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Streszczenie

Opisano metodê konserwacji zabytkowych metalowych przedmiotów, zastosowan¹ w Pañ-
stwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oœwiêcimiu. Celem konserwacji jest przeciwkoro-
zyjna ochrona metalowych przedmiotów z zachowaniem oryginalnego wygl¹du przedmiotów, 
które maj¹ historyczn¹ wartoœæ. W metodzie zastosowano taninê, jako œrodek zabezpieczaj¹cy 
przedmioty metalowe przed korozj¹. Metoda umo¿liwia zachowanie oryginalnej zabytkowej 
substancji nie niszcz¹c jej. Celem pracy jest tak¿e zwrócenie uwagi na stres zwi¹zany z prac¹            
w miejscu o tak specjalnym charakterze.

S³owa kluczowe: ochrona przed korozj¹ ,tanina, stres zawodowy

Abstract

The method of  preservation of  antique metallic objects is described, applied in State 
Museum Auschwitz - Birkenau. The aim of  preservation is anticorrosion protection of  metallic 
objects with behaviors of  original appearance of  the objects which has historical value. It the 
method the tannin was used, as protecting of  objects prior to corrosion. This method makes 
possible the behavior of  original antique substance not destroying to her. It is the aim of  work 
also returns attention on stress connected with work in place about so special character.

Keywords :anticorrosion protection, tannin, professional stress

1.  Wprowadzenie

Konserwacja przedmiotów metalowych znajduj¹cych siê na terenie Pañstwowego 
Muzeum Auschwitz-Birkenau przeprowadzana jest w celu zabezpieczenia ich przed dal-
sz¹ korozj¹, przy jednoczesnym jak najwierniejszym zachowaniu ich pierwotnego 
kszta³tu i wygl¹du. Dok³adne oczyszczenie powierzchni metalu z produktów korozji     
i zabezpieczenie jej przed dalszym niszczeniem mo¿liwe jest dziêki zastosowaniu jednej 
lub kilku znanych metod zabezpieczania powierzchni metali przed korozj¹, np. przez 
na³o¿enie pow³ok metalowych lub lakierniczych. W przypadku konserwacji zabytko-
wych obiektów ¿elaznych najczêstszym problemem jest brak mo¿liwoœci ca³kowi-         
tego usuniêcia z ich powierzchni produktów korozji. W obiektach pochodzenia
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archeologicznego, szczególnie tych o minimalnym stopniu zachowania rdzenia meta-
licznego, oczyszczenie z rdzy powoduje najczêœciej utratê i zatarcie czytelnoœci formy.

Pañstwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oœwiêcimiu to Miejsce Pamiêci i Pom-
nik Martyrologii. To zachowany po dzieñ dzisiejszy najwiêkszy by³y hitlerowski obóz za-
g³ady. Muzeum przechowuje, zabezpiecza i gromadzi materia³y bêd¹ce œwiadectwem 
hitlerowskich zbrodni dokonanych w czasie II wojny œwiatowej. Upamiêtnia historiê lu-
dzi, którzy zginêli w tym tragicznym miejscu. Pe³ni równoczeœnie funkcjê muzealn¹ z ty-
pow¹ ekspozycj¹ historyczn¹ i zbiorami. Muzeum zosta³o powo³ane do ¿ycia w celu za-
chowania by³ego obozu „po wsze czasy” jako symbolu z³a, holokaustu i ludobójstwa, ku 
przestrodze nastêpnych pokoleñ. Praca w tak specyficznym miejscu wymaga od pra-
cownika pracowni konserwatorskiej nie tylko specjalistycznej wiedzy i umiejêtnoœci, 
lecz tak¿e szczególnego zaanga¿owania. Nie jest to typowe miejsce pracy – ka¿dy obiekt 
wzbudza emocje i wymaga wyj¹tkowego traktowania, gdy¿ stanowi element historii, sta-
nowi czêœæ ¿ycia cz³owieka, który zgin¹³ w obozie.

Celem pracy jest przedstawienie metody konserwacji zabytkowych przedmiotów 
metalowych preparatami na bazie taniny. Metoda ta umo¿liwia zachowanie oryginalnej 
substancji zabytkowej nie niszcz¹c jej. Celem pracy jest tak¿e zwrócenie uwagi na stres 
zwi¹zany z prac¹ w miejscu o tak szczególnym charakterze.

2.  Podstawowe wiadomoœci o korozji  ¿elaza

Korozja ¿elaza zachodzi pod wp³ywem roztworów oraz pod wp³ywem czynników 
atmosferycznych i jest zjawiskiem przyczyniaj¹cym siê do niszczenia ró¿nego rodzaju 
przedmiotów i urz¹dzeñ wykonanych z tego metalu. Niszczenie spowodowane korozj¹ 
powoduje du¿e straty materialne. W przypadku przedmiotów zabytkowych, jeœli odpo-
wiednio wczeœnie nie podejmie siê w³aœciwych zabiegów konserwacyjnych, nastêpuje 
ich strata.

Proces korozji ¿elaza jest w swej istocie procesem elektrochemicznym – w przypad-
ku korozji atmosferycznej funkcjê elektrolitu spe³nia wilgoæ zaadsorbowana lub zwil¿a-
j¹ca powierzchniê metalu. W suchym powietrzu ¿elazo nie ulega zmianom, powierzch-
nia ¿elaza jest bowiem pokryta cienk¹, niewidoczn¹ warstewk¹ tlenku, która dziêki swej 
szczelnoœci stanowi wystarczaj¹c¹ ochronê przed dalszym dzia³aniem tlenu atmosfe-
rycznego. Metale bardziej szlachetne od ¿elaza, przyk³adowo aluminium, prawie wcale 
nie ulegaj¹ korozji, pasywna warstwa tlenków jest w ich przypadku bardzo szczelna i nie 
dopuszcza œrodowiska korozyjnego do powierzchni metalu. ¯elazo natomiast w ze-
tkniêciu z roztworami elektrolitów i w wilgotnym powietrzu ulega korozji i stopniowo 
przemienia siê w mieszaninê tlenków, wêglanów, a tak¿e soli tworz¹cych rdzê.

Przedmioty wykonane z ¿elaza, a tak¿e ze stali, zawieraj¹ liczne wtr¹cenia fazy nie-
metalicznej [1], m.in. tlenków i siarczków, które mog¹ zachowywaæ siê w stosunku do 
roztworu jak elektroda o odmiennym potencjale ni¿ ¿elazo. Tworz¹ one wraz z ¿elazem 
ogniwo, które mo¿na nazwaæ spiêtym, gdy¿ obie elektrody stykaj¹ siê bezpoœrednio ze 
sob¹, a co za tym idzie, mog¹ bezpoœrednio przekazywaæ sobie elektrony. W czasie pracy 
ogniwa metal o ni¿szym potencjale ulega rozpuszczeniu, wysy³aj¹c jednoczeœnie swoje 
jony do roztworu, a odebrane im elektrony przekazuje do elektrody o wy¿szym
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potencjale, na której zu¿ywane s¹ w procesie redukcji. Procesy elektrochemiczne, uwa-
runkowane przez dwa biegn¹ce w przeciwnych kierunkach procesy elektrodowe, nosz¹ 
nazwê procesów korozji [2].

W czasie korozji na ¿elazie zachodz¹ nastêpuj¹ce procesy anodowe:

a procesy na katodzie daje siê sprowadziæ do reakcji:

2+ 3+Powstaj¹ce w procesie korozji jony wodorotlenkowe i jony Fe  lub Fe  str¹caj¹ siê 
w postaci wodorotlenków ¿elaza Fe(OH)3 lub FeO(OH). Wodorotlenki te w zetkniêciu 
z powietrzem ulegaj¹ utlenieniu, przechodz¹c przez ró¿ne formy, i ich barwa ostatecznie 
ustala siê w kolorze czerwonobrunatnym – tworzy siê rdza. W obecnoœci soli proces ko-
rozji mo¿e ulec gwa³townemu przyspieszeniu. Szczególne zagro¿enie stanowi¹ chlorki 
powoduj¹ce korozjê chlorkow¹; zwiêkszaj¹ one szybkoœæ procesu anodowego, niszcz¹c 
warstewkê ochronn¹.

Rdza powstaj¹ca w œrodowisku o odczynie s³abo kwaœnym, obojêtnym i alkalicznym 
jest produktem nierozpuszczalnym. Z przeprowadzonych analiz chemicznych zabyt-
ków ¿elaznych wynika, ¿e w sk³ad rdzy, w zale¿noœci od czasu, miejsca i warunków rdze-
wienia, mog¹ wchodziæ:
! tlenki: ¿elazawy, ¿elazowy, wapnia, magnezu,
! chlorki: ¿elaza, wapnia, magnezu, potasu, sodu,
! woda,
! substancje organiczne,
! krzemionka.

Ponadto w produktach korozji starego ¿elaza spotyka siê wêglany i siarczany wymienio-
nych wy¿ej kationów.

Rdza sk³ada siê z trzech g³ównych warstw:
! warstwa zewnêtrzna – najgrubsza, jest bardzo porowata, wygl¹da jak mozaika, po-

przerastana jest krzemianami i innymi minera³ami,
! warstwa œrodkowa – sk³ada siê z ciemnobr¹zowych, rdzawoczerwonych i ¿ó³tych 

pasm, które przechodz¹ krêgami jedne w drugie; pasma nieregularnie dziel¹ warstwê 
œrodkow¹ i czêsto s¹ poprzecinane rysami i pêkniêciami,

! warstwa wewnêtrzna – mocno przylegaj¹ca do pod³o¿a, w której zatopione s¹ ziarna 
¿elaza.

Czerwonobrunatna rdza nie jest jedynym mo¿liwym produktem procesów korozji.  
I tak np. powstaj¹cy w wyniku zachodz¹cych procesów elektrochemicznych wodorotle-
nek ¿elaza III czêsto nie zmienia siê w czerwon¹ rdzê, lecz przechodzi w inne zwi¹zki 
¿elaza o barwie ciemnoszarej. Tak powsta³e warstwy s¹ mniej porowate i znacznie lepiej 
przylegaj¹ do powierzchni metalu. Nazywane s¹ „patyn¹ wodn¹” i mog¹ stanowiæ 
ochronê metalu (czêsto jednak pod warstw¹ wodnej patyny zachodz¹ procesy niszczenia, 
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prowadz¹ce do odpadania metalu i produktów korozji w postaci charakterystycznych 
p³atów). Tego rodzaju patyna wystêpuje na obiektach ¿eliwnych.

Obiekty ¿eliwne na ogó³ w mniejszym stopniu ulegaj¹ zniszczeniom ni¿ ¿elazne czy 
stalowe. Ró¿nica w szybkoœci procesów korozyjnych ¿elaza i odlewów ¿eliwnych wyni-
ka z obecnoœci w ¿eliwie kilku sk³adników bardziej odpornych na korozjê, z których naj-
wa¿niejszym jest grafit. W wyniku korozji ¿eliwa tworzy siê szkielet z ³usek grafitu, 
wzmocniony wêglowymi produktami rozk³adu wêglika oraz osadzon¹ w pobli¿u metalu 
rdz¹. Szkielet ten, mimo du¿o mniejszej wytrzyma³oœci od samego ¿eliwa, mo¿e poma-
gaæ zachowaæ pierwotny zarys ¿eliwnego przedmiotu. Korozja ¿eliwa w poszczegól-
nych œrodowiskach przebiega ró¿nie. W œrodowisku atmosferycznym w ma³ym stopniu 
ulega daleko posuniêtym zniszczeniom, natomiast w wodnym i ziemnym uzale¿niona 
jest od rodzaju soli, napowietrzenia (udzia³u tlenu) oraz od odczynu œrodowiska – naj-
bardziej korozjê ¿eliw przyspiesza œrodowisko kwaœne. Bardzo niszcz¹cy wp³yw na 
przedmioty wykonane z ¿eliwa wywieraj¹ równie¿ zmiany temperatury. Czêste ogrzewa-
nie i studzenie przedmiotów wykonanych z ¿eliwa wywo³uje pêcznienie stopu, które 
spowodowane jest grafityzacj¹ w wyniku rozk³adu wêglika, w której powstaje ferryt         
i grafit.

Charakter i budowa rdzy sprawiaj¹, ¿e nie stanowi ona warstwy ochronnej dla ¿elaza. 
Rdza oraz warstwy tlenkowe tworz¹ z ¿elazem ogniwo, które spe³nia rolê katody, pod-
czas gdy ¿elazo staje siê anod¹. Sprzyja to dalszemu rozpuszczaniu ¿elaza. Korozja ¿ela-
za i stali powoduje zawsze zmniejszenie wielkoœci przedmiotów wykonanych z tych me-
tali. Dzia³anie wspó³czesnego œrodowiska przemys³owego bardzo istotnie wp³ywa na 
przyspieszenie zniszczeñ korozyjnych [3].

3.  Metody zabezpieczania powierzchni ¿elaznych przed korozj¹

Istnieje wiele metod umo¿liwiaj¹cych zabezpieczenie powierzchni ¿elaznych przed 
korozj¹. Nale¿¹ do nich:
a) zabezpieczenie metodami elektrochemicznymi – polega na nadawaniu chronione-

mu metalowi potencja³u utrudniaj¹cego przejœcie metalu w postaci jonów do roz-
tworu,

b) pokrywanie metalami – anodowe-Fe ma ni¿szy potencja³ normalny ni¿ Cu, Pb, Sn     
i Ni, wiêc w przypadku pokrycia go którymœ z tych metali staje siê ono anod¹ ogniwa; 
katodowe-Fe ma natomiast wy¿szy potencja³ normalny ni¿ Zn, wiêc po pokryciu go 
Zn tworzy siê zabezpieczenie typu elektrochemicznego,

c) odizolowanie metalu od œrodowiska korozyjnego przez zastosowanie pow³ok 
ochronnych i tzw. pow³ok ochrony czasowej – nastêpuje ograniczenie wp³ywu œro-
dowiska korozyjnego b¹dŸ przez usuniêcie depolaryzatora, b¹dŸ przez wprowadze-
nie substancji hamuj¹cych proces korozji, tzw. inhibitorów korozji.

Substancje zabezpieczaj¹ce powierzchnie ¿elazne przed korozj¹ mog¹ dzia³aæ w ró¿-
ny sposób:
! mog¹ stabilizowaæ rdzê w taki sposób, aby po ich zastosowaniu powierzchnia wyka-

zywa³a zahamowanie procesów korozyjnych,
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! mog¹ wykazywaæ w³aœciwoœci stabilizuj¹ce i pow³okotwórcze,
! mog¹ zabezpieczaæ metal przez wytworzenie ró¿nego rodzaju pow³ok ochronnych 

– farby, lakiery.

Do najczêœciej wykorzystywanych œrodków zaliczamy:
! rozpuszczalne zwi¹zki barowe wykorzystywane w celu konwersji rozpuszczalnych 

siarczanów na praktycznie nierozpuszczalny siarczan barowy,
! ¿elazocjanek potasowy s³u¿¹cy przeprowadzeniu zwi¹zków ¿elaza trójwartoœciowe-

go w nierozpuszczalne ¿elazocjanki,
! benzydynê neutralizuj¹c¹ rozpuszczalne siarczany,
! œrodki na bazie rybich olejów, które maj¹ zdolnoœæ g³êbokiej penetracji i stabilizowa-

nia rdzy,
! taninê stosowan¹ w celu uzyskania nierozpuszczalnych zwi¹zków ¿elaza.

Nie wszystkie z wymienionych œrodków wykazuj¹ nale¿yt¹ skutecznoœæ ochronn¹. 
Wiêkszoœæ z nich stanowi najczêœciej tylko poœrednie zabezpieczenie metalu przed osta-
tecznym pokryciem go farbami olejnymi. Nale¿y tak¿e zaznaczyæ, ¿e stosowanie wiêk-
szoœci z tych œrodków nie jest mo¿liwe w konserwacji zabytków. U¿ywanie dla celów 
neutralizacji rdzy ¿elazocyjanku potasowego w silnie kwaœnym œrodowisku jest niewska-
zane, gdy¿ wytworzone po³¹czenia daj¹ trwa³e niebieskie zabarwienie. Œrodki oparte na 
bazie rybich olejów nie powoduj¹ wzmocnienia i konsolidacji warstw produktów ko-
rozji oraz po¿¹danych zmian kolorystycznych. Ponadto nasycenie zniszczonego obiek-
tu olejami uniemo¿liwia zastosowanie przy dalszych pracach konserwatorskich innych 
substancji pow³okotwórczych, koniecznych dla jego antykorozyjnego zabezpieczenia [4].

4. Zastosowanie taniny do konserwacji ¿elaznych przedmiotów 
     zabytkowych

Taniny to zwi¹zki organiczne wystêpuj¹ce w korze i owocach niektórych roœlin; za-
wieraj¹ je np. d¹b, herbata, chiñskie lub tureckie galasówki, mimoza, kasztan, valonea, 
myrobalany. Taniny zaliczane s¹ do zwi¹zków chemicznych zwanych garbnikami. Sta-
nowi¹ mieszaniny wielu zwi¹zków o masie cz¹steczkowej od 50 do 300. Wspóln¹ cech¹ 
wszystkich tanin jest znaczna zawartoœæ w ich cz¹steczkach grup fenylowych. Sk³ad ja-
koœciowy i iloœciowy tanin zale¿y od wielu czynników, z których najistotniejszymi s¹ ga-
tunek i wiek roœliny, z której zosta³y wyodrêbnione. Dwie podstawowe grupy tanin to: 
taniny hydrolizuj¹ce (galatoniny) i skondensowane (katechiny). Galatoniny s¹ glukozo-
wymi estrami kwasów fenylokarboksylowych, podczas gdy w sk³ad katechin wchodz¹ 
polifenyle i ich glikozydy.

Rys. 1. Przyk³adowy wzór galatoniny[4]
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Taniny s¹ substancjami sta³ymi, bezpostaciowymi, wystêpuj¹cymi w formie proszku 
lub blaszek, o zabarwieniu z³ocisto¿ó³tym lub brunatnym. Pod wp³ywem œwiat³a ciem-
niej¹, a ogrzane do temperatury powy¿ej 200°C zaczynaj¹ siê rozk³adaæ na pirogalol         
i dwutlenek wêgla. Wykazuj¹ s³abe w³aœciwoœci kwasowe, z zasadami daj¹ sole metalicz-
ne. Dobrze rozpuszczaj¹ siê w rozpuszczalnikach organicznych mieszaj¹cych siê z wo-
d¹, natomiast nie rozpuszczaj¹ siê w niepolarnych rozpuszczalnikach organicznych [4]. 
Ze s³abo kwaœnych roztworów zawieraj¹cych chlorki, siarczany, szczawiany lub octany, 
str¹caj¹ wiele jonów metali wielowartoœciowych. Ponadto s¹ one substancjami dobrze 
str¹caj¹cymi ¿elazo na trzecim stopniu utleniania. Efekt str¹cania metali, w tym i ¿elaza, 
przy stosowaniu tanin zachodzi zarówno w œrodowisku obojêtnym lub amoniakalnym, 
jak i w obecnoœci œrodków kompleksuj¹cych (np. winiany). Po³¹czenia tanin z metalami 
nigdy nie s¹ stechiometryczne. Z tego powodu mo¿na zaliczyæ je do zwi¹zków adsorp-
cyjnych [6]. Szczególnie wa¿n¹ cech¹ tanin jest ich zdolnoœæ ³¹czenia siê z produktami 
korozji ¿elaza oraz ¿elazem metalicznym.

Taniny posiadaj¹ w³aœciwoœci inhibitorów korozji, czyli substancji, które wprowa-
dzone nawet w niewielkich iloœciach do œrodowiska korozyjnego, mog¹ w pewnych wa-
runkach wywo³ywaæ znaczne zmniejszenie szybkoœci korozji. Stabilizacja procesów ko-
rozji przez taniny polega na tworzeniu siê na powierzchni metalu stabilnych pow³ok 
konwersyjnych. Pow³oki te tworz¹ siê w postaci œciœle zwi¹zanej z metalem (maj¹ w³aœci-
woœci izolatora elektrycznego), powoduj¹c równoczeœnie neutralizacjê produktów ko-
rozji. W sk³ad tych pow³ok wchodz¹ zwi¹zki metalu, na którym je wytworzono. S¹ one 
ochron¹ przed agresywnym oddzia³ywaniem œrodowiska korozyjnego [4].

Rys. 2. Wzory taninianów ¿elazowych tworz¹cych siê na powierzchni sk³adników fazowych rdzy oraz w roztworze 
wodnym; R - pozosta³a czêœæ cz¹stek garbników, n = l - 3 [4]
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W wyniku dzia³ania na rdzê kwaœnych roztworów tanin zostaje rozpuszczona czêœæ 
2+ 3+¿elaza w postaci jonów Fe , utlenionych nastêpnie do Fe  i skompleksowanych przez 

taniny w postaci nierozpuszczalnych zwi¹zków. Na powierzchni metalu tworzy siê 
wówczas rodzaj nierozpuszczalnej b³onki, a jednoczeœnie rdza nas¹czona jest roztwo-
rem tanin [4].

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e reakcja taniny z produktami korozji jest procesem d³ugim, któ-
ry mo¿e zachodziæ równie¿ pod pow³ok¹ malarsk¹, wywieraj¹c niekorzystny wp³yw na 
skutek zmiany objêtoœci produktów korozji. Z drugiej zaœ strony, zapas taniny pod po-
w³ok¹ malarsk¹ sprzyja wi¹zaniu jonów ¿elaza w momencie ich powstawania w procesie 
korozji podpow³okowej, co w sumie prowadzi do zahamowania korozji. Warstwy rdzy 
poddane dzia³aniu roztworów tanin ulegaj¹ modyfikacji, w wyniku czego znacznie 
wzrasta odpornoœæ korozyjna zabezpieczonej powierzchni [6]. Jednak w³aœciwoœci 
antykorozyjne œrodków do przemiany i stabilizacji rdzy zale¿¹ w du¿ym stopniu od ja-
koœci zawartych w nich garbników. Powinny byæ one wytwarzane na bazie surowców za-
wieraj¹cych jak najwiêksz¹ iloœæ zwi¹zków zdolnych do kompleksowania jonów ¿elaza, 
takich jak np. tanina chiñska.

Na mo¿liwoœæ stosowania tanin do stabilizacji procesów korozyjnych wskazuje siê  
w wielu publikacjach. Polecane s¹ gotowe preparaty na bazie tanin, które mog¹ byæ sto-
sowane zarówno do ochrony czasowej, jak te¿ przygotowania zardzewia³ych po-
wierzchni stalowych do naniesienia na nie zabezpieczeñ typu pow³okowego. Wspó³-
czesne gotowe œrodki do modyfikacji rdzy oprócz zwi¹zków posiadaj¹cych zdolnoœci 
kompleksowania oraz stabilizowania jonów ¿elaza i rozpuszczalników posiadaj¹ czyn-
niki sieciuj¹ce, katalizatory reakcji przemiany rdzy, kwasy mineralne, zwi¹zki powierzch-
niowo czynne oraz dodatkowe substancje kompleksuj¹ce i b³onotwórcze. Ze wzglêdu 
na tak skomplikowane sk³ady tych preparatów wydaje siê niemo¿liwe stosowanie ich    
w konserwacji zabytków – niewskazane jest wprowadzenie do tych obiektów substancji, 
które mog¹ wywieraæ na nie niszcz¹cy wp³yw poprzez zmiany struktury, faktury, koloru 
oraz nie daj¹ mo¿liwoœci usuniêcia produktów stabilizacji (przeprowadzane przy ich 
udziale zabiegi maj¹ nieodwracalny charakter) [4].

Pow³oki konwersyjne, wytworzone na powierzchni ¿elaza przy pomocy taniny, ze 
wzglêdu na zbyt du¿¹ porowatoœæ, wymagaj¹ pokrycia dodatkowymi warstwami usz-
czelniaj¹cymi, które powoduj¹ wzrost ich odpornoœci na dzia³anie czynników korozyj-
nych. Ponadto na³o¿enie tych warstw na pow³oki konwersyjne zwiêksza ich przyczep-
noœæ do pod³o¿a, dziêki czemu zapobiega rozprzestrzenianiu siê korozji podpow³oko-
wej. Dodatkowe pow³oki zabezpieczaj¹ce musz¹ posiadaæ dobr¹ adhezjê do zabezpie-
czonego tanin¹ pod³o¿a metalowego, powinny byæ bezbarwne, odporne na dzia³anie 
œrodowisk korozyjnych oraz promieniowanie UV. Powinny tworzyæ szczelne, nieporo-
wate b³ony. W literaturze konserwatorskiej do ostatecznego zabezpieczenia obiektów 
polecane s¹ ró¿ne rodzaje wosków oraz pow³oki lakierowe.

Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e konserwowane obiekty zabytkowe rzadko mog¹ byæ ca³-
kowicie oczyszczone z produktów korozji (ze wzglêdu na koniecznoœæ minimalizowa-
nia zmian kszta³tu, objêtoœci, formy, czy zmian kolorystycznych, a tak¿e z uwagi na po-
trzebê zachowania ich wyrazu artystycznego) oraz fakt, ¿e wszystkie zabiegi konserwa-
torskie musz¹ posiadaæ charakter odwracalny, mo¿na stwierdziæ, ¿e do stabilizacji 
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produktów korozji ¿elaza na przedmiotach o charakterze zabytkowym najlepiej nadaj¹ 
siê roztwory taniny [5].

Na zdjêciach od 1-6 przedstawiono przyk³ady obiektów zabytkowych, zakonserwo-
wanych preparatami na bazie taniny.

Zdjêcia nr 1 i 2. Drzwiczki krematoryjne – stan przed i po konserwacji

Zdjêcia nr 3 i 4. Lampa ogrodzeniowa – stan przed i po konserwacji

Zdjêcia nr 5 i 6. Beczka na zupê – stan przed i po konserwacji
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5.  Stres zawodowy pracowników pracowni konserwacji zabytków 
      Pañstwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oœwiêcimiu

W pracowni konserwacji zabytków Pañstwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau     
w Oœwiêcimiu wykonuje siê zabiegi konserwatorskie obiektów pochodz¹cych z archi-
wum i zbiorów muzealnych. Zatrudnieni w pracowni konserwatorzy zajmuj¹ siê tak¿e 
obiektami architektonicznymi znajduj¹cymi siê na terenie PMA-B. Konserwacja doty-
czy bardzo ró¿nych materia³ów, takich jak: papier, tkanina, skóra, drewno, ceramika, 
tworzywa sztuczne, beton, czy metal. W pracy tej nie wystêpuj¹ szczególne zagro¿enia 
ze strony czynników fizycznych, biologicznych czy chemicznych, jest ona jednak szcze-
gólna ze wzglêdu na wyj¹tkowy charakter przedmiotów, z którymi stykaj¹ siê pracowni-
cy.

Praca przy konserwacji zabytków, tak jak ka¿da inna, stawia przed wykonuj¹cymi j¹ 
osobami trzy podstawowe rodzaje wymagañ: fizyczne, poznawcze i emocjonalne [7]. Sy-
tuacjê, w której osoba doœwiadcza niezgodnoœci miêdzy wymaganiami zwi¹zanymi        
z wykonywan¹ przez ni¹ prac¹ a dostêpnymi jej zasobami, okreœla siê mianem „stresu 
zawodowego”. Podobnie jak w przypadku stresu niezwi¹zanego z prac¹, doœwiadczaniu 
niezgodnoœci towarzysz¹ symptomy psychiczne, fizyczne i behawioralne [8].

Podejœcie do stresu, w którym zwraca siê uwagê na zak³ócenie równowagi miêdzy 
wymaganiami stanowiska pracy a mo¿liwoœciami jednostki, czyli podejœcie, w którym 
stres rozumiany jest jako proces poœrednicz¹cy miêdzy stresorem (bodŸcem) a odpo-
wiedzi¹ organizmu (reakcj¹), ³¹czy w sobie dwa inne sposoby rozumienia terminu stres 
– stres jako bodziec i stres jako reakcja. W podejœciu tym uwzglêdnia siê procesy poznaw-
cze, ocenne i motywacyjne, poœrednicz¹ce miêdzy niekorzystn¹ sytuacj¹ czy szkodliwym 
wydarzeniem, a psychologiczn¹ lub fizjologiczn¹ reakcj¹ organizmu na zagro¿enie – 
stres nie jest umiejscowiony ani w jednostce, ani w otoczeniu, ale jest efektem interakcji 
miêdzy nimi [8, 9].

Niekorzystne sytuacje i szkodliwe wydarzenia w miejscu pracy podzieliæ mo¿na na 
cztery g³ówne kategorie [8]:
! stresory zwi¹zane z treœci¹ pracy, np. przeci¹¿enie prac¹, niedoci¹¿enie prac¹, praca 

z³o¿ona, praca monotonna, praca niebezpieczna,
! stresory wynikaj¹ce z warunków pracy, np. obecnoœæ na stanowisku pracy substancji 

szkodliwych dla zdrowia, z³e warunki (ha³as, nieodpowiednie oœwietlenie czy tem-
peratura), koniecznoœæ wykonywania pracy w niewygodnej pozycji, brak œrodków 
ochrony indywidualnej,

! stresory wynikaj¹ce z warunków zatrudnienia, np. brak sta³ej umowy o pracê, niska 
p³aca, brak szans na rozwój kariery,

! stresory zwi¹zane z panuj¹cymi w pracy relacjami spo³ecznymi, np. nieodpowiednie 
przywództwo, dyskryminacja, brak wsparcia ze strony wspó³pracowników.

Ka¿dy z wymienionych stresorów mo¿e wyst¹piæ jednorazowo i wp³ywaæ na pra-
cownika w stosunkowo krótkim czasie – mówimy wtedy o stresorze incydentalnym, lub 
oddzia³ywaæ na osobê w d³u¿szym okresie czasu – tzw. stresor przewlek³y. Stresory te 
mog¹ równie¿ powtarzaæ siê z pewn¹ regularnoœci¹ – cyklicznie lub periodycznie,         
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a tak¿e tworzyæ sekwencje, czyli ci¹gi stresowych wydarzeñ, w których wyst¹pienie jed-
nego stresora inicjuje wyst¹pienie kolejnych [10].

Mo¿liwe psychiczne lub fizyczne reakcje na stresory podzieliæ mo¿na na piêæ       
grup [8]:
! reakcje afektywne, np. przygnêbienie, niepokój, irytacja, z³oœæ, obni¿enie samooce-

ny,
! reakcje poznawcze, np. bezradnoœæ, trudnoœci z koncentracj¹ uwagi czy podejmowa-

niem decyzji,
! reakcje fizyczne, np. zmieniony poziom hormonów, os³abienie uk³adu immunolo-

gicznego, z³e samopoczucie fizyczne, zaburzenia psychosomatyczne,
! reakcje behawioralne, np. znudzenie, zobojêtnienie, utrata zapa³u i entuzjazmu,
! reakcje motywacyjne, np. nadmierny apetyt lub brak apetytu, zwiêkszone spo¿ycie 

œrodków pobudzaj¹cych i niedozwolonych substancji odurzaj¹cych.

Ujmowanie stresu zawodowego jako wyniku niedopasowania zasobów jednostki do 
wymagañ œrodowiskowych jest tylko jednym z mo¿liwych sposobów rozumienia tego 
zjawiska. Innym przyk³adem jest traktowanie stresu zawodowego jako wyniku braku 
równowagi miêdzy wysi³kiem wk³adanym w pracê a otrzymywanymi w zamian nagro-
dami w formie:
! odpowiedniego wynagrodzenia,
! szacunku i powa¿ania,
! mo¿liwoœci rozwoju zawodowego i poczucia bezpieczeñstwa wynikaj¹cego z pew-

noœci zatrudnienia [8, 11].

Ponadto pamiêtaæ nale¿y, ¿e na sytuacjê pracownika wp³ywaj¹ nie tylko stresory 
miejsca pracy, ale równie¿ stresory ze sfery pozazawodowej, z ¿ycia prywatnego. Nieza-
le¿nie jednak od Ÿród³a stresu, ani tym bardziej od sposobu jego definiowania, stres po-
woduje napiêcia afektywne, fizjologiczne i behawioralne, które mog¹ prowadziæ do psy-
chicznych i fizycznych zaburzeñ [8] powoduj¹cych negatywne skutki dla funkcjonowa-
nia cz³owieka we wszystkich sferach jego ¿ycia.

Choæ ka¿da osoba nara¿ona jest na dzia³anie stresorów, nie w ka¿dym przypadku 
wywo³aj¹ one negatywne skutki (czasem mog¹ nawet powodowaæ skutki pozytywne). 
Efekt oddzia³ywania na dan¹ osobê stresorów zale¿y bowiem nie tylko od obiektywnych 
w³aœciwoœci stresora, ale tak¿e od posiadanych przez jednostkê zasobów i podejmowa-
nej aktywnoœci [8, 9].

Za najwa¿niejsz¹ cechê stresora wp³ywaj¹c¹ na intensywnoœæ reakcji stresowej uzna-
je siê jego kontrolowalnoœæ [9], a do zasobów jednostki modyfikuj¹cych ten wp³yw zali-
cza siê jej w³aœciwoœci indywidualne i tzw. zasoby sytuacyjne. Wœród w³aœciwoœci indywi-
dualnych wyró¿niæ mo¿na trzy grupy cech [8]:
! w³aœciwoœci genetyczne, np. p³eæ, budowa cia³a,
! w³aœciwoœci nabyte, np. wiek, wykszta³cenie, przynale¿noœæ spo³eczna,
! w³aœciwoœci dyspozycyjne (kluczowe dla relacji miêdzy stresorem a reakcj¹), np. styl 

radzenia sobie, wzór zachowania A/B,
a podstawowym zasobem sytuacyjnym jest wsparcie spo³eczne.
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Na wsparcie spo³eczne w miejscu pracy sk³adaj¹ siê [8]:
! integracja spo³eczna – czyli liczba i si³a zwi¹zków danej osoby z innymi pracownika-

mi,
! satysfakcjonuj¹ce relacje – czyli przyjazne i bliskie relacje ze wspó³pracownikami,
! spostrzegane dostêpne wsparcie – przekonanie, o mo¿liwoœci skorzystania z pomo-

cy, wskazówek i zrozumienia ze strony innych,
! otrzymywane wsparcie – wsparcie rzeczywiœcie otrzymane po zadzia³aniu stresora.

W przypadku wsparcia otrzymywanego wyró¿niæ mo¿na [8]:
! wsparcie emocjonalne (np. troskê, mi³oœæ, zainteresowanie),
! wsparcie instrumentalne (np. bezpoœredni¹ pomoc ze strony innych osób),
! wsparcie informacyjne (np. rady, informacje, sugestie lub wskazówki),
! wsparcie oceniaj¹ce (np. informacje zwrotne lub porównania spo³eczne zwi¹zane    

z samoocen¹ danej osoby).

Wsparcie spo³eczne w miejscu pracy pe³ni funkcjê buforow¹ wzglêdem oddzia³uj¹-
cych na pracowników stresorów, ³agodz¹c ich negatywny wp³yw na stan zdrowia, samo-
poczucie i funkcjonowanie spo³eczne [8, 11].

Stresory – wp³ywaj¹c negatywnie na stan zdrowia, samopoczucie i funkcjonowanie 
spo³eczne – prowadz¹ do obni¿enia poczucia jakoœci ¿ycia. Dlatego wa¿ne jest tzw. ra-
dzenie sobie ze stresem, czyli podejmowana przez jednostkê w trudnej sytuacji aktyw-
noœæ zorientowana na cel [9, 11]. Niezale¿nie jednak od indywidualnej aktywnoœci danej 
osoby mo¿liwe jest tak¿e podejmowanie specjalnych dzia³añ (tzw. interwencji s³u¿¹cych 
zapobieganiu stresowi zawodowemu i ³agodzeniu skutków oddzia³ywania stresorów) 
ju¿ na poziomie rozwi¹zañ organizacyjnych [8].

Radzenie sobie ze stresem, zmaganie siê z nim, jest zachowaniem reaktywnym i mo-
¿e byæ nastawione na problem lub na emocje. W sytuacji gdy osoba koncentruje siê na 
problemie, podejmuje wysi³ki zmierzaj¹ce do zmiany sytuacji, natomiast gdy koncentru-
je siê na swych uczuciach – wysi³ek s³u¿y uregulowaniu emocji [8, 9, 10], g³ównie mini-
malizowaniu emocji negatywnych.

Radzenie sobie nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty, a co wiêcej nie zawsze jego 
podjêcie jest dla osoby op³acalne – w pewnych sytuacjach korzyœci p³yn¹ce z podjêtych 
dzia³añ s¹ mniejsze od poniesionych kosztów (przemieszczenie, utrata, zu¿ycie zaso-
bów). W zwi¹zku z tym, w pewnych sytuacjach, bez wzglêdu na osi¹gniêty efekt, podjê-
cie radzenia sobie jest nieop³acalne [9]. Wspomniane koszty obejmuj¹ zarówno wysi³ek 
fizyczny, jak i wysi³ek psychiczny wydatkowany w procesie radzenia sobie, a ponadto,        
w zale¿noœci od wyniku, do którego doprowadzi³o radzenie sobie, mówiæ mo¿na             
o kosztach psychologicznych sukcesu lub pora¿ki [10].

Radzeniu sobie przeciwstawia siê mechanizm, nastawiony nie na zwalczanie stresu, 
lecz na obronê przed stresem [9, 11]. Obrona ta zwana te¿ mechanizmem nierealistycz-
nym – sprowadza siê do odwracania uwagi od stresorów lub w³asnych uczuæ. Osoba,          
w procesie przetwarzania informacji, pomija, odrzuca, wypiera lub zaprzecza nap³ywa-
j¹cym do niej informacjom, lub anga¿uje siê w inn¹, nie wywo³uj¹c¹ stresu aktyw-            
noœæ [9].
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Sami pracownicy pracowni konserwacji zabytków za jedn¹ z najwiêkszych trudnoœci 
zwi¹zanych ze sw¹ prac¹ uwa¿aj¹ œwiadomoœæ pochodzenia konserwowanych przed-
miotów. Ju¿ samo przebywanie na co dzieñ w miejscu o tak wyj¹tkowej historii wzbudza 
emocje. Sytuacja staje siê jednak jeszcze trudniejsza, gdy znika szyba oddzielaj¹ca pra-
cowników od eksponatów i gdy trzeba rozpocz¹æ ich konserwacjê. Konkretny przed-
miot nale¿a³ kiedyœ do konkretnej osoby – historia rozpada siê na indywidualne przy-
padki.

W³aœciwe wykonanie pracy wymaga w takiej sytuacji skupienia siê na materii. Pra-
cownicy nie traktuj¹ tego jednak jako wyrazu braku wra¿liwoœci, lecz jako koniecznoœæ. 
Koncentruj¹ siê wiêc na zbadaniu, jaki jest stan zachowania przedmiotu i na tym, jak naj-
lepiej go zabezpieczyæ. Pracê u³atwia im tak¿e dok³adne okreœlenie tego, co i w jakiej ko-
lejnoœci trzeba wykonaæ.

Pracownicy staraj¹ siê nie rozpamiêtywaæ historii i nie traktowaæ przedmiotów pod 
k¹tem tragicznych losów ich w³aœcicieli. Takie odciêcie siê od informacji i wzbudzanych 
przez nie emocji, pozwala im skutecznie wykonywaæ obowi¹zki zawodowe. Czasem jed-
nak trudno nie myœleæ o przesz³oœci, o tym, kim by³ w³aœciciel przedmiotu, co robi³, 
sk¹d pochodzi³ i czy prze¿y³ pobyt w obozie. Na stres taki nara¿ony jest ka¿dy pracow-
nik.

Wa¿nymi zasobami, na które wskazuj¹ pracownicy pracowni konserwacji zabytków 
s¹: satysfakcja z wykonywanej pracy, poczucie misji do spe³nienia (zachowanie symbolu 
ku przestrodze, by nikt nie zapomnia³, do czego zdolny jest cz³owiek i do czego mo¿e 
doprowadziæ nienawiœæ) oraz swego rodzaju poczucie wyj¹tkowoœci – poczucie, ¿e nie 
ma na œwiecie innych ludzi, którzy maj¹ tak¹ pracê. Poczucie misji przejawia siê w prze-
konaniu, ¿e jest siê potrzebnym miejscu oraz w przekonaniu, ¿e wykonuje siê pracê dla 
tych, którzy zginêli oraz dla tych, którzy zwiedzaj¹. Poczucie wyj¹tkowoœci natomiast,     
z jednej strony, izoluje od reszty œwiata, z drugiej jednak, konsoliduje zespó³ pracowni-
czy – jest podstaw¹ wsparcia otrzymywanego od wspó³pracowników w trudnych chwi-
lach, podstaw¹ wzajemnego zrozumienia, nikt bowiem lepiej ni¿ wspó³pracownicy nie 
zrozumie emocji, które budzi chocia¿by historia butów dzieci w obozie, czy obcowanie 
z przedmiotami s³u¿¹cymi do tzw. eksploatacji zw³ok. Jak twierdz¹ pracownicy, w pros-
tych przedmiotach, z którymi stykaj¹ siê w swej pracy, tkwi coœ, co przera¿a, co jest œwia-
dectwem przemijaj¹cego czasu i z³a, do którego zdolny jest drugi cz³owiek.

Ka¿dy pracownik pracowni konserwacji zabytków dysponuje okreœlonymi w³aœci-
woœciami, które pomagaj¹ mu zapobiegaæ stresowi zawodowemu lub ³agodziæ jego 
skutki. Choæ nara¿ony jest na dzia³anie stresorów, to w³aœnie posiadanie zasobów, takich 
jak poczucie misji czy wsparcie ze strony wspó³pracowników, umo¿liwia mu dalsze 
efektywne i wydajne wykonywanie obowi¹zków zawodowych. Mo¿liwe jest jednak takie 
nagromadzenie stresorów lub wyst¹pienie stresora o takich w³aœciwoœciach, ¿e zasoby, 
którymi dysponuje pracownik, oka¿¹ siê niewystarczaj¹ce, by móg³ on sobie efektywnie 
poradziæ. Gdy stresory te nie zostan¹ odpowiednio wczeœnie wykryte lub nie zostanie 
podjêta skuteczna interwencja, skutki ich oddzia³ywania na pracownika mog¹ byæ tak 
powa¿ne, ¿e konieczne oka¿e siê podjêcie przez osobê leczenia – terapii psychologicz-
nej.
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Wspomniane interwencje s³u¿¹ce zapobieganiu stresowi zawodowemu i ³agodzeniu 
skutków oddzia³ywania stresorów opieraj¹ siê na wczesnym wykrywaniu stresorów za-
wodowych i wystêpuj¹cych reakcji stresowych. Dziêki temu mo¿liwe jest zaplanowanie 
ingerencji maj¹cych na celu [8]:
! usuniêcie Ÿród³a stresu – wyeliminowanie lub przynajmniej os³abienie stresorów,
! zwiêkszenie zasobów jednostki – zwiêkszenie odpornoœci jednostki na stresory za-

wodowe oraz polepszenie jej sposobów zmagania siê ze stresem.

Punktem wyjœcia przy planowaniu interwencji powinno byæ zawsze przeprowadze-
nie wœród pracowników sonda¿u dotycz¹cego stresu zawodowego, czyli dostrzeganych 
przez pracowników stresorów, stosowanych przez nich sposobów radzenia sobie ze 
stresem oraz fizycznych i psychicznych reakcji stresowych.

Usuniêcie lub os³abienie stresorów mo¿na osi¹gn¹æ miêdzy innymi przez [8]:
! zmniejszenie przeci¹¿enia prac¹, np. rotacja stanowisk lub zadañ, czyli ich okresowa 

zmiana,
! zmianê sposobu planowania czasu (zmniejszenie liczby godzin spêdzanych przy wy-

konywaniu obci¹¿aj¹cej pracy), np. wprowadzenie dodatkowych urlopów, zatrudnia-
nie w niepe³nym wymiarze czasu pracy, zachêcanie pracowników do wykorzystywa-
nia przerw w pracy w celu wyciszenia,

! w³¹czenie pracowników w proces podejmowania decyzji dotycz¹cych organizacji.

Zwiêkszeniu zasobów jednostki s³u¿yæ bêdzie natomiast podjêcie takich dzia³añ, jak 
na przyk³ad [8]:
! organizowanie szkoleñ i warsztatów – g³ównie uczenie skutecznych sposobów ra-

dzenia sobie ze stresem, ale tak¿e podnoszenie umiejêtnoœci interpersonalnych, 
uczenie zarz¹dzania czasem, czy uczenie technik relaksacyjnych s³u¿¹cych œwiado-
memu eliminowaniu niepo¿¹danych fizjologicznych skutków stresu,

! zapewnienie wsparcia spo³ecznego w pracy – organizowanie kole¿eñskich grup 
wsparcia,

! wprowadzenie programów poprawiania kondycji fizycznej i stanu zdrowia pracow-
ników – pomoc w walce z na³ogiem nikotynowym, finansowanie udzia³u w zajêciach 
fizycznych,

! promowanie zdrowego stylu ¿ycia.

Inne dzia³ania, które w celu ³agodzenia stresu zawodowego (a jednoczeœnie popra-
wienia efektywnoœci i wydajnoœci) mo¿e podj¹æ pracodawca, to uruchomienie progra-
mów pomocy dla pracowników, czyli programów maj¹cych na celu rozpoznawanie i po-
moc w rozwi¹zywaniu problemów wp³ywaj¹cych na wydajnoœæ pracy, a wynikaj¹cych      
z osobistych trudnoœci pracowników oraz zapewnienie pracownikom dostêpu do spec-
jalistycznego poradnictwa [8].

Z wymienionych dzia³añ na szczególn¹ uwagê zas³uguje uczenie skutecznych sposo-
bów radzenia sobie, okreœlane równie¿ terminem „dydaktyka zmagania siê ze stresem” 
[8]. Niezale¿nie bowiem od negatywnego wp³ywu, jaki na stan zdrowia wywieraæ mog¹ 
same fizyczne reakcje stresowe, tak¿e podejmowana przez jednostkê aktywnoœæ zarad-
cza mo¿e nie byæ zdrowa.
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W trudnych, przykrych, stresuj¹cych sytuacjach ludzie mog¹ koncentrowaæ siê na 
stoj¹cym przed nimi zadaniu, na odczuwanych emocjach lub na unikaniu [10]. Ludzie 
mog¹ próbowaæ lepiej planowaæ swój czas, koncentrowaæ siê na sposobie rozwi¹zania 
problemu, myœleæ o sposobach rozwi¹zania wczeœniejszych problemów czy nawet 
wykorzystywaæ sytuacjê, by udowodniæ, ¿e s¹ w stanie sprostaæ przeciwnoœciom – próby 
zmiany sytuacji, o ile nie osi¹gn¹ rozmiaru uniemo¿liwiaj¹cego prawid³owe funkcjono-
wanie, przynosz¹ przewa¿nie pozytywne skutki w postaci rozwi¹zania problemu (cza-
sem jednak, gdy sytuacji nie mo¿na zmieniæ, podejmowanie takich prób zwiêksza jedy-
nie ponoszone przez osobê koszty). Ludzie mog¹ tak¿e obwiniaæ siê o zaistnia³¹ sytuacjê, 
odczuwaæ zaniepokojenie, przygnêbienie, zamartwiaæ siê lub z³oœciæ – koncentracja na 
negatywnych emocjach najczêœciej nie przybli¿a osoby do rozwi¹zania sytuacji, a jedynie 
zwiêksza jej napiêcie. Innym mo¿liwym dzia³aniem jest unikanie stresuj¹cej sytuacji, 
zwi¹zanych z ni¹ osób i odczuwanych emocji – unikanie mo¿e przyjmowaæ dwie formy: 
anga¿owanie siê w czynnoœci zastêpcze lub poszukiwanie kontaktów towarzyskich, czyli 
chodzenie po sklepach, objadanie siê, ogl¹danie telewizji lub odwiedzanie przyjació³      
i spêdzanie z nimi czasu. Unikanie nie prowadzi ani do rozwi¹zania problemu, ani nie 
zwiêksza psychicznego dyskomfortu. Unikanie mo¿e prowadziæ do nagromadzenia siê 
stresorów, ale równoczeœnie daje czas niezbêdny do zgromadzenia zasobów i mo¿e byæ 
najlepszym rozwi¹zaniem, gdy niemo¿liwa jest zmiana sytuacji, a podejmowanie takich 
prób powoduje koszty.

Podstawow¹ funkcj¹ dydaktyki zmagania siê ze stresem jest dostarczanie osobom in-
formacji o ró¿norodnych sposobach radzenia sobie i o ich mo¿liwych konsekwencjach. 
Nacisk k³adzie siê na eliminowanie szkodliwych dla zdrowia zachowañ zwi¹zanych z an-
ga¿owaniem siê w czynnoœci zastêpcze (np. siêganie po alkohol czy narkotyki). Równo-
czeœnie zachêca siê do zdrowego stylu ¿ycia i utrzymywania równowagi miêdzy prac¹        
a ¿yciem osobistym.

Wykonywanie nagradzanej i daj¹cej satysfakcjê pracy, stosowanie skutecznych (efek-
tywnych i wydajnych) sposobów radzenia sobie ze stresem, dostêpnoœæ w miejscu pracy 
wsparcia spo³ecznego, a tak¿e dba³oœæ o zdrowy styl ¿ycia i utrzymywanie równowagi 
miêdzy prac¹ a ¿yciem osobistym, jest najlepszym sposobem zapobiegania negatywnym 
skutkom stresu zawodowego.

6.  Podsumowanie

Konserwowane obiekty zabytkowe, ze wzglêdu na koniecznoœæ minimalizowania 
zmian kszta³tu, objêtoœci, formy, czy zmian kolorystycznych, rzadko mog¹ byæ ca³kowi-
cie oczyszczone z produktów korozji. Roztwory taniny nak³adane na skorodowane 
przedmioty ¿elazne wstrzymuj¹ dalsze procesy korozyjne, stabilizuj¹ produkty korozji 
¿elaza i zachowuj¹ historyczny kszta³t tych przedmiotów zabytkowych. Mo¿na stwier-
dziæ, ¿e do stabilizacji produktów korozji ¿elaza na przedmiotach o charakterze zabyt-
kowym najlepiej nadaj¹ siê roztwory taniny.

Pracownicy pracowni konserwacji zabytków za jedn¹ z najwiêkszych trudnoœci zwi¹-
zanych ze sw¹ prac¹ uwa¿aj¹ œwiadomoœæ pochodzenia konserwowanych przedmiotów. 
Przebywanie na co dzieñ w miejscu o tak wyj¹tkowej historii wzbudza emocje. Sytuacja
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staje siê jednak jeszcze trudniejsza, gdy znika szyba oddzielaj¹ca pracowników od eks-
ponatów i gdy trzeba rozpocz¹æ ich konserwacjê. Konkretny przedmiot nale¿a³ kiedyœ 
do konkretnej osoby – historia rozpada siê na indywidualne przypadki.

Ka¿dy pracownik pracowni konserwacji zabytków dysponuje okreœlonymi w³aœci-
woœciami, które pomagaj¹ mu zapobiegaæ stresowi zawodowemu lub ³agodziæ jego 
skutki. Choæ nara¿ony jest na dzia³anie stresorów, to w³aœnie posiadanie zasobów, takich 
jak poczucie misji czy wsparcie ze strony wspó³pracowników, umo¿liwia mu dalsze 
efektywne i wydajne wykonywanie obowi¹zków zawodowych w „jedynym takim miejs-
cu pracy na œwiecie”.
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