
Numer inwentarzowy: 1  
Przedmiot:  łyżka  
Opis: przedmiot żelazny, n iklowany  
Wymiary: dł .  20,2 cm; największa szer .  4 ,3 cm  
Sygnatura:  HERKULES 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  dobry, widoczne punktowe wżery  
Fotograf ia:  nr 1/1  
Data znalezienia:  06/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 2  
Przedmiot:  łyżka  
Opis: w połowie złamana rączka; całość posrebrzana lub ocynkowana  
Wymiary: dł .  13,2 cm; największa szer .  4 ,6 cm  
Sygnatura:  symbol ptaszka i  C W  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż  nr 1  
Stan:  dobry, częściowa zie lona patyna  
Fotograf ia:  nr 1/2  
Data znalezienia:  06/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 3  
Przedmiot:  łyżeczka  
Opis :  przedmiot s i ln ie wytarty,  widoczna miejscami zielona patyna;  
         wykonany z żelaza;  być może pierwotnie powle kany 
Wymiary: dł .  13,1 cm, największa szer .  2 ,9 cm  
Sygnatura:  G&M 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  dobry, lekko pęknięta część do nabierania  
Fotograf ia:  nr 1/3  
Data znalezienia:  06/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 4  
Przedmiot:  łyżka  
Opis: rączka w połowie złamana (być może celowo, mogła być za  
         długa) i   zeszl ifowana; przedmiot żelazny  
Wymiary: dł .  15,6 cm; największa szer .  4 ,5 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr  2/1 
Data znalezienia:  06/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 5  
Przedmiot:  łyżka  
Opis: przedmiot złamany; zachowany nabierak z małym frg.  rączki ;  żelazo  
        posrebrzane lub ocynkowane  
Wymiary: dł .  8,8 cm; największa szer .  4 ,3 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 2/2  



Data znalezienia:  06/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 6  
Przedmiot:  rękojeść noża  
Opis: rękojeść noża ( lub innego sztućca) ,  posrebrzana; w środku widoczny  
        żelazny rdzeń;  
Wymiary :  dł . 8,8 cm; szerokość u podstawy 1,5 cm  
Sygnatura:  brak; widoczne inicjały E N  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  wypełnisko baraku nr 7  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 2/3; 3  
Data znalezienia:  23/07/2010  
 
Numer inwentarzowy: 7  
Przedmiot:  talerz perkusyjny  
Opis: 7 frg.  talerza perkusyjnego, jeden z kawałków celowo obcięty i   
         wykorzystany do innej funkcj i  
Wymiary: wie lkość od 18,7 cm x 12 cm do 8,5 cm x 4 cm  
Sygnatura:  brak;  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  dostateczny 
Fotograf ia:  nr 4,5  
Data znalezienia:  06/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 8  
Przedmiot:  zamek błyskawiczny  
Opis: metalowy zamek błyskawiczny, fragment ;  
Wymiary: dł .  18,4 cm, szer .  6,5  cm  
Sygnatura:  brak;  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 6  
Data znalezienia:  06/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 9  
Przedmiot:  szkło od latarki  
Opis: soczewkowate, grube szkło, drobne ryski  
Wymiary: dł .  3,3 cm; grubość 1 ,7 cm  
Sygnatura:  brak;  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 7  
Data znalezienia:  06/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 10  
Przedmiot:  klamra  
Opis :  a luminiowa klamra  
Wymiary: dł .  6,7 cm, szer .  4 ,2 cm  
Sygnatura:  brak;  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  bardzo dobry  



Fotograf ia:  nr 8/2  
Data znalezienia:  06/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 11  
Przedmiot:  metalowy zacisk ze śrubką  
Opis :  wykonany prawdopodobnie z  blachy miedzianej  
Wymiary: dł .6,3 cm; szer .  3 ,9 cm  
Sygnatura:  brak;  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalez ien ia :  sondaż nr 1  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 8/1  
Data znalezienia:  06/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 12  
Przedmiot:  podstawka pod kwiaty lub popielniczka  
Opis: s i ln ie skorodowany przedmiot wykonany z żelaza  
Wymiary: średnica 10,5 cm  
Sygnatura:  brak;  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 9  
Data znalezienia:  06/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 13  
Przedmiot:  pochwa  
Opis: a luminiowa pochwa noża; wyrób obozowy  
Wymiary: dł .  13,2 cm; szer .  2,8  cm  
Sygnatura:  brak ;  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 10/2  
Data znalezienia:  06/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 14  
Przedmiot:  żelazny scyzoryk   
Opis: fragment  żelaznego scyzoryka z aluminiową okładziną;  wyrób  
        obozowy 
Wymiary: dł .  10,5 cm; szer .  1,9  cm  
Sygnatura:  brak;  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 10/1  
Data znalezienia:  06/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 15  
Przedmiot:  podkówka z buta  
Opis :  s i ln ie skorodowana podkówka z buta  
Wymiary: dł .  wygiętego pałąku 7,5 cm  
Sygnatura:  brak;  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  dostateczny  



Fotograf ia:  nr 11  
Data znalezienia:  06/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 16  
Przedmiot:  miska  
Opis :  a luminiowa miska  
Wymiary :  średnica wylewu 18 cm; średnica podstawy 9,5 cm  
Sygnatura:  WRONKI; więźniarskie sygnowanie –  na środku 15/I, u  
                góry 1 II  
Datowanie:  1940-1945 (przedmiot pochodzi z działającego od 1894 roku  więzienia we 
Wronkach)  
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 12-15 
Data znalezienia:  06/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 17  
Przedmiot:  szkatuła  
Opis: s i ln ie skorodowana żelazna szkatuła ;  wyrób obozowy  
Wymiary: dł .  16 cm; wysokość 4 ,3 cm  
Sygnatura:  brak; na górnej klapie styl izowane dwie l i tery „h” ułożone  
                pod kątem;  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 16,17  
Data znalezienia:  06/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 18  
Przedmiot:  guziki i  haczyki  
Opis: zestaw guzików od pałatki  wojskowej,  kurtek i  innych ubrań obozowych;  
        część przedmiotów nosi ś lady nadpalenia  
Wymiary :   
Sygnatura:  w jednym przypadku symbol dwóch wież i  napis  PATENT  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  plac za magazynem depozytów  
Stan:  dobry  do dostateczny  
Fotograf ia:  nr 18  
Data znalezienia:  06/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 19  
Przedmiot:  wieszak  
Opis: wieszak łazienkowy składający s ię  z uchwytu ocynkowanego (na dwa  
        pręty do suszenia) zawierającego dwa otwory do przymocowania oraz  
        zachowaną, jedną szklaną rurkę z cynkową końcówką  
Wymiary: dł .  metalowego uchwytu 10,5 cm; szer .  4 ,8 cm; dł .  szklanej  
              rurki 24,2 cm, średnica 1,9 cm; dł .  cynkowej  końcówki 2 ,1 cm  
Sygnatura:  brak;  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 19  
Data znalezienia:  06/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 20  
Przedmiot:  szklanka  



Opis: przedmiot wykonany z grubego szkła  
Wymiary: wysokość 9 cm; szer .  wylewu 6,5 cm; szer .  dna 5 ,2 cm  
Sygnatura:  PHS  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  dobry (mimo l icznych pęknięć)  
Fotograf ia:  nr 20  
Data znalezienia:  06/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 21  
Przedmiot:  puszka  
Opis: przedmiot wykonany z aluminium; być może po wykorzystaniu  
        puszka służyła jako kubek 
Wymiary: wysokość 9 cm; szer .  wylewu 6,5 cm; szer .  dna 5 ,2 cm  
Sygnatura:  PHS  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  dobry (mimo l icznych pęknięć)  
Fotograf ia:  nr 21  
Data znalezienia:  06/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 22  
Przedmiot:  wytrych  
Opis: przedmiot skorodowany;  wyrób obozowy  
Wymiary: dł .  16 cm; grub. 0 ,6 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 22/1  
Data znalezienia:  06/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 23  
Przedmiot:  uchwyt do otwierania okna lub zawór  
Opis: przedmiot wykonany z żelaza ;  skorodowany  
Wymiary: dł .  7,6 cm; średnica o,9 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 22/2  
Data znalezienia:  06/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 24  
Przedmiot:  kluczyk  
Opis: przedmiot wykonany z żelaza ;  skorodowany  
Wymiary: dł .  6 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 22/3  
Data znalezienia:  06/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 25  
Przedmiot:  kołowrotek  



Opis: przedmiot wykonany z żelaza ;  skorodowany  
Wymiary: średnica 4 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 22/4  
Data znalezienia:  06/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 26  
Przedmiot:  obudowa wtyczki  
Opis :  przedmiot wykonany z ebonitu  
Wymiary: dł .  4,7 cm; średnica 3,2 cm  
Sygnatura:  SIEMENS 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  dobry (częściowo ułamana)  
Fotograf ia:  nr 23/1  
Data znalezienia:  06/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 27  
Przedmiot:  wtyczka  
Opis: przedmiot wykonany z brązowego ebonitu; wtyki z  metalu  
Wymiary: dł .  4,7 cm; średnica 3,2 cm; dł .  wtyków 2 cm  
Sygnatura:  SIEMENS DVE 10A 260V E ST 10/21  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 23/2  
Data znalezienia:  06/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 28  
Przedmiot:  wtyczka  
Opis: przedmiot wykonany z brązowego ebonitu; wtyki z  metalu  
Wymiary: dł .  4,7 cm; średnica 3,2 cm; dł .  wtyków 2 cm  
Sygnatura:  SIEMENS DVE 10A 260V E ST 10/21 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 23/3  
Data znalezienia:  06/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 29  
Przedmiot:  kontakt  
Opis: przedmiot wykonany z brązowego ebonitu; środek porcelanowy  
Wymiary: średnica 5 ,8 cm 
Sygnatura:  na ebonicie od wewnątrz 21821 A3;  na porcelanie 21960  
                AL 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 23/4  
Data znalezienia:  06/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 30  
Przedmiot:  obudowa dzwonka  



Opis: przedmiot wykonany z brązowego ebonitu; zachowana ty lna  
         część obudowy;  
Wymiary: dł .  8,4 cm; szer .  6 ,4 cm  
Sygnatura:  napis  żółtą farbą MODEL ALARM 5 OHM; syg. DRGM 3  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 23/5,24  
Data znalezienia:  06/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 31  
Przedmiot:  bezpiecznik z obudową  
Opis :  porcelanowa obudowa wraz aluminiowym koszem na bezpiecznik i   
        zachowanymi p ięcioma śrubkami  
Wymiary: dł .  wysokość całości 4,4 cm; szer .  max.  4,3 cm 
Sygnatura:  CGN; N°1016/1;  15A; D  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 25/1  
Data znalezienia:  06/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 32  
Przedmiot:  klosz do bezpiecznika  
Opis : :  porcelanowy klosz do bezpieczn ika z aluminiową wkładką, z  
         gwintem 
Wymiary: dł .  3,7 cm (całość) ;  średnica gwintu 3,1 cm; średnica  
              porcelanowego kosza 4,9 cm;  
Sygnatura:  znaczek Siemensa;  500/150V  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 25/2  
Data znalezienia:  06/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 33  
Przedmiot:  porcelanowy kontakt  
Opis: porcelanowy kontakt lub inna część związana z prądem, z  
        zachowanymi czterema śrubami (część tylna) ;  z przodu dwa otwory  
        do przykręcenia i  duży na wtyk, na środku;  
Wymiary: średnica całości 4 ,6 cm; średnica wtyku 1,8 cm  
Sygnatura:  2453  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 25/3  
Data znalezienia:  06/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 34  
Przedmiot:  gwint  
Opis: a luminiowy gwint do wkręcania bezpiecznika; lekko zdeformowany  
Wymiary: dł .  1,8;  średnica 2,7 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  dobry  



Fotograf ia:  nr 25/4  
Data znalezienia:  06/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 35  
Przedmiot:  gwint  
Opis: a luminiowy gwint z porcelanowym wkładem  
Wymiary: dł .  3,25 cm; średnica 2 ,45 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 25/5  
Data znalezienia:  06/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 36  
Przedmiot:  wkręt do bezpiecznika  
Opis: porcelanowy wkręt do bezpiecznika z a luminiowym gwintem i  
        szkiełkiem  
Wymiary: dł .  4,25 cm; średnica gwintu 2 ,4 cm; max. średnica  
              góry 3,7 cm;  
Sygnatura:  n ieczyte lna  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 25/6  
Data znalezienia:  06/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 37  
Przedmiot:  gwint  
Opis: miedziany gwint  (od bezpiecznika lub żarówki)  
Wymiary: dł .  2,1 cm; średnica 2,6 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 25/7  
Data znalezienia:  06/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 38  
Przedmiot:  obudowa  
Opis :  porcelanowa obudowa bezpiecznika  
Wymiary: dł .  6,8 cm; średnica otworu 3,2 cm;  
Sygnatura:  znak f irmowy Siemensa; 197; 130/2  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 25/8  
Data znalezienia:  06/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 39  
Przedmiot:  baterie  
Opis: bater ie cztery sztuki ;  dwie połączone ze sobą drucikiem;  
Wymiary :  dł .  3,5 cm x 2,8 cm; grub.  1,2 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  



Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 26  
Data znalezienia:  06/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 40  
Przedmiot:  f igurka szachowa  
Opis :  drewniana f igurka szachowa konika; wyrób obozowy  
Wymiary: wysokość 3,2 cm; max. szerokość podstawy 2,6 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 27,28,29  
Data znalezienia:  23/07/2010  
 
Numer inwentarzowy: 41  
Przedmiot:  rzeźba  
Opis: wykonana z żelaza rzeźba przedstawiająca drzewo z s iedzącym na nim  
        ptakiem (widać pień, 5 konarów i  10 gałęzi) ;  pierwotnie zamontowana  
        na podstawce, która została znaleziona obok rzeźby  
        wyrób obozowy; prawdopodobnie jest  to wizerunek drzewa  
        zachowanego do dziś ;  obok krematorium;  
Wymiary: obecna wysokość 13 cm; część dolna 5 cm x 5cm; ptaszek dł .  
              4,7 cm; wymiary podstawki –  dł.6,7 cm, szer .  4,5 cm, wys. 2,1 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  dostateczny, przedmiot s i ln ie  skorodowany; część dolna rzeźby  
        zdeformowana;  
Fotograf ia:  nr 30,31,32  
Data znalezienia:  21.05.2010  
 
Numer inwentarzowy: 42  
Przedmiot:  grzebnień  
Opis: a luminiowy grzebień,  ornamentowan y, zawierający 33 zęby;  
         wszystkie  kompletne, sześć mocno odchylonych; wyrób  
         obozowy;  
Wymiary: dł .  11,1 cm; szer .  3,4  cm; długość zęba 2,1 cm; średnia  
              grubość przedmiotu 0 ,02 cm  
Sygnatura:  1943; imię S .  HAFIE?? ( lub inne)  
Datowanie:  1943  
Miejsce znalezienia :  część koszarowa  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 33,34/1  
Data znalezienia:  21/05/2010  
 
Numer inwentarzowy: 43  
Przedmiot:  łyżka do butów  
Opis: a luminiowa łyżka do butów; posiada otwór w górnej  części ;  
        wyrób obozowy  
Wymiary: dł .  11 cm; szer .  max.  6,1 cm; min. 2 ,1 cm; średnica  
              otworu 0,6 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  część koszarowa  
Stan:  dobry  



Fotograf ia:  nr 33/1;  34/1  
Data znalezienia:  21/05/2010  
 
Numer inwentarzowy: 44  
Przedmiot:  korek  
Opis :  miedziany korek z gwintem do baku lub lampy  
Wymiary: średnica góry 3,6 cm; dołu 2 cm; wys. 2,2  cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  35/1  
Data znalezienia:  06.08.2010  
 
Numer inwentarzowy: 45  
Przedmiot:  końcówka wylewu   
Opis: mosiężna końcówka wylewu kraniku  
Wymiary: dł .  4,1 cm; otwór na gwint 3,1 cm; średnica  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 35/2  
Data znalezienia:  06/08/2010 
Numer inwentarzowy: 46  
Przedmiot:  zawór  
Opis: mosiężny zawór z fragmentem rurki i  śrubą  
Wymiary: dł .  zaworu z pokrętłem 9,1 cm; dł .  rurki 13,3 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  35/3  
Data znalezienia:  06/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 47  
Przedmiot:  sitko  
Opis: a luminiowe s itko od prysznica posiadające 78 otworków i jeden  
         duży do przymocowania  
Wymiary: średnica 8 ,4 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr  1  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  35/4  
Data znalezienia:  06/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 48  
Przedmiot:  klucz  
Opis: żelazny klucz  
Wymiary: dł .7,5 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  35/5  



Data znalezienia:  06/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 49  
Przedmiot:  uchwyt  
Opis :  prawdopodobnie aluminiowy uchwyt,  ocynkowany  
Wymiary: dł .  13,5 cm; szer .  max. 6 cm; min. 3 ,35 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  35/6 
Data znalezienia:  06/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 50  
Przedmiot:  zamknięcie  
Opis: żelazne zamknięcie na skobel i  kłódkę, z  podłużnym  
        otworem, czterema gniazdami na śruby i  zawiniętą  
        końcówką; przedmiot zgięty;  wyrób obozowy  
Wymiary :  dł . 9,2 cm; szer .  3 ,5 cm; dł .  szczel iny 3,1 cm, szer .  0,7 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  35/7  
Data znalezienia:  06/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 51  
Przedmiot:  tarcza zegara  
Opis :  a luminiowa tarcza zegara z godzinami  
Wymiary: średnica 26 cm  
Sygnatura:  styl izowane l i tery MC  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  obok baraku 17  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  36  
Data znalezienia:  21.05.2010  
 
Numer inwentarzowy: 52  
Przedmiot:  płytka  
Opis :  miedz iana płytka na wsuwaną kartkę, z  dwoma otworkami  
        na gwoździe  
Wymiary: dł .  9,8 cm; szer .  1 ,65 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  37/1  
Data znalezienia:  06/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 53  
Przedmiot:  płytka  
Opis: miedziana płytka na wsuwaną kartkę, z  dwoma otworkami  
        na gwoździe  
Wymiary: dł .  9,8 cm; szer .  1 ,65 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 



Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  37/2  
Data znalezienia:  06/08/2010 
 
Numer inwentarzowy: 54  
Przedmiot:  płytka  
Opis: mosiężna, ozdobna płytka z numerem; prawa część obramowania  
        uszkodzona, z lewej  widoczne pół otworu do przymocowania;  
Wymiary: dł .  3,15 cm; szer .  2,2  cm  
Sygnatura:  numer 57  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  37/3  
Data znalezienia:  06/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 55  
Przedmiot:  płytka  
Opis: mosiężna, ozdobna płytka z numerem; lewa część obramowania  
        uszkodzona, łącznie z numerem;  
        z prawej  widoczne pół otworu do przymocowania;  
Wymiary: dł .  3,15 cm; szer .  2,2  cm  
Sygnatura:  numer 3  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  37/4  
Data znalezienia:  06/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 56  
Przedmiot:  tablica  
Opis :  tablica informacyjna z blachy miedzianej? ,  z płytkami do wsuwania  
         karteczek; łącznie 40 płytek w dwóch rzędach;  
Wymiary: dł .  37 cm; szer .  21 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  38  
Data znalezienia:  21.05.2010  
 
Numer inwentarzowy: 57  
Przedmiot:  ramka  
Opis: chromoniklowana ramka na zdjęcia  rentgenowskie z gumowym ograni -  
         cynikiem;  
Wymiary: dł .  całkowita 37 cm; dł .  l is twy do zawieszania 46 cm; dł wewnętrznej  
              ramki 24,9 cm; dł gumki  6,6 cm  
Sygnatura:  KRUPP V2A; EWEM D.R.P.  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  39,40  
Data znalezienia:  21.05.2010  
 
Numer inwentarzowy: 58  



Przedmiot:  przyrząd chirurgiczny  
Opis :  chirurgiczny przyrząd do naciągania lub usztywniania kończyn;  
         wykonany z chromoniklu  
Wymiary: dł .  całkowita 34,4 cm; szer .  6,5  cm; szer .  górnej części  10,2 cm;  
              dł. kluczyka 5,4 cm;  
Sygnatura:  ATTENZIONE! AZIONANDO LA LEVA SCATTA  
                IL PARACAPUTE 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  41,42,43  
Data znalezienia:  21.05.2010  
 
Numer inwentarzowy: 59  
Przedmiot:  klosz  
Opis: szklany k losz na żarówkę z resztkami farby maskującej koloru  
         czarnego lub ciemnobrązowego;  
Wymiary: wys. 16 cm; średnica dołu 7 ,8 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  44,45  
Data znalezienia:  21.05.2010  
 
Numer inwentarzowy: 60  
Przedmiot:  frg. odłamka  
Op is :  mosiężny frg .  odłamka  
Wymiary: dł .  4 cm; szer .  1,3 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  46/1  
Data znalezienia:  06/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 61  
Przedmiot:  łuska  
Kaliber :  7,62 mm (nagant)  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  46/2  
Data znalezienia:  06/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 62  
Przedmiot:  łuska  
Kaliber :  7,62 mm (nagant)  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż  nr 1  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  46/3  
Data znalezienia:  06/08/2010  
 



 
Numer inwentarzowy: 63  
Przedmiot:  łuska  
Kaliber :  7,92 mm (mauzer)  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  46/4  
Data znalezienia:  06/08/2010 
 
Numer inwentarzowy: 64  
Przedmiot:  łuska  
Kaliber :  7,92 (mauzer)  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  46/5  
Data znalezienia:  06/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 65  
Przedmiot:  łuska  
Opis :  a luminiowa łuska od rakietnicy  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  46/6  
Data znalezienia:  06/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 66  
Przedmiot:  uchwyt  
Opis: mosiężny uchwyt  z dwoma otworami na śruby  
Wymiary :  dł . 9,2 cm; szer .  rączki 0,9 cm; szer .  boków 1,15 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  w pobliżu baraku depozytów  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  47  
Data znalezienia:  21.05.2010  
 
Numer inwentarzowy: 67  
Przedmiot:  naparstek  
Opis :  wykonany z cienkiej  blachy naparstek,  z  resztkami srebrnej farby;  
Wymiary: dł .  2 cm; szer .  dołu 2,2 cm; szer .  góry 1,1 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  wypełnisko baraku 17  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  48/1  
Data znalezienia:  21.05.201 0 
 
Numer inwentarzowy: 68  
Przedmiot:  nakładka do maszynki  
Opis: górna,  metalowa nakładka od maszynki do golenia  



Wymiary: dł .  3,9 cm; szer .  2  cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  wypełnisko baraku 17  
Stan:  bardzo dobry;  
Fotograf ia:  48/2 
Data znalezienia:  21.05.2010  
 
Numer inwentarzowy: 69  
Przedmiot:  ampułki  
Opis: trzy ampułki z  lekarstwem; szkło brązowe;  zawartość koloru czerwonego;  
Wymiary: dł .  6,4 cm; średnica dna 1,4 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  bardzo dobry;  
Fotograf ia:  49  
Data znalezienia:  06.08.2010  
 
Numer inwentarzowy: 70  
Przedmiot:  spinka  
Opis: spinka do mankietu wykonana z brązu; ś rodek emaliowany –  motyw  
         szachownicy; ponadto wypełnienie turkusowa masą perłową; ułam ane 
         uszko w części  spodnie j ;  
Wymiary: dł .  1,35 cml szer .  1,30 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  część oświęcimska  
Stan:  bardzo dobry;  
Fotograf ia:  50  
Data znalezienia:  21.05.2010  
 
Numer inwentarzowy: 71  
Przedmiot:  nocnik  
Opis: żelazny nocnik emaliowany biało -niebieską farbą,  z długim  
        uchem wystającym ponad wylew;  
Wymiary: śred. 45 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  część oświęcimska  
Stan:  bardzo dobry;  
Fotograf ia:  51,52,53  
Data znalezienia:  21.05.2010  
Numer inwentarzowy: 72  
Przedmiot:  garnek  
Opis: żelazny garnek pokryty czerwoną emalią  z zewnątrz oraz n iebiesko -  
        białą w środku;  
Wymiary: wys. 12,3 cm; średnica 16 cm;  
Sygnatura:  w trójkącie wyobrażenie postaci  i  napis  RAMSES;  
                pod spodem 14 C/M 1½ L  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż 1  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  54,55,56,57  
Data znalezienia:  06.08.2010  
 



Numer inwentarzowy: 73  
Przedmiot:  pilnik  
Opis: żelazny pi lnik;  przedmiot mocno skorodowany  
Wymiary: dł .  24 cm; szer .  max.  2,4 cm, min. 0 ,9 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż 1  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  58/1  
Data znalezienia:  06.08.2010  
 
Numer inwentarzowy: 74  
Przedmiot:  okucie  
Opis: żelazny okucie z dwoma otworami do zamocowania;  
Wymiary: dł .  18,2 cm; szer .  max. 3 cm, min. 0 ,9 cm; średnica  
              otworów 1,1 cm i 0,9 cm; przedmiot  mocno skorodowany;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż 1  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  58/2  
Data znalezienia:  06.08.2010  
 
Numer inwentarzowy: 75  
Przedmiot:  imadełko  
Opis: żelazne imadełko ze śrubą;  
Wymiary: dł .  całkowita 5,7 cm; bez śruby 2 ,6 cm; szer .  2 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż 1  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  58/3  
Data znalezienia:  06.08.2010  
 
Numer inwentarzowy: 76  
Przedmiot:  szklana zatyczka  
Opis: wykonana z jasnobrązowego szkła pokrywka z bolcem;  
         służyła jako zamknięcie butelk i  z lekars twem;  
Wymiary: średnica 4 ,2 cm; średnica bolca u dołu 1,5 cm; wysokość  
               całości 3 ,7 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż 1  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  59/1; 60/1  
Data znalezienia:  06.08.2010  
 
Numer inwentarzowy: 77  
Przedmiot:  szklana zatyczka  
Opis: wykonana z jasnobrązowego szkła pokrywka z b olcem;  
         służyła jako zamknięcie butelk i  z lekars twem;  
Wymiary: średnica 2 ,8 cm; średnica bolca u dołu 1 cm; wysokość  
              całości  2,6 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż 1  



Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  59/2; 60/2 
Data znalezienia:  06.08.2010  
 
Numer inwentarzowy: 77 A  
Przedmiot:  szklana zatyczka  
Opis: wykonana z jasnobrązowego szkła pokrywka z bolcem;  
         służyła jako zamknięcie butelk i  z lekars twem;  
Wymiary: średnica 2 ,7 cm; średnica bolca u dołu 0,9 cm; wysokość  
              całości  2,3 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż 1  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  59/3; 60/3  
Data znalezienia:  06.08.2010  
 
Numer inwentarzowy: 78  
Przedmiot:  szklana zatyczka  
Opis: wykonana z białego  szkła zatyczka od buteleczki  z lekarstwem;  
Wymiary: dł .  4,3 cm; dł .  rączki 3 ,6 cm; średnica bolca na dole 0,7 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż 1  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  59/4; 60/4  
Data znalezienia:  06.08.2010  
 
Numer inwentarzowy: 79  
Przedmiot:  płytka  
Opis: miedziana płytka; fragment urządzenia e lektronicznego;  
Wymiary: dł .  8,2 cm; szer .  4 ,1 cm; grubość 0,015 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż 1  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  61  
Data znalezienia:  06.08.2010  
 
Numer inwentarzowy: 80  
Przedmiot:  korek  
Opis: gumowy korek od wanny lub zlewu, z mosiężnym uszkiem  
        na łańcuszek;  
Wymiary: średnica górnej części  3,7  cm; dolnej  3,5 cm; grubość 0 ,9 cm;  
Sygnatura:  FV II ;  NO 3; 38 34,5 ;  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż 1  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  62  
Data znalezienia:  06.08.2010  
 
Numer inwentarzowy: 81  
Przedmiot:  lejek  
Opis :  a luminiowy lejek  
Wymiary: średnica górnej części  15,2 cm; średnica rurki  1 cm; wys . 19 cm;  
Sygnatura:  ALUMINIUM; 15  



Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż 1  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  63  
Data znalezienia:  06.08.2010  
 
Numer inwentarzowy: 82  
Przedmiot:  buteleczka  
Opis: przedmiot wykonany z cienkiego, jasnozielonego szkła;  butelka  
        zdobiona karbowanie bezpośrednio pod szyjką;  
Wymiary: średnica szyjki  2 ,4 cm; dna 4,5 cm; wys. 13 cm;  
Sygnatura:  DIN.DA; 98; 100  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż 1  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  64/1  
Data znalezienia:  06.08.2010  
 
Numer inwentarzowy:  83  
Przedmiot:  buteleczka  
Opis: przedmiot wykonany z cienkiego, jasnobrązowego szkła;   
Wymiary: średnica szyjki  2 ,2 cm; dna 5,1 cm; wys. 12 cm;  
Sygnatura:  AETHER PRO NARCOSI  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż 1  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  64/2 
Data znalezienia:  06.08.2010  
 
Numer inwentarzowy: 84  
Przedmiot:  buteleczka  
Opis: przedmiot wykonany z cienkiego, jasnobrązowego szkła;   
Wymiary: średnica szyjki  1 ,9 cm; dna 4 cm; wys. 10,4 cm;  
Sygnatura:  AETHER PRO NARCOSI  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż 1  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  64/3  
Data znalezienia:  06.08.2010  
 
Numer inwentarzowy: 85  
Przedmiot:  buteleczka  
Opis: przedmiot wykonany z cienkiego, jasnobrązowego szkła;   
Wymiary: średnica szyjki  2 cm; dna 2,9 cm; wys. 8 ,5 cm;  
Sygnatura:  30 AH 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż 1  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  64/4  
Data znalezienia:  06.08.2010  
 
Numer inwentarzowy: 86  
Przedmiot:  kubek  
Opis: kubek wykonany z białe j ,  masywnej porcelany;  
Wymiary: średnica 9 ,1 cm; wys.  8,5 cm; 
Sygnatura:  brak  



Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż 1  
Stan:  dobry (widać pęknięcia)  
Fotograf ia:  65  
Data znalezienia:  06.08.2010  
 
Numer inwentarzowy: 87  
Przedmiot:  płytka z numerem  
Opis: wykonana ze sta lowej  blaszki płytka z numerem;  
        w górnych rogach dwa otwory do zawieszenia,  umieszczone  
        asymetrycznie;  wyrób obozowy; prawdopodobnie numer więźnia;  
Wymiary: dł .  2,6 cm; szer .  1 ,9 cm; grubość 0,02 cm; średnica otworu 0,03 cm;  
Sygnatura:  46664 -  wybita (z tyłu ten sam nr wydrapany , słabo  
               czytelny) ;  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż 1  
Stan:  bardzo dobry;  
Fotograf ia:  66,67  
Data znalezienia:  21.05.2010  
 
Numer inwentarzowy: 88  
Przedmiot:  probówka  
Opis: wykonana z cienkiego białego szkła probówka, z  
        zaokrąglonym dnem;  
Wymiary: średnica 1 ,3 cm; wys.  8,5 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż 1  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  68/1  
Data znalezienia:  06.08.2010  
 
Numer inwentarzowy: 89  
Przedmiot:  probówka  
Opis :  wykonana z cienkiego białego szkła probówka, z  
        płaskim dnem;  
Wymiary: średnica 0 ,95 cm; wys . 6,6 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż 1  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  68/2  
Data znalezienia:  06.08.2010  
 
Numer inwentarzowy: 90  
Przedmiot:  probówka  
Opis: wykonana z cienkiego białego szkła probówka, z  
        płaskim dnem;  
Wymiary: średnica 1 ,4 cm; wys.  6,6 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż 1  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  68/3  
Data znalezienia:  06.08.2010  
 



Numer inwentarzowy: 91  
Przedmiot:  probówka  
Opis: wykonana z cienkiego białego szkła probówka, z  
        płaskim dnem;  
Wymiary: średnica 1 ,25 cm; wys . 6,5 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż 1  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  68/4  
Data znalezienia:  06.08.2010  
 
Numer inwentarzowy: 92  
Przedmiot:  buteleczka  
Opis: przedmiot wykonany z cienkiego, jasnobrązowego szkła;   
Wymiary: średnica szyjki  1 ,9 cm; dna 2 cm; wys. 6 ,5 cm;  
Sygnatura:  10  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce zna lezienia :  sondaż 1  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  68/5  
Data znalezienia:  06.08.2010  
 
Numer inwentarzowy: 93  
Przedmiot:  buteleczka  
Opis: przedmiot wykonany z cienkiego, jasnobiałego szkła ;  dno  
        kwadratowe  
Wymiary: średnica szyjki  1 ,1 cm; wys.  4 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż 1  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 68/6  
Data znalezienia:  06.08.2010  
 
Numer inwentarzowy: 94  
Przedmiot:  klamra  
Opis :  a luminiowa klamra  
Wymiary: dł .  6,7 cm, szer .  4 ,2 cm  
Sygnatura:  brak;  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 69/1  
Data znalezienia:  06/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 95  
Przedmiot:  klamra  
Opis: klamra wykonana z mosiądzu  
Wymiary: dł .  5,8 cm; szer .  4  cm; grubość 0 ,25 cm  
Sygnatura:  MWS 2  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 2  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 69/2  
Data znalezienia:  13/08/2010  



 
Numer inwentarzowy: 96  
Przedmiot:  osełka  
Opis: fragment  kamiennej osełki  
Wymiary: dł .  8,7 cm; szer .  max.  3,6 cm, min. 0 ,8 cm;  grubość 1,4 cm;  
Sygnatura:  brak;  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 2  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 70  
Data znalezienia:  13/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 97  
Przedmiot:  nieokreślony  
Opis: a luminiowa płytka z czterema nitami  
Wymiary: dł .  3,8 cm; szer .  2 ,7 cm; grubość 0,38 cm;  
Sygnatura:  brak;  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 2  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 71/1  
Data znalezienia:  13/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 98  
Przedmiot:  nieokreślony  
Opis: miedziana końcówka urządzeni a 
Wymiary: dł .  3,9 cm; średnica 1,5 cm (górna part ia) ;  2 ,5 cm  
             dolna (spłaszczona)  
Sygnatura:  brak;  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 71/2  
Data znalezienia:  13/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 99  
Przedmiot:  zamknięcie  
Opis: a luminiowe zamknięcie  
Wymiary: dł .  3,6 cm; szer .  max.  2,1 cm, min. 1 ,2 cm;  
Sygnatura:  brak;  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 71/3  
Data znalezienia:  13/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 100  
Przedmiot:  ciężarek (waga)  
Opis: sta lowa ( lub żel iwna) waga od zegara żyłkowego; ciężar 750 gram.   
Wymiary: dł .  12 cm; średnica 3,4 cm; uszko 0,6 cm;  
Sygnatura:  brak;  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 1  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 72  
Data znalezienia:  13/08/2010  



 
Numer inwentarzowy: 101  
Przedmiot:  noga z kółkiem  
Opis: mosiężna noga z kółkiem od stołu lub wózka  
Wymiary: dł .  kiel icha 5 ,2 cm; średnica otworu do osadzania 4 cm, całości  
              6,2 cm; średnica kółka 4 cm,  grubość 2 cm;  
Sygnatura:  brak;  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 2  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 73  
Data znalezienia:  13/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 102  
Przedmiot:  l icznik  
Opis: l icznik lub wodomierz z żelaznym korpusem i mos iężnym i nakładkami;  
        w części dolnej zachowane sześć śrub i  kawałek gwintu ;    
Wymiary: dł .  całości 17,5 cm; średnica tarczy 10 cm, grubość 3,6 cm;  
                   średnica gwintu 1,2 cm;  
Sygnatura:  brak;  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 2  
Stan:  dostateczny (tarcza s i lnie skorodowana)  
Fotograf ia:  nr 74  
Data znalezienia:  13/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 103  
Przedmiot:  uchwyt  
Opis: żelazny uchwyt do otwierania okna  
Wymiary: dł .  9,5 cm; szer .  3 ,5 cm; dł .  rączki  8,5 cm;  
Sygnatura:  brak;  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 2  
Stan:  dostateczny (s i lna korozja)  
Fotograf ia:  nr 75  
Data znalezienia:  13/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 104  
Przedmiot:  korek od piwa  
Opis: porcelanowy korek od piwa z zachowanym żelaznym mocowaniem;  
Wymiary :  średnica 2 ,6 cm  
Sygnatura:  ENGELHARDT 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 2  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 76  
Data znalezienia:  13/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 105  
Przedmiot:  rurki do destylacji  
Opis :  miedziane,  zakrzywione rurki do destyla cj i  wina,  połączone  
        w środkowej  part i i  gumowym korkiem;  
Wymiary :  rurka 1 –  14,1 cm; rurka 2 –  23,5 cm; średnica rurek 0 ,5 cm;  
              średnica gumki 3 ,4 cm; dł .  gumki  3,2 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 



Miejsce znalezienia :  sondaż nr  2  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 77  
Data znalezienia:  13/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 106  
Przedmiot:  oprawka od okularów  
Opis: plast ikowa oprawka od okularów z zachowanym jednym uchwytem;  
Wymiary: średnica 4 ,5 cm; dł .  12,2 cm  
Sygnatura:  IWOKA  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 2  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 78/1  
Data znalezienia:  13/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 107  
Przedmiot:  oprawka od okularów  
Opis: fragment  plast ikowej  oprawki  od okularów;  
Wymiary: dł .  6,6 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 2  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 78/2  
Data znalezienia:  13/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 108  
Przedmiot:  oprawka od okularów  
Opis: fragment  plast ikowej  oprawki  od okularów;  
Wymiary: średnica 4 ,3 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 2  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 78/3  
Data znalezienia:  13/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 109  
Przedmiot:  fragment noża  
Opis: fragment  noża z zachowanymi drewnianymi okładkami i  dwoma nitami ,  
        na okładzinach widać resztki lakierowania;  wyrób obozowy;  
Wymiary: dł .  całkowita 9,1 cm; szer .  1 ,6 cm; f rg.  ostrza 1 ,5 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 2  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 79  
Data znalezienia:  13/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 110  
Przedmiot:  łyżka  
Opis: mosiężna łyżeczka  
Wymiary: dł .  14,3 cm; szer .  trzonu 1,5 cm (max.) ,  0 ,4 cm (min.) ;  
Sygnatura:  QOWE? 
Datowanie:  1940-1945 



Miejsce znalezienia :  sondaż nr 2  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 80/1  
Data znalezienia:  13/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 111  
Przedmiot:  łyżka  
Opis: mosiężna łyżeczka  
Wymiary: dł .  14,2 cm; szer .  2,7  cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 2  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 80/2  
Data znalezienia:  13/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 112  
Przedmiot:  słoik  
Opis: szklany słoik z  mocnego szkła  
Wymiary: wys. 12 cm; średnica wylewu 6 cm; średnica dna 12 cm;  
Sygnatura:  symbol ryby na dnie  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 2  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 81/1;  82  
Data znalezienia:  13/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 113  
Przedmiot:  szklanka  
Opis: masywna szklanka (musztardówka)  
Wymiary: wys. 9,3  cm; średnica wylewu 9,2 cm; średnica dna 5 ,5 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 2  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 81/2  
Data znalezienia:  13/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 114  
Przedmiot:  buteleczka  
Opis: szklana buteleczka z wkładką;  
Wymiary: wys. 10,7 cm; średnica wylewu 5,1 cm; średnica dna 6 ,2 cm;  
Sygnatura:  DRP; KIPPFLASCHE; BRAUN’S;  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 2  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 83  
Data znalezienia:  13/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 115  
Przedmiot:  wazon  
Opis: szklany wazon z del ikatnego a le mocnego szkła;  zdobiony pod wylewem  
Wymiary: wys. 13,5 cm; średnica wylewu 9,2 cm; średnica dna 5 ,5 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 2  



Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 84  
Data znalezienia:  13/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 116  
Przedmiot:  kłódka  
Opis: żelazna kłódka (prawdopodobnie pasuje do nie j  klucz  
        nr inw. 117)  
Wymiary: dł .  całości 12 cm; szer .  7,7 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 3  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 85/1  
Data znalezienia:  20/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 117  
Przedmiot:  klucz  
Opis: żelazny klucz od kłódki (nr  inw. 116)  
Wymiary: dł .  7,1 cm; śred. oczka 2,2 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 3  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 85/2  
Data znalezienia:  20/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 118  
Przedmiot:  kłódka  
Opis: mała,  żelazna kłódka 
Wymiary: dł .  całkowita 5,6 cm; szer .  3 ,6 cm; gr .  1 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 3  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 86  
Data znalezienia:  12/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 119  
Przedmiot:  kółko z zawieszką  
Opis: żelazne kółko z zawieszką  
Wymiary: średnica kółka 7 cm; dł .  zawieszki 9 ,7 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 3  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 87  
Data znalezienia:  20/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 120  
Przedmiot:  oczko  
Opis :  żelazne oczko w kształcie l i tery D  
Wymiary: dł .  4,6 cm; szer .  3 ,8 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 3  



Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 88  
Data znalezienia:  20/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 121  
Przedmiot:  podkówka  
Opis :  żelazna podkówka do buta z zachowanymi dwoma  
        gwoździami ;  
Wymiary: średnica pałąka 6 ,6 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 3  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 89  
Data znalezienia:  20/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 122  
Przedmiot:  nóż  
Opis: sta lowy nóż bez okładzin  
Wymiary: dł .  23,4 cm; szer .  ostrza 2,1 cm; szer .  rączki 1 ,8 cm;  
Sygnatura:  SOLINGEN (drugi  napis  nieczytelny)  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 3  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 90  
Data znalezienia:  20/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 123  
Przedmiot:  łyżka  
Opis: miedziana łyżka stołowa,  pęknięta  
Wymiary: dł .  21,7 cm; szer .  3,9  cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 3  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 91  
Data znalezienia:  20/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 124  
Przedmiot:  gumka  
Opis: gumka do śc ierania z a luminiowym środkiem;  
Wymiary: średnica 3 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 3  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 92  
Data znalezienia:  20/08/2010 
 
Numer inwentarzowy: 125  
Przedmiot:  buteleczka  
Opis: wykonana z białego szkła buteleczka po atramencie ;  
        dno kwadratowe;  
Wymiary: wys. 5,4  cm; średnica wylewu 3,1 cm;  
Sygnatura:  5005  
Datowanie:  1940-1945 



Miejsce znalezienia :  sondaż nr 3  
Stan:  dobry 
Fotograf ia:  nr 93  
Data znalezienia:  20/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 126  
Przedmiot:  bezpiecznik  
Opis :  porcelanowa obudowa na bezpiecznik , z  gwintem i dwoma  
         śrubami do mocowania ;  
Wymiary: wys. 6 cm; średnica 4,9 cm;  
Sygnatura:  DVE; D; S;  M; 6/250;  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 3  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 94; 95;  
Data znalezienia:  20/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 127  
Przedmiot:  rączka  
Opis: porcelanowa rączka od bater i i  wanny lub prysznica;  
Wymiary: dł .  7,5 cm; średnica góry 3,4 cm; średnica dołu 1,8 cm;  
              średnica otworu do przykręcania 1 cm;  
Sygnatura:  wizerunek wanny i  prysznica ;  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 3  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 96  
Data znalezienia:  20/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 128  
Przedmiot:  obudowa bezpiecznika  
Opis :  porcelanowa obudowa bezpiecznika wraz z miedzianym gwintem  
Wymiary: dł .  8 cm; średnica 2 ,6 cm; szerokość obudowy porcelanowej  
              5 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 3  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 97  
Data znalezienia:  20/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 129  
Przedmiot:  obudowa bezpiecznika  
Opis: porcelanowa obudowa z miedzianym gwintem i szybką;  
Wymiary: dł .  3,5 cm; średnica 1,5 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 3  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 98/2  
Data znalezienia:  20/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 130  
Przedmiot:  bezpiecznik  
Opis: porcelanowy bezpiecznik z miedzianymi końcówkami;  
Wymiary: dł .  5,1 cm; średnica 1,3 cm;  



Sygnatura:  SIEMENS D NO z 10  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 3  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 98/1  
Data znalezienia:  20/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 131  
Przedmiot:  forma  
Opis: g ipsowa forma do protezy zębowej;  
Wymiary: dł .  6,3 cm; szer .  2 ,6 cm; gru bość 1,1 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 3  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 99  
Data znalezienia:  20/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 132/ A  
Przedmiot:  forma  
Opis: g ipsowa forma do protezy zębowej;  
Wymiary: dł .  7,7 cm; szer .  6  cm; grubość max.  1 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 3  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 100, 101  
Data znalezienia:  20/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 132  
Przedmiot:  szczęka  
Opis: sztuczna szczęka z chromoniklowym  szkieletem i  
         pięcioma zębami ;  
Wymiary: szer .  4,1  cm; dł 3,9 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 3  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 102, 103  
Data znalezienia:  20/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 133  
Przedmiot:  korek  
Opis :  ebonitowy korek od materaca;  
Wymiary: dł .  6,6 cm; średnica góry 1,75 cm; dołu 0,9 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 3  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 104  
Data znalezienia:  20/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 134  
Przedmiot:  sitko  
Opis :  a luminiowe s itko  
Wymiary: średnica 11,5 cm; średnica otworków 1,1 cm;  



Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 3  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 105, 106  
Data znalezienia:  20/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 135  
Przedmiot:  osełka  
Opis: kamienna osełka  
Wymiary: długość 13,5 cm; grubość 1,5 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 3  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 107  
Data znalezienia:  20/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 136  
Przedmiot:  osełka  
Opis: kamienna osełka  
Wymiary: długość 9,7 cm; grubość 1 ,3 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 3  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 108  
Data znalezienia:  20/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 137  
Przedmiot:  lusterko  
Opis :  obustronne lusterko, prawdopodobnie wojskowe;  
Wymiary: dł .  6,7 cm; szer .  4 ,8 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 3  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 109  
Data znalezienia:  20/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 138  
Przedmiot:  scyzoryk  
Opis: żelazny scyzoryk z a luminiowymi oprawkami ;  
        wyrób obozowy;  
Wymiary: dł .  9 cm; szer .  1 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 3  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 110, 111  
Data znalezienia:  20/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 139  
Przedmiot:  oprawki  
Opis :  ebonitowe oprawki brzytwy  
Wymiary: dł .  11,8 cm; szer .  1,5  cm;  



Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  barak blaupunkt  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 112  
Data znalezienia:  20/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 140  
Przedmiot:  łyżka  
Opis: mosiężna łyżka  
Wymiary: dł .  22,6 cm; szer .  chochli  4,3 cm;  
Sygnatura:   
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 3  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 113  
Data znalezienia:  20/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 141  
Przedmiot:  nóż  
Opis: fragment  żelaznego, oksydowanego noża z rękojeścią  
Wymiary: dł .  13,9 cm; szer .  rączki  2,2 cm; szer .  ostrza 1,9 cm;  
Sygnatura:  OXYDEK ROSTFREI  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 3  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 114/1  
Data znalezienia:  20/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 142  
Przedmiot:  rękojeść  
Opis: mosiężna rękojeść od noża  
Wymiary: dł .  12 cm; szer .  max.  2,3 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 3  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 114/2  
Data znalezienia:  20/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 143  
Przedmiot:  rączka  
Opis: cynkowa rączka od łyżki stołowej;  
Wymiary: dł .  13,3 cm; szer .  max. 2 ,1 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 3  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 115/1  
Data znalezienia:  20/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 144  
Przedmiot:  rączka  
Opis: żelazna,  nik lowana rączka od łyżki stołowej ;  
Wymiary: dł .  11 cm; szer .  max.  2,1 cm;  
Sygnatura:  brak  



Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 3  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 115/2 
Data znalezienia:  20/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 145  
Przedmiot:  widelec  
Opis: wykonany z drutu aluminiowego widelec;  wyrób obozowy;  
Wymiary: dł .  9 cm; średnica drutu 0,015 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  barak bl aupunkt  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 116  
Data znalezienia:  20/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 146  
Przedmiot:  wkładka ortopedyczna  
Opis :  wykonana z nik lowanej b lachy wkładka  do butów;  
        posiada dwa otwory na górze i  jeden na dole ,  służące  
Wymiary :  d ł .  15,5 cm;  szer .  7,4  cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 3 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 117, 118  
Data znalezienia:  20/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 147  
Przedmiot:  łyżka do butów  
Opis: wykonana z aluminiowej blachy łyżka do butów;  
        wyrób obozowy;  
Wymiary: dł .  15 cm; szer .  max.  5,3 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 3 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 119;  
Data znalezienia:  20/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 148  
Przedmiot:  klamra  
Opis :  mosiężna klamra od pasa oficerskiego, z  zachowanym  
        fragmentem skórzanego pasa i  mos iężnym nitem;  
Wymiary: dł .  klamry 6,5 cm; szer .  4 ,4 cm; dł .  pasa 9,4 cm; szer .  
              4 cm; średnica nitu 0 ,8 cm; wysokość 1 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 3 ;  
Stan:  dobry klamra; dostateczny pas;  
Fotograf ia:  nr 120,121  
Data znalezienia:  20/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 149  
Przedmiot:  grzebień  



Opis: wykonany z białego plast iku grzebień;  przedmiot złamany;  
Wymiary: dł .  8  cm; szer .  3 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 3 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 122/1  
Data znalezienia:  20/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 150  
Przedmiot:  grzebień  
Opis: wykonany z aluminium grzebień; wyrób obozowy;  
Wymiary :  dł . 7,2 cm; szer .  2 ,5 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 3 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 122/2  
Data znalezienia:  20/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 151  
Przedmiot:  szczoteczka  
Opis: wykonana z pomarańczowego plast iku szczot eczka do zębów,  
        z zachowanym numerem obozowym;  
Wymiary: dł .  15,3 cm; szer .  rączki  1,2 cm;  
Sygnatura:  wydrapany numer 3465 lub 3463  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 3 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 123  
Data znalezienia:  20/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 152  
Przedmiot:  podkówka  
Opis: żelazna podkówka od buta ;  
Wymiary: dł .  7,4 cm; szer .  6 ,3 cm; szer .  ramienia 1 ,2 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 3 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 124/1  
Data znalezienia:  20/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 153  
Przedmiot:  podkówka  
Opis: żelazna podkówka od buta ;  
Wymiary: dł .  8,4  cm; szer .  7,6 cm; szer .  ramienia 0,9 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 3 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 124/2  
Data znalezienia:  20/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 154  
Przedmiot:  podkówka  



Opis: żelazna podkówka od buta ;  zachowane cztery gwoździe;  
Wymiary: dł .  7,2 cm; szer .   cm; szer .  ramienia 6,8 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 3 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 124/3  
Data znalezienia:  20/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 155  
Przedmiot:  hak  
Opis: żelazny hak  
Wymiary: dł .  8,7 cm; średnica 0,4 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 3 ;  
Stan:  dostateczny;  
Fotograf ia:  nr 125  
Data znalezienia:  20/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 156  
Przedmiot:  hak  
Opis: żelazny, wkręcany hak z płytką;  
Wymiary: dł .  7,1 cm; średnica 0,4 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 3 ;  
Stan:  dostateczny;  
Fotograf ia:  nr 126  
Data znalezienia:  20/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 157  
Przedmiot:  klucz  
Opis: żelazny klucz z f ragmentem łańcuszka;  
Wymiary: dł .  7,6 cm; średnica 0,4 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 3 ;  
Stan:  dostateczny;  
Fotograf ia:  nr 127  
Data znalezienia:  20/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 158  
Przedmiot:  klamerka  
Opis: żelazna k lamerka z bolcem  
Wymiary: dł .  łączna 5,4 cm; szer .  4 ,5 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 3 ;  
Stan:  dostateczny;  
Fotograf ia:  nr 128/1  
Data znalezienia:  20/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 159  
Przedmiot:  klamerka  
Opis: żelazna k lamerka z bolcem  



Wymiary: dł .  5 cm; szer .  4,4 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 3 ;  
Stan:  dostateczny;  
Fotograf ia:  nr 128/2  
Data znalezienia:  20/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 160  
Przedmiot:  klamerka  
Opis: żelazna k lamerka z bolcem  
Wymiary: dł .  2,4 cm; szer .  2 ,8 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 3 ;  
Stan:  dostateczny;  
Fotograf ia:  nr 128/3  
Data znalezienia:  20/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 161  
Przedmiot:  klamerka  
Opis: żelazna k lamerka z bolcem  
Wymiary: dł .  3,4 cm; szer .  2 ,4 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 3 ;  
Stan:  dostateczny;  
Fotograf ia :  nr 128/4 
Data znalezienia:  20/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 162  
Przedmiot:  klamerka  
Opis: żelazna k lamerka z bolcem i płytką  
Wymiary: dł .  3,3 cm; 2,5 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 3 ;  
Stan:  dostateczny;  
Fotograf ia :  nr 128/5 
Data znalezienia:  20/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 163  
Przedmiot:  klamerka  
Opis: żelazna k lamerka z bolcem  
Wymiary: dł .  3,4 cm; szer .  2 ,6 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 3 ;  
Stan:  dostateczny;  
Fotograf ia:  nr 128/6 
Data znalezienia:  20/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 164  
Przedmiot:  szkiełka  
Opis: dwa białe szkiełka od kompasu; kolorowa karteczka z k ierunkami  
         świata u legła destrukcj i ;  



Wymiary: średnica 3 ,9 cm; gr .  0 ,02 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 3 ;  
Stan:  dobry;  
Fotograf ia:  nr 129  
Data znalezienia:  20/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 165  
Przedmiot:  niezbędnik  
Opis: żelazny widelec od niezbędnika;  
Wymiary: dł .  11,8 cm; szer .  1,6  cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 3 ;  
Stan:  dostateczny;  
Fotograf ia:  nr 130, 131  
Data znalezienia:  20/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 166  
Przedmiot:  łyżka  
Opis: fragment  żelaznej łyżki od niezbędnika;  
Wymiary: dł .  7,5 cm; szer .  max.  4,5 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 3 ;  
Stan:  dostateczny;  
Fotograf ia:  nr 132  
Data znalezienia:  20/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 167  
Przedmiot:  zapalniczka  
Opis: wewnętrzna część zapalniczki bez obudowy;  
Wymiary: dł .  4 cm; szer .  2,7 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 3 ;  
Stan:  dostateczny;  
Fotograf ia:  nr 133, 134  
Data znalezienia:  20/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 168  
Przedmiot:  obudowa  
Opis: ebonitowa obudowa od wtyczki ;  połówka;  
Wymiary: dł .  6 cm; szer .  3 ,4 cm;  
Sygnatura:  CB 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 3 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 135/1  
Data znalezienia:  20/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 169  
Przedmiot:  obudowa  
Opis :  ebonitowa obudowa od wtyczki ;  
Wymiary: dł .  5,9 cm; szer .  max.  4,1 cm ; grubość 1,6 cm;  



Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 3 ;  
Stan:  dostateczny;  
Fotograf ia:  nr 135/2  
Data znalezienia:  20/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 170  
Przedmiot:  rączka  
Opis: niklowana rączka od maszynki do golenia;  
Wymiary: dł .  7,7 cm; średnica dołu 1,1 cm; góry 0,8 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 3 ;  
Stan:  dobry;  
Fotograf ia:  nr 136  
Data znalezienia:  20/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 171  
Przedmiot:  klamerka  
Opis: mosiężna klamerka z bol cem 
Wymiary: dł .  2,1 cm; szer .  2 ,7 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  bardzo dobry;  
Fotograf ia:  nr 137  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 172  
Przedmiot:  rączka  
Opis: mosiężna rączka od łyżki ;  złamana 
Wymiary: dł .  7,6 cm; max.  szer .  2 ,5 cm;  
Sygnatura:  brak; zdobiona motywami rośl innymi;  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  bardzo dobry;  
Fotograf ia:  nr 138  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 173  
Przedmiot:  maszynka  
Opis: ręczna maszynka do obcinania włosów; ułamany jeden  
        uchwyt;  
Wymiary: dł .  12,8 cm; szer .  części  tnącej 3 ,7 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry;  
Fotograf ia:  nr 139  
Data znalezienia:  27/08/2010 
 
Numer inwentarzowy: 174  
Przedmiot:  pierścionek  
Opis: wykonany z aluminium pierśc ionek  
Wymiary: średnica 2 cm  



Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 140/1  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 175  
Przedmiot:  pierścionek  
Opis: pierścionek wykonany z brązu, z ornamentem bocznym; wyrób obozowy;  
Wymiary: średnica 2 ,2 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry;  
Fotograf ia:  nr 140/2  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 176  
Przedmiot:  nieśmiertelnik  
Opis: owalny,  wojskowy nieśmierteln ik z dwoma dziurkami u góry  
        i  jedną na dole do zawieszenia;  brak puncy, była to matryca  
        przygotowana do wybicia;  
Wymiary: dł .  7 cm; 5  cm; 
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  bardzo dobry;  
Fotograf ia:  nr 141, 142  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 177  
Przedmiot:  korek  
Opis :   
Wymiary: dł .  12,8 cm; szer .  części  tnącej 3 ,7 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry;  
Fotograf ia:  nr 143,144  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 178  
Przedmiot:  f igurka  
Opis: wykonana z ołowiu f igurka Matki Biskiej  z Dzieciątkiem  
Wymiary: dł .  4 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry;  
Fotograf ia:  nr 145, 146  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 179  
Przedmiot:  szkiełka  
Opis: dwa szkiełka od kompasu;  



Wymiary: 1 .  śred. 4 ,9 cm; 2.  śred.  5 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  bardzo dobry;  
Fotograf ia:  nr 147  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 180  
Przedmiot:  lufka  
Opis: mosiężna lufka za spłaszczoną końcówką;  
Wymiary: dł .  7,2 cm; śred. 0,6 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  bardzo dobry;  
Fotograf ia:  nr 148  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 181  
Przedmiot:  rączka  
Opis: fragment  rączki od łyżki lub widelca z widocznym numerem obozowym  
        2612; przedmiot wykonany z żelaza,  chromowany;  
Wymiary: dł .  9,2 cm; szer .  2 ,1 cm;  
Sygnatura:  ROSTFREI  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  bardzo dobry;  
Fotograf ia:  nr 149  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 182  
Przedmiot:  k ie l iszek  
Opis: szklany k ie l iszek do płukania oka  
Wymiary: wysokość max. 5 ,1 cm; szer .  4 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  bardzo dobry;  
Fotograf ia:  nr 150, 151  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 183  
Przedmiot:  k lucz  
Opis: żelazny klucz  
Wymiary: dł .  14,5 cm; szer .  oczka 4,7 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry;  
Fotograf ia:  nr 152  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 184  
Przedmiot:  pudełko  
Opis: żelazne, prostokątne pudełko  



Wymiary: 7 ,5 cm x 5,5 cm, wys.  2 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 153/1, 154/1  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 185  
Przedmiot:  pudełko  
Opis: żelazne, prostokątne pudełko  
Wymiary :  8 ,3 cm x 5,2 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 153/2, 154/2  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 186  
Przedmiot:  sprzączka  
Opis: żelazna sprzączka  
Wymiary :  5 ,5 cm x 4 cm 
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 155/1  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 187  
Przedmiot:  sprzączka  
Opis :  żelazna sprzączka  
Wymiary :  5 ,5 cm x 4,2 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 155/2  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 188  
Przedmiot:  sprzączka  
Opis: żelazna sprzączka  
Wymiary :  5 ,5 cm x 4,5 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 156/1  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 189  
Przedmiot:  sprzączka  
Opis: żelazna sprzączka  
Wymiary :  3 ,5 cm x 2,7 cm  



Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 156/2  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 190  
Przedmiot:  sprzączka  
Opis: żelazna sprzączka  
Wymiary :  3 ,7 cm x 2,2 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 156/3  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 191  
Przedmiot:  sprzączka  
Opis: żelazna sprzączka  
Wymiary :  5  cm x 3 ,7 cm 
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 157/1  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 192  
Przedmiot:  sprzączka  
Opis: żelazna sprzączka  
Wymiary :  3 ,5 cm x 2,5 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż  nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 157/2  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 193  
Przedmiot:  sprzączka  
Opis: żelazna sprzączka  
Wymiary :  3 ,3 cm x 2,4 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny 
Fotograf ia:  nr 157/3  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 194  
Przedmiot:  nakrętka  
Opis: żelazna nakrętka,  tzw. motylek  
Wymiary: dł .  10 cm  
Sygnatura:  brak  



Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 158  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 195  
Przedmiot:  sprzączka  
Opis: żelazna sprzączka  
Wymiary :  3 ,7 cm x 4,3 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 159/1  
Data znalezienia:  27/08/2010 
 
Numer inwentarzowy: 196  
Przedmiot:  sprzączka  
Opis: żelazna sprzączka  
Wymiary :  3 ,3 cm x 2,4 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 159/2  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 197  
Przedmiot:  okucie od pasa  
Opis: żelazna okucie od pasa  
Wymiary :  5 ,6 cm x 3,5 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 159/3  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 198  
Przedmiot:  sprzączka  
Opis: żelazna sprzączka  
Wymiary :  6 ,5 cm x 4,3 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 160  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 199  
Przedmiot:  hak  
Opis: żelazny hak  z b laszką  
Wymiary: dł .  6,6 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 



Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 161  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 200  
Przedmiot:  nożyk  
Opis: żelazny nożyk z plast ikowymi okładkami  
Wymiary :  dł .  10,5 cm; szer .  ostrza 0,7 cm, szer .  Rączko 1,9 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 162,163  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 201  
Przedmiot:  grzebień  
Opis :  p l ast ikowy grzebień  
Wymiary: dł .  15, 2  cm; szer .  3 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 164  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 202  
Przedmiot:  grzebień  
Opis: plast ikowy grzebień  
Wymiary :  dł .  12 cm; szer .  2 ,7 cm  
Sygnatura:  DR 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 165  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 203  
Przedmiot:  sprzączka  
Opis: żelazna sprzączka  
Wymiary :  6 ,5 cm x 4 ,5 cm 
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 166  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 204  
Przedmiot:  oprawka  
Opis :  fragment  plast ikowej  legitymacj i  
Wymiary :  5 ,8 cm x 5 cm 
Sygnatura:  widoczne napisy odciśnięte od legitymacji  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  



Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 167  
Data znalezienia:  27/08/2010  
Numer inwentarzowy: 205  
Przedmiot:  grzebień  
Opis: a luminiowy grzebień z ornamentem i prawdopodo bnie wygrawerowanym 
        podpisem, bardzo słabo czytelnym; wyrób obozowy  
Wymiary: dł .  9 cm, szer .  3 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 168  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 206  
Przedmiot:  pudełko  
Opis: plast ikowe pudełko po proszku do zębów  
Wymiary :  5 ,2 cm x 5,2 cm  
Sygnatura:  DAS NACHFULLSTUCK, A.H.A BERSMANN, NR 27 AHAB,  
               WALDHEIM (S.A.) ,  DER NUMMER 28,  FUR DIESE DOSE,  
               ERHALTEN SIĘ UNTER 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 169,170  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 207  
Przedmiot:  klamra  
Opis :  a luminiowa klamra do pasa  
Wymiary :  6 ,5 cm x 4,5 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 171, 172  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 208  
Przedmiot:  płytka  
Opis: a luminiowa płytka, być może używana w elektronice ;  
Wymiary :  9  cm x 6 ,2 cm 
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 173  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 209  
Przedmiot:  sitko  
Opis: cynkowe s itko od prysznica;  wyrób obozowy;  
Wymiary: średnica 7 ,7 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 



Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 174  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 210  
Przedmiot:  grzebień  
Opis: plast ikowy grzebień  
Wymiary: dł .  17,5 cm  
Sygnatura:  NYH 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 175  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 211  
Przedmiot:  okulary  
Opis :  plast ikowe okulary  
Wymiary: dł .  12,3 cm, średnica okularu 4 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 176  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 212  
Przedmiot:  oprawka  
Opis: drewniana oprawka od nożyka, sp ięta drucik iem; wyrób obozowy;  
Wymiary: dł .  6,7 cm, szer .  2 ,2 cm  
Sygnatura:  
Datowanie:  1940-1945 
Mie jsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 177  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 213  
Przedmiot:  pokrętło  
Opis: porcelanowe pokrętło od kranu  
Wymiary: średnica otworu 2 cm; przekątna 6 ,7 cm;  
Sygnatura:   
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 178  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 214  
Przedmiot:  pudełeczko  
Opis: a luminiowe pudełeczko  
Wymiary :  6  cm x 5 cm 
Sygnatura:  nadruk na pudełku słabo czytelny;  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  



Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 179  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 215  
Przedmiot:  guzik  
Opis :  guzik z  tworzywa sztucznego,  ornamentowany  
Wymiary: średnica 2 ,2 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 180/1  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 216  
Przedmiot:  guzik  
Opis :  guzik z  tworzywa sztucznego  
Wymiary: średnica 3 ,1 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 180/2  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 217  
Przedmiot:  guzik  
Opis: plast ikowy guzik od płaszcza;  obozowe oznaczenie  
Wymiary: średnica 3 ,3 cm  
Sygnatura:  wygrawerowana postać ludzka  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 180/3, 181  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 218  
Przedmiot:  guzik  
Opis :  guzik z  tworzywa sztucznego  
Wymiary: średnica 2 ,6 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 180/4  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 219  
Przedmiot:  monety  
Opis: pięć monet :  dwie francuskie (2 centimy i  1 cent im); 3 niemieckie  
        (10 pfeningów, oraz dwie 1 pfening);  
Wymiary :  -  
Sygnatura: nominały  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  



Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 182  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 220  
Przedmiot:  monety  
Opis: pięć monet :  3  polskie  –  2 x 20 gr ;  50 gr 1923; 1 francuska –  1  centim;   
         1 niemiecka –  1 pfening;  
Wymiary :  -  
Sygnatura:  nominały  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 183  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 221  
Przedmiot:  ostrze  
Opis :  chromoniklowe ostrze noża, złamane;  
Wymiary: dł .  7,5 cm; szer .  max.  1,7 cm;  
Sygnatura:  słabo czytelna  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 184  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 222  
Przedmiot:  ostrze  
Opis :  chromoniklowane ostrze od noża  
Wymiary: dł .  13,6 cm; max.  szer .  2 cm  
Sygnatura:  słabo czytelna  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 185  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 223  
Przedmiot:  sprzączka  
Opis :  mosiężna sprzączka z dwoma bolcami  
Wymiary :  6 ,4 cm x 2,8 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 186/1  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 224  
Przedmiot:  sprzączka  
Opis :  a luminiowa sprzączka bez bolca  
Wymiary :  6 ,7 cm x 2,2 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  



Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 186/2  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 225  
Przedmiot:  medalik  
Opis: mały ryngraf z Matka Boską  i  łańcuszek z niebieskimi  
        koral ikami; przedmiot uszkodzony  
Wymiary :  ryngraf  –  1 ,3  cm x 0,9 cm 
Sygnatura:  słabo czytelne napisy  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 187  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 226  
Przedmiot:  pierścionek  
Opis: a luminiowy pierścionek;  wyrób obozowy  
Wymiary: średnica 1 ,7 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 188/1  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 227  
Przedmiot:  pierścionek  
Opis: a luminiowy pierścionek;  wyrób obozowy  
Wymiary: średnica 1 ,7 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 188/2  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 228  
Przedmiot:  pierścionek  
Opis: drewniany pierśc ionek; wyrób obozowy  
Wymiary: średnica 1 ,7 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 188/3  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 229  
Przedmiot:  krzyżyk  
Opis: a luminiowy pierścionek  
Wymiary :  2 ,9 cm x 2,2 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  



Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 189  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 230  
Przedmiot:  klamerka  
Opis: mosiężna klamerka z resztką paska  
Wymiary: dł .  2,5 cm; szer .  2  cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 190  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 231  
Przedmiot:  proteza  
Opis: proteza zębowa  
Wymiary: max.  dł .  5 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 191,192  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 232  
Przedmiot:  lufka  
Opis :  lufka z mos iężną zdobioną końcówką i  gumowym wężykiem;  
        wyrób obozowy;  
Wymiary: dł .  5,5 cm; średnica lufki 0 ,7 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 193  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 233  
Przedmiot:  sznurek  
Opis :  fragment  zielonego sznurka wzmacnianego drutem  
Wymiary: dł .   
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 194  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 234  
Przedmiot:  zatyczka  
Opis: wykonana z tworzywa sztucznego zatyczka od pióra;  prawdopodobnie  
         edycja l imitowana; pos iada numer 4816,  nie jest  to numer obozowy;  
Wymiary: dł .  5,5 cm; średnica 1,2 cm  
Sygnatura:  MONTBLANC MEISTERSTUCK 4816  
Datowanie:  1940-1945 



Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 195  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 235  
Przedmiot:  szkiełka  
Opis: przezroczyste szkiełka od okularów  
Wymiary: średnica 3 ,9 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 196  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 236  
Przedmiot:  rączka  
Opis: mosiężna rączka od noża  
Wymiary: dł .  10 cm; szer .  2  cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia: sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 197  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 237  
Przedmiot:  igielnik  
Opis :  wykonany z czarnego ebonitu igielnik  
Wymiary: dł .  6 cm; średnica 1 ,6 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalez ien ia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 198  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 238  
Przedmiot:  bezpiecznik  
Opis :  porcelanowy bezpiecznik  
Wymiary: dł .  5,3 cm; średnica 2 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 199  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 239  
Przedmiot:  oprawka  
Opis: fragment  oprawki okularów  
Wymiary: średnica 4 ,3 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  



Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 200  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 240  
Przedmiot:  rysik  
Opis: rys ik owinięty drutem; wyrób obozowy  
Wymiary: dł .  4,5 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 201 
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 241  
Przedmiot:  cybuch  
Opis: drewniany cybuch od fa jki ;  wyrób obozowy  
Wymiary: dł .  7 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 202  
Data znalezien ia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 242  
Przedmiot:  szczoteczka  
Opis: plast ikowa szczoteczka do zębów z  
Wymiary: dł .  15,5 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 203  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 243  
Przedmiot:  rękojeść  
Opis: rękojeść od noża; żelazo posrebrzane  
Wymiary: dł .  10,5 cm; szer .  max. 2 ,2 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 204  
Data znalezienia:  27/08/201 0 
 
Numer inwentarzowy: 244  
Przedmiot:  ostrze  
Opis :  chromoniklowane ostrze od scyzoryka  
Wymiary: dł .  9,3 cm; szer .  1 ,8 cm  
Sygnatura:  FIRST QUALITY JPV; ANTICORRO  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  



Fotograf ia:  nr 205  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 245  
Przedmiot:  bezpiecznik  
Opis: część porcelanowa bezpiecznika lub tabl icy rozdzielczej ;  
Wymiary: średnica 2 ,4 cm;  
Sygnatura:  500V 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 206 
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 246  
Przedmiot:  łyżka  
Opis: niklowany fragment łyżki ,  nabierak;  
Wymiary: dł .  7,6 cm; szer .  4 ,4 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 207  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 247  
Przedmiot:  cybuch  
Opis: drewniany cybuch od fa jki  lub lufka ? ;  wyrób obozowy;  
Wymiary: dł .  6,5 cm; szer .  1 ,2 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 208  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 248  
Przedmiot:  cybuch  
Opis: plast ikowy cybuch od małej  fajki ;  
Wymiary: dł .  4,3 cm; średnica 1,1 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 209 
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 249  
Przedmiot:  żarówka  
Opis: mała żarówka  
Wymiary: dł .  całkowita 8 cm; dł .  klosza 3,1 cm; średnica 2,5 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 210 



Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 250  
Przedmiot:  lufka  
Opis: wykonana z gumowego wężyka lufka; wyrób obozowy;  
Wymiary: dł .  3 cm; śred. 0 ,6 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 211  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 251  
Przedmiot:  obudowa  
Opis: część ebonitowej  obudowy  
Wymiary: dł .  10,3 cm; szer .  3,5  cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 212  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 252  
Przedmiot:  łyżka  
Opis: łyżka wykonana z a lpaki ,  z ornamentem w postaci  
        l ini i  poziomych;  
Wymiary: dł .  21,5 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  bardzo dobry 
Fotograf ia:  nr 213  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 253  
Przedmiot:  łyżka  
Opis: masywna, że lazna łyżka z celowo skróconym uchwytem;  
Wymiary: dł .  14,5 cm; szer .  max. 4 ,3 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 214  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 254  
Przedmiot:  łyżka  
Opis: asymetryczna, żelazna łyżka;  wyrób obozowy;  
Wymiary: dł .  16,5 cm; szer .  max. 4 ,4 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 215  



Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 255  
Przedmiot:  łyżka  
Opis: długa łyżka wykonana z alpaki  
Wymiary: dł .  20,7 cm; szer .  max. 4 ,4 cm;  
Sygnatura:  ALPACCA 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia: sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 216  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 256  
Przedmiot:  osełka  
Opis: kamienna osełka  
Wymiary: dł .  15 cm; szer .  3 ,5 cm; wys . 1 ,9 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 217,218  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 257  
Przedmiot:  sitko  
Opis: s itko od prysznica lub umywalki  z częścią do montowania  
        i  śrubą  
Wymiary: średnica 8 ,5 cm; wys.  3 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 219  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 258  
Przedmiot:  pokrywka 
Opis: plast ikowa pokrywka od pojemnika na smar, częściowo uszkodzona;  
Wymiary: średnica 7 ,5 cm;  
Sygnatura:  FUCHS 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 220  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 259  
Przedmiot:  scyzoryk  
Opis: scyzoryk z żelaznym ostrzem i cynkową okładką;  wyrób  
         Obozowy;  
Wymiary: dł .  ostrza 8 cm; okładki  7,5 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  



Fotograf ia:  nr 221  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 260  
Przedmiot:  szczoteczka  
Opis :  plast ikowa szczoteczka do zębów  
Wymiary: dł .  15,5 cm; szer .  1,3  cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 222  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 261  
Przedmiot:  kubek  
Opis :  wojskowy, aluminiowy kubek z res ztkami czarnej farby  
Wymiary: dł .  9,7 cm; wys. 8 ,5 cm  
Sygnatura:  HRE 3  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 223  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 262  
Przedmiot:  pudełko  
Opis :  kwadratowe,  me talowe pudełko; wyrób obozowy;  
Wymiary :  8 ,5 cm x 8 cm; wys. 2  cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 224  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 263  
Przedmiot:  pokrywka  
Opis :  a luminiowa pokrywka  
Wymiary: średnica 7 ,6 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 225  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 264  
Przedmiot:  wtyczka  
Opis: połówka ebonitowej  wtyczki do prądu;  
Wymiary :  dł .  7,7 cm; szer .  max.  4,5 cm;  
Sygnatura:  VDE; D 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 226  



Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 265  
Przedmiot:  rękojeść  
Opis: złamana, niklowana rękojeść od ły żki  lub widelca ;  s i ln ie  wyś l izgana;  
        prawdopodobnie po złamaniu spełniała inne funkcje;  
Wymiary: dł .  7,8 cm; szer .  max.  2 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 227  
Data znalezienia:  27/08/2010 
 
Numer inwentarzowy: 266  
Przedmiot:  rękojeść  
Opis: złamana, srebrzona rękojeść od łyżki  lub widelca ;  s i ln ie  wyś l izgana;  
        prawdopodobnie po złamaniu spełniała inne funkcje;  
Wymiary: dł .  7,5 cm; szer .  max.  2,2 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 228  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 267  
Przedmiot:  szczoteczka  
Opis: plast ikowa szczoteczka do zębów;  
Wymiary: dł .  16,5 cm; szer .  1,3  cm;  
Sygnatura:  ERZEUGNIS; GARANTIE  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 229  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 268  
Przedmiot:  szczoteczka  
Opis: plast ikowa szczoteczka do zębów;  
Wymiary: dł .  15,6 cm; szer .  max. 1 ,5 cm;  
Sygnatura:  częściowo nieczytelna GYARTMANY  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 230  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 269  
Przedmiot:  szczoteczka  
Opis: plast ikowa szczoteczka do zębów;  
Wymiary: dł .  14 cm; szer .  max.  1,3 cm;  
Sygnatura:  FKC; NON PLUS ULTRA;  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  



Fotograf ia:  nr 231  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 270  
Przedmiot:  nóż  
Opis: nóż od zastawy ze złamanym ostrzem;  
Wymiary: dł .  14 ,2 cm; szer .  ostrza 1,9 cm;  
Sygnatura:  GERLACH NIERDZEWNE 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 232  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 271  
Przedmiot:  grzebień  
Opis: plast ikowy grzebień  
Wymiary :  dł . 11 cm; 2 ,7 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 233  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 272  
Przedmiot:  pudełko  
Opis: plast ikowe pudełko po kremie; część dolna;  
Wymiary: śred. 5 cm;  
Sygnatura:  CREME NR 362 NIVEA BEIERSDORF AG.POSEN  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 234  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 273  
Przedmiot:  rękojeść  
Opis: posrebrzana rękojeść od noża ze skorodowanym 
        fragmentem ostrza;  
Wymiary: dł .  zachowana 10, 5  cm; szer .  max.  1,5 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 235  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 274  
Przedmiot:  rękojeść  
Opis: żelazna,  spatynowana rękojeść od widelca lub łyżki ;  złamana z  
        wyświeconą powierzchnią,  użytkowana do innych celów;  
        wyrób obozowy;  
Wymiary: dł .  6,5 cm; szer .  2 ,5 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 



Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 236  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 275  
Przedmiot:  część maszynki  
Opis: jeden z elementów ręcznej maszynki  do golenia ,  z  trzema otworami  
        i  ząbkami na zewnętrznych krawędziach;  
Wymiary :  dł .  4 cm; szer .  2,5 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 237  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 276  
Przedmiot:  tulejka  
Opis: mosiężna tu lejka z zawiasem; jeden koniec szpic zasty,  drugi  
        płaski ;  reklamowe opakowanie na kredkę lub ołówek?  
Wymiary: dł .  8 cm; śred. 0 ,6 cm  
Sygnatura:  PRYMA-E COLOUR 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 238  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 277  
Przedmiot:  część maszynki  
Opis: ebonitowa, górna część maszynki  do golenia z  dwoma bolcami  
        od wewnątrz;  
Wymiary: dł .  3,9 cm; szer .  2  cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr  239 
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 278  
Przedmiot:  rękojeść  
Opis: a luminiowa rękojeść od łyżki lub widelca;  złamana; wyrób obozowy;  
        powierzchnie zewnętrzne s i lnie  wygładzone; po złamaniu przedmiot  
        wykorzystany do innych funkcj i ;  
Wymiary: dł .  6,7  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 240  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 279  
Przedmiot:  rękojeść  



Opis: drewniana rękojeść do noża, owinięta drutem; wyró b obozowy;  
Wymiary: dł .  7 cm; szer .  2 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 241  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 280  
Przedmiot:  wtyczka  
Opis: ebonitowa wtyczka do prądu,  n iekompletna;  
Wymiary: dł .  3 cm; szer .  2,5 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 242  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 281  
Przedmiot:  gumka  
Opis: gumka do śc ierania  
Wymiary :  dł . 4 cm; szer .  1,8 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 243  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 282  
Przedmiot:  łyżka  
Opis: wykonana z alpaki łyżka z celowo skróconą i  zeszl ifow aną  
        rączką;  
Wymiary: dł .  15,4 cm; szer .  max. rękojeści  1 cm; szer .  chochli  4,1  cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 244  
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 283  
Przedmiot :  wisiorek/zapalniczka  
Opis: wykonany z łuski  pistoletowej wis iorek,  ze śrubką i  otworem;  
        wyrób obozowy;  
Wymiary: dł .  6,3 cm; śred. 1,4 cm i 0 ,8 cm;  
Sygnatura:  1916; v  RM; 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 245 
Data znalezienia:  27/08/2010  
 
Numer inwentarzowy: 284  



Przedmiot:  buteleczka  
Opis :  szklana buteleczka,  prawdopodobnie po lekarstwach;  
Wymiary :  wys. 5,8  cm; szer .  3,8  cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry 
Fotograf ia:  nr 246  
Data znalezienia:  10.09.2010  
 
Numer inwentarzowy: 285  
Przedmiot:  zapalniczka  
Opis: część zapalniczki  wykonanej  z b lachy; wyrób obozowy;  
Wymiary: dł .  5,2 cm; śred. 1,5 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 247  
Data znalezienia:  10.09.2010  
 
Numer inwentarzowy: 286  
Przedmiot:  zaczep  
Opis: cynkowy zaczep; urwane jedno skrzydełko; wyrób obozowy;  
Wymiary: dł .  6 cml max. szer .  3,2  cm; gr .  05 cm; śred.  oczka 1 ,3 cm;  
Sygnatura:  brak 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 248  
Data znalezienia:  10.09.2010  
 
Numer inwentarzowy: 287  
Przedmiot:  grzebień  
Opis: wykonany z bezbarwnego plast iku grzebień;  przedmiot  
        uszkodzony;  
Wymiary: dł .  10,9 cm; szer .  2,7  cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 249  
Data znalezienia:  10.09.2010  
 
Numer inwentarzowy: 288  
Przedmiot:  grzebień  
Opis: wykonany z bezbarwnego plast iku grzebień;  przedmiot  
        uszkodzony;  
Wymiary: dł .  10,9 cm; szer .  2,7  cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 249  
Data znalezienia:  10.09.2010  
 



Numer inwentarzowy: 289  
Przedmiot:  grzebień  
Opis: mały grzebień, powyginany;  
Wymiary: dł .  7,4 cm; szer .  2  cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 250  
Data znalezienia:  10.09.2010  
 
Numer inwentarzowy: 290  
Przedmiot:  maszynka  
Opis: część mosiężnej maszynki do golenia z t rzema otworami ;  
Wymiary: dł .  4 cm; szer .  2,5 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 251  
Data znalezienia:  10.09.2010  
 
Numer inwentarzowy: 291  
Przedmiot:  buteleczka  
Opis :  buteleczka wykonana z cienkiego brązowego szkła;  prawdopodobnie  
        po lekarstwie ;  lekko pęknięta  
Wymiary: dł .  4,1 cm; śred. 1,7 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 252  
Data znalezienia:  10.09.2010  
 
Numer inwentarzowy: 292  
Przedmiot:  maszynka  
Opis :  dwa elementy maszynki do golenia,  n iklowane;  
Wymiary: dł .  4 cm; szer .  2 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 253  
Data znalezienia:  10.09.2010  
 
Numer inwentarzowy: 293  
Przedmiot:  ostrze  
Opis :  fragment  chromoniklowanego ostrza ;  prawdopodobnie scyzoryk;  
Wymiary: dł .  6,5 cm; szer .  max.  1,6 cm;  
Sygnatura:  wizerunek dwóch postaci  i  napis  NICHT;  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 254  
Data znalezienia:  10.09.2010  
 



Numer inwentarzowy: 294  
Przedmiot:  klamra  
Opis: mosiężna klamra od pasa,  bez bolca ;  
Wymiary: dł .  3,9 cm; szer .  3 ,6 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry 
Fotograf ia:  nr 255  
Data znalezienia:  10.09.2010  
 
Numer inwentarzowy: 295  
Przedmiot:  zatyczka  
Opis: cynkowa zatyczka z rączką;    
Wymiary: dł .  całkowita 16,5 cm; śred. 4 ,8 cm; dł .  rączki 11 cm;  
Sygnatura:  D.R.P. 592067 (Deutches Reichspatent)  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 256  
Data znalezienia:  10.09.2010  
 
Numer inwentarzowy: 296  
Przedmiot:  rdzeń  
Opis: ebonitowy rdzeń;  część elektroniki?  
Wymiary: dł .  5 cm; śred. 1 ,5 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 257  
Data znalezienia:  10.09.2010  
 
Numer inwentarzowy: 297  
Przedmiot:  pojemniczek  
Opis: szklany pojemniczek po maści  z cynkowym wieczkiem;  
Wymiary: śred. góry 3 ,9 cm; dołu 2,9 cm; wys . 4 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 258  
Data znalezienia:  10.09.2010  
 
Numer inwentarzowy: 298  
Przedmiot:  łyżka  
Opis: fragment  mosiężnej łyżki ,  bez rączki ;  
Wymiary: dł .  7,6 cm; szer .  4 ,4 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 259  
Data znalezienia:  10.09.2010  
 
Numer inwentarzowy: 299  



Przedmiot:  maszynka  
Opis :  cynkowa maszynka do golenia;  
Wymiary: dł .  8 cm; szer .  max. 4  cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny;  
Fotograf ia:  nr 260  
Data znalezienia:  10.09.2010  
 
Numer inwentarzowy: 300  
Przedmiot:  oprawka  
Opis :  miedziana oprawka od zegarka;  
Wymiary: śred. 4 ,6 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 261  
Data znalezienia:  10.09.2010  
 
Numer inwentarzowy: 301  
Przedmiot:  grzebień  
Opis :  mocno uszkodzony frg.  grzebienia;  
Wymiary: dł .  4,6 cm; szer .  3 ,3 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 262  
Data znalezienia:  10.09.2010  
 
Numer inwentarzowy: 302  
Przedmiot:  rączka  
Opis: frg.  posrebrzanej  rączki  od widelca lub łyżki ,  z bogatym  
        ornamentem;  
Wymiary: dł .  7,9 cm; szer .  max.  2,5 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 263  
Data znalezienia:  10.09.2010  
 
Numer inwentarzowy: 303  
Przedmiot:  słoiczek  
Opis: wykonany z brązowego, przyciemnianego szkła słoiczek po  
        lekarstwach;  
Wymiary: wys. 7 cm; śred. góry 4 cm; dołu 4 ,3 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 264  
Data znalezienia:  10.09.2010  
 



Numer inwentarzowy: 304  
Przedmiot:  buteleczka  
Opis :  wykonana z białego szkła buteleczka po lekarstwie;  
Wymiary: wys. 15 cm; śred. góry 1,7 cm; dołu 4 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 265  
Data znalezienia:  10.09.2010  
 
Numer inwentarzowy: 305  
Przedmiot:  słoiczek  
Opis: wykonany z białego szkła słoiczek po maści ;  
Wymiary: wys. 4,2  cm; śred. góry 3 ,9 cm; dołu 5,4 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 266  
Data znalezienia:  10.09.2010 
 
Numer inwentarzowy: 306  
Przedmiot:  buteleczka  
Opis: wykonany z białego szkła buteleczka po lekarstwie;  
        zachowane resztki cynkowego korka;  
Wymiary: wys. 7,9  cm; śred. góry 2 cm; dołu 3 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 267  
Data znalezienia:  10.09.2010  
 
Numer inwentarzowy: 307  
Przedmiot:  wtyczka  
Opis :  ebonitowa wtyczka na dwa bolce;  
Wymiary: dł .  3,8 cm; szer .  3 ,2 cm;  
Sygnatura:  CALOR 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 268  
Data znalezienia:  10.09.2010  
 
Numer inwentarzowy: 308  
Przedmiot:  rączka  
Opis: posrebrzana rączka od sztućca; po złamaniu wykorzystywana  
        Do innych celów –  wyświecona powierzchnia ;  
Wymiary: dł .  7,2 cm; szer .  max.  2,2 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 269  
Data znalezienia:  10.09.2010  



 
Numer inwentarzowy: 309  
Przedmiot:  pokrywka  
Opis: wykonany z białego szkła pokrywka;  
Wymiary: śred. 8 ,5 cm ;  
Sygnatura:  NORGE 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 270  
Data znalezienia:  10.09.2010  
 
Numer inwentarzowy: 310  
Przedmiot:  śrubka  
Opis: śrubka z porcelanową główką  
Wymiary: dł .  gwintu 1,5 cm; śred.  główki  2 cm; 
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 271  
Data znalezienia:  10.09.2010  
 
Numer inwentarzowy: 311  
Przedmiot:  pudełko  
Opis: a luminiowe pudełko z pokrywką  
Wymiary: wys. 4,3  cm; śred. 9 ,5 cm;  
Sygnatura:  GARANTIE; BART EX ( i  inne napisy)  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 272  
Data znalezienia:  10.09.2010  
 
Numer inwentarzowy: 312  
Przedmiot:  wieczko  
Opis: blaszane wieczko od pudru; wewnąt rz widoczne s itko;  
Wymiary: śred. 4 ,4 cm;  
Sygnatura:  KORPER; VASENOL PUDER  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 273  
Data znalezienia:  10.09.2010  
 
Numer inwentarzowy: 313  
Przedmiot:  pudełeczko  
Opis :  wykonany z turkusowego plast iku pudełeczko z dziurkami ;  
Wymiary: gr .  0 ,9 cm; śred. 3,7 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 274  
Data znalezienia:  10.09.2010  
 



Numer inwentarzowy: 314  
Przedmiot:  odznaka  
Opis: trójkątna, cynkowa odznaka z resztkami białej  emali i  i   
         szpilką do zaczepiania;  
Wymiary :  4cm x 4cm x 4cm; gr .  0,02 cm;  
Sygnatura:  VDM 112  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 275,276  
Data znalezienia:  10.09.2010  
 
Numer inwentarzowy: 315  
Przedmiot:  nieśmiertelnik  
Opis: więźniarski n ieśmierte lnik wykonany z miedzianej  
        blaszki ;  wyrób obozowy;  
Wymiary: dł .  6,3 cm; szer .  2 ,2 cm; gr .  0,01 cm  
Sygnatura:  P 80698  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 277,316  
Data znalezienia:  10.09.2010  
 
Numer inwentarzowy: 316  
Przedmiot:  marka  
Opis: wykonana z cynku marka narzędziowa z dziurką  
do zawieszenia;  
Wymiary: śred. 3  cm;  
Sygnatura:  FOCKE WULFFZEUGBAU GMBH MFN 3654 HA;  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 278  
Data znalezienia:  10.09.2010  
 
Numer inwentarzowy: 317  
Przedmiot:  oprawka  
Opis: cynkowa oprawka na rękę,  z pustym środkiem na nieśmiertelnik;  
        wyrób obozowy; zawiera uszka na pasek; jedno uszkodzone;  
Wymiary: dł .  4,2 cm; szer .  1 ,8 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 279,280  
Data znalezienia:  10.09.2010  
 
Numer inwentarzowy: 318  
Przedmiot:  nieśmiertelnik  
Opis: więźniarski n ieśmierte lnik wykonany z cynkowej  
        blaszki ;  wyrób obozowy; posiada cztery dziurki do  
        zawieszenia ;  
Wymiary: dł .  6,3 cm; szer .  2 ,2 cm; gr .  0,01 cm  
Sygnatura:  P .V.68289  
Datowanie:  1940-1945 



Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 281,319  
Data znalezienia:  10.09.2010  
 
Numer inwentarzowy: 319  
Przedmiot:  nieśmiertelnik  
Opis: więźniarski n ieśmierte lnik wykonany z miedzianej  
        blaszki i  cynkowej oprawki ;  posiada u szka do mocowania  
        na pasek; wyrób obozowy;  
Wymiary: dł .  6 cm; szer .  2,4 cm;  
Sygnatura:  J .  PŁONKA K. 17853 L. DYH. 2  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 282, 283, 317;  
Data znalezienia:  10.09.2010  
 
Numer inwentarzowy: 320  
Przedmiot:  nieśmiertelnik  
Opis: więźniarski n ieśmierte lnik wykonany z cynkowej  
        blaszki ,  w kształc ie serca ;  wyrób obozowy; posiada dwie  
        dziurki do zawieszenia;  
Wymiary: dł .  2,5 cm; szer .  2 ,5 cm; gr .  0,02 cm;  
Sygnatura:  ornament jodełki  i  27030 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 284, 285, 318  
Data znalezienia:  10.09.2010  
 
Numer inwentarzowy: 321  
Przedmiot:  plakietka  
Opis :  plakietka,  ornamentowana, wykonana z cienkiej  
        blaszki cynowej,  z uszkami na pasek;   
Wymiary: dł .  5,4 cm; szer .  2 ,6 cm;  
Sygnatura:  1941  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 286, 287, 318  
Data znalezienia:  10.09.2010  
 
Numer inwentarzowy: 322  
Przedmiot:  marki narzędziowe  
Opis: cynowe,  owalne marki narzędziowe,  z dziurką do  
        zawieszenia ;  
Wymiary: śred.  
Sygnatura:  FAMO 654; 654,  634;  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 288, 289, 320  
Data znalezienia:  10.09.2010  
 
Numer inwentarzowy: 323  



Przedmiot:  nieśmiertelnik  
Opis: więźniarski n ieśmierte lnik wykonany z grubej ,  cynkowej  
        blaszki ;  wyrób obozowy; posiada dwie dziurki do  
        zawieszenia ;  na awersie  numer malowany czerwoną farbą;  
        na rewersie bez malunku;  
Wymiary: dł .  6 cm; szer .  1,3;  gr .  0 ,02 cm;  
Sygnatura:  87934  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 290, 291, 316  
Data znalezienia:  10.09.2010  
 
Numer inwentarzowy: 324  
Przedmiot:  nieśmiertelnik  
Opis: więźniarski n ieśmierte lnik wykonany z grubej ,  cynkowej  
        blaszki ;  wyrób obozowy; posiada dwie dziurki do  
        zawieszenia ;  
Wymiary: dł .  3,6 cm; szer .  1 ,5 cm;  
Sygnatura:  27321  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 292, 293, 317;  
Data znalezienia:  10.09.2010  
 
Numer inwentarzowy: 325  
Przedmiot:  nieśmiertelnik  
Opis: więźniarski n ieśmierte lnik wykonany z grubej ,  cynkowej  
        blaszki ;  wyrób obozowy; posiada jedną dziurkę do  
        zawieszenia ;  
Wymiary: dł .  6,3 cm; szer .  2 ,2 cm; gr .  0,01 cm  
Sygnatura:  10191  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 294, 295, 317  
Data znalezienia:  10.09.2010  
 
Numer inwentarzowy: 326  
Przedmiot:  nieśmiertelnik  
Opis: więźniarski n ieśmierte lnik wykonany z grubej ,  cynkowej  
        blaszki ;  wyrób obozowy; posiada jedną,  dużą dziurkę do  
        zawieszenia ;  prawdopodobnie zaadoptowany wtórnie;  pierwotnie  
        marka narzędziowa Linke -Hofmann Bush Werke;  
Wymiary: dł .  4 cm; szer .  4,2 cm;  
Sygnatura:  awers :  W; LHW 2618;  rewers :  30009;  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 296, 297, 316;  
Data znalezienia:  10.09.2010  
 
Numer inwentarzowy: 327  
Przedmiot:  nieśmiertelnik  
Opis: więźniarski n ieśmierte lnik wykonany z grubej ,  cynkowej  



        blaszki ;  wyrób obozowy; posiada jedną dziurkę do  
        zawieszenia ;  dookolny ornament z dziurek;  
Wymiary: dł .  6,3 cm; szer .  2 ,2 cm; gr .  0,01 cm  
Sygnatura:  29195  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż  nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 298, 299, 318;  
Data znalezienia:  10.09.2010  
 
Numer inwentarzowy: 328  
Przedmiot:  nieśmiertelnik  
Opis: więźniarski n ieśmierte lnik wykonany z cynkowej  
        blaszki ;  wyrób obozowy; posiada dwie dziurki do  
        zawieszenia na pasku;  
Wymiary: dł .  4,4 cm; szer .  2 ,5 cm  
Sygnatura:  awers :  KLM 59827 MD; rewers :  napis  w  
               języku j idysz ;                 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 300, 301, 317;  
Data znalezienia:  10.09.2010  
 
Numer inwentarzowy: 329  
Przedmiot:  nieśmiertelnik  
Opis: więźniarski n ieśmierte lnik wykonany z miedzianej  
        blaszki ;  wyrób obozowy; posiada jedną dziurkę do  
        zawieszenia ;  
Wymiary: dł .  3,9 cm; szer .  2 ,7 cm;  
Sygnatura:  90021; K.L  GR. ROSEN; WILH. SCHMIDT 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 302, 303, 316;  
Data znalezienia:  10.09.2010  
 
Numer inwentarzowy: 330  
Przedmiot:  nieśmiertelnik  
Opis: więźniarski n ieśmierte lnik wykonany z cie nkiej ,  cynkowej  
        blaszki ;  wyrób obozowy; posiada dwie dziurki do  
        zawieszenia ;  
Wymiary: dł .  4 cm; szer .  2,4 cm;  
Sygnatura:  61142 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 304, 305, 317;  
Data znalezienia:  10.09.2010  
 
Numer inwentarzowy: 331  
Przedmiot:  nieśmiertelnik  
Opis: więźniarski n ieśmierte lnik wykonany z cienkiej ,  cynkowej  
        blaszki ;  wyrób obozowy; posiada dwie dziurki do  
        zawieszenia ;  
Wymiary: dł .  4 cm; szer .  2,4 cm;  



Sygnatura:  62104 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 306, 307, 317;  
Data znalezienia:  10.09.2010  
 
Numer inwentarzowy: 332  
Przedmiot:  nieśmiertelnik  
Opis: więźniarski n ieśmierte lnik wykonany z cynkowej  
        blaszki ;  wyrób obozowy; posiada jedną dziurkę do  
        zawieszenia ;  
Wymiary: dł .  3,2 ;  szer .  2 cm;  
Sygnatura:  8510…jeden nr nieczytelny  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 308, 309,  
Data znalezienia:  10.09.201 0 
 
Numer inwentarzowy: 333  
Przedmiot:  nieśmiertelnik  
Opis: więźniarski n ieśmierte lnik wykonany z cynkowej  
        blaszki ;  wyrób obozowy; posiada jedną dziurkę do  
        zawieszenia ;  
Wymiary: dł .  3 cm; 1,9 cm;  
Sygnatura:  14295  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 310, 311  
Data znalezienia:  10.09.2010  
 
Numer inwentarzowy: 334  
Przedmiot:  nieśmiertelnik  
Opis: więźniarski n ieśmierte lnik wykonany z cynkowej  
        blaszki ;  wyrób obozowy; posiada jedną dziurkę do 
        zawieszenia ;  
Wymiary: dł .  3,6 cm; 2,1 cm;  
Sygnatura:  12136  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 312, 313, 318;  
Data znalezienia:  10.09.2010  
 
Numer inwentarzowy: 335  
Przedmiot:  nieśmiertelnik  
Opis :  więźniarski n ieśmierte lnik wykonany z cienkiej ,  cynkowej  
        blaszki ;  wyrób obozowy; posiada jedną dziurkę do  
        zawieszenia ;  
Wymiary: dł .  3,7 cm; szer .  2 ,3 cm;  
Sygnatura:  27062  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  ;  
Stan:  dostateczny 



Fotograf ia:  nr 321, 322;  
Data znalezienia:  15.10.2010  
 
Numer inwentarzowy: 336  
Przedmiot:  nieśmiertelnik  
Opis: nieśmierteln ik stalagowy nr 338 wykonany z cynkowej ,  kwadratowej  
        blaszki ,  z odłamaną połówką i  dziurką do zawieszenia;  
        s talag znajdował s ię na Ukrain ie ,  w miejscowości Kriwoj Rog  
        (funkcjonował od 01.1941 do 02.1942)  
Wymiary: dł .  6,1 cm; szer .  1 ,9 cm;  
Sygnatura:  STALAG 338; NR 21571  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 323,  324;  
Data znalezienia:  15.10.2010  
 
Numer inwentarzowy: 337  
Przedmiot:  nieśmiertelnik  
Opis: nieśmierteln ik stalagowy nr 320 (?)  wykonany z cynkowej ,  kwadratowej  
        blaszki ,  i  dziurką do zawieszenia;  
Wymiary: dł .  6,1 cm; szer .  4  cm;  
Sygnatura:  prawie n ieczytelna 815; MK?; 320?  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 7 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 325; 326  
Data znalezienia:  15.10.2010  
 
Numer inwentarzowy: 338  
Przedmiot:  nieśmiertelnik  
Opis: nieśmierteln ik wykonany z cienkiej ,  cynkowej  
        blaszki ;  kształt  owalny;  posiada dwie dziurki do  
        zawieszenia ;  
Wymiary: dł .  4,9 cm; szer .  3 ,8 cm;  
Sygnatura:  symbol rękojeści  miecza? S .T.W. 15951  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 327, 328  
Data znalezienia:  15.10.2010  
 
Numer inwentarzowy: 339  
Przedmiot:  marka narzędziowa  
Opis: wykonana z cynkowej  blaszki marka narzędziowa; wyrób obozowy;   
        posiada jedną dziurkę do zawieszenia;  kształt  romboidalny;  
Wymiary :  2 ,5 cm x 2,6 cm;  
Sygnatura:  64  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 329, 330;  
Data znalezienia:  15.10.2010  
 
Numer inwentarzowy: 340  
Przedmiot:  marka narzędziowa  



Opis: wykonana z cynkowej  blaszki marka narzędziowa; wyrób obozowy;   
        posiada jedną dziurkę do zawieszenia;  kształt  romboidalny;  
Wymiary :  2 ,4 cm x 2,4 cm;  
Sygnatura:  7  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 331, 332;  
Data znalezienia:  15.10.2010  
 
Numer inwentarzowy: 341  
Przedmiot:  marka narzędziowa  
Opis: wykonana z cynkowej  blaszki marka narzędziowa; wyrób obozowy;   
        posiada jedną dziurkę do zawieszenia;  kształt  romboidalny; zachowany  
        drucik do powieszenia;  
Wymiary: 2 ,5 cm x 2,6 cm; dł .  drucika 4,2 cm;  
Sygnatura:  49 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 333, 334  
Data znalezienia:  15.10.2010  
 
Numer inwentarzowy: 342  
Przedmiot:  marka narzędziowa  
Opis: wykonana z cynkowej  blaszki marka narzędziowa; wyrób obozowy;   
        posiada jedną dziurkę do zawieszenia;   
Wymiary :  2 ,5 cm x 2,2 cm;  
Sygnatura:  251  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 335, 336  
Data znalezienia:  15.10.2010  
 
Numer inwentarzowy: 343  
Przedmiot:  nieśmiertelnik  
Opis: więźniarski n ieśmierte lnik wykonany z grubej ,  cynkowej  
        blaszki ;  wyrób obozowy; posiada jedną dziurkę do  
        zawieszenia ;  
Wymiary: dł .  3,7 cm; szer .  2 ,4 cm;  
Sygnatura:  11974  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny 
Fotograf ia:  nr 337, 338  
Data znalezienia:  15.10.2010  
 
Numer inwentarzowy: 344  
Przedmiot:  klamerka  
Opis: mała,  chromoniklowa klamerka prawdopodobnie  
        od bandaża;  
Wymiary: dł .  2,3 cm; szer .  1 ,9 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  



Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 339  
Data znalezienia:  15.10.2010  
 
Numer inwentarzowy: 345  
Przedmiot:  nieśmiertelnik (lub marka narzędziowa)  
Opis: więźniarski n ieśmierte lnik wykonany z cienkiej ,  cynkowej  
        blaszki ;  wyrób obozowy; przedmiot mocno uszkodzony;  
        być może marka narzędziowa (bardzo niski numer)  
Wymiary: dł .  4,3 cm; 1,7 cm;  
Sygnatura:  38  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 7 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 340  
Data znalezienia:  15.10.2010  
 
Numer inwentarzowy: 346  
Przedmiot:  pokrywka  
Opis: mała pokrywka lub klapka wykonana z miedzi ,  być  
        może srebrzona;  posiada malutkie  dziurki na bokach;  
        pochodzi od zegarka, rel ikwiarzyka lub miała inne zastosowanie;   
Wymiary: dł .  3,1 cm; szer .  2 ,3 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 341, 342;  
Data znalezienia:  15.10.2010  
 
Numer inwentarzowy: 347  
Przedmiot:  klamerka  
Opis: mała,  miedziana klamerka z bolcem;  
Wymiary: dł .  2,6 cm; szer .  1 ,7 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 343  
Data znalezienia:  15.10.2010  
 
Numer inwentarzowy: 348  
Przedmiot:  medalik  
Opis: srebrny medalik ,  z uszkiem; na awersie postać Chrystusa;  na  
        ewersie Maryja z Dzieciątkiem;  
Wymiary: śred. 2,1 cm;  
Sygnatura:  awers :  O.M JESU MISERICORDIA  
               Rewers :  REGINA.SACRI.SCAPHLAR.ORA.PRO.NOBIS  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalez ien ia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 350, 351  
Data znalezienia:  15.10.2010  
 
Numer inwentarzowy: 349  
Przedmiot:  moneta  



Opis: niklowe 50 gr   
Wymiary: śred. 2 ,2 cm;  
Sygnatura:  awers :  50 GROSZY;  
               REWERS: RZECZPOSPOLITA 1923 POLSKA;  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 7 ;  
Stan:  dostateczny;  
Fotograf ia:  nr 352/1; 353/1  
Data znalezienia:  15.10.2010  
 
Numer inwentarzowy: 350  
Przedmiot:  moneta  
Opis: moneta francuska z brązu;  zły stan zachowania ;   
         n ieczyte lna;  
Wymiary: śred. 2 ,45 cm;  
Sygnatura:  awers :  NAPOLEON III  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny;  
Fotograf ia:  nr 352/2; 353/2  
Data znalezienia:  15.10.2010  
 
Numer inwentarzowy: 351  
Przedmiot:  medalik  
Opis :  cynkowy medal ik  z uszkiem; n ieczyte lny  
Wymiary: śred. 2 ,4 cm;  
Sygnatura:  awers :  postać Jezusa;  
               rewers :  Maryja  z Dzieciątkiem  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny;  
Fotograf ia:  nr 354, 355;  
Data znalezienia:  15 .10.2010  
 
Numer inwentarzowy: 352  
Przedmiot:  stalówka  
Opis: sta lówka od pióra  
Wymiary: dł .  2,5 cm; szer .  max.  0,7 cm;  
Sygnatura:  WARRAITED; RT; MADE IN FRANCE?  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 355  
Data znalezienia:  15.10.2010  
 
Numer inwentarzowy: 353  
Przedmiot:  nieśmiertelnik?  
Opis: bardzo mała, miedziana blaszka z numerem; być może  
        nieśmiertelnik ;  posiada dwie dziurko po bokach;  
        wyrób obozowy;  
Wymiary: dł .  2,8 cm; szer  
Sygnatura:  14942 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny;  
Fotograf ia:  nr 357, 358  
Data znalezienia:  08.04.2011  



 
Numer inwentarzowy: 354  
Przedmiot:  klucz  
Opis: żelazny klucz z dziurką do zawieszenia;  
Wymiary: dł .  5,7 cm; szer max. 2,3 cm;  
Sygnatura:  DAMM 69683  
Datowanie:  1940-1945 
Mie jsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 359, 360  
Data znalezienia:  08.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy: 355  
Przedmiot:  suwak  
Opis: cynkowy suwak od zamka, pomalowany złota farbą;  
Wymiary: dł .  3,9 cm; szer .  max.  2,1 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 361  
Data znalezienia:  08.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy: 356  
Przedmiot:  klamerka  
Opis: żelazna,  chromoniklowana klamerka;  
Wymiary: dł .  3,4 cm; szer .  3 ,4 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 362  
Data znalezienia:  08.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy: 357  
Przedmiot:  pojemniczek  
Opis :  miedziany pojemniczek od zapaln iczki ;  
Wymiary: dł .  2,6 cm; szer .  2 ,4 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 363  
Data znalezienia:  08.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy: 358  
Przedmiot:  monogram  
Opis: wykonany ze sta l i ,  być może posrebrzany, monogram l iter  FR,  
        z tyłu widać mocowanie na szpilkę ;  prawdopodobnie wyrób obozowy;  
Wymiary: dł .  4,9 cm; szer .  2  cm; gr .  0,15 cm;  
Sygnatura:  FR 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 364, 365  
Data znalezienia:  08.04.2011.  



 
Numer inwentarzowy: 359  
Przedmiot:  wieczko  
Opis: metalowe wieczko od ramki na zdjęcie;  
        zachowane resztki białej  farby;  
        (komplet z  nr inw. 359)  
Wymiary: dł .  7 cm; szer .  5,6 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry 
Fotograf ia:  nr 366,367  
Data znalezienia:  08.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy: 360  
Przedmiot:  ramka  
Opis: metalowa ramka na zdjęcie (komplet z  nr inw.  359)  
Wymiary: dł .  2,6 cm; szer .  2 ,4 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 368  
Data znalezienia:  15.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy: 361  
Przedmiot:  łyżka  
Opis: a luminiowa łyżka; wyrób obozowy;  
Wymiary: dł .  14,7 cm; szer .  nabieraka 3,6 cm; rączki  1,1 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 370,371  
Data znalezienia:  15.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy: 362  
Przedmiot:  szczoteczka  
Opis: plast ikowa szczoteczka do zębów, z częściowo zachowanym  
        włosiem; przedmiot nadpalony  
Wymiary: dł .  16 cm; szer .  1 ,3 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 8 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 372  
Data znalezienia:  15.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy: 363  
Przedmiot:  nieokreślony  
Opis: żelazny pręt z  gumową rączką  
Wymiary: dł .  14,4 cm; szer .  1,1  cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  



Fotograf ia:  nr 373  
Data znalezienia:  15.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy: 364  
Przedmiot:  grzebień  
Opis: plast ikowy grzebień w złym stanie zachowania;  
Wymiary: dł .  12,4 cm; szer .  1,4  cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 374  
Data znalezienia:  15.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy: 365  
Przedmiot:  część maszynki do golenia  
Opis: górna część ebonitowej maszynki do golenia;  
        Widoczne trzy otwory do mocowania;  
Wymiary: dł .  4 cm; szer .  2,5 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 375  
Data znalezienia:  15.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy: 366  
Przedmiot:  ustnik  
Opis :  ebonitowy ustnik  od fa jki  lub f ifka do papierosa;  
Wymiary: dł .  6,8 cm; szer .  1 ,2 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 376,377  
Data znalezienia:  15.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy: 367  
Przedmiot:  nakrętka  
Opis: a luminiowa nakrętka od kanistra lub małej beczki ;  
        wewnątrz zachowana słomiana izolacja;  
Wymiary: śred. 5 ,6 cm;  
Sygnatura:  na środku wizerunek prostokąta ;  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 378,379  
Data znalezienia:  15.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy: 368  
Przedmiot:  krążek  
Opis: miedziany,  chromoniklowany krążek  
Wymiary: śred. 5  cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  



Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 380  
Data znalezienia:  15.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy: 369  
Przedmiot:  podstawka  
Opis: miedziana,  owalna podstawka z „nóżkami”; wyrób obozowy  
Wymiary: dł .  15,5 cm; szer .  10 cm; dł .  „nóżek” 1,3 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce zna lezienia :  sondaż nr  4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 381, 382;  
Data znalezienia:  15.04.2011.  
Numer inwentarzowy: 370  
Przedmiot:  papierośnica  
Opis: wykonana z cienkiej ,  chromoniklowanej  blachy papierośnica;  
        wyrób obozowy;  
Wymiary: dł .  10,3 cm; szer .  8,8 cm 
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 383, 384;  
Data znalezienia:  15.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy: 371  
Przedmiot:  obudowa  
Opis :  wykonana z grubej b lachy cynkowej  obudowa do  
        urządzenia  e lektrycznego; posiada po trzy symetryczne otwory na  
        bokach, jeden duży na środku i  prostokątny w górnym,  
        prawym boku;  
Wymiary :   
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 385,386  
Data znalezienia:  15.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy: 372  
Przedmiot:  osełka  
Opis: kamienna osełka,  mocno starta  
Wymiary: dł .  6 cm; szer .  2,7 cm; gr .  max. 0,8 cm, min. 0,03 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 387  
Data znalezienia:  15.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy: 373  
Przedmiot:  rączka  
Opis: posrebrzana,  ornamentowana rączka od widelca;  
Wymiary: dł .  11,5 cm; szer .  2 cm;  
Sygnatura:  brak  



Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 388  
Data znalezienia:  15.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy: 374  
Przedmiot:  rączka  
Opis: rączka od noża z alpaki  z ornamentem l ini i  poziomych  
Wymiary: dł .  11 cm; szer .  2 ,3 cm;  
Sygnatura:  ALPACA 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 389  
Data znalezienia:  15.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy: 375  
Przedmiot:  nóż  
Opis: fragment  noża od zastawy, z zachowanymi nitami i  kawałkiem  
        ostrza;  
Wymiary: dł .  11,5;  szer .  ostrz 1,7 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 390,391  
Data znalezienia:  15.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy: 376  
Przedmiot:  szczoteczka  
Opis: plast ikowa szczoteczka do zębów;  
Wymiary: dł .  13,1 cm; szer .  1,2  cm;  
Sygnatura:  285 D;  wizerunek jelenia;  FAWORITE 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 392  
Data znalezienia:  15.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy: 377  
Przedmiot:  szczoteczka  
Opis: plast ikowa szczoteczka do zębów, zniszczona;  
Wymiary: dł .  13 cm; szer .  1 ,1 cm;  
Sygnatura:  JW. NORGE 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 393  
Data znalezienia:  15.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy: 378  
Przedmiot:  rączka  
Opis: chromoniklowana, rączka od łyżki ;  
Wymiary :  dł . 7,7 cm; szer .  2  cm;  
Sygnatura:  brak  



Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 394  
Data znalezienia:  15.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy: 379  
Przedmiot:  płytka  
Opis: drewniana płytka z l icznymi otworami ; część elektr oniki ;  
Wymiary: dł .  6,5 cm; szer .  3 ,1 cm; gr .  0,6  cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 395, 396  
Data znalezienia:  15.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy: 380  
Przedmiot:  ostrze  
Opis :  chromonik lowane ostrze noża;  
Wymiary: dł .  11,5 cm; szer .  1,7  cm;  
Sygnatura:  HMZ ROSTFREI  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 397  
Data znalezienia:  15.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy: 381  
Przedmiot:  grzebień  
Opis :  plast ikowy, mocno zniszczony grzebień  
Wymiary: dł .  11,3 cm; szer .  2,5  cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 398  
Data znalezienia:  15.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy: 382  
Przedmiot:  grzebień  
Opis :  plast ikowy grzebień; przedmiot uszkodzony  
Wymiary: dł .  7,7 cm; szer .  2 ,2 cm;  
Sygnatura:  AUSTRIA; MATA 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 399  
Data znalezienia:  15.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy: 383  
Przedmiot:  ostrze  
Opis: chromoniklowane ostrze noża  
Wymiary: dł .  13,5 cm; szer .  2 cm;  
Sygnatura:  ROESTVRIJ  
Datowanie:  1940-1945 



Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 400  
Data znalezienia:  15.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy: 384  
Przedmiot:  ostrze  
Opis :  chromoniklowane ostrze noża;  
Wymiary: dł .  11 cm; szer .  2 ,2 cm;  
Sygnatura:  HOSŁA NIERDZEWNE  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 401  
Data znalezienia:  15.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy: 385  
Przedmiot:  ostrze  
Opis :  chromoniklowane ostrze noża;  
Wymiary: dł .  12,8 cm; szer .  1,9  cm  
Sygnatura:  HMZ ROST FREI  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 402  
Data znalezienia:  15.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy: 386  
Przedmiot:  rączka  
Opis :  posrebrzana rączka od łyżki ;  po złamaniu wykorzystywana  
        do innych celów;  
Wymiary: dł .  6,2 cm; szer .  2 ,7 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 403  
Data znalezienia:  15.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy: 387  
Przedmiot:  grzebień  
Opis: plast ikowy grzebień; przedmiot uszkodzony  
Wymiary: dł .  7,2 cm; szer .  2 ,9 cm  
Sygnatura:  WELTMAM 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 404  
Data znalezienia:  15.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy: 388  
Przedmiot:  osełka  
Opis: kamienna osełka,  mocno zużyta  
Wymiary: dł .  7,3 cm; szer .  3 ,5 cm; gr .  max. 1 ,6 cm; min.  0,01 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 



Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 405  
Data znalezienia:  15.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy: 389  
Przedmiot:  szkiełko  
Opis: szkiełko od okularów  
Wymiary: dł .  3,8 cm; szer .  4  cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 8 ;  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 406  
Data znalezienia:  15.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy: 390  
Przedmiot:  grzebień  
Opis: plast ikowy grzebień; przedmiot uszkodzony  
Wymiary: dł .  7,1 cm; szer .  2 ,3 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 407  
Data znalezienia:  15.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy: 391  
Przedmiot:  grzebień  
Opis: plast ikowy grzebień; przedmiot uszkodzony  
Wymiary: dł .  4,5 cm; szer .  2 ,6 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 408  
Data znalezienia:  15.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy: 392  
Przedmiot:  okulary  
Opis: fragment  plast ikowej  oprawki  okularów;  
        przedmiot uszkodzony; widoczne ś lady stopienia;  
Wymiary: dł .  9 cm; śred. okulara 4 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 8 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 410  
Data znalezienia:  15.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy: 393  
Przedmiot:  gumka  
Opis: gumka do śc ierania  
Wymiary: śred. 3 ,9 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 



Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 411  
Data znalezienia:  15.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy: 394  
Przedmiot:  szczoteczka  
Opis: fragment  plast ikowej  szczoteczki  do zębów;  
        widoczne ś lady działania ognia;  
Wymiary: dł .  6,2 cm; szer .  1 ,4 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 412  
Data znalezienia:  15.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy: 395  
Przedmiot:  szczoteczka  
Opis :  plast ikowa szczoteczka do zębów; ś lady nadpalenia;  
Wymiary: dł .  15 cm; szer .  1 ,3 cm;  
Sygnatura:  306 MARQUE DEPOSEE EF-KA 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 413  
Data znalezienia:  15.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy: 396  
Przedmiot:  ostrze  
Opis: żelazne ostrze noża;  przedmiot  uszkodzony  
Wymiary: dł .  10 cm; szer .  2  cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 414  
Data znalezienia:  15.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy: 397  
Przedmiot:  osełka  
Opis: kamienna osełka;  wyrób obozowy  
Wymiary: dł .  9 cm; szer .  6,2 cm; gr .  0 ,8 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 415  
Data znalezienia:  15.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy:  398  
Przedmiot:  guzik  
Opis: kościany lub plas t ikowy guzik; ornamentowany;  
Wymiary: śred. 2 ,9 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 



Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 416  
Data znalezienia:  15.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy: 399  
Przedmiot:  nakładka  
Opis: ebonitowa nakładka od maszynki do golenia;  
        przedmiot uszkodzony;  
Wymiary: dł .  4,1 cm; szer .  2 cm;  
Sygnatura:  MADE IN ENGLAND 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 417  
Data znalezienia:  15.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy: 400  
Przedmiot:  wisiorek?zapalniczka?  
Opis: łuska od Mausera przerobiona na wis iorek;  
        dokręcona śrubka od spodu i  frezowana końcówka z  
        trzpieniem od góry;  
Wymiary: dł .  7.9 cm; śred. 1,3 cm;  
Sygnatura:  brak 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 418  
Data znalezienia:  15.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy: 401  
Przedmiot:  puszka  
Opis :  wykonana z miedzi i  posrebrzana puszka od szczotki  
        do włosów; dookolny ornament rośl inny; przedmiot  lekko zgięty;  
Wymiary: dł .  7,7 cm; szer .  4 ,6 cm; wys . 1 ,4 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 419,420  
Data znalezienia:  15.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy: 402  
Przedmiot:  klamra  
Opis: mosiężna klamra  
Wymiary: dł .  5,8 cm; szer .  3 ,9 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 421  
Data znalezienia:  15.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy: 403  
Przedmiot:  oprawka  
Opis :  miedz iana oprawka od scyzoryka;  



Wymiary: dł .  10 cm; szer .  2 ,3 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 422  
Data znalezienia:  15.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy: 404  
Przedmiot:  numerek/nieśmiertelnik  
Opis :  wygrawerowany na miedzianej  blaszce numerek 201; cześć  
        lewa i  prawa złamana; numerek otoczony ornamentem w postaci   
        l ini i   
        poziomych i  p ionowych; prawdopodobnie pochodzi od szafki lub  
        łóżka; wyrób obozowy;  przerobiony wtó rnie na  
        nieśmiertelnik ;  
Wymiary: dł .  2,4 cm; szer .  1 ,5 cm;  
Sygnatura:  201/ nr obozowy 14236  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 423  
Data znalezienia:  15.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy: 405  
Przedmiot:  łyżka  
Opis: duża łyżka stołowa,  wykonana z alpaki ;  
Wymiary: dł .  20,2 cm; szer .  4,5  cm;  
Sygnatura:  CLARFELD; ALPACA 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 424  
Data znalezienia:  15.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy: 406  
Przedmiot:  ustnik  
Opis :  wykonany z czarnego tworzywa sztucznego ustnik  
        od fajki ;  
Wymiary: dł .  6,3 cm; szer .  1  cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 425  
Data znalezienia:  15.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy: 407  
Przedmiot:  łyżka  
Opis: wykonana z alpaki łyżka stołowa;  
Wymiary: dł .  18,5 cm; szer .  4 cm;  
Sygnatura:  ALPACA; sygnatura lwa  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 426  



Data znalezienia:  15.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy: 408  
Przedmiot:  klosze  
Opis: szklane k losze od oświet lenia baraków;  
Wymiary: wys. 16 cm; średnica dołu 7 ,8 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż w rowie przeciwlotniczym;  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 427  
Data znalezienia:  18.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy: 409  
Przedmiot:  manierka  
Opis :  a luminiowa, niemiecka manierka wojskowa  
Wymiary: wys. 19 cm; szer .  13 cm; śred.  korka.  3,5 cm;  
Sygnatura:  38  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 428  
Data znalezienia:  18.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy: 410  
Przedmiot:  słoik  
Opis: wykonany z brązowego, przyciemnianego szkła  
         słoik;  
Wymiary: wys. 11,3 cm; śred. 6,7 cm;  
Sygnatura:  ½ KG;  napis  PG w rombie  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 429  
Data znalezienia:  18.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy: 411  
Przedmiot:  f i l iżanka  
Opis: wykonana z masywnej ,  białej  porcelany f i l iżanka z  
        uchem;  
Wymiary :  wys. 7,5  cm; śred. góry 7 ,5 cm; śred.  dołu 5 cm;  
              gr .  0,8  cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 430  
Data znalezienia:  18.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy: 412  
Przedmiot:  pokrywka  
Opis :  porcelanowa pokrywka z motywem rośl innym i  uchwytem;  
Wymiary: śred. 5 ,1 cm; śred. uchwytu 2,8 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  



Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 432  
Data znalezienia:  18.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy: 413  
Przedmiot:  słoiczek  
Opis: słoiczek wykonany z przyciemnianego c iemnożółtego  
         szkła ;  
Wymiary: śred. 7 ,2 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 433  
Data znalezienia:  18.04.2011.  
 
Numer inwentarzowy: 414  
Przedmiot:  słoiczek  
Opis: słoiczek po maści wykonany z b iałej  porcelany;  
Wymiary: śred. 4 ,8 cm; wys. 4,4  cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 434  
Data znalezienia:  18.04 .2011 
 
Numer inwentarzowy: 415  
Przedmiot:  medalik  
Opis: miedziany medalik z uszkiem od różańca;  
Wymiary: dł .  1,8 cm; szer .  1 ,5 cm;  
Sygnatura:  MATKO BOSKA MÓDL SIĘ ZA NAMI;  
               na awersie i  rewersie wizerunki świętych;  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 435  
Data znalezienia:  18.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 416  
Przedmiot:  pokrywa  
Opis :  miedziana pokrywa od lampy elektrycznej ;  przedmiot uszkodzony;  
Wymiary: śred. 9 ,2 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż 5  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 436  
Data znalezienia:  18.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 417  
Przedmiot:  korek  
Opis :  gumowy korek od zlewu  
Wymiary: śred. 3 ,1 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 



Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 437  
Data znalezienia:  18.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 418  
Przedmiot:  korek  
Opis :  gumowy korek od zlewu  
Wymiary: śred. 3 ,4 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 438 
Data znalezienia:  18.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 419  
Przedmiot:  korek  
Opis :  gumowy korek od zlewu  
Wymiary: śred. 3 ,1 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 437  
Data znalezienia:  18.04.201 1 
 
Numer inwentarzowy: 420  
Przedmiot:  maszynka  
Opis: mosiężna maszynka do golenia  
Wymiary: dł .  8,2 cm; szer .  ostrza 2.2 cm; śred.  rączki  1,1 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 439  
Data znalezienia:  18.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 421  
Przedmiot:  cybuch  
Opis :  fragment  cybucha od fajk i  
Wymiary: dł .  3,8 cm; śred. 1,4 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 440  
Data znalezienia:  18.04.2011 
 
Numer inwentarzowy: 422  
Przedmiot:  oprawka  
Opis: wykonana z grubej ,  miedzianej b lachy oprawka na pudełko  
       od zapałek;  wyrób obozowy  
Wymiary: dł .  5,5 cm; szer .  4  cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 



Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 441  
Data znalezienia:  18.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 423  
Przedmiot:  rękojeść  
Opis: c iężka, metalowa rękojeść od noża, powleczona miedzianą  
        blachą;  
Wymiary: dł .  11,3 cm; szer .  2,2  cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce zna lezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 442  
Data znalezienia:  18.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 424  
Przedmiot:  klamra  
Opis: mosiężna lub miedziana klamra od pasa wojskowego;  
Wymiary: dł .  6,4 cm; szer .  2 ,6 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Mie jsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 443  
Data znalezienia:  18.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 425  
Przedmiot:  ustnik  
Opis :  ebonitowy ustnik od fa jki ;  przedmiot uszkodzony;  
Wymiary: dł .  3,7 cm; szer .  1 ,4 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 444  
Data znalezienia:  18.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 426  
Przedmiot:  pudełko  
Opis: miedziane pudełko z zawiasami i  mechanizmem do mocowania;  
        przedmiot uszkodzony;  
Wymiary: dł .  8,6 cm; szer .  6  cm; wys. 1 ,8 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  znalezisko luźne z części  oświęcimskiej ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 445, 446  
Data znalezienia:  25.03.2011  
 
Numer inwentarzowy: 427  
Przedmiot:  dysza  
Opis: mosiężna końcówka dyszy do spawania ;  
Wymiary: dł .  15 cm; śred. 1,8 cm; śred. rury 1 ,2 cm;  
Sygnatura:  brak  



Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  znalezisko luźne z części  oświęcimskiej ;  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 447  
Data znalezienia:  25.03.2011  
 
Numer inwentarzowy: 428  
Przedmiot:  część od spadochronu  
Opis: część uprzęży spadochronu wykonana z chromoniklu ;  
Wymiary: dł .  9,2 cm; szer .  9 ,2 cm;  
Sygnatura:  1017; PARACHUTES AVIOREX  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  znalezisko luźne z części  oświęcimskiej ;  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 448,449  
Data znalezienia:  25.03.2011  
 
Numer inwentarzowy: 429  
Przedmiot:  część od spadochronu  
Opis: część uprzęży spadochronu wykonana z chromoniklu ;  
        posiada żelazną sprężynę;  
Wymiary: dł .  16,5 cm; szer .  otworu 6,3 cm; dł .  haka 8 cm;  
Sygnatura:  N 4; 20  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  znalezisko luźne z części  oświęcimskiej ;  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 450,451  
Data znalezienia:  25.03.2011  
 
Numer inwentarzowy: 430  
Przedmiot:  część od spadochronu  
Opis: część uprzęży spadochronu wykonana z chromoniklu ;  
        widać resztki farby wojskowej ;  
Wymiary: dł .  12 cm; szer .  otworu4,5 cm; dł .  haka 7,5 cm;  
Sygnatura:  n ieczyte lna  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  znalezisko luźne z części  oświęcimskiej ;  
Stan:  bardzo dobry 
Fotograf ia:  nr 452,453,454  
Data znalezienia:  25.03.2011  
 
Numer inwentarzowy: 431  
Przedmiot:  kolanko  
Opis: żelazne kolanko z trzema wyjściami ,  jedno gwintowane;  
Wymiary: dł .  6 cm; śred. otworów: 1,2 cm; 2 ,8 cm; 1,7 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  znalezisko luźne z części  oświęcimskiej ;  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 455  
Data znalezienia:  25.03.2011  
 
Numer inwentarzowy: 432  
Przedmiot:  zapalniczka  
Opis :  zapalniczka ornamentowana wzorem geometrycznym; wykonana z  
        miedzi  



Wymiary: dł .  4 cm; szer .  3 cm; gr .  0,8 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  znalezisko luźne z części  oświęcimskiej ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 456,457  
Data znalezienia:  25.03.2011  
 
Numer inwentarzowy: 433  
Przedmiot:  zapalniczka  
Opis: wojskowa,  miedziana zapalniczka wykonana z łuski ;  
Wymiary: dł .  6 cm; śred. 1 ,9 cm  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 8  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 458,459  
Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 434  
Przedmiot:  klamra  
Opis: mosiężna klamra z bolcem;  
Wymiary: dł .  6 cm; szer .  3,9 cm; gr .  0 ,3 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 460  
Data znalezienia:  18.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 435  
Przedmiot:  podstawka  
Opis: mosiężna podstawka na świeczkę lub kałamarz;  
        wyrób obozowy; przedmiot uszkodzony;  
Wymiary: dł .  podstawy 9,1 cm; szer .  5,6 cm; śred. podkładki  
              5,4 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  znalezisko luźne z części  oświęcimskiej ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 461  
Data znalezienia:  25.03.2011  
 
Numer inwentarzowy: 436  
Przedmiot:  rączka  
Opis: posrebrzana,  ułamana rączka od sztućca; przedmiot  mocno  
        wyślizgany; po złamaniu wykorzystywany do innych celów;  
Wymiary: dł .  10 cm; szer .  2 ,5 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 462  
Data znalezienia:  18.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 437  



Przedmiot:  pojemniczek  
Opis: część miedzianego pojemn iczka od zapalniczki ;  
Wymiary: dł .  4,3 cm; szer .  1 ,3 cm; wys . 3 cm;  
Sygnatura:  n ieczyte lna przed doczyszczeniem  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 463  
Data znalezienia:  18.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 438  
Przedmiot:  grzebień  
Opis :  fragment  plast ikowego grzebienia;  
Wymiary: dł .  6,2 cm; szer .  3  cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 8  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 464  
Data znalezienia:  18.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 439  
Przedmiot:  grzebień  
Opis :  fragment  plast ikowego grzebienia;  
Wymiary: dł .  7,1 cm; szer .  2 ,8 cm;  
Sygnatura:  ///  
Datowanie:  1940-1945 
Mie jsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 465  
Data znalezienia:  18.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 440  
Przedmiot:  pojemniczek  
Opis :  igie lnik lub pojemni na rys ik i ;  
Wymiary: dł .  5 cm; śred. 1 ,3 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce zna lezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 466,467  
Data znalezienia:  18.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 441  
Przedmiot:  zapalniczka  
Opis: miedziana,  beczułkowata zapalniczka benzynowa; wyprodukowana  
        w Austr i i ;  
Wymiary: dł .  4,6 cm; śred. 3 cm;  
Sygnatura:  EVVA PATENT 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 468  
Data znalezienia:  18.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 442  



Przedmiot:  klamra  
Opis: mosiężna klamra z dwoma bolcami ;  
Wymiary: dł .  6,3 cm; szer .  2 ,7 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 8  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 469  
Data znalezienia:  18.04 .2011 
 
Numer inwentarzowy: 443  
Przedmiot:  oprawka  
Opis: mosiężna oprawka od zegarka kieszonkowego;  
        ornamentowana;  
Wymiary: śred. 4 ,5 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  znalezisko luźne z części  oświęcimskiej ;  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 470  
Data znalezienia:  18.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 444  
Przedmiot:  wtyczka  
Opis: ebonitowa wtyczka do prądu z dwoma bolcami;  
Wymiary: dł .  5,3 cm; śred. 3,5 cm;  
Sygnatura:  10/250 33EH; SIEMENS  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 471  
Data znalezienia:  18.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 445  
Przedmiot:  pudełeczko  
Opis: cynowe pudełeczko po proszku do zębów;  
        przedmiot uszkodzony;  
Wymiary: śred. 5 ,5 cm;  
Sygnatura:  SAVON DENTIFRICE IBBS PARI S;  
               INSCRIVEZ VOS INITIALE 
               FABRICATION FRANCAISE; N 60;  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezien ia :  sondaż nr 4  
Stan:  dostateczny;  
Fotograf ia:  nr 472,473  
Data znalezienia:  18.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 446  
Przedmiot:  oprawka  
Op is :  miedziana oprawka od okularów z ebonitową  
        obwódką; przedmiot uszkodzony;  
Wymiary: śred. 4 ,3 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  dostateczny  



Fotograf ia:  nr 474  
Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 447  
Przedmiot:  kondensator  
Opis: metalowa obudowa kondensatora lub innej części  elektronicznej ;  
Wymiary: dł .  3,4 cm; szer .  2 ,5 cm;  
Sygnatura:  n ieczyte lna przed konserwacją;  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 475  
Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 448  
Przedmiot:  guzik  
Opis :  masywny, p last ikowy,  ornamentowany guzik ;  
Wymiary: śred. 3  cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 476 
Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 449  
Przedmiot:  rączka  
Opis: chromoniklowana rączka od sztućca:  
Wymiary: dł .  8 cm; szer .  1,9 cm;  
Sygnatura:  ROSTFREI 2718  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 477 
Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 450  
Przedmiot:  klamra  
Opis: mosiężna klamra z jednym bolcem;  
Wymiary: dł .  5 cm; szer .  2,9 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 478  
Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 451  
Przedmiot:  łyżka  
Opis: niklowana łyżka stołowa z celowo zeszl ifowanym trzonkiem;  
Wymiary: dł .  12,5 cm; szer .  4,6  cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 479,480  



Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 452  
Przedmiot:  szczoteczka  
Opis: plast ikowa szczoteczka do zębów;  
Wymiary: dł .  16,2 cm; szer .  1,2  cm;  
Sygnatura:  REGISTERED; KOH-I-NOOR 820 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 481  
Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 453  
Przedmiot:  płytka  
Opis: drewniana płytka z l icznymi otworami ; część elektroniki ;  
Wymiary: dł .  6,5 cm; szer .  3 ,1 cm; gr .  0,6  cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 482  
Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 454  
Przedmiot:  grzebień  
Opis: żelazny grzebień do włosów; wyrób obozowy;  
Wymiary: dł .  10 cm; szer .  2 ,2 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 483  
Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 455  
Przedmiot:  wkład  
Opis: niklowany wkład do zapalniczki?  
Wymiary: dł .  4,5 cm; szer .  3  cm;  
Sygnatura:  TREIBACHER OWEN. WER KE; 
                VIENNE PATENT; pozostała sygnatura  
                nieczytelna przed konserwacją;  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 484  
Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 456  
Przedmiot:  klamra  
Opis: mosiężne obramowanie klamry,  bez bolca;  
Wymiary: dł .  4,4 cm; szer .  3  cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  dostateczny  



Fotograf ia:  nr 485  
Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 457  
Przedmiot:  podkówka  
Opis: mosiężna podkówka buta z  trzema otworami;  
Wymiary: dł .  6 cm; szer .  2,3 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 486  
Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 458  
Przedmiot:  szczoteczka  
Opis: część plast ikowego  trzonka szczoteczki  do zębów;  
Wymiary: dł .  9,6 cm; szer .  0 ,8 cm;  
Sygnatura:  MARQUE 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 487  
Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 459  
Przedmiot:  nieśmiertelnik  
Opis: wykonany z cynkowej  blaszki nieśmierte lnik więźniarski ;  
         wyrób obozowy; przedmiot mocno uszkodzony; posiada  
         cztery otwory do mocowanie;   
Wymiary: dł .  5,2 cm; szer .  1 ,6 cm  
Sygnatura:  sty l izowana l i tera T w trójkącie ;  nr 300 pozostała część  
               numeru uszkodzona;  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalez ien ia :  sondaż nr 4  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 488,489  
Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 460  
Przedmiot:  nieśmiertelnik  
Opis: wykonany z cynkowej  blaszki nieśmierte lnik więźniarski ;  
         wyrób obozowy; przedmiot uszkodzony w jednym narożu;  posiada  otwór do 
zawieszenia ;  
Wymiary: dł .  3 cm; 2,6 cm;  
Sygnatura:  6968  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr  4  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 490,491  
Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 461  
Przedmiot:  medalik  
Opis: posrebrzany medalik z  łańcuszkiem  
Wymiary :  wym. medal ika 15 cm x 1,2 cm;  



Sygnatura:  PAMIĄTKA Z CZĘSTOCHOWY  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 492  
Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 462  
Przedmiot:  miseczka  
Opis :  wykonana z cienkiej ,  miedzianej blachy miseczka;  
Wymiary: śred. 7  cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Mie jsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 493,494  
Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 463  
Przedmiot:  cynkowa klamra  
Opis: prostokątna, cynkowa klamra lub inny e lement łączący;  
Wymiary: dł .  4,5 cm; szer .  2 ,9 cm;  
Sygnatura:  brak 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 495  
Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 464  
Przedmiot:  kółko  
Opis: miedziane kółko  
Wymiary: śred. 3  cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalez ien ia :  sondaż nr 4  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 496  
Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 465  
Przedmiot:  marki narzędziowe  
Opis: cztery cynkowe marki narzędziowe z otworami do  
        zawieszenia ;  
Wymiary: dł .  2,5 cm x 2,1 cm;  
Sygnatura:  numery: 253, 208, 228, 254;  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 497  
Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 466  
Przedmiot:  nieśmiertelnik  
Opis: romboidalny n ieśmierte lnik więźniarski wykonany z  
        grubej ,  mosiężnej  blaszki ;  posiada dziurkę do zawieszenia ;  



        boki lekko zagładzone; numer obozowy na obu stronach;  
Wymiary :  2  cm x 2 cm;  
Sygnatura:  88092  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 498  
Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 467  
Przedmiot:  matryca  
Opis :  romboidalna matryca z grubej b laszki miedzianej  przygotowana  
        do wybic ia  numeru obozowego;  posada dziurkę do zawieszenia;  
        przedmiot znaleziony z bardzo podobnym o nr.  inwenta rzowym 
        466;  
Wymiary :  2  cm x 2 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  dobry  
Fotograf ia:  nr 499  
Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 468  
Przedmiot:  szklane naczynie  
Opis :  szklane naczynie wykonane  z grubego, masywnego szkła,  
        posiada trzy nóżki i  otwór na środku; prawdopodobnie  
        spodnia część przedmiotu używanego w szpita lu obozowym;  
Wymiary :  śred. całości 15,2 cm; śred.  otworu 5,4 cm; wys . 5 cm;  
Sygnatura:  brak 
Datowanie:  1940-1945 
M iejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 500, 501  
Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 469  
Przedmiot:  szklana butelka  
Opis :  szklana butelka z  pionowym ornamentem l ini i ;  
Wymiary :  wys.  13 cm; śred. 2,3 cm;  
Sygnatura:  na spodzie 100  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 502 
Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 470  
Przedmiot:  słoik  
Opis :  szklany słoik  
Wymiary: wys. 10,5 cm; śred. 5,1 cm;  
Sygnatura:  brak 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 503 



Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 471  
Przedmiot:  słoik  
Opis :  szklany słoik  
Wymiary: wys. 12 cm; śred. 6,2 cm;  
Sygnatura:  brak 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 504 
Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 472  
Przedmiot:  słoik  
Opis :  szklany słoik  
Wymiary :  wys. 12 cm; śred. 5,2 cm;  
Sygnatura:  dookolny napis :  PACKED IN PORTUGAL  
               33 IMPORTE DU PORTUGAL;  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  dobry 
Fotograf ia:  nr 505 
Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 473  
Przedmiot:  słoik  
Opis :  słoik  z  brązowego szkła,  po lekarstwach;  
Wymiary: wys. 12,5 cm; śred. 6,4 cm; 
Sygnatura:  na spodzie 500  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 506 
Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 474  
Przedmiot:  mlecznik?  
Opis :  metalowy mlecznik z białą emalią;  brzeg  
        wylewu pomalowany na niebiesko;  
Wymiary :  wys. 10,5 cm;  
Sygnatura:  brak 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  dobry 
Fotograf ia:  nr 507 
Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 475  
Przedmiot:  słoik  
Opis :  szklany słoik do artykułów spożywczych;  
Wymiary: wys. 10 cm; śred. 6 cm;  
Sygnatura:  NUR FUR NAHSRUNGMITTEL  
               BOURZUTSCHKY ORGINAL GLAS GES.GESCH;  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  



Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 508, 509  
Data znalezienia:  25.04.2011 
 
Numer inwentarzowy: 476  
Przedmiot:  kubek  
Opis :  porcelanowy kubek;  
Wymiary: wys. 9 cm; śred. 9,1 cm;  
Sygnatura:  brak 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  dobry 
Fotograf ia:  nr 510 
Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 477  
Przedmiot:  łyżka  
Opis :  aluminiowa łyżka; wyrób obozowy;  
Wymiary: dł .  14,3 cm; szer .  chochli  5,5 cm;  
Sygnatura:  brak 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 511, 512  
Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 478  
Przedmiot:  sitko  
Opis :  aluminiowa miska przerobiona na s itko;  wyrób obozowy;  
        posiada otwory od rączki ;  
Wymiary: śred. 16 cm; wys. 7,2  cm;  
Sygnatura:  brak 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 513, 514  
Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 479  
Przedmiot:  okulary  
Opis :  okulary,  plast ikowa oprawa,  w środku drut miedziany;  
        rwany jeden uchwyt;  brak okularu drugi  zbity;  
Wymiary: dł .  11,5 cm; śred. okularu 4 cm;  
Sygnatura:  brak 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 515 
Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 480  
Przedmiot:  słoiczek  
Opis :  szklany słoiczek po lekarstwach lub maści ;  
Wymiary: wys. 6 cm; śred. 3,5 cm;  
Sygnatura:  brak 
Datowanie:  1940-1945 



Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 516 
Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 481  
Przedmiot:  pokrętło  
Opis :  ebonitowe pokrętło od grzejnika  
Wymiary :  śred. 5 ,8 cm; gr .  0 ,9 cm; .   
Sygnatura:  9020 E; HPS; 1 ;  32 S;  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 517, 518 
Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 482  
Przedmiot:  wtyczka  
Opis :  wtyczka z ebonitową obudową o dwoma bolcami ;  
        produkcja Siemens;  
Wymiary: śred. 4  cm; wys. 2 ,3 cm;  
Sygnatura:  10/250 33 E; S ;  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 519 
Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 483  
Przedmiot:  guzik  
Opis :  duży ,  plast ikowy guzik z czterema otworami;  
Wymiary: śred. 4  cm  
Sygnatura:  brak 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 520 
Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 484  
Przedmiot:  brzytwa  
Opis :  ebonitowa obudowa brzytwy; przedmiot złamany;  
Wymiary: dł .  8,3 cm;  
Sygnatura:  1002 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  dobry 
Fotograf ia:  nr 521 
Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 485  
Przedmiot:  pucharek na jajko  
Opis :  porcelanowy pucharek na jajko;  
Wymiary: wys. 6,3  cm; śred. góry 4 ,5 cm; dołu 8,5 cm;  
Sygnatura:  brak 
Datowanie:  1940-1945 



Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  dobry 
Fotograf ia:  nr 522, 523  
Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 486  
Przedmiot:  obrazek  
Opis :  obrazek ze św. Teresą odbity na plast ikowej  
        Wkładce;  
Wymiary :  szer .  4,5  cm; dł .  7,5 cm;  
Sygnatura:  „Święta Tereso od Dzieciątka Jezus módl s ię  
               za nami”  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  dostateczny 
Fotograf ia:  nr 524 
Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 487  
Przedmiot:  ustnik  
Opis :  ebonitowy ustnik od fa jki  
Wymiary :  dł . 4,6 cm; szer .  1  cm;  
Sygnatura:  brak 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  dobry 
Fotograf ia:  nr 525 
Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 488  
Przedmiot:  wieszak  
Opis :  wykonany z brązu wieszak z dwoma ramionami do  
        zawieszenia ;  zachowane dwie oryginalne śruby;  
Wymiary: dł .  9 cm; szer .  4 cm;  
Sygnatura:  brak 
Datowanie:  1940-1945 
Mie jsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  dobry 
Fotograf ia:  nr 526, 527;  
Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 489  
Przedmiot:  sprzączka  
Opis :  wykonana z miedzi sprzączka od pasa;  posiada dwa  
         bolce;  
Wymiary: dł .  6,4 cm; szer .  2 ,5 cm;  
Sygnatura:  brak 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 528 
Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 490  
Przedmiot:  pierścionek  
Opis :  wykonany z mosiężnej rurki p ierśc ionek;  



         wyrób obozowy;  
Wymiary :  śred. 2  cm; gr .  0,03 cm;  
Sygnatura:  brak 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 529, 530  
Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 491  
Przedmiot:  orzełek  
Opis :  polski ,  powojenny orzełek od czapki  
         wojskowej;  ułamana część dolna;  na rewersie  
         szpi lka do mocowania;  
Wymiary: dł .3 cm; szer .  3,2 cm;   
Sygnatura:  brak 
Datowanie:  po 1980 
Miejsce znalezienia :  część oświęcimska  
Stan:  dobry 
Fotograf ia:  nr 531, 532  
Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 492  
Przedmiot:  medalik  
Opis :  posrebrzany medalik święty nieczytelny przed  
        konserwacją ;  posiada uszko do zawieszenia;  
Wymiary :  dł . 2 cm; szer .  1,8 cm;  
Sygnatura:  brak 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  dostateczny 
Fotograf ia:  nr 533, 534  
Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 493  
Przedmiot:  cewka  
Opis :  porcelanowa cewka używana w elektronice;  zachowana  
         oryginalna farba;  
Wymiary :  dł . 5 cm; śred. 1 cm   
Sygnatura:  brak 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  bardzo dobry 
Fotograf ia:  nr 535 
Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 494  
Przedmiot:  odznaka brytyjskich sił  specjalnych  
Wymiary: śred. 2 ,2 cm;  
Sygnatura:  ROYAL MARINES 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 536, 537, 538  
Data znalezienia:  25.04.2011  
 



Numer inwentarzowy: 495  
Przedmiot:  guzik  
Opis :  guzik od czeskiego lub belgi jskiego munduru 
Wymiary: śred. 2 ,2 cm;  
Sygnatura:  brak 
Datowanie:  1940-1945 
Mie jsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  dobry 
Fotograf ia:  nr 539 
Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 496  
Przedmiot:  guzik  
Opis :  guzik od polskiego munduru wojskowego,  
        przedwojenny;  
Wymiary: śred. 2 ,2 cm;  
Sygnatura:  brak 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  dobry 
Fotograf ia:  nr 540 
Data znalezienia:  25.04.2011  
Numer inwentarzowy: 497  
Przedmiot:  guzik  
Opis :  przedwojenny guzik Polskich Kolei  Państwowych;  
Wymiary :  śred. 2 ,2 cm;  
Sygnatura:  nieczyte lna przed konserwacją;  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  bardzo dobry 
Fotograf ia:  nr 541 
Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 498  
Przedmiot:  łańcuszek  
Opis :  część posrebrzanego łańcuszka;  
Wymiary: dł .  25 cm;  
Sygnatura:  brak 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  dobry 
Fotograf ia:  nr 542 
Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 499  
Przedmiot:  zapalniczka  
Opis :  wojskowa zapaln iczka  
Wymiary: dł .  5 cm; śred. 1 ,5 cm;  
Sygnatura:  brak 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  dobry 
Fotograf ia:  nr 543 
Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 500  



Przedmiot:  pokrywka  
Opis :  aluminiowa, pokrywka od menażki wojskowej  z oryginalną  
         farbą;  
Wymiary: dł .  17 cm; wys. 6 cm; szer .  9,5  cm;   
Sygnatura:  brak 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  dobry 
Fotograf ia:  nr 544, 545  
Data znalezienia:  25.04.2011  
Numer inwentarzowy: 501  
Przedmiot:  f i l iżanka  
Opis :  wykonana z białe j  porcelany masywna f i l iżanka;  
Wymiary :  śred. 8 ,3 cm; wys. 5 ,5  cm;  
Sygnatura:  brak 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  bardzo dobry 
Fotograf ia:  nr 546 
Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 502  
Przedmiot:  f i l iżanka  
Opis :  szklana f i l iżanka z uszkiem;  
Wymiary: śred. 8  cm; wys. 4 cm ;   
Sygnatura:  brak 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 547 
Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 503  
Przedmiot:  naparstek  
Wymiary: wys. 2 cm; śred. 1,5 cm  
Sygnatura:  brak 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4  
Stan:  dobry 
Fotograf ia:  nr 548 
Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 504  
Przedmiot:  pojemnik 
Opis:  ocynkowany pojemnik na żywność lub nieczystości ;  posiada  
         ucho do przenoszenia lub zawieszenia ;  hermetycznie  
         zamykany;  
Wymiary: wys. 60;  śred. 35 cm;  
Sygnatura:  VICTOR 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż w rowie przeciwlotniczym  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 549 
Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 505  



Przedmiot:  pojemnik 
Opis:  ocynkowany pojemni na żywność lub nieczystości ;  posiada  
         ucha do przenoszenia;  brak pokrywki;  
Wymiary: wys. 50 cm; śred. 30 cm;  
Sygnatura:  brak 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż w rowie przeciwlotniczym  
Stan:  dobry 
Fotograf ia:  nr 550 
Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 506  
Przedmiot:  pojemnik 
Opis:  ocynkowany pojemnik na żywność lub nieczystości ;  posiada  
         ucho do przenoszenia lub zawieszenia ;  hermetycznie  
         zamykany;  
Wymiary: wys. 60;  śred. 35 cm;  
Sygnatura:  VICTOR 
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż w rowie przeciwlotniczym  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 551 
Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 507  
Przedmiot:  pistolet  
Opis:  pisto let maszynowy PPSZ wz.1941, kal iber 7,62 mm  
         używany w armii  rosyjskie;  brak kolby,  magazynka i  zamka;  
         jest  on dowodem na obecność Rosjan w obozie po zakończeniu  
         działań wojennych;   
Wymiary: dł .  zachowana 43 cm; kal .  7,62 mm;  
Sygnatura:  brak 
Datowanie:  1945 -  1947 
Miejsce znalezienia :  w wykopie fundamentowym odrestaurowanej  
                             wieży strażniczej ;  
Stan:  dobry 
Fotograf ia:  nr 552 
Data znalezienia:  25.04.2011  
 
Numer inwentarzowy: 508  
Przedmiot:  oprawka  
Opis: wykonana z brązu oprawka od zegarka kieszonkowego;  
        posiada uszko na łańcuszek, i  zawiasy ;  brzeg  
        ornamentowany;  
Wymiary: śred. 4 ,3 cm; gr .  0 ,4 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 344  
Data znalezienia:  15.10.2010  
 
Numer inwentarzowy: 509  
Przedmiot:  klamerka  
Opis: mała,  chromoniklowa klamerka prawdopodobnie  
        od bandaża; posiada podłużny otwór i  zagięte uszko;  



Wymiary: dł .  2,2 cm; szer .  1 ,6 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 7 ;  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 345  
Data znalezienia:  15.10.2010  
 
Numer inwentarzowy: 510  
Przedmiot:  pierścionek  
Opis: wykonany z miedzi p ierśc ionek; wyrób obozowy;  
Wymiary: śred. 2 ,2 cm; gr .  0 ,4 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 346, 347;  
Data znalezienia:  15.10.2010  
 
Numer inwentarzowy: 511  
Przedmiot:  nieśmiertelnik  
Opis: więźniarski n ieśmierte lnik wykonany z grubej ,  cynkowej  
        blaszki ;  wyrób obozowy; posiada jedną dziurkę do  
        zawieszenia ;  całkowicie nieczytelny  
Wymiary: dł .  2,5 cm; szer .  2  cm;  
Sygnatura:  n ieczyte lna;  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 7 ;  
Stan:  dostateczny  
Fotograf ia:  nr 348, 349  
Data znalezienia:  15.10.2010  
 
Numer inwentarzowy: 512  
Przedmiot:  płytka  
Opis: podłużna, mosiężna? Płytka; być może półprodukt z dziedziny  
        elektryki ;  przedmiot złamany  
Wymiary: dł .  10 cm; szer .  2  cm; gr .  0,25 cm;  
Sygnatura:  brak  
Datowanie:  1940-1945 
Miejsce znalezienia :  sondaż nr 4 ;  
Stan:  bardzo dobry  
Fotograf ia:  nr 409  
Data znalezienia:  15.04.2011.  


