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1 Stan zachowania warstw malarskich  
przed konserwacją.

The condition of paint layers  
before conservation.

Z początku niewielu wierzyło w możliwość stworzenia Kapitału Wieczystego na rzecz 
Miejsca Pamięci. Gdy wielkimi krokami powstawała Fundacja Auschwitz-Birkenau, 

nie brakowało głosów krytycznych; mówiono, że to przesada i że lepiej byłoby wspierać 
np. projekty edukacyjne. 

Dziś widzimy, że droga, jaką wybraliśmy, okazała się słuszna. Tak wiele rządów i osób 
włączyło się w tworzenie zabezpieczenia finansowego dla ratowania autentyzmu. 

Zrozumiano bowiem, że na tym opiera się i opierać się będzie edukacja. Obok słów 
Ocalałych, to właśnie zachowane pozostałości poobozowe tworzą możliwość osobistego 
doświadczenia przestrzeni Auschwitz z perspektywy coraz to nowych pokoleń.

Byliśmy to winni ofiarom, ale też nam samym, naszym dzieciom, dzieciom naszych 
dzieci: ludzkości. Tylko w ten sposób indywidualnie budowana pamięć – oparta 

na namacalnych dowodach Szoa i terroru obozu koncentracyjnego – ma szansę być 
kluczem dla moralnie odpowiedzialnej przyszłości.

At the beginning, few believed in the possibility of creating Perpetual Fund  
for the sake of the Memorial. When the Auschwitz-Birkenau Foundation got off  

to a flying start, there was no lack of critical voices. They said it was a step too far,  
and that it would be better to support, for instance, educational projects. 

Today we know that the road we have chosen has turned out to be the right one. 
So many governments and people have joined in creating a financial safeguard  

for rescuing authenticity. It is now understood that this is and will be the basis  
for education. Alongside the words of the Survivors, it is precisely the preserved 
original remains of the camp that create the possibility of personally experiencing  
the Auschwitz space from the perspective of succeeding new generations. 

We owe this to the victims, but also to ourselves, to our children, and to our 
children’s children—to humanity. Only in this way does individually constructed 

memory—based on tangible evidence of the Shoah and the terror of the concentration 
camp—have a chance to be the key to a morally responsible future.

Piotr M. A. Cywiński
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Konserwacja baraków murowanych o historycznych numerach  
7 i 8 odbyła się w ramach rozpoczęcia realizacji wieloletniego 

projektu konserwacji budynków murowanych na odcinku BI byłego 
obozu Birkenau.

Realizacja projektu była jednym z zadań realizowanych w ramach 
Globalnego Planu Konserwacji, opracowanego w 2009 r. w celu 

zachowania wszystkich poobozowych pozostałości na terenie Miejsca  
Pamięci. Obejmuje on: teren, budynki, elementy infrastruktury, zbiory 
oraz archiwalia. W praktyce Globalny Plan Konserwacji polega na suk-
cesywnej, kompleksowej konserwacji tych obiektów i przedmiotów.  
O kolejności prac decyduje ich stan zachowania. Realizację Globalne-
go Planu Konserwacji umożliwiają środki pochodzące z utworzonego 
w tym celu przez Fundację Auschwitz-Birkenau Funduszu Wieczystego. 

Projekt konserwacji dwóch baraków o numerach inwentaryzacyj-
nych B-123 (historyczny nr 8) i B-124 (historyczny nr 7) był pro-

jektem pilotażowym dla wszystkich murowanych obiektów odcinka BI. 
Jego przeprowadzenie miało być czymś więcej niż tylko kolejnym za-
daniem konserwatorskim. Miało pokazać, czy i w jakim stopniu moż-
liwe jest spełnienie naszych założeń konserwatorskich dla tych spe-
cyficznych obiektów. Założenia te to m.in. ograniczenie niezbędnych 
ingerencji do minimum wynikającego z wymagań technicznych oraz 
ochrona w jak największym stopniu wszystkich zachowanych ele-
mentów historycznych, przy równoczesnym ograniczeniu ingerencji 
estetycznych i zmian w odbiorze wizualnym obiektów. Równocześnie, 
wykonane prace miały pozwolić na bezpieczne udostępnienie baraków 
zwiedzającym, co ze względu na ich stan nie było wcześniej możliwe. 

Wstęp

Przekazujemy w Państwa ręce publikację 

podsumowującą konserwację dwóch baraków 

murowanych na terenie dawnego niemieckiego 

nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady 

Auschwitz II-Birkenau. 

Introduction

We are pleased to present a publication 

summarizing the conservation of two brick 

barracks on the grounds of the former German Nazi 

Auschwitz II-Birkenau concentration  

and extermination camp. 

The conservation of the brick barracks historically numbered 7 and 8 
marked the start of a multiyear project for conserving brick build-

ings in sector BI of the former Birkenau camp. 

The project was one of the tasks realized under the Master Plan for 
Preservation, developed in 2009 for the conservation of everything 

that remains of the camp on the grounds of the Memorial. This includes 
the terrain, buildings, infrastructure, museum exhibits, and archives.  
In practice, the Master Plan embraces the successive, comprehensive 
conservation of these buildings and objects. The condition of the build-
ings and objects will determine the order in which they are conserved. 
The realization of the Master Plan is made possible by the proceeds  
of the Perpetual Fund established for this purpose by the Auschwitz- 
Birkenau Foundation. 

The project for the renovation of the two barracks with invento-
ry numbers B-123 (historically number 8) and B-124 (historical-

ly number 7) was a pilot program for all the brick buildings in sec-
tor BI. It was planned as more than simply another conservation task.  
It was intended to show how and to what extent it is possible to follow 
our preservation guidelines for these specific structures. Among other 
things, these guidelines call for limiting intervention to the essential 
technical requirements, and for the protection to the greatest degree 
possible of all extant historical elements while minimizing aesthet-
ic intervention and changes to the visual perception of the buildings.  
At the same time, the work was intended to permit secure access  
to the barracks by visitors. Owing to the condition of the barracks,  
this was not previously possible. 

2 Hale namiotowe nad barakami  
7 i 8 na odcinku BIb. 

Tent halls above the barracks  
7 and 8 at section BIb.
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Projekt ten był pierwszym prowadzonym przez interdyscyplinarny, 
utworzony specjalnie na potrzeby tego zadania, zespół realizują-

cy prace konserwatorskie i roboty budowlane, składający się ze spe-
cjalistów zatrudnionych w Muzeum. To działania tego zespołu miały 
pozwolić na wypracowanie – na potrzeby realizacji kolejnych prac – 
organizacyjnych i technologicznych standardów postępowania z tak 
unikatowymi budynkami jak poobozowe baraki murowane. 

W ciągu czterech lat zakonserwowano i zachowano całość histo-
rycznej tkanki budynków, z uwzględnieniem także odkrytych 

historycznych posadzek oraz zabezpieczenia reliktów archeologicz-
nych na dziedzińcu pomiędzy barakami. Z sukcesem przeprowadzono 
bezprecedensowe działania prostowania ścian, konsolidacię malo-
wideł ściennych z ograniczeniem do minimum wykorzystania żywic 
syntetycznych czy opracowanie konserwatorskich metod usuwania 
wandalizmów. W projekcie wykorzystano nowe techniki dokumen-
tacyjne i nowoczesne narzędzia, takie jak panoramy wirtualne, BIM 
(Modelowanie Informacji o Budynku) czy modele 3D w dokumentacji 
archeologicznej. Zabezpieczono baraki tak, by w przyszłości mogły być 
bez przeszkód zwiedzane i dawały świadectwo historii miejsca przez 
kontakt z autentyzmem zachowanych wnętrz z okresu funkcjonowa-
nia obozu.

This was the first project to be completed by an interdisciplinary 
team of specialists employed at the Museum, formed especially  

to meet the needs of the undertaking, who were responsible for both 
conservation and structural work. This teamwork made it possible  
to develop organizational and technological standards for dealing with 
such unique buildings as the original brick barracks. These standards will 
be applied when carrying out future projects. 

The entirety of the historical fabric of the buildings, including  
the historical floors that were discovered, underwent conservation 

and preservation over the course of four years. Archaeological finds from 
the yard between the barracks were also subject to conservation. Some 
of the work was groundbreaking—straightening the walls, reinforcing 
wall paintings while limiting the use of synthetic resins to a minimum, 
and developing preservation methods for removing damage done  
by vandals. New documentation techniques were employed, as were 
such state-of-the-art tools as virtual panoramas, BIM (Building Infor-
mation Modeling), and 3-D models in the archaeological documenta-
tion. The barracks were secured so that they can be visited in the future  
without hindrance, while bearing witness to the history of the place 
through contact with the authenticity of preserved interiors from  
the time when the camp was in operation. 

Agnieszka Tanistra-Różanowska Rafał Pióro Agnieszka Tanistra-Różanowska Rafał Pióro

3 Miejsce prac konserwatorskich  
na odcinku BIb.

The site of the conservation works  
in section BIb.

4 Auschwitz II-Birkenau.
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Badania 
i stan zachowania  
obiektów

Prace na odcinku BI poprzedzone zostały kilkuletnimi, wielodyscy-
plinarnymi badaniami, które miały pozwolić na zidentyfikowanie 

głównych czynników powodujących niszczenie budynków i wskazać 
bezpieczne dla obiektów metody pozwalające na zatrzymanie ich po-
stępującej degradacji. Przekrojowe badania objęły konstrukcję obiek-
tów, przyczyny korozji biologicznej, a także drewno, żelbet, zaprawy 
mineralne, metal oraz nawarstwienia malarskie. Na ich wynikach 
oparto się przy planowaniu konserwacji obiektów.

Research  
and the Condition  
of the Buildings

The work in sector BI was preceded by several years of interdisciplinary 
research intended to make it possible to identify the main factors 

causing the deterioration of the structures and to identify methods that 
would be safe for the barracks while arresting the ongoing degradation. 
The multidimensional research covered the construction of the build-
ings and the causes of biological corrosion. It encompassed the wood, 
reinforced concrete, mineral mortar, metal, and paint layers. The results 
served as the basis for planning the conservation of the buildings. 

5 Barak 8. Rejestr stanu zachowania nawarstwień malarskich.

Barracks 8. Illustration of the condition of paint layers. 

6 Barak 8. Wejście do pomieszczenia więźnia 
funkcyjnego. Stan przed konserwacją. 

Barracks 8. Entrance to a prisoner 
functionary’s room before conservation.

7 Barak 8. Stan zachowania jednej ze ścian przed konserwacją.

Barracks 8. The condition of one of the walls before conservation.
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Przyczyny złego stanu zachowania baraków w Birkenau mają źró-
dła zarówno w samej konstrukcji obiektów, jak i w czynnikach ze-

wnętrznych. Baraki wybudowano w znacznej mierze z materiałów roz-
biórkowych, pochodzących ze zniszczonych przez Niemców domów wsi 
Brzezinka po wcześniejszym wysiedleniu ich mieszkańców. Budowa 
przebiegała w pośpiechu, większość prac wykonywano w niekorzyst-
nym dla budownictwa okresie jesieni, zimy i wczesnej wiosny. Wiele 
prac wykonywali wygłodzeni i osłabieni więźniowie, którzy dodatko-
wo nie byli wykwalifikowanymi robotnikami budowlanymi. W trak-
cie budowy baraki nie były traktowane jako budynki, które miałyby 
być przydatne przez więcej niż kilka lat. Do czynników zewnętrznych, 
szczególnie niekorzystnie oddziałujących na stan zachowania, należy 
specyficzny gliniasty grunt, który pod wpływem wód opadowych oraz 
sezonowych zmian czynników atmosferycznych z biegiem lat w nie-
korzystny sposób wpłynął na konstrukcję baraków. Naturalne procesy 
starzenia wszystkich materiałów – pod wpływem agresywnego wpły-
wu warunków atmosferycznych i otwartej przestrzeni – również ule-
gły przyspieszeniu.

The reasons for the poor condition of the barracks in Birkenau 
were related to both the way they were built, and external factors.  

The barracks were constructed to a large degree using material salvaged 
from houses that the Germans demolished in the village of Brzezinka af-
ter first expelling the residents. Construction was hurried and was most-
ly carried out under unfavorable weather conditions in the fall, winter, 
and early spring. Much of the labor was done by prisoners who, besides 
being hungry and weak, were not qualified construction workers. When 
they were built, the barracks were not regarded as structures intended  
to be usable for more than a few years. The external factors that had 
a particularly negative influence on the present condition of the bar-
racks included clay soil that, over the years, had a deleterious effect on 
the structures due to the impact of runoff water and seasonal changes. 
Atmospheric conditions and exposure in the open air also accelerated  
the natural aging processes affecting all the materials.

8 Barak 8. Posadzka w pomieszczeniu 
sanitariatu. Stan przed konserwacją.

Barracks 8. The floor in the lavatory before 
conservation.

9 Obserwacja mikroskopowa próbki warstwy 
malarskiej.

Microscopic observation of a sample  
of wall paint.

10 Barak 7. Zdjęcie mikroskopowe przekroju 
warstw malarskich.

Barracks 7. A cross-section of paint layers 
photographed under a microscope.

11 Fotografia mikroskopowa próbki drewna 
jodłowego pobranej z pryczy w baraku 7.

Sample of fir wood collected from  
a bunk in barracks 7, photographed under 
a microscope.
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Wybrane zagadnienia 
konserwatorskie

Kompleksowe prace konserwatorskie prowadzone były na wszystkich 
elementach baraków i objęły szeroki zakres zabiegów, poczynając 

od oczyszczania z nawarstwień powierzchniowych i biologicznych, 
przez dezynfekcję, dezynsekcję i konsolidację, po uzupełnianie ubyt-
ków spoin wątku oraz opracowanie konserwatorskich metod usuwania 
wandalizmów. Niezwykle ważne było również opracowanie sposobów 
prezentowania nowych elementów wprowadzonych w budynkach  
ze względów konstrukcyjnych. 

Jednak z uwagi na złożoność i bezprecedensowy charakter niektó-
rych zastosowanych rozwiązań ważnych dla uzyskania pełnej ochro-

ny autentyzmu baraków, a ochrona ta jest standardem wypracowanym 
przez Muzeum na przestrzeni lat, szczególnie istotne były jak najmniej 
inwazyjne i dobrze udokumentowane demontaże, konsolidacja nawar-
stwień ściennych w sposób jak najbardziej trwały, a równocześnie bez-
pieczny dla oryginału, a także jak najpełniejsze rozpoznanie obiektów 
pod kątem zachowania elementów historycznych i ich ochrony w nie-
zmienionym kształcie.

13 Barak 8. Ściana w sanitariacie. Stan 
po konserwacji i konserwatorskim 
opracowaniu wandalizmów.

Barracks 8. Lavatory wall after 
conservation and conservationist 
treatment of damage by vandals.

Selected  
Conservation Issues

Comprehensive conservation work was carried out on all compo-
nents of the barracks, encompassing a wide range of procedures 

beginning with the removal of surface and biological deposits through 
disinfection, insect removal, consolidation, the filling of gaps in brick-
work joints, and the development of methods to remove damage caused 
by vandalism. Developing methods for distinguishing new compo-
nents added to the buildings out of structural considerations was also  
of prime importance. 

Some of the procedures applied in order to fully safeguard the au-
thenticity of the barracks were complex and innovative. This kind  

of protection met standards developed over the years by the Museum.  
It was crucial for these procedures to be as non-invasive as pos-
sible. There had to be full documentation of the dismantling work  
and the consolidation of the wall layers in a way that would be as durable  
as possible, while also ensuring the safety of the original objects  
and learning as much as possible about the buildings in terms of main-
taining the historical components and preserving them unchanged. 

12 Barak 8. Fragment ściany pokryty 
wandalizmami. Stan przed konserwacją.

Barracks 8. Part of a wall covered with 
damage by vandals, before conservation. 
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Ze względu na zaprojektowane liczne prace zabezpieczające kon-
strukcję obiektów oraz konieczność kompleksowej konserwacji 

poszczególnych elementów wnętrza, niezbędne było zdemontowanie 
m.in. części posadzek ceglanych, desek prycz, stolarki okiennej i drzwio-
wej oraz więźby dachowej i pokrycia dachu. Wszystkie elementy przed 
demontażem zostały dokładnie zinwentaryzowane. Prycze, stolarkę, 
elementy więźby odpowiednio oznaczono, tak by każda deska, okno, 
kleszcz czy miecz trafiły po konserwacji w swoje pierwotne miejsce.

Dużą trudność stanowił demontaż posadzki ceglanej, którą zdejmo-
wano partiami, kładąc każdą z partii na przygotowane specjalnie 

nosze, tak by swobodnie można było nimi manewrować w obiekcie, 
a ciężar ładunku był łatwy do uniesienia. Każda partia cegieł odpowiada-
ła zaznaczonemu na zdjęciu fotogrametrycznym fragmentowi posadzki. 
Wszystkie nosze, na których przechowywano fragmenty posadzki, zo-
stały dokładnie opisane. Posadzka z pomieszczeń sanitariatu i umywalni, 
znajdujących się w baraku, została w tym celu podzielona na ponad 60 
fragmentów. Zdemontowane cegły mogły być dokładnie oczyszczone 
oraz, w niektórych przypadkach, wzmocnione i sklejone. Dzięki demon-
tażowi posadzki możliwe było wykonanie izolacji ścian fundamentów. 

14 Barak 8. Demontaż i inwentaryzacja 
posadzki.

Barracks8. Removal and inventory  
of flooring.

15 Zachowana historyczna posadzka.  
Stan po konserwacji.

Extant original floor after conservation.

Demontaż 
elementów 
baraku na 
potrzeby prac

The Dismantling  
of Barracks 
Components  
as Required  
for the Project

In view of the numerous tasks planned to secure the structure  
of the buildings, and the necessity of the comprehensive conservation 

of individual components of the interior, dismantling parts of the brick 
floors, the boards making up the bunks, the wooden window and door 
frames, the roof trusses, and the roof covering was unavoidable. A pre-
cise inventory of all components was taken before disassembly. The bunks, 
woodwork, and roof truss parts were marked so that each board, window, 
tie, or strut could be returned to its original location following conservation. 

The dismantling of the brick flooring posed particular challenges.  
The bricks were removed in batches, with each batch being laid out 

on specially prepared stretchers so that manageable loads could be lifted 
and maneuvered inside the building. Each batch of bricks corresponded  
to a part of the floor as depicted on photogrammetry images. The con-
tents of each of the stretchers used to carry a section of flooring were 
described in detail. The floors of the sanitary facilities and washrooms 
located in the barracks were divided up into more than 60 batches for this 
purpose. The dismantled bricks could then be thoroughly cleaned and,  
in some cases, reinforced and glued back together. The temporary removal 
of the floors also made it possible to insulate the foundation walls. 
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16-17-18 Konsolidacja warstw malarskich  
z zastosowaniem iniekcji spoiwa.

Consolidation of paint layers by injection 
of adhesive.

Konsolidacja 
nawarstwień 
ściennych

Dobierając środki i metody konserwacji nawarstwień, należało wziąć 
pod uwagę restrykcyjne wymagania pod względem odporności na 

zmienne warunki klimatyczne, atak mikroorganizmów oraz możliwość 
zastosowania na materiałach częściowo zawilgoconych i zasolonych. 
Wiele środków powszechnie używanych w konserwacji nie mogło być 
wprowadzonych ze względu na niespełnienie tych wymagań. 

Ze względu na warunki panujące w baraku konserwatorzy podjęli de-
cyzję, aby tam, gdzie to było możliwe, zrezygnować z zastosowania 

żywic sztucznych do konsolidacji. Utrwalanie i podklejanie warstw ma-
larskich oparto głównie na spoiwach mineralnych. 

Jednym z ciekawych i nowoczesnych rozwiązań było zastosowanie 
na szerszą skalę preparatów na bazie dyspersji nanowapna do kon-

solidacji strukturalnej warstw malarskich. Spoiwem tych środków są 
nanocząsteczki wodorotlenku wapnia zawieszone w alkoholach. Są to 
preparaty powstałe w latach 90. XX w. na uniwersytecie we Florencji. 
Przeznaczone są do konsolidacji malowideł ściennych w technikach mi-
neralnych, ale także w technikach organicznych, w przypadkach, gdy 
podłożem jest tynk wapienny lub z dodatkiem wapna. 

Zastosowanie tego typu preparatów, opartych jedynie na spoiwach 
mineralnych, wymaga czasu i cierpliwości, często konieczna jest kil-

kukrotna aplikacja, podniesienie wilgotności podłoża (okłady z mokrej 
pulpy celulozowej, konstruowanie komór o podwyższonej wilgotności 
powietrza). Efekty są widoczne dopiero z czasem, jednak są to środki 
bardzo bezpieczne dla obiektów, zgodne z mineralną techniką, w jakiej 
wykonano większość nawarstwień, stabilne w czasie, odporne na dzia-
łanie mikroorganizmów oraz duże różnice temperatury i wilgotności.

We wnętrzach baraków 

zachowały się 

oryginalne nawarstwienia 

ścienne w formie wielu 

kolorowych warstw malarskich, 

pobiał i tynków. Konsolidacja 

to termin szeroki obejmujący 

wzmocnienie warstw malarskich 

i przywrócenie im spoistości. 

Ze względu na wielość 

i zróżnicowanie technologiczne 

warstw, zagadnienie ich 

konsolidacji było bardzo złożone. 

Consolidation  
of the Wall Layers

Original wall layers in the form of numerous coats  

of colored paint, whitewash, and plaster are extant 

inside the barracks. Consolidation is a broad term that 

embraces the strengthening of layers of paint and  

the restoration of their cohesion. In view of the multiplicity 

and technological variation of the layers, their consolidation 

was an extremely complex issue. 

In selecting the means and methods for consolidating the layers, it was 
necessary to consider the restrictions imposed by the requirement for 

resistance to changing atmospheric conditions and attacks by microor-
ganisms, and applicability to materials that were partially saturated and 
saline. Many media commonly utilized in conservation could not be applied  
in view of their failure to meet these requirements.

In view of the conditions prevailing in the barracks, conservators decided 
to avoid wherever possible the use of artificial resins for consolidation. 

The fixing and adhesion of paint layers was based mainly on mineral ad-
hesives. 

One interesting, up-to-date solution was the employment on a wide 
scale of preparations based on the dispersion of calcium hydrox-

ide nanomaterials for the structural consolidation of the layers of paint.  
The adhesive in these preparations consists of nanoparticles of calci-
um hydroxide suspended in alcohols. These preparations were developed  
at the University of Florence in the 1990s. They are intended for the consoli-
dation of wall paintings in mineral techniques, but also in organic techniques  
in cases where the base is lime plaster or plasters with lime additives. 

Using preparations of this type, based solely on mineral adhesives,  
is time-consuming and requires patience. Repeated application is fre-

quently necessary, as is increasing the humidity of the base (wet cellulose 
pulp compresses, the construction of chambers with increased air humidi-
ty). The effects are not immediately visible. Nevertheless, these preparations 
are very safe for the objects, compatible with the mineral technique used 
in most of the layers, stable over time, and resistant to microorganisms and 
large variations in temperature and humidity. 
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19 Barak 8. Widoczne zdemontowane 
poszycie dachowe oraz odsłonięte 
oryginalne stropy nad pomieszczeniami 
więźniów funkcyjnych.

Barracks 8. Original ceiling of prisoner 
functionaries’ rooms visible after removal 
of roofing.

The Exposure  
and Protection  
of the Original Ceilings

The historical ceilings are extant in their original configuration  
in two rooms used by prisoner functionaries in barracks number 

8. They were in very poor condition. The wooden structural beams, 
made out of salvaged material, had suffered deterioration as a result  
of the action of microorganisms and insect infestation. The remain-
ing boards and suprema panels (cement board panels that were pop-
ular as an insulating material in the 1930s) that served as the base  
for the ceiling plaster were in very poor condition. 

Dismantling the individual components and then conserving and 
reinstalling them would have meant modifying the original his-

torical arrangement of the ceiling layers. Furthermore, the replacement 
of structural components was impossible in view of the conservation 
guidelines on preserving everything original. 

Odkrycie  
i zabezpieczenie 
oryginalnych stropów

W dwóch pomieszczeniach funkcyjnych baraku nr 8 zachowały  
się w niezmienionym układzie historyczne stropy. Ich stan za-

chowania był bardzo zły. Drewniane belki konstrukcyjne, wykonane 
z materiału rozbiórkowego, uległy degradacji na skutek działania mi-
kroorganizmów oraz żerowania owadów. Znacznie zdegradowane były 
pozostałe elementy: deski oraz płyty supremy (płyty wiórowo-cemento-
we popularne jako materiał izolacyjny w latach 30. XX w.) stanowiące 
podłoże dla tynku na suficie. 

Demontaż poszczególnych elementów, ich konserwacja oraz po-
nowny montaż wpłynąłby na zmianę pierwotnego historycznego 

układu warstw stropu. Ponadto wymiana elementów konstrukcyjnych 
na nowe nie była możliwa z uwagi na przyjęte założenia konserwator-
skie o zachowaniu wszystkich oryginalnych elementów.

20 Barak 8. Konserwacja stropu wykonanego 
z supremy.

Barracks 8. Conservation of a ceiling 
made of suprema panels.
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W pierwszym etapie prac cały strop został zabezpieczony stemplo-
waniem i poddany fumigacji. Elementy drewniane oczyszczono 

i wzmocniono strukturalnie, podobnie jak tynki oraz rozwarstwioną 
supremę, odspojone warstwy podklejono zaprawami mineralnymi. Za-
projektowano i wykonano specjalną metalową kratownicę stabilizującą 
sufit, którą podwieszono do krokwi. 

W celu pełnego zabezpieczenia wszystkich elementów stropu, do-
datkowo przymocowano supremę bezpośrednio do rusztu przy 

użyciu linki wędkarskiej. Linką przeszywano ręcznie płyty suprema, uży-
wając specjalnie w tym celu wykonanej stalowej igły. Taką igłą można 
było przebijać się przez bardziej i mniej stabilne warstwy materiału. 

Wykonanie tych wszystkich działań pozwoliło na zachowanie stro-
pu bez zmiany układu warstw historycznych, zmian wyglądu, 

unikając demontażu i zniszczeń, które mogłyby z nim się wiązać.

In the first stage of the work, the entire ceiling was secured using sup-
port posts, and then fumigated. Wooden components were cleaned 

and structurally reinforced, as were the plaster and the delaminated 
suprema. Mineral adhesives were used to glue the delaminated layers 
together. A special metal lattice was designed to stabilize the ceiling;  
it was suspended from the rafters. 

To ensure the security of all the parts of the ceiling, the suprema 
was additionally anchored directly to the frame with fishing line.  

The fishing line was sewn to the suprema panels using steel needles de-
veloped especially for this purpose. With these needles, it was possible 
to penetrate the stable and unstable layers of the material. 

Thanks to these procedures, the configuration of the historical layers 
of the ceiling could be preserved unaltered, without visible changes. 

Dismantling and the possible associated damage were avoided.

21 Barak 8. Konserwacja stropu wykonanego 
z supremy. Widoczne podwieszenie 
elementów stropu do specjalnie 
przygotowanej konstrukcji.  
Stan po konserwacji.

Barracks 8. Conservation of a ceiling 
made of suprema panels. Suspension 
of ceiling components from a specially 
made assembly, after conservation.
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Identyfikacja 
i zachowanie 
oryginalnych 
elementów 
więźby

Przed rozpoczęciem prac nad więźbą bardzo ważne było określenie, 
które z elementów pochodzą z czasów funkcjonowania obozu, 

a które są elementami wprowadzonymi po wojnie. Elementy oryginalne, 
zgodnie z założeniami konserwatorskimi Muzeum, podlegają bowiem 
ochronie i nie ulegają wymianie nawet wtedy, gdy ich wytrzymałość 
i parametry techniczne są obniżone. 

Po wykonaniu kwerendy archiwalnej sporządzono listę kryteriów 
klasyfikacji dla poszczególnych elementów konstrukcji: krokwi, słu-

pów, kleszczy, mieczy, płatwi i murłat. Wzięto pod uwagę wiele czynni-
ków takich jak: ślady po mocowaniu płyt supremy, sposób posadowie-
nia (dot. słupów), nawarstwienia malarskie, sposób łączenia z innymi 
elementami, ślady po historycznych instalacjach elektrycznych, sposób 
obróbki drewna, naturalne zniszczenia drewna, ślady po wcześniejszym 
użyciu elementów (pierwotnie używano materiału rozbiórkowego). 
Analizowano również miejsca styku elementu ze ścianą (jeśli takie ist-
niało), porównywano je z elementami z innych obiektów. Zidentyfiko-
wano oryginalne ciesielskie znaki montażowe, które okazały się bardzo 
ważnym czynnikiem datującym. 

W związku z tym,  

iż w okresie 

powojennym prowadzone były 

remonty dachu baraków, część 

elementów więźby została w tym 

czasie wymieniona. 

22 Zachowana oryginalna belka tramowa 
podtrzymywana przez zastępczą 
konstrukcję nośną. Stan po konserwacji.

Extant original beam from the roof truss, 
supported by a supplementary relief 
assembly, after conservation. The Identification 

and Preservation 
of Original 
Components of 
the Roof Trusses

The roofs of the barracks 

underwent renovation  

in the postwar period,  

and some parts of the trusses 

were replaced at that time. 

Before starting work on the trusses, it was essential to identi-
fy which components dated back to the time when the camp 

was in operation, and which were introduced after the war. Under  
the Museum's conservation guidelines, original components  
are protected and should not be replaced even if their strength and 
technical parameters are impaired. 

A list of classification criteria for individual structural compo-
nents—rafters, posts, ties, struts, purlins, and plates—was drawn 

up following an archival search. Traces of the attachment of su-
prema panels, seating (of posts), paint layers, methods of joining 
to other components, vestiges of historical electrical installations, 
woodworking methods, the natural deterioration of wood, and signs 
of the earlier utilization of parts (salvaged material was original-
ly used) were among the many factors taken into account. Points 
of contact with the walls (if such existed) were also analyzed and 
compared with similar parts of other buildings. Original carpenters' 
assembly marks were identified and proved to be a very important 
facet of dating. 
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Dzięki wykonanej analizie rozpoznano elementy oryginalne i zgod-
nie z przygotowaną dokumentacją wykonano remont więźby. Pro-

jekt prac przygotowany został tak, by wszystkie elementy historyczne 
zostały zachowane. W przypadku, kiedy parametry techniczne danego 
elementu podlegającego ochronie były niewystarczające dla zapewnie-
nia bezpieczeństwa konstrukcji, dodawano nowy element, który przej-
mował funkcję techniczną oryginalnego. Zastosowano również dodat-
kowe wzmocnienia ze stali w celu zachowania oryginalnych elementów.

Original components were identified thanks to this analysis, and  
the repair of the roof trusses proceeded according to the docu-

mentation produced. The plan for the work was prepared in such a way 
that all the historical components were preserved. In cases where  
the technical parameters of a given part under protection were inad-
equate for guaranteeing structural safety, new elements were added  
to take over the technical function of the original. Additional steel rein-
forcement was used as a way of preserving the original elements.

23 Barak 8. Zachowany oryginalny kleszcz  
z więźby dachowej podtrzymywany przez 
zastępczą konstrukcję nośną. 
Stan po konserwacji.

Barracks 8. Extant original tie from the roof 
truss, supported by a supplementary relief 
assembly, after conservation.
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IV
Wybrane zagadnienia  
budowlane
Selected  
Construction Issues
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24 Prostowanie wschodniej ściany 
szczytowej. Widoczna konstrukcja 
zastosowana do prostowania.

Straightening of the east gable wall,  
with the construction used for 
straightening.

Wybrane zagadnienia 
budowlane

Kompleksowym pracom konserwatorskim towarzyszyły konieczne 
roboty budowlane. Przeprowadzony został remont więźby dacho-

wej, oczyszczenie i wzmocnienie dachówek, niezbędne prace konstruk-
cyjne, prace nad drenażem wokół budynków. Jednakże najtrudniejsza 
ich część wiązała się z przywróceniem prawidłowej mechaniki budowli. 
Na te działania złożyły się bezprecedensowe i wykonane po raz pierw-
szy w obiektach Muzeum zabiegi zmierzające do rozwiązania problemu 
deformacji ścian przez ich prostowanie i stabilizację, a także konieczny 
remont, wzmocnienie i izolację fundamentów.

25 Prostowanie ścian. Projekt prostowania.

Straightening of walls. The design for 
the straightening apparatus.

Selected 
Construction Issues

The comprehensive conservation work was accompanied by construc-
tion work as necessary. The roof trusses were repaired, the shingles 

cleaned and strengthened, critical structural jobs were done, and there 
was work on the drains surrounding the buildings. The greatest chal-
lenges, however, concerned the restoration of the correct building me-
chanics. This work comprised procedures applied on Museum buildings  
for the first time, in order to solve the problem of the deformation  
of the walls by straightening and stabilizing them. It was also impera-
tive to repair, reinforce, and insulate the foundations. 
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Straightening 
the Walls

Prostowanie 
ścian

Najbardziej złożone wyzwania kon-
strukcyjne dotyczyły ścian baraków. 

Ściany zewnętrzne uległy deformacjom 
w postaci wychyleń na ścianach podłuż-
nych oraz wybrzuszeń w ścianach szczy-
towych. By wiotkie ściany, o grubości za-
ledwie 12 cm, mogły w bezpieczny sposób 
unieść ciężar dachu budynku, należało 
odwrócić deformacje oraz wzmocnić fun-
damenty.

Standardowy sposób radzenia sobie 
z deformacją ścian w budownictwie to 

rozbiórka zdeformowanych fragmentów 
i ponowne ich wymurowanie. Taki sposób 
postępowania nie jest właściwy do zasto-
sowania w obiekcie zabytkowym. Zdecydo-
wano się zatem na podjęcie bezpreceden-
sowego zabiegu prostowania ścian i ich 
wzmocnienia bez rozbiórki. Ze względu na 
nowatorski charakter prace poprzedzone 
zostały wykonaniem specjalnej ścianki te-
stowej dokładnie odwzorowującej oryginał, 
na której przeprowadzono próby prosto-
wania oraz wzmacniania struktury. Te do-
świadczenia pozwoliły na wykonanie au-
torskiej konstrukcji do prostowania, która 
umożliwiła wyprostowanie ścian podłuż-
nych oraz wschodniej ściany szczytowej. 
Strukturę ścian wzmocniono za pomocą 
stalowych prętów, wprowadzonych tak, by 
nie były widoczne. Posłużyły one również 
do połączenia ścian zewnętrznych i we-
wnętrznych.

26 Barak 7. Prostowanie jednej ze ścian 
podłużnych.

Barracks 7. Straightening a load-bearing 
wall.

The most complex structural challenges had to do with the walls  
of the barracks. The external walls had undergone deformation  

in the form of deflection from the perpendicular of the load-bearing walls 
and bulging of the gable walls. It was necessary to reverse the deformation 
and strengthen the foundations in order for the frail walls, a mere 12 cen-
timeters thick, to be able to safely bear the load of the building's roof. 

The standard means of dealing with the deformation of walls in con-
struction is to dismantle the deformed areas and rebuild the wall. This 

type of procedure is not suitable for use in historical structures. It was 
therefore decided to employ for the first time a technique for straightening 
the walls and reinforcing them without dismantling. In view of the innova-
tive nature of the work, it was preceded by the erection of a special test wall 
that was an exact replica of the original. The replica was then subjected to 
trials of straightening and reinforcing its structure. This experiment made 
it possible to produce a proprietary straightening construction that made 
it possible to remove the inclination of the load-bearing walls and the east 
gable wall. The structure of the walls was reinforced with the aid of steel 
rods introduced in such a way that they were not visible. They also served 
to connect the external and internal walls. 

27 Stabilizacja ściany przez wklejenie 
stalowych prętów w przygotowane 
bruzdy w spoinach.

Stabilization of a wall by gluing steel 
rods in place, in previously prepared 
grooves in the joints.
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Stabilizacja ścian

W przypadku zachodnich ścian szczytowych zrezygnowano 
z prostowania na rzecz stabilizacji. Zachodnia ściana szczy-

towa w baraku 8, ze względu na wąski przekrój i znaczną wyso-
kość, uległa wybrzuszeniu, które w połowie jej wysokości ma prawie  
10 cm. Dodatkowo wewnętrzną część ściany pokrywają historyczne 
tynki z nawarstwieniami malarskimi. Ze względu na konieczność ochro-
ny historycznych nawarstwień, nie zastosowano tutaj zabiegu mecha-
nicznego prostowania ściany, lecz poddano ją stabilizacji. Wykonana 
została specjalnie zaprojektowana konstrukcja stalowa, dzięki której 
możliwe będzie zatrzymanie procesu odkształcania i zmniejszenie ob-
ciążenia ściany. Zastosowana metoda pozwoliła na zminimalizowanie 
ingerencji w historyczną strukturę ściany i historycznych nawarstwień 
malarskich. Wszystkie wprowadzone elementy mogą ulec demontażowi 
bez ingerencji w strukturę substancji zabytkowej.

28 Barak 8. Fragment konstrukcji  
do stabilizacji ściany szczytowej.

Barracks 8. Part of the structure serving 
to stabilize the gable wall.

29 Barak 8. Widok na ścianę zachodnią  
i północną. Szczytowa ściana ze stalową 
konstrukcją stabilizującą. Stan po 
konserwacji. 

Barracks 8. View of the west and north 
walls after conservation. The steel 
stabilizing device for the gable wall can 
be seen.

Stabilizing the Walls

Stabilization rather than straightening was chosen for the west 
gable walls. Because of its narrow profile and considerable 

height, the west gable wall of barracks 8 had bulged; halfway up 
the wall, the protuberance was almost 10 centimeters. Additional-
ly, the internal side of the wall was covered with historical plaster 
and layers of paint. The necessity of protecting the historical lay-
ers ruled out any mechanical procedures for straightening the wall.  
It was stabilized instead. A specially designed steel construction was 
prepared, thanks to which the process of deformation could be ar-
rested and the loading of the wall reduced. The method that was 
applied made it possible to minimize intervention in the historical 
structure of the wall and the paint layers. All of the installed parts 
can be dismantled without interference in the historical structure 
proper.
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Wzmocnienie 
fundamentów

Szczególnie wymagającym technicznie i organizacyjnie zakresem 
prac było wzmocnienie fundamentów. Jest to element szczegól-

nie istotny dla trwałości konstrukcji budowli. Różny poziom posado-
wienia ścian baraków był jednym z głównych czynników negatywnie 
wpływających na ich stan. W celu kompleksowego zrozumienia pro-
blemów posadowienia budynku konieczne było stopniowe odkrywanie 
wszystkich ścian fundamentowych. Dzięki temu możliwe było zdia-
gnozowanie stanu zachowania fundamentów oraz wykonanie kom-
pleksowych prac naprawczych. Odsłonięto 350 mb ścian fundamen-
towych. Wykonano pracę na 400 odcinkach roboczych, wzmacniając 
i naprawiając uszkodzone fragmenty oraz wykonując podbicia. W ten 
sposób zapewniono jeden poziom posadowienia fundamentom ścian 
wewnętrznych i zewnętrznych baraku, co znacznie poprawia stabil-
ność budynku jako bryły.

30 Harmonogram i rejestr wzmacniania 
fundamentów.

Working chart of jobs to be done on the 
reinforcement of the foundations.

31 Barak 8. Odsłonięte fundamenty.

Barracks 8. Exposed foundations.

Reinforcing  
the Foundations

Reinforcing the foundations was an especially challenging stage  
of the conservation work in technical and organizational terms. It was 

especially significant for the durability of the structure. The uneven levels  
of the foundations underlying the barracks walls were one of the main neg-
ative factors influencing the condition of the walls. In order to thoroughly 
understand the problems of the substructure of the building, it was neces-
sary to expose all of the foundation walls in stages. This made it possible  
to diagnose the conditions of the foundations and carry out comprehen-
sive repair work. The total length of the foundation walls that were uncov-
ered was 350 meters. The work was divided into 400 working segments.  
The damaged parts were reinforced and repaired, and underpinning was con-
structed beneath the foundations. In this way, a uniform level was assured  
for the foundations of the interior and exterior walls of the barracks, which 
significantly enhanced the overall stability of the building as a whole.

32 Barak 8. Wzmacnianie i podbijanie 
fundamentów.

Barracks 8. Reinforcement  
and underpinning of the foundation.

33 Barak 8. Widoczny zakres podbić  
i wzmocnień fundamentów wewnątrz 
baraku.

Barracks 8. The visible extent of the in-
stalled underpinning and reinforcement  
of foundations inside the barracks.
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V
Badania archeologiczne
Archaeological Research
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Archaeological 
ResearchWszystkim pracom 

konserwatorskim 

prowadzonym w obiektach 

Muzeum towarzyszą niezbędne 

badania archeologiczne.  

W barakach 7 i 8 obozowego 

odcinka BI były one szczególnie 

rozległe, ze względu na skalę 

i stan zachowania odkrytych 

reliktów.

Badania 
archeologiczne

Szczególnie ważne było odkrycie dobrze zachowanych historycz-
nych posadzek ceglanych w baraku 7. Ze względu na dobry stan 

zachowania zrezygnowano z wszelkich ingerencji w strukturę posadzek 
odkrytych w traktach komunikacyjnych. Badania archeologiczne we 
wnętrzu baraków pozwoliły również na odkrycie licznych przekształ-
ceń i reorganizacji przestrzeni budynków. I tak na przykład w baraku 8 
najintensywniejsze przeobrażenia zachodziły w zachodniej jego części. 
Pomieszczenie południowo-zachodnie, po jednej ze zmian organizacyj-
nych, prawdopodobnie zostało bezpośrednio połączone z budynkiem 
sanitarnym zlokalizowanym na dziedzińcu. Budynek sanitarny został 
rozebrany pomiędzy sierpniem a wrześniem 1944 r. Prawdopodobnie 
jesienią 1944 r. osiem skrajnych boksów przekształcono w dwa pomiesz-
czenia sanitarne. Sanitarny charakter pomieszczeń zachował się do dnia 
dzisiejszego. 

Szczególnie ciekawe są rezultaty prac przeprowadzonych w obsza-
rze dziedzińca pomiędzy obu barakami. Odkryto tutaj pozostałości 

posadzek oraz fundamentów funkcjonujących tam przez pewien czas 
latryn i umywalni. Ujawniono również szereg zmian w sposobie prze-
strzennego zagospodarowania dziedzińca. Należało do nich kilka pozio-
mów chodników ceglanych, utwardzeń z tłuczki ceglanej, wykonanych, 
by zapewnić komunikację na podmokłym, grząskim terenie, jak również 
powierzchniowe rynsztoki ceglane, odprowadzające wodę spływającą 
z dachu, oraz drenaż wykonany z rurek ceramicznych. Wielowarstwowy 
charakter reliktów pokazuje, że obszar ten podlegał regularnym prze-
kształceniom w okresie funkcjonowania obozu. 

Ciekawym znaleziskiem dokumentującym życie obozowe było od-
krycie regularnych, symetrycznych struktur układanych z kamieni, 

cegieł lub fragmentów umywalek, które stanowiły najprawdopodobniej 
rodzaj klombów kwiatowych.

34 Barak 7. Odkryty historyczny ceglany 
chodnik.

Barracks 7. A discovered brick walkway 
outside the barracks.

35 Ortofotoplan fundamentów 
wcześniejszych ścianek działowych  
pod posadzką pomieszczenia sanitarnego.

Orthophotoplan of the foundations of 
earlier partition walls beneath the floor 
of a lavatory.

All conservation work on Museum 

buildings is accompanied  

by obligatory archaeological research. 

In barracks 7 and 8 of sector BI, this 

examination was especially extensive 

owing to the scale and condition  

of the artefacts discovered.

Particularly important was the discovery of extant histor-
ical brick floors in barracks 7. Because they were in good 

condition, there was no intervention at all in the structure  
of the floors uncovered in the aisles. Archaeological research inside 
the barracks also revealed numerous modifications and changes 
to the organization of space within the buildings. In barracks 8,  
for instance, the most intensive alterations took place at the west-
ern end. After one of these rearrangements, the south-west rooms 
were probably connected directly with a lavatory building located 
in the yard. The lavatory building was demolished between Au-
gust and September 1944. It was probably in the autumn of 1944 
that eight stalls at the end were transformed into two lavatories. 
The sanitary facilities there are extant to the present day.

The results of work done in the yard between the two bar-
racks are particularly interesting. Vestiges of the floors and 

foundations of latrines and washrooms that functioned there 
for a certain period were unearthed. A range of modifications 
to the spatial utilization of the yard were also revealed. These 
included several levels of brick walkways and paths hardened 
with brick tampers in order to facilitate movement over the wa-
terlogged, boggy ground, as well as surface-level brick gutters  
to carry away water running off from the roof, and drains made 
of ceramic piping. The multilevel nature of the artefacts indi-
cates that this area underwent regular modification during  
the period when the camp was in operation. 

An interesting find documenting camp life was the dis-
covery of regular, symmetric structures made of stones, 

bricks, and fragments of washbasins that probably served as 
flowerbeds of a kind.

36 Barak 8. Ortofotoplany reliktów 
archeologicznych w otoczeniu baraku.

Barracks 8. Orthophotoplans  
of archaeological artefacts in the vicinity 
of the barracks.
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Personal 
Belongings  
of the 
Prisoners

Significant numbers of objects connected with the presence of pris-
oners and the functioning of the camp were found during the con-

servation work. A large proportion of them consisted of personal pos-
sessions such as eyeglasses, combs, dentures, toothbrushes, and items 
of clothing, including shoes. The objects found inside the barracks had 
usually been concealed under the brick floors of the bunks by prisoners. 
Among the most interesting discoveries are handcrafted artefacts such 
as a bone cross found together with partially worked bones and a “chis-
el,” a braided ring, and a pair of women's shoes hidden in the southwest 
part of the lavatory in barracks number 8. 

Przedmioty 
osobiste 
więźniów

Podczas prowadzonych prac odnaleziono znaczną liczbę przedmio-
tów związanych z pobytem więźniów oraz funkcjonowaniem obo-

zu. Dużą ich część stanowią rzeczy osobiste, takie jak: okulary, grzebie-
nie, protezy zębowe, szczoteczki do zębów czy elementy odzieży, w tym 
buty. Obiekty znajdowane wewnątrz baraków najczęściej były ukrywane 
przez więźniów pod ceglanymi posadzkami prycz. Do najciekawszych 
znalezisk należą wyroby rękodzielnicze, takie jak krzyżyk kościany zna-
leziony wraz z półfabrykatami kościanymi i „rylcem”, pleciony pierścio-
nek oraz para damskich butów ukrytych w południowo-zachodnim po-
mieszczeniu sanitarnym baraku 8.

37 Scyzoryk ze skórzaną pochewką znaleziony 
pomiędzy płytami supremy (fot. nr 21)  
w jednym z pomieszczeń więźniów 
funkcyjnych baraku 8. Sygnatura na 
głowni sugeruje, że został wyprodukowany 
w okresie przedwojennym.

Pen knife with leather case found 
between suprema panels (photo 21) 
in one of the prisoner functionaries’ 
rooms in barracks 8. The maker’s stamp 
on the main blade suggests that it was 
manufactured in the prewar period.

38 Łyżka stołowa odnaleziona pod warstwą 
ziemi na dziedzińcu przy baraku 8.

Tablespoon found under a layer of soil in 
the yard next to barracks 8.

39 Złoty pierścionek odnaleziony pod posadzką 
ceglaną w jednej z prycz baraku 8.

Gold ring found beneath the brick floor 
of one of the bunks in barracks 8.
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Wokół tego baraku zwracają uwagę dwa skupiska obiektów. Pierw-
sze z nich miało charakter śmietniska wykonanego prawdopo-

dobnie przez lub na polecenie niemieckiej załogi obozu. Wydobyto 
z niego liczne obiekty o różnym przeznaczeniu. Wszystkie nosiły ślady 
mechanicznego niszczenia i przepalenia. Najprawdopodobniej przed-
mioty należały do ofiar obozu.

Na drugie skupisko natrafiono po przeciwnej stronie baraku, poza 
obszarem dziedzińca. W wykopie wykonanym pod historyczny 

drenaż sączkowy, wzdłuż wschodniej ściany, zdeponowano znaczną 
liczbę łyżeczek oraz garnków. Charakter odnalezionych przedmiotów 
sugeruje, że zostały one specjalnie ukryte. Obiekty nie posiadają śladów 
niszczenia, są wykonane z dobrej jakości materiałów.

Two clusters in the vicinity of this building are noteworthy. The first 
of them has the characteristics of a rubbish dump, presumably es-

tablished by or on orders from the German camp garrison. Numerous 
objects of various kinds were retrieved here. They all bore the hallmarks 
of mechanical destruction and scorching. These artefacts had probably 
belonged to victims of the camp. 

The second agglomeration was found on the opposite side  
of the barracks, outside the boundaries of the yard. Large numbers 

of teaspoons and pots were deposited in an excavation made under 
a historical drain along the eastern wall. The nature of the retrieved ob-
jects suggests that they were deliberately concealed. They do not bear 
any signs of destruction and are made of good-quality materials.

41 Pierścień znalezioyn w trakcie badań 
archeologicznych w baraku 7.

Ring found during archaeological 
research in barracks 7.

40 Pierścionek wykonany 
najprawdopodobniej przez więźnia ze 
splecionych fragmentów drutu w izolacji.

Ring probably made by a prisoner from 
braided pieces of insulated wire.



Zachować Autentyzm50 51Konserwacja baraków murowanych dawnego KL Auschwitz II-Birkenau | Dokumentacja The Conservation of Brick Barracks at the Former KL Auschwitz II-Birkenau | Documentation To Preserve Authenticity

VI
Dokumentacja
Documentation
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All work carried out 

in the barracks was 

subject to documentation 

procedures utilizing a variety 

of state-of-the-art methods 

and technologies, such as 

photogrammetry, virtual 

panoramas, and 3-D modeling 

including BIM.

42 Barak 7. Widok na wschodnią ścianę szczytową. Fotografia sferyczna 
wykonana za pomocą skanera laserowego, odpowiadająca zakresowi 
skanowania.

Barracks 7. View of eastern gable wall. Panoramic image taken with  
a laser scanner, corresponding with the range of scanning. 

Virtual Panoramas

Virtual panoramas were one of the documentation tools used. They are 
well-known and popular form of showing interiors and landscapes. 

They have been in use at the Museum since 2014, when a collection of over 
200 views was presented in the form of an educational project that made 
virtual visits of the Memorial possible (panorama.auschwitz.org). 

In the conservation work under discussion, virtual walk technology was 
applied to document ongoing changes to the building over the course  

of the work. The idea was to illustrate the pace of conservation by show-
ing in turn the condition of the buildings before conservation, the condi-
tion during construction and conservation work, and the condition after  
the completion of the job. For this purpose, three series of views were taken 
in the same place but during various stages of the work. 

The panoramas made it possible to observe more than 20 interior 
views and several images from the exterior of the barracks. The high 

resolution of the images and the large number of views made it possible 
to follow in detail the changes taking place in the course of conserva-
tion. Information points were also placed in the panorama space, along  
with additional images that also covered the results of the research car-
ried out, the archaeological excavations, and other important information 
connected with the conservation of the barracks. 

43 Widok panelu platformy do przeglądania 
ujęć panoramicznych wraz z podglądem 
wykonanych zdjęć.

Screenshot of a platform for browsing 
panoramic views, together with 
thumbnails of the images.

Wszystkie prace  

w baraku objęte zostały 

działaniami dokumentacyjnymi 

z wykorzystaniem najnowszych 

i zróżnicowanych metod 

oraz technologii takich jak 

fotogrametria, panoramy 

wirtualne, modelowanie 3D,  

w tym również BIM.

Dokumentacja
Documentation

Panoramy wirtualne

Jednym z zastosowanych narzędzi dokumentacyjnych były panoramy wir-
tualne. Są one znaną i popularną formą prezentacji wnętrz oraz krajobra-

zów. Znalazły zastosowanie w Muzeum już w 2014 r., kiedy kolekcja ponad 
200 ujęć została zaprezentowana w formie projektu edukacyjnego umożli-
wiającego wirtualne zwiedzanie Miejsca Pamięci (panorama.auschwitz.org). 

W opisywanych pracach konserwatorskich technologia wirtualnego 
spaceru znalazła zastosowanie w dokumentacji zmian zachodzą-

cych w obiekcie w trakcie kolejnych działań. Założeniem było przedstawienie 
dynamiki prowadzonych prac konserwatorskich poprzez pokazanie kolejno: 
stanu przed konserwacją obiektów, stanu w trakcie robót budowlanych i prac 
konserwatorskich oraz stanu po zakończeniu prac. W tym celu wykonane zo-
stały trzy serie ujęć, zrobionych z tego samego miejsca, ale podczas różnych 
etapów prac.

Wykonane panoramy pozwalają na oglądanie ponad dwudziestu wi-
doków z wnętrz oraz kilku ujęć z zewnątrz baraków. Dzięki wysokiej 

rozdzielczości zdjęć oraz dużej liczbie ujęć można dokładnie zaobserwować 
gdzie i jakie zmiany zaszły w trakcie konserwacji. W przestrzeni panoram 
umieszczono również punkty informacyjne i dodatkowe zdjęcia odnoszące 
się m.in. do wyników przeprowadzonych badań, odkrywek archeologicznych 
oraz innych istotnych informacji związanych z konserwacją baraków.
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BIM – Building 
Information 
Modeling

W trakcie konserwacji baraków możliwe było również przeprowa-
dzenie pilotażowego projektu z wykorzystaniem technologii BIM.  

Jest to cyfrowy opis właściwości budynku, służący jako źródło wiedzy i da-
nych o nim. Celem projektu było skonfrontowanie możliwości technologii 
z potrzebami Muzeum i wypracowanie rozwiązań pozwalających na jej 
zastosowanie zarówno w dokumentacji stanu zachowania obiektów za-
bytkowych, projektowaniu działań remontowych i konserwatorskich, do-
kumentacji postępu prac w trakcie wykonawstwa, jak i monitoringu stanu 
zachowania oraz administracja obiektu po zakończeniu prac.

W ramach projektu stworzono trzy modele BIM dla baraku 7: model 
stanu istniejącego, model do planowania, projektowania i realiza-

cji prac konserwatorskich oraz model na potrzeby zarządzania obiektem 
w trakcie jego użytkowania. 

Model stanu istniejącego jest wirtualną makietą obiektu przed roz-
poczęciem prac konserwatorskich. Składa się z takich elementów 

jak: ściany, drzwi, okna, elementy więźby dachowej, prycz itd. Każda część 
składowa modelu jest źródłem informacji, np. o materiale, powierzchni, 
kubaturze czy stanie zachowania. Model powiązano z bazą danych za-
wierającą archiwalne inwentaryzacje, zdjęcia, panoramy, ekspertyzy, opi-
nie techniczne, projekty budowlane itd. Z modelu można wygenerować 
dokumentację w postaci m.in. rzutów, przekrojów, elewacji, dokumentów 
3D, zestawień i tabel. 

44 Wirtualna makieta i przykładowe informacje 
o obiektach.

Virtual model with examples  
of information about buildings.

During the conservation of the barracks, it was also possible to carry out 
a pilot project using BIM technology. This is a digital record of the prop-

erties of the building, serving as a source of knowledge and data. The goal  
of the project was to compare this technological capability with the needs  
of the Museum while developing solutions making it possible to use this 
same technology to document the condition of landmark buildings, plan 
repair and conservation work, document the progress of work while it is un-
derway, and monitor the condition and administration of the building after 
the completion of work. 

Over the course of the project, three BIM models of barracks 7 were cre-
ated—a model of the initial condition; a model for planning, designing, 

and carrying out conservation work; and a model for the purpose of manag-
ing the building when it is in use. 

The model of the initial state is a virtual mockup of the building before 
the start of conservation work. It covers such items as the walls, doors, 

windows, details of the roof truss, bunks, and so on. Each component part 
of the model is a source of information about materials, surfaces, volume, 
and condition. The mockup is associated with a data base containing ar-
chival inventories, photographs, panoramas, expert opinions, technical find-
ings, construction projects, and so on. The model can be used to generate 
documentation in such forms as projections, cross sections, elevations, 3-D 
documents, comparisons, and tables.

45 Wykaz wymodelowanych elementów  
na przykładzie baraku 7.

Listing of modeled components  
on the basis of barracks 7.

Modelowanie 
Informacji  
o Budynku  
(BIM)
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Model służący do planowania i projektowania wzbogacony został o doku-
mentację wykonawczą remontu baraku. Model umożliwia m.in. symulację 

różnych rozwiązań projektowych, planowanie i monitorowanie postępu prac czy 
aktualizację danych po zmianach wprowadzonych w trakcie realizacji.

W  ostatnim etapie projektu pilotażowego zbadano możliwość wspomagania 
zarządzania budynkiem w trakcie jego użytkowania, np. do prowadzenia 

przeglądów gwarancyjnych, prac konserwatorskich itp. 

Technologia BIM daje ogromne możliwości, zarówno dla monitoringu i bieżą-
cego utrzymania baraków przed remontem, planowania oraz realizacji prac 

konserwatorskich i remontowych, jak również wspomagania zarządzania obiek-
tem po ich zakończeniu. Model BIM pozwala na integrację danych, poprawę ko-
munikacji oraz daje możliwość wykorzystania informacji w nim zawartych przez 
wszystkich pracowników zespołu dzięki zastosowaniu rozwiązań mobilnych oraz 
otwartych formatów i przeglądarek.

The model used for planning and design was enhanced by working documenta-
tion of the renovation of the barracks. The model makes it possible to simulate 

various design options, plan and monitor the progress of work, and update data 
subsequent to changes arising in the course of realization.

In its final stage, the pilot project considered the options for facilitating the man-
agement of the building in the course of its operation, for instance in carrying out 

warranty inspections or conservation work. 

BIM technology has enormous potential for the monitoring and ongoing main-
tenance of the barracks before repairs are made, for the planning and conduct 

of conservation and repair work, and for aiding in the supervision of the building 
after the completion of this work. The BIM model makes it possible to integrate data 
and improve communication, as well as enabling the use of data by all the members 
of the team thanks to the use of mobile technology and open formats and browsers.

46 Model baraku nr 8 z naniesioną 
mapą identyfikującą elementy 
oryginalne i wtórne.

 warstwy z okresu 
funkcjonowania obozu

 warstwy z okresu  
po 1945 roku

Model of barracks 8 with  
a superimposed map identifying 
original parts and those added later.

 layers from the time when  
the camp was operating

 layers from the period  
after 1945

Modele 3D w badaniach 
archeologicznych

W dokumentacji badań archeologicznych jako ważne uzupełnienie do-
kumentacji fotograficznej zastosowano oprogramowanie pozwalające 

na uzyskanie trójwymiarowych modeli reliktów architektonicznych, elewacji 
oraz wnętrz historycznych budynków. Dzięki temu możliwa była ewidencja 
odsłoniętych wykopów archeologicznych i przełożenie ich na model 3D sta-
nowiący bazę informacji dla dalszych analiz archeologicznych, konserwator-
skich bądź architektonicznych. Istnienie takiego modelu w istotny sposób 
ułatwia analizę przestrzenną oraz usprawnia wykonanie dokumentacji rysun-
kowej. Było też szczególnie ważne w pracy z nagromadzeniem dużej liczby 
trudnych do namierzenia elementów.

3-D Models  
in Archaeological Research

Programming that makes it possible to obtain three-dimensional models  
of architectonic artefacts, elevations, and the interiors of historical 

buildings constituted an important enhancement of the documentation  
of the archaeological research. Records of the exposed archaeological exca-
vations could thus be superimposed on a 3-D model that serves as an infor-
mation base for further archaeological, conservation, and architectonic anal-
ysis. The existence of such a model significantly facilitates spatial analysis and 
improves documentary drawings. This was especially important in work with  
the accumulation of large numbers of items that were difficult to track. 

47 Barak 8. Relikt dodatkowego 
fundamentu zewnętrznego.

Barracks 8. Artefact of an 
additional outside foundation. 

48 Rzut modelu wraz z przekrojem 
fundamentu odsłoniętego w trakcie 
badań archeologicznych wykonany  
w oprogramowaniu AgiSoft 
Photoscan.

View of a model with cross-
section of a foundation exposed 
in the course of archaeological 
research, made with the AgiSoft 
Photoscan program. 



Zachować Autentyzm58 59Konserwacja baraków murowanych dawnego KL Auschwitz II-Birkenau | Historia The Conservation of Brick Barracks at the Former KL Auschwitz II-Birkenau | History To Preserve Authenticity

VII
Historia. Baraki 7 i 8 na terenie 

sektora BIb obozu Birkenau.

History: Barracks 7 and 8  

on the Grounds of Sector BIb  

of the Birkenau Camp
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49 Projekt baraku mieszkalnego 
datowany na 19 kwietnia 1943 r. 

Plans for a residential barracks 
dated April 19, 1943.

Historia.  
Baraki 7 i 8 na 
terenie sektora 
BIb obozu 
Birkenau.

Idea utworzenia nowego obozu obok istniejącego już od dwóch lat 
niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz, narodziła się pod ko-

niec września 1941 r. Esesmani poszukiwali wtedy dogodnej lokalizacji 
dla wielkiego kompleksu baraków, mogącego „natychmiast” posłużyć  
do zakwaterowania około 50-100 tysięcy sowieckich jeńców wojennych. 
Początkowo miał on powstać w północnej części wsi Rajsko, na ob-
szarze ograniczonym rzeką Sołą, linią kolejową do Dziedzic i szeregiem 
budynków byłego Polskiego Monopolu Tytoniowego. Teren ów wkrótce 
okazał się z wielu względów nieodpowiedni, zatem 2 października po-
stanowiono przenieść obóz na północno-zachodnią stronę wspomnia-
nej linii kolejowej, zaś dwa dni później jeszcze kilkaset metrów dalej na 
północ, na skraj zabudowań Brzezinki. Decyzja ta pociągnęła za sobą 
ważkie konsekwencje: w miejscu tym znajdowało się zagłębienie terenu 
z niewielkim stawkiem pośrodku, wilgotne i błotniste. 

The idea of creating a new camp adjacent to the Nazi German Auschwitz 
camp, which had been in operation for over a year, arose in late September 

1941. The SS was then looking for a suitable location for a gigantic barracks 
complex that would “immediately” serve to house from 50,000 to 100,000 Soviet 
prisoners of war. A site in the northern part of the village of Rajsko, in an area 
bounded by the river Soła, the railroad line to Dziedzice, and a row of build-
ings formerly belonging to the Polish Tobacco Monopoly was initially earmarked  
for this camp. The area soon proved unsuitable for various reasons, and 
therefore it was decided on October 2 to shift the camp to the north-west  
of the train line. Two days later this was changed to a location several hundred 
meters further north, on the edge of the built-up part of the village of Brzezinka.  
This decision had serious consequences—the low-lying terrain there had a small 
pond in the middle of it, and was damp and muddy.

According to the first extant plan (dated October 7, 1941), the new camp was 
to consist of two basic parts: the quarantine sector (to the left of the gate and 

main guardhouse) and the camp proper, comprising two identical barracks com-
plexes (Lager 1 and 2), to the right of the guardhouse. The quarantine sector would 
accommodate 30 residential barracks, 10 latrines and washrooms, two kitchens and 
two bathhouses, and a large morgue. 

It is probable that, in view of the haste to carry out the orders of Reichsführer 
SS Heinrich Himmler, the barracks of this type were to be of prefabricated 

wooden construction. Because it turned out that barracks of this kind would 
not be available, it was planned from the beginning of October to erect brick 
barracks in Birkenau. Material for their construction, above all the bricks, would 
come from the buildings that were then in the process of demolition and salvage 
in the nearby villages, whose Polish inhabitants had previously been expelled 
by the Germans. According to the directives adopted at the time, each of these 
barracks was to be partitioned off into 62 stalls, each containing three berths 
with straw bedding, each to be occupied by three persons, which meant that 
the barracks could hold 558 prisoners. Then new orders to significantly enlarge 
the camp arrived from Berlin. At the same time, there was a chronic shortage  
of building material. The SS solved the problem by placing four prisoners,  
not three, in each berth. This simple expedient increased the capacity of a brick 
barracks to 744 persons. Aside from the bunks and two small heating stoves, 
there were no plans for practically any additional furnishings in these barracks—
and especially no sanitary facilities. 

History: Barracks 7 and 8  
on the Grounds of Sector 
BIb of the Birkenau Camp
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50 Projekt baraku mieszkalnego datowany  
na 19 kwietnia 1943 r. 

Plans for a residential barracks dated 
April 19, 1943.

Według pierwszego z zachowanych planów (z 7 października 1941 r.) 
nowy obóz miał składać się z dwóch zasadniczych części: sektora 

kwarantanny (po lewej stronie od bramy i głównej wartowni) oraz obozu 
głównego, złożonego z dwóch identycznych zespołów baraków (lager 1 i 2) 
– po prawej stronie od wartowni. Sektor kwarantanny miał pomieścić 30 
baraków mieszkalnych, 10 latryn i umywalni, po dwie kuchnie i łaźnie oraz 
obszerną kostnicę. 

Prawdopodobnie początkowo baraki te, ze względu na pośpiech w reali-
zacji rozkazów Reichsführera SS Heinricha Himmlera, miały mieć kon-

strukcję prefabrykowaną – drewnianą. Ponieważ jednak niebawem okazało 
się, że baraki tego typu nie będą dostępne, już od początku października 
planowano ustawienie w Birkenau baraków murowanych. Materiał do ich 
wzniesienia, przede wszystkim cegły, miał pochodzić z burzonych właśnie 
i rozbieranych zabudowań okolicznych wsi, z których uprzednio Niem-
cy wysiedlili polskich mieszkańców. Wedle powziętych wówczas założeń 
w każdym takim baraku miały znajdować się 62 przegrody, po trzy pry-
cze wyścielone słomą – dla trzech osób każda, co oznaczało, że w baraku 
przetrzymywać można było 558 więźniów. Wobec jednak kolejnego, otrzy-
manego z Berlina, rozkazu znacznego powiększenia obozu i jednocześnie 
chronicznego niedoboru materiałów budowlanych, esesmani rozwiązali 
problem, umieszczając na jednej pryczy zamiast trzech – czterech więźniów. 
W ten prosty sposób uzyskano wzrost pojemności baraku murowanego do 
744 osób. Poza pryczami i dwoma niewielkimi piecami grzewczymi w bara-
kach tych nie planowano praktycznie żadnego dodatkowego wyposażenia, 
w tym zwłaszcza – węzła sanitarnego. 

Konstrukcja baraku miała być również niezmiernie prymitywna. Ścia-
ny o grubości zaledwie 12 centymetrów wzmocniono w newral-

gicznych punktach szerszymi nieco podporami. W rezultacie po kilku 
latach ściany te, nie znajdując oparcia w płytkich fundamentach, pod 
ciężarem dachu, w zimie dodatkowo – śniegu, zaczęły odkształcać się 
i pękać. Podłogi miały zostać wyłożone cegłami jedynie pod pryczami, 
a na korytarzach przewidziano gliniane klepisko. 

7 października przywieziono do obozu pierwszy transport 2000 so-
wieckich jeńców; w następnych trzech tygodniach zarejestrowano 

w obozie kolejnych siedem tysięcy. Umieszczano ich w obozie Auschwitz I  
i od połowy miesiąca zaczęto wraz z innymi więźniami wyprowadzać do 
pracy w Brzezince, przy niwelowaniu terenu oraz burzeniu zabudowań 
gospodarskich. 

Tempo powstawania baraków murowanych, w nowo tworzonym 
obozie Birkenau, było początkowo wysokie; jak wiadomo ze spra-

wozdań budowlanych, do końca listopada udało się ukończyć sześć 
baraków, osiem dalszych, zadaszonych, określano jako znajdujące się 
w stanie surowym, zaś pozostałych szesnaście znajdowało się na różnych 
etapach budowy i wyposażania. Gotowe baraki, znajdujące się w dru-

The construction of the barracks as planned was excessively primitive. The walls were only 12 centimeters thick, rein-
forced at critical points by slightly thicker buttresses. After several years, these walls, inadequately supported on shal-

low foundations, began to deform and crack under the weight of the roof, and additionally the winter snow, as a result. 
Brick floors were to be installed only under the bunks, with tamped clay as the floor in the corridors. 

The first transport of 2,000 Soviet prisoners of war was brought to the camp on October 7. They were placed  
in the Auschwitz camp. From the middle of the month they were marched out along with other prisoners to labor  

in Brzezinka at leveling the ground and demolishing farmhouses. 

At first, the erection of the brick barracks in the newly formed Birkenau camp proceeded at a fast pace. The con-
struction reports reveal that six barracks had been completed by the end of November, with roofs on another eight 

that were classified as in a shell and core state. The remaining 16 were in various stages of completion and furnishing.  
The completed barracks, standing in the second and third rows on the side nearest the future location of the BIb kitchen, 
were surrounded with provisional fencing and were thus theoretically ready to house Soviet PoWs. Half of these captives had 
already perished by this time, however, and therefore the problem of the overcrowding of the blocks in Auschwitz I ceased 
to exist for the moment. Furthermore, the pace of construction slowed significantly in December. In early January, due  
to a prevailing cold spell, all work in Birkenau was suspended. It was at this time that a fateful decision for the future  
of the camp was made. On January 25, 1942, Himmler ordered that Soviet PoWs (who were “no longer available” fol-
lowing the rout of the Wehrmacht in the Battle of Moscow) be replaced in Auschwitz by Jews who were being deported  
to the East for extermination at that time. 



Zachować Autentyzm64 65Konserwacja baraków murowanych dawnego KL Auschwitz II-Birkenau | Historia The Conservation of Brick Barracks at the Former KL Auschwitz II-Birkenau | History To Preserve Authenticity

52 Baraki 7 i 8. Widok na ścianę wschodnią. 

Barracks 7 and 8. View of the east side. 

gim i trzecim rzędzie od strony przyszłej kuchni BIb, otoczono prowizo-
rycznym ogrodzeniem, więc teoretycznie już wtedy można je było wy-
korzystać do zakwaterowania sowieckich jeńców. Do tego czasu jednak 
zmarła ich już ponad połowa, zatem chwilowo przestał istnieć problem 
przepełnienia bloków w Auschwitz I. Ponadto w grudniu tempo bu-
dowy obozu znacząco spadło, a na początku stycznia, wobec panują-
cych silnych mrozów, wszelkie prace w Birkenau w ogóle wstrzymano. 
W tym też czasie zapadła kluczowa dla przyszłych dziejów obozu decyzja:  
25 stycznia 1942 r. Himmler nakazał, aby sowieckich jeńców (którzy po 
klęsce Wehrmachtu w bitwie pod Moskwą już „nie byli osiągalni”) zastąpić 
w Auschwitz Żydami, deportowanymi właśnie na Wschód na zagładę. 

Zanim jednak do tego doszło, prawdopodobnie na początku drugiej 
dekady marca, przeniesiono do bloku 5 (później 8) w Birkenau grupę 

pozostających jeszcze przy życiu ok. 660 sowieckich jeńców wojennych. 
Natomiast 13 marca skierowano do bloku 4 (wedle późniejszej nume-
racji blok 7) więźniów – pacjentów szpitala obozowego w Auschwitz I, 
najciężej chorych i skrajnie wygłodzonych. Niewątpliwie zamiarem leka-
rzy SS było pozostawienie ich tam własnemu losowi po to, aby w krót-
kim czasie wymarli; sprzyjać temu miało okrutne traktowanie przez 
funkcyjnych i coraz bardziej ograniczane racje żywnościowe. Blok ten, 
formalnie nazywany „izolacyjnym” (Isolierstation), wkrótce zyskał sobie 
u więźniów szczególnie złą sławę jako „blok śmierci”, „stacja ostatnia” 
lub – od początku maja 1942 r., gdy miała w nim miejsce pierwsza se-
lekcja na śmierć w komorze gazowej – „poczekalnia do gazu”. 

Before this happened, however, about 660 of the Soviet PoWs who 
still remained alive were transferred to block 5 (later block 8)  

in Birkenau—probably shortly after March 10. The most severely starved 
and sick prisoner patients from the camp hospital in Auschwitz I were 
transferred to block 4 (later renumbered block 7) on March 13. There 
can be little doubt that the SS physicians deliberately left them to their 
own fate there so that they would die in short order; brutal treatment 
by functionaries and further reduction of the food rations were intend-
ed to contribute to this. Formally designated as the “isolation point” 
(Isolierstation), this block soon gained special notoriety among prison-
ers as the infamous “death block,” “final station,” or, from the beginning 
of May 1942 when the first selection for death in the gas chamber took 
place there, “the waiting room for the gas.” 

Extant eyewitness accounts indicate that blocks 4 and 5 were al-
ready divided off from the rest of the camp at that time by brick 

walls, thus creating internal yards inaccessible to other prisoners.  
The constant influx of patients transferred from the hospital  
in Auschwitz I and prisoners from the nearby residential blocks who 
fell ill kept the Isolierstation full. Some prisoners, usually the frailest, 
had to pass the days in that yard, where they were exposed to blows 
from functionaries who tried to force as many prisoners as possible into  
the block in the evening. The fewest deaths were noted on Saturdays 
and Sundays when the SS men were on passes, and the most on Mon-
days when they went back to work. 

51 Karta 6 ze „Szkicownika z Auschwitz” 
wykonanego w czasie funkcjonowania obozu 
przez nieznanego więźnia: szpital obozowy. 

Page 6 of the Auschwitz Sketchbook made 
in the camp by an unknown prisoner: 
“The camp hospital”.
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54 Barak nr 7. Widok na ściany 
wschodnią i północną.  
Stan z 1964 r.

Barracks 7. View of the east  
and north walls, 1964.

Z zachowanych relacji świadków wynika, że już wówczas bloki 4 i 5 
były odseparowane od pozostałej części obozu ceglanymi murami 

(z drewnianą bramą od strony bloków 1 i 2), tworząc w ten sposób 
niedostępny dla innych więźniów wewnętrzny dziedziniec. Wobec 
ciągłego uzupełniania stanu Isolierstation pacjentami przenoszonymi 
ze szpitala w Auschwitz I oraz chorymi z sąsiednich bloków miesz-
kalnych, część z nich, zazwyczaj najsłabszych, musiała spędzać dni  
na owym placu, narażając się na razy funkcyjnych, starających  
 się możliwie wielu więźniów wieczorem zmusić do wejścia do wnę-
trza bloku. Najmniej zgonów odnotowywano w soboty i niedziele, kie-
dy esesmani przebywali na przepustkach, najwięcej zaś w poniedziałki, 
gdy wracali oni do służby.

Nieliczni ocalali, którzy przetrwali pobyt w Isolierstation, wspomi-
nali, iż w połowie marca 1942 r. w bloku 4 przebywało około 1200 

więźniów. Ponieważ w sąsiednim bloku 5 śmiertelność wśród sowieckich 
jeńców była także wysoka (w połowie kwietnia pozostało ich przy życiu 
zaledwie dwustu kilkudziesięciu), niebawem zaczęto przenosić do niego 
także chorych nie mieszczących się w bloku 4. Wraz z nimi ok. 20 kwiet-
nia w bloku 5 ulokowano pierwsze Sonderkommando, (grupę więźniów 
zmuszaną do pracy przy obsłudze urządzeń zagłady) liczące początkowo 
ok. 100, a pod koniec maja 200 więźniów. Nie wiadomo, kiedy dokładnie 
zostali oni stamtąd przeniesieni: zapewne najpierw zabrano z bloku so-
wieckich jeńców, natomiast Żydów z Sonderkommando prawdopodob-
nie w połowie roku. Odtąd zarówno blok 4 (7), jak i 5 (8) stały się – wraz 
z drewnianym blokiem 12 – częścią szpitala obozu męskiego w sektorze 
BIb. Nadal jednak, co najmniej do października 1942 r., odbywały się 
selekcje w blokach szpitalnych Auschwitz I, z których pacjentów syste-
matycznie wywożono do Isolierstation. W związku ze stałym powięk-
szaniem obozu Birkenau większość więźniów wyznaczanych w owym 
czasie na śmierć pochodziła już jednak z sektora BIb, względnie do bloku 
7 kierowano ciężej chorych wybranych podczas badań w ambulatorium, 
znajdującym się w bloku 8. 

Stację izolacyjną w bloku 7 zlikwidowano dopiero w kwietniu 1943 r.  
Dzięki wysiłkom polskiego więźniarskiego personelu medycznego 

(m.in. Bolesława Zbozienia, i Jana Wolnego) oraz blokowego Józefa 
Bernacika warunki bytowe w barakach szpitalnych ulegały stopniowej 
poprawie, a przynajmniej niektórym więźniom zaczęto udzielać realnej 
pomocy. 

W lipcu 1943 r. więźniów z sektora BIb przeniesiono do innej czę-
ści Birkenau, zaś opuszczone przez nich baraki zajęły więźniarki 

zdolne do pracy z odcinka BIa. Od tej pory w blokach 7 i 8 umieszczano 
kobiety zatrudnione w różnych komandach roboczych.

53 Pęknięcie ściany podłużnej. 
Stan przed konserwacją.

A crack in a load-bearing wall, 
before conservation. 

The few survivors of stays in the Isolierstation recalled that there were 
about 1,200 prisoners in block 4 in the middle of March. Because  

the death rate was so high among the Soviet PoWs in the adjacent block 5 
(fewer than 300 remained alive in mid-May), patients began to be trans-
ferred there when there was no room for them in block 4. Along with them, 
the first Sonderkommando (prisoners forced to labor in the operation  
of the extermination equipment) was assigned to block 5 around April 20.  
At first there were about 100 of them, and 200 by the end of May.  
It is not known exactly when they were transferred out of block 5. The Soviet 
PoWs were presumably the first to be removed from there, probably followed  
at mid-year by the Jews from the Sonderkommando. From that point on, both 
block 4 (7) and block 5 (8)—along with the wooden block 12—became part 
of the sector BIb men's camp hospital. At least until October 1942 selections 
continued to be held in the Auschwitz I hospital blocks, after which prisoners 
were systematically sent to the Isolierstation. With the constant expansion  
of the Birkenau camp, however, the majority of prisoners designated  
for death at this time came from sector BIb; severely ill prisoners picked out 
during selection in the block 8 outpatient clinic were sent to block 7. 

The isolation point in block 7 was liquidated only in April 1943. Thanks 
to the efforts of medical personnel among Polish prisoners (including 

Bolesław Zbozień and Jan Wolny) and block supervisor Józef Bernacik, condi-
tions in the hospital barracks gradually improved, and real treatment began to 
be administered to at least some of the prisoners. 

In July 1943, the prisoners in sector BIb were transferred to a different part  
of Birkenau, and the barracks that they vacated were occupied by women pris-

oners from sector BIa who were fit for labor. From that point on, women employed 
in various work details were quartered in blocks 7 and 8.
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VIII
Fundacja  
Auschwitz-Birkenau
The Auschwitz-Birkenau  
Foundation
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55 Auschwizt II-Birkenau. 56 Kuchnia na odcinku BIb.

The kitchen in BIb section.

Fundacja  
Auschwitz-Birkenau

Prace związane z konserwacją baraków o historycznych numerach  
7 i 8 zostały sfinansowane z dochodu wypracowanego przez Kapi-

tał Wieczysty Fundacji Auschwitz-Birkenau. Fundacja została powołana 
do życia w styczniu 2009 r. przez Władysława Bartoszewskiego – byłego 
więźnia obozu Auschwitz, współzałożyciela Rady Pomocy Żydom „Żego-
ta”, żołnierza Armii Krajowej i powstańca warszawskiego. 

Skala i horyzont czasowy działań konserwatorskich w Miejscu Pamięci 
zostały określone w opracowanym przez Muzeum w 2009 r. Global-

nym Planie Konserwacji. Zadecydowały one o wyborze Kapitału Wieczy-
stego jako najlepszego instrumentu realizacji podstawowego zadania 
Fundacji, jakim jest zachowanie Miejsca Pamięci dla przyszłych pokoleń. 

Fundacja Auschwitz-Birkenau jest pozarządową organizacją pożyt-
ku publicznego działającą w formule „non-profit”. Otrzymane przez 

Fundację darowizny powiększają Kapitał (Fundusz) Wieczysty. Zgodnie  
z założeniem Fundusz ten ma na zawsze pozostać nienaruszony. Funda-
cja w sposób profesjonalny zarządza Kapitałem Wieczystym, kierując się 
główną zasadą opisaną w statucie: „Bezpieczeństwo Kapitału ważniejsze 
niż zyski”. Zyski z Funduszu Wieczystego regularnie dostarczają środków 
na projekty konserwatorskie w Muzeum.

The work associated with the conservation of the barracks with  
the historical numbers 7 and 8 was financed with income gen-

erated by the Perpetual Fund of the Auschwitz-Birkenau Foundation.  
The Foundation was called into being in January 2009 by Władysław 
Bartoszewski—a former prisoner of the Auschwitz-Birkenau camp, 
co-founder of the “Żegota” Council for Aid to Jews, a Home Army sol-
dier and fighter in the Warsaw Uprising. 

The scale and temporal perspective for conservation work at the Me-
morial were laid out in the Museum's 2009 Master Plan for Pres-

ervation. The Museum chose Perpetual Fund as the optimal instrument 
for realizing the principal task of the Foundation—preserving the Me-
morial for future generations. 

The Auschwitz-Birkenau Foundation is a non-profit organization, 
which raises funds from donors. All donations are used to create  

an endowment fund (Perpetual Fund). The funds are expected to re-
main intact in perpetuity. The Foundation manages this capital in a pro-
fessional manner under the statutory principle “the safety of the fund  
is more important than the return.” Earned income from the capital 
provides a regular cash flow for conservation projects at the Museum. 

The Auschwitz-Birkenau 
Foundation
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57 Ruiny komór gazowych i Krematorium II.

Gas chambers and Crematoria II ruins.

Trzy lata po powstaniu Fundacji oficjalnie rozpoczęła się realizacja Globalnego 
Planu Konserwacji. Plan może być realizowany dzięki środkom z dochodów 

z Kapitału Wieczystego. Fundacja prowadzi działania w ścisłej współpracy z Pań-
stwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. W latach 2015-2018 
Fundacja sfinansowała projekty konserwatorskie o wartości ok. 24 mln złotych.

W chwili obecnej Fundacja zarządza Funduszem Wieczystym, który jest 
utrzymywany w trzech walutach: PLN (złoty polski), EUR (euro) i USD 

(dolar amerykański). W portfelu znajdują się wyłącznie obligacje z ratingiem in-
westycyjnym emitowane przez kraje, miasta i korporacje oraz depozyty. Fundacja 
na bieżąco współpracuje z sześcioma bankami inwestycyjnymi z Polski i zagrani-
cy. Aktywa finansowe Fundacji są przechowywane na rachunkach powierniczych  
w dwóch renomowanych bankach. 

Sfinansowane z dochodu z Kapitału Wieczystego prace konserwatorskie  
w barakach 7 i 8 pozwolą na udostępnianie tych obiektów odwiedzającym. 

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau co roku odwiedza ponad 2 mln osób  
z całego świata.

The Master Plan for Preservation was officially launched three years after 
the Foundation came into being. The Plan can be carried out thanks  

to income generated by the Perpetual Fund. The Foundation operates  
in close coordination with the Auschwitz-Birkenau State Museum  
in Oświęcim. In the years 2015–2018, the Foundation financed conservation 
work worth about PLN 24 million. 

As of today the Foundation manages the endowment fund, which is held 
in three currencies—EUR (Euro), PLN (Polish zloty) and USD (US dollar). 

In the portfolio there are only investment grade bonds (government, munic-
ipal and corporate) and cash deposits. The Foundation cooperates with six 
major investment banks (Polish and foreign). The Foundation assets are held 
in custody accounts in two banks with impeccable reputations.

Financed from the income from  the Perpetual Fund, the conserva-
tion work on barracks 7 and 8 makes it possible to open these build-

ings to visitors. More than two million people from all over the world visit  
Auschwitz-Birkenau State Museum each year. 
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Darczyńcy / Donors

Kapitał Fundacji został stworzony przez darczyńców państwowych, instytucjonalnych i prywatnych.

The Foundation Capital was created by state, institutional, and private donors. 

Kraje z największym udziałem w Kapitale Wieczystym:
Countries with biggest contributions:

Niemcy / Germany 60 milionów / million EUR

USA 15 milionów / million USD

Polska / Poland 10 milionów / million EUR

Francja / France 5 milionów / million EUR

Austria / Austria 4 miliony / million EUR

Wielka Brytania / United Kingdom 2.1 miliona / million GPB

Szwajcaria / Switzerland 1.07 miliona / million EUR

Włochy / Italy 1 milion / million EUR

Izrael / Israel 1 milion / million USD

Rosja / Russia 1 milion / million USD

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

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

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

Inne darowizny / Other donations:
Argentyna / Argentina, Bułgaria / Bulgaria, Cypr / Cyprus, Estonia, Gruzja / Georgia,  

Grecja / Greece, Irlandia / Ireland, Liechtenstein, Litwa / Lithuania, Malta, Monako / Monaco,  
Portugalia / Portugal, Słowacja / Slovakia

Miasta darczyńcy / Cities:
Paris, Boulogne-Billancourt

Darczyńcy indywidualni z kwotą darowizny  
1 milion USD i więcej – Filary Pamięci:

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

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

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

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

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

• Second Generation in Honor of the Victims and Survivors of the Shoah: Ulrika & Joel Citron, Marcy Gringlas & Joel 
Greenberg, Andrew Intrater, Harry Krakowski, Mauskopf Family, Pines Family, Sharon Schneier & Clifford Brandeis, Jerry Wartski

• In Honor of the United States Holocaust Memorial Museum dedicated by friends of the Museum

Inni znamienici darczyńcy / Other distinguish donors:
Jolanta Pieńkowska and Leszek Czarnecki, Fondation pour la Mémoire de la Shoah, Michael Bloomberg, Arthur Rock,  

Antony Ressler, ABN AMRO Bank N.V., Richard Edelman, Jonathan D. Gray & Mindy Gray, Harvey Krueger, William Schwartz, 
Polish Orthodox Church, Ralph Neukirchen, Rabbi Arthur Schneier, Ada and Jim Horwich, Circle of Former Prisoners  

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

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

Wsparcie instytucjonalne bieżącej działalności Fundacji: 
Outside support for statutory activities: 

Weil, Gotshal&Manges, KPMG, Deloitte, Jewish Religious Community, Edelman

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

Bank: PKO BP, SWIFT: BPKO PLPW
PLN: PL 14 1020 1042 0000 8102 0210 8868
EUR: PL 21 1020 1042 0000 8802 0210 8884
USD: PL 26 1020 1042 0000 8602 0210 8892

You can support the Auschwitz-Birkenau Foundation by sending a check
to Auschwitz-Birkenau Memorial Foundation 483 10th Ave. Suite 425, New York, NY 10018
If you wish to send a wire transfer or a credit card donation please contact Beata Schulman

at +1 212 335 0544 or bschulman@preserveauschwitz.org

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

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

Komitet Międzynarodowy
International Committee

Komitet Międzynarodowy pełni funkcję doradczą i opiniującą. Jego 
członkowie są powoływani na podstawie wskazań krajów, wsparły  
budowę Kapitału Wieczystego. Komitet został założony w celu  
zapewnienia darczyńcom publicznym pełnego dostępu do informacji  
oraz zachowania pełnej przejrzystości działań Fundacji na arenie 
międzynarodowej.

The International Committee was established in order to provide  
the institutional donors which contribute to the Perpetual Capi-
tal with full access to information, and in order to ensure the com-
plete international transparency of the Foundation’s operations.  
It is a consultative and advisory body. Its members are appointed on 
the recommendation of the donor countries.

Rada Fundacji / Foundation Council

Marek Zając
Marcin Barcz

Eleonora Bergman
Piotr Kadlčik

Serge Klarsfeld
Edward Kosakowski
Paweł Machcewicz
Zbigniew Nosowski

Jürgen Rüttgers
Józef Wancer
Henryk Wujec

Zarząd Fundacji / Management Board

Piotr M. A. Cywiński
Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski 

Rafał Pióro
Elwir Świętochowski
Wojciech Soczewica

Komisja Finansowa / Financial Committee

Józef Wancer
Alfred Finz

Włodzimierz Grudziński
Peter Hommelhoff
Antoni F. Reczek 
Ekkehard Thiesler 

Claude Trink
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