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Doktorantka postawiła przed sobą trudne zadanie, gdyż podjęty przez nią temat 

jest prekursorski technologicznie a przy tym trudny emocjonalnie. Konserwatorzy dzieł 

sztuki wielokrotnie mają do czynienia z dziełami wykonanymi w drewnie, jednakże w



tym przypadku wyjątkowa jest skala tych dzieł — skala architektoniczna. Baraki są 

przecież zabytkami nieruchomymi, a ich charakter i ranga historyczna są szczególne. 

Priorytetem jest zachowanie oryginalnej struktury. Ponadto jakakolwiek, nawet 

niezbędna ingerencja w substancję zabytkową Oświęcimskiego Obozu jest zawsze 

ryzykowna, narażona na komentarze mediów, nie zawsze kompetentne. Dlatego 

właśnie poszukiwanie właściwych metod i środków jest tak ważne i cenne. 

Pani Maria Urban-Dąbek była jednak do tego dobrze przygotowana. Jej CV 

obejmuje kilkanaście lat pracy zawodowej, prezentuje kilkanaście realizacji z 

konserwacji zabytków drewnianych: ołtarzy, mebli. Od ośmiu lat wykonuje prace w 

Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. Obejmowały konserwację muzealiów, w 

tym obiektów o podłożu drewnianym, konserwację drewna dotkniętego korozją 

chemiczną i drewnianej architektury baraków. Te doświadczenia zaowocowały 

refleksją w czterech referatach konferencyjnych i w czterech publikacjach (dwie z nich 

są w druku). Ponadto Doktorantka koordynowała jedno z zadań realizowanych w 

ramach unijnego grantu p.t. Auschwitz-Zachowanie autentyzmu-Dziewięć zadań na 

lata 2012-2015. Jest zatem rzeczą zrozumiałą, iż tak obszerny dorobek, 

jednoznacznie ukierunkowany na konserwację drewna, Doktorantka chciała 

podsumować niniejszą dysertacją, która w istocie ma charakter małej monografii. 

W swojej dysertacji przedstawiła efekty swoich kilkuletnich prac które 

doprowadziły do zatrzymania korozji chemicznej drewna. W tym celu przez kilka lat 

monitorowała proces korozji a także wykonała szereg specjalistycznych badań, 

określających skład jakościowy i ilościowy chemicznych substancji w skorodowanym 

drewnie. Udowodniła, że zatrzymanie procesu korozji jest możliwe. Zebrane wnioski z 

prowadzonych prób pozwoliły na sformułowanie wytycznych konserwatorskich, 

zawierających szczegółową metodykę postępowania z uszkodzonym drewnem. Jak 

sama pisze — głównym celem jej pracy „stało się więc opracowanie bezpiecznej 

metody konserwacji drewna braków drewnianych dotkniętego zniszczeniami w postaci 

korozji chemicznej. (...) jak również zwrócenie uwagi na możliwość rezygnacji z 

 



aktualnych przepisów techniczno- budowlanych w zakresie zabezpieczenia 

ogniochronnego w przypadku obiektów zabytkowych." 

Praca Pani Urban-Dąbek obejmuje problematykę historyczną, architektoniczną, 

materiałoznawczą i najobszerniej - konserwatorską. Sformułowanie tytułu jest trafne i 

precyzyjne, a niezwykle szczegółowy spis treści — 3,5 strony, około 80 pozycji — ułatwia 

poruszanie się w obszernym materiale. 

Praca składa się z ośmiu rozdziałów w klasycznym układzie. Wstęp, oznaczony 

liczbą 1, określa cele pracy, metody badawcze, zakres i obszar badawczy. 

Rozdział 1 został zatytułowany: Baraki drewniane zlokalizowane na terenie 

obozu Auschwitz Il -Birkenau, odcinek BII — rys historyczny. Składa się z dwu 

podrozdziałów: 1.1. Obóz Birkenau i 1.2. Baraki drewniane 260/9 OKH — geneza i 

charakterystyka obiektów. W tym drugim podrozdziale, merytorycznie istotnym, 

Autorka szczegółowo omawia genezę drewnianych baraków modułowych, rodzaje ich 

adaptacji do zróżnicowanych funkcji, sposób ich wykonania, stan zachowania i 

sukcesywny proces zniszczeń po zakończeniu wojny. Architektura drewnianych 

baraków obozowych nie doczekała się wielu analiz ani nawet szerszych omówień, 

nawet w ostatnim trzydziestoleciu. Autorka ustaliła, iż te drewniane baraki, 

produkowane masowo w modułach do łatwego montażu, były przeznaczone na stajnie 

dla koni a zarazem także dla więźniów obozów koncentracyjnych. Przedstawione tutaj 

szczegółowe informacje historyczne są rezultatem wnikliwej, wręcz imponującej 

kwerendy archiwalnej i ikonograficznej. 

W końcowym punkcie — najciekawszym w aspekcie konserwatorskim (1.2.6. 

Baraki drewniane - główne przyczyny zniszczeń) — Autorka przedstawia konkretne 

przyczyny zniszczeń. Większość z nich jest oczywista. Są to: 1) Charakter architektury 

baraku. 2) Ekspozycja na warunki zewnętrzne oraz zmienne warunki klimatyczne 

zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz. 3) Czynniki biologiczne. 4) Trudne warunki 

gruntowo-wodne, 5) Niskie posadowienie baraku. Każda z tych przyczyn jest 

szczegółowo omówiona. Najważniejsza i może najbardziej destrukcyjna jest ostatnia 

 



przyczyna — 6) Szeroko pojęta działalność człowieka. Owa „działalność człowieka” to 

nie tylko świadome lub nieświadome dewastacje, ale także źle prowadzone prace 

zabezpieczające. W rezultacie wieloletniego doświadczenia badawczego Doktorantki 

okazało się, że działaniem najbardziej negatywnym w skutkach było standardowe, 

przeciwpożarowe zabezpieczenie drewna baraków. Substancje opóźniające spalanie 

powodowały zniszczenia powierzchniowych warstw drewna, a przede wszystkim 

utratę warstw malarskich i cennych śladów pozostawionych przez więźniów. 

Zwrócenie uwagi na to przez Autorkę jest jednym z najważniejszych spostrzeżeń w 

tej pracy. 

Logiczną konsekwencją powyższych rozważań historycznych i obserwacji 

postępujących przez lata zniszczeń jest kolejny rozdział materiałoznawczy 2. Drewno 

(iglaste) — ogólne informacje dotyczące budowy i mechanizmu niszczenia jego 

strukturalnych składników. W rozdziale tym Autorka omawia najpierw Makroskopowa 

i mikroskopową budowę drewna (2.1.), potem Chemiczną budową drewna (2.2.) z 

trafnym i niezbędnym podziałem na celulozę, hemicelulozy i ligninę a następnie — 

Główne mechanizmy degradacji (2.3.) tych poszczególnych składników. Te bardzo 

szczegółowe rozważania będą przydatne Autorce (i czytelnikom jej pracy) w kolejnych 

rozdziałach, gdzie szczegółowo przedstawi mechanizmy destrukcji drewna i sposoby 

przeciwdziałania. 

Rozdział 3 zatytułowany Korozja chemiczna drewna — charakterystyka 

zniszczenia jest w istocie obszernym zreferowaniem stanu badań. Składa się z dwu 

części. W części pierwszej (bezpośrednio pod tytułem rozdziału) Autorka przedstawia 

publikacje bardziej ogólne, a w części drugiej — (3.1) Wybrane publikacje - przegląd 

pod kątem identyfikacjj procesów korozyjnych w drewnie w wyniku użycia 

nieorganicznych środków ochrony drewna — analizuje szczegółowo wybrane 

publikacje dotyczące problematyki, którą zajęła się w swych badaniach.



W kolejnych rozdziałach Doktorantka wnikliwie i szczegółowo  referuje 

zagadnienia technologii konserwatorskiej oraz wyniki swoich badań laboratoryjnych 

zatem ich ocena wykracza poza kompetencje recenzenta - architekta i historyka sztuki 

Dysertację kończy obszerne „Podsumowanie” przejrzyście przedstawiające są 

rezultaty prac konserwatorskich i osiągnięte cele badawcze, przede wszystkim 

monitorowanie materiału zabytkowego drewnianych baraków obozowych, 

przeprowadzenie szerszych analiz porównawczych, uchwycenie genezy omawianych 

zjawisk destrukcyjnych, aby ukazać najpilniejsze potrzeby w dalszych badaniach 

konserwatorskich . 

Doktorantka jest jedną z nielicznych osób, która zwróciła uwagę na architekturę 

obozową w kontekście dramatycznej historii i na szczególną potrzebę zachowania 

autentyzmu zabytkowej materii. Przy tym aspekt technologiczny jej rozważań jest 

poniekąd pionierski, gdyż literatura omawiająca zjawiska korozji chemicznej drewna 

jest relatywnie skromna, albowiem problematyka ta we współczesnym rozumieniu 

zaistniała w badaniach konserwatorskich relatywnie niedawno. Dlatego też, jak 

zaznaczyłem w pierwszych zdaniach, niniejsza dysertacja jest opracowaniem 

ważnym, a przy tym bardzo wnikliwym, o charakterze profesjonalnego studium. 

Multi-dyscyplinarne podejście do problematyki zaowocowało obszernym 

tekstem obejmującym 249 stron, w tym 7 stron bibliografii (126! pozycji z 

profesjonalnym podziałem na publikacje drukowane, publikacje online, materiały 

niepublikowane i archiwalia). Merytorycznie interesujący i znakomity technicznie 

materiał ilustracyjny, liczący 84 fotografii, 33 innych ilustracji, 38 tabel, 101 wykresów) 

został zamieszczony w tekście. Trzy początkowe rozdziały zasadniczego tekstu 

dysertacji są opracowane rzetelnie od strony źródłowej, a dzięki licznym, erudycyjnym 

dygresjom znakomicie wprowadzają w skomplikowaną tematykę. Wyróżnić tutaj trzeba 

stan badań, który jest w istocie podzielony na dwie części. W rozdziale 1 jest 

rezultatem rzetelnej kwerendy archiwalnej i kwerendy opracowań historycznych, a w 

 



rozdziale 3 jest kompetentnym wykazem i omówieniem dostępnej literatury 

konserwatorskiej. 

Dodatkowym wolumenem uzupełniającym dysertację jest liczący 106 stron 

Aneks, zawierający dokumentację badań konserwatorskich z licznymi ilustracjami i 

tabelami podzielonymi na 12 rozdziałów. Ostatni rozdział Aneksu jest odmienny. 

Przedstawia Przykłady obiektów w których obserwowano zniszczenia drewna w 

postaci korozji chemicznej zlokalizowanych poza PMA-B, czyli poza Oświęcimskim 

Obozem. Recenzent ma wątpliwości, czy ten rozdział jest we właściwym miejscu, czy 

być może nie lepiej byłoby — po modyfikacjach — umieścić go w zasadniczym 

wolumenie dysertacji w części wstępnej, albo w rozdziale 3. 

W rezultacie badań Autorki powstała rozprawa, która ma charakter 

synkretyczny, łączy bowiem wiele dziedzin: przede wszystkim wskazania 

konserwatorskie i rewaloryzacyjne a także historię oraz historię architektury. Na 

wyróżnienie zasługuje rzetelna metoda pracy Doktorantki i waga jej własnych dokonań 

konserwatorskich, nadto zebranie bardzo zróżnicowanych i rozproszonych informacji 

bibliograficznych dotyczących tej tematyki. 

Prezentacja licznego materiału zabytkowego i wieloletnich badań własnych 

stanowiła poważne i ryzykowne wyzwanie, lecz rezultat jest ze wszech miar 

pozytywny: praca jest dobrze skonstruowana, przejrzyście i logicznie. Tematy 

poruszane w kolejnych rozdziałach układają się w całość logiczną kompozycyjnie: od 

ogółu do szczegółu a także w całość logiczną ideowo. Wykład jest spójny, prowadzony 

potoczystą polszczyzną, oparty o bogaty materiał zabytkowy, archiwalny i 

bibliograficzny, w którym Autorka porusza się swobodnie. W sugestywny sposób 

opisuje prezentowane zabytki, często przywołując we właściwych miejscach tekstu 

liczne ilustracje. Przedstawiona dokumentacja jest rzetelna i w istocie prekursorska a 

analizy są wnikliwe. 

Rolą recenzenta jest przedstawienie oprócz zalet także wszystkich uwag i 

 



wątpliwości, nawet przy tak jednoznacznie pozytywnej pracy jak niniejsza. Tu pojawia 

się pewien kłopot, albowiem poza uwagą odnośnie rozdziału 12 w Aneksie nie sposób 

Doktorantce zarzucić innych uchybień. Nawet literówek i powtórzeń jest niewiele. 

Całość rozprawy: tekst wraz z ilustracjami i tabelami, powinna zostać koniecznie 

opublikowana i poszerzona o indeksy. Zebrany materiał i zaprezentowane analizy 

będą niezwykle użyteczną informacją dla przedstawicieli wielu dyscyplin nauki, przede 

wszystkim konserwatorów dzieł sztuki, ale też historyków, historyków architektury, 

historyków sztuki, a także dla urzędów konserwatorskich jako opracowanie bez 

wątpienia wzorcowe. Recenzent uważa, iż Doktorantka, przedstawiając swoje badania 

i realizacje, raczej otwiera niż zamyka dyskusję o potrzebach i konserwacji zabytkowej 

architektury drewnianej. Jej kolejne badania i doświadczenia realizacyjne zapewne 

wzbogacą wiedzę o metodach konserwacji zabytkowej architektury drewnianej, 

zróżnicowanej technicznie i formalnie. 

Uważam, że przedstawiona do recenzji dysertacja Pani Marii Urban-Dąbek 

spełnia ustawowe warunki merytoryczne i wnioskuję o dopuszczenie Autorki do 

dalszych etapów przewodu doktorskiego. Ponadto stwierdzam, iż biorąc pod uwagę 

zakres i jakość badań oraz unikatową rangę rozwiązywanych problemów, niniejsza 

dysertacja prezentuje bardzo wysoki poziom merytoryczny. Wnoszę zatem o jej 

wyróżnienie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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