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Prof. Krzysztof Chmielewski      Warszawa, 14.09.2022 
Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 
 
 

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Marii Urban – Dąbek pt. 

Baraki byłego obozu zagłady KL Auschwitz II Birkenau zlokalizowane na odcinku B II – 

poszukiwanie rozwiązań konserwatorskich pozwalających zatrzymać proces korozji 

chemicznej drewna 

 

Recenzję przygotowano na podstawie dostarczonych materiałów: 

- Curriculum Vitae doktorantki, 

- Portofolio z informacją o wybranych pracach konserwatorskich, 

- dysertacji doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. Grażyny Korpal i dr hab. Jarosława 

Adamowicza prof. uczelni (promotor pomocniczy) pt. Baraki byłego obozu zagłady KL 

Auschwitz II Birkenau zlokalizowane na odcinku B II – poszukiwanie rozwiązań 

konserwatorskich pozwalających zatrzymać proces korozji chemicznej drewna wraz z 

Aneksem. 

 

Dane osobowe i dorobek naukowo-artystyczny na podstawie przedstawionych 

materiałów. 

Mgr Maria Urban-Dąbek w 2003 roku ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie a 

w 2009 otrzymała stopień mgr sztuki na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 

Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Pracę magisterską dotyczącą technologii i techniki 

uzupełniania oraz rekonstrukcji alabastrowej miniatury „Ukrzyżowanie Chrystusa” ze zbiorów 

Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykonała pod kierunkiem prof. Ireneusza 

Płuski. 

W trakcie studiów doktorantka odbyła praktyki studenckie przy konserwacji 

kamiennego portalu w dworze w Czernej k/Jeleniej Góry, konserwacji prawej nawy bocznej w 

kościele p.w. Św. Joachima w Sosnowcu, konserwacji sklepienia prawego transeptu w kościele 

w Żółkwi, konserwacji ołtarza św. Jadwigi w Katedrze Wawelskiej. 

Pani Maria Urban- Dąbek po ukończeniu studiów brała udział w licznych pracach 

konserwatorskich w zespołach wykonawczych, prowadziła samodzielnie prace oraz 

sprawowała nadzór konserwatorski. Między innymi były to: 

- prace w Kaplicy Wazów w Katedrze Wawelskiej, 

- konserwacja wystroju Kaplicy Potockich w tym konserwacja alabastrowej rzeźby 
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 przedstawiającej bpa Filipa Padniewskiego, 

- konserwacja malowideł ściennych w celi aptecznej w Klasztorze Benedyktynek w 

  Staniątkach, 

- prace przy konserwacji nagrobka Kazimierza Wielkiego w Katedrze Wawelskiej, 

- konserwacja gzymsu pod sklepieniem prezbiterium kościoła p.w. Wniebowzięcia 

  NMP na krakowskich Bielanach, 

- prace przy konserwacji nagrobka Władysława Jagiełły w Katedrze Wawelskiej. 

Począwszy od 2014 roku doktorantka pracuje dla Państwowego Muzeum Auschwitz – 

Birkenau wykonując między innymi: 

 - konserwację muzealiów w tym obiektów na podłożu drewnianym i szklanym, 

 -  monitoring korozji chemicznej w wybranych drewnianych barakach na 

  terenie obozu Auschwitz II – Birkenau odcinek BII, 

- koordynację prac konserwatorskich oraz budowlanych w barakach B-154 i B 

  159, 

- nadzór konserwatorski przy pracach przy połowie baraku B-210 oraz baraku 

  B-167, 

- opracowanie programu prac konserwatorskich przy baraku B-170, 

- działania o charakterze konserwatorsko profilaktycznym przy drewnianych obiektach 

   na terenie Muzeum. 

Pani Maria Urban-Dąbek jest autorką dwu publikacji dotyczących problematyki konserwacji 

zabytków z Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau jednego złożonego już do druku i 

jednego będącego w przygotowaniu. Brała udział w kilku konferencjach poświęconych 

ochronie obozów zagłady i obozów jenieckich z czasów II Wojny Światowej. 

 

Recenzja rozprawy doktorskiej. 

Przedmiotem dysertacji doktorskiej Pani Marii Urban-Dąbek jest poważny problem związany 

z postępującym procesem korozji chemicznej drewna w strukturze baraków byłego obozu 

zagłady Auschwitz II – Birkenau, znajdujących się na odcinku B II. Do dzisiaj na tym terenie 

z pierwotnych 230 drewnianych budynków zachowało się jedynie 20. Pozostają one ponurym 

świadectwem niewyobrażalnych zbrodni, które popełniono na więźniach, z których 

zdecydowana większość nie przeżyła wojny. 

 Modułowe baraki wzorowane były na drewnianych stajniach, które zaadoptowano na 

potrzeby obozów koncentracyjnych. Pełniły one różne funkcje, w większości jako 

pomieszczenia „mieszkalne” dla stłoczonych w nich więźniów, jako budynki sanitarne i 
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przeznaczone na kuchnie. Większość baraków na terenie obozu Auschwitz-Birkenau 

przetrwała wojnę, ale bezpośrednio po jej zakończeniu wiele z nich rozebrano a drewniany 

materiał sprzedawano. W 1947 roku powstałe na terenie byłego obozu Muzeum przejęło 39 

drewnianych budynków typu stajni. Po kilku latach, z powodu złego stanu zachowania, zostały 

one rozebrane i ponownie złożone na nowych, ceglanych podmurówkach. W kolejnych latach 

stan drewnianych elementów się pogarszał więc były one poddawane naprawom i zabiegom 

wzmacniającym z użyciem środków owadobójczych i grzybobójczych oraz środków 

ognioochronnych, które spowodowały korozję chemiczną drewna. W wyniku tego, w 

zmiennych warunkach klimatycznych, doszło do szeregu szkodliwych reakcji fizycznych i 

chemicznych (krystalizacji i rekrystalizacji higroskopijnych soli, hydrolizy, depolimeryzacji, 

utleniania, reakcji sieciowania) powodujących poważne zmiany w strukturze drewna. 

 Celem recenzowanej pracy było dokładne rozpoznanie przyczyn oraz zniszczeń 

powstałych na skutek wspomnianej korozji oraz przeprowadzenie szeregu prób 

umożliwiających opracowanie bezpiecznej i skutecznej metody konserwacji dotkniętych nią 

zabytkowych elementów konstrukcyjnych baraków. 

 Licząca 249 stron praca, poprzedzona między innymi abstraktem w języku angielskim, 

streszczeniem oraz wstępem, zawiera osiem głównych rozdziałów, z których każdy dzieli się 

na szereg mniejszych podrozdziałów. 

 Rozdział pierwszy poświęcony jest ogólnym zagadnieniom historycznym związanym z 

powstaniem i funkcjonowaniem obozu zagłady Auschwitz – Birkenau. Przedstawiono w nim 

między innymi genezę drewnianych budynków modułowych, ich funkcję, rodzaje konstrukcji, 

ich losy po zakończeniu wojny. 

 W rozdziale drugim zamieszczono ogólne informacje dotyczące budowy oraz 

mechanizmu niszczenia składników strukturalnych drewna iglastego, z którego wykonano 

baraki. Pokrótce omówiono budowę makroskopową, mikroskopową i submikroskopową 

drewna, jego budowę chemiczną oraz procesy degradacji celulozy, hemiceluloz i ligniny a 

także wpływ wody na drewno. 

 Rozdział trzeci dotyczy rodzajów zniszczeń powodowanych chemiczną korozją drewna 

i zawiera przegląd aktualnych publikacji poświęconych procesom korozyjnym powstałym w 

wyniku zastosowania nieorganicznych środków ochrony drewna. 

 Obszerny rozdział czwarty poświęcono pierwszym działaniom, których celem było 

wstępne rozpoznanie i zatrzymanie korozji chemicznej drewna w barakach zachowanych na 

terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. Przedstawiono między innymi wyniki 

monitoringu postępującej korozji, stopień zasolenia drewna, porównanie przeprowadzonych 
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obserwacji z danymi archiwalnymi dotyczącymi rodzajów preparatów ochronny drewna 

zastosowanymi w przeszłości oraz charakterystykę tych środków. Zamieszczono wyniki 

monitoringu mikroklimatu w barakach, wyniki badań drewna przeprowadzone pod kątem 

korozji chemicznej i identyfikacji substancji nieorganicznych oraz organicznych, badania pH 

drewna. Przedstawiono charakterystykę soli amonowych odpowiedzialnych za korozję drewna 

oraz ich wpływ na jego właściwości mechaniczne. 

 Rozdział piąty zawiera przegląd metod stosowanych w celu powstrzymania korozji 

chemicznej drewna oraz ocenę możliwości ich zastosowania w przypadku zniszczeń 

powstałych w barakach na terenie byłego obozu zagłady. 

 W rozdziale szóstym przedstawiono wyniki prób odsalania drewna metodą próżniowo 

ciśnieniową oraz metodą kąpieli i kompresów, ponad to ocenę stanu zachowania drewna 

poddanego powyższym zabiegom. Wykorzystano do tego celu mikrofotografię oraz tomografię 

komputerową. 

 Rozdział siódmy jest opisem przebiegu prac wykonanych w celu zatrzymania korozji 

chemicznej drewna w baraku B-167. Przedstawiono etapy prac, badania stopnia zasolenia, 

przebieg odsalania metodą kąpieli i metodą kompresów oraz wyniki ich skuteczności. 

 Rozdział ósmy, podsumowujący całość projektu, zawiera wytyczne dotyczące 

skutecznego przeprowadzania zabiegu odsalania drewna baraków. Opisano w nim zalecenia 

warunkujące bezpieczny procesu odsalania, oczyszczania i usuwania warstw wtórnych, 

odsalania elementów nie pokrytych warstwami malarskimi i elementów z zachowanymi 

oryginalnymi warstwami malarskimi, kontrolowane suszenie odsolonego drewna. 

 Pracę zamyka krótkie podsumowanie, spisy fotografii, ilustracji tabel i wykresów oraz 

bibliografia. 

 Dołączony w osobnym tomie Aneks liczy 106 stron i zawiera pełne wyniki 

przeprowadzonych badań oraz szczegółowe informacje techniczne dotyczące między innymi: 

badania drewna, badania kompresów odsalających, badania użytej do odsalania wody, spis 

odsalanych elementów, materiałów przygotowanych do odsalania drewna kolejnego baraku, 

charakterystyki procesów zachodzących podczas odsalania metodą kąpieli i kompresów. 

Dołączono również fotogrametrię w świetle bocznym jednego z drewnianych paneli baraku, 

kartę z monitoringu korozji, rejestr stanu zachowania i rejestr wykonanych zabiegów dla baraku 

B-167, przykłady innych zabytków zniszczonych przez korozję drewna. 

 Poszczególne badania wykonano między innymi w Centralnym Laboratorium Analiz 

Środowiskowych Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, na 

Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, w Laboratorium Państwowego Muzeum 
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Auschwitz-Birkenau oraz w Pracowniach Konserwatorskich Państwowego Muzeum 

Auschwitz-Birkenau. 

 

 Trudno jest przecenić znaczenie badań przeprowadzonych przez Panią Marię Urban – 

Dąbek. Wynika to przede wszystkim z wyjątkowej wartości jaką posiadają dla nas materialne 

ślady dramatycznych wydarzeń, które miały miejsce na terenie byłego obozu śmierci. Wszelkie 

działania, które mają na celu ich ochronę i służące ich przetrwaniu, muszą być realizowane z 

wyjątkową rozwagą i skrupulatnością. Podjęte przez doktorantkę trudne zadanie rozwiązania 

problemu chemicznej korozji drewna, zostało przeprowadzone z zachowaniem tych warunków. 

 Dokładnie rozpoznano uwarunkowania historyczne, które mogły mieć wpływ na stan 

zachowani baraków i rodzaj czynników niszczących. Ważny w tym względzie jest zarówno 

rodzaj konstrukcji baraków, identyfikacja materiałów oraz zebranie informacji o wszelkich 

podejmowanych w przeszłości działaniach konserwatorskich i zastosowanych podczas nich 

metod oraz środków. 

Program działań badawczych został ułożony logicznie i poprawnie pod względem 

merytorycznym. Rozpoznano stopień i zakres dotkniętej korozją substancji zabytkowej. W tym 

celu pobrano szereg próbek drewna, które zostały poddane analizie i obserwacji 

mikroskopowej. Przyjęto zasady określenia stopnia oraz skali korozji, które pozwoliły na 

rozpoznanie zakresu destrukcji w poszczególnych barakach. Pobrane próbki drewna 

przebadano pod względem identyfikacji przyczyn powstałej korozji. Wykorzystano między 

innymi badania mikroskopem elektronowym SEM-EDX, fluorescencję rentgenowską XRF, 

dyfraktometrię proszkową, badania składu jonowego, chromatografię gazową GC-MS, badania 

pH. Otrzymane dane skorelowano z informacjami archiwalnymi na temat stosowanych w 

przeszłości preparatów do impregnacji ognioochronnej. Te wszechstronne, przeprowadzone z 

zastosowaniem zaawansowanych metod badawczych analizy, pozwoliły na ustalenie, iż 

główną przyczyną korozji drewna są sole amonowe wchodzące w skład używanych w 

przeszłości środków impregnujących. 

Z równą dokładnością przeprowadzono badania mające na celu opracowanie 

optymalnej metody odsalania dotkniętego korozją drewna. Wykonano szereg testów metodą 

próżniowo ciśnieniową, metodą kąpieli i kompresów wodnych. W każdym przypadku, biorąc 

pod uwagę różne czynniki, oceniano efektywność przeprowadzonych prób. Ustalono, że w 

przypadku drewnianych elementów pozbawionych warstw malarskich najskuteczniejszą jest 

metoda kąpieli natomiast metoda z zastosowaniem kompresów przede wszystkim sprawdza się 

przy fragmentach z zachowanymi warstwami malarskimi. Proces odsalania oraz suszenia 



 6 

drewna po przeprowadzonych zabiegach był dokładnie monitorowany i analizowany pod kątem 

bezpieczeństwa dla zabytkowej materii. 

Wyniki badań z powodzeniem zastosowano podczas odsalania drewna pierwszego 

baraku B-167. Cały proces z wykorzystaniem metod kąpieli i kompresów był dokładnie 

kontrolowany oraz dokumentowany. Badano między innymi stopień zasolenia, rozłożenia soli 

w poszczególnych elementach, efektywność odsalania. W ostatnim rozdziale pracy 

przedstawiono dokładne wytyczne dla przyszłego odsalania kolejnych baraków. 

 

Pracę Pani Marii Urban-Dąbek oceniam bardzo wysoko. Pragnę podkreślić wnikliwość 

i rzetelność z jaką doktorantka przeprowadziła imponującą ilość badań i testów, 

wszechstronność rozpoznania problemu i umiejętność wykorzystania badań w praktyce. Dobór 

metod badawczych był właściwy i z wykorzystaniem zaawansowanej technologii. Założone 

cele pracy zostały osiągnięte oraz zastosowane w konserwacji, co zwłaszcza w tym przypadku 

jest niezwykle ważne. Praca jest znakomita pod względem dokumentacyjnym: zawiera 

ogromną ilość tabel, wykresów, fotografii mikroskopowych, które świetnie ilustrują 

poszczególne etapy badań. Pomimo technicznego charakteru oraz ilości zawartych informacji 

czyta się ją bardzo dobrze, układ pracy jest przejrzysty. Zamieszczona bibliografia jest 

wyczerpująca i właściwie dobrana pod względem merytorycznym, zawiera materiały 

opublikowane, archiwalne, źródła niepublikowane oraz odniesienia do stron internetowych. 

Nie ulega wątpliwości, że wyniki pracy przyczynią się do uratowania kolejnych, 

baraków na terenie byłego obozu, które są zagrożone postępującą korozją drewna.  

 

Z pełnym przekonaniem stwierdzam, że praca Pani Marii Urban-Dąbek oraz jej dorobek 

artystyczny i naukowy spełniają wymagania Ustawy z dnia 14.03.2003 roku (wraz z 

późniejszymi zmianami) o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytułach 

w zakresie sztuki stawiane kandydatom do uzyskania stopnia doktora sztuki i wnoszę o 

dopuszczenie do dalszego procedowania. 

 

 

 
   

        Krzysztof Chmielewski 


