jego usunięcie 
w sposób bezpieczny dla obiektu. Powierzchnię metalu oczyszczono 
z luźno związanych z podłożem produktów korozji. Metal zabezpieczo-
no przed działaniem czynników zewnętrznych poprzez ponowne nało-
żenie nowej, matowej, powłoki ochronnej. 

Podczas projektu zakonserwowanych zostało 170 puszek po cyklonie B.

124
125

Puszka po cyklonie B. Stan zachowania 
przed konserwacją i po jej zakończeniu.

Zyklon B canister. Condition before and 
after conservation.

126 Na części puszek zachowały się papierowe 
etykiety zawierające informacje na temat 
preparatu, zalecanego sposobu magazy-
nowania oraz dane producenta.

Some of the canisters still contain paper 
labels with information about the prod-
uct, recommended storage method, and 
manufacturer’s details.



To Preserve Authenticity 107Conservation of Zyklon B Canisters
The Conservation of Museum Collections and Archival Materials

corrosion resulted in the weakening of the structure of the canisters 
body walls, and even to the formation of losses. 

The objects selected for conservation works were covered with a thick, 
secondary layer of protective varnish, applied during works carried out 
several dozen years ago. With the passage of time, however, the layer 
ceased to fulfill its role. Its weakening boosted the corrosion process. 
Additionally, the degraded, yellowed, glossy layer of varnish changed 
the original appearance of the items.

Correct identification of the composition of the secondary protective 
varnish allowed for the selection of appropriate methods enabling its 
removal in a manner that was safe for the object. The metal surface was 
cleaned of loose corrosion products. The metal was protected against 
external factors by re-applying a new, matte protective coating. After 
conservation work, Zyklon B canisters regained their original appear-
ance, while retaining the traces of the natural ageing process.

A total of 170 Zyklon B canisters were conserved as part of the project.

127 W zależności od stanu zachowania orygi-
nalnego podłoża wtórne powłoki i luźne 
produkty korozji usuwano mechanicznie.

Depending on the condition of the origi-
nal substrate, secondary coatings and 
loose corrosion products were removed 
mechanically.
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Konserwacja elementów 
komór gazowych 
i krematoriów
Wśród głównych pozostałości związanych z procesem zagłady wymie-
nić należy elementy wyposażenia pochodzące z budynków krematoriów 
i komór gazowych, które działały na terenie KL Auschwitz II-Birkenau.

Były to: pogrzebacze, elementy konstrukcji pieca: ceowniki, kątowniki, 
ruszty, elementy konstrukcyjne drzwi krematoryjnych, elementy syste-
mu nadmuchu pieca krematoryjnego, wzierniki, osłony kanału wenty-

129 Stalowa osłona kanału nawiewnego ko-
mory gazowej krematorium III. Obiekt 
znaleziony w trakcie prac porządkowych 
ruin. Zachowany z cegłami, w których 
zostały osadzone końcówki prętów.

Steel cover of the gas chamber supply 
duct of Crematorium III. Piece found 
during the cleaning works of the ruins. 
Preserved with bricks in which the ends 
of the rods were embedded.

128 Element pieca krematoryjnego w trak-
cie mechanicznego doczyszczania po-
wierzchni.

Piece of a crematorium furnace during 
mechanical cleaning of the surface.
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The main remains related to the extermination process include elements 
of equipment from the crematoria buildings and gas chambers that op-
erated on the premises of KL Auschwitz II-Birkenau.

These included: fire-irons, elements of the furnace structure: channels, 
angles, grates, structural elements of the crematorium doors, elements 
of the crematorium furnace blowing system, sight glasses, gas chamber 

Conservation of Elements 
of the Gas Chambers  
and Crematoria

130 Usuwanie nieoryginalnych powłok za-
bezpieczających metal, przy zastosowa-
niu technik ściernych z użyciem zmrożo-
nego dwutlenku węgla.

Removal of non-original metal protec-
tive coatings using abrasive techniques 
with frozen carbon dioxide.

131 Fragment rury systemu wentylacji po-
mieszczenia rozbieralni budynku komory 
gazowej. Stan przed konserwacją.

Part of the pipe of the ventilation system 
in the undressing room in a gas chamber 
building. Before conservation.
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lacji komory gazowej, fragmenty drzwiczek popielnika i sitka imitujące 
prysznice w komorze gazowej. 

Do konserwacji wytypowano obiekty w złym stanie zachowania. Ze 
względu na wcześniejsze pokrycie powłokami zabezpieczającymi procesy 
korozyjne zostały spowolnione, ale powłoki przestały już spełniać funkcję 
ochronną, doprowadzając do powstania lokalnych ognisk korozji.

Podczas prac konserwatorskich obiekty oczyszczono z wtórnych po-
włok lakieru zabezpieczającego oraz luźnych produktów korozji metalu. 
Czyszczenie wykonano m.in. metodą strumieniowo-ścierną przy zasto-
sowaniu zmrożonego dwutlenku węgla. Dzięki tej metodzie było możli-
we bezpieczne usunięcie wtórnych warstw zabezpieczających. Konser-
wację zakończono, nakładając na obiekty nową powłokę antykorozyjną. 

Zakonserwowano 25 elementów pochodzących z komór gazowych 
i krematoriów Birkenau.

132 Fragment zamknięcia kanałów powietrz-
nych służących do sterowania temperatu-
rą w piecach krematoryjnych. Ich otwie-
ranie pozwalało regulować intensywność 
procesu spalania. Na klapie znajduje się 
logo niemieckiej firmy „Topf und Söhne” 
z Erfurtu – producenta pieców kremato-
ryjnych. 

Part of the cover of the air ducts that was 
used to control the temperature in the 
crematorium furnaces. The intensity of 
the incineration process could be adjust-
ed by opening them. The flap features 
the logo of the German company Topf 
und Söhne from Erfurt—manufacturer of 
crematorium furnaces.

133 Osłona turbiny nawiewu pieca kremato-
ryjnego. Stan przed konserwacją.

Cover of the airflow turbine of a cre-
matorium furnace. Before conservation.
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ventilation duct covers, fragments of the ash pan door, and fake shower 
heads from the gas chambers. 

The objects in the worst state of preservation were selected for con-
servation works. Due to the previously applied protective coatings, the 
corrosion processes were slowed down, but the coatings ceased to fulfill 
their protective function, local corrosion centres developed.

During the conservation works, the objects were cleaned of second-
ary coatings of protective varnish and loose metal corrosion products. 
Cleaning was performed, e.g. using the abrasive blasting with frozen 
carbon dioxide. Using this method, it was possible to safely remove the 
secondary protective layers. Conservation was completed by applying  
a new anti-corrosion coating to the objects. 

A total of 25 objects from the gas chambers and crematoria of  
KL Auschwitz II-Birkenau were conserved.

134 Wysokie temperatury w piecach pomoc-
niczych krematorium doprowadziły do 
uplastycznienia rusztów i ich wyginania 
pod wpływem ciężaru spalanego materia-
łu. Używano paliwa opałowego różnej ja-
kości, czego konsekwencją było stapianie 
się jego niektórych składników z żeliwny-
mi rusztami.

High temperatures in the auxiliary fur-
naces of the crematorium resulted in plas-
ticization of the grates and their bend-
ing under the influence of the weight of  
the incinerated material. Fuel of different 
quality was used, which resulted in melt-
ing of some of its components with cast 
iron grates.

135 Osłona turbiny. Stan po konserwacji. 
Usunięto wtórną powłokę zabezpiecza-
jącą, odkrywając niewidoczne wcześniej 
pozostałości oryginalnej białej farby.

Turbine cover. After conservation. The 
secondary protective coating was re-
moved, revealing previously invisible 
remnants of the original white paint.
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Badania 
laboratoryjne
Proces konserwacji poprzedzany jest badaniami pozwalającymi na roz-
poznanie obiektu, jego budowy i technologii oraz przyczyn zniszczeń, 
których konsekwencją jest jego stan zachowania. Prowadzone badania 
fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne pozwalają na odpowiedni dobór 
metod i środków stosowanych podczas konserwacji, stanowiąc bazę do 
podejmowania decyzji. 

136 Wykonanie badań laboratoryjnych przed 
przystąpieniem do prac konserwatorskich 
pozwala je zaplanować tak, by były bez-
pieczne dla obiektu.

Performing laboratory analyses prior to 
conservation works allows to schedule 
them in a manner that is safe for the 
objects.

137 Włókna w papierze i tekstyliach identy-
fikowane są m.in. na podstawie charak-
terystycznych zmian zachodzących w ich 
strukturze podczas rozpuszczania.

Fibres in paper and textiles are identi-
fied, e.g. on the basis of characteristic 
changes in their structure during dis-
solution.
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Laboratory  
Research
The conservation process is preceded by analyses allowing to research 
the object, its construction and technology, as well as the causes of 
damage, which are the reasons for its current condition. The conducted 
physical, chemical and microbiological tests allow for the appropriate 
selection of methods and measures used during conservation works, 
constituting the basis for decision-making. 

138 Badanie pozostałości powłoki dekoracyj-
nej na guziku pocztowym.

Examination of the remains of the deco-
rative coating on a postal button.

139 Pobieranie próbek do badań mikrobiolo-
gicznych w celu oceny zanieczyszczenia 
powierzchni walizki bakteriami i grzyba-
mi strzępkowymi.

Taking samples for microbiological tests 
to assess the contamination of the sur-
face of the suitcase with bacteria and 
filamentous fungi.
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Najczęściej prowadzone badania fizyko-chemiczne to m.in. badanie 
składu materiałowego, barwy, oznaczenie kwasowości oraz badania od-
porności materiałów na działanie różnego rodzaju czynników zewnętrz-
nych. Weryfikowane są również materiały wykorzystywane do opako-
wania obiektów, pozostające z nimi w dłuższym kontakcie. 

Wśród badań mikrobiologicznych należy wymienić przede wszystkim 
oznaczenie liczby drobnoustrojów i ich identyfikację. Wspólnie z wiodą-
cymi w Polsce instytucjami, zajmującymi się badaniami z tego zakresu, 
prowadzone są badania mikrobiologiczne, mykologiczne oraz badania 
molekularne, w tym badania genetyczne.

Do zwalczania zidentyfikowanych drobnoustrojów, szkodliwych dla 
obiektów lub zdrowia ludzi, testowane i dostosowywane są najnowsze 
środki i techniki dezynfekcji.

Część badań ma charakter pionierski. Zarówno charakter obiektów, 
jak i materiały, z jakich zostały wykonane, w dużej mierze odbiegają  

140 Spektometria w podczerwieni pozwala 
na ustalenie grup funkcyjnych obecnych 
w analizowanym związku i rozpozna-
nie materiału organicznego, z którego 
wykonany został obiekt, lub substancji, 
którą został pokryty.

Infrared spectrometry makes it possible to 
determine the functional groups present 
in the analysed compound and to recog-
nize the organic material from which the 
object was made or the substance with 
which it was covered.

141 Spektometria XRF służy do identyfikacji 
składu pierwiastkowego danej substancji. 
Dzięki niej możliwe jest rozpoznanie ele-
mentów metalowych w obiekcie.

XRF spectrometry is used to identify the 
elemental composition of a given sub-
stance. It makes it possible to identify 
metal elements of the object.
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142 Wynik badania wykonanego spektrome-
trem F-TIR.

The result of an analysis performed using 
the FT-IR spectrometer.

143 Wynik badania wykonanego spektrome-
trem XRF.

The result of an analysis performed using 
the XRF spectrometer.

The most frequently performed physical and chemical tests include, e.g. 
identifying the material composition, analyzing colour, determination 
of acidity, and testing of the resistance of materials to various external 
factors. Materials used for packaging of the objects that are in pro-
longed contact with them are also tested. 

Microbiological tests include, first of all, the determination of the num-
ber of microorganisms and the identification thereof. Microbiological 
and mycological tests as well as molecular tests, including genetic tests, 
are carried out jointly with leading Polish institutions involved in re-
search in this field.

The latest disinfection techniques and chemicals are tested and adapted 
to combat the identified microorganisms harmful to objects or human 
health.

Some of the research is of pioneering nature. Both the nature of the 
post-camp objects and the material used in the production thereof  
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od standardów muzealnych. Tworzywa te często nie mają odpowied-
ników w opracowaniach naukowych. Poszukiwania analogii stanowią 
punkt wyjścia w wyborze właściwych rozwiązań. Przykładem są prace 
badawcze mające na celu rozpoznanie mikroorganizmów zasiedlają-
cych powierzchnie obiektów muzealnych, a w konsekwencji dobranie 
właściwej metody dezynfekcji oraz niwelowanie przyczyn zniszczeń 
biologicznych. 

Specjalistyczne analizy ułatwiają przewidzenie potencjalnych zagrożeń, 
jak i zidentyfikowanie już istniejących zniszczeń. Umożliwiają również 
rozpoznanie czasu ich powstania. Uszkodzenia i nawarstwienia diagno-
zowane jako bezpieczne pozostają na obiekcie, świadcząc o jego historii.

144
145

Identyfikacja próbek metodą obserwacji 
mikroskopowej.

Identification of samples by microscopic 
observation.
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largely differ from museum standards. Often, the materials from which 
the objects are made have no equivalents in scientific studies. The 
search for analogies is the starting point in choosing the correct solu-
tions. An example is research work aimed at identifying microorganisms 
inhabiting the surfaces of museum objects and, consequently, selecting 
the appropriate method of disinfection and eliminating the causes of 
biological damage.

Specialized analyses facilitate the prediction of potential threats and 
the identification of existing damage. They also make it possible to in-
dicate the time of their creation. Damages and layers diagnosed as safe 
remain on the objects, proving its history.

147 Badanie jakości materiałów wybranych 
do przechowywania obiektów zabytko-
wych.

Testing the quality of materials selected 
for the storage of historic objects.

146 Zdegradowane, skóropodobne tworzywo 
walizki.

Degraded imitation leather material of  
a suitcase.
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Dokumentacja
Wszystkie działania podejmowane na zabytkowych obiektach są szcze-
gółowo dokumentowane w formie fotograficznej, opisowej i rysunkowej. 

Stan zachowania obiektów przed konserwacją oraz po jej zakończeniu 
utrwalany jest na fotografiach cyfrowych. Są to zdjęcia całego obiektu 
w ujęciach ze wszystkich stron oraz makrofotografie miejsc najbardziej 
zniszczonych lub z jakiegoś powodu najciekawszych. Wykonywane są 
również fotografie wykorzystujące fluorescencję UV i reflektografię IR, 
które pozwalają wydobyć informacje niewidoczne w świetle widzialnym.

149 Trwałe wzorce kolorystyczne umożliwiają 
wykonanie poprawnego profilu barwne-
go pozwalającego na precyzyjne zarzą-
dzanie kolorem dla każdej serii zdjęć.

Permanent colour patterns to create the 
correct colour profile for precise colour 
management for each series of photo-
graphs.

148 Profesjonalnie wyposażone studio po-
zwala na wykonywanie dobrej jakości fo-
tografii dokumentującej stan zachowania 
obiektów przed i po konserwacji.

A professionally equipped studio for 
good-quality photography documenting 
the condition of the objec  ts before and 
after conservation.
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Documentation
All activities undertaken on the historic objects are documented in 
detail in a photographic, descriptive and graphic form.

The condition of the objects before and after conservation works is 
recorded on digital photographs. These are photos of the entire object 
from all sides and macro photos of the most damaged or, for some 
reason, the most interesting areas. Photographs using UV and IR re-
flectography, which allow to extract information that are illegible or 
completely invisible in visible light, are also taken in the laboratories.

150 Zdjęcia makro pozwalają na osiągnięcie 
dużego powiększenia, dostarczającego 
szczegółowych informacji o fotografo-
wanym obiekcie.

Macro photos to achieve high magnifi-
cation, providing detailed information 
about the photographed object.

151 Jedną z pierwszych czynności konserwa-
tora jest opis techniki wykonania obiektu.

One of the first activities of the conserva-
tor is to describe the technique of manu-
facture of the object.
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Ważną czynnością jest sporządzenie opisów wyglądu, technologii wy-
konania, stanu zachowania całego przedmiotu i wszystkich poszczegól-
nych materiałów. Zazwyczaj, by właściwie opisać obiekt, wymagana jest 
specjalistyczna znajomość z zakresu różnych rzemiosł, czasem również 
takich, które zdążyły odejść w zapomnienie. W celu pozyskania wymaga-
nej wiedzy konserwatorzy przeszukują literaturę specjalistyczną, archi-
walia oraz konsultują się z rzemieślnikami i znawcami tematu. Zdobyte 
informacje pozwalają m.in. na lepsze zrozumienie budowy i zachodzą-
cych w obiekcie procesów.

Dokumentacja konserwatorska jest nieodzowną częścią prac konserwa-
torskich. Obiekt nie jest konserwowany „raz na zawsze” i w przyszłości 
zabiegi konserwatorskie będą powtarzane. Dlatego udokumentowanie 
wszystkich informacji dotyczących przeprowadzonych prac oraz badań 
jest niezwykle ważne. Będą one punktem odniesienia dla konserwatora, 
który będzie oceniał stan i planował prace konserwatorskie w przyszłości. 

152 Dokumentacje konserwatorskie przygoto-
wywane były według ustalonego w Pra-
cowniach Konserwatorskich schematu.

Conservation reports were prepared ac-
cording to the schedule established in 
the Conservation Laboratories.

153 Pozyskane podczas badań i prac konser-
watorskich informacje na temat każdego 
obiektu wpisane zostały do dokumentacji.

The information on each object obtained 
during the research and conservation 
work was entered into the report.
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An important task is to prepare descriptions of the appearance, manu-
facturing technology, condition of the entire object and all individual 
materials. Usually, in order to properly describe an object, specialist 
knowledge of various crafts is required, sometimes also those that 
have gone into oblivion. In order to obtain the required knowledge, 
conservators refer to specialist literature, archives and consult arti-
sans and experts on the subject. The information obtained allows e.g. 
a better understanding of the construction and processes taking place 
in the object.

Documentation is an indispensable part of conservation works. The 
objects are not conserved once “forever” and in the future conserva-
tion treatments will be repeated. Therefore, it is extremely important 
to document all information on the work and research carried out. 
They shall serve as a point of reference for the conservators to assess 
the condition and plan the conservation work in the future. 

154 Wydrukowane i zarchiwizowane doku-
mentacje konserwatorskie.

Printed and archived conservation re-
ports.



XVIII
Zespół realizujący projekt
The Project Team



XVIII
Zespół realizujący projekt
The Project Team



130 Zachować Autentyzm
Zespół realizujący projekt
Konserwacja muzealiów i archiwaliów

Aleksandra Papis  

Jest absolwentką konserwacji malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie, gdzie uzyskała stopień doktora sztuki. Ukończyła też studia 
na wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z Pracownią związa-
na od 2005 r. w związku z pracą dyplomową na temat ochrony poobo-
zowych obiektów. W 2006 r. rozpoczęła pracę w Muzeum, by trzy lata 
później objąć stanowisko kierownika Pracowni Konserwatorskich. Inte-
resuje się problematyką konserwacji tworzyw sztucznych oraz nowymi 
rozwiązaniami stosowanymi w konserwacji. W projekcie odpowiedzial-
na za nadzór merytoryczny, kwestie organizacyjne oraz finansowe.  
W publikacji na zdjęciu nr 11.

Nel Jastrzębiowska

Ukończyła konserwację papieru i skóry na Uniwersytecie Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu. Uczestniczyła w tworzeniu Pracowni Konserwa-
torskich Muzeum, w których pracuje od 2002 r. Była odpowiedzialna 
za opracowanie i wdrożenie metod konserwacji archiwaliów i innych 
obiektów wykonanych z papieru i skóry. Obecnie pełni funkcję za-
stępcy kierownika Pracowni, jednocześnie zajmuje się konserwacją, 
głównie obiektów na podłożu papierowym oraz wykonanych z wikli-
ny i skóry. W kręgu jej zainteresowań znajdują się tkaniny powlekane 
azotanem celulozy. W projekcie zajmowała się koordynacją prac. Do  
jej obowiązków należała również ocena stanu zachowania obiek-
tów artystycznych na papierze oraz konserwacja listów obozowych, 
walizek, koszy, a także przedmiotów zaopatrzenia ortopedycznego. 
W publikacji na zdjęciach nr: 16, 26 oraz na stronach nr 128/129.

Mirosław Maciaszczyk

Ukończył konserwację papieru i skóry na Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. W Muzeum pracuje od 2003 r., angażując się 
w budowanie i rozwijanie potencjału Pracowni Konserwatorskich. Ma 
w swoim dorobku wiele nowatorskich rozwiązań w zakresie narzę-
dzi i technologii konserwatorskich. Obok działań związanych z kon-
serwacją obiektów na podłożu papierowym pochłaniają go również 
zagadnienia związane z dokumentacją fotograficzną i digitalizacją. 
W trakcie trwania projektu jego zadaniem była konserwacja pla- 
nów Zentralbauleitung, listów obozowych, walizek oraz etykiet na 
puszkach po cyklonie B. Wykonywał również dokumentację foto- 
graficzną obiektów przed i po konserwacji. W publikacji na zdjęciach 
nr: 109, 150.

Ewelina Bisaga

Ukończyła studia kulturoznawcze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Kra-
kowie oraz studia z zakresu konserwacji obiektów historycznych na Uni-
versity of Lincoln w Wielkiej Brytanii. Pracowała w The National Archives 
i The British Library w Londynie. Z Muzeum związana jest od 2003 r. 
Zajmowała się głównie konserwacją obiektów na podłożu papierowym. 
Posiada również doświadczenie związane z konserwacją tekstyliów. 
W projekcie odpowiedzialna była za konserwację walizek, przedmiotów 
zaopatrzenia ortopedycznego oraz badanie stanu zachowania obiektów 
artystycznych na papierze. W publikacji na zdjęciu nr 16.

Andrzej Jastrzębiowski

Ukończył konserwację rzeźby kamiennej, elementów i detali architek-
tonicznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W Pra-
cowniach jest zatrudniony od 2009 r. Szczgólnie interesują go zagad-
nienia związane z konserwacją metalu i emalii. Zajmuje się zarówno 
konserwacją muzealiów, jak też obiektów architektonicznych. W pro-
jekcie, przez cały okres jego trwania, zajmował się konserwacją ele-
mentów krematoryjnych, puszek po cyklonie B, naczyń emaliowanych 
oraz hełmów. W publikacji na zdjęciach nr: 79, 113, 130.

Zespół realizujący projekt

Aleksandra Papis
 
A graduate in Painting Conservation of the Academy of Fine Arts in 
Krakow, where she obtained a PhD in Arts. She also graduated from the 
Faculty of Chemistry at the Jagiellonian University. She has been as-
sociated with the Conservation Laboratories since 2005 in connection 
with her diploma thesis on the protection of post-camp structures. 
In 2006, she started working at the Museum, and three years later 
became the Head of the Conservation Laboratories. She is interested in 
the conservation of plastics and new solutions applied in conservation. 
In the project, she is responsible for substantive supervision, organisa-
tional and financial matters. In the publication in photo No. 11. 

Nel Jastrzębiowska
 
Graduated from the Department of Paper and Leather Conservation 
at the Nicolaus Copernicus University in Toruń. She participated in the 
creation of the Museum Conservation Laboratories where she has been 
working since 2002. She was responsible for the development and im-
plementation of methods for the conservation of archival materials and 
other paper and leather based objects. Currently, she is the Deputy Head 
of the Laboratories, yet, at the same time, she deals with conservation, 
mainly of paper based objects and ones made of wicker and leather. 
She is interested in fabrics coated with cellulose nitrate. She dealt with 
the project coordination. Her duties also included the assessment of 
the state of preservation of paper based artistic objects and the con-
servation of camp letters, suitcases, baskets, and orthopaedic supplies.  
In the publication in photos No. 16, 26 and on pages No. 128/129.
 
 
Mirosław Maciaszczyk
 
Graduated from the Department of Paper and Leather Conservation at 
the Nicolaus Copernicus University in Toruń. He has been working at the 
Museum since 2003, engaging in building and developing the potential 
of the Conservation Laboratories. His achievements include many in-
novative solutions in the field of tools and conservation technologies.  
In addition to activities related to the conservation of paper based artis-
tic objects, he is preoccupied with issues related to photographic docu-
mentation and digitization. During the project, his task was to con-
serve the Zentralbauleitung plans, camp letters, suitcases and labels on  
Zyklon B canisters. He also prepared photographic documentation of 
exhibits before and after conservation. In the publication in photos  
No. 109, 150.
 
 
Ewelina Bisaga
 
A graduate in Cultural Studies of the Jagiellonian University in Kra-
kow as well as Conservation of Historic Objects at the University of 
Lincoln in Great Britain. She worked at The National Archives and the 
British Library in London. She has been associated with the Museum 
since 2003. She dealt with the conservation of paper based objects. She 
is also experienced in the conservation of textiles. In the project, she 
was responsible for the conservation of suitcases, orthopaedic supplies  
and for condition assessment of works of art on paper. In the publica-
tion in photo No. 16.
 
 
Andrzej Jastrzębiowski
 
A graduate in Conservation of Stone Sculpture, Architectural Compo-
nents and Details of the Nicolaus Copernicus University in Toruń. He 
has been employed in the Laboratories since 2009. Among his special 
interests are issues related to the preservation of metal and enamel. He 
deals with the conservation of exhibits as well as architectural struc-
tures. Throughout the project, he was involved in the conservation of 
crematorium elements, Zyklon B canisters, enamelware and helmets.  
In the publication in photos No. 79, 113, 130.

The Project Team
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Dorota Dobrowolska
 
Graduated from the Department of Paper and Leather Conservation 
at the Nicolaus Copernicus University in Toruń. She has been working 
at the Museum since 2009, participating mainly in tasks related to the 
conservation of paper based objects - archival records and works of 
art. Throughout the project, she dealt with the conservation of camp 
letters, Zentralbauleitung plans, suitcases, baskets and orthopaedic 
supplies. In the publication in photo No. 33 and on pages No. 128/129.
 
 
Margrit Bormann
 
Graduated from Konservierung und Restaurierung von Wandmalerei 
und Objekten aus Stein at Technische Hochschule Köln and Strategies 
for European Cultural Heritage at the European University Viadrina in 
Frankfurt (Oder). She has been working at the Museum since 2010, en-
gaging in the protection of paint layers on the walls. Her interests are 
also related to the history of KL Auschwitz. She contributes to the daily 
work with research and translation of German-language sources. In the 
course of the project, she was involved in the conservation of suitcases 
and baskets. In the publication in photo No. 28.
 
 
Christin Rosse
 
Graduated from Konservierung und Restaurierung von Schriftgut, 
Graphik, Fotografie und Buchmalerei at the Technische Hochschule 
Köln. Four times she participated in student training program at the 
Museum, and at 2013 she started to work there. On a daily basis, she 
deals with the conservation of paper based objects. Moreover, she re-
inforces the team with conservation-related information available in 
German-language sources. Under the project she conserved camp let-
ters, plans of the Zentralbauleitung, suitcases, baskets and orthopaedic 
supplies. In the publication in photos No. 34, 59.

Maria Urban-Dąbek
 
A graduate in Conservation of Polychrome Wooden and Stone Sculp-
tures, Stucco and Ceramics at the Academy of Fine Arts in Krakow. 
She has been working as a conservator-restorer since 2009, and in 
the Conservation Laboratories since 2014. She mainly deals with the 
conservation of wooden objects located within the Museum area, and 
monitoring of their state of preservation. In the course of the project, 
she dealt with the conservation of camp boards, suitcases and Zyklon B 
canisters. In the publication in photo No. 99 and on pages No. 128/129.
 
 
Dawid Pasierb
 
Graduated from Conservation of Stone Sculptures, Stucco and Ceramics 
at the Academy of Fine Arts in Krakow. He has been working in the Con-
servation Laboratories in the Museum since 2015, sharing his knowl-
edge of conservation of reinforced concrete elements. In his day-to-day 
activities, he is involved in tasks related to the preservation of architec-
tural remains in the vast area of the former camp. In the course of the 
project, he dealt with the conservation of suitcases, crematorium ele-
ments and Zyklon B canisters. In the publication in photos No. 127, 128.
 
 
Marta Świętoń
 
Graduated from the Department of Paper and Leather Conservation at 
the Nicolaus Copernicus University in Toruń. She has been working in 
the Museum Conservation Laboratories since 2016, participating in the 
conservation of paper and leather based objects. On a daily basis, she is 
involved in works related to the creation of new exhibitions. Through-
out the project, she dealt with the conservation of suitcases, baskets 
and orthopaedic supplies. In the publication in photo No. 41.
 
 
Bożena Kania
 
A graduate in Applied Graphics from the University of Silesia and in the 
Conservation of Architecture and Urban Planning Monuments from 
the Silesian University of Technology. She started to cooperate with 
the Museum as a volunteer. She has been involved in the project since 
2016, taking care of the suitcases, baskets and orthopaedic supplies. In 
the publication in photo No. 52 and on pages No. 128/129.

Dorota Dobrowolska

Ukończyła konserwację papieru i skóry na Uniwersytecie Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu. W Muzeum pracuje od 2009 r., uczestnicząc głównie 
w zadaniach związanych z konserwacją obiektów na podłożu papiero-
wym – archiwaliów i dzieł artystycznych. W projekcie, przez cały okres 
jego trwania, zajmowała się konserwacją listów obozowych, planów 
Zentralbauleitung, walizek, koszy i przedmiotów zaopatrzenia ortope-
dycznego. W publikacji na zdjęciu nr 33 oraz na stronach nr 128/129.

Margrit Bormann

Ukończyła Konservierung und Restaurierung von Wandmalerei und 
Objekten aus Stein na Technische Hochschule Köln oraz Strategies for 
European Cultural Heritage na Uniwersytecie Europejskim Viadrina 
we Frankfurcie nad Odrą. W Muzeum pracuje od 2010 r., angażując 
się w ochronę malarskich nawarstwień ściennych. Jej zainteresowa-
nia związane są również z historią KL Auschwitz. Zajmuje się rówież 
prowadzeniem badań i wykonywaniem tłumaczeń ze źródeł niemie-
ckojęzycznych. W ramach projektu zajmowała się konserwacją walizek  
i koszy. W publikacji na zdjęciu nr 28.

Christin Rosse

Ukończyła Konservierung und Restaurierung von Schriftgut, Graphik, 
Fotografie und Buchmalerei w Technische Hochschule Köln. Cztero-
krotnie gościła w Muzeum na praktykach studenckich, by od 2013 r. 
podjąć w nim pracę. Na co dzień zajmuje się konserwacją obiektów 
na podłożu papierowym. Wzmacnia również zespół o informacje kon-
serwatorskie dostępne w źródłach niemieckojęzycznych. W projekcie 
konserwowała listy obozowe, plany zespołu Zentralbauleitung, walizki, 
kosze i przedmioty zaopatrzenia ortopedycznego. W publikacji na zdję-
ciach nr: 34, 59.

Maria Urban-Dąbek

Ukończyła konserwację polichromowanej rzeźby drewnianej, kamien-
nej, stiuku i ceramiki na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jako 
konserwator zabytków pracuje od 2009 r., a w Pracowniach Kon-
serwatorskich od 2014 r. Zajmuje się głównie konserwacją obiektów 
drewnianych zlokalizowanych na terenie Muzeum oraz monitorowa-
niem ich stanu zachowania. W projekcie zajmowała się konserwacją 
tablic obozowych, walizek i puszek po cyklonie B. W publikacji na zdję-
ciu nr 99 oraz na stronach nr 128/129.

Dawid Pasierb

Ukończył konserwację rzeźby kamiennej, stiuku i ceramiki na Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie. W Pracowniach Konserwatorskich pracuje 
od 2015 r., dzieląc się wiedzą z zakresu konserwacji elementów żel-
betowych. W bieżących działaniach angażuje się w zadania dotyczące 
zabezpieczenia architektonicznych pozostałości na rozległym terenie 
byłego obozu. W ramach projektu zajmował się konserwacją walizek, 
elementów krematoryjnych oraz puszek po cyklonie B. W publikacji na 
zdjęciach nr: 127, 128.

Marta Świętoń

Ukończyła konserwację papieru i skóry na Uniwersytecie Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu. W Pracowniach Konserwatorskich Muzeum pracuje 
od 2016 r., uczestnicząc w konserwacji obiektów wykonanych z papieru 
i skóry. Na co dzień zaangażowana jest w prace związane z tworze-
niem nowo powstających wystaw. W projekcie zajmowała się konser-
wacją walizek, koszy oraz przedmiotów zaopatrzenia ortopedycznego. 
W publikacji na zdjęciu nr 41.

Bożena Kania

Ukończyła grafikę użytkową na Uniwersytecie Śląskim oraz Konserwa-
cję Zabytków Architektury i Urbanistyki w Wyższej Szkole Technicznej 
w Katowicach. Współpracę z Muzeum zaczęła jako wolontariuszka. 
W projekcie pracowała od 2016 r., opiekując się walizkami, koszami 
i przedmiotami zaopatrzenia ortopedycznego. W publikacji na zdjęciu 
nr 52 oraz na stronach nr 128/129.
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Zespół realizujący projekt
Konserwacja muzealiów i archiwaliów

Joanna Słońska

Ukończyła archeologię ze specjalnością konserwacja zabytków archeo-
logicznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W trakcie 
trwania studiów, jak i po ich zakończeniu pracowała jako archeolog do-
kumentalista. Od 2012 r. była zatrudniona w Muzeum Archeologiczno-
-Historycznym w Głogowie. W PMA-B pracuje od 2016 r., początkowo 
w dziale Zbiorów przy ewidencjonowaniu zabytków archeologicznych, 
a od 2020 r. w Pracowniach Konserwatorskich. W projekcie zajmo- 
wała się konserwacją obiektów archeologicznych. W publikacji na zdję-
ciu nr 93.

Małgorzata Borycka-Chmal

Ukończyła konserwację papieru i skóry na Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Współpracę z Muzeum rozpoczęła od praktyk 
studenckich. W kręgu jej zainteresowań konserwatorskich szczególne 
miejsce zajmują przedmioty wykonane ze skór. W projekcie uczestni-
czyła od 2017 r., odpowiadała za konserwację listów obozowych, wali-
zek, koszy, przedmiotów zaopatrzenia ortopedycznego i butów. W pub-
likacji na zdjęciach nr: 24, 50, 68 oraz na stronach nr 128/129.

Izabella Surma

W 2016 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu uzyskała 
dyplom konserwatora dzieł sztuki ze specjalizacją z konserwacji pa-
pieru i skóry. Odbyła staż w Muzeum Narodowym w Kielcach, następ-
nie podjęła pracę w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. W projekcie 
pracowała od 2019 r. przy konserwacji walizek oraz listów obozowych. 
W publikacji na zdjęciu nr 24 oraz na stronach nr 128/129.

Karolina Matusiak

Ukończyła konserwację malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Kra-
kowie. Doświadczenie zdobyła, współpracując z prywatnymi firmami 
konserwatorskimi. W 2020 r. związała się z Muzeum. W projekcie zaj-
mowała się konserwacją obiektów z materiałów organicznych, w tym 
walizek i butów. W publikacji na zdjęciu nr 70.

Sakura Toma

Ukończyła Conservation of Books and Library Materials na West Dean 
College oraz Conservation of Historic Objects na University of Lin-
coln. Współpracę z Muzeum rozpoczęła od półrocznego programu 
Erasmus w 2019 r. Z racji wykształcenia w kręgu jej zainteresowań 
pozostawały zagadnienia związane z konserwacją obiektów na pod-
łożu papierowym. W projekcie (od 2020 r.) pracowała przy konser-
wacji listów obozowych, walizek i koszy. W publikacji na zdjęciach 
nr: 24, 56.

Justyna Skrzelowska

Ukończyła konserwację malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Doświadczenie zdobyła, współpracując z prywatnymi 
firmami konserwatorskimi. W realizację projektu zaangażowana od 
2021 r. Zajmowała się konserwacją walizek i butów. W publikacji na 
zdjęciu nr 70.

Aldona Jędrusik

Jest absolwentką konserwacji tkanin zabytkowych na Akademii Sztuk 
Pięknych i Projektowania w Bratysławie. W projekcie uczestniczyła od 
2021 r., zajmując się konserwacją elementów tekstylnych w przedmio-
tach zaopatrzenia ortopedycznego. W publikacji na zdjęciu nr 60.

Miłosz Pilszek

Ukończył konserwację malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Kra-
kowie. W realizację projektu zaangażowany od 2021 r. Zajmował się 
konserwacją obiektów archeologicznych i hełmów. W publikacji na 
zdjęciu nr 92.

Joanna Słońska
 
A graduate in Archaeology, specialising in the Conservation of Archae-
ological Monuments, from the Nicolaus Copernicus University in Toruń. 
In the course of and after her studies, she worked as a documentary 
archaeologist. In 2012, she started working at the Archaeological and 
Historical Museum in Głogów. She has been working at A-BSM since 
2016, initially in the Collections Department, cataloguing archaeo-
logical objects, and from 2020 in the Conservation Laboratories. In the 
course of the project, she dealt with the conservation of archaeological 
objects. In the publication in photo No. 93.
 
 
Małgorzata Borycka-Chmal
 
Graduated from the Department of Paper and Leather Conservation 
at the Nicolaus Copernicus University in Toruń. She started her co-
operation with the Museum with a student training program. Objects 
made of leather constitute one of her special conservation interests. 
She joined the project in 2017, to be responsible for the conservation 
of camp letters, suitcases, baskets, orthopaedic supplies and shoes. In 
the publication in photos No. 24, 50, 68 and on pages No. 128/129.
 
 
Izabella Surma
 
Graduated from the Nicolaus Copernicus University in Toruń in 2016, 
and obtained a diploma in Art Conservation with a specialisation in 
the Conservation of Paper and Leather. She completed her internship 
at the National Museum in Kielce, and then started work at the Na-
tional Museum in Wrocław. She joined the project in 2019, and was 
responsible for the conservation of suitcases and camp letters. In the 
publication in photo No. 24 and on pages No. 128/129.

Karolina Matusiak
 
Graduated in Painting Conservation from the Academy of Fine Arts in 
Krakow. She gained experience cooperating with private conservation 
companies. In 2020, she started working for the Museum. In the project, 
she was responsible for the conservation of objects made of organic ma-
terials, including suitcases and shoes. In the publication in photo No. 70.

 
Sakura Toma
 
A graduate in the Conservation of Books and Library Materials from 
the West Dean College and in the Conservation of Historic Objects 
from the University of Lincoln. She started her cooperation with the 
Museum from the six-month Erasmus program in 2019. Due to her 
education, she was interested in issues related to the conservation of 
paper based objects. Throughout the project, from 2020 she worked on 
the conservation of camp letters, suitcases and baskets. In the publica-
tion in photo No. 24, 56.
 
 
Justyna Skrzelowska
 
A graduate in Painting Conservation from the Academy of Fine Arts 
in Krakow. She gained experience cooperating with private conserva-
tion companies. She has been involved in the project since 2021. She 
has been dealing with the conservation of suitcases and shoes. In the 
publication in photo No. 70.

 
Aldona Jędrusik
 
A graduate in Conservation of Historical Fabrics from the Academy of 
Fine Arts and Design in Bratislava. She started her participation in the 
project in 2021, dealing with the conservation of textile components in 
orthopaedic equipment. In the publication in photo No. 60.
 
 
Miłosz Pilszek
 
A graduate in Painting Conservation of the Academy of Fine Arts in 
Krakow. He has been involved in the project since 2021. He has been 
dealing with the conservation of helmets and archaeological objects. 
In the publication in photo No. 92.
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Filip Kowalczyk

Studiuje na Wydziale Konserwacji i Restauracji Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie. W projekcie zajmował się konserwacją obiektów 
archeologicznych i hełmów. W publikacji na zdjęciu nr 93.

Marta Kościelniak

Ukończyła studia na kierunku Technologia Chemiczna na Politechnice 
Krakowskiej. W Muzeum pracuje od 2007 r., odpowiadając za labora-
torium chemiczne Pracowni. Zajmuje się bieżącymi badaniami wyko-
nywanymi zarówno na miejscu, jak również zlecanymi zewnętrznym 
instytucjom. W projekcie zajmowała się wykonywaniem badań obiek-
tów, m.in. przy wykorzystaniu techniki FT-IR oraz XRF. W publikacji 
na zdjęciu nr 140.

Dorota Rybitwa

Ukończyła biotechnologię na Uniwersytecie Opolskim. W Muzeum pra-
cuje od 2016 r. jako specjalista do spraw mikrobiologii w konserwacji. 
W projekcie zajmowała się badaniem zanieczyszczenia mikrobiologicz-
nego powierzchni walizek, butów, koszy, przedmiotów zaopatrzenia 
ortopedycznego i dokumentów. W publikacji na zdjęciach nr: 139, 144.

Halina Wojtaszczyk

Z wykształcenia technik budowlany. W Dziale Konserwacji Muzeum 
pracuje od 1995 r., najpierw na stanowisku referenta, potem jako spe-
cjalista do spraw remontowo-budowlanych. W Pracowniach Konser-
watorskich pracuje od 2012 r. W projekcie, przez cały okres jego trwa-
nia, była odpowiedzialna za digitalizację dokumentów archiwalnych. 
W publikacji na zdjęciach nr: 19, 108.

Adam de Sas Topolnicki

Ukończył ochronę dóbr kultury o specjalizacji konserwatorstwo 
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz architekturę 
i urbanistykę w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. W Pra-
cowniach Konserwatorskich Muzeum pracuje od 2014 r. W ramach 
projektu, od początku jego trwania, odpowiadał za tworzenie doku-
mentacji konserwatorskich w tym fotografii. W publikacji na zdję-
ciach nr: 148, 152 oraz na stronach nr 128/129.

Sebastian Mrozek

Ukończył studia na Wydziale Form Przemysłowych na Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie. W Muzeum pracuje od 2017 r., a w projekcie 
od 2018 r. Zajmował się dokumentacją, fotografią, obróbką cyfrową 
zdjęć i projektowaniem graficznym. Pomagał również przy konserwacji 
naczyń emaliowanych. Jest współautorem szaty graficznej niniejszej 
publikacji. W publikacji na zdjęciu nr 152.

Jerzy Bestyński

Ukończył studia fotograficzne w Columbia College Chicago na kie-
runku Fine Art Photography. Bogate doświadczenie w fotografii łączy 
z pasją, jaką są zabytki. W Muzeum pracuje od 2019 r. Zajmuje się 
klasyczną dokumentacją fotograficzną obiektów poddawanych za-
biegom konserwatorskim. Doskonali się również w specjalistycznej 
fotografii w ultrafiolecie i podczerwieni. W publikacji na zdjęciu na 
stronie nr 122/123.

Marta Andrzejewska-Wolny

Ukończyła ochronę dóbr kultury w Wyższej Szkole Umiejętności Spo-
łecznych w Poznaniu. W Muzeum pracuje od 2019 r., najpierw w In-
westycjach, a następnie, od lipca 2021 r., w Pracowniach Konserwa-
torskich, gdzie odpowiada za kwestie organizacyjne i administracyjne. 
W publikacji na zdjęciu nr 11.

Na przestrzeni lat trwania Projektu zespół tworzyli również: Karolina 
Budkowska, Joanna Chrząszcz, Bogdan Czesak, Anita Janiga, 
Katarzyna Klimczyk, Grzegorz Kosycarz (zdj. nr 136), Izabela Pie-
korz, Rafał Saternus, Honorata Stelmach oraz Anna Zięba.

Filip Kowalczyk
 
Studies at the Faculty of Conservation and Restoration of the Academy 
of Fine Arts in Krakow. In the project he was involved in the conservation 
of helmets and archaeological objects. In the publication in photo No. 93.
 
 
Marta Kościelniak
 
A graduate in Chemical Technology from the Krakow University of 
Technology. She has been working at the Museum since 2007, as the 
one responsible for the chemical laboratory of the Laboratories. She 
deals with ongoing research carried out both on site and outsourced 
to external institutions. In the course of the project, she dealt with the 
study of objects, such as ones using FT-IR and XRF techniques. In the 
publication in photo No. 140.
 
 
Dorota Rybitwa
 
A graduate in Biotechnology of the University of Opole. She has been 
working for the Museum since 2016 as a Specialist in Conservation Mi-
crobiology. In the project, she studied the microbiological contamina-
tion of the surface of suitcases, shoes, baskets, orthopaedic supplies and 
documents. In the publication in photos No. 139, 144.
 
 
Halina Wojtaszczyk
 
A civil engineering technician by profession. She has been working in 
the Museum Preservation Department since 1995, first as a clerk, then 
as a renovation and construction specialist. She has been working in 
the Conservation Laboratories since 2012. Throughout the project, she 
was responsible for the digitization of archival documents. In the pub-
lication in photos No. 19, 108.
 
 
Adam de Sas Topolnicki
 
Graduated from the Nicolaus Copernicus University in Toruń, in the Pro-
tection of Cultural Heritage, specialising in Conservation, as well as in 
Architecture and Urban Planning from the Silesian University of Tech-
nology. He has been working in the Museum Conservation Laboratories 
since 2014. In the course of the project, from the beginning, he was re-
sponsible for the conservation documentation, including photography. 
In the publication in photos No. 148, 152 and on pages No. 128/129.
 
 
Sebastian Mrozek
 
Graduated from the Faculty of Industrial Design at the Academy of 
Fine Arts in Krakow. He has been working at the Museum since 2017, 
and on the project, since 2018. He dealt with documentation, photog-
raphy, digital photo processing and graphic design. He also helped with 
the conservation of enamelware. He is the co-author of the graphic 
design of this publication. In the publication in photo No. 152.

 
Jerzy Bestyński
 
A graduate in Fine Art Photography from the Columbia College Chi-
cago. He combines his extensive experience in photography with his 
passion for historic monuments. He has been working at the Museum 
since 2019. He deals with the classic photographic documentation of 
objects undergoing conservation. He also excels in specialised ultravio-
let and infrared photography. In this publication, he is presented in the 
photo on pages No. 122/123.
 
 
Marta Andrzejewska-Wolny
 
A graduate in the Protection of Cultural Heritage from the University 
of Social Sciences and Humanities in Poznań. She has been working 
for the Museum since 2019; first in the Investments Department, and 
then, from July 2021, in the Conservation Laboratories, where she is 
responsible for organizational and administrative matters. In the pub-
lication in photo No. 11. 

Over the years, the Project team also included: Karolina Budkow-
ska, Joanna Chrząszcz, Bogdan Czesak, Anita Janiga, Katarzyna 
Klimczyk, Grzegorz Kosycarz (photo No. 136), Izabela Piekorz, 
Rafał Saternus, Honorata Stelmach and Anna Zięba.
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Fundacja
Auschwitz-Birkenau
Finansowanie opisanych prac zapewniły zyski z Kapitału Wieczystego, 
zarządzanego przez Fundację Auschwitz-Birkenau. Powołana przez Pro-
fesora Władysława Bartoszewskiego, już od dwunastu lat dba o powie-
rzone jej środki finansowe. Są to zarówno darowizny państwowe, insty-
tucjonalne, jak i prywatne. 

Fundacja Auschwitz-Birkenau jest pozarządową organizacją pożytku 
publicznego działającą w formule „non-profit”. Otrzymane darowizny 
powiększają Kapitał Wieczysty, który zgodnie ze statutem Fundacji ma 
pozostać nienaruszony. Projekty konserwatorskie finansowane są wy-
łącznie z osiągniętych zysków. Każdego roku Fundacja przekazuje transze 
zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem Muzeum. 

Skala oraz harmonogram działań konserwatorskich zostały określone 
w Globalnym Planie Konserwacji, sformułowanym w 2009 roku przez 
specjalistów Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau i aktualizowa-
nym w kolejnych latach. Jest to program systematycznych, długofalo-
wych działań zabezpieczających i konserwatorskich, mających na celu 
utrzymanie Miejsca Pamięci oraz wszystkich związanych z nim muzea-
liów i archiwaliów w jak najlepszym stanie. 

Dotacje przekazane przez Fundację, obok konserwacji kilkudziesięciu ty-
sięcy muzealiów, archiwaliów i obiektów archeologicznych, umożliwiły 
między innymi kompleksowy remont oraz konserwację drewnianego 
baraku mieszkalnego na odcinku BII, a także dwóch, murowanych ba-
raków mieszkalnych, położonych na odcinku BI byłego KL Auschwitz II-
-Birkenau. To tylko niektóre z kilkudziesięciu projektów zrealizowanych 

155 Buty po osobach deportowanych do KL 
Auschwitz, znajdujące się na ekspozycji 
Muzeum.

Shoes of people deported to KL Ausch-
witz, on display at the Museum.
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The Auschwitz-Birkenau 
Foundation
The financing of the described works was provided by proceeds from 
the Perpetual Fund managed by the Auschwitz-Birkenau Foundation. 
Called into being by Professor Władysław Bartoszewski, it has been tak-
ing care of the funds entrusted for the past twelve years. These are both 
state, institutional and private donations. 

The Auschwitz-Birkenau Foundation is a non-governmental public ben-
efit organization operating in the “non-profit” formula. Received dona-
tions increase the Perpetual Fund, which, according to the Foundation’s 
Statute, is to remain intact. Preservation projects are financed only from 
the obtained profits. Each year, the Foundation transfers instalments 
according to the current needs of the Museum. 

The scale and schedule of preservation activities were defined in the 
Master Plan for Preservation, formulated in 2009 by specialists from the 
Auschwitz-Birkenau State Museum and reviewed in subsequent years.  
It is a program of systematic, long-term protection and preservation ac-
tivities aimed at maintaining the Memorial Site and all related museum 
objects and archival materials in the best possible condition. 

The donations provided by the Foundation, apart from the restoration 
of several tens of thousands of museum objects, archival materials, and 
archaeological items, enabled e.g. a comprehensive renovation and con-
servation of a wooden residential barrack in the section BII, as well as 
two brick residential barracks located in section BI of the former Aus-
chwitz II-Birkenau camp. These are just some of the several dozen pro-
jects implemented in the period 2012–2021. The total amount of funds 

156 Plany architektoniczne zespołu Zentral-
bauleitung.

Zentralbauleitung architectural plans.
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w latach 2012-2021. Całkowita kwota dotychczas przekazanych środków 
finansowych, obejmująca trzydzieści osiem projektów, w tym dwadzieś-
cia pięć już ukończonych, przekroczyła 70 mln złotych. 

Aby zapewnić środki na realizację Globalnego Planu Konserwacji w ko-
lejnych latach, w 2019 roku podjęto decyzję o konieczności zwiększenia 
Kapitału Wieczystego oraz o dopasowaniu strategii inwestycyjnej do 
nowych realiów rynkowych przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa 
funduszu. Wraz z zatwierdzeniem nowej strategii podjęto współpracę 
z renomowanymi instytucjami finansowymi zarządzającymi funduszem. 
Celem inwestycyjnym jest uzyskanie zwrotu z kapitału na poziomie 
2,8% (netto), co pozwoli na płynne finansowanie prac konserwatorskich. 
W 2021 roku wartość wpłaconego przez darczyńców Kapitału Wieczy-
stego przekroczyła 168 mln EUR, przybliża to osiągnięcie celu jakim jest 
zabezpieczenie autentyzmu byłego obozu.

W reakcji na skutki pandemii COVID-19, w szczególności zamknięcie 
Muzeum na okres niemal pół roku, Fundacja zdywersyfikowała zakres 
wsparcia udzielanego instytucji. Jej priorytetem stało się maksymalne 
uniezależnienie działalności edukacyjnej Miejsca Pamięci od okoliczności 
zewnętrznych, zwiększenie grona odbiorców misji Muzeum, a w konse-
kwencji globalne wzmocnienie jego głosu. 

Aktualnie w centrum wysiłków znajduje się rozbudowa oferty polegająca 
na zapewnieniu dwu- i trójwymiarowego dostępu do KL Auschwitz II-
-Birkenau, m.in. na bazie wirtualnej rekonstrukcji terenu historycznego 
obozu. Istotne jest również wzbogacenie tradycyjnej formy zwiedzania 
o mobilny dostęp do materiałów archiwalnych, relacji świadków oraz do-
kumentów będących w posiadaniu Państwowego Muzeum Auschwitz-
-Birkenau. Powyższe, nowe działania są finansowane ze środków odręb-
nych od zysków z Kapitału Wieczystego. 

157 Baraki murowane odcinka BIb w Ausch-
witz II-Birkenau.

Brick barracks in section BIb in Ausch-
witz II-Birkenau.
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transferred so far, covering thirty-eight projects, including twenty-five 
already completed, has exceeded PLN 70 million. 

In order to secure the funds for the implementation of the Master Plan 
for Preservation in the coming years, in 2019 a decision was made to 
increase the Perpetual Fund and adjust the investment strategy to the 
new market realities while maintaining the comprehensive security of 
the Fund. Along with the approval of the new strategy, cooperation 
with reputable financial institutions managing the Fund was initiated. 
The investment objective is to obtain a return on equity of 2.8% (net) 
to secure smooth financing of conservation works. In 2021, the value of 
the Perpetual Fund paid by the donors exceeded EUR 168 million, which 
brings closer the achievement of the goal of securing the authenticity 
of the former camp.

In response to the effects of the COVID-19 pandemic, in particular the 
closure of the Museum for almost half a year, the Foundation diversi-
fied the scope of support provided to the institution. Its priority was to 
make the educational activity of the Memorial independent of external 
circumstances as much as possible, to increase the group of beneficiar-
ies of the Museum’s mission and, consequently, to strengthen its global 
impact. 

Currently, the focus of efforts is on expanding the offer by providing 
two- and three-dimensional access to KL Auschwitz II-Birkenau, includ-
ing on the basis of a virtual reconstruction of the historic camp site. 
It is also important to extend the traditional form of visiting with mo-
bile access to archival materials, witness accounts and documents held 
by the Auschwitz-Birkenau State Museum. The above-mentioned new 
activities are financed from funds separate from the profits from the 
Perpetual Fund. 

158 Wnętrze baraku drewnianego odcinka 
kwarantanny BIIa w Auschwitz II-Birke-
nau.

The interior of a wooden barrack in the 
BIIa quarantine section of Auschwitz II-
Birkenau.
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Darczyńcy / Donors

Kraje z największym udziałem w Kapitale Wieczystym 
Countries with biggest contributions to the Perpetual Capital

Kraje z darowizną większą niż 100,000 USD 
Countries with donations worth over 100,000 USD

Australia, Azerbejdżan / Azerbaijan, Belgia / Belgium, Kanada / Canada, 
Czechy / Czech Republic, Finlandia / Finland, Węgry / Hungary, Luksemburg / Luxembourg,

Monako / Monaco, Nowa Zelandia / New Zealand, Norwegia / Norway,
Hiszpania / Spain, Szwecja / Sweden, Turcja / Turkey, Watykan / Vatican City 

Inne darowizny / Other donations

Argentyna / Argentina, Bułgaria / Bulgaria, Cypr / Cyprus, Estonia, Gruzja / Georgia, 
Grecja / Greece, Irlandia / Ireland, Liechtenstein, Litwa / Lithuania, Malta, 

Portugalia / Portugal, Słowacja / Slovakia

Miasta darczyńcy / Cities

Boulogne-Billancourt, Londyn / London, Paryż / Paris

Niemcy / Germany 120 milionów / million EUR

Stany Zjednoczone / USA 17 milionów / million USD

Polska / Poland 10 milionów / million EUR

Francja / France 5 milionów / million EUR

Austria / Austria 4 miliony / million EUR

Wielka Brytania / United Kingdom 3.1 miliona / million GBP

Włochy / Italy 1.5 miliona / million EUR

Niderlandy / Netherlands 1.4 miliona / million EUR

Szwajcaria / Switzerland 1.07 miliona / million EUR

Izrael / Israel 1 milion / million USD

Rosja / Russia 1 milion / million USD
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Darczyńcy indywidualni z kwotą darowizny  
1 milion USD i więcej - Filary Pamięci 

Individual donors with contributions worth 
over 1 million USD—Pillars Of Remembrance 

• Ronald S. Lauder
• Melinda Goldrich i Andrea Goldrich Cayton

• Frank Lowy
• Mrs. Lily Safra and the Edmond J. Safra Foundation
• Steven Spielberg’s Righteous Persons Foundation

• Toronto Jewish Community led by Linda Frum and Howard Sokolowski: The Azrieli Foundation, 
Judy and George Frankfort, Marya and Herman Grad, The Greenberg and York Families, Barbara and Jay Hennick,

 The Koschitzky Family, The Latner Family Foundation, Miles Nadal and Family, Heather Reisman and Gerry Schwartz,
 Fran and Ed Sonshine, Judy and Larry Tanenbaum

• Second Generation in Honor of the Victims and Survivors of the Shoah: Ulrika and Joel Citron, 
Marcy Gringlas and Joel Greenberg, Andrew Intrater, Harry Krakowski, Mauskopf Family, Pines Family, 

Sharon Schneier and Clifford Brandeis, Jerry Wartski
• Friends of the United States Holocaust Memorial Museum

• Philadelphia Jewish Community led by Lewis Gantman and Joseph Finkelstein

Inni znamienici darczyńcy / Other distinguished donors

Jolanta Pieńkowska and Leszek Czarnecki, Fondation pour la Mémoire de la Shoah, Michael Bloomberg, Arthur Rock, 
Antony Ressler, ABN AMRO Bank N.V., Richard Edelman, Jonathan D. Gray and Mindy Gray, Harvey Krueger,
 William Schwartz, Polish Orthodox Church, Ralph Neukirchen, Rabbi Arthur Schneier, Ada and Jim Horwich, 

Circle of Former Prisoners of the Auschwitz-Birkenau Concentration Camp, Joanna, Paweł, Michał Gładysz, Hedy and Ted Orden,
Martin Karlinsky, Kathy Rocklen, Roman Kent, Jacqueline B. Kosecoff and Robert Brook, Michele Bober, David Wiener, 

Sheldon Solow, Howard Unger, Kenneth and Barbara Horowitz, Joshua Kazdin, Carrie Menkel Meadow

Dotacje na cele edukacyjne / Donations for education 

Tajwan / Taiwan, Opera Państwowa w Berlinie / Berlin State Opera, Fundusze Norweskie / Norway Grants, 
Appsflyer Inc., Orange Polska

Wsparcie instytucjonalne bieżącej działalności Fundacji 
Outside support for statutory activities

Chancellery Rymarz&Zdort, KPMG, Deloitte, BNP Paribas, Jewish Religious Community, Savills

Wpłaty darowizn można dokonywać bezpośrednio na nasze rachunki bankowe
Donations to the Perpetual Fund can be made directly to Foundation’s bank accounts

Bank: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A., SWIFT: PPABPLPKXXX
PLN: PL 41 1600 1462 1813 5825 1000 0004
EUR: PL 08 1600 1462 1813 5825 1000 0016
USD: PL 51 1600 1462 1813 5825 1000 0018
GBP: PL 67 1600 1462 1813 5825 1000 0021

For donors in the USA
The Auschwitz-Birkenau Memorial Foundation has been established to support the activity of the Auschwitz-Birkenau Foundation in the United States. 

Its mission is to make it easier for private individuals in the USA to contribute. 
The Auschwitz-Birkenau Memorial Foundation has acquired the 501(c)(3) status as a tax-exempt non-profit.

You can support the Auschwitz-Birkenau Foundation by sending a check 
to the Auschwitz-Birkenau Memorial Foundation 483 10th Ave. Suite 425, New York, NY 10018. 

If you wish to send a wire transfer or a credit card donation please contact Maria Zalewska 
at +1 9175792835 or office@preserveauschwitz.org
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Organy Fundacji:
Foundation’s Bodies: 

Komitet Międzynarodowy
International Committee

Członkowie Komitetu Międzynarodowego są powoływani na pod-
stawie wskazań krajów, które wsparły budowę Kapitału Wieczy-
stego. Komitet, obecnie złożony z 35 przedstawicieli, zapewnia 
darczyńcom stały dostęp do informacji oraz umożliwia zachowa-
nie pełnej przejrzystości działań Fundacji na arenie międzynaro-
dowej.

The members of the International Committee are appointed on 
the basis of the indications of the countries that have supported 
the establishment of the Perpetual Fund. The Committee, cur-
rently composed of 35 representatives, provides donors with con-
stant access to information and enables full transparency of the 
Foundation’s activities in the international arena.

159 Ruiny komory gazowej i krematorium III na 
terenie byłego KL Auschwitz II-Birkenau.
 
Ruins of the gas chamber and crematorium 
III in the former KL Auschwitz II-Birkenau.
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Rada Fundacji 
Foundation Council 

Marek Zając (Chairman)
Marcin Barcz

Daniel Benjamin
Eleonora Bergman

Piotr Kadlčik
Jacek Kastelaniec
Serge Klarsfeld

Edward Kosakowski
Paweł Machcewicz
Zbigniew Nosowski

Jürgen Rüttgers
Archbishop Grzegorz Ryś

Józef Wancer
 Henryk Wujec

Zarząd Fundacji
Management Board

Piotr M. A. Cywiński
Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski

Wojciech Soczewica
Elwir Świętochowski

Komisja Finansowa
Financial Committee

Józef Wancer 
Ludmiła Falak-Cyniak

Alfred Finz
Włodzimierz Grudziński

Peter Hommelhoff
Antoni F. Reczek
Ekkehard Thiesler

Claude Trink

160 Pozostałości baraków drewnianych na od-
cinku BII byłego KL Auschwitz II-Birkenau.
 
Remains of wooden barracks in the BII sec-
tion of the former KL Auschwitz II-Birke-
nau.

  



Opisy zdjęć
stron tytułowych rozdziałów 
Description of photographs
on title pages of chapters

I Grupa Żydów węgierskich na rampie w Birkenau. 
W tle stos naczyń zrabowanych ofiarom. 
Fotografia pochodząca z „Albumu Lili Jakob”  
ze zdjęciami wykonanymi przez esesmanów  
w połowie 1944 r. Własność Yad Vashem. 

A group of Hungarian Jews on the Birkenau ramp. 
In the background, there is a pile of utensils 
stolen from the victims. Photograph from the 
Auschwitz Album with photos taken by SS-men  
in mid-1944. Property of Yad Vashem Institute. 

II Jedno z pomieszczeń Pracowni Konserwatorskich 
Muzeum. Fot. Sebastian Mrozek.

One of the rooms of the Museum Conservation 
Laboratories. Photograph by Sebastian Mrozek.

III Pomiar barwy papieru, na którym został 
wykonany rysunek. Fot. Sebastian Mrozek.

Colour measurements of paper used for the 
drawing. Photograph by Sebastian Mrozek.

IV Ocenzurowany list obozowy.  
Fot. Sebastian Mrozek.

A censored camp letter.  
Photograph by Sebastian Mrozek.

V Walizka z przywieszoną etykietką zawierającą 
dane właściciela. Stan przed konserwacją.  
Fot. Adam de Sas Topolnicki.

A suitcase with a label containing the owner 
details. Before conservation. Photograph by 
Adam de Sas Topolnicki.

VI Kosz wiklinowy zakupowy podpisany przez 
właściciela na tekturce przywiązanej do pałąka. 
Stan po konserwacji. Fot. Sebastian Mrozek.

A wicker shopping basket with signature of the 
owner written on a cardboard tied to a handle. 
After conservation. Photograph by Sebastian 
Mrozek.

VII Stopa protezy kończyny dolnej prawej. Stan po 
konserwacji. Fot. Adam de Sas Topolnicki.

A foot of right lower limb prosthesis. After 
conservation. Photograph by Adam de Sas 
Topolnicki.

VIII Półbut damski. Stan przed konserwacją.  
Fot. Jerzy Bestyński.

Women’s low boot. Before conservation.
Photograph by Jerzy Bestyński.

IX Garnek emaliowany. Stan po konserwacji.  
Fot. Sebastian Mrozek.

An enamel pot. After conservation. 
Photograph by Sebastian Mrozek.

X Fragment szyjki butelki, tzw. krachli,  
znaleziony w okolicach komory gazowej  
i krematorium nr 3 na terenie byłego obozu 
Birkenau. Stan po konserwacji.  Fot. Sebastian 
Mrozek.

A fragment of the neck of a bottle,  
the so-called flip-top, found near the gas 
chamber and crematorium No. 3 on the 
premises of the former KL Auschwitz-II 
Birkenau. After conservation.  
Photograph by Sebastian Mrozek.

XI Obozowa tablica ostrzegawcza. Stan po 
konserwacji. Fot. Sebastian Mrozek.

Camp warning board. After conservation. 
Photograph by Sebastian Mrozek.

XII Plan przedstawiający KL Auschwitz II 
-Birkenau. Stan po konserwacji. Fot. Sebastian 
Mrozek.

Plan of the KL Auschwitz II-Birkenau. 
After conservation. Photograph by Sebastian 
Mrozek.

XIII Hełm SS. Stan po konserwacji.  
Fot. Adam de Sas Topolnicki.

SS helmet. After conservation. 
Photograph by Adam de Sas Topolnicki.

XIV Puszka po cyklonie B z zachowaną etykietą. 
Stan po konserwacji. Fot. Sebastian Mrozek.

Zyklon B canister with preserved label.  
After conservation. Photograph by Sebastian 
Mrozek.

XV Rama drzwi pieca krematoryjnego. Stan  
po konserwacji. Fot. Sebastian Mrozek.

Crematorium furnace door frame.  
After conservation. Photograph by Sebastian 
Mrozek.

XVI Włókna tkaniny walizki w powiększeniu 
pod mikroskopem biologicznym. Fot. Marta 
Kościelniak.  

Paper fibres of a suitcase magnified under  
a biological microscope. Photograph by  
Marta Kościelniak.

XVII Dokumentacja fotograficzna gorsetu 
ortopedycznego po konserwacji. Fot. Sebastian 
Mrozek i Mirosław Maciaszczyk.

Photographic documentation of an orthopaedic 
corset after conservation works. Photograph by 
Sebastian Mrozek and Mirosław Maciaszczyk.

XVIII Konserwatorzy podczas pracy nad projektem. 
Fot. Sebastian Mrozek.

Conservators while working on the project. 
Photograph by Sebastian Mrozek.

XIX Zdjęcie lotnicze KL Auschwitz. Fot. Bartosz 
Bartyzel.

Aerial photograph of KL Auschwitz. Photograph 
by Bartosz Bartyzel.



157 Widok na teren byłego KL Aus-
chwitz I z okna pracowni.

View of the area of the former KL 
Auschwitz I from the studio’s win-
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161 Historyczny budynek przyjęć więź-
niów, w którym obecnie mieszczą 
się Pracownie Konserwatorskie.

Historic prisoners’ reception buil-
ding, in which Conservation Labo-
ratories are now located.
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