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WSTĘP

 Celem projektu Badania techniki, technologii i stanu zachowania nawarstwień 
malarskich występujących w obiektach na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-
-Birkenau oraz badania nad opracowaniem metod ich konserwacji i zabezpieczenia 
jest opracowanie optymalnych metod konserwacji nawarstwień  w oparciu o problemy, stan 
zachowania i przyczyny zniszczeń zidentyfikowane w 45 murowanych barakach na terenie od-
cinka BI (a i b) dawnego obozu w Brzezince.

 Poniższe opracowanie stanowi wynik pierwszej, wstępnej części projektu, która skupi-
ła się na rozpoznaniu zarówno stanu zachowania jak i występowania nawarstwień malarskich 
we wspomnianych 45 budynkach. Badania te miały na celu, z jednej strony usystematyzowa-
nie wiedzy na temat zmian i zniszczeń zachodzących w obiektach, z drugiej zaś miały przyczy-
nić się do wnikliwej analizy przyczyn i mechanizmów zachodzących tam procesów niszczących.

W tym celu przeprowadzono przegląd 45 baraków odcinka BI a i b, w wyniku którego 
powstało 45 kart zawierających podstawowe informacje dotyczące stanu nawarstwień ma-
larskich występujących w analizowanych budynkach (zarówno we wnętrzach jak i na elewa-
cjach, na wszystkich możliwych typach podłoży).
Przegląd i powstałe w jego efekcie Karty baraków stanowiły podstawę do stworzenia Zesta-
wiania problemów konserwatorskich związanych z nawarstwieniami malarskimi, występu-
jącymi w barkach na odcinku BI a i b.

W kolejnym etapie zestawienie to posłużyć ma do wytypowania najbardziej zagrożo-
nych baraków oraz budynków, w których występują odosobnione, nietypowe problemy wpły-
wające na stan występujących w nich nawarstwień malarskich.
Zestawienie problemów stanowi zatem punkt wyjścia do kolejnych etapów projektu, związa-
nych z dogłębną analizą przyczyn procesów niszczących oraz opracowaniem metod konser-
wacji wszystkich nawarstwień malarskich.
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Przegląd i Karty baraków

Karty baraków zostały opracowane jako rodzaj formularza, uwzględniającego wszyst-
kie elementy ich budowy będące podłożami dla nawarstwień malarskich, ale też krótkie in-
formacje ogólne na temat całych budynków (datowanie, funkcja, cechy charakterystyczne, plan). 

W  konstrukcji kart przyjęto podział ułatwiający rozpoznanie stanu zachowania oraz 
samo stwierdzenie występowania poszczególnych nawarstwień malarskich podczas prze-
glądu budynków. I  tak kolejno analizowane były: elewacje, ściany wewnętrzne (drewniane 
i murowane), sufity, konstrukcja drewniana baraku wraz z  jej elementami metalowymi oraz 
wyposażenie budynków. 

W ramach każdego z tych punktów krótko omówiono kolejno wszystkie elementy skła-
dowe. W  przypadku ścian wewnętrznych murowanych opisywane są: stan ich konstrukcji, 
tynków oraz nawarstwień malarskich. Jako osobny punkt potraktowano napisy i rysunki. Su-
fity podzielono na: drewniane, zbudowane z supremy oraz dykty. Omawiając elementy wy-
posażenia przeanalizowano pod kątem stanu nawarstwień: stolarkę drzwiową i okienną wraz 
z okuciami, prycze z elementami metalowymi, piece z obramieniami otworów wyczystkowych 
i elementami systemów kominowych, instalacje elektryczne, ceramikę (głównie rury kamion-
kowe), beton, np. elementy cokołów w  umywalniach i  stopy fundamentowe drewnianych 
konstrukcji budynków, na koniec elementy metalowe takie jak: kraty, rury i uchwyty do rur itp.

W opisach starano się uwzględnić obecność i lokalizację w baraku danego elementu 
(np. występowanie tynków), a następnie stwierdzano istnienie jego zmian i zniszczeń wywoła-
nych różnymi czynnikami. Przegląd polegał jedynie na ocenie wizualnej, dlatego też pojawiło 
się wiele wątpliwości, polegających głównie na braku możliwości jednoznacznego ustalenia 
budowy technologicznej poszczególnych elementów, ale też przyczyn niektórych zniszczeń. 
Również pora roku, w której przeprowadzono przegląd (późna jesień) nie sprzyjała rozwojowi 
mikro i makro organizmów oraz krystalizacji soli. W związku z tym w wielu miejscach pozosta-
wiano rozpoznanie przyczyn jako niepewne, bądź posiłkowano się dostępnymi materiałami 
z osobnych analiz (badania nad korozją mikrobiologiczną). Przydatne były również informacje 
związane z remontami odcinka BI, np. w celu ustalenia zakresu wymiany elementów drewnia-
nych oraz możliwej ich impregnacji.

We wszystkich kartach starano się używać jednolitej, ustalonej nomenklatury, jako 
że przegląd objął 45 budynków o podobnej budowie, pośród których wyróżnić można kilka 
charakterystycznych grup - o  zbliżonym jeśli nie identycznym układzie funkcjonalno-prze-
strzennym. 

I tak pośród 45 przeglądanych obiektów znajduje się 30 baraków mieszkalnych, 10 bu-
dynków umywalni bądź latryn (niekiedy w jednym budynku zlokalizowane są obie w/w funk-
cje), 2 kuchnie, 2 łaźnie oraz jeden magazyn. Wszystkie 45 obiektów to budynki murowa-
ne z cegły, założone na planach wydłużonego prostokąta (odstępstwem są 2 budynki łaźni, 
w przypadku których do wydłużonych korpusów przylegają skrzydła boczne), jednokondy-
gnacyjne, niepodpiwniczone, z dachami dwuspadowymi pokrytymi dachówką. Obecnie są to 
dachówki cementowe w pięciu głównych typach: dachówka cementowa płaska w kształcie 
rombu (tzw. Karo) oraz cztery różne typy dachówki zakładkowej (czterozakładkowej).

W przypadku baraków mieszkalnych wejście do budynku zlokalizowane jest zawsze na 
osi głównej elewacji północnej. Do baraku wchodzi się przez niewielki przedsionek, po bo-
kach którego znajdują się dwa pomieszczenia. Zazwyczaj po lewej stronie (od wschodu) zlo-



9
KATALOG PROBLEMÓW KONSERWATORSKICH ZWIĄZANYCH Z NAWARSTWIENIAMI MALARSKIMI WYSTĘPUJĄCYMI       
W BARAKACH NA ODCINKU BI a i b

kalizowane było pomieszczenie mieszkalne więźnia funkcyjnego, a po prawej (od zachodu) 
magazyn. Ściany wszystkich trzech pomieszczeń były tynkowane i malowane. Sufit stanowiła 
podsufitka z tynkowanych płyt wiórowo-cementowych mocowanych do zakrytej konstrukcji, 
rzadziej sufity z  samych desek. Podłogi były drewniane (na legarach). Oba pomieszczenia 
boczne były wyposażone w piecyki grzewcze. 

W skrajnych, zachodnich lub wschodnich częściach baraków mieszkalnych, przy ścia-
nach szczytowych, zwykle zlokalizowane były sanitariaty (umywalnie i klozety), choć w kilku 
przypadkach odnotowany został ich brak. W pomieszczeniach sanitarnych zwykle zachowa-
ły się pozostałości po ceramicznych, szkliwionych umywalniach, ustawionych na ceglanych 
postumentach, niekiedy wraz z  pozostałościami instalacji wodociągowej. W  pomieszcze-
niach klozetów często występują natomiast wpusty kanalizacyjne bądź całe kamionkowe rury 
(wentylacja). 

Wewnątrz typowego baraku mieszkalnego, na osi wschód-zachód, zwykle przebiegają 
dwa ciągi komunikacyjne - podłużne, z dwoma łącznikami przy kominach po obu stronach 
od wejścia do budynku oraz z przestrzenią główną na osi wejścia. Wewnętrzne ściany z ce-
gły, tynkowanej i malowanej bądź bielonej bezpośrednio – bez warstwy zaprawy, dzielą prze-
strzeń hali ogólnej baraku na otwarte pomieszczenia z drewnianymi pryczami (tzw. boksy) 
– ustawione w czterech rzędach wzdłuż podłużnych osi budowli. W ich wnętrzach znajdują 
się drewniane prycze z kilkoma poziomami legowisk. Dolne legowiska są najczęściej cegla-
ne i pokryte cementową (?) wylewką. Górne i środkowe prycze mają konstrukcję drewnianą 
i zbudowane są z trzech poprzecznych belek osadzonych w ściankach działowych, na których 
ułożone jest deskowanie z dodatkową belką lub deską zabezpieczającą od frontu. W poszcze-
gólnych barakach na pryczach zachowały się też półki, haczyki, drabinki itp. Większość ory-
ginalnych elementów pryczy była malowana. 

Za wyjątkiem przedsionka i pomieszczeń z nim sąsiadujących baraki mieszkalne posia-
dają zwykle odkrytą więźbę dachową – tylko w pojedynczych przypadkach przesłania je pod-
sufitka z supremy. Drewniane słupy konstrukcji ustawione są na stopach fundamentowych 
(betonowych lub ceglanych). Słup i stopa spięte są metalową kotwą. Wszystkie wymienione 
elementy noszą ślady nawarstwień malarskich. Podłogi w halach głównych baraków miesz-
kalnych oraz wydzielonych w nich sanitariatach zwykle były betonowe, rzadziej ceglane, choć 
zdarzają się odstępstwa od reguły.

Zdecydowanie mniej skomplikowane układy funkcjonalno-przestrzenne prezentują bu-
dynki latryn – zwykle jednoprzestrzenne, niekiedy podzielone pośrodku ścianką działową na 
dwie równe części. Praktycznie we wszystkich przypadkach wejścia do budynków usytuowa-
ne są w ścianach szczytowych, a więc zarówno wschodnich jak i zachodnich, wnętrza tynko-
wane i malowane, posadzki betonowe, a po środku baraku – wzdłuż jego osi podłużnej, usy-
tuowany jest bądź kanał ściekowy z betonowymi klozetami i drewnianymi siedziskami, bądź 
murowany cokół z umywalniami. W większości przypadków sufity latryn stanowi tynkowana 
i malowana suprema, przesłaniająca więźbę dachową. 

Wspólną cechą pozostałych 5 baraków: kuchni, łaźni i magazynu, jest nieco inna kon-
strukcja szkieletowa – ramowa, jak również nieregularne podziały wewnętrzne. W poszczegól-
nych pomieszczeniach wszystkich wymienionych baraków wyróżnić też można różne rodzaje 
wykończenia ścian, sufitów, posadzek i wyposażenia. W przypadku kuchni charakterystyczne 
są liczne kominy z pozostałościami palenisk po kotłach do gotowania, w łaźniach - pozostało-
ści innych elementów infrastruktury, takich jak kotły, rury, komory dezynfekcyjne itp. 

Wszystkie zawarte w  kartach opisy zilustrowane zostały materiałem fotograficznym. 
Przy czym karty poszczególnych baraków stanowią istotne dopełnienie Karty problemów, 
ukazując stan zachowania nawarstwień malarskich występujących w barakach w innym ujęciu.
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Zestawianie problemów konserwatorskich związanych z  nawarstwieniami malarskimi, 
występującymi w barkach na odcinku BI a i b 

Zestawienie stanowi systematyczne zestawienie problemów konserwatorskich zwią-
zanych z nawarstwieniami malarskimi występującymi w barakach na odcinku BI a i b. W karcie 
omówiono poszczególne typy problemów, podano ich lokalizację (nr baraku) oraz zilustro-
wano je zdjęciami.
Omówienie głównych problemów z nawarstwieniami podzielono na cztery zasadnicze grupy: 
Przyczyny zniszczeń oraz Zaobserwowane zmiany i zniszczenia. Problemy związane z nawar-
stwieniami na różnych elementach wnętrz  oraz  Inne zagadnienia konserwatorskie

W pierwszym przypadku opisane są podstawowe procesy mogące stanowić przyczynę 
konkretnych zmian w obiektach na terenie odcinka BI (destrukcyjne działanie wody, działal-
ność soli mineralnych, korozja mikrobiologiczna, pęknięcia i przemieszczenia konstrukcyjne, 
ingerencje wpływające niszcząco na zabytek). W przypadku takich czynników jak destrukcyj-
na działalność wody czy sole mineralne, ostateczna i pewna diagnoza była pozostawiona ze 
znakiem zapytania. Tym niemniej jednak w rubryce Występowanie zgromadzono wszystkie 
baraki, w których istniało prawdopodobieństwo wystąpienia danego mechanizmu (przyczy-
ny) zniszczeń. Dodatkowo w rubryce Typ i omówienie problemu starano się uszczegóławiać 
jego lokalizację (np. ze względu na skalę występowania danego zjawiska) 

W części Zaobserwowane zmiany i zniszczenia skupiono się na objawach tj. typach 
zniszczeń, które mogły być wynikiem działania różnych czynników (odspajanie, pudrowanie 
i łuszczenie się nawarstwień malarskich - z uwzględnieniem poszczególnych podłoży, zapla-
mienia, degradacja rysunków i napisów). Tu również w przypadku Występowania starano się 
ująć jak największą ilość baraków z odnotowanym problemem (niezależnie od jego skali).

Dodatkowo w wielu miejscach, w rubryce Typ i omówienie problemu starano się wpro-
wadzić dodatkowe kategorie występowania, aby uszczegółowić problem. Przykładem może 
tu być punkt: Degradacja napisów i rysunków, gdzie dodatkowo, w omówieniu, wprowadzo-
no uszczegółowienie występowania rysunków i napisów rożnego typu, na różnych podłożach.

W kategorii Problemy związane z nawarstwieniami na różnych elementach wnętrz, 
omówiono stan zachowania nawarstwień malarskich kolejno: na elementach metalowych, 
betonie, dykcie itp. Tu również, poza opisaniem zmian, dodatkowo wprowadzono rozróżnie-
nie występowania nawarstwień na poszczególnych elementach. Przykładem może być punkt: 
Degradacja nawarstwień malarskich na betonie, w którym dodatkowo wyszczególniono wy-
stępowanie nawarstwień na cokołach pod umywalnie oraz stopach fundamentowych.

Ostatnią część Zestawienia stanowią Inne zagadnienia konserwatorskie, zawierają-
ce takie problemy jak: Zaplamienie zdegradowanych nawarstwień malarskich, Zagadnie-
nie wandalizmu, Problemy z rozróżnianiem elementów obozowych i późniejszych. Punkt ten 
w założeniu obejmować ma istotne zagadnienia konserwatorskie, ze względu na swoje po-
chodzenie oraz fakt, iż nie wymagają one eliminacji w toku dalszych prac konserwatorskich, 
nie dające się sklasyfikować w punkcie Zaobserwowane zmiany i zniszczenia. Jednakże pro-
blematyka w nim poruszona może mieć bezpośredni wpływ na decyzje i procesy konserwator-
skie.
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Opisując zjawiska i przeprowadzając wstępną analizę problemów, posiłkowano się niezbęd-
nymi materiałami źródłowymi.

Materiały przekazane przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
(w formie fragmentarycznych cyfrowych dokumentów):

• Robocze zestawienie prac remontowych w barakach na terenie Birkenau;
• Badania makroskopowe i  laboratoryjne oraz ich analiza w  zakresie ratowania 

zabytkowych baraków murowanych na  terenie obozu Auschwitz - Birkenau na odcinku 
BIb, Politechnika Śląska; 

• B. Gutowska, Z. Libudzisz, Z. Żakowska, A. Koziróg, A. Otlewska, M. Piotrowska, 
K. Rajkowska, P. Nowicka-Krawczyk, M. Hachułka, G.J. Wolski, Raport z  projektu 
badawczego „Badania nad korozją biologiczną obiektów na terenie Muzeum Auschwitz-
Birkenau w zakresie rozpoznania i zwalczania czynników biologicznych”, 2013 r.

• KL AuschwitzII-Birkenau - Odcinek BI, Historia obozu w Brzezince.

Literatura: 

• A. Arnold, K. Zehnder, Monitoring Wall Paintings Affected by Soluble Salts, „The Conser-
vation of Wall Paintings Proceedings of a symposium organized by the Courtauld Institute 
of Art and the Getty Conservation Institute”, London, 1987;

• M. Roznerska, P. Mikołajczyk, Malarstwo ścienne. Przyczyny powstawania zniszczeń,UMK 
Toruń 1995;

• G. Torraca, Porous Materials „Building Materials, Science for Architectural Conservation”, 
ICCROM, Rome 1988.
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KARTY BARAKÓW
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KATALOG PROBLEMÓW KONSERWATORSKICH                                       Karta obiektu

OBIEKT NR INW.:                                                                                                                                  B-65 (odcinek BIa)

1. Datowanie: rozpoczęcie budowy 24 listopada 1941 r.

2. Funkcja/przeznaczenie: barak mieszkalny.

3. Cechy charakterystyczne, uwagi ogólne:
barak ceglany o drewnianej konstrukcji szkieletowej, przy zachodniej ścianie szczytowej sanitariaty; 
wielokrotnie remontowany; nie przeznaczony do zwiedzania.

 Lokalizacja na terenie odcinka BI

 Rzut obiektu (z lokalizacją fotografii)
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I. ELEWACJE

Ściany elewacyjne z cegły rozbiórkowej, pokrytej pudrującą się glinką rozprowadzoną na powierzchni cegieł,
– głównie w dolnych partiach ścian, przy cokołach. Jest ona prawdopodobnie związana z wymianą cegły w ramach 
wykonywania izolacji poziomej budynku. W wyższych partiach ścian zachowały się pozostałości oryginalnej glinki, 
zniszczonej przez czynniki atmosferyczne.
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II. ŚCIANY WEWNĘTRZNE

1. Drewniane Brak.

2. Murowane

•	 Konstrukcja Konstrukcja baraku w stosunkowo dobrym stanie. Największe pęknięcia i zarysowania 
dotyczą ścian szczytowych oraz sanitariatów wydzielonych w zachodniej części 
budynku. Nadproże wejścia do umywalni podstemplowane. Całość spięta w okresie 
powojennym z drewnianą konstrukcją metalowymi ściągami.

  3
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•	 Tynki Tynkowane ściany występują typowo dla większości baraków tj.: w przedsionku, 
pomieszczeniu więźnia funkcyjnego, magazynie, przestrzeni głównej baraku, 
na ścianach łączników oraz w sanitariatach. Pozostałe ściany bielone wielowarstwowo, 
wyłącznie lokalnie wyprawy tynkarskie występują też na ściankach boksów. 

Największa degradacja tynków spowodowana jest podciąganiem kapilarnym wody 
z gruntu bądź lokalnymi zalaniami, i związana z działalnością soli rozpuszczalnych 
w wodzie. Towarzyszą jej liczne odspojenia, rozwarstwienia, złuszczenia i ubytki zaprawy, 
oraz rozległa degradacja jej powierzchni - osypywanie się wierzchnich warstw, zwłaszcza 
w dolnych partiach ścian i pod oknami. W tych miejscach występują też charakterystyczne 
reperacje tynku w formie uzupełnień ubytków i zatarć wykonanych zaprawą cementową. 
Na spęcherzonych i spękanych partiach oryginalnych tynków nasilają one destrukcję, 
uszczelniając osłabione zaprawy i przenosząc podciąganie kapilarne powyżej lub obok 
uzupełnień.

  4                                                                     
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•	 Warstwy 
malarskie 
(monochromie, 
pobiały, wzory 
„z wałka”)

Większość ścian baraku malowana monochromatycznie (pobiały ?), wielowarstwowo 
– zarówno tynkowane ściany przestrzeni głównej jak i ceglane, lokalnie tynkowane 
ścianki boksów. Choć na niektórych czołach ścianek działowych pryczy zachował się 
niski brudnik. Pobiały widoczne także bezpośrednio na cegle, a w ubytkach tynków. 
W pomieszczeniu więźnia funkcyjnego oraz magazynie zachowane wielowarstwowe, 
kolorowe dekoracje malarskie – pasy i wzory z tzw. „wałka”, w ubytkach widoczne kolorowe 
monochromie. Wszystkie powierzchnie ścian mocno zakurzone, przy czym grubsze 
warstwy brudu zalegają na nierównej powierzchni nietynkowanych ścian i chropowatych, 
zdeformowanych łuskach warstw malarskich i pobiał. Lokalnie występują przetarcia, 
ciemne zaplamienia i brudne zacieki, zwłaszcza pod oknami oraz na ściankach boksów. 
W pomieszczeniach przy przedsionku wszystkie warstwy malarskie wykazują tendencję
do pudrowania się. Złuszczenia, przeważnie wierzchnich warstw, dotyczą przede 
wszystkim dolnych partii ścian.

  7                                                                     

  6                                                                     

  8                                                                                                       9

↑



Karta obiektu  B-65 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu20

•	 Rysunki, napisy Na ścianie zachodniej w przestrzeni głównej baraku – wzornik alfabetu pisany cyrylicą, 
ołówkiem, zapewne z wczesnych lat po wyzwoleniu obozu (?). Jednocześnie na tej samej 
oraz przeciwległej ścianie napisy w języku niemieckim wykonane czarną farbą oraz 
rysunek (więzień w pasiaku i strażnik obozowy?), najprawdopodobniej współczesny (?). 
Oprócz tego na wszystkich ścianach przestrzeni głównej, w łącznikach i sanitariatach 
widoczne liczne współczesne napisy i rysunki, głównie drapane.
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III. SUFITY

1. Drewniane Nowe, wymienione podsufitki z desek. W pomieszczeniach więźnia funkcyjnego
i magazynie – bez nawarstwień malarskich.

2. Suprema
z  nawarstwieniami

Brak.

3. Dykta/płyta Brak.

IV.  KONSTRUKCJA DREWNIANA WRAZ Z METALOWYMI ELEMENTAMI WZMACNIAJĄCYMI
       ( szkielet drewniany, więźba dachowa)

Więźba i szkielet drewniany kilkakrotnie remontowane - impregnowane Impreksem i malowane wapnem, wiele 
elementów wymienionych. Mimo to zachowane pozostałości nawarstwień malarskich - jasne, kremowo-żółte, 
brudne i silnie łuszczące się. Elementy metalowe z nawarstwieniami malarskimi - zarówno zabezpieczającymi 
metal jak i związanymi z bieleniem konstrukcji.
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V. ELEMENTY WYPOSAŻENIA

1. Stolarka  
    drzwiowa 
    i okienna
    wraz z okuciami

W przedsionku zachowane oryginalne futryny drzwi ze śladami wielokrotnego malowania 
– niestabilne konstrukcyjnie, ze zniszczonymi połączeniami montażowymi. Warstwy 
malarskie silnie zabrudzone, łuszczące się i spękane, z licznymi ubytkami. Pozostałości 
okuć mocno skorodowane, bez nawarstwień malarskich (?). Drzwi zewnętrzne 
dwuskrzydłowe, remontowane. Okna wymienione po wyzwoleniu obozu (?), krosnowe
z pojedynczym szkleniem, czterodzielne, remontowane, z kilkoma warstwami
łuszczącej się, olejnej farby (?) .

2. Prycze 
    z elementami  
    metalowymi

Większość drewnianych elementów pryczy wymieniona na nowe – bez nawarstwień 
malarskich, przesączona ciemnym impregnatem (?).

  15
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3. Piece, 
    obramienia   
    otworów 
    wyczystkowych
    i inne elementy 
    systemów   
    kominowych

Brak.

4. Instalacje  
     elektryczne

Zachowane relikty instalacji elektrycznej w postaci metalowych rurek ze śladami pobiały
– przebarwionej i osypującej się w związku z korozją podłoża.

5. Ceramika
    (głównie rury     
    kamionkowe) 

Pozostałości instalacji kanalizacyjnej w postaci kamionkowych rur oraz ceramiczne 
umywalki w sanitariatach – bez nawarstwień malarskich.

  16
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6. Beton,
   (okładziny 
   cokołów   
   umywalni, stopy 
   fundamentowe
   słupów itp.)

Murowane postumenty pod umywalniami bez nawarstwień malarskich. Na stopach 
fundamentowych słupów konstrukcji lokalnie zachowane relikty czarnej farby, łuszczące 
się i osypujące.

7. Kraty, rury,
    uchwyty 
    do rur itp.

W sanitariacie metalowa rura owinięta papą, bez nawarstwień malarskich.
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KATALOG PROBLEMÓW KONSERWATORSKICH                                       Karta obiektu

OBIEKT NR INW.:                                                                                                                                  B-66 (odcinek BIa)

1. Datowanie: rozpoczęcie budowy 24 listopada 1941 r.

2. Funkcja/przeznaczenie: barak mieszkalny.

3. Cechy charakterystyczne, uwagi ogólne: 
barak ceglany o drewnianej konstrukcji szkieletowej, z sanitariatami wydzielonymi od strony 
zachodniej; wielokrotnie remontowany; nie przeznaczony do zwiedzania; zachowane liczne oryginalne 
elementy wyposażenia wnętrza oraz nawarstwienia malarskie.

Lokalizacja na terenie odcinka BI

Rzut obiektu (z lokalizacją fotografii)
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I. ELEWACJE

Ściany elewacyjne z cegły rozbiórkowej pokrytej pudrującą się glinką, rozprowadzoną na powierzchni wątku, 
głównie w dolnych partiach ścian, przy cokołach. Jest ona prawdopodobnie warstwą późniejszą, związaną
z wymianą cegieł podczas hydroizolacji. W wyższych partiach ścian, głównie na wysokości okien, zachowały się 
pozostałości oryginalnej glinki, zniszczonej przez czynniki atmosferyczne. Na elewacji południowej występują 
ponadto pozostałości białej farby lub zacierki (?) – nieznacznie spękanej i kruchej. Główną przyczyną uszkodzeń 
elewacji i pokrywających ją nawarstwień malarskich jest silne zawilgocenie ścian, występujące najmocniej po 
północnej i zachodniej stronie budowli. Na elewacjach widoczna jest granica kapilarnego podciągania wody 
z gleby, zasolenia oraz korozja mikrobiologiczna. Stwierdzono występowanie grzybów, porostów, mszaków, glonów, 
sinic i bakterii, które pokrywają głównie dolne obszary ścian.

II. ŚCIANY WEWNĘTRZNE

1. Drewniane Ścianka drewniana wokół wejścia z przedsionka do przestrzeni głównej,
z pozostałościami grubych, łuszczących się nawarstwień malarskich.

2. Murowane

•	 Konstrukcja Obie ściany szczytowe baraku spękane i odkształcone. Wewnątrz widoczne 
liczne spękania ścian o różnym zasięgu, zlokalizowane najczęściej wokół 
futryn oraz nadproży. Największe pęknięcia w sanitariatach, nadproże klozetu 
podparte stemplowaniem. Widoczne lokalne przemurowania ścian. Całość 
spięta w okresie powojennym z drewnianą konstrukcją metalowymi ściągami.
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•	 Tynki Tynkowane ściany występują typowo dla większości baraków tj.: w przedsionku, 
pomieszczeniu mieszkalnym więźnia funkcyjnego, magazynie, w przestrzeni 
głównej baraku, w sanitariatach, na ścianach łączników a także na kominach. 
Pozostałe ściany pokryte są wieloma warstwami pobiał i tynkowane wyłącznie 
lokalnie. 

W wielu miejscach widoczne reperacje oryginalnych tynków w formie zatarć 
i uzupełnień ubytków wykonanych zaprawą cementową, – założone na 
osłabionych tynkach, co dodatkowo nasila odspajanie oryginalnych zapraw. 
W obrębie wszystkich ścian widoczne są liczne pęknięcia tynków. Ich źródłem 
jest osłabienie i uszkodzenie konstrukcji ścian oraz degradacja ceglanego 
wątku. Istotną przyczyną zniszczeń tynków jest wilgoć inicjująca rozwój 
mikroorganizmów, migrację soli rozpuszczalnych w wodzie oraz ich krystalizację 
pod wpływem zmian klimatycznych. Przejawia się to utratą spoistości
i rozwarstwianiem tynków, odspojeniami, złuszczeniami, a w konsekwencji tego, 
także ubytkami zapraw. Zniszczenia te są zlokalizowane głównie w dolnych 
partiach ścian - w obrębie występowania kapilarnego podciągania wody.
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•	 Warstwy malarskie  
     (monochromie, pobiały,  
     wzory „z wałka”)

Kolorowe warstwy malarskie występują w przedsionku, na ścianach 
pomieszczenia więźnia funkcyjnego, w magazynie oraz przestrzeni głównej 
baraku. Są to położone w wielu warstwach monochromie lub powtarzalne wzory 
dekoracyjne naniesione z wałka malarskiego, pokryte w większości późniejszymi 
powłokami malarskimi - w ubytkach warstw wierzchnich widoczne są fragmenty 
ugrowej lub jasnoróżowej monochromii oraz czerwonego, powtarzalnego wzoru 
na różowym tle. Na ścianach przestrzeni głównej dodatkowo widoczny ciemny 
brudnik. Ściany dwóch pomieszczeń przy przedsionku pokrywa współczesna, 
czarna monochromia. Ceglane ścianki działowe boksów kilkukrotnie bielone, 
podobnie sanitariaty. Warstwy pobiały występują również bezpośrednio na cegle, 
pod tynkiem - widoczne w jego ubytkach.

Wszystkie powierzchnie ścian są silnie zabrudzone, pokryte ciemnymi zaciekami 
występującymi zwłaszcza na ściankach działowych boksów. Na wydatnej 
fakturze ścian oraz w odkształconych łuskach warstwy malarskiej zalegają grube 
warstwy kurzu i luźne frakcje brudu. Widoczne są liczne ubytki i złuszczenia 
wierzchnich warstw malarskich oraz odspojenia pobiał leżących bezpośrednio 
na cegle. Powłoki malarskie wykazują tendencję do pudrowania się. Zniszczenia 
nawarstwień malarskich mają bezpośredni związek ze złym stanem zachowania 
podłoży.
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•	 Rysunki, napisy Rysunki i napisy w większości powojenne (?), powstałe na skutek wydrapań, 
ale też wykonane ołówkiem, kredką, kredą lub farbą – niezbyt liczne, 
występują w całym budynku ale głównie w przedsionku i pomieszczeniach z nim 
sąsiadujących oraz w łącznikach i sanitariatach. 

Na ścianie wschodniej pomieszczenia głównego zwraca uwagę okrągła tarcza 
zegara z cyframi arabskimi, narysowana ołówkiem i obwiedziona wokół ugrową 
farbą. Wyryte w tynku wskazówki zatrzymały się na cyfrach 3 i 6. W centralnej 
części zegara uzupełnienie zaprawą cementową. 

Na wschodniej ścianie umywalni niewielki rysunek wykonany ołówkiem, 
przedstawiający męskie popiersie w ujęciu profilowym.
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III. SUFITY

1. Drewniane Brak.

2. Suprema
    z nawarstwieniami

Sufity z supremy występują w obu pomieszczeniach sąsiadujących
z przedsionkiem, otynkowane, z osypującymi się nawarstwieniami malarskimi, 
bardzo zdegradowane - w związku z zagrożeniem zawalenia się, tymczasowo 
zabezpieczone watą mineralną i podstemplowane.

3. Dykta/płyta Brak.
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IV.  KONSTRUKCJA DREWNIANA WRAZ Z METALOWYMI ELEMENTAMI WZMACNIAJĄCYMI
       ( szkielet drewniany, więźba dachowa)

Konstrukcja drewniana i więźba wielokrotnie remontowane, w tym impregnowane Impreksem, część elementów 
wymienionych. Mimo to zachowanych wiele elementów oryginalnych, z nawarstwieniami malarskimi – głównie 
pozostałości wielokrotnego bielenia w postaci pożółkłych bądź poszarzałych, grubych, łuszczących się
i osypujących łusek farby. Relikty pobiał widoczne również na skorodowanych kotwach łączących słupy konstrukcji 
z betonowymi stopami fundamentowymi.
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V. ELEMENTY WYPOSAŻENIA

1. Stolarka
    drzwiowa i okienna
    wraz z okuciami

W przedsionku baraku zachowane pozostałości oryginalnej stolarki drzwiowej 
z nawarstwieniami malarskimi – futryny z reliktami z okuć w postaci zawiasów 
itp., częściowo współcześnie przemalowane. Pomimo przemalowania zachowane 
oryginalne nawarstwienia malarskie, tworzące grubą, wielowarstwową powłokę 
z licznymi ubytkami - łuszczącą się i ulegającą odspojeniom. Pozostałości 
okuć mocno skorodowane, bez nawarstwień malarskich. Drzwi zewnętrzne 
dwuskrzydłowe, płycinowe, remontowane. Okna zewnętrzne wymienione
po wyzwoleniu obozu (?), z kilkoma warstwami łuszczących się, olejnych 
nawarstwień malarskich (?).
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2. Prycze z elementami  
    metalowymi

Zachowała się część oryginalnych elementów pryczy, z drabinkami, półkami 
oraz gwoździami pełniącymi funkcję haczyków itp. jak również pozostałościami 
nawarstwień malarskich - głównie wielokrotnego bielenia. Przy czym część tych 
nawarstwień, zwłaszcza na belkach, jest prawdopodobnie związana z wtórnym 
użyciem drewna (?). Lokalnie widoczne również białe nawarstwienia powstałe 
podczas pobiałkowania ścianek działowych boksów. 
Pozostałości nawarstwień malarskich są zakurzone i brudne, wykazują tendencję 
do odspajania się i łuszczenia. Na pionowej desce drabinki pryczy w pobliżu 
wejścia do umywalni widoczny napis/numer wykonany czarną farbą, –  z szablonu, 
bezpośrednio na drewnie (Fot 19).

3. Piece, obramienia    
    otworów wyczystkowych 
    i inne elementy 
    systemów kominowych

Zachowane wyłącznie podmurowania pieców, bez metalowych wkładów
czy obramień otworów wyczystkowych.

4. Instalacje elektryczne
    

Zachowane fragmenty rurek będące reliktami instalacji elektrycznej - bielone, 
mocno skorodowane. Warstwa pobiały przebarwiona i osypująca się w związku
z korozją podłoża. Widoczne też ślady po instalacji odciśnięte w tynku.

5. Ceramika (głównie rury  
    kamionkowe)

W sanitariatach zachowane kamionkowe rury - pozostałości instalacji 
kanalizacyjnej (wentylacyjnej), pokryte zatarciem wyprawy ze ścian. Ceramiczne, 
szkliwione umywalnie bez nawarstwień malarskich.
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6. Beton,
    (okładziny cokołów 
     umywalni, stopy 
     fundamentowe słupów 
     itp.)

Cementowe tynki na murowanych cokołach ceramicznych umywalni
w sanitariatach, spękane i zasolone, z pozostałościami cienkiej, przetartej, czarnej 
warstwy malarskiej. Niektóre stopy fundamentowe słupów bielone,
z czarnym, łuszczącym się brudnikiem.

7. Kraty, rury, uchwyty
    do rur itp.

W umywalni zachowane metalowe rury – elementy oryginalnej instalacji 
wodociągowej, mocno skorodowane, bez nawarstwień malarskich (?).
Na poziomej belce w umywalni liczne, oryginalne, także skorodowane gwoździe, 
pełniące prawdopodobnie funkcję wieszaków (?), z pozostałościami osypujących 
się pobiał.
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KATALOG PROBLEMÓW KONSERWATORSKICH                                       Karta obiektu

OBIEKT NR INW.:                                                                                                                                     B-67 (odcinek BIa)

1. Datowanie: Rozpoczęcie budowy 24 listopada 1941. 

2. Funkcja/przeznaczenie: barak mieszkalny.

3. Cechy charakterystyczne, uwagi ogólne:
barak ceglany o drewnianej konstrukcji szkieletowej, przy zachodniej ścianie szczytowej sanitariaty; 
wielokrotnie remontowany; nie przeznaczony do zwiedzania; wnętrze przekształcone (?), puste, 
ścianki działowe częściowo wtórne.

 Lokalizacja na terenie odcinka BI

 
Rzut obiektu (z lokalizacją fotografii)
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I. ELEWACJE

Ściany elewacyjne z cegły rozbiórkowej (pojedyncze cegły z warstwą malarską), pokrytej pudrującą się glinką 
rozprowadzoną na powierzchni cegieł, głównie w dolnych partiach ścian, przy cokołach. Jest ona prawdopodobnie 
warstwą późniejszą, związaną z wymianą cegły w ramach wykonywania izolacji poziomej budynku. W wyższych 
partiach ścian zachowały się pozostałości oryginalnej glinki, zniszczonej przez czynniki atmosferyczne.

II. ŚCIANY WEWNĘTRZNE

1. Drewniane  Brak.

2. Murowane

•	 Konstrukcja Elewacje wschodnia i południowa podparte zewnętrznym stemplowaniem.
We wnętrzach pęknięcia konstrukcyjne widoczne w umywalni (na ścianach
z oryginalnymi nawarstwieniami) - ściany działowe są odspojone od ściany szczytowej. 
W przedsionku baraku oraz na ścianie północnej przestrzeni głównej - między 
przedsionkiem a resztą baraku - spękania framug i nadproży. Pęknięciom towarzyszą 
lokalne odspojenia tynków. Ściany przedsionka oraz ściany działowe między 
sanitariatami a wnętrzem baraku całkowicie podparte drewnianym rusztowaniem. 
Ściągi stalowe spinające ściany z konstrukcją drewnianą, pośrednie i pomiędzy 
słupami.

   1                                                                                             2
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•	 Tynki Tynkowane ściany występują w przedsionku, pomieszczeniu więźnia funkcyjnego, 
magazynie, na ścianie północnej przestrzeni głównej, w sanitariatach oraz na kominach. 
Pozostałe ściany działowe, wymurowane najprawdopodobniej w ramach późniejszych 
remontów, nie są tynkowane – widoczne jedynie pozostałości cienkich pobiał. 
Największa degradacja tynków spowodowana jest lokalnie podwyższoną wilgotnością 
podłoża, aktywizującą działanie soli rozpuszczalnych w wodzie oraz rozwój 
mikroorganizmów. Zjawiskom tym towarzyszą liczne odspojenia, rozwarstwienia, 
złuszczenia oraz ubytki tynku w dolnych partiach ścian. W pomieszczeniach sąsiadujących 
z przedsionkiem oraz w sanitariatach występują charakterystycznie osypujące się tynki
o obniżonej spoistości, z widocznymi siedliskami mikroorganizmów. W całym budynku,
a zwłaszcza we wspomnianych wyżej pomieszczeniach przy przedsionku
i w sanitariatach, występują też lokalne reperacje w formie zatarć lub uzupełnień 
ubytków tynku wykonanych zaprawą cementową, jak również cienkie cementowe zatarcia 
zdegradowanych wypraw, nasilające ich procesy destrukcji.

   4                                                                                             5
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•	 Warstwy 
malarskie

  (monochromie, 
  pobiały, wzory 

      „z wałka”)

Dekoracje ścian występują w pomieszczeniach sąsiadujących z przedsionkiem oraz na 
ścianie północnej przestrzeni głównej. Są to kolorowe, wielowarstwowe wymalowania 
z pasami okalającymi każdą ścianę, również z drobnymi wzorami „z wałka”. Kominy są 
bielone, sanitariaty wyłącznie tynkowane – bez nawarstwień malarskich. 
Wszystkie powierzchnie ścian mocno zakurzone. Grubsze warstwy kurzu zalegają na 
nierównych powierzchniach ścian i zdeformowanych łuskach warstw malarskich i pobiał. 
Dodatkowo na ścianach pomieszczeń sąsiadujących z przedsionkiem widoczne są lokalne 
zalania. Tam również nawarstwienia malarskie wykazują tendencję do pudrowania się. 
Złuszczenia i odspojenia dotyczą przeważnie wierzchnich warstw malarskich.

   7                                                                                             8
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•	 Rysunki, napisy Rysunki i napisy głównie z czasów po wyzwoleniu obozu, drapane, – widoczne są na 
wszystkich powierzchniach tynkowanych a zwłaszcza w pokoju więźnia funkcyjnego, 
magazynie, w sanitariatach oraz na kominach.

 Patrz Fot. 5, 7, 8 i 10.

   10                                                                                             11
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III. SUFITY

1. Drewniane W pomieszczeniach sąsiadujących z przedsionkiem zachowane sufity z desek (w jednym 
fragmentarycznie), z pozostałościami nawarstwień malarskich - łuszczących się
i osypujących. Deski są powyginane, niestabilne konstrukcyjnie.

Patrz Fot. 7 i 10.

2. Suprema
z nawarstwieniami

Brak.

3. Dykta/płyta Brak.

IV.  KONSTRUKCJA DREWNIANA WRAZ Z METALOWYMI ELEMENTAMI WZMACNIAJĄCYMI
       ( szkielet drewniany, więźba dachowa)

Całość wielokrotnie remontowana, impregnowana (?), wiele elementów wymienionych. Mimo to zachowane 
pozostałości nawarstwień malarskich - jasne, kremowo-żółte, silnie łuszczące się. 
Elementy metalowe z nawarstwieniami malarskimi - zarówno zabezpieczającymi metal jak i związanymi
z bieleniem konstrukcji. Te ostatnie osypują się w efekcie przenikających przez nie prodóktów korozji podłoża.

  

V. ELEMENTY WYPOSAŻENIA

1. Stolarka 
    drzwiowa 
    i okienna
    wraz z okuciami

W przedsionku zachowane pozostałości pierwotnej stolarki drzwiowej (futryny) ze śladami 
wielokrotnego malowania, w tym nawarstwieniami malarskimi związanymi
z malowaniem ścian wokół. Warstwy malarskie przetarte, z licznymi ubytkami, osypujące 
się. Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, remontowane, pokryte ksylamitem. Oryginalne 
okucia (zawiasy) zachowane niemal wyłącznie przy wejściu do sanitariatów, bez 
nawarstwień malarskich (?). Okna zewnętrzne wymienione po wyzwoleniu obozu (?), 
krosnowe z pojedynczym szkleniem, czterodzielne, remontowane, z kilkoma warstwami 
łuszczącej się farby  olejnej (?).

Patrz Fot. 3.
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2. Prycze 
    z elementami  
    metalowymi

Brak.

3. Piece, 
    obramienia   
    otworów 
    wyczystkowych
    i elementy   
    systemów   
    kominowych

Zachowane wyłącznie pozostałości murowanych pieców w łącznikach, bez wkładów 
stalowych. Metalowe obramienia otworów wyczystkowych zdemontowane.

4. Instalacje  
     elektryczne

Zachowane relikty instalacji elektrycznej – kabel w oplocie, bez nawarstwień malarskich 
(?).
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5. Ceramika
    (głównie rury   
    kamionkowe)

Pozostałości instalacji kanalizacyjnej (wentylacyjnej) w postaci kamionkowych rur
w pomieszczeniach sanitariatów pokrywa warstwa cienkiej, roztartej zaprawy tynkarskiej. 
Ceramiczne umywalki pozbawione nawarstwień malarskich.

6. Beton,
    (np.elementy 
    cokołów 
    w łaźniach)

Na okładzinie murowanych postumentów pod umywalniami można zaobserwować 
brudną, zmienioną kolorystycznie cienką i mocno przetartą pobiałę.

7. Kraty, rury,
    uchwyty 
    do rur itp.

W umywalniach relikty instalacji wodociągowej w postaci pojedynczych rurek
– bez nawarstwień malarskich.

   15                                                                                            

   16                                                                                            



Karta obiektu  B-68 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu 45

KATALOG PROBLEMÓW KONSERWATORSKICH                                       Karta obiektu

OBIEKT NR INW.:                                                                                                                                  B-68 (odcinek BIa)

1. Datowanie: rozpoczęcie budowy 24 listopada 1941 r.

2. Funkcja/przeznaczenie: barak mieszkalny.

3. Cechy charakterystyczne, uwagi ogólne: 
barak ceglany o drewnianej konstrukcji szkieletowej, przy wschodniej ścianie szczytowej sanitariaty; 
wielokrotnie remontowany; nie przeznaczony do zwiedzania; zachowanych wiele oryginalnych 
elementów wyposażenia wnętrza oraz nawarstwień malarskich.

 Lokalizacja na terenie odcinka BI

 
Rzut obiektu (z lokalizacją fotografii)
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I. ELEWACJE

Ściany elewacyjne z cegły rozbiórkowej (pojedyncze cegły z warstwą malarską), pokrytej pudrującą się glinką 
rozprowadzoną na powierzchni cegieł, głównie w dolnych partiach ścian, przy cokołach. Jest ona prawdopodobnie 
warstwą późniejszą, związaną z wymianą cegły w ramach wykonywania izolacji poziomej budynku. W wyższych 
partiach ścian zachowały się pozostałości oryginalnej glinki, zniszczonej przez czynniki atmosferyczne.

 

II. ŚCIANY WEWNĘTRZNE

1. Drewniane Brak.

2. Murowane

•	 Konstrukcja Występują liczne pęknięcia i przemieszczenia ścian elewacyjnych - obie ściany 
szczytowe podparte od zewnątrz stemplowaniem, od wewnątrz widoczne pęknięcia 
na ich łączeniu z pozostałymi ścianami. Całość wzmocniona stalowymi ściągami. 
Dodatkowo w przedsionku baraku liczne spękania wokół otworów drzwiowych 
prowadzących do pomieszczeń sąsiadujących. Niewielkie pęknięcia konstrukcyjne 
również na północnej ścianie przestrzeni głównej budynku oraz ścianach działowych.
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•	 Tynki Tynkowane ściany występują typowo dla większości baraków tj.: w przedsionku, 
pomieszczeniu więźnia funkcyjnego, magazynie, przestrzeni głównej baraku, na ścianach 
łączników oraz w sanitariatach. Pozostałe ściany (głównie ścianki działowy pryczy) bielone 
wielowarstwowo. 
W okolicy pęknięć konstrukcyjnych ścian zlokalizowane rozległe odspojenia tynków 
oraz zatarcia. W dolnych partiach ścian widoczna degradacja zaprawy spowodowana 
działalnością soli rozpuszczalnych w wodzie, związana z podciąganiem kapilarnym 
wilgoci z gruntu. Towarzyszą jej lokalne odspojenia, rozwarstwienia i złuszczenia warstw 
wierzchnich zaprawy związane z obniżeniem spoistości. Porównywalnie, procesy te nie są 
jednak tak intensywne jak w innych barakach, choć zawsze musiały stanowić problem,
o czym świadczą reperacje tynku w postaci zatarć lub uzupełnień ubytków, 
przeprowadzone z użyciem zaprawy cementowej - wykonane na spęcherzonych
i spękanych fragmentach zaprawy nasilają degradację oryginalnych tynków.

   4
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•	 Warstwy 
malarskie

 (monochromie,   
  pobiały, wzory 

     „z wałka”)

Dekoracje ścian w przedsionku, pomieszczeniach sąsiadujących oraz przestrzeni głównej 
baraku oraz umywalni są wielowarstwowe, kolorowe, pokryte późniejszymi warstwami 
wierzchnimi. Na ścianach boksów i w łącznikach występują wielowarstwowe pobiałki 
wapienne leżące na cienkiej warstwie tynku lub bezpośrednio na cegle. W ubytkach 
wierzchnich nawarstwień widoczne powtarzalne wzory naniesione z wałka malarskiego 
oraz czarne brudniki. 
Wszystkie powierzchnie ścian mocno zakurzone. Grubsze warstwy kurzu zalegają na 
nierównej powierzchni ścian pryczy i zdeformowanych łuskach warstw malarskich
i pobiał. Dodatkowo widoczne miejscowe brudne zacieki, głównie na ściankach boksów. 
Wierzchnie warstwy malarskie wykazują tendencję do pudrowania się i łuszczenia. 
Złuszczenia dotyczą zwłaszcza niższych partii ścian.

•	 Rysunki, napisy Dominują napisy i rysunki z czasów po wyzwoleniu obozu (?), drapane, niekiedy wykonane 
kredką lub farbą.
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III. SUFITY

1. Drewniane Brak.

2. Suprema
 z nawarstwieniami

Sufity z supremy występują w pomieszczeniach sąsiadujących z przedsionkiem - zatarte 
nowym tynkiem cementowym, spękane w miejscach łączenia poszczególnych płyt, bez 
nawarstwień malarskich.

3. Dykta/płyta Brak.
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IV.  KONSTRUKCJA DREWNIANA WRAZ Z METALOWYMI ELEMENTAMI WZMACNIAJĄCYMI
       ( szkielet drewniany, więźba dachowa)

Szkielet drewniany kilkakrotnie remontowany, z wieloma elementami wymienionymi, impregnowany Impreksem. 
Mimo to zachowane pozostałości nawarstwień malarskich,–  jasne, kremowo-żółte, z niskim brudnikiem , silnie 
łuszczące się. 
Elementy metalowe z nawarstwieniami malarskimi - zarówno zabezpieczającymi metal jak i związanymi
z bieleniem konstrukcji. Te ostatnie przebarwione, łuszczą się i osypują w związku z korozją podłoża.

  

V. ELEMENTY WYPOSAŻENIA

1. Stolarka 
    drzwiowa 
    i okienna
    wraz z okuciami

W przedsionku zachowane oryginalne futryny ze śladami wielokrotnego malowania. 
Warstwy malarskie barwne, spękane, z licznymi ubytkami, rozwarstwiające się i łuszczące. 
Pozostałości okuć mocno skorodowane, bez nawarstwień malarskich. Drzwi zewnętrzne 
dwuskrzydłowe, remontowane, pokryte ksylamitem. Na północnej ścianie przestrzeni 
głównej zachowane wewnętrzne okna z nawarstwieniami malarskimi związanymi 
z malowaniem ścian. Okna zewnętrzne wymienione po wyzwoleniu obozu (?), krosnowe 
z pojedynczym szkleniem, czterodzielne, remontowane, z kilkoma warstwami łuszczącej 
się, olejnej farby (?).

   13
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2. Prycze 
    z elementami  
    metalowymi

Zachowana stosunkowo duża ilość oryginalnych elementów pryczy, malowanych na biało 
(pobiała?), z półeczkami oraz gwoździami (haczyki), również pobielonymi - dziś częściowo 
skorodowanymi. 
Pozostałości nawarstwień malarskich pudrują się, łuszczą i osypują. Na fragmentach 
oryginalnej konstrukcji pryczy zachowały się zapiski więźniów (?) wykonane ołówkiem.
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3. Piece, 
    obramienia   
    otworów 
    wyczystkowych
    i elementy   
    systemów   
    kominowych

Zdewastowane stalowe wkłady pieców zachowały się w obu łącznikach - silnie 
skorodowane i pokryte osypującymi się pozostałościami nawarstwień malarskich.

4. Instalacje  
    elektryczne

Relikty instalacji elektrycznej występują na drewnianych elementach konstrukcyjnych
w postaci metalowych haczyków i rurek z nawarstwieniami malarskimi związanymi
z bieleniem drewna. Pobiały przebarwione i osypujące się w związku z korozją podłoża.

5. Ceramika
    (głównie rury 
    kamionkowe)
  

Pozostałości instalacji kanalizacyjnej (wentylacyjnej) w postaci kamionkowych rur 
w pomieszczeniach umywalni pokrywa warstwa brudnej, łuszczącej się pobiały oraz 
cementowe zachlapania powstałe w trakcie remontów. Ceramiczne umywalki pozbawione 
nawarstwień malarskich.
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6. Beton
    (okładziny 
    cokołów 
    umywalni, stopy 
    fundamentowe 
    słupów itp.)

Na okładzinie murowanych postumentów pod umywalniami można zaobserwować 
brudną, zmienioną kolorystycznie cienką pobiałę. Na stopach fundamentowych słupów 
drewnianej konstrukcji lokalnie zachowały się relikty czerwonej farby – przetarte 
i spudrowane.
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7. Kraty, rury,
    uchwyty 
    do rur itp.

W umywalniach zachowane pozostałości instalacji wodociągowej w postaci metalowych 
rurek - nawarstwienia malarskie niewidoczne (?), wyłącznie zachlapania z pobiały.

   23
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KATALOG PROBLEMÓW KONSERWATORSKICH                                       Karta obiektu

OBIEKT NR INW.:                                                                                                                                  B-69 (odcinek BIa)

1. Datowanie: rozpoczęcie budowy 24 listopada 1941 r.

2. Funkcja/przeznaczenie: barak mieszkalny.

3. Cechy charakterystyczne, uwagi ogólne: 
barak ceglany o drewnianej konstrukcji szkieletowej, przy wschodniej ścianie szczytowej sanitariaty; 
wielokrotnie remontowany; nie przeznaczony do zwiedzania.

 Lokalizacja na terenie odcinka BI

 
Rzut obiektu (z lokalizacją fotografii)
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I. ELEWACJE

Ściany elewacyjne z cegły rozbiórkowej, częściowo wymienionej (lokalne przemurowania), z pozostałościami 
nawarstwień malarskich - jasną, pudrującą się glinką, która w dolnych partiach ścian jest związana z wymianą 
cegieł podczas hydroizolacji budynku, natomiast wyżej zachowały się resztki oryginalnej, zniszczonej przez czynniki 
atmosferyczne. Ponadto na elewacji południowej zachowane pozostałości spoistej, twardej, białej farby lub 
zacierki (?). W przyziemiu elewacji, zwłaszcza na ścianach północnej i zachodniej, widoczne naloty i przebarwienia, 
których źródłem jest zanieczyszczenie mikrobiologiczne (grzyby, porosty, glony, mszaki i bakterie).
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II. ŚCIANY WEWNĘTRZNE

1. Drewniane Brak.

2. Murowane

•	 Konstrukcja Zachodnia elewacja budynku podparta drewnianym stemplowaniem ze względu
na niebezpieczeństwo zawalenia się, na pozostałych ścianach zewnętrznych widoczne 
spękania z przemieszczeniami oraz liczne ubytki cegieł. Wewnątrz zarysowania ścian
w pomieszczeniach sąsiadujących z przedsionkiem oraz na ścianie północnej 
przestrzeni głównej, większe pęknięcia w sanitariatach. Całość spięta w okresie 
powojennym metalowymi ściągami.
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•	 Tynki Tynkowane ściany występują typowo dla większości baraków tj.: w przedsionku, 
pomieszczeniu więźnia funkcyjnego, magazynie, przestrzeni głównej baraku, na ścianach 
łączników oraz w sanitariatach. Pozostałe ściany wyłącznie bielone, przy czym pobiały 
na ściankach pryczy lokalnie położone na cienkich, niestarannie wyprowadzonych 
zacierkach. 
Pęknięcia i przemieszczenia konstrukcyjne ścian inicjują odspojenia tynków,
ich pomniejsze zarysowania oraz ubytki. W okolicy pęknięć, np. na ścianie północnej 
przestrzeni głównej baraku a także wzdłuż futryn drzwi oraz słupów konstrukcji, widoczne 
reperacje tynków w postaci cementowych zatarć i uzupełnień. Najgorszy stan wypraw 
tynkarskich zaobserwować można jednak w partiach przyziemia przedsionka, pomieszczeń 
z nim sąsiadujących oraz w sanitariatach. Najprawdopodobniej jest to spowodowane 
destrukcyjnym działaniem soli rozpuszczalnych w wodzie na skutek podwyższonej 
wilgotności podciąganej z gruntu, co objawia się odspojeniami, pęcherzami, 
rozwarstwianiem się oraz osypywaniem wierzchnich warstw zaprawy, a w efekcie 
ubytkami. Rozległe i sięgające głębokością wątku ubytki tynków w sanitariatach 
związane są wymianą cegieł ścian elewacyjnych w związku z hydroizolacją budynku 
oraz przemurowaniami wątku. W pozostałych miejscach, takich jak ściany przestrzeni 
głównej czy łączników, powierzchnia zapraw wyłącznie nieznacznie zdezintegrowana, 
widoczne zaplamienia i granica podciągania wilgoci. W pomieszczeniach sąsiadujących 
z przedsionkiem zielone naloty na skutek zanieczyszczenia mikrobiologicznego.
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•	 Warstwy 
malarskie

  (monochromie,  
  pobiały, wzory 

      „z wałka”)

W przedsionku, pomieszczeniach z nim sąsiadujących oraz przestrzeni głównej baraku, 
zachowały się wielowarstwowe, kolorowe dekoracje malarskie, przysłonięte późniejszymi 
nawarstwieniami. Ściany boksów, łączników oraz kominów pokryte kilkoma warstwami 
pobiał wapiennych, sanitariaty wyłącznie tynkowane – bez nawarstwień malarskich. 
Najbardziej skomplikowane motywy i wzory widoczne są na ścianach przestrzeni 
głównej, gdzie wykonane w przeszłości sondy stratygraficzne oraz odkrywki większych 
powierzchni spodnich dekoracji ukazują czarne brudniki i szerokie kolorowe pasy lamperii 
z powtarzalnym motywem dekoracyjnym uzyskanym na zasadzie stempla, zestawione 
z wzorami „z wałka”, oraz napisami.

Powierzchnie odsłoniętych, barwnych dekoracji są przetarte, nieznacznie zaplamione, 
w dolnych partiach ścian łuszczą się i osypują, wykazując tendencję do pudrowania. 
Pozostałe powierzchnie ścian zakurzone, z grubszymi złogami brudu i kurzu na nierównych 
powierzchniach ścian oraz odkształconych łuskach warstw malarskich i pobiał. W górnych 
partiach brudne zacieki, lokalnie ciemne zaplamienia. Na całych powierzchniach płytkie 
spękania i odspojenia grubych płatów sklejonych warstw wierzchnich, liczne ubytki.
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•	 Rysunki, napisy Na bocznych ścianach w przestrzeni głównej, częściowo odsłonięte, oryginalne (?) napisy 
w języku niemieckim - drukowanymi literami, czerwonawe, w kolorach lamperii
i powtarzających się wzorów. Późniejsze napisy i rysunki stosunkowo nieliczne, głównie
na ścianach przestrzeni głównej, łączników oraz sanitariatów, drapane. Na ściance boksu 
na wprost wejścia do baraku ciekawy rysunek wykonany ołówkiem, przedstawiający 
elewacje i plan baraku – trudno określić czas powstania (?).
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III. SUFITY

1. Drewniane Brak.

2. Suprema
z nawarstwieniami

W przedsionku, pomieszczeniu więźnia funkcyjnego i magazynie, sufity z supremy 
podstemplowane ze względu na niebezpieczeństwo zawalenia się, nawarstwienia 
niewidoczne.

3. Dykta/płyta Brak.
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IV.  KONSTRUKCJA DREWNIANA WRAZ Z METALOWYMI ELEMENTAMI WZMACNIAJĄCYMI
       ( szkielet drewniany, więźba dachowa)

Szkielet drewniany i więźba remontowane, impregnowane Impreksem, niektóre elementy wymienione. Mimo 
to, zachowały się partie oryginalne z nawarstwieniami malarskimi - śladami bielenia, ale też malowania ugrową 
i zieloną farbą, a w dolnych obszarach słupów czarny brudnik. Widoczne otwory po działalności owadzich 
szkodników drewna. Pozostałości nawarstwień malarskich łuszczą się i osypują. Ściągi malowane Penetrolem,
na kotwach łączących słupy ze stopami fundamentowymi zachowane pozostałości pobiał (?), osypujących się 
w związku z korozją podłoża.

  

V. ELEMENTY WYPOSAŻENIA

1. Stolarka 
    drzwiowa 
    i okienna
    wraz z okuciami

W przedsionku zachowane oryginalne futryny drzwi ze śladami wielokrotnego, barwnego 
malowania olejnego (?) i pobiał. Na ścianie północnej przestrzeni głównej bielone 
obramienia okien na strych nad pomieszczeniami sąsiadującymi z przedsionkiem. 
Warstwy malarskie spękane, łuszczą się i odspajają. Okucia wyłącznie w postaci 
pozostałości zawiasów, w tym na ościeżach sanitariatów, mocno skorodowane, bez 
nawarstwień malarskich. Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, remontowane. Okna 
wymienione po wyzwoleniu obozu (?), krosnowe z pojedynczym szkleniem, czterodzielne, 
remontowane, z kilkoma warstwami łuszczącej się, olejnej farby (?).
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2. Prycze 
    z elementami  
    metalowymi

Zachowana tylko część oryginalnych elementów pryczy, z drabinkami i gwoździami 
(haczyki ?) oraz pozostałościami pobiały. Warstwa malarska mocno przetarta, lokalnie 
łuszczy się i osypuje, gwoździe skorodowane.

3. Piece, 
    obramienia   
    otworów 
    wyczystkowych
    i inne elementy   
    systemów   
    kominowych

Stalowe wkłady pieców zachowane w łączniku (wschodnim) oraz pomieszczeniu 
sąsiadującym z przedsionkiem (po prawej stronie) - skorodowane, z osypującymi się 
pozostałościami pobiały.
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4. Instalacje  
    elektryczne

Brak (?).

5. Ceramika
    (głównie rury 
    kamionkowe)

Pozostałości instalacji kanalizacyjnej w postaci kamionkowych rur oraz ceramiczne 
umywalki w sanitariatach bez nawarstwień malarskich.

6. Beton,
    (okładziny 
    cokołów 
    umywalni, stopy 
    fundamentowe 
    słupów itp.)

Betonowa okładzina cokołów pod umywalkami bielona (?) - spękana, odspajająca 
się, z wykwitami soli. Warstwa malarska zachowana śladowo. Stopy fundamentowe 
drewnianej konstrukcji baraku pokryte łuszczącymi się pobiałami wapiennymi i śladami 
czarnej warstwy malarskiej - brudnika, który łuszczy się i osypuje wraz z podłożem.
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7. Kraty, rury,
    uchwyty 
    do rur itp.

W sanitariatach zachowane pozostałości obozowej instalacji wodociągowej w postaci 
metalowych uchwytów rurek, skorodowanych, bez nawarstwień malarskich (?).
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KATALOG PROBLEMÓW KONSERWATORSKICH                                       Karta obiektu

OBIEKT NR INW.:                                                                                                                                   B-70 (odcinek BIa)

1. Datowanie: rozpoczęcie budowy 24 listopada 1941 r.

2. Funkcja/przeznaczenie: barak mieszkalny.

3. Cechy charakterystyczne, uwagi ogólne: 
barak ceglany o drewnianej konstrukcji szkieletowej, z sanitariatami wydzielonymi od strony 
wschodniej; zachowane liczne oryginalne elementy wyposażenia wnętrza oraz nawarstwienia 
malarskie; wielokrotnie remontowany; nie przeznaczony do zwiedzania.

 Lokalizacja na terenie odcinka BI

 
Rzut obiektu (z lokalizacją fotografii)
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I. ELEWACJE

Ściany elewacyjne z cegły rozbiórkowej, częściowo wymienionej ze względu na ich degradację, z pozostałościami 
pudrującej się glinki rozprowadzonej na powierzchni wątku - głównie w dolnych partiach ścian, przy cokołach. Jest 
ona prawdopodobnie warstwą późniejszą, związaną z wymianą cegieł podczas hydroizolacji budynku. W wyższych 
partiach ścian, głównie na wysokości okien, zachowały się śladowe ilości oryginalnej glinki - zniszczonej przez 
czynniki atmosferyczne, oraz pozostałości białej farby lub zacierki (?) – nieznacznie spękanej, kruchej i osypującej 
się. W strefie przyziemia, zwłaszcza na elewacji północnej i zachodniej, widoczne naloty i przebarwienia związane 
z zanieczyszczeniem mikrobiologicznym.

II. ŚCIANY WEWNĘTRZNE

1. Drewniane Brak.

2. Murowane

•	 Konstrukcja Obie ściany szczytowe baraku spękane, podstemplowane od zewnątrz. Wewnątrz 
widoczne liczne spękania, odkształcenia i ubytki górnych partii ścian przedsionka 
oraz pomieszczeń z nim sąsiadujących – ściana północna głównej przestrzeni barku 
podparta. Ponadto liczne pęknięcia ścian sanitariatów oraz pomniejsze spękania 
ścianek boksów z pryczami. Całość spięta w okresie powojennym z drewnianą 
konstrukcją stalowymi ściągami.
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•	 Tynki Tynkowane ściany występują praktycznie w całym baraku: w przedsionku, pomieszczeniu 
więźnia funkcyjnego, magazynie, przestrzeni głównej, na ścianach łączników, kominów,
w sanitariatach oraz na większości ścianek działowych pryczy. Tylko niektóre ścianki 
boksów są wyłącznie wielowarstwowo bielone. 

Największa degradacja tynków związana jest z podwyższoną wilgotnością, – bądź to
na skutek kapilarnego podciągania wody z gruntu bądź nieszczelnego pokrycia 
dachowego, i występuje w partiach przyziemia przedsionka i pomieszczeń z nim 
sąsiadujących, oraz na ściankach boksów z pryczami. Warunki podwyższonej wilgotności 
sprzyjają migracji soli rozpuszczalnych w wodzie oraz ich krystalizacji pod wpływem 
zmian klimatycznych, co przyczynia się do odspojeń, rozwarstwień, spęcherzeń, 
a w konsekwencji złuszczeń i powierzchniowej dezintegracji zaprawy oraz powstawania 
ubytków. Drugą istotną przyczyną zniszczeń tynków, w tym ubytków sięgających 
na głębokość ceglanego wątku oraz rozległych odspojeń, wydają się być pęknięcia 
konstrukcyjne oraz przemurowania. Można je zaobserwować zwłaszcza w górnych 
partiach ścian przedsionka i pomieszczeń z nim sąsiadujących, na zewnętrznych ścianach 
w sanitariatach, a także w partiach przyziemia większości baraku, w związku z wymianą 
cegieł podczas hydroizolacji obiektu. W całym budynku występują też miejscowe 
reperacje wypraw tynkarskich w postaci uzupełnień, zatarć oraz opasek wzmacniających 
krawędzie oryginalnych tynków, wykonane zaprawą cementową.
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•	 Warstwy 
malarskie

  (monochromie, 
  pobiały, wzory 

     „z wałka”)

Kolorowe warstwy malarskie występują przede wszystkim w przestrzeni głównej baraku – 
widoczne w ubytkach wierzchnich nawarstwień malarskich - pobiał. Są to wielobarwne, 
ugrowo-zielone monochromie, z szerokimi, czerwonymi pasami wydzielającymi lamperie, 
w dolnych partiach ścian przechodzące w czarny brudnik. Na ścianach przedsionka
i pomieszczeń z nim sąsiadujących, w ubytkach wierzchnich warstw, widoczne są barwne 
monochromie. Pozostałe ściany baraku bielone wielowarstwowo. Przy czym w ubytkach 
tynków na ściankach pryczy widoczne są pobiały leżące bezpośrednio na cegle, natomiast 
na czołach ścianek działowych boksów, w złuszczeniach tynku widać ciemne warstwy 
malarskie. Sanitariaty wyłącznie tynkowane, bez nawarstwień malarskich. 
Wszystkie powierzchnie dekoracji malarskich ścian pokryte są ciemnymi zaciekami, 
kurzem i brudem oraz zachlapaniami z zaprawy. W sąsiedztwie pieców rdzawe plamy. 
Nawarstwienia malarskie łuszczą się i osypują, z licznymi ubytkami. Wierzchnie warstwy 
wykazują tendencję do pudrowania się.
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•	 Rysunki, napisy Na ścianie wschodniej przestrzeni głównej narysowany suchym pędzlem i czarną farbą, 
całopostaciowy wizerunek żołnierza (rosyjskiego?) z kwiatami w dłoni. Na ścianach 
sąsiednich oraz w łącznikach liczne rysunki oraz napisy węglem ale też błękitną kredką, 
ołówkiem itp. - cyfry, daty, motywy pejzażu, architektury – w większości wykonane 
prawdopodobnie we wczesnym okresie po wyzwoleniu obozu (?). Rysunki miejscami 
przetarte, uszkodzone mechanicznie. Niezbyt liczne, późniejsze napisy – głównie 
wydrapane albo wykonane ołówkiem.

III. SUFITY

1. Drewniane W pomieszczeniu więźnia funkcyjnego (po lewej stronie) zachowany fragment podsufitki
z desek z osypującą się pobiałą.

2. Suprema
z nawarstwieniami

Brak.
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3. Dykta/płyta W pomieszczeniu więźnia funkcyjnego (po lewej stronie) zachowany fragment dykty 
przytwierdzonej do pobielonych desek podsufitki na metalowych, skorodowanych 
podkładkach, wielokrotnie bielony. Warstwy malarskie rozwarstwiają się i łuszczą.

IV.  KONSTRUKCJA DREWNIANA WRAZ Z METALOWYMI ELEMENTAMI WZMACNIAJĄCYMI
       ( szkielet drewniany, więźba dachowa)

Konstrukcja drewniana i więźba wielokrotnie remontowane, w tym bielone, część elementów wymienionych. 
Zachowane pozostałości wielowarstwowych, grubych powłok malarskich ulegają złuszczeniu. Relikty 
pobiał widoczne również na skorodowanych kotwach łączących słupy konstrukcji z betonowymi stopami 
fundamentowymi – łuszczą się w związku z korozją podłoża. Ściągi malowane Penetrolem.
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V. ELEMENTY WYPOSAŻENIA

1. Stolarka 
    drzwiowa
    i okienna
    wraz z okuciami

W przedsionku baraku zachowane pozostałości oryginalnej stolarki drzwiowej
z kolorowymi nawarstwieniami malarskimi – futryny z reliktami z okuć w postaci zawiasów 
itp. Nawarstwienia malarskie, spękane, łuszczą się i osypują. Pozostałości okuć mocno 
skorodowane, bez nawarstwień malarskich (?). Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, 
płycinowe, remontowane. Okna zewnętrzne wymienione po wyzwoleniu obozu (?),
z kilkoma warstwami łuszczących się, olejnych nawarstwień malarskich (?).
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2. Prycze 
    z elementami  
    metalowymi

Zachowane liczne oryginalne elementy pryczy - z drabinkami, półkami i gwoździami 
malowanymi niegdyś na biało. Część belek nieokorowana, niektóre elementy 
prawdopodobnie wtórnie wykorzystane - z fragmentarycznie zachowanymi 
nawarstwieniami. Lokalnie zachowane pozostałości papy przytwierdzone od spodu 
deskowania. Relikty warstw malarskich ulegają złuszczeniu i osypują się, gwoździe 
skorodowane.

3. Piece, 
    obramienia   
    otworów 
    wyczystkowych
    i inne elementy   
    systemów   
    kominowych

W pomieszczeniach sąsiadujących z przedsionkiem oraz w łączniku zachowane stalowe 
wkłady pieców - mocno skorodowane, z osypujacymi się pozostałościami warstwy 
malarskiej.
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4. Instalacje  
     elektryczne

Zachowane ślady instalacji elektrycznej oraz metalowe uchwyty służące do jej mocowania 
- silnie skorodowane, z pozostałościami farby pochodzącej z malowania ścian wokół, 
osypującej się w związku z korozją podłoża.
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5. Ceramika
    (głównie rury 
    kamionkowe)

W sanitariatach zachowane kamionkowe rury - pozostałości instalacji kanalizacyjnej 
(wentylacyjnej), pokryte zatarciem wyprawy ze ścian. Ceramiczne, szkliwione umywalnie 
bez nawarstwień malarskich.

6. Beton,
   (okładziny
   cokołów   
   umywalni, stopy
   fundamentowe   
   słupów itp.)

Cementowe tynki na murowanych cokołach ceramicznych umywalni w sanitariatach 
spękane, odspojone i zasolone, z pozostałościami cienkiej, przetartej, czarnej warstwy 
malarskiej. Stopy fundamentowe słupów bielone, miejscowo z pozostałościami czarnego 
brudnika. 

7. Kraty, rury,
    uchwyty 
    do rur itp.

W umywalni zachowane metalowe rury – pozostałości instalacji wodociągowej, mocno 
skorodowane, bez nawarstwień malarskich (?).
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KATALOG PROBLEMÓW KONSERWATORSKICH                                       Karta obiektu

OBIEKT NR INW.:                                                                                                                                   B-71 (odcinek BIb)

1. Datowanie: rozpoczęcie budowy 24 listopada 1941 r.

2. Funkcja/przeznaczenie:
barak mieszkalny, tzw. blok dzieci z Zamojszczyzny oraz młodocianych z Powstania Warszawskiego 
ponieważ według relacji ocalonych umieszczono w nim dzieci przywiezione w pierwszym transporcie
z Powstania Warszawskiego, a w grudniu 1942 r. kobiety z transportów zamojskich.

3. Cechy charakterystyczne, uwagi ogólne: 
barak ceglany o drewnianej konstrukcji szkieletowej, z sanitariatami wydzielonymi przy zachodniej 
ścianie szczytowej; wielokrotnie remontowany, w tym konserwowany (1997-98)– konsolidacja tynków 
i warstw malarskich we wnętrzu przy użyciu Primalu AC33; udostępniony zwiedzającym; zachowane 
liczne oryginalne elementy wyposażenia wnętrza oraz nawarstwienia malarskie.

Lokalizacja na terenie odcinka BI

Rzut obiektu (z lokalizacją fotografii)
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I. ELEWACJE

Ściany elewacyjne z cegły rozbiórkowej. Widoczna wymiana cegieł – przemurowanie partii przyziemia wszystkich 
ścian elewacyjnych w związku z izolacją przeciwwilgociową budynku. Na wszystkich elewacjach zachowane 
pozostałości jasnej, pudrującej się warstwy malarskiej - glinki rozprowadzonej na powierzchni cegieł. W dolnych 
partiach jest to warstwa późniejsza, związana z wymianą cegieł przyziemia, natomiast w wyższych partiach ścian 
zachowały się resztki oryginalnej, zniszczonej przez czynniki atmosferyczne. Dodatkowo na elewacji wschodniej 
stwierdzono pozostałości białej, mocnej farby lub zacierki (?) – nieznacznie spękanej i kruchej. W dolnych partiach 
ścian miejscowo widoczne naloty i przebarwienia związane z obecnością grzybów, porostów, mszaków, glonów, 
sinic i bakterii.
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II. ŚCIANY WEWNĘTRZNE

1. Drewniane Częściowo odeskowana ściana pomiędzy przedsionkiem a przestrzenią główną 
baraku – drewniane obramienie otworu drzwiowego, malowane.
Od strony przestrzeni głównej łączy się kompozycyjnie szarymi pasami 
okalającymi z lamperią ścian. Nad futryną drzwi, na szaro-brązowym tle, 
widnieje biały emblemat z numerem bloku. Na deskach łuszcząca się, 
wapienna (?) lub klejowa (?) warstwa malarska: nieznacznie zabrudzona, 
z zaciekami i drobnymi ubytkami, stosunkowo cienka, pudrująca się, przetarta. 
W złuszczeniach widoczny jasny podkład.

2. Murowane

•	 Konstrukcja Cała elewacja południowa podparta od zewnątrz tymczasową konstrukcją 
drewnianą ze względu na zagrożenie zawaleniem się. Widoczne nieznaczne 
pęknięcia i lekkie przemieszczenia ścian elewacyjnych, zwłaszcza 
w narożnikach. Konstrukcja murowanych ścian wewnątrz baraku w stosunkowo 
dobrym stanie – budynek wyraźnie uporządkowany i wyremontowany w okresie 
powojennym, między innymi w latach 1997-98, kiedy to przeprowadzono tzw. 
remont konserwatorski – podbito ściany pryczy, uzupełniono ubytki murów 
i tynków itd.

  3
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•	 Tynki Tynkowane ściany występują typowo dla większości baraków mieszkalnych tj.: 
w przedsionku, pomieszczeniu więźnia funkcyjnego, magazynie, przestrzeni 
głównej baraku, na ścianach łączników oraz w sanitariatach. Pozostałe ściany 
bielone wielowarstwowo. Na ścianach działowych pryczy, miejscowo, pobiały 
leżące na niestarannie opracowanej warstwie tynku lub zatarciach. 
Widoczna nieznaczna degradacja zaprawy wraz z nawarstwieniami 
spowodowana działalnością soli rozpuszczalnych w wodzie i związana 
z podciąganiem kapilarnym wody z gruntu w dolnych partiach ścian. 
Towarzyszą jej lokalne zaplamienia - widoczna granica podciągania wody, 
zasolenia i dezintegracja zaprawy. Porównywalnie, procesy te nie są jednak 
tak intensywne jak w innych barakach. Musiały jednak stanowić problem 
w przeszłości o czym świadczą reperacje tynku w formie cementowych zatarć 
lub wymiany całych partii zaprawy.
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•	 Warstwy malarskie  
     (monochromie, pobiały, 
      wzory „z wałka”)

Dekoracje ścian w przedsionku i przestrzeni głównej baraku wielowarstwowe, 
kolorowe, z wydzieloną lamperią, przysłonięte późniejszymi warstwami 
wierzchnimi (w odkrywkach i ubytkach pomieszczenia głównego widać wzory 
malowane z tzw. „wałka”.) W magazynie i pomieszczeniu więźnia funkcyjnego 
oraz sanitariatach – monochromatyczne. Na ścianach boksów i w łącznikach 
wielowarstwowe pobiałki wapienne leżące na cienkiej warstwie tynku lub 
bezpośrednio na cegle. 

Wszystkie powierzchnie ścian zakurzone. Grubsze warstwy kurzu zalegają na 
nierównej powierzchni ścian i zdeformowanych łuskach warstw malarskich 
i pobiał. Dodatkowo widoczne brudne zacieki i zaplamienia. Wierzchnie warstwy 
malarskie wykazują tendencję do pudrowania się, ale też odspajania się 
i łuszczenia.

  8
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•	 Rysunki, napisy Na ścianach bocznych w przestrzeni głównej baraku, namalowane, 
prawdopodobnie obozowe (?) scenki rodzajowe, przedstawiające bawiące się 
oraz idące do szkoły dzieci - w technice klejowej (?), w stosunkowo dobrym 
stanie – konserwowane w l. 90. XX w. i zabezpieczone szybami. Dodatkowo, na 
ścianie wschodniego łącznika, narysowany niebieską kredką zegar. Na ścianach 
przedsionka, przestrzeni głównej (poniżej zabezpieczonych szkłem scenek 
rodzajowych oraz na ścianie północnej) oraz sanitariatów, rzadziej ściankach 
prycz, liczne późniejsze napisy bądź rysunki, głównie wydrapane lub wykonane 
kredką, ołówkiem itp.
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III. SUFITY

1. Drewniane Brak.

2. Suprema
    z nawarstwieniami

Sufity z supremy występują w przedsionku oraz w obu pomieszczeniach z nim 
sąsiadujących - zatarte nowym tynkiem cementowym, bez nawarstwień 
malarskich.

3. Dykta/płyta Brak.
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IV.  KONSTRUKCJA DREWNIANA WRAZ Z METALOWYMI ELEMENTAMI WZMACNIAJĄCYMI
       ( szkielet drewniany, więźba dachowa)

Szkielet drewniany, mimo że wielokrotnie remontowany, w tym impregnowany, zachował wiele oryginalnych 
elementów z nawarstwieniami malarskimi – dominuje warstwa ugrowa bądź kremowa (pobiała?), silnie łuszcząca 
się, zachowana fragmentarycznie lub śladowo. W dolnych partiach słupów widoczne pozostałości ciemnych 
brudników. Elementy metalowe w postaci kotew, śrub itp. z pozostałościami nawarstwień malarskich związanymi 
z malowaniem konstrukcji – łuszczące się i osypujące w efekcie korozji podłoża.

  

V. ELEMENTY WYPOSAŻENIA

1. Stolarka
    drzwiowa i okienna
    wraz z okuciami

W przedsionku zachowane pozostałości oryginalnej, obozowej stolarki drzwiowej 
(futryny) naszą ślady wielokrotnego malowania. Olejne (?) warstwy malarskie 
spękane, z licznymi ubytkami, bądź zachowane śladowo, łuszczące się. 
Pozostałości okuć skorodowane i bez widocznych nawarstwień malarskich (?). 
Na futrynie pomieszczenia po prawej stronie widoczny obozowy (?) napis „ES” 
wykonany z wbitych w drewno pinesek. Pozostałości metalowych zawiasów drzwi 
zachowane również we wschodniej części baraku, przy wejściach do sanitariatów. 
Okna zewnętrze wymienione po wyzwoleniu obozu (?), z łuszczącymi się 
warstwami olejnej farby. Drzwi wejściowe również późniejsze, remontowane.

  16
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2. Prycze z elementami  
    metalowymi

Stosunkowo duża ilość zachowanych oryginalnych elementów drewnianych 
pryczy – malowanych niegdyś na biało, zielono, brązowo lub czerwono, w tym 
nieokorowanych - z drabinkami, gwoździami i zachowanymi pojedynczymi 
numerami. Pozostałości nawarstwień malarskich przetarte, łuszczą się i osypują, 
gwoździe skorodowane.

  18
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3. Piece, obramienia    
    otworów wyczystkowych 
    i inne elementy 
    systemów kominowych

W pomieszczeniu sąsiadującym z przedsionkiem (po lewej stronie) oraz w obu 
łącznikach zachowały się mocno skorodowane stalowe wkłady pieców ze śladowo 
zachowanymi nawarstwieniami malarskimi, które osypuja się w związku z korozją 
podłoża.
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4. Instalacje elektryczne
    

Brak (?).

5. Ceramika (głównie rury  
    kamionkowe)

Pozostałości instalacji kanalizacyjnej (wentylacyjnej) w postaci kamionkowych 
rur w pomieszczeniach sanitariatów, nieznacznie zatartych tynkiem. Ceramiczne, 
szkliwione umywalnie bez nawarstwień malarskich.

6. Beton,
    (okładziny cokołów 
     umywalni, stopy funda
     mentowe słupów itp.)

Betonowa okładzina cokołów ceramicznych umywalni w sanitariatach bielona 
(?), mocno zasolona a w związku z tym spękana i odspajająca się. Stopy 
fundamentowe słupów konstrukcji z pozostałościami czarnej warstwy malarskiej, 
tzw. brudnika – odspajają się i osypują.

7. Kraty, rury, uchwyty
    do rur itp.

W sanitariatach zachowane pozostałości obozowej instalacji wodociągowej
w postaci metalowych rurek, obecnie skorodowanych,
bez nawarstwień malarskich (?).

Patrz Fot. 8.

  24   Patrz Fot. 8.





Karta obiektu  B-72 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu 91

KATALOG PROBLEMÓW KONSERWATORSKICH                                       Karta obiektu

OBIEKT NR INW.:                                                                                                                                   B-72 (odcinek BIa)

1. Datowanie: rozpoczęcie budowy 24 listopada 1941 r.

2. Funkcja/przeznaczenie: barak mieszkalny dla matek z dziećmi.

3. Cechy charakterystyczne, uwagi ogólne: 
barak ceglany o drewnianej konstrukcji szkieletowej, z sanitariatami wydzielonymi przy zachodniej 
ścianie szczytowej; zachowane liczne oryginalne elementy wnętrza oraz nawarstwienia malarskie,
w tym napisy; wielokrotnie remontowany; nieudostępniony zwiedzającym.

 Lokalizacja na terenie odcinka BI

 
Rzut obiektu (z lokalizacją fotografii)
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I. ELEWACJE

Ściany elewacyjne z cegły rozbiórkowej, z licznymi przemurowaniami, w tym partii przyziemia – związane
z hydroizolacją budynku. Powierzchnia wszystkich elewacji pokryta warstwą jasnej, pudrującej się glinki. Glinka
w dolnych partiach jest najprawdopodobniej warstwą późniejszą, związaną z wymianą zdegradowanych cegieł (?), 
natomiast w wyższych partiach ścian zachowały się resztki oryginalnej, zniszczonej przez czynniki atmosferyczne. 
Największa destrukcja spowodowana jest zawilgoceniem podłoża, na którym znajdują się nawarstwienia. 
Widoczna jest granica podciągania wilgoci z gruntu oraz destrukcja powierzchni materiałów na skutek krystalizacji 
soli rozpuszczalnych w wodzie. Obserwuje się wysoki stopień zanieczyszczenia mikrobiologicznego – stwierdzono 
obecność pięciu gatunków mszaków.

II. ŚCIANY WEWNĘTRZNE

1. Drewniane Brak.

2. Murowane

•	 Konstrukcja Konstrukcja całości osłabiona – widoczne pęknięcia i duże przemieszczenia ścian 
elewacyjnych, zarówno podłużnych jak i szczytowych, oraz wewnętrznych działowych. 
Ścianę zachodnią, szczytową, zabezpieczono przed „odpadnięciem” podpierając
od zewnątrz drewnianymi stemplami. Podczas powojennych remontów wprowadzono 
ściągi stalowe oraz wykonano liczne uzupełnienia ubytków wątku wraz z tynkiem, 
zwłaszcza w górnych partiach ścian.

•	 Tynki Tynkowane ściany występują typowo dla większości baraków: w przedsionku, 
pomieszczeniu więźnia funkcyjnego, magazynie, przestrzeni głównej baraku,
na ścianach łączników, w sanitariatach oraz na kominach. Pozostałe ściany są 
wyłącznie wielowarstwowo bielone, tynkowane lokalnie. 

Obserwuje się liczne pęknięcia, ubytki i odspojenia grubych warstw tynku,
a także rozwarstwienia i złuszczenia zaprawy. Miejscowo powierzchnia tynków jest 
zdegradowana i osypuje się. Straty te występują szczególnie obficie na ścianie 
szczytowej w umywalni oraz niemal na wszystkich dolnych partiach ścian wewnątrz 
baraku. Jest to spowodowane głównie działalnością soli rozpuszczalnych w wodzie, 
które na skutek nadmiernej wilgotności jak również zmian czynników klimatycznych, 
migrują ku powierzchni i krystalizują. W budynku występują też liczne reperacje tynków 
w formie zatarć i uzupełnień ubytków zaprawą cementową. Miejscami uzupełnienia 
te obejmują znaczne obszary ścian, czego przykładem jest pomieszczenie więźnia 
funkcyjnego oraz górne partie ścian wydzielających przestrzeń główną.

  1                                                                                                        2



Karta obiektu  B-72 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu 93

  3                                                                                                       4

 5

 6



Karta obiektu  B-72 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu94

•	 Warstwy 
malarskie 
(monochromie, 
pobiały, wzory 
„z wałka”)

Dekoracje malarskie ścian w przestrzeni głównej baraku barwne i wielowarstwowe. 
W ubytkach wierzchnich warstw widoczne są pozostałości oryginalnej (?), kolorowej 
(czerwień, brąz, jasny róż) warstwy malarskiej z motywem pionowych, wąskich pasów 
oraz czarny brudnik. W magazynie i pomieszczeniu więźnia funkcyjnego występują 
monochromie, w dużym stopniu zatarte nowym tynkiem. Ściany boksów i łączników 
pokryte wielowarstwowo pobiałami - leżącymi na cienkiej warstwie tynku lub 
bezpośrednio na cegle. 
Wszystkie powierzchnie ścian są silnie zakurzone. Nierówna płaszczyzna i wydatna faktura 
ścian sprzyja gromadzeniu się grubych warstw kurzu. W okolicach reperacji tynków 
widoczne zachlapania zaprawą cementową oraz pobiałą wapienną (?) a ponadto ciemne 
zacieki i zaplamienia. Wierzchnie warstwy malarskie wykazują tendencję do odspajania 
się, łuszczenia i pudrowania. Pobiały wapienne są kruche, rozwarstwiają się i odspajają
od podłoża.
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•	 Rysunki, napisy W budynku występują liczne napisy i rysunki, głównie z czasów po wyzwoleniu obozu – 
drapane, kilka wykonanych węglem.

III. SUFITY

1. Drewniane Brak.

2. Suprema
z  nawarstwieniami

W pomieszczeniach więźnia funkcyjnego i magazynie sufity z supremy,
bez nawarstwień (?), zatarte nowym tynkiem.

3. Dykta/płyta Brak.
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IV.  KONSTRUKCJA DREWNIANA WRAZ Z METALOWYMI ELEMENTAMI WZMACNIAJĄCYMI
       ( szkielet drewniany, więźba dachowa)

Więźba dachowa kilkakrotnie remontowana, z licznymi elementami wymienionymi lub przełożonymi, 
impregnowana Impreksem z Abizolem, częściowo malowana wapnem. W związku z tym szkielet 
drewniany zachował niewiele elementów oryginalnych z nawarstwieniami malarskimi. Relikty pobiał oraz 
ugrowopomarańczowej warstwy malarskiej łuszczą się i osypują. Elementy metalowe typu ściągi zabezpieczone 
przed korozją (?). Na kotwach łączących słupy ze stopami fundamentowymi widoczne pozostałości osypujących się 
pobiał przez które przenikają produkty korozji.

V. ELEMENTY WYPOSAŻENIA

1. Stolarka 
    drzwiowa 
    i okienna
    wraz z okuciami

W przedsionku baraku zachowane pozostałości oryginalnej stolarki drzwiowej z licznymi, 
kolorowymi nawarstwieniami malarskimi – futryny z reliktami z okuć w postaci zawiasów 
itp.  Wszystkie nawarstwienia malarskie spękane, łuszczące się. Pozostałości okuć 
mocno skorodowane, bez nawarstwień malarskich (?). Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, 
płycinowe, remontowane. Okna zewnętrzne wymienione po wyzwoleniu obozu (?),
z kilkoma warstwami łuszczących się, olejnych nawarstwień malarskich (?).
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2. Prycze 
    z elementami  
    metalowymi

Stosunkowo duża liczba zachowanych oryginalnych elementów pryczy, malowanych 
na biało, częściowo pochodzących z rozbiórki (?). Występujące lokalnie nawarstwienia 
malarskie wykazują tendencję do łuszczenia i odspajania się. Niektóre elementy z drewna 
nieokorowanego, – głównie belki poprzeczne pryczy oraz drabinki. Na jednej z desek 
zabezpieczających legowisko współczesny napis pisakiem.
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3. Piece, 
    obramienia   
    otworów 
    wyczystkowych
    i inne elementy   
    systemów   
    kominowych

W pomieszczeniach sąsiadujących z przedsionkiem oraz łącznikach zachowane 
pozostałości stalowych wkładów pieców – skorodowane, z reliktami osypujących się 
nawarstwień malarskich. Dodatkowo w zachodnim łączniku wyrwane z komina obramienie 
otworu wyczystkowego, również skorodowane i z pozostałościami pobiał przez które 
przenikają produkty korozji podłoża.

4. Instalacje  
     elektryczne

Brak (?).

5. Ceramika
    (głównie rury 
    kamionkowe)

W sanitariatach zachowane pozostałości instalacji kanalizacyjnej (wentylacyjnej) 
w postaci kamionkowych rur oraz szkliwione umywalki rynnowe – bez nawarstwień 
malarskich. 
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6. Beton,
   (okładziny   
    cokołów  
    umywalni, stopy 
    fundamentowe 
    słupów itp.)

Cokoły pod ceramicznymi umywalkami mocno zdegradowane, z ubytkami, spękaniami 
i odspojeniami cementowej wyprawy oraz pozostałościami pudrujących się, czarnych 
nawarstwień malarskich (?).

7. Kraty,rury,
    uchwyty 
    do rur itp.

Brak (?).
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KATALOG PROBLEMÓW KONSERWATORSKICH                                       Karta obiektu

OBIEKT NR INW.:                                                                                                                                   B-73 (odcinek BIa)

1. Datowanie: rozpoczęcie budowy 24 listopada 1941 r.

2. Funkcja/przeznaczenie: barak mieszkalny.

3. Cechy charakterystyczne, uwagi ogólne: 
barak ceglany o drewnianej konstrukcji szkieletowej, z sanitariatami wydzielonymi przy zachodniej 
ścianie szczytowej; zachowane liczne oryginalne elementy wyposażenia wnętrza oraz nawarstwienia 
malarskie; wielokrotnie remontowany; nieudostępniony zwiedzającym.

 Lokalizacja na terenie odcinka BI

 
Rzut obiektu (z lokalizacją fotografii)
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I. ELEWACJE

Ściany elewacyjne z cegły rozbiórkowej, z licznymi przemurowaniami, w tym partii przyziemia – związane
z hydroizolacją budynku. Powierzchnia wszystkich elewacji pokryta warstwą jasnej, pudrującej się glinki. Glinka
w dolnych partiach jest najprawdopodobniej warstwą późniejszą, związaną z wymianą zdegradowanych cegieł (?), 
natomiast w wyższych partiach ścian zachowały się resztki oryginalnej, zniszczonej przez czynniki atmosferyczne. 
Dodatkowo, na pojedynczych cegłach występuje biała farba lub zacierka (?), a na elewacji południowej malowane, 
ugrowe napisy – numery (?). Widoczna granica podciągania wilgoci z gruntu oraz dezintegracja struktury 
materiałów budowlanych na skutek krystalizacji soli rozpuszczalnych w wodzie. Obserwuje się wysoki stopień 
zanieczyszczenia mikrobiologicznego – naloty i zaplamienia.

II. ŚCIANY WEWNĘTRZNE

1. Drewniane Drewniana ścianka wokół futryny drzwi między przedsionkiem a przestrzenią główną 
baraku – wielokrotnie bielona, nawarstwienia malarskie grube i kruche, łuszczą się 
i osypują.

Patrz Fot. 16, 21.

2. Murowane

•	 Konstrukcja Widoczne przemurowania, pęknięcia i przemieszczenia ścian elewacyjnych. Elewacje 
wschodnia i zachodnia podparte tymczasowymi drewnianymi stemplowaniami
ze względu na niebezpieczeństwo zawalenia się ścian. Wewnątrz typowe dla większości 
baraków, stosunkowo nieznaczne problemy, związane z konstrukcją ścian przedsionka
i pomieszczeń sąsiadujących. Całość wzmocniona po wojnie stalowymi ściągami.
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•	 Tynki Tynkowane ściany występują typowo dla większości baraków: w przedsionku, 
pomieszczeniu więźnia funkcyjnego, magazynie, przestrzeni głównej budynku, 
na ścianach łączników, w sanitariatach oraz częściowo na kominach i niektórych 
ściankach działowych pryczy. Pozostałe ściany są pokryte wielowarstwowo wyłącznie 
pobiałami. 
Analogicznie jak w przypadku pozostałych baraków, zasadniczą przyczyną większości 
zniszczeń tynków jest wilgoć. Woda podciągana kapilarnie, a także dostająca się
do wnętrza przez nieszczelne dachy lub stolarkę okienną i drzwiową, sprzyja rozwojowi 
mikroorganizmów oraz destrukcyjnej działalności soli. Skutkiem ich niszczycielskiej 
działalności są liczne spękania, odspojenia i rozwarstwienia tynków, osłabienie ich 
spoistości i osypywanie się. Największe zniszczenia i ubytki tynków są zlokalizowane 
głównie w dolnych partiach ścian, zwłaszcza w pomieszczeniach sąsiadujących
z przedsionkiem i w sanitariatach. W całym budynku zaobserwować można lokalne 
uzupełnienia ubytków lub cienko położone zatarcia wykonane zaprawą cementową.

  3                                                                                                        4

  5                                                                                                        6

↑



Karta obiektu  B-73 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu104

•	 Warstwy 
malarskie 
(monochromie, 
pobiały, wzory

     „z wałka”)

Kolorowe warstwy malarskie występują wielowarstwowo na ścianach przedsionka, 
pomieszczeń z nim sąsiadujących oraz przestrzeni głównej baraku – w większości 
widoczne w ubytkach wierzchnich, monochromatycznych warstw malarskich.
Są to barwne, powtarzalne wzory naniesione z tzw. „wałka malarskiego”,
a na ścianach przestrzeni głównej również brudnik. Na ścianach boksów i w łącznikach 
oraz sanitariatach leżą wyłącznie wielowarstwowe pobiałki wapienne – zarówno
na cienkiej warstwie tynku jak i bezpośrednio na cegle, widoczne również na cegle
w ubytkach tynków.

Powierzchnie ścian są mocno zabrudzone, z lokalnymi zaciekami i zaplamieniami, 
zachlapane zaprawą cementową. Warstwy malarskie z licznymi spęcherzeniami
i złuszczeniami, rozwarstwiają się i odspajają, a nawet odpadają dużymi płatami.
Mają tendencję do pudrowania się.

  7
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•	 Rysunki, napisy W budynku występują liczne napisy z okresu po wyzwoleniu obozu, głównie drapane.
W boksie od strony południowo-wschodniej napis z numerem więźnia i datą: 1944 r.
– być może oryginalny (?).

III. SUFITY

1. Drewniane Brak.

2. Suprema
z nawarstwieniami

Suprema występuje w pomieszczeniu więźnia funkcyjnego i w magazynie. Na całej 
powierzchni pokryta jest późniejszym cementowym tynkiem, na którym widoczne są 
spękania. W pomieszczeniu po lewej stronie odspojona od deskowania i zagrożona 
odpadnięciem. Spękania tynków i uszkodzenia płyt są spowodowane zawilgoceniem 
desek i belek, prawdopodobnie ich zagrzybieniem oraz poluzowaniem metalowych, 
skorodowanych systemów mocujących płyty.

  15                                                                                                    Patrz Fot. 12, 13, 14.
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3. Dykta/płyta Brak.

IV.  KONSTRUKCJA DREWNIANA WRAZ Z METALOWYMI ELEMENTAMI WZMACNIAJĄCYMI
       ( szkielet drewniany, więźba dachowa)

Więźba dachowa kilkakrotnie remontowana, z licznymi elementami wymienionymi, impregnowana.
Mimo to zachowanych wiele oryginalnych elementów konstrukcji drewnianej z nawarstwieniami, takich jak słupy
z pozostałościami grubych, wielowarstwowych fragmentów pobiał i monochromii - mocno zabrudzonych
i zatłuszczonych, o słabej przyczepności do podłoża, z tendencją do złuszczeń i rozwarstwień. Elementy metalowe 
typu ściągi zabezpieczone Penetrolem. Na kotwach łączących słupy ze stopami fundamentowymi widoczne 
pozostałości osypujących się pobiał, przez które przenika korozja podłoża.

  17
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V. ELEMENTY WYPOSAŻENIA

1. Stolarka 
    drzwiowa 
    i okienna
    wraz z okuciami

W przedsionku baraku zachowana malowana stolarka drzwiowa – futryny i drzwi (dwoje) 
z okuciami – skorodowanymi, bez warstw malarskich (?). Pozostałości wymalowań drzwi 
kruche, osypujące się (wielowarstwowe pobiały?), z licznymi ubytkami. Drzwi zewnętrzne 
dwuskrzydłowe, płycinowe, remontowane. Okna zewnętrzne wymienione po wyzwoleniu 
obozu (?), z kilkoma warstwami łuszczących się, olejnych nawarstwień malarskich (?).

2. Prycze 
    z elementami  
    metalowymi

Stosunkowo duża liczba zachowanych, oryginalnych elementów pryczy - malowanych
na biało (pobiała), częściowo pochodzących z rozbiórki. Występujące lokalnie 
nawarstwienia malarskie wykazują tendencję do łuszczenia i odspajania się. Pojedyncze 
elementy z drewna nieokorowanego, głównie belki poprzeczne pryczy oraz elementy 
drabinek.
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3. Piece, 
    obramienia   
    otworów 
    wyczystkowych
    i inne elementy   
    systemów   
    kominowych

Stalowe wkłady pieców zachowane w pomieszczeniu sąsiadującym z przedsionkiem
po lewej stronie oraz w łącznikach - skorodowane, pokryte pozostałościami nawarstwień 
malarskich. Widoczne przebarwienia spowodowane korozją metalu, złuszczenia
i osypywanie się pobiały.

4. Instalacje  
     elektryczne

Brak (?).

5. Ceramika
    (głównie rury 
    kamionkowe)

Ceramiczna armatura sanitarna w postaci szkliwionych umywalek rynnowych,
bez nawarstwień malarskich. Rura kamionkowa w umywalni powlekana pobiałami 
podczas malowania ścian pomieszczenia – nawarstwienia malarskie przetarte, łuszczą się 
i osypują.

6. Beton,
    (okładziny 
    cokołów 
    umywalni, stopy 
    fundamentowe 
    słupów itp.)

Cokoły pod ceramicznymi umywalkami z licznymi odspojeniami cementowej wyprawy 
oraz pozostałościami ciemnych nawarstwień malarskich (?) – mocno przetartych 
i zabrudzonych. Na stopach fundamentowych słupów relikty czarnych nawarstwień 
malarskich – kruchych i odpadających od podłoża.

Patrz Fot. nr 20.

7. Kraty, rury,
    uchwyty do rur 
    itp.

W umywalni pozostałości rurek – uchwytów instalacji wodociągowej.
Bez nawarstwień malarskich (?).

  23
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KATALOG PROBLEMÓW KONSERWATORSKICH                                       Karta obiektu

OBIEKT NR INW.:                                                                                                                                   B-74 (odcinek BIa)

1. Datowanie: rozpoczęcie budowy 24 listopada 1941 r.

2. Funkcja/przeznaczenie: barak mieszkalny, kwarantanna.

3. Cechy charakterystyczne, uwagi ogólne: 
barak ceglany o drewnianej konstrukcji szkieletowej, przy wschodniej ścianie szczytowej sanitariaty; 
wielokrotnie remontowany; nie przeznaczony do zwiedzania; zachowanych wiele oryginalnych 
elementów wyposażenia wnętrza oraz nawarstwień malarskich.

Lokalizacja na terenie odcinka BI

 

Rzut obiektu (z lokalizacją fotografii)
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I. ELEWACJE

Ściany elewacyjne z cegły rozbiórkowej (pojedyncze cegły z warstwą malarską), pokrytej pudrującą się glinką 
rozprowadzoną na powierzchni wątku, głównie w dolnych partiach ścian, przy cokołach. Jest ona prawdopodobnie 
warstwą późniejszą, związaną z wymianą zdegradowanych cegieł przyziemia. W wyższych partiach ścian zachowały 
się pozostałości oryginalnej glinki, zniszczonej przez czynniki atmosferyczne oraz lokalnie, ślady białej, spoistej 
warstwy farby lub zacierki (?). W dolnych partiach elewacji widoczna jest granica podciągania wilgoci z gleby
oraz zanieczyszczenia mikrobiologiczne.

II. ŚCIANY WEWNĘTRZNE

1. Drewniane Brak.

2. Murowane

•	 Konstrukcja Występują liczne pęknięcia i przemieszczenia ścian elewacyjnych, które za wyjątkiem 
ściany północnej, zabezpieczone są od zewnątrz drewnianym stemplowaniem, 
od wewnątrz natomiast wzmocnione stalowymi ściągami. Widoczne uzupełnienia 
ceglanego wątku ścian.

•	 Tynki Tynkowane ściany występują typowo dla większości baraków tj.: w przedsionku, 
pomieszczeniu więźnia funkcyjnego, magazynie, na ścianach przestrzeni głównej 
i łączników, oraz w sanitariatach. Pozostałe ściany są pokryte wielowarstwowo 
pobiałami wapiennymi i tynkowane wyłącznie lokalnie. 
W wielu miejscach tynki są silnie zdegradowane. Widać lokalne odspojenia, 
rozwarstwienia i złuszczenia zapraw, ale też ich osypywanie się i odpadanie płatami, 
związane z obniżeniem spoistości – zwłaszcza w dolnych partiach ścian, gdzie 
negatywne skutki działania wilgoci są szczególnie intensywne i powiązane
z działalnością soli rozpuszczalnych w wodzie oraz skażeniem mikrobiologicznym. 
Dodatkowo, lokalnie występują reperacje tynku w formie zatarć lub uzupełnień 
ubytków wykonane zaprawą cementową, które wzmagają istniejące zniszczenia
i prowokują nowe – granica podciągania kapilarnego wody przesuwa się powyżej 
uzupełnień, przyczyniając się do powstawania kolejnych spęcherzeń i odspojeń,
a pod uszczelnionymi cementową zacierką powierzchniami zdegradowanych tynków 
intensyfikuje się krystalizacja soli.
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•	 Warstwy
malarskie
(monochromie, 
pobiały, wzory  
„z wałka”)

Dekoracje ścian w przedsionku, pomieszczeniach z nim sąsiadujących oraz przestrzeni 
głównej baraku oraz umywalni są wielowarstwowe, kolorowe, pokryte późniejszymi 
warstwami wierzchnimi. Na ścianach boksów i w łącznikach występują wielowarstwowe 
pobiałki wapienne leżące na cienkiej warstwie tynku lub bezpośrednio na cegle.            
Przy czym, na jednej ze ścianek bocznych boksu widoczna jest ugrowa monochromia, 
ujawniająca się spod wymytej, pokrytej żłobieniami zacieków pobiale wapiennej.
W ubytkach wierzchnich nawarstwień widoczne powtarzalne wzory naniesione „z wałka”, 
poziome linie wydzielające lamperie oraz monochromie. 
Wszystkie powierzchnie ścian są brudne i zakurzone. Grubsze warstwy kurzu zalegają
na nierównych powierzchniach ścian i zdeformowanych łuskach warstw malarskich
i pobiał. Dodatkowo widoczne są liczne brudne zacieki (zwłaszcza na ściankach boksów)
i zaplamienia. Wierzchnie warstwy malarskie odspajają się i łuszczą, a odpadając 
pociągają spodnie powłoki malarskie. Wykazują też tendencję do pudrowania się.
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•	 Rysunki, napisy Napisy w większości powstałe po wyzwoleniu obozu (?), w tym współczesne,  
zlokalizowane są głównie w pomieszczeniach sąsiadujących z przedsionkiem.
Dużo wydrapań i rytów, nieliczne wykonane pisakiem.

III. SUFITY

1. Drewniane Brak.

2. Suprema 
z nawarstwieniami

Sufity z supremy występują w przedsionku i pomieszczeniach z nim sąsiadujących
– otynkowane (tynki powstałe po wyzwoleniu obozu), z nawarstwieniami, popękane
w miejscach łączenia poszczególnych płyt, z lekkim przesunięciem ich płaszczyzn 
względem siebie i zagrożone odpadnięciem.
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3. Dykta/płyta Brak.

IV.  KONSTRUKCJA DREWNIANA WRAZ Z METALOWYMI ELEMENTAMI WZMACNIAJĄCYMI
       ( szkielet drewniany, więźba dachowa)

Konstrukcja drewniana i więźba gruntownie remontowane po wyzwoleniu obozu, z wieloma elementami 
wymienionymi, impregnowane Impreksem. Zachowane pierwotne słupy z pozostałościami wielu nawarstwień 
malarskich białych, kremowych i żółtych, z brudnikiem - kruche, rozwarstwiające się i łuszczące. Na jednym
ze słupów w północno-zachodniej części budynku zachowany ciekawy, prawdopodobnie oryginalny (?) czerwony 
napis (Fot. 16). Elementy metalowe z nawarstwieniami malarskimi - zarówno zabezpieczającymi metal jak
i związanymi z bieleniem konstrukcji, osypujące się w związku z korozją podłoża.
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V. ELEMENTY WYPOSAŻENIA

1. Stolarka 
    drzwiowa 
    i okienna wraz
    z okuciami

W przedsionku zachowane pozostałości oryginalnej stolarki drzwiowej ze śladami 
wielokrotnego malowania na futrynach. Warstwy malarskie barwne, spękane, z licznymi 
ubytkami, rozwarstwiające się i łuszczące. Drewno zawilgocone i zaatakowane przez 
mikroorganizmy. Okucia mocno skorodowane. W przejściu do sanitariatów zachowany 
metalowy zamek, również skorodowany i z pozostałościami osypujących się nawarstwień 
malarskich. Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, płycinowe remontowane, pokryte 
ksylamitem, impregnowane lakierem podkładowym „Delta” Impraegniergrund i malowane 
lakierem „Delta” Luxur. Stolarka okienna wymieniona po wyzwoleniu obozu (okna 
krosnowe z pojedynczym szkleniem, czterodzielne), remontowana, pokryta ksylamitem.
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2. Prycze 
    z elementami  
    metalowymi

Zachowane oryginalne elementy pryczy, malowane na biało, również podczas „bielenia” 
ścianek bocznych, oraz niewielkie fragmenty z kilkoma warstwami malarskimi (być 
może związane z wtórnym użyciem drewna rozbiórkowego). Pozostałości nawarstwień 
malarskich łuszczą się i osypują.

3. Piece, 
    obramienia   
    otworów
    wyczystkowych
    i inne elementy   
    systemów
    kominowych

Pozostałości stalowych wkładów pieców zachowały się w dwóch pomieszczeniach 
sąsiadujących z przedsionkiem oraz we wschodnim łączniku baraku - silnie skorodowane
i pokryte osypującą się pobiałą, przez którą przenika korozja metalu.
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4. Instalacje  
    elektryczne

Relikty instalacji elektrycznych występują na drewnianych elementach konstrukcyjnych
w postaci metalowych haczyków i rurek z nawarstwieniami malarskimi związanymi
z bieleniem konstrukcji – osypującymi się w związku z korozją metalu.

5. Ceramika
   (głównie rury 
   kamionkowe)

Ceramiczne umywalki pozbawione nawarstwień malarskich.

6. Beton 
    (okładziny    
     cokołów 
     umywalni,  
     stopy 
     fundamentowe 
     słupów itp.)

Cokoły pod ceramiczne umywalki i stopy fundamentowe słupów konstrukcji
bez nawarstwień malarskich (?).

7. Kraty, rury,
    uchwyty 
    do rur itp.

W umywalniach zachowane pozostałości instalacji wodociągowej w postaci rurek - 
nawarstwienia malarskie niewidoczne (?).
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KATALOG PROBLEMÓW KONSERWATORSKICH                                       Karta obiektu

OBIEKT NR INW.:                                                                                                                                   B-75 (odcinek BIa)

1. Datowanie: rozpoczęcie budowy 24 listopada 1941 r.

2. Funkcja/przeznaczenie: barak mieszkalny.

3. Cechy charakterystyczne, uwagi ogólne: 
barak ceglany o drewnianej konstrukcji szkieletowej, przy wschodniej ścianie szczytowej sanitariaty; 
wielokrotnie remontowany; nie przeznaczony do zwiedzania; zachowanych stosunkowo dużo 
oryginalnych elementów wyposażenia wnętrza oraz nawarstwień malarskich.

 Lokalizacja na terenie odcinka BI

 
Rzut obiektu (z lokalizacją fotografii)
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I. ELEWACJE

Ściany elewacyjne z cegły rozbiórkowej (pojedyncze cegły z warstwą malarską), pokrytej pudrującą się 
glinką rozprowadzoną na powierzchni cegieł, głównie w dolnych partiach ścian, przy cokołach (zwłaszcza na 
elewacji północnej). Jest ona prawdopodobnie warstwą późniejszą, związaną z wymianą zdegradowanych 
cegieł. W wyższych partiach ścian zachowały się pozostałości oryginalnej glinki, zniszczonej przez czynniki 
atmosferyczne, oraz lokalnie ślady białej, spoistej warstwy farby lub zacierki (?), (zwłaszcza na elewacjach 
zachodniej i południowej). W dolnych partiach widoczna granica podciągania kapilarnego wody oraz zniszczenia 
spowodowane działalnością soli rozpuszczalnych w wodzie i działalnością mikroorganizmów. Stwierdzono 
obecność pięciu gatunków mszaków.

II. ŚCIANY WEWNĘTRZNE

1. Drewniane

2. Murowane

•	 Konstrukcja Przemieszczenia i pęknięcia ścian zewnętrznych i wewnętrznych działowych, zwłaszcza 
w narożnikach, związane z nierównomiernym osiadaniem fundamentów i dezintegracją 
materiałów konstrukcyjnych  budowli.  Pęknięcia występują też w miejscach styku 
ścian z drewnianymi elementami konstrucyjnymi. Znaczne pionowe pęknięcie ściany 
północnej w przestrzeni głównej. Ściany spięte podczas remontu z konstrukcją 
drewnianą metalowymi ściągami. Widoczne uzupełnienia murów i tynków.
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•	 Tynki Tynkowane ściany występują typowo dla większości baraków tj.: w pomieszczeniu 
więźnia funkcyjnego, magazynie, przedsionku, na ścianach łączników oraz 
w sanitariatach. Pozostałe ściany wyłącznie bielone wielowarstwowo. Tynki są silnie 
zdegradowane na skutek działalności soli rozpuszczalnych w wodzie. Widoczne 
liczne spękania, odspojenia, rozwarstwienia, odpadanie  płatów zapraw i ich 
złuszczenia. Dodatkowo straty te potęgują zanieczyszczenia mikrobiologiczne cokołów, 
posadzek i drewnianych podłóg,  w obrębie których gromadzona i zatrzymywana jest 
wilgoć powodująca zjawiska biokorozji: dezintegrację tynków, ich złuszczanie się, 
powstawanie wżerów, nalotów i przebarwień. Występują reperacje tynków w formie 
zatarć i uzupełnień ubytków wykonane zaprawą cementową, które przyczyniają się 
do dalszych zniszczeń – przesuwają granicę podciągania kapilarnego wody w wyższe 
partie ścian i uszczelniają powierzchnie osłabionych tynków znajdujących się pod 
spodem, prowokując dalszą migrację soli i ich krystalizację.
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•	 Warstwy 
malarskie

  (monochromie,   
  pobiały, wzory 

     „z wałka”)

Dekoracje malarskie ścian w przedsionku, pomieszczeniach z nim sąsiadujących i na 
ścianie północnej przestrzeni głównej baraku wielowarstwowe, kolorowe, przysłonięte 
późniejszymi warstwami wierzchnimi. W ubytkach tych ostatnich widoczne monochromie, 
brudnik, powtarzalne motywy zdobnicze naniesione z wałka malarskiego oraz bardziej 
rozbudowane systemy dekoracyjne z motywem prostokątnych płycin o wklęsłych rogach.  
Na ścianach boksów i w łącznikach wielowarstwowe pobiałki wapienne leżące na cienkiej 
warstwie tynku lub bezpośrednio na cegle.
Powierzchnie ścian są zakurzone, pokryte licznymi, ciemnymi zaciekami i zaplamieniami. 
Warstwy wierzchnie wykazują tendencję do odspajania i łuszczenia się. Odsłonięte 
w naturalnych odkrywkach dekoracje są miejscami przetarte, pudrują się. Warstwy 
pobiałek wapiennych rozwarstwiają się. Widać zachlapania zaprawą cementową powstałe 
podczas remontów.

   7                                                                     

   8                                                                     

   9                                                                     



Karta obiektu  B-75 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu 125

   9                                                                                             10

   11                                                                                             12

   13                                                                                             14



Karta obiektu  B-75 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu126

•	 Rysunki, napisy Zachowany prawdopodobnie oryginalny ryty napis wykonany w mokrym tynku na ściance 
pryczy. Rysunki i napisy z czasów wyzwolenia obozu niezbyt liczne, głównie drapane, 
a także wykonane ołówkiem.

III. SUFITY

1. Drewniane

2. Suprema
 z nawarstwieniami

Sufity w przedsionku i pomieszczeniach z nim sąsiadujących z supremy, bez nawarstwień 
malarskich. Widoczne spękania wzdłuż łączenia poszczególnych płyt oraz niewielkie 
odkształcenia spowodowane zawilgoceniem, nieszczelnością pokrycia dachowego.
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3. Dykta/płyta Brak.

IV.  KONSTRUKCJA DREWNIANA WRAZ Z METALOWYMI ELEMENTAMI WZMACNIAJĄCYMI
       ( szkielet drewniany, więźba dachowa)

Stosunkowo wiele elementów oryginalnych, remontowanych, z pozostałościami nawarstwień malarskich. 
Na belkach i słupach widoczne pozostałości kilkakrotnego malowania (błękit, ugier, rozbielony żółcień), które są 
zabrudzone, odspojone, ulegają złuszczeniom. Klamry spinające belki ze stopami fundamentowymi przymalowane. 
Konstrukcja wzmocniona stalowymi ściągami, malowanymi penetrolem. Więźba dachowa remontowana 
z elementami wymienionymi, impregnowana grzybobójczo i malowana abizolem
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V. ELEMENTY WYPOSAŻENIA

1. Stolarka 
    drzwiowa 
    i okienna
    wraz z okuciami

Zachowane elementy oryginalnej stolarki drzwiowej  z barwnymi nawarstwieniami 
malarskimi. Futryny pokrywają pozostałości wielokrotnie nakładanych warstw farb
(min. błekit, zieleń, biel), które są zabrudzone, odspojone, pokryte drobną siatką spękań, 
ulegają złuszczeniom i odpadają od drewnianego podłoża. Widoczne ciemne ślady
po wypaleniu?

2. Prycze 
    z elementami  
    metalowymi

Zachowanych wiele elementów oryginalnych pryczy malowanych na biało, w pewnych 
obszarach wielowarstwowo. Niektóre deski legowisk łączone na pióro. Zachowane 
fragmenty papy z nawarstwieniami zamocowane od spodu desek. Pozostałości te są 
pokryte kurzem, w wielu miejscach odspojone i złuszczone.
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3. Piece, 
    obramienia   
    otworów 
    wyczystkowych
    i inne elementy   
    systemów   
    kominowych

Pozostałości stalowych pieców w łącznikach i pomieszczeniu po prawej stronie wejścia 
do baraku oraz okucia systemów kominowych pokryte pobiałą wapienną, mocno 
skorodowane. 
Nawarstwienia pokryte kurzem, odspojone, złuszczone z licznymi ubytkami.

4. Instalacje  
     elektryczne

Relikty oryginalnej instalacji elektrycznej w postaci rury metalowej z nawarstwieniem 
malarskim
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5. Ceramika
    (głównie rury 
    kamionkowe)

W sanitariacie kamionkowe rury przymalowane wielowarstwowo, pokryte zachlapaniami 
podczas malowania ścian. Nawarstwienia odspajają się i łuszczą, na nierównej 
powierzchni zalega kurz.

6. Beton,
    (okładziny 
    cokołów   
    umywalni, stopy 
    fundamentowe 
    słupów itp.)

Cokoły ceramicznych zlewów bez nawarstwień malarskich

7. Kraty, rury,
    uchwyty do rur    
    itp.

Metalowe, silnie skorodowane uchwyty rur instalacji wodnej, przytwierdzone do zlewów 
w sanitariacie.
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KATALOG PROBLEMÓW KONSERWATORSKICH                                       Karta obiektu

OBIEKT NR INW.:                                                                                                                                   B-76 (odcinek BIa)

1. Datowanie: rozpoczęcie budowy 24 listopada 1941 r.

2. Funkcja/przeznaczenie: barak mieszkalny.

3. Cechy charakterystyczne, uwagi ogólne: 
barak ceglany o drewnianej konstrukcji szkieletowej, z sanitariatami wydzielonymi przy wschodniej 
ścianie szczytowej; zachowane liczne oryginalne elementy wyposażenia wnętrza oraz nawarstwienia 
malarskie; wielokrotnie remontowany; nieudostępniony zwiedzającym.

 Lokalizacja na terenie odcinka BI

 
Rzut obiektu (z lokalizacją fotografii)
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I. ELEWACJE

Ściany elewacyjne z cegły rozbiórkowej, z licznymi przemurowaniami, w tym partii przyziemia – związane
z hydroizolacją budynku. Powierzchnia wszystkich elewacji pokryta warstwą jasnej, pudrującej się glinki. Glinka
w dolnych partiach jest najprawdopodobniej warstwą późniejszą, związaną z wymianą zdegradowanych cegieł (?), 
natomiast w wyższych partiach ścian zachowały się resztki oryginalnej, zniszczonej przez czynniki atmosferyczne. 
Dodatkowo, na pojedynczych cegłach występuje biała farba lub zacierka (?) – nieznacznie spękana i krucha. 
Największa destrukcja ścian spowodowana jest zawilgoceniem podłoża. Widoczna jest granica podciągania wilgoci 
z gruntu oraz dezintegracja struktury materiałów na skutek krystalizacji soli rozpuszczalnych w wodzie. Obserwuje 
się wysoki stopień zanieczyszczenia mikrobiologicznego – naloty i zaplamienia.

II. ŚCIANY WEWNĘTRZNE

1. Drewniane Brak.

2. Murowane

•	 Konstrukcja Widoczne pęknięcia i przemieszczenia ścian elewacyjnych oraz wewnętrznych, 
działowych, na skutek nierównomiernego osiadania fundamentów oraz destrukcji 
materiałów budowlanych. Elewacje południowa i część północnej, jak również jedna
z wewnętrznych ścianek boksów, podparte tymczasowym drewnianym 
stemplowaniem, ze względu na niebezpieczeństwo zawalenia się. Widoczne ubytki 
ceglanego wątku oraz wtórne przemurowania ścian. Całość wzmocniona po wojnie 
stalowymi ściągami.
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•	 Tynki Tynkowane ściany występują typowo dla większości baraków: w przedsionku, 
pomieszczeniu więźnia funkcyjnego, magazynie, przestrzeni głównej baraku,
na ścianach łączników, w sanitariatach oraz na kominach. Część ścian wyłącznie 
wielowarstwowo bielona, tynkowana lokalnie. Niektóre ściany nietynkowane
– najprawdopodobniej zostały wymurowane podczas powojennych remontów. 

Największe zniszczenia tynków spowodowane są podwyższoną wilgotnością podłoża, 
sprzyjającą destrukcyjnej działalności soli rozpuszczalnych w wodzie oraz rozwojowi 
mikroorganizmów. Towarzyszą im odspojenia, rozwarstwienia i osypywanie się 
zapraw, zwłaszcza w dolnych partiach ścian. Jednak w porównaniu do innych 
baraków problem ten należy uznać za niewielki. Inną przyczyną zniszczeń są pęknięcia 
konstrukcyjne ścian oraz mechaniczne uszkodzenia powstałe podczas instalowania 
ściągów stalowych, np. w sanitariacie. Rozległe ubytki tynku zaobserwować można 
przede wszystkim na ścianie szczytowej w umywalni. W budynku występują też 
liczne reperacje tynków w formie zatarć i uzupełnień ubytków zaprawą cementową. 
Miejscami uzupełniania te obejmują znaczne obszary ścian, czego przykładem 
jest przedsionek, pomieszczenie więźnia funkcyjnego oraz górne partie ścian 
wydzielających przestrzeń główną.

  3
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•	 Warstwy 
malarskie 
(monochromie, 
pobiały, wzory

     „z wałka”)

Dekoracje malarskie na ścianach przedsionka, pomieszczeń z nim sąsiadujących
i przestrzeni głównej baraku, są podobnie jak w większości baraków mieszkalnych 
wielobarwne i wielowarstwowe, pokryte późniejszymi nawarstwieniami. Występują w nich 
powtarzalne wzory dekoracyjne naniesione z wałka malarskiego, ale też monochromie
z lamperiami oraz brudniki. Nietypowo fragment ściennych nawarstwień malarskich
z lamperią występuje na ścianie umywalni. Pozostałe ściany pokrywa wielowarstwowo 
pobiała wapienna, występująca zarówno na tynkach jak i bezpośrednio na cegle.   

Wszystkie powierzchnie ścian są silnie zakurzone, a ich nierówności i wydatna faktura oraz 
zdeformowane łuski warstw malarskich sprzyjają zaleganiu grubych warstw kurzu.
W wielu obszarach pokryte są ciemnymi zaciekami oraz lokalnymi zachlapaniami zaprawy, 
lokalnie przemalowane farbą. Widoczne są liczne ubytki wierzchnich warstw malowideł, 
złuszczenia i odspojenia, a także mechaniczne przetarcia i zadrapania. Dekoracje 
malarskie mają tendencję do pudrowania się.
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•	 Rysunki, napisy W budynku występują stosunkowo nieliczne napisy, głównie z czasów po wyzwoleniu 
obozu – drapane lub wykonane ołówkiem.

III. SUFITY

1. Drewniane Brak.

2. Suprema
 z nawarstwieniami

W pomieszczeniach więźnia funkcyjnego i magazynie występują sufity z supremy, bez 
nawarstwień malarskich, zatarte nowym tynkiem, – częściowo podparte w związku 
z niebezpieczeństwem zawalenia się.
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3. Dykta/płyta Brak.
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IV.  KONSTRUKCJA DREWNIANA WRAZ Z METALOWYMI ELEMENTAMI WZMACNIAJĄCYMI
       ( szkielet drewniany, więźba dachowa)

Więźba dachowa kilkakrotnie remontowana, z licznymi elementami wymienionymi, impregnowana. Pierwotne 
drewniane słupy pokryte są kilkoma warstwami żółtawych pobiał, z licznymi ubytkami. Całość jest mocno 
zakurzona, relikty nawarstwień odspojone, spękane i łuszczące się. Elementy metalowe typu ściągi zabezpieczone 
przed korozją, na kotwach łączących słupy ze stopami fundamentowymi widoczne pozostałości osypujących się 
pobiał przez które przenikają produkty korozji metalu.
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V. ELEMENTY WYPOSAŻENIA

1. Stolarka 
    drzwiowa 
    i okienna
    wraz z okuciami

W przedsionku baraku częściowo zachowana stolarka drzwiowa z pozostałościami 
wielokrotnego malowania na futrynach oraz okuciami - skorodowanymi bez warstw 
malarskich. Nawarstwienia malarskie z licznymi ubytkami odsłaniającymi wcześniejsze 
warstwy, są kruche, odspojone od podłoża, popękane i złuszczone. Drzwi zewnętrzne 
dwuskrzydłowe, płycinowe, remontowane. Okna zewnętrzne wymienione po wyzwoleniu 
obozu (?), z kilkoma warstwami łuszczących się, olejnych nawarstwień malarskich (?).
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2.Prycze 
   z elementami  
   metalowymi

Oryginalne elementy konstrukcji pryczy malowane na biało. Deskowania łączone na 
własne pióro. Pozostałości warstw malarskich są pokryte kurzem, złuszczone i odspojone 
od podłoża, osypują się i pudrują.
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3. Piece, 
    obramienia   
    otworów 
    wyczystkowych
    i inne elementy   
    systemów   
    kominowych

Stalowe wkłady pieców w łącznikach oraz w pomieszczeniu po lewej stronie wejścia 
do baraku, skorodowane, pokryte pozostałościami nawarstwień malarskich. Widoczne 
przebarwienia spowodowane korozją metalu, złuszczenia i osypywanie się pobiały.

4. Instalacje  
     elektryczne

Pozostałości instalacji elektrycznej w postaci metalowej rurki z przewodami zamocowanej 
na suficie z supremy w pomieszczeniu po lewej stronie od wejścia.

Patrz Fot. 17.

5. Ceramika
    (głównie rury 
    kamionkowe)

Ceramiczna armatura sanitarna w postaci szkliwionych umywalek rynnowych,
bez nawarstwień malarskich. Rury kamionkowe w umywalni powleczone farbą podczas 
malowania ścian pomieszczenia. Ich powierzchnia pokryta jest kurzem i brudem, 
widoczne są odspojenia i ubytki warstwy malarskiej oraz ciemne zacieki.
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6. Beton,
    (okładziny 
    cokołów 
    umywalni, stopy 
    fundamentowe 
    słupów itp.)

Cokoły pod ceramicznymi umywalkami mocno zdegradowane, z ubytkami, spękaniami
i odspojeniami cementowej wyprawy, ale raczej bez nawarstwień malarskich (?).

7. Kraty, rury,
    uchwyty do rur    
    itp.

W umywalni pozostałości rurek – uchwytów instalacji wodociągowej. Bez nawarstwień 
malarskich (?).
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KATALOG PROBLEMÓW KONSERWATORSKICH                                       Karta obiektu

OBIEKT NR INW.:                                                                                                                                   B-77 (odcinek BIa)

1. Datowanie: rozpoczęcie budowy 24 listopada 1941 r.

2. Funkcja/przeznaczenie: barak mieszkalny, szpital, karna kompania dla kobiet.

3. Cechy charakterystyczne, uwagi ogólne: 
barak ceglany o drewnianej konstrukcji szkieletowej, bez wydzielonych sanitariatów; od północy 
połączony wewnętrznym podwórkiem z kolejnym budynkiem (nr B-78); zachowane liczne oryginalne 
elementy wyposażenia wnętrza oraz nawarstwienia malarskie; wielokrotnie remontowany;
udostępniony zwiedzającym.

 Lokalizacja na terenie odcinka BI

Rzut obiektu (z lokalizacją fotografii)
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I. ELEWACJE

Ściany elewacyjne z cegły rozbiórkowej, z licznymi przemurowaniami, w tym partii przyziemia – związane
z hydroizolacją budynku. Powierzchnia wszystkich elewacji pokryta warstwą jasnej, pudrującej się glinki. Glinka
w dolnych partiach jest najprawdopodobniej warstwą późniejszą, związaną z wymianą zdegradowanych cegieł (?), 
natomiast w wyższych partiach ścian zachowały się resztki oryginalnej, zniszczonej przez czynniki atmosferyczne. 
Dodatkowo, na pojedynczych cegłach występuje biała farba lub zacierka (?) – nieznacznie spękana i osypująca się. 
Widoczna granica podciągania wilgoci z gruntu oraz dezintegracja struktury materiałów budowlanych na skutek 
krystalizacji soli rozpuszczalnych w wodzie. Obserwuje się wysoki stopień zanieczyszczenia mikrobiologicznego
– naloty i zaplamienia, zwłaszcza na elewacji północnej.
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II. ŚCIANY WEWNĘTRZNE

1. Drewniane Brak.

2. Murowane

•	 Konstrukcja Obserwuje się pęknięcia i przemieszczenia ścian elewacyjnych i wewnętrznych 
działowych na skutek nierównomiernego osiadania fundamentów i destrukcji 
ceglanego wątku. Wewnątrz występują typowe dla większości baraków problemy 
związane z konstrukcją ścianek działowych przedsionka, objawiające się spękaniami 
wokół futryn i nadproży. Całość wzmocniona po wojnie stalowymi ściągami.

 4
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•	 Tynki Tynkowane ściany występują w przedsionku, pomieszczeniu więźnia funkcyjnego, 
magazynie oraz w sanitariatach. Pozostałe ściany są bielone wielowarstwowo, 
 tynkowane wyłącznie lokalnie.

Zasadniczą przyczyną zniszczeń tynków, podobnie jak w pozostałych barakach, 
jest podwyższona lokalnie wilgoć podłoża inicjująca migrację soli rozpuszczalnych 
w wodzie, a następnie ich krystalizację, co objawia się powstawaniem odspojeń, 
rozwarstwień, pęcherzy i ubytków tynku, skoncentrowanych głównie w partiach 
przyziemia. Powierzchnie zapraw są zdegradowane, łuszczą się i osypują. Wilgoć 
sprzyja także rozwojowi mikroorganizmów powodujących korozję biologiczną 
(łuszczenie powłok, dezintegracja struktury). Widoczne są też miejscowe odspojenia 
tynków związane z uszkodzeniami konstrukcji ścian. W całym budynku występują 
lokalne reperacje w formie zatarć lub uzupełnień ubytków, wykonane zaprawą 
cementową. Uzupełnienia te przyczyniają się do powstawania dalszych zniszczeń
– uszczelniają remontowane powierzchnie intensyfikując zachodzące pod nimi
procesy niszczące.

 5
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•	 Warstwy 
malarskie 
(monochromie, 
pobiały, wzory 
„z wałka”)

W całym budynku występują warstwy malarskie w formie wielowarstwowych pobiał 
wapiennych - zarówno na ścianach tynkowanych jak i bezpośrednio na cegle.
Na poszczególnych cegłach ścian w przestrzeni głównej baraku oraz na ściankach boksów, 
ubytki wierzchnich warstw ujawniają barwne pozostałości malarskie: błękitne i zielone, 
występujące na pojedynczych cegłach.

Cała powierzchnia ścian jest zakurzona, w zagłębieniach wydatnej faktury oraz
na odkształconych łuskach nawarstwień malarskich osiadają grube warstwy kurzu. 
Widoczne są liczne ciemne zacieki (zwłaszcza na ściankach działowych boksów) oraz 
cementowe zatarcia powstałe podczas powojennych remontów. Warstwy malarskie 
są odspojone od podłoża, miejscami złuszczone, występują rozwarstwienia pomiędzy 
kolejnymi warstwami pobiał. Nawarstwienia malarskie wykazują tendencję do pudrowania 
się. Zniszczenia malowideł pozostają w bezpośrednim związku z destrukcją podłoża - 
degradacją cegły oraz tynków.
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•	 Rysunki, napisy W budynku występują stosunkowo nieliczne napisy z okresu po wyzwoleniu obozu, 
głównie drapane lub wykonane ołówkiem, węglem, cegłą itp.

III. SUFITY

1. Drewniane Brak.

2. Suprema
 z nawarstwieniami

W przedsionku i pomieszczeniach do niego przylegających występują sufity z supremy
– otynkowanej, z pozostałościami łuszczących się pobiał. W jednym z pomieszczeń
(po prawej stronie od wejścia) sufit tymczasowo zabezpieczony stemplami drewnianymi 
ze względu na odpadanie płyt supremy. W ich ubytkach widoczne silnie zniszczone, 
wyłamane deskowanie, – prawdopodobnie zawilgocone i skażone mikrobiologicznie.

3. Dykta/płyta Brak.
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IV.  KONSTRUKCJA DREWNIANA WRAZ Z METALOWYMI ELEMENTAMI WZMACNIAJĄCYMI
       ( szkielet drewniany, więźba dachowa)

Więźba dachowa kilkakrotnie remontowana, z licznymi elementami wymienionymi, impregnowana. Elementy 
konstrukcyjne z pozostałościami malarskimi, przeważnie w postaci kilku warstw pobiał wapiennych. Część 
słupów pokryta zieloną monochromią leżącą bezpośrednio na drewnie, zasłoniętą fragmentami jasnych warstw 
wierzchnich. Obserwuje się spękania, złuszczenia i odspajanie grubszych warstw malarskich, oraz przetarcia 
i pudrowanie się zielonej monochromii. Elementy metalowe typu ściągi zabezpieczone prze korozją (?),
na kotwach łączących słupy ze stopami fundamentowymi widoczne pozostałości osypujących się pobiał,
przez które przeniknęła korozja podłoża.
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V. ELEMENTY WYPOSAŻENIA

1. Stolarka 
    drzwiowa 
    i okienna
    wraz z okuciami

W przedsionku baraku częściowo zachowana stolarka drzwiowa z pozostałościami 
wielokrotnego malowania (pobiał) na drzwiach i futrynach, oraz okuciami
– skorodowanymi, bez warstw malarskich (?). Nawarstwienia malarskie z licznymi 
ubytkami odsłaniającymi wcześniejsze warstwy, kruche, odspojone od podłoża,
popękane i złuszczone. Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, płycinowe, remontowane.
Okna zewnętrzne wymienione po wyzwoleniu obozu (?), z kilkoma warstwami łuszczących 
się, olejnych nawarstwień malarskich (?).

  18
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2. Prycze 
    z elementami  
    metalowymi

Zachowana część oryginalnych drewnianych elementów pryczy, z gwoździami pełniącymi 
funkcję haczyków, pokrytych nawarstwieniami malarskimi, głównie w kolorze białym.
Na pojedynczych elementach widoczne ślady żerowania owadzich szkodników drewna. 
Część belek pokrytych grubą warstwą pobiały jest nieokorowana. Lokalnie występują 
także elementy ze śladami barwnego, zielonego malowania, – pokryte późniejszymi 
nawarstwieniami malarskimi (analogicznie jak słupy konstrukcyjne). Pozostałości 
nawarstwień malarskich brudne, złuszczone i odspojone od podłoża, z tendencją
do pudrowania się.

3. Piece, 
    obramienia   
    otworów 
    wyczystkowych
    i inne elementy   
    systemów   
    kominowych

Stalowe wkłady pieców w pomieszczeniu po prawej stronie przedsionka oraz w łącznikach 
skorodowane, z pozostałościami zmienionej kolorystycznie, łuszczącej się i osypującej 
warstwy malarskiej (pobiały).
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4. Instalacje  
     elektryczne

Zachowane pozostałości metalowych rurek po instalacjach elektrycznych,
– mocno skorodowanych, z pozostałościami osypujących się nawarstwień malarskich.

5. Ceramika
   (głównie rury 
   kamionkowe)

Brak.

6. Beton,
    (okładziny 
    cokołów 
    umywalni, stopy 
    fundamentowe 
    słupów itp.)

Podstawy słupów konstrukcji drewnianej baraku pokryte pobiałami wapiennymi i śladami 
czarnej warstwy malarskiej –  łuszczącej się i osypującej.
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7. Kraty, rury,
    uchwyty do rur 
    itp.

Kraty okienne zewnętrzne, oryginalne, mocno skorodowane, ze śladami odspojonej
i złuszczonej warstwy malarskiej.

  25
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KATALOG PROBLEMÓW KONSERWATORSKICH                                       Karta obiektu

OBIEKT NR INW.:                                                                                                                                   B-78 (odcinek BIa)

1. Datowanie: rozpoczęcie budowy 24 listopada 1941 r. 

2. Funkcja/przeznaczenie:
barak mieszkalny; szpital dla kobiet, oddział chorych na tyfus, gruźlicę i durchfall.

3. Cechy charakterystyczne, uwagi ogólne: 
barak ceglany o drewnianej konstrukcji szkieletowej, przy zachodniej ścianie szczytowej sanitariaty; 
wielokrotnie remontowany; nie przeznaczony do zwiedzania; zachowanych stosunkowo dużo 
oryginalnych elementów wyposażenia wnętrza oraz nawarstwień malarskich.

 Lokalizacja na terenie odcinka BI

 
Rzut obiektu (z lokalizacją fotografii)
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I. ELEWACJE

Ściany elewacyjne z cegły pokrytej pudrującą się glinką, rozprowadzoną na powierzchni wątku, głównie
w dolnych partiach ścian, przy cokołach. Jest ona prawdopodobnie warstwą późniejszą, związaną z wymianą 
zdegradowanych cegieł. W wyższych partiach ścian zachowały się pozostałości oryginalnej glinki, zniszczonej
przez czynniki atmosferyczne. Dodatkowo na ścianie wschodniej ślady białej, spoistej warstwy farby lub 
zacierki (?) – kruchej i nieznacznie spękanej. W dolnych partiach widoczna granica podciągania kapilarnego 
wody oraz zniszczenia spowodowane działalnością soli rozpuszczalnych w wodzie, jak również zanieczyszczenia 
mikrobiologiczne. Stwierdzono obecność pięciu gatunków mszaków.

II. ŚCIANY WEWNĘTRZNE

1. Drewniane

2. Murowane

•	 Konstrukcja Widoczne pęknięcia i przemieszczenia ścian elewacyjnych oraz wewnętrznych, 
działowych, związane z nierównomiernym osiadaniem fundamentów i destrukcją 
ceglanego wątku. Wewnątrz występują typowe dla większości baraków problemy 
związane z konstrukcją ścianek działowych przedsionka, objawiające się spękaniami 
wokół futryn i nadproży, jak również w narożach pomieszczeń z przedsionkiem 
sąsiadujących. Całość spięta w okresie powojennym z drewnianą konstrukcją 
metalowymi ściągami. Widoczne lokalne przemurowania.
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•	 Tynki Tynkowane ściany występują w przedsionku, pomieszczeniu więźnia funkcyjnego, 
magazynie oraz w sanitariatach. Tynkowana jest także północna ściana w przestrzeni 
głównej baraku. Pozostałe ściany bielone wielowarstwowo. 

Wszystkie tynki lokalnie spękane i odspojone od podłoża w związku z osłabieniem 
i uszkodzeniami konstrukcji ścian oraz degradacją ceglanego wątku. Zasadniczą 
przyczyną zniszczeń wypraw tynkarskich we wnętrzach jest jednak zawilgocenie 
związane z kapilarnym podciąganiem wilgoci z gleby, powiązane z działalnością soli 
rozpuszczalnych w wodzie, ich migracją i krystalizacją. Zjawiskom tym towarzyszy 
degradacja tynków spowodowana działalnością mikroorganizmów. Objawia się
to rozwarstwianiem, złuszczeniami i ubytkami tynków, zlokalizowanymi zwłaszcza
w dolnych partiach ścian. Powierzchnie zapraw osypują się, widoczne są plamy, naloty 
i ciemne przebarwienia. Lokalnie występują też reperacje w formie zatarć
i uzupełnień ubytków tynków wykonane zaprawą cementową, które wzmagają dalsze 
zniszczenia, przesuwając granice podciągania kapilarnego powyżej uzupełnień
i potęgując tworzenie się pęcherzy, złuszczeń i odspojeń zapraw, poprzez uszczelnianie 
osłabionych powierzchni tynków i krystalizację soli pod zatarciami.
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•	 Warstwy 
malarskie

  (monochromie, 
  pobiały, wzory 

     „z wałka”)

W całym budynku występują wielowarstwowe pobiały wapienne, leżące zarówno na 
tynkach jak i bezpośrednio na cegle. Wyłącznie na północnej ścianie przestrzeni głównej 
baraku oraz w pomieszczeniach sąsiadujących z przedsionkiem widoczne są monochromie 
z wydzielonymi pasami lub brudnikami, bądź barwne powtarzalne wzory nanoszone
z wałka malarskiego (pomieszczenie po lewej). Ściany umywalni zabezpieczone lamperią. 
Dodatkowo na poszczególnych, pojedynczych cegłach we wnętrzu, zwykle w ubytkach 
pobiał, widoczne są pozostałości błękitnej warstwy malarskiej (?).

Wszystkie dekoracje malarskie wielowarstwowe, przez co najczęściej kolorowe 
nawarstwienia przysłonięte są późniejszymi warstwami wierzchnimi i widoczne wyłącznie 
w ubytkach. Powierzchnia większości ścian jest zakurzona, w zagłębieniach wydatnej 
faktury oraz na odkształconych łuskach nawarstwień malarskich zalegają grube warstwy 
kurzu. Widoczne liczne, ciemne zacieki, zwłaszcza na ściankach działowych boksów, 
a w umywalni także pożółkłe zalania (prawdopodobnie impregnatem do drewna ?), 
wykwity oraz cementowe zatarcia powstałe podczas remontów. Nawarstwienia malarskie 
spękane, odspojone od podłoża, miejscami złuszczone, rozwarstwiające się. Kolorowe 
dekoracje wykazują tendencję do pudrowania się.
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•	 Rysunki, napisy Liczne napisy z czasów po wyzwoleniu obozu, drapane lub wykonane ołówkiem,
w pomieszczeniu po prawej stronie od wejścia oraz w umywalni malowane farbą, 
współczesne. W umywalni kilka ciekawych napisów z lat 50. a nawet z 1947 r.
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III. SUFITY

1. Drewniane Brak.

2. Suprema
 z nawarstwieniami

Sufity z supremy występują w przedsionku i pomieszczeniach z nim sąsiadujących, – tynki 
powojenne, bez nawarstwień malarskich. Widoczne spękania zaprawy wzdłuż łączenia 
poszczególnych płyt oraz zacieki spowodowane nieszczelnością pokrycia dachowego.

3. Dykta/płyta Brak.
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IV.  KONSTRUKCJA DREWNIANA WRAZ Z METALOWYMI ELEMENTAMI WZMACNIAJĄCYMI
       ( szkielet drewniany, więźba dachowa)

Konstrukcja drewniana i więźba wielokrotnie remontowane, w tym impregnowane. Nieliczne otwory po 
drewnojadach. Poszczególne elementy wymienione. Zachowane pozostałości wielowarstwowych pobiał 
wapiennych (?) oraz zielonej monochromii leżącej bezpośrednio na drewnie. Zielona warstwa malarska przetarta, 
z licznymi ubytkami do drewna i tendencją do pudrowania się. Pozostałości jasnych warstw malarskich grubsze, 
pożółkłe, odspajające się i łuszczące. Metalowe klamry spinające belki ze stopami fundamentowymi bielone 
jednocześnie z drewnem słupów konstrukcji – pobiały łuszczą się w związku z korozją podłoża.
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V. ELEMENTY WYPOSAŻENIA

1. Stolarka 
    drzwiowa 
    i okienna
    wraz z okuciami

W przedsionku baraku zachowane pozostałości oryginalnej stolarki drzwiowej
z nawarstwieniami malarskimi, w postaci futryn z zawiasami i reliktem zamka. Powłoki 
malarskie kolorowe, nanoszone w kilku warstwach, z licznymi ubytkami, odspajające się, 
kruche i złuszczone. Metalowe elementy pokryte korozją i śladami dawnego malowania
w postaci łuszczącej się żółtej farby. W umywalni skrzydło oryginalnych drzwi 
drewnianych, zewnętrznych, wymontowane z futryny, oparte o ścianę. Okna zewnętrzne 
wymienione po wyzwoleniu obozu (?), z kilkoma warstwami łuszczących się, olejnych 
nawarstwień malarskich.

2. Prycze 
     z elementami  
     metalowymi

Elementy oryginalnych pryczy częściowo malowane na biało. Niektóre belki 
nieokorowane. Zachowane deski legowisk łączone na własne pióro. Nawarstwienia 
malarskie pokryte brudem i kurzem, przetarte, mają tendencję od odspajania
i łuszczenia się.
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3. Piece, 
    obramienia   
    otworów 
    wyczystkowych
    i inne elementy   
    systemów   
    kominowych

Pozostałości stalowych wkładów pieców zachowane w zachodnim łączniku
i pomieszczeniu po lewej stronie wejścia do baraku - mocno skorodowane,
z pozostałościami pobiały wapiennej, która łuszczy się i osypuje w związku z korozją 
podłoża.
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4. Instalacje  
     elektryczne

Relikty oryginalnej instalacji elektrycznej w postaci skorodowanej rurki metalowej
z przewodami elektrycznymi wewnątrz. Rurka pokryta jest warstwą malarską identyczną 
jak na ścianie po której biegnie – przebarwioną, łuszczącą się i osypującą w związku
z korozją podłoża.

5. Ceramika
    (głównie rury 
    kamionkowe)

W sanitariatach kamionkowe rury - pozostałości instalacji kanalizacyjnej (wentylacyjnej), 
pokryte warstwą malarską - malowaną lamperią, będącą kontynuacją wymalowania ścian 
wokół. Warstwa malarska zakurzona i brudna, przetarta, liczne ubytki, odspojenia oraz 
złuszczenia farby.
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6. Beton,
    (okładziny 
    cokołów    
    umywalni, stopy 
    fundamentowe 
    słupów itp.)

Okładzina murowanych cokołów pod ceramiczne umywalki w sanitariatach oraz stopy 
fundamentowe słupów konstrukcji bez nawarstwień malarskich (?).

7. Kraty, rury,
    uchwyty do rur 
    itp.

W umywalniach zachowane pozostałości instalacji wodociągowej w postaci mocno 
skorodowanych rurek, nawarstwienia malarskie niewidoczne (?).
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KATALOG PROBLEMÓW KONSERWATORSKICH                                       Karta obiektu

OBIEKT NR INW.:                                                                                                                                   B-79 (odcinek BIa)

1. Datowanie: rozpoczęcie budowy 24 listopada 1941 r.

2. Funkcja/przeznaczenie: barak mieszkalny; szpital, oddział zakaźny dla chorych na tyfus.

3. Cechy charakterystyczne, uwagi ogólne: 
barak ceglany o drewnianej konstrukcji szkieletowej, bez wydzielonych sanitariatów; wielokrotnie 
remontowany; nie przeznaczony do zwiedzania; zachowanych stosunkowo dużo oryginalnych 
elementów wyposażenia wnętrza oraz nawarstwień malarskich.

 Lokalizacja na terenie odcinka BI

 
Rzut obiektu (z lokalizacją fotografii)
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I. ELEWACJE

Ściany elewacyjne z cegły pokrytej pudrującą się glinką, rozprowadzoną na powierzchni wątku głównie
w dolnych partiach ścian, przy cokołach. Jest ona prawdopodobnie warstwą późniejszą, związaną z wymianą 
cegieł podczas hydroizolacji. W wyższych partiach ścian zachowały się pozostałości oryginalnej glinki, 
zniszczonej przez czynniki atmosferyczne. W dolnych partiach widoczna granica podciągania kapilarnego wody 
oraz zniszczenia spowodowane działalnością soli rozpuszczalnych w wodzie, jak również zanieczyszczenia 
mikrobiologiczne. 

II. ŚCIANY WEWNĘTRZNE

1. Drewniane Brak.

2. Murowane

•	 Konstrukcja Widoczne nieznaczne pęknięcia i przemieszczenia ścian elewacyjnych, zwłaszcza 
zachodniej – podpartej od zewnątrz drewnianym stemplowaniem. Wewnątrz występują 
typowe dla większości baraków problemy związane z konstrukcją ścianek działowych 
przedsionka, objawiające się spękaniami wokół futryn i nadproży, jak również
na ścianie północnej przestrzeni głównej. Całość spięta w okresie powojennym
z drewnianą konstrukcją metalowymi ściągami. Widoczne lokalne przemurowania 
ścian.
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•	 Tynki Tynki występują na ścianach przedsionka, pomieszczenia więźnia funkcyjnego, 
magazynu oraz na ścianie północnej przestrzeni głównej baraku. Pozostałe ściany 
wyłącznie bielone wielowarstwowo. Jedynie w dolanych partiach ścian zewnętrznych
- na najniższych poziomach pryczy oraz na zachodniej ścianie szczytowej, lokalnie 
występują wyprawy tynkarskie i zatarcia.

Oryginalne tynki spękane i odspojone od podłoża w związku z uszkodzeniami 
konstrukcji ścian, zwłaszcza na północnej ścianie głównej przestrzeni baraku. 
Zasadniczą przyczyną zniszczeń wypraw tynkarskich we wnętrzach jest także 
zawilgocenie związane z kapilarnym podciąganiem wilgoci z gleby, powiązane
z działalnością soli rozpuszczalnych w wodzie, ich migracją i krystalizacją. Zjawiskom 
tym towarzyszy degradacja tynków spowodowana działalnością mikroorganizmów. 
Objawia się to odspajaniem, rozwarstwianiem, złuszczeniami i rozległymi ubytkami 
tynków, zlokalizowanymi zwłaszcza w dolnych partiach ścian, a szczególnie na ścianie 
północnej pomieszczenia po prawej stronie przedsionka oraz na zachodniej ścianie 
szczytowej baraku, gdzie powierzchnie zapraw osypują się, widoczne są rozległe plamy, 
naloty i przebarwienia. Lokalnie występują też reperacje w formie zatarć i uzupełnień 
ubytków tynków wykonane zaprawą cementową, które wzmagają dalsze zniszczenia 
warstw spodnich. Oryginalne tynki pomieszczenia sąsiadującego z przedsionkiem od 
wschodu niemal w całości zatarte są późniejszą zaprawą i widoczne wyłącznie
w ubytkach wierzchniej warstwy tynku.
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•	 Warstwy 
malarskie

 (monochromie,  
  pobiały, wzory 

     „z wałka”)

W całym budynku występują wielowarstwowe pobiały wapienne, leżące zarówno
na tynkach jak i bezpośrednio na cegle. Niemal wyłącznie na północnej ścianie przestrzeni 
głównej baraku, w przedsionku, pomieszczeniu sąsiadującym z nim od zachodu oraz 
na fragmencie zachodniej ściany szczytowej budynku, w ubytkach wierzchnich warstw 
malarskich widoczne są monochromie z wydzielonymi pasami lub brudnikami, bądź 
barwne powtarzalne wzory nanoszone z wałka malarskiego. Na ścianach działowych, 
na poszczególnych, pojedynczych cegłach, zwykle w ubytkach pobiał, widoczne są 
pozostałości błękitnej warstwy malarskiej (?).
Powierzchnia większości ścian jest zakurzona, w zagłębieniach wydatnej faktury oraz 
na odkształconych łuskach nawarstwień malarskich zalegają grube warstwy kurzu. 
W górnych partiach ścian liczne brudne zacieki związane z nieszczelnym pokryciem 
dachowym. Nawarstwienia malarskie spękane, odspojone od podłoża, miejscami 
złuszczone, rozwarstwiające się i przetarte. Kolorowe dekoracje wykazują tendencję
do pudrowania się.
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•	 Rysunki, napisy Liczne powojenne już napisy, w tym współczesne, koncentrują się głównie w przedsionku 
i pomieszczeniach z nim sąsiadujących, na ścianie północnej przestrzeni głównej oraz 
w łącznikach – najczęściej drapane lub wykonane ołówkiem, kredką, węglem, kredą, 
pisakiem, farbami itp. Zwraca uwagę duża ilość napisów w języku rosyjskim.  
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III. SUFITY

1. Drewniane Brak.

2. Suprema
 z nawarstwieniami

Sufity z supremy występują w przedsionku baraku i pomieszczeniach z nim sąsiadujących. 
Przy czym w przedsionku i pomieszczeniu po prawej stronie są podstemplowane
w związku z zagrożeniem zawalenia się, przez co niewidoczne. W pomieszczeniu po lewej 
zatarte współczesną zaprawą, bez nawarstwień malarskich.

3. Dykta/płyta Brak.

IV.  KONSTRUKCJA DREWNIANA WRAZ Z METALOWYMI ELEMENTAMI WZMACNIAJĄCYMI
       ( szkielet drewniany, więźba dachowa)

Konstrukcja drewniana i więźba wielokrotnie remontowane, w tym impregnowane Impreksem i Abizolem, ściągi 
malowane Penetrolem. Na niektórych elementach widoczne otwory świadczące o działalności drewnojadów. 
Poszczególne elementy wymienione. Mimo to, zachowane pozostałości wielowarstwowych pobiał wapiennych, 
białych i żółtawych, śladowo czerwień. Pozostałości jasnych nawarstwień malarskich brudne i poszarzałe. 
Wszystkie warstwy malarskie łuszczą się, rozwarstwiają i osypują.
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V. ELEMENTY WYPOSAŻENIA

1. Stolarka 
    drzwiowa 
    i okienna
    wraz z okuciami

W przedsionku baraku zachowane pozostałości oryginalnej stolarki drzwiowej
z nawarstwieniami malarskimi – futryny z reliktami z okuć w postaci haczyków itp. 
Powłoki malarskie kolorowe, nanoszone w kilku warstwach, spękane, z licznymi ubytkami, 
odspajające się, kruche i łuszczące się, w tym pobiały. Kilka współczesnych napisów – 
wyrytych bądź wykonanych flamastrem. Metalowe elementy skorodowane, ze śladami 
nawarstwień malarskich. Na północnej ścianie głównej przestrzeni baraku zachowane 
drewniane futryny okien z pozostałościami nawarstwień identycznych do wymalowań 
ścian – odspajającymi się od podłoża. Okna zewnętrzne wymienione po wyzwoleniu
obozu (?), z kilkoma warstwami łuszczących się, olejnych nawarstwień malarskich.
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2. Prycze 
    z elementami  
    metalowymi

 Częściowo zachowane oryginalne elementy pryczy wraz z drabinkami, ze śladami białych 
nawarstwień malarskich (pobiały), w tym nieokorowane belki z licznymi otworami
po drewnojadach. Nawarstwienia malarskie pokryte brudem i kurzem, mają tendencję 
do pudrowania się, odspajania i łuszczenia. Na czołach legowisk pojedyncze współczesne 
napisy wykonane flamastrem bądź wydrapane.

3. Piece, 
    obramienia   
    otworów 
    wyczystkowych
    i inne elementy   
    systemów   
    kominowych

Pozostałości oryginalnych, stalowych wkładów pieców zachowały się w obu łącznikach, 
a w zachodnim cały wkład. Kolejny piec wraz z metalowymi reliktami instalacji systemu 
kominowego znajduje się w pomieszczeniu więźnia funkcyjnego. Wszystkie elementy 
mocno skorodowane, z osypującymi się pozostałościami nawarstwień malarskich, przez 
które przenika korozja podłoża.
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4. Instalacje  
     elektryczne

Relikty oryginalnej instalacji elektrycznej w postaci skorodowanej rurki metalowej
z pozostałościami łuszczących się nawarstwień malarskich (?).

Patrz Fot. 13.

5. Ceramika
    (głównie rury 
    kamionkowe)

Brak.

6. Beton,
    (okładziny 
    cokołów 
    umywalni, stopy 
    fundamentowe 
    słupów itp.)

Stopy fundamentowe słupów konstrukcji bez nawarstwień malarskich (?).

7. Kraty, rury,
    uchwyty do rur 
    itp.

Brak.
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KATALOG PROBLEMÓW KONSERWATORSKICH                                       Karta obiektu

OBIEKT NR INW.:                                                                                                                                   B-85 (odcinek BIa)

1. Datowanie: kwiecień 1942 (?).

2. Funkcja/przeznaczenie: umywalnia.

3. Cechy charakterystyczne, uwagi ogólne:
    barak ceglany; wielokrotnie remontowany; udostępniony zwiedzającym.

 

Lokalizacja na terenie odcinka BI

Rzut obiektu (z lokalizacją fotografii)
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I. ELEWACJE

Ściany elewacyjne z cegły rozbiórkowej. Widoczna wymiana cegieł – przemurowanie partii przyziemia w związku
z izolacją przeciwwilgociową budynku oraz przemurowania elewacji południowej. Zachowane śladowe pozostałości 
jasnej, pudrującej się warstwy malarskiej - glinki rozprowadzonej na powierzchni cegieł. W wyższych partiach ścian 
zachowały się resztki oryginalnej, zniszczonej przez czynniki atmosferyczne, w strefie przyziemia jest to warstwa 
późniejsza.

II. ŚCIANY WEWNĘTRZNE

1. Drewniane Brak.

2. Murowane

•	 Konstrukcja Konstrukcja budynku osłabiona, ściana południowa tymczasowo 
zabezpieczona od zewnątrz drewnianym stemplowaniem. Wewnątrz spękania 
ścian widoczne głównie wokół okien.
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•	 Tynki Oryginalne tynki zachowane na wszystkich ścianach i kominach budynku.
W dolnych partiach ścian rozległe uzupełnienia i zatarcia wykonane zaprawą 
cementową, związane z wymianą cegieł na skutek hydroizolacji. Mimo to 
widoczna granica podciągania wody. Zniszczenia tynków związane przede 
wszystkim z podwyższoną wilgotnością, zarówno na skutek podciągania 
kapilarnego wody z gruntu jak i nieszczelności dachu, co objawia się lokalnymi 
spękaniami, odspojeniami i rozwarstwianiem się zaprawy, a także jej 
powierzchniowym osypywaniem się i ubytkami, w tym odpadaniem
dużych płatów tynku.
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•	 Warstwy malarskie  
     (monochromie, pobiały, 
      wzory „z wałka”)

Monochromatyczne, ciemne lamperie, oddzielone od jasnych, kremowych 
monochromii w górnych partiach ścian czerwonym paskiem. Nawarstwienia 
malarskie przetarte, łuszczą się i odspajają od zdezintegrowanego tynku całymi 
płatami, wykazując tendencję do pudrowania się, liczne ubytki. W górnych 
partiach ścian zacieki związane z nieszczelnym dachem i zachlapania z zaprawy,
w dolnych cementowe zatarcia, lokalnie rdzawe plamy.

•	 Rysunki, napisy Na ścianach występują nieliczne, powojenne napisy, głównie drapane.
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III. SUFITY

1. Drewniane Brak.

2. Suprema
    z nawarstwieniami

Sufit z supremy, zatarty współczesnym tynkiem, bez nawarstwień malarskich. 
Widoczne typowe spękania na łączeniach płyt oraz lokalne zatarcia cementowe.

3. Dykta/płyta Brak.

IV.  KONSTRUKCJA DREWNIANA WRAZ Z METALOWYMI ELEMENTAMI WZMACNIAJĄCYMI
       ( szkielet drewniany, więźba dachowa)

Więźba dachowa zasłonięta sufitem z supremy.

V. ELEMENTY WYPOSAŻENIA

1. Stolarka
    drzwiowa i okienna
    wraz z okuciami

Okna zewnętrze wymienione po wyzwoleniu obozu (?), z łuszczącymi się 
warstwami olejnej farby. Drzwi współczesne.

2. Prycze z elementami  
    metalowymi

Brak.
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3. Piece,
    obramienia otworów  
    wyczystkowych 
    i inne elementy 
    systemów kominowych

Zachowane wyłącznie murowane obudowy pieców – bez stalowych wkładów.

4. Instalacje elektryczne
    

Na ścianach, pod sufitem, zachowane pozostałości instalacji elektrycznej
w postaci skorodowanych  haczyków służących do ich mocowania, z osypującymi 
się nawarstwieniami malarskimi związanymi z malowaniem ścian.

5. Ceramika (głównie rury  
     kamionkowe)

Ceramiczne, szkliwione umywalnie bez nawarstwień malarskich.

6. Beton,
    (okładziny cokołów
    umywalni, stopy
    fundamentowe słupów 
    itp.)

Betonowa okładzina cokołów ceramicznych umywalni bez nawarstwień malarskich 
(?), spękana, z wykwitami soli.

7. Kraty, rury, uchwyty
    do rur itp.

Zachowane pozostałości instalacji wodociągowej – skorodowane rury i uchwyty, 
bez nawarstwień malarskich (?).
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KATALOG PROBLEMÓW KONSERWATORSKICH                                       Karta obiektu

OBIEKT NR INW.:                                                                                                                                   B-86 (odcinek BIa)

1. Datowanie: kwiecień 1942 (?).

2. Funkcja/przeznaczenie: latryna.

3. Cechy charakterystyczne, uwagi ogólne:
    barak ceglany; wielokrotnie remontowany; nieudostępniony zwiedzającym.

 
Lokalizacja na terenie odcinka BI

Rzut obiektu (z lokalizacją fotografii)
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I. ELEWACJE

Ściany elewacyjne z cegły rozbiórkowej. Widoczna wymiana cegieł – przemurowanie partii przyziemia w związku
z izolacją przeciwwilgociową budynku. Zachowane śladowe pozostałości jasnej, pudrującej się warstwy malarskiej 
- glinki rozprowadzonej na powierzchni cegieł. W wyższych partiach ścian zachowały się resztki oryginalnej, 
zniszczonej przez czynniki atmosferyczne, w strefie przyziemia jest to warstwa późniejsza. Widoczna granica 
podciągania wody oraz skażenie mikrobiologiczne partii przyziemia.

II. ŚCIANY WEWNĘTRZNE

1. Drewniane Brak.

2. Murowane

•	 Konstrukcja Widoczne liczne spękania i przemieszczenia ścian budynku - elewacja 
południowa na całej długości zabezpieczona od zewnątrz stemplowaniem, 
wewnątrz podparte kominy. Mniejsze pęknięcia skoncentrowane wokół ościeży 
okien i drzwi.
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•	 Tynki Tynki pokrywają wszystkie ściany i kominy budynku oraz kanał ściekowy. 
Częściowo oryginalne, na większości powierzchni zatarte cienką warstwą 
późniejszej zaprawy. Widoczne ślady kolejnych remontów w formie rozległych 
i licznych uzupełnień ubytków oraz zatarć wykonanych zaprawą cemen-
tową, zlokalizowanych głównie w dolnych partiach ścian. Zniszczenia tynków 
spowodowane głównie podwyższoną wilgotnością podłoża, aktywującą sole 
- zarówno na skutek podciągania kapilarnego wody z gruntu, jak i przenikania 
przez cienkie i nietynkowane z zewnątrz ściany, o zdegradowanej cegle
i nieszczelnych spoinach. Objawia się to licznymi odspojeniami, złuszczeni-
ami, rozwarstwieniami i spęcherzeniami, a także odpadaniem całych płatów 
zaprawy. Powierzchnia tynków osypuje się na skutek utraty spoistości. Ubytki 
sięgają miejscami wątku i odsłaniają zdegradowaną powierzchnię cegieł. Nowe 
tynki pokryte ciemnymi wykwitami, świadczącymi o silnym zawilgoceniu.

•	 Warstwy malarskie  
      (monochromie,
       pobiały, wzory 
       „z wałka”)

Na ścianach i kominach zachowane pozostałości oryginalnych warstw malarskich 
w postaci ciemnej lamperii oraz brudnika – częściowo widocznych w ubytkach 
wierzchnich nawarstwień. 

Cała powierzchnia ścian pokryta kurzem, zalegającym grubszą warstwą
na nierównościach powierzchni oraz odkształconych łuskach warstw malarskich. 
W wielu miejscach ściany są zachlapane zaprawą cementową oraz rozwodnioną 
zacierką. Widoczne ciemne zacieki powstałe na skutek nieszczelności pokrycia 
dachu. Degradacja warstw malarskich związana bezpośrednio ze stanem 
zachowania podłoża, na którym leżą - widoczne liczne przetarcia, ubytki, 
spękania, odspojenia oraz rozwarstwienia. Wierzchnie powłoki malarskie pudrują 
się, lokalnie widoczne jasne wykwity soli oraz zielone naloty powstałe na skutek 
zanieczyszczenia mikrobiologicznego.
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•	 Rysunki, napisy Napisy powstałe po wojnie, głównie drapane lub pisane ołówkiem.

III. SUFITY

1. Drewniane Brak.

2. Suprema
    z nawarstwieniami

Sufit z supremy zatarty współczesnym tynkiem, bez nawarstwień malarskich. 
Widoczne typowe spękania na łączeniach poszczególnych płyt oraz lokalne 
odspojenia i ubytki zaprawy.

3. Dykta/płyta Brak.

IV.  KONSTRUKCJA DREWNIANA WRAZ Z METALOWYMI ELEMENTAMI WZMACNIAJĄCYMI
       ( szkielet drewniany, więźba dachowa)

Więźba dachowa zasłonięta sufitem z supremy.
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V. ELEMENTY WYPOSAŻENIA

1. Stolarka
    drzwiowa i okienna
    wraz z okuciami

Okna zewnętrze wymienione po wyzwoleniu obozu (?), z łuszczącymi się 
warstwami olejnej farby. Drzwi współczesne.

2. Prycze z elementami  
    metalowymi

Brak.

3. Piece,
    obramienia otworów  
    wyczystkowych 
    i inne elementy 
    systemów kominowych

Brak.

4. Instalacje elektryczne
    

Na ścianach, pod sufitem, zachowane skorodowane haczyki służące
do mocowania rurek instalacji, na które zachodzi pobiała ścian – osypująca się.

5. Ceramika (głównie rury  
    kamionkowe)

Brak.

6. Beton,
    (okładziny cokołów 
     umywalni, stopy funda
     mentowe słupów itp.)

Betonowe klozety z drewnianymi deskami sedesowymi, z pozostałościami 
wielowarstwowych, łuszczących się pobiał w otworach poniżej desek.
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7. Kraty, rury, uchwyty
do rur itp.

Zachowana duża ilość elementów metalowych – w klozetach kosze, obok desek 
sedesowych haczyki, wewnątrz kanału drabinka, na kominie metalowy uchwyt 
rury. Wszystkie elementy skorodowane, niektóre z pozostałościami nawarstwień 
malarskich związanymi z bieleniem powierzchni wokół (?). Nawarstwienia 
malarskie osypują się w związku z korozją podłoża.
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KATALOG PROBLEMÓW KONSERWATORSKICH Karta obiektu

OBIEKT NR INW.: B-87 (odcinek BIa)

1. Datowanie: kwiecień 1942 (?).

2. Funkcja/przeznaczenie: umywalnia.

3. Cechy charakterystyczne, uwagi ogólne:
barak ceglany; wielokrotnie remontowany; nieudostępniony zwiedzającym.

Lokalizacja na terenie odcinka BI

Rzut obiektu (z lokalizacją fotografii)
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I. ELEWACJE

Ściany elewacyjne z cegły rozbiórkowej. Widoczna wymiana cegieł – przemurowanie partii przyziemia w związku
z izolacją przeciwwilgociową budynku. Zachowane śladowe pozostałości jasnej, pudrującej się warstwy malarskiej 
- glinki rozprowadzonej na powierzchni cegieł. W wyższych partiach ścian zachowały się resztki oryginalnej, 
zniszczonej przez czynniki atmosferyczne, w strefie przyziemia jest to warstwa późniejsza.

II. ŚCIANY WEWNĘTRZNE

1. Drewniane Brak.

2. Murowane

• Konstrukcja Konstrukcja ścian w stosunkowo dobrym stanie. Wyłącznie lokalne spękania 
ścian, skoncentrowane głównie wokół ościeży okien i drzwi.
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• Tynki Tynki pokrywają wszystkie ściany i kominy budynku. Częściowo oryginalne,
na większości powierzchni zatarte cienką warstwą późniejszej zaprawy. 
Widoczne ślady kolejnych remontów w postaci licznych uzupełnień ubytków 
tynków oraz rozległych zatarć, głównie w dolnych partiach ścian. Wzdłuż 
przyziemia ciemne przebarwienia świadczące o zawilgoceniu podłoża na skutek 
kapilarnego podciągania wilgoci, która wraz z rozpuszczalnymi w wodzie solami 
jest prawdopodobnie główną przyczyną destrukcji tynków. Obserwuje się 
rozległe odspojenia, złuszczenia, osłabienie spoistości zapraw i ich osypywanie 
się, liczne ubytki.
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• Warstwy malarskie
(monochromie,
pobiały, wzory
„z wałka”)

Na ścianach i kominach zachowane pozostałości oryginalnej warstwy malarskiej 
w postaci ciemnej lamperii – widoczne głównie w ubytkach wierzchniej warstwy 
zaprawy. Kondycja nawarstwień malarskich ścian jest wynikiem bardzo złego 
stanu podłoża oraz licznych remontów.

• Rysunki, napisy Na ścianach występują nieliczne, powojenne napisy, głównie drapane.

III. SUFITY

1. Drewniane Brak.

2. Suprema
z nawarstwieniami

Sufit z supremy, zatarty współczesnym tynkiem, bez nawarstwień malarskich. 
Widoczne typowe spękania na łączeniach płyt oraz lokalne zatarcia cementowe.

3. Dykta/płyta Brak.
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IV. KONSTRUKCJA DREWNIANA WRAZ Z METALOWYMI ELEMENTAMI WZMACNIAJĄCYMI
( szkielet drewniany, więźba dachowa)

Więźba dachowa zasłonięta sufitem z supremy.

V. ELEMENTY WYPOSAŻENIA

1. Stolarka
drzwiowa i okienna
wraz z okuciami

Okna zewnętrze wymienione po wyzwoleniu obozu (?), z łuszczącymi się 
warstwami olejnej farby. Drzwi współczesne.

2. Prycze z elementami
metalowymi

Brak.

3. Piece,
obramienia otworów
wyczystkowych
i inne elementy
systemów kominowych

Zachowane wyłącznie murowane obudowy pieców – bez stalowych wkładów.

4. Instalacje elektryczne Na ścianach, pod sufitem, zachowane skorodowane fragmenty metalowych 
rurek z przewodami oraz haczyki służące do ich mocowania,– z osypującymi 
się nawarstwieniami malarskimi związanymi z malowaniem ścian, przez które 
przenika korozja metalu.

5. Ceramika (głównie rury
kamionkowe)

Ceramiczne, szkliwione umywalnie, bez nawarstwień malarskich.
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6. Beton,
(okładziny cokołów
umywalni, stopy
fundamentowe
słupów itp.)

Betonową okładzinę cokołów ceramicznych umywalni pokrywają ciemne, 
monochromatyczne nawarstwienia malarskie - brudne, przetarte, z rdzawymi 
plamami i wykwitami soli, łuszczą się i osypują.

7. Kraty, rury, uchwyty
do rur itp.

Zachowane pozostałości instalacji wodociągowej – rury i uchwyty, mocno 
skorodowane, bez nawarstwień malarskich (?).
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KATALOG PROBLEMÓW KONSERWATORSKICH Karta obiektu

OBIEKT NR INW.: B-88 (odcinek BIa)

1. Datowanie: kwiecień 1942 (?).

2. Funkcja/przeznaczenie: latryna.

3. Cechy charakterystyczne, uwagi ogólne:
barak ceglany; wielokrotnie remontowany; nieudostępniony zwiedzającym.

Lokalizacja na terenie odcinka BI

Rzut obiektu (z lokalizacją fotografii)
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I. ELEWACJE

Ściany elewacyjne z cegły rozbiórkowej – pojedyncze cegły z nawarstwieniami malarskimi. Widoczna wymiana 
cegieł – przemurowanie partii przyziemia w związku z izolacją przeciwwilgociową budynku. Zachowane śladowe 
pozostałości jasnej, pudrującej się warstwy malarskiej - glinki rozprowadzonej na powierzchni cegieł. W wyższych 
partiach ścian zachowały się resztki oryginalnej, zniszczonej przez czynniki atmosferyczne, w strefie przyziemia jest 
to warstwa późniejsza. Widoczne skażenie mikrobiologiczne przyziemia.

II. ŚCIANY WEWNĘTRZNE

1. Drewniane Brak.

2. Murowane

• Konstrukcja Pęknięcia ścian koncentrują się głównie wokół okien.
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•	 Tynki Tynkowane są wszystkie ściany latryny i komin oraz kanał ściekowy. Niemal 
cała powierzchnia ścian zatarta w okresie powojennym. Dodatkowo, lokalnie, 
widoczne pomniejsze uzupełnienia ubytków i zatarcia wykonane zaprawą 
cementową. W dolnych partiach ścian rozległe ubytki związane z wymianą 
cegieł podczas wykonywania izolacji przeciwwilgociowej. Powierzchnia tynków 
nieznacznie spękana i brudna. Wierzchnia warstwa miejscowo oddziela się
od oryginalnych wypraw. Największe zniszczenia tynków spowodowane są 
lokalnie podwyższoną wilgotnością podłoża na skutek podciągania kapilarnego 
wody z gruntu, co szczególnie dotyka dolnych partii ścian - tynki są zasolone,
a co za tym idzie odspajają się, łuszczą, rozwarstwiają i osypują.
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•	 Warstwy malarskie  
     (monochromie, 
      pobiały, wzory 
      „z wałka”)

Fragmenty oryginalnych nawarstwień malarskich ścian (ciemna lamperia lub
brudnik ?) widoczne głównie w ubytkach wierzchniego zatarcia. Lokalnie,
w tym na kominie, kanale ściekowym i w górnych partiach ścian, wielowarstwowe, 
brudne i łuszczące się pobiały. Wszystkie pozostałości nawarstwień malarskich 
przetarte, z licznymi ubytkami i uszkodzeniami mechanicznymi. Lokalnie 
późniejsze przemalowania.

•	 Rysunki, napisy Nieliczne napisy z okresu po wyzwoleniu obozu, zamalowane ciemną farbą.

III. SUFITY

1. Drewniane Brak.

2. Suprema
    z nawarstwieniami

Sufit z supremy, zatarty współczesnym tynkiem, bez nawarstwień malarskich. 
Widoczne typowe spękania na łączeniach płyt.

3. Dykta/płyta Brak.
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IV.  KONSTRUKCJA DREWNIANA WRAZ Z METALOWYMI ELEMENTAMI WZMACNIAJĄCYMI
       ( szkielet drewniany, więźba dachowa)

Więźba dachowa zasłonięta sufitem z supremy.

V. ELEMENTY WYPOSAŻENIA

1. Stolarka
   drzwiowa i okienna
   wraz z okuciami 

Okna zewnętrze wymienione po wyzwoleniu obozu (?), z łuszczącymi się 
warstwami olejnej farby. Drzwi współczesne.

2. Prycze z elementami  
    metalowymi

Brak.

3. Piece,
    obramienia otworów  
    wyczystkowych 
    i inne elementy   
    systemów kominowych

Na kominie metalowe obramienie otworu (?), skorodowane, z pozostałościami 
łuszczącej się warstwy malarskiej związanej z malowaniem komina.
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4. Instalacje elektryczne
    

Zachowane relikty oryginalnej instalacji elektrycznej w postaci metalowych, 
skorodowanych rurek z przewodami, zlokalizowanych na ścianie, pod sufitem 
- pokrytych nawarstwieniami związanymi z tynkowaniem i malowaniem ścian, 
łuszczącymi się i osypującymi.

5. Ceramika (głównie rury  
    kamionkowe)

Wzdłuż ściany północnej, w posadzce, ceramiczny odpływ – prawdopodobnie 
pozostałość pisuarów – zdekompletowany, niektóre elementy ruchome.
Nawarstwienia malarskie związane z malowaniem ścian, łuszczą się i osypują.

6. Beton,
   (okładziny cokołów
    umywalni, stopy
    fundamentowe
    słupów itp.)

Betonowe klozety z drewnianymi deskami sedesowymi z pozostałościami 
wielowarstwowych, łuszczących się pobiał, – głównie w otworach poniżej desek.

7. Kraty, rury, uchwyty
    do rur itp.

Zachowana duża ilość elementów metalowych – w klozetach kosze, obok desek 
sedesowych haczyki. Wszystkie elementy skorodowane, bez nawarstwień 
malarskich (?).
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KATALOG PROBLEMÓW KONSERWATORSKICH                                       Karta obiektu

OBIEKT NR INW.:                                                                                                                                   B-89 (odcinek BIa)

1. Datowanie: kwiecień 1942 (?).

2. Funkcja/przeznaczenie: umywalnia i latryna.

3. Cechy charakterystyczne, uwagi ogólne :
barak ceglany, podzielony na dwie części: we wschodniej umywalnia, w zachodniej klozety; 
wielokrotnie remontowany, nieudostępniony zwiedzającym.

 

Lokalizacja na terenie odcinka BI

Rzut obiektu (z lokalizacją fotografii)
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I. ELEWACJE

Ściany elewacyjne z cegły rozbiórkowej. Widoczna wymiana cegieł – przemurowanie partii przyziemia w związku
z izolacją przeciwwilgociową budynku. Zachowane śladowe pozostałości jasnej, pudrującej się warstwy malarskiej 
- glinki rozprowadzonej na powierzchni cegieł. W wyższych partiach ścian zachowały się resztki oryginalnej, 
zniszczonej przez czynniki atmosferyczne, w strefie przyziemia jest to warstwa późniejsza.

II. ŚCIANY WEWNĘTRZNE

1. Drewniane Brak.

2. Murowane

•	 Konstrukcja Pęknięcia ścian koncentrują się głównie wokół ościeży okien i drzwi oraz
na ścianie działowej.

•	 Tynki Wszystkie wewnętrzne ściany baraku wraz kominem i kanałem ściekowym
w latrynie otynkowane. W części z umywalniami oryginalne tynki zachowane 
na bardzo dużej powierzchni ścian, silnie zdegradowane – odspojone, 
rozwarstwiające się i osypujące, głównie z powodu podwyższonej wilgotności 
(podciąganie kapilarne, nieszczelność dachu). W dolnych partiach ścian 
rozległe ubytki związane z wymianą cegieł. Lokalne reperacje (uzupełnienia 
ubytków, opaski) wykonane zaprawą cementową. W części latrynowej 
oryginalne warstwy zaprawy przykryte nowymi warstwami tynku cementowego, 
– tylko w ubytkach (głównie dolne partie) widoczne bardzo osłabione tynki 
oryginalne (odspojenia, osypująca się zaprawa o obniżonej spoistości).
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•	 Warstwy malarskie  
      (monochromie, 
      pobiały, wzory 
      „z wałka”)

W części z umywalniami zachowane oryginalne lamperie - czarne z czerwonym 
odcinającym paskiem, powyżej jasna monochromia (pobiała?). Warstwy 
malarskie w bardzo złym stanie – brudne, przetarte, silnie łuszczące się, lokalnie 
przemalowane. Na powierzchni zatarcia cementowe i zamalowania z kolejnych 
remontów, potęgujące lokalne zniszczenia.

W części latrynowej nawarstwienia malarskie ścian (oryginalne pobiały?)
widoczne jedynie w ubytkach wierzchnich warstw tynku.
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•	 Rysunki, napisy Wyłącznie nieliczne, powojenne napisy, głównie drapane. 
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III. SUFITY

1. Drewniane Brak.

2. Suprema
    z nawarstwieniami

Sufity z supremy, tynkowane i bielone, zachowały się w obu częściach budynku.
W skrzydle z umywalnią przejawiają typowe zniszczenia: na całej powierzchni 
sufitu spękania powtarzające układ płyt wiórowo-cementowych, częściowo 
związane z korozją systemu montażowego, powodującą lokalne odspojenia 
i zaplamienia powierzchni. Warstwa pobiały łuszcząca się. Widoczne lokalne 
zaplamienia i ubytki związane z nieszczelnością dachu. W części klozetowej sufit 
w całości pokryty nowym tynkiem cementowym. Pojawiają się jednak typowe 
spękania powierzchni i lokalne ubytki.

3. Dykta/płyta Brak.

IV.  KONSTRUKCJA DREWNIANA WRAZ Z METALOWYMI ELEMENTAMI WZMACNIAJĄCYMI
       ( szkielet drewniany, więźba dachowa)

Więźba dachowa zasłonięta sufitem z supremy.

V. ELEMENTY WYPOSAŻENIA

1. Stolarka
    drzwiowa i okienna
    wraz z okuciami

Okna zewnętrze wymienione po wyzwoleniu obozu (?), z łuszczącymi się 
warstwami olejnej farby. Drzwi współczesne.

2. Prycze z elementami  
    metalowymi

Brak.
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3. Piece,
    obramienia otworów  
    wyczystkowych 
    i inne elementy 
    systemów kominowych

Warstwy tynku i pobiały na kominie silnie zdegradowane - łuszczą się i osypują. 
Widać ślady nieszczelności dachu i przeciekania wody wokół komina. Zachowane 
wyłącznie murowane obudowy pieców – bez stalowych wkładów.
 

4. Instalacje elektryczne
    

Na ścianach zachowane skorodowane fragmenty metalowych rurek i puszek 
pozostałych po instalacji elektrycznej, z osypującymi się nawarstwieniami 
malarskimi związanymi z malowaniem ścian, przez które przenika korozja metalu.

5. Ceramika (głównie rury  
    kamionkowe)

Ceramiczne, szkliwione umywalnie bez nawarstwień malarskich. W części 
budynku gdzie zlokalizowane są klozety, w posadzce wzdłuż ściany, zachowane 
fragmenty ceramicznego odpływu – pozostałości po pisuarach. 
Nawarstwienia malarskie śladowe, związane z malowaniem ścian –  łuszczą się
i osypują.
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6. Beton,
   (okładziny cokołów
   umywalni, stopy
   fundamentowe słupów 
   itp.)

Betonowa okładzina cokołów ceramicznych umywalni pokryta cienką warstwą 
malarską (?), brudną, przetartą i osypującą się. Bielone były zapewne także beto-
nowe klozety - w otworach, poniżej desek klozetowych, widoczne są pozostałości 
grubej, łuszczącej się warstwy malarskiej, zachodzącej na deski sedesowe.

7. Kraty, rury, uchwyty
    do rur itp.

Zachowana duża ilość elementów metalowych. W umywalni pozostałości 
instalacji wodociągowej – rury i uchwyty, w klozetach kosze. Wszystkie elementy 
skorodowane, bez nawarstwień malarskich (?).

  14
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KATALOG PROBLEMÓW KONSERWATORSKICH                                       Karta obiektu

OBIEKT NR INW.:                                                                                                                                   B-91 (odcinek BIa)

1. Datowanie: marzec, kwiecień 1942 r.

2. Funkcja/przeznaczenie: kuchnia.

3. Cechy charakterystyczne, uwagi ogólne:
    barak ceglany o drewnianej konstrukcji szkieletowej, ramowej; po stosunkowo niedużej ilości
    remontów; nieudostępniony do zwiedzania.

 

Lokalizacja na terenie odcinka BI
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Rzut obiektu (z lokalizacją fotografii)
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I. ELEWACJE

Ściany elewacyjne z cegły rozbiórkowej, bez śladów glinki oraz wymiany cegieł związanej z hydroizolacją poziomą.

II. ŚCIANY WEWNĘTRZNE

1. Drewniane We wnętrzu, od strony południowej, znajduje się wydzielone pomieszczenie, 
którego ściany wykonane zostały z desek rozbiórkowych. Na deskach 
zachowały się pierwotne warstwy malarskie, wymalowania z czasów 
funkcjonowania obozu, jak również późniejsze nawarstwienia malarskie 
(widoczne na odwrotach desek, pod warstwą przykrywającej je dykty). 
Wszystkie warstwy malarskie są delikatne i cienkie, wykazują tendencję
do łuszczenia się, odspajania i osypywania.
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2. Murowane

•	 Konstrukcja Konstrukcja budynku w stosunkowo dobrym stanie, wyłącznie nieznaczne 
pęknięcia ścian.

•	 tynki Tynki występują na większości ścian i kominów budynku kuchni. Ich stan 
zarówno na ścianach jak i na kominach jest zły. Na całej powierzchni można 
zaobserwować tendencję do osypywania i łuszczenia (grube, sztywne, 
wielowarstwowe łuski). W dolnych partiach ścian widoczne są ślady 
działalności soli (zmurszała, osypująca się powierzchnia, pęcherze, liczne 
ubytki). Lokalnie występują również późniejsze uzupełnienia cementowe, 
generujące zniszczenia wokół - osypujący się, osłabiony tynk o obniżonej 
spoistości. Szczególnie zły jest stan zapraw na kominach. W dolnych partiach 
są one w większości całkowicie zdegradowane (osypująca się wierzchnia 
warstwa, odspojenia lub ubytki do samej cegły). 
W całym budynku tynki są też miejscowo zaatakowane przez mikroorganizmy, 
znacząco osłabiające ich strukturę. Górne partie zniszczone przez wodę lejącą 
się z dachu (liczne zacieki).
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•	 Warstwy malarskie  
     (monochromie, 
      pobiały, wzory 
      „z wałka”)

Oryginalne warstwy malarskie występują na ścianach i kominach w formie 
wysokich, ciemnych brudników i lamperii, odciętych czerwonym paskiem od 
górnych, najczęściej bielonych partii. Obecnie miejscowo są one przysłonięte 
późniejszymi nawarstwieniami malarskimi.

Wszystkie warstwy malarskie wykazują tendencję do łuszczenia się i odspajania.
W całym budynku są one również silnie zabrudzone i mało czytelne. 
Podstawowymi czynnikami mającymi na to wpływ są: kurz, okopcenia, rdzawe 
plamy oraz kolonie mikroorganizmów w formie białych punktowych nalotów lub 
ciemnych wykwitów (dotyczy to głównie kominów).

  8                                              
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•	 Rysunki, napisy Na kominach zachowały się oryginalne, malowane farbą numery. Pozostałe napisy, 
głównie drapane, wykonane po wojnie, występują sporadycznie na tynkowanych 
ścianach i kominach.
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III. SUFITY

1. Drewniane Drewniany sufit zachował się wyłącznie w pomieszczeniu wydzielonym ściankami 
działowymi z desek w północnej części budynku. Deski bielone, z licznymi zapla-
mieniami. Nawarstwienia malarskie łuszczą się i osypują.

Patrz Fot. 3 i 17.

2. Suprema
    z nawarstwieniami

Brak.

3. Dykta/płyta Wewnętrzna (północna) strona ścianki działowej z desek obita była dyktą, na któ-
rej zatarty był tynk z warstwą malarską. Zachowały się fragmenty tej konstrukcji. 
Obecnie dykta jest silnie zdeformowana, tynk i warstwy malarskie łuszczą się, 
pękają i odspajają.
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IV.  KONSTRUKCJA DREWNIANA WRAZ Z METALOWYMI ELEMENTAMI WZMACNIAJĄCYMI
       ( szkielet drewniany, więźba dachowa )

Konstrukcja drewniana w dużej mierze oryginalna, z nawarstwieniami malarskimi - wielokrotnie malowana na biało 
(pobiała wapienna?). W dolnych partiach można zaobserwować pozostałości czarnej farby z brudników. Wszystkie 
warstwy łuszczą się i odpadają. Niektóre słupy lokalnie zaplamione ciemną substancją (ksylamit?). 
Również wszystkie metalowe elementy montażowe i wzmacniające drewnianą konstrukcję poryte są warstwami 
malarskimi (pobiałą?). Wszystkie silnie skorodowane, co powoduje liczne rdzawe zaplamienia i osypywanie się 
pobiał.

  

V. ELEMENTY WYPOSAŻENIA

1. Stolarka
    drzwiowa i okienna
    wraz z okuciami

Zachowana niewielka ilość oryginalnej stolarki z nawarstwieniami malarskimi 
(futryna w przejściu). Tak jak w przypadku większości baraków warstwy malarskie 
łuszczą się i odpadają. Pozostałe elementy stolarki późniejsze, malowane olejno 
(?). Warstwy malarskie łuszczą się.

2. Prycze z elementami  
    metalowymi

Brak.
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3. Piece,
    obramienia otworów  
    wyczystkowych i inne 
    elementy systemów 
    kominowych

Nieliczne elementy okuć w piecach skorodowane, częściowo pokryte tynkiem
i nawarstwieniami malarskimi, które łuszczą się i osypują.

4. Instalacje elektryczne Brak (?).

5. Ceramika (głównie rury  
    kamionkowe)

Brak.
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6. Beton,
   (okładziny cokołów
    umywalni, stopy funda-
    mentowe słupów itp.)

Konstrukcja murowanych koryt do mycia wydaje się być stabilna. Tylko lokalnie 
występują pęknięcia i ubytki betonu oraz drobne reperacje. Zachowane 
pozostałości nawarstwień malarskich łuszczą się i pudrują. Widoczne późniejsze 
zaplamienia, w tym rdzawopomarańczowe.

7. Kraty, rury, uchwyty
    do rur itp.

Zachowane drobne haki i uchwyty, np. na korytach umywalni - mocno 
skorodowane, raczej bez zachowanych nawarstwień malarskich (?). 
Na elementach związanych czy zamontowanych na konstrukcji drewnianej 
występuje warstwa malarska (pobiała?) – silnie zaplamiona i odspajająca się, 
główie w związku z korozją podłoża.
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KATALOG PROBLEMÓW KONSERWATORSKICH                                       Karta obiektu

OBIEKT NR INW.:                                                                                                                                   B-93 (odcinek BIa)

1. Datowanie: początek 1942 r. (?)

2. Funkcja/przeznaczenie: łaźnia i dezynfekcja odzieży, sauna, odwszalnia.

3. Cechy charakterystyczne, uwagi ogólne:
barak ceglany o drewnianej konstrukcji szkieletowej, ramowej; dwuskrzydłowy, o zróżnicowanych 
podziałach wewnętrznych; po stosunkowo niedużej ilości remontów; nieudostępniony zwiedzającym. 
Znajdują się w nim między innymi pomieszczenia do dezynfekcji i komora do czyszczenia
lub dezynfekcji.

     
 

Lokalizacja na terenie odcinka BI
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Rzut obiektu (z lokalizacją fotografii)
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I. ELEWACJE

Ściany elewacyjne z cegły rozbiórkowej, z widocznymi śladowymi pozostałości jasnej, pudrującej się glinki 
rozprowadzonej na powierzchni cegieł oraz reliktami białej farby lub zatarcia (?).
Dodatkowo na elewacjach zachodniego skrzydła budynku widoczne niebieskawo-zielone, ciemne plamy związane 
z używaniem w tej części baraku Cyklonu B.
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II. ŚCIANY WEWNĘTRZNE

1. Drewniane Brak.

2. Murowane

•	 Konstrukcja Konstrukcja ścian elewacyjnych w stosunkowo dobrym stanie.
Widoczne liczne ukośne pęknięcia ścian działowych baraku, związane 
najczęściej z wbudowanymi w nie elementami drewnianej konstrukcji bądź 
elementami wyposażenia (np. komora do czyszczenia lub dezynfekcji),
ale też skoncentrowane wokół otworów drzwiowych. Część ścian i nadproży 
w środkowej części baraku zabezpieczona stemplowaniem w związku 
z niebezpieczeństwem zawalenia się.
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•	 Tynki Tynki występują na przeważającej części ścian wewnętrznych baraku, choć 
niektóre ściany ceglane są wyłącznie pobiałkowane (np. w północnej części 
budynku), a nieliczne pozostawione bez jakichkolwiek nawarstwień (przedsionek 
od strony południowej, sanitariaty przy północnej ścianie szczytowej). Wyprawy 
na wewnętrznej stronie ścian elewacyjnych w południowej części budynku 
położone są na okładzinie z supremy. 
Degradacja tynków spowodowana jest między innymi działalnością soli 
rozpuszczalnych w wodzie i związana z podciąganiem kapilarnym wody z gruntu 
w dolnych partiach ścian. Towarzyszą jej lokalne zaplamienia - widoczna 
granica podciągania wody, zasolenia i dezintegracja zaprawy, zielonkawe naloty 
związane z działalnością mikroorganizmów oraz cementowe zatarcia. Liczne 
późniejsze zatarcia koncentrują się również wokół otworów drzwiowych i pęknięć 
konstrukcyjnych. W partiach tynków leżących na płytach supremy nieznaczne 
miejscowe wybrzuszenia, spękania i wykruszenia, związane z korozją metalowych 
taśm na łączeniach poszczególnych płyt, bądź deformacją samych płyt wiórowo-
cementowych. W całym budynku występują też lokalne spękania i rozległe 
odspojenia tynków, rozwarstwianie się i złuszczenia zaprawy. 
W zachodnim skrzydle baraku tynki intensywnie przesączone niebiesko-zielonym 
barwnikiem związanym ze stosowaniem w tej części budynku Cyklonu B.
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•	 Warstwy malarskie  
     (monochromie, 
      pobiały, wzory 
      „z wałka”)

Dekoracje malarskie ścian są wielowarstwowe, raczej monochromatyczne 
(nieliczne pasy, lamperie itp.). Leżą na tynku bądź bezpośrednio na cegle
– głównie pobiały bądź klejówki, miejscowo glinka.
Wszystkie malowane powierzchnie ścian są mocno zakurzone, a zwłaszcza te 
o bardziej zróżnicowanej fakturze (np. nietynkowane mury ceglane, łuszczące 
się i zdeformowane tynki i warstwy malarskie). Widoczne liczne zacieki związane 
z nieszczelnym dachem ale też różnego rodzaju inne zaplamienia - bądź 
to związane z użytkowaniem budynku w czasie obozu (np. rozległe rdzawe 
zabrudzenia oraz niebiesko-zielone plamy po Cyklonie B) bądź późniejsze
(np. zachlapania z farby, impregnatu do drewna itp.). 
Wszystkie warstwy malarskie wykazują tendencję do pudrowania się,
ale też odspajania i łuszczenia, z czym wiążą się ubytki.

  13                                                                                                      14

  15                                                                                                      16



Karta obiektu  B-93 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu 235

  17                                                                                                      18

  19                                                                                                      20



Karta obiektu  B-93 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu236

•	 Rysunki, napisy We wnętrzach baraku występują niezbyt liczne napisy, raczej z okresu po 
wyzwoleniu obozu (?), – wykonane farbą olejną, kredą, kredką, węglem, ołówkiem 
itp., również wydrapania i ryty.

III. SUFITY

1. Drewniane Brak.

2. Suprema
    z nawarstwieniami

Sufity z supremy zachowane głównie w mniejszych pomieszczeniach (w skrzydle 
zachodnim i środkowej części budynku) – zatarte nowym tynkiem cementowym 
(?), spękanym wzdłuż poszczególnych płyt, bez nawarstwień malarskich. 
Oryginalna suprema z nawarstwieniami malarskimi zachowana na ścianach – 
patrz punkt Tynki.
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3. Dykta/płyta Brak.

IV.  KONSTRUKCJA DREWNIANA WRAZ Z METALOWYMI ELEMENTAMI WZMACNIAJĄCYMI
       ( szkielet drewniany, więźba )

Szkielet drewniany zachował wiele oryginalnych elementów z nawarstwieniami malarskimi. Dominują białe 
(wapienne ?) bądź kremowe lub ugrowe, klejowe (?) warstwy malarskie, – silnie łuszczące się, przesączone 
brązowoczarnym impregnatem do drewna (?). 
Metalowe kotwy i śruby są skorodowane, z pozostałościami nawarstwień malarskich - zarówno zabezpieczających 
metal jak i związanych z bieleniem konstrukcji. Produkty korozji metalu przenikają przez pobiały powodując ich 
osypywanie się.
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V. ELEMENTY WYPOSAŻENIA

1. Stolarka
    drzwiowa i okienna
    wraz z okuciami

Zachowane liczne pozostałości oryginalnej stolarki drzwiowej, – malowanej,
z okuciami w postaci zawiasów, klamek, skobli, sztab itp. Okucia skorodowane,
w większości bez nawarstwień malarskich (?), nieliczne z pozostałościami pobiał 
(?). Warstwy malarskie na drewnie nieznacznie łuszczą się i pudrują, na metalu 
osypują się w związku z przenikającymi przez nie produktami korozji. Oryginalne, 
wewnętrzne okna, pomalowane równocześnie ze ścianami, nawarstwienia 
malarskie kruche i odspajające się. Okna zewnętrzne późniejsze (?), z kilkoma 
warstwami łuszczących się, olejnych nawarstwień malarskich.

2. Prycze z elementami  
    metalowymi

Brak.
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3. Piece,
    obramienia otworów   
    wyczystkowych i inne 
    elementy systemów 
    kominowych

Zachowane cztery oryginalne, metalowe kotły (?), skorodowane, bez nawarstwień 
malarskich (?).

4. Instalacje elektryczne
    

Zachowane liczne pozostałości oryginalnych instalacji elektrycznych w postaci 
metalowych rurek, puszek, kabli w oplocie, itp., mocno skorodowane, pokryte 
nawarstwieniami malarskimi ścian lub konstrukcji na których leżą – łuszczącymi 
się i osypującymi, w dużej mierze w związku z korozją podłoża.

  33                                                                                                   

  31                                                                                                      32



Karta obiektu  B-93 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu240

5. Ceramika (głównie rury  
    kamionkowe)

Brak.

6. Beton
   (okładziny cokołów
    umywalni, stopy 
    fundamentowe słupów 
    itp.)

W północnym skrzydle baraku zachowane betonowe umywalnie pokryte czarnymi 
nawarstwieniami malarskimi – mocno przetartymi, łuszczącymi się w formie 
płatów i osypującymi, zabrudzonymi oraz pokrytymi rdzawym nalotem.

7. Kraty, rury, uchwyty
    do rur itp.

W całym budynku zachowane liczne oryginalne, metalowe rury i rurki, haki, 
uchwyty itp., w części północno-wschodniej komora do czyszczenia lub 
dezynfekcji. Wszystkie elementy mocno skorodowane, raczej bez nawarstwień 
malarskich – wyłącznie miejscowo zachodzą na nie nawarstwienia związane 
z wymalowaniami ścian – kruche i osypujące się.
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KATALOG PROBLEMÓW KONSERWATORSKICH                                       Karta obiektu

OBIEKT NR INW.:                                                                                                                                 B-110 (odcinek BIb)

1. Datowanie: marzec, kwiecień 1942 r.

2. Funkcja/przeznaczenie: kuchnia.

3. Cechy charakterystyczne, uwagi ogólne:
barak ceglany o drewnianej konstrukcji szkieletowej, ramowej; po wielu remontach, silnie     
przekształcony wewnątrz, – duża ilość nowych ścianek działowych i pomieszczeń wydzielonych
od południowej strony budynku; nieudostępniony zwiedzającym.

Lokalizacja na terenie odcinka BI
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Rzut obiektu (z lokalizacją fotografii)
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I. ELEWACJE

Ściany elewacyjne z cegły rozbiórkowej (pojedyncze cegły z warstwą malarską), bez śladów glinki oraz wymiany 
cegieł w strefie przyziemia. Miejscowe przemurowania.

II. ŚCIANY WEWNĘTRZNE

1. Drewniane Brak.

2. Murowane

•	 Konstrukcja Konstrukcja budynku w stosunkowo dobrym stanie, wyłącznie nieznaczne 
pęknięcia ścian.
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•	 Tynki Oryginalne tynki występują na większości ścian i kominów budynku kuchni. 
Ich stan, zarówno na ścianach jak i na kominach jest zły. Na całej powierzchni 
można zaobserwować tendencję do osypywania i łuszczenia (grube, sztywne, 
wielowarstwowe łuski). Tynki do wysokości ok. 1,2 m są zdegradowane
- widoczne charakterystyczne dla działania soli pęcherze, liczne ubytki oraz 
miejsca ze zmurszałą i osypującą się powierzchnią. Lokalnie występują również 
późniejsze, niedbałe uzupełnienia cementowe, generujące zniszczenia wokół 
(kruchy, osypujący się, osłabiony tynk o niskiej spoistości). Szczególnie zły jest 
stan zapraw na kominach. W dolnych partiach są one w większości całkowicie 
zdegradowane (osypująca się wierzchnia warstwa, odspojenia lub ubytki do 
samej cegły). Górne partie zniszczone są przez wodę przeciekającą z dachu 
(liczne zacieki). W pomieszczeniach wydzielonych w okresach późniejszych 
stan tynków również bardzo zły - dominuje krystalizacja soli w dolnych partiach 
ścian oraz degradacja związana z nieszczelnością pokrycia dachowego.
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•	 Warstwy malarskie  
     (monochromie, 
      pobiały, wzory 
      „z wałka”)

Na większości ścian budynku oraz na kominach występują kolorowe warstwy 
malarskie w formie ciemnych brudników (w tym ponad umywalniami) oraz 
lamperii odciętych od górnych, z reguły bielonych partii czerwonym paskiem.
W wielu miejscach oryginalne (?) warstwy malarskie przysłonięte są późniejszymi, 
lokalnymi reperacjami (zatarcia, zamalowania). 
Warstwy malarskie w całym budynku są intensywnie zabrudzone i słabo czytelne 
z powodu ubytków oraz zalegającego grubymi warstwami kurzu. Dodatkowo 
na kominach widoczne liczne plamy, brudne zacieki i naloty związane 
z działalnością mikroorganizmów. Wszystkie nawarstwienia malarskie silnie 
łuszczą się i odpadają.
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•	 Rysunki, napisy W budynku kuchni występują stosunkowo nieliczne napisy, głównie z okresu 
powojennego, wykonane ołówkiem lub wydrapane.
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III. SUFITY

1. Drewniane Brak.

2. Suprema
    z nawarstwieniami

Brak.

3. Dykta/płyta W pomieszczeniach wydzielonych po wojnie w południowej części budynku 
znajdują się sufity z płyt pilśniowych (?), malowane białą farbą. Wszystkie silnie 
zniekształcone, z ubytkami i zaplamieniami powstałymi w wyniku działania wody 
(przeciekanie dachu). Nawarstwienia malarskie łuszcza się i osypują.
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IV.  KONSTRUKCJA DREWNIANA WRAZ Z METALOWYMI ELEMENTAMI WZMACNIAJĄCYMI
       (szkielet drewniany, więźba dachowa)

Konstrukcja drewniana oryginalna, ze śladowo zachowanymi, jasnymi nawarstwieniami malarskimi (pobiała?). 
Większość drewnianych elementów konstrukcji nasączona ksylamitem (?). Zachowane oryginalne warstwy 
malarskie łuszczą się i odpadają. Elementy metalowe, również bielone i ksylamitowane (?), z produktami korozji 
przenikającymi przez warstwy pobiały.

  

V. ELEMENTY WYPOSAŻENIA

1. Stolarka
    drzwiowa i okienna
    wraz z okuciami

Zachowana niewielka ilość oryginalnej stolarki z nawarstwieniami malarskimi 
– dwuskrzydłowe drzwi w przejściu. Tak jak w przypadku większości baraków, 
pokrywające ją warstwy malarskie łuszczą się i odpadają. Pozostałe elementy 
stolarki późniejsze, z kilkoma łuszczącymi się warstwami olejnej farby (?).
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2. Prycze z elementami  
     metalowymi

Brak.

3. Piece,
    obramienia otworów  
    wyczystkowych i inne 
    elementy systemów 
    kominowych

Nieliczne zachowane elementy okuć w piecach skorodowane, częściowo pokryte 
tynkiem i nawarstwieniami malarskimi, które łuszczą się i osypują.

4. Instalacje elektryczne
   

W baraku występują pozostałości instalacji elektrycznej, bez nawarstwień 
malarskich (prawdopodobnie z okresu po wyzwoleniu obozu ?)

5. Ceramika (głównie rury  
    kamionkowe)

 Brak.
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6. Beton,
    (okładziny cokołów
    umywalni, stopy 
    fundamentowe słupów 
    itp.)

Konstrukcja betonowych koryt do mycia wydaje się być stabilna. Lokalnie 
występują pęknięcia i ubytki betonu oraz drobne reperacje. Zachowane 
pozostałości nawarstwień malarskich łuszczą się i pudrują. Widoczne późniejsze 
zaplamienia (smoła, czarna farba (?)) i napisy wykonane farbą. Miejscowo również 
rdzawopomarańczowe zaplamienia (?).

7. Kraty, rury, uchwyty
    do rur itp.

We wszystkich oknach zachowały się kraty wewnętrzne, bez nawarstwień 
malarskich (?).
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KATALOG PROBLEMÓW KONSERWATORSKICH                                       Karta obiektu

OBIEKT NR INW.:                                                                                                                                 B-112 (odcinek BIb)

1. Datowanie: początek 1942 r. (?), 

2. Funkcja/przeznaczenie: łaźnia i dezynfekcja odzieży, sauna, odwszalnia.

3. Cechy charakterystyczne, uwagi ogólne:
barak ceglany o drewnianej konstrukcji szkieletowej, ramowej; dwuskrzydłowy, o zróżnicowanych 
podziałach wewnętrznych; po stosunkowo niedużej ilości remontów; nieudostępniony zwiedzającym.
Według planów niemieckich z 1943 roku znajdowały się w nim następujące pomieszczenia: w części 
południowej pompa wodna, pomieszczenia dezynfekcji i komory czyszczącej bądź dezynfekującej, 
rozbieralnia i sauna, w części środkowej natryski, w skrzydle wschodnim komora gazowa, w skrzydle 
północnym kotłownia, ubieralnia i sanitariaty (klozety). Z relacji więźniów wynika, że w jednym 
z pomieszczeń na przełomie 1942 i 43 roku funkcjonowała łaźnia fińska.

 

Lokalizacja na terenie odcinka BI
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Rzut obiektu (z lokalizacją fotografii)
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I. ELEWACJE

Ściany elewacyjne z cegły rozbiórkowej, z widocznymi pozostałościami jasnej, pudrującej się glinki, 
rozprowadzonej na powierzchni wątku.
Dodatkowo na elewacjach południowej i północnej wschodniego skrzydła budynku (komory gazowej), zarówno
na cegle jak; na betonowych nadprożach, widoczne niebieskawo-zielone, ciemne plamy związane z używaniem
w tej części baraku Cyklonu B.
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II. ŚCIANY WEWNĘTRZNE

1. Drewniane Brak.

2. Murowane

•	 Konstrukcja Konstrukcja ścian elewacyjnych w stosunkowo dobrym stanie. Widoczne liczne 
pęknięcia ścian działowych baraku, związane najczęściej w wbudowanymi 
w nie elementami drewnianej konstrukcji bądź elementami wyposażenia
(np. komora do czyszczenia lub dezynfekcji), bądź skoncentrowane wokół 
otworów drzwiowych i okiennych.
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•	 Tynki Tynki występują na przeważającej części ścian wewnętrznych baraku,
choć część ścian ceglanych jest wyłącznie pobiałkowana, a niektóre miejsca 
(np. w pompowni) pozostawione bez jakichkolwiek nawarstwień. Tynki
na wewnętrznej stronie ścian elewacyjnych budynku położone są na okładzinie 
z supremy. Prawie we wszystkich wnętrzach widoczna jest degradacja wypraw 
tynkarskich spowodowana działalnością soli rozpuszczalnych w wodzie, 
związana z podciąganiem kapilarnym wody z gruntu w dolnych partiach 
ścian. Towarzyszą jej lokalne zaplamienia - widoczna granica podciągania 
wody, zasolenia i dezintegracja zaprawy, zielonkawe naloty związane z 
działalnością mikroorganizmów oraz cementowe zatarcia. Dodatkowo, 
w partiach tynków leżących na płytach supremy, występują miejscowe 
wybrzuszenia, spękania i wykruszenia związane z korozją metalowych taśm 
na łączeniach poszczególnych płyt bądź deformacją samych płyt wiórowo-
cementowych. W całym budynku występują lokalne spękania i odspojenia 
tynków, rozwarstwianie się i złuszczenia zaprawy. Dodatkowo we wschodnim 
skrzydle baraku tynki lokalnie przesączone są niebiesko-zielonym barwnikiem 
związanym ze stosowaniem w tej części budynku Cyklonu B.
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•	 Warstwy malarskie  
      (monochromie, 
       pobiały, wzory 
       „z wałka”)

Dekoracje malarskie ścian są wielowarstwowe, raczej monochromatyczne,
– nieliczne paski, brudniki, lamperie itp. Leżą na tynku bądź bezpośrednio
na cegle – głównie pobiały bądź klejówki (?).
Wszystkie powierzchnie ścian mocno zakurzone, a zwłaszcza te o bardziej 
zróżnicowanej fakturze (np. nietynkowane mury ceglane, łuszczące się i zdeformowane 
tynki i warstwy malarskie). Dodatkowo widoczne zacieki związane z nieszczelnym 
dachem i różnego rodzaju zaplamienia - bądź to związane z użytkowaniem budynku 
w czasie obozu (np. rdzawe plamy, niebiesko-zielone plamy po Cyklonie B, okopcenia) 
bądź późniejsze (np. zachlapania z farby, impregnatu do drewna, zaprawy). Wierzchnie 
warstwy malarskie wykazują tendencję do pudrowania się, ale też odspajania 
i łuszczenia, z czym wiążą się ubytki.
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•	 Rysunki, napisy Na ścianach prawie wszystkich pomieszczeń widoczne napisy, zarówno z czasów 
funkcjonowania obozu (?) jak i późniejsze - kilka niemieckich, malowanych 
czarną farbą, z szablonu – łuszczą się i osypują. Pozostałe malowane bądź pisane 
odręcznie - farbą, węglem, ołówkiem itp., liczne ryty. 
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III. SUFITY

1. Drewniane Brak.

2. Suprema
    z nawarstwieniami

Sufity z supremy występują głównie w mniejszych pomieszczeniach (w części 
południowo-zachodniej oraz we wschodnim skrzydle budynku), – zatarte nowym 
tynkiem cementowym (?), spękanym wzdłuż poszczególnych płyt,
bez nawarstwień malarskich. Suprema z nawarstwieniami malarskimi zachowana 
na ścianach – patrz punkt Tynki.

3. Dykta/płyta Brak.
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IV.  KONSTRUKCJA DREWNIANA WRAZ Z METALOWYMI ELEMENTAMI WZMACNIAJĄCYMI
       ( szkielet drewniany, więźba dachowa )

Szkielet drewniany zachował wiele oryginalnych elementów z nawarstwieniami malarskimi. Dominują warstwy 
białe bądź kremowe (wapienne ?), silnie łuszczące się, przesączone brązowoczarnym impregnatem do drewna (?). 
Metalowe kotwy i śruby są skorodowane, z pozostałościami nawarstwień malarskich - zarówno zabezpieczających 
metal jak i związanych z bieleniem konstrukcji. Pobiały łuszczą się i osypują w związku z korozją podłoża.

  

V. ELEMENTY WYPOSAŻENIA

1. Stolarka
    drzwiowa i okienna
    wraz z okuciami

Zachowane liczne pozostałości oryginalnej stolarki drzwiowej, – malowanej,
wraz z okuciami w postaci zawiasów, klamek, skobli, sztab itp., a nawet drzwi
w całości obitych blachą, ze śladami wielokrotnego malowania. Warstwy 
malarskie spękane, z licznymi ubytkami bądź zachowane śladowo, łuszczące się. 
Okucia skorodowane, w większości bez nawarstwień malarskich (?).
Okna zewnętrzne późniejsze (?), z kilkoma warstwami łuszczących się, olejnych 
warstw malarskich.

  33                                                                                                     34



Karta obiektu  B-112 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu 261

2. Prycze z elementami  
    metalowymi

Brak.

3. Piece,
    obramienia otworów 
    wyczystkowych i inne 
    elementy systemów 
    kominowych

Wyłącznie nieliczne metalowe ramki otworów wyczystkowych kominów, 
pomalowane farbą ze ścian – kruchą i osypującą się.

4. Instalacje elektryczne
    

Zachowane liczne pozostałości oryginalnych instalacji elektrycznych w postaci 
metalowych rurek i puszek, – mocno skorodowane, pokryte nawarstwieniami 
malarskimi ścian lub konstrukcji na których leżą, odspajającymi się w związku 
z postępującą korozją podłoża.
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5. Ceramika (głównie rury  
    kamionkowe)

Brak.

6. Beton
    (okładziny cokołów
    umywalni, stopy
    fundamentowe słupów    
    itp.)    

W północnym skrzydle baraku zachowane betonowe umywalnie pokryte czarnymi 
nawarstwieniami malarskimi – mocno przetartymi, łuszczącymi się i osypującymi, 
zabrudzonymi i pokrytymi rdzawym nalotem.

7. Kraty, rury, uchwyty
    do rur itp.

W całym budynku zachowane liczne oryginalne, metalowe rury i rurki, 
haki, uchwyty itp., w części południowo-zachodniej komora czyszcząca lub 
dezynfekująca, a w skrzydle wschodnim budynku instalacja wodociągowa 
z prysznicami – prawdopodobnie pozostałość scenografii filmowej (?). Wszystkie 
elementy mocno skorodowane, raczej bez nawarstwień malarskich (?) – wyłącznie 
miejscowo zachodzą na nie nawarstwienia związane z wymalowaniami ścian.
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KATALOG PROBLEMÓW KONSERWATORSKICH                                       Karta obiektu

OBIEKT NR INW.:                                                                                                                                 B-113 (odcinek BIb)

1. Datowanie: koniec 1941 do marca 1942 r.

2. Funkcja/przeznaczenie:
barak mieszkalny; od maja 1942 r. był to tzw. barak karnej kompanii (Strafkompanie, w skrócie SK) 
czyli budynek, w którym przetrzymywano więźniów politycznych, szczególnie niebezpiecznych
dla Niemiec.

3. Cechy charakterystyczne, uwagi ogólne:
barak ceglany o drewnianej konstrukcji szkieletowej, z sanitariatami wydzielonymi od strony 
wschodniej; tworzył z sąsiadującym od północy kolejnym barkiem połączony murami wewnętrzny 
dziedziniec, na którym odizolowani od innych więźniowie odbywali apele i posiłki; wielokrotnie 
remontowany; nie przeznaczony do zwiedzania; zachowane liczne oryginalne elementy wyposażenia 
wnętrza oraz nawarstwienia malarskie, w tym figuralne malowidło na tynkowanej supremie na suficie 
oraz dwukolorowe lastryko z inicjałami „SK” na posadzce w przestrzeni głównej.

Lokalizacja na terenie odcinka BI

Rzut obiektu (z lokalizacją fotografii)
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I. ELEWACJE

Ściany elewacyjne z cegły rozbiórkowej. Na powierzchni wątku widoczne pozostałości nawarstwień malarskich:
na elewacji południowej jasna, pudrująca się glinka rozprowadzona na powierzchni cegieł oraz śladowo zachowana 
pobiała (?). Na elewacji północnej czerwona, nieznacznie łuszcząca się, klejowa farba oraz pozostałości tynku 
z pobiałą (w pobliżu przemurowania na wschodniej części elewacji). Strefa przyziemia zawilgocona (widoczna 
granica podciągania wody), omszała, naloty glonów i porostów.
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II. ŚCIANY WEWNĘTRZNE

1. Drewniane Brak.

2. Murowane

•	 Konstrukcja Na elewacjach budynku widoczne liczne pęknięcia konstrukcyjne i rysy 
(zwłaszcza w zachodniej części elewacji północnej), ściana zachodnia 
wybrzuszona, podstemplowana. Czytelne ślady ingerencji w postaci 
przemurowań i zatarć, liczne ubytki. We wnętrzach widoczne nieznaczne 
pionowe i ukośne pęknięcia bądź zarysowania ścian, – w przypadku ścian 
elewacyjnych związane z ich osiadaniem bądź przemurowaniami, na ścianach 
działowych skoncentrowane głównie wokół ościeży drzwiowych lub okiennych, 
bądź na łączeniach poszczególnych ścian (w tym działowych z elewacyjnymi, 
zwłaszcza w przedsionku i dwóch pomieszczeniach sąsiadujących, oraz 
w sanitariatach). Ścianki działowe boksów w stosunkowo dobrym stanie
– wielokrotnie remontowane. Całość spięta w okresie powojennym
z drewnianą konstrukcją metalowymi ściągami.
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•	 Tynki Tynki występują na ścianach przedsionka, pomieszczeniach więźnia 
funkcyjnego i magazynu, przestrzeni głównej baraku, ściankach działowych 
pryczy oraz w sanitariatach. Nietynkowane pozostają niemal wyłącznie 
poszczególne ściany kominów i ścianek boksów, na których nawarstwienia 
malarskie leżą bezpośrednio na cegle. Niemal w całym budynku w ubytkach 
tynków widać jednak warstwy malarskie leżące bezpośrednio na cegle
(np. w sanitariatach, w przedsionku, na czołach ścianek działowych pryczy). 

W najgorszym stanie są tynki na wewnętrznej stronie ścian elewacyjnych, 
– w przedsionku i pomieszczeniach z nim sąsiadujących oraz sanitariatach, 
do wysokości ok. 50 cm mocno zawilgocone i zasolone a co za tym idzie 
zmurszałe, odspojone i osypujące się, z licznymi zaplamieniami (widoczna 
granica podciągania wody) i zielonymi nalotami związanymi z działalnością 
mikroorganizmów, ale też ubytkami i uzupełnieniami zaprawy. W nieco lepszym 
stanie wydają się być tynki na ściankach boksów z pryczami, co wiąże się z ich 
licznymi powojennymi remontami. Mimo to, na nich również widoczne są liczne 
uzupełnienia (zarówno cementowe jak i gipsowe) skoncentrowane wzdłuż 
przyziemia i krawędzi pionowych elementów konstrukcji. Rozległe zatarcia 
i drobne zachlapania ścian związane są także z remontami supremy
na sufitach wszystkich pomieszczeń.
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•	 Warstwy malarskie  
     (monochromie, 
      pobiały, wzory 
      „z wałka”)

Wykończenia malarskie ścian praktycznie w całym budynku są wielowarstwowe, 
monochromatyczne, jedynie na ścianach przestrzeni głównej, w odkrywkach, 
widać wydzielone pasy brudników itp., przysłonięte późniejszymi warstwami farby, 
z licznymi ubytkami. W magazynie i pomieszczeniu więźnia funkcyjnego klejowe 
monochromie w pastelowych kolorach. Na ścianach boksów i w łącznikach 
wielowarstwowe pobiałki wapienne leżące na cienkiej warstwie tynku lub 
bezpośrednio na cegle. Kominy w łącznikach częściowo tynkowane i bielone
a częściowo malowane na czerwono – klejowa warstwa malarska leżąca
na pobiale lub bezpośrednio na cegle, czarne fugi. 

Wszystkie powierzchnie zakurzone, niektóre ściany intensywnie zabrudzone - 
szare. Dodatkowo widoczne brudne zacieki i zaplamienia, liczne zachlapania
z zaprawy i rozległe zatarcia. Wierzchnie warstwy malarskie wykazują tendencję 
do pudrowania się, ale też odspajania się i łuszczenia, – zwłaszcza w przedsionku
i pomieszczeniach z nim sąsiadujących, oraz na ścianach i kominach w łącznikach.

  23

  21                                                                                                    22



Karta obiektu  B-113 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu 273

  24                                                                                                    25

  26                                                                                                   27

  28                                                                                                   29

↑



Karta obiektu  B-113 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu274

  30                                                                                                   31

  32

  33



Karta obiektu  B-113 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu 275

•	 Rysunki, napisy Na tynkowanej supremie na suficie przestrzeni głównej, na wprost wejścia
do baraku, zachowało się wielobarwne malowidło figuralne z napisem, wykonane 
w czasach funkcjonowania obozu (przed majem 1043 r.), przedstawiające scenę 
rodzajową z życia więźniów – pracę przy kopaniu głównego rowu odwadniającego 
teren Birkenau zwanego Köningsgraben. Namalowane w technice tempery 
(?), na pobiale wapiennej, nosi ślady kilku remontów i konserwacji (częściowy 
transfer, bruzdy na łączeniach płyt supremy i nierówności podłoża, kity gipsowe, 
uzupełnienia warstwy malarskiej itp.). Zaobserwować można nieznaczne pęknięcia 
podłoża na łączeniu poszczególnych płyt wiórowo-cementowych, warstwa 
malarska nieznacznie łuszczy się i pudruje.
Poza w/w malowidłem niemal na wszystkich ścianach wnętrz baraku a zwłaszcza 
w przestrzeni głównej, na ścianach łączników i sanitariatów, widoczne są liczne 
napisy i pomniejsze rysunki – powstałe głównie po wyzwoleniu obozu (?), od 
mających charakter dokumentarny po akty wandalizmu, wykonane ołówkiem, 
kredą, węglem, flamastrami, kredkami itp., dużo rytów i wydrapań.
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III. SUFITY

1. Drewniane Brak.

2. Suprema
    z nawarstwieniami

Sufity z supremy występują we wszystkich pomieszczeniach baraku. W dużej 
mierze są to prawdopodobnie płyty poobozowe lub wtórnie użyte (?), zarówno 
zatarte samą zaprawą cementową (np. w pomieszczeniach sąsiadujących 
z przedsionkiem) jak i pobiałkowane. W głównej hali baraku oraz sanitariatach 
widoczne współczesne metalowe podkładki mocujące supremę, liczne ubytki 
całych płyt. Na całej powierzchni sufitów zaobserwować można zarysowania 
i spękania tynku na łączeniach poszczególnych elementów supremy, lokalnie ślady 
remontów w postaci łat i zatarć, odspojenia i wykruszenia zaprawy, zawilgocenia 
całości i zacieki związane z nieszczelnością pokrycia dachowego.

3. Dykta/płyta Brak.
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IV.  KONSTRUKCJA DREWNIANA WRAZ Z METALOWYMI ELEMENTAMI WZMACNIAJĄCYMI
       ( szkielet drewniany, więźba dachowa)

Pomimo kilku remontów szkielet drewniany zachował wiele oryginalnych elementów z nawarstwieniami 
malarskimi. Kilkukrotnie bielony, w tym w latach 60., z którego to okresu pochodzi najprawdopodobniej gruba,
silnie łuszcząca się i osypująca, wierzchnia warstwa pobiały. Pod nią widoczna cieńsza, szarawa. Lokalnie 
widoczne rdzawe, brudne plamy i zacieki. Elementy metalowe typu kotwy, śruby itp. malowane Penetrolem, 
niektóre pobiałkowane. W związku z przenikaniem produktów korozji metalu pobiały łuszczą się i osypują.
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V. ELEMENTY WYPOSAŻENIA

1. Stolarka
    drzwiowa i okienna
    wraz z okuciami

W przedsionku zachowane pozostałości oryginalnej stolarki drzwiowej (futryny), 
ze śladami wielokrotnego malowania olejnego (?). Warstwy malarskie spieczone, 
spękane, łuszczące się. Pozostałości metalowych okuć skorodowane, z reliktami 
nawarstwień malarskich. Drzwi zewnętrzne późniejsze (?), dwuskrzydłowe, 
płycinowe, remontowane. Okna zewnętrze poobozowe, z dwoma łuszczącymi się 
warstwami olejnej farby.
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2. Prycze z elementami  
    metalowymi

Stosunkowo duża ilość zachowanych, oryginalnych (?) elementów pryczy,
–bielonych, choć prawdopodobnie część tych nawarstwień malarskich jest 
efektem remontów prowadzonych w okresie powojennym (?). Na niektórych 
czołach pryczy w południowo-zachodniej części baraku zachowane drewniane 
ramki po numerach (?), na innych elementach śladowo zachowane numery 
malowane bezpośrednio na drewnie. Po lewej stronie od wejścia do baraku 
jeden z poziomów pryczy zabudowany, zamykany na drzwiczki, malowany wraz 
z okuciami (skobel itp.). Wszystkie nawarstwienia malarskie na drewnie przetarte, 
z tendencją do pudrowania, łuszczą się i osypują. Gwoździe i inne elementy 
metalowe skorodowane, co przekłada się na złuszczenia i osypywanie się 
pokrywających je warstw malarskich.
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3. Piece,
    obramienia otworów  
    wyczystkowych 
    i inne elementy 
    systemów kominowych

W pomieszczeniach sąsiadujących z przedsionkiem zachowane relikty 
murowanych pieców ze stalowymi wkładami oraz metalowe pozostałości komina 
na suficie – skorodowane, z nawarstwieniami malarskimi pochodzącymi
z malowania ścian. W łącznikach zachowane dwa piece z metalowymi wkładami 
oraz obramienie otworu wyczystkowego – również fragmentarycznie zachowanymi 
warstwami malarskimi, głównie pobiałami. Wszystkie nawarstwienia malarskie 
łuszczą się i osypują w związku z postępującą korozją metalowego podłoża.
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4. Instalacje elektryczne
    

Zachowane stosunkowo liczne metalowe rurki będące pozostałościami
po instalacji elektrycznej, – bielone jednocześnie ze ścianami lub konstrukcją 
budynku, po której przebiegały, mocno skorodowane. Pozostałości nawarstwień 
malarskich osypują się. W łącznikach widoczne ślady po rurkach instalacji 
odciśnięte w tynku.
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5. Ceramika (głównie rury  
    kamionkowe)

W sanitariatach zachowane kamionkowe rury - pozostałości instalacji 
kanalizacyjnej (wentylacyjnej), pomalowane w związku z malowaniem ścian. 
Warstwa malarska mocno przetarta. Ceramiczne, szkliwione umywalnie
bez nawarstwień malarskich.

6. Beton,
    (okładziny cokołów 
    umywalni, stopy
    fundamentowe słupów 
    itp.)

Cementowe, bielone tynki na murowanych cokołach ceramicznych umywalni
w sanitariatach spękane, odspojone i zasolone, liczne przemurowania i zatarcia. 
Warstwy malarskie łuszczą się i osypują. Betonowe stopy fundamentowe 
konstrukcji drewnianej bez nawarstwień malarskich (?).
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7. Kraty, rury, uchwyty
    do rur itp.

Brak (?).
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KATALOG PROBLEMÓW KONSERWATORSKICH                                       Karta obiektu

OBIEKT NR INW.:                                                                                                                                 B-114 (odcinek BIb)

1. Datowanie: rozpoczęcie budowy 24 listopada 1941 r.

2. Funkcja/przeznaczenie:
barak mieszkalny; od czerwca 1942 r. mieszkali w nim członkowie Sonderkomando.

3. Cechy charakterystyczne, uwagi ogólne: 
barak ceglany o drewnianej konstrukcji szkieletowej, z sanitariatami wydzielonymi od strony 
wschodniej; tworzył z sąsiadującym od południa kolejnym barkiem połączony murami wewnętrznymi 
dziedziniec, na którym odizolowani od innych więźniowie odbywali apele i posiłki; wielokrotnie 
remontowany; nie przeznaczony do zwiedzania; zachowane liczne oryginalne elementy wyposażenia 
wnętrza oraz nawarstwienia malarskie.

 Lokalizacja na terenie odcinka BI

 
Rzut obiektu (z lokalizacją fotografii)
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I. ELEWACJE

Ściany elewacyjne z cegły rozbiórkowej. Na powierzchni cegieł widoczne pozostałości nawarstwień malarskich:
na elewacji północnej (oraz lokalnie na południowej) gruba, biała warstwa malarska z widocznymi śladami 
pędzla, – krucha i nieznacznie spękana, na pozostałych śladowe ilości ugrowej, pudrującej się i łuszczącej glinki, 
rozprowadzonej na powierzchni cegieł. Dodatkowo na elewacji południowej pozostałości czerwonej, klejowej 
farby oraz zdezintegrowanego i osypującego się tynku z nawarstwieniami malarskimi (w środkowej części 
elewacji). Strefa przyziemia zawilgocona (widoczna granica podciągania wody), omszała, widoczne naloty glonów 
i porostów.
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II. ŚCIANY WEWNĘTRZNE

1. Drewniane Brak.

2. Murowane

•	 Konstrukcja Na elewacjach budynku widoczne liczne pęknięcia konstrukcyjne i zarysowania obu 
ścian szczytowych oraz podłużnych, zwłaszcza w pobliżu narożników, związane
z osiadaniem fundamentów. Ściana zachodnia podstemplowana od zewnątrz. Czytelne 
ślady ingerencji w postaci przemurowań i zatarć. Na ścianach wewnętrznych spękania 
skoncentrowane głównie wokół ościeży drzwiowych lub okiennych, bądź na łączeniach 
poszczególnych ścian, w tym działowych z elewacyjnymi, zwłaszcza w przedsionku
i dwóch pomieszczeniach z nim sąsiadujących, oraz w sanitariatach (ściany szczytowe). 
Ścianki działowe boksów w stosunkowo dobrym stanie – wielokrotnie remontowane. 
Całość spięta w okresie powojennym z drewnianą konstrukcją metalowymi ściągami.
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11

•	 Tynki Tynki występują na ścianach przedsionka, pomieszczeniach więźnia funkcyjnego
i magazynu, przestrzeni głównej baraku, w łącznikach oraz sanitariatach.
Nieotynkowana pozostaje większość ścianek boksów z pryczami, na których 
nawarstwienia malarskie leżą bezpośrednio na cegle. Choć lokalnie zachowały się 
w nich oryginalne tynki z widocznymi w ubytkach wierzchnich warstw malarskich, 
kolorowymi nawarstwieniami.

W najgorszym stanie są tynki na wewnętrznej stronie ścian elewacyjnych,
w przedsionku i pomieszczeniach z nim sąsiadujących oraz sanitariatach
- do wysokości ok. 80 cm mocno zawilgocone i zasolone, a co za tym idzie zmurszałe, 
odspojone i osypujące się. W sanitariatach rozległe ubytki. W nieco lepszej kondycji 
wydają się być tynki na ściankach działowych. Mimo to na nich również widoczne są 
negatywne efekty kapilarnego podciąganie wody – tynki w dolnych partiach ścian 
są zasolone, o osłabionej spoistości, łuszczą się i osypują. Stosunkowo nieliczne 
uzupełnienia i zatarcia zaprawy koncentrują się zarówno wzdłuż przyziemia, jak
i krawędzi pionowych elementów konstrukcji.
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•	 Warstwy 
malarskie

  (monochromie,  
  pobiały, wzory 

     „z wałka”)

Wykończenia malarskie ścian praktycznie w całym budynku są wielowarstwowe,
w większości monochromatyczne. Jedynie na ścianach przedsionka, dwóch pomieszczeń
z nim sąsiadujących oraz przestrzeni głównej baraku, występują dekoracje w postaci 
pasów oddzielających lamperię, brudników, bądź drobnych wzorów „z wałka”
na kolorowym tle. Na ścianach boksów wielowarstwowe pobiałki wapienne leżące 
bezpośrednio na cegle, za wyjątkiem zachowanych szczątkowo, oryginalnych czerwieni
i brudników widocznych w ubytkach pobiał. Pobiały leżące bezpośrednio na cegle 
widoczne również w ubytkach tynku na ścianach sanitariatów. 

Wszystkie powierzchnie zakurzone, niektóre ściany intensywnie zabrudzone – szare, 
lokalne zacieki i zaplamienia. Wierzchnie warstwy malarskie wykazują tendencję
do pudrowania się, ale też odspajania się i łuszczenia, z czym związane są liczne ubytki
i przenikanie się kolejnych warstw malarskich.
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•	 Rysunki, napisy Niemal na wszystkich ścianach wnętrz baraku a zwłaszcza w przedsionku, obu 
pomieszczeniach z nim sąsiadujących, przestrzeni głównej, na ścianach łączników
i sanitariatów, widoczne są liczne napisy i pomniejsze rysunki, powstałe raczej
po wyzwoleniu obozu (?) - od mających charakter dokumentarny po akty wandalizmu, 
wykonane farbami (łuszczą się), ołówkiem, kredą, węglem, flamastrami, kredkami itp., 
dużo rytów i wydrapań. Zwraca uwagę duża ilość napisów powstałych zaraz po wojnie, 
bezpośrednio na oryginalnych nawarstwieniach ściennych.
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III. SUFITY

1. Drewniane W przedsionku zachowały się pojedyncze deski sufitu z pozostałościami nawarstwień 
malarskich, – łuszczących się i osypujących.

Patrz Fot. 43.

2. Suprema
 z nawarstwieniami

Sufity z supremy występują wyłącznie w pomieszczeniach sąsiadujących z przedsionkiem 
– osłabione konstrukcyjne, spękane i odkształcone, ze skorodowanym zbrojeniem, 
osypujące się. Tynki i nawarstwienia malarskie odspojone, łuszczące się. Duże ubytki 
całości.

3. Dykta/płyta Brak.
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IV.  KONSTRUKCJA DREWNIANA WRAZ Z METALOWYMI ELEMENTAMI WZMACNIAJĄCYMI
       ( szkielet drewniany, więźba dachowa)

Pomimo kilku remontów szkielet drewniany zachował wiele oryginalnych elementów z nawarstwieniami 
malarskimi. Ksylamitowany (więźba), kilkukrotnie bielony, w tym w latach 60., z którego okresu pochodzi 
najprawdopodobniej cienka, pudrująca się warstwa malarska (?). Lokalnie zachowane relikty grubszej, łuszczącej 
się i osypującej jasnej powłoki malarskiej. Elementy metalowe typu kotwy, śruby itp. malowane Penetrolem, 
niektóre pobiałkowane jednocześnie z drewnianymi elementami konstrukcji. Przez warstwy pobiały na metalu 
przenikają produkty korozji.
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V. ELEMENTY WYPOSAŻENIA

1. Stolarka 
    drzwiowa
    i okienna
    wraz z okuciami

W przedsionku zachowane pozostałości oryginalnej stolarki drzwiowej (futryny),
ze śladami wielokrotnego malowania olejnego (?). Warstwy malarskie spieczone, spękane, 
łuszczące się. Pozostałości metalowych okuć skorodowane, z osypującymi się reliktami 
nawarstwień malarskich. Drzwi zewnętrzne późniejsze (?), dwuskrzydłowe, płycinowe, 
remontowane. Na północnej ścianie głównego pomieszczenia zachowane pozostałości 
drewnianych ościeżnic okien na poddasze nad pokojami sąsiadującymi z przedsionkiem. 
Okna zewnętrze wymienione po wyzwoleniu obozu (?), z dwoma łuszczącymi się 
warstwami olejnej farby.
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2.Prycze 
   z elementami  
   metalowymi

Zachowała się część oryginalnych elementów pryczy z nawarstwieniami malarskimi. 
Zwracają uwagę nieokorowane żerdzie z kilkoma grubymi warstwami pobiał. 
Nawarstwienia malarskie łuszczą się i osypują, gwoździe i inne elementy metalowe 
skorodowane.

  46                                                                                                   

  47

  45                                                                                                    



Karta obiektu  B-114 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu298

3. Piece, 
    obramienia   
    otworów 
    wyczystkowych
    i inne elementy   
    systemów   
    kominowych

W pomieszczeniu sąsiadującym z przedsionkiem po lewej stronie zachowane relikty 
murowanego pieca. W jednym z łączników (wschodnim) zachowany cały piec ze 
skorodowanym, metalowym wkładem z pozostałościami nawarstwień malarskich,
które łuszczą się i osypują w związku z przenikaniem przez nie produktów korozji.

4. Instalacje  
     elektryczne

Zachowane fragmenty rurek będące pozostałościami po instalacji elektrycznej, bielone, 
mocno skorodowane. Widoczne ślady po rurkach instalacji odciśnięte w tynku.
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5. Ceramika
    (głównie rury 
    kamionkowe)

Pozostałości instalacji kanalizacyjnej (wentylacyjnej) w postaci kamionkowych rur
w pomieszczeniach sanitariatów, częściowo pokryte zaprawą tynkarską ścian. Ceramiczne 
szkliwione umywalnie bez nawarstwień malarskich.
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6. Beton,
    (okładziny 
    cokołów 
    umywalni, stopy 
    fundamentowe 
    słupów itp.)

Cementowe, bielone tynki na murowanych cokołach ceramicznych umywalni
w sanitariatach, mocno zasolone i zmurszałe, z rozległymi ubytkami. Stopy fundamentowe 
słupów bez nawarstwień malarskich (?).

7. Kraty, rury,
    uchwyty do rur  
    itp.

Brak (?).

  52



Karta obiektu  B-115 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu 301

KATALOG PROBLEMÓW KONSERWATORSKICH                                       Karta obiektu

OBIEKT NR INW.:                                                                                                                                 B-115 (odcinek BIb)

1. Datowanie: rozpoczęcie budowy 24 listopada 1941 r.

2. Funkcja/przeznaczenie: barak mieszkalny.

3. Cechy charakterystyczne, uwagi ogólne:
barak ceglany o drewnianej konstrukcji szkieletowej, bez sanitariatów, za to z wydzielonymi 
pomieszczeniami od strony wschodniej, gdzie znajdowały się „bunkry do stania”, do których wejście 
znajdowało się od zewnątrz (od wschodu); wielokrotnie remontowany; udostępniony zwiedzającym; 
zachowane liczne oryginalne elementy wyposażenia wnętrza oraz nawarstwienia malarskie.

Lokalizacja na terenie odcinka BI

Rzut obiektu (z lokalizacją fotografii)
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I. ELEWACJE

Ściany elewacyjne z cegły rozbiórkowej - na wszystkich ścianach występują pojedyncze cegły z warstwą malarską 
(błękitną). Dodatkowo śladowo zachowana warstwa jasnej, pudrującej się i kruchej glinki, widoczna szczególnie 
na ścianie zachodniej i południowej, – w dolnych partiach ścian związana zapewne z wymianą cegieł na skutek 
hydroizolacji budynku a więc późniejsza. Stan przyziemia zły, co ma związek zapewne z intensywnym działaniem 
wilgoci (podciąganie kapilarne, odbijanie się wody od opasek cementowych) i działalnością mikroorganizmów. 
Na ścianie południowej widoczne zamurowanie drzwi i fragmenty tynków (pozostałości cel do stania?), lokalne 
pomniejsze przemurowania i zatarcia zaprawy z fug.

II. ŚCIANY WEWNĘTRZNE

1. Drewniane

2. Murowane

•	 Konstrukcja Widoczne liczne pęknięcia i przemieszczenia ścian elewacyjnych, zwłaszcza 
szczytowych oraz wewnętrznych, działowych - charakterystyczne spękania 
wokół futryn w przedsionku, liczne ukośne spękania pomieszczeń w północno-
wschodnim narożniku budynku. Wschodnia elewacja baraku oraz ściany 
działowe pomieszczeń z celami do stania zabezpieczone tymczasowo 
stemplowaniem. Całość spięta w okresie powojennym z drewnianą konstrukcją
metalowymi ściągami.
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•	 Tynki Tynkowane ściany występują: w przedsionku, pomieszczeniu więźnia 
funkcyjnego, magazynie, w przestrzeni głównej baraku oraz częściowo 
na ścianach łączników i wydzielonych pomieszczeń z celami do stania. 
Ścianki boksów tynkowane wyłącznie lokalnie. Pozostałe ściany bielone 
wielowarstwowo. 

Degradacja tynków spowodowana podciąganiem kapilarnym wody
z gruntu znacznie mniejsza niż w innych barakach - zauważalna jest
w dolnych partiach ścian pomieszczeń przy przedsionku oraz w łącznikach. 
Towarzyszą jej odspojenia, rozwarstwienia, złuszczenia i ubytki tynku. 
Widoczna też miejscowa degradacja powierzchni zaprawy związana
z obniżeniem jej spoistości, głównie w pomieszczeniach części wschodniej. 
Lokalnie występują cementowe zatarcia.
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•	 Warstwy malarskie  
     (monochromie, 
      pobiały, wzory 
      „z wałka”)

Dekoracje ścian w przedsionku, pomieszczeniu więźnia funkcyjnego, magazynie 
oraz w przestrzeni głównej baraku są wielowarstwowe, kolorowe, z wzorami
„z wałka”. Ścianki boksów oraz łączników, jak również pomieszczeń wydzielonych 
we wschodniej części baraku, pokryte pobiałą leżącą na tynku lub bezpośrednio 
na cegle. 

Wszystkie powierzchnie ścian mocno zakurzone. Grubsze warstwy kurzu zalegają 
na nierównej powierzchni ścian i zdeformowanych łuskach warstw malarskich
i pobiał. Dodatkowo widoczne miejscowe zachlapania, zalania i brudne zacieki, 
zwłaszcza pod oknami bądź w wyższych partiach ścian. W pomieszczeniach przy 
przedsionku wierzchnie warstwy malarskie bądź odsłonięte w ubytkach, wykazują 
tendencję do pudrowania. Złuszczenia i przetarcia, przeważnie wierzchnich 
warstw, dotyczą wszystkich powierzchni ścian.
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•	 Rysunki, napisy W całym baraku występuje duża ilość napisów i rysunków, zarówno oryginalnych 
(?) jak i późniejszych. Np. na trzech ścianach przestrzeni głównej widoczne ślady 
czarnych, niemieckich napisów, drukowanymi literami, typu: „VERHALTE DICH 
RUIG”. Dodatkowo na ścianie zachodniej podobnie wykonany, czarny rysunek
z motywem listków. Stan tych napisów jest zróżnicowany i zależy od podłoża
na którym się znajdują – przetarte, pokryte zadrapaniami, pudrujące się, 
częściowo przesłonięte późniejszymi nawarstwieniami malarskimi.
Na pozostałych, tynkowanych ścianach, oraz lokalnie na pobiałach - liczne, 
współczesne napisy, drapane lub wykonane ołówkiem.
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III. SUFITY

1. Drewniane
Drewniane sufity występują w pomieszczeniu więźnia funkcyjnego oraz
w przedsionku. W obu przypadkach nieoryginalne, bez nawarstwień malarskich.

2. Suprema
    z nawarstwieniami

W pomieszczaniu magazynowym (po prawej stronie od przedsionka) zachowała 
się częściowo oryginalna, odpadająca od konstrukcji drewnianej, współcześnie 
zabezpieczona drewnianym rusztowaniem suprema, – tynkowana,
z nawarstwieniami malarskimi. Narzut na supremie spękany, odspojony,
z rozległymi ubytkami. Warstwa brudnej pobiały łuszczy się.

3. Dykta/płyta Brak.
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IV.  KONSTRUKCJA DREWNIANA WRAZ Z METALOWYMI ELEMENTAMI WZMACNIAJĄCYMI
       ( szkielet drewniany, więźba dachowa)

Szkielet drewniany kilkakrotnie remontowany, w związku z czym część elementów więźby zostało wymienionych. 
Konstrukcja w dolnych partiach wydaje się być oryginalna (?). Zachowana duża ilość nawarstwień malarskich, 
choć całość była bielona w czasach po wyzwoleniu obozu. Na słupach, pod warstwą bieli, lokalnie zachowane 
ślady brudnika. Wszystkie warstwy malarskie łuszczą się i odspajają od podłoża.

  

V. ELEMENTY WYPOSAŻENIA

1. Stolarka
    drzwiowa i okienna
    wraz z okuciami

W przedsionku oraz w pomieszczeniach wydzielonych we wschodniej części 
baraku, zachowane najpewniej oryginalne futryny drzwi, z licznymi, przetartymi 
i łuszczącymi się nawarstwieniami, w tym pobiałą. Lokalnie widoczne ślady 
ksylamitowania. Okna zewnętrze wymienione po wyzwoleniu obozu (?),
z łuszczącymi się warstwami olejnej farby.
Drzwi wejściowe również późniejsze, remontowane.
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2. Prycze z elementami  
    metalowymi

Prycze w większości wymienione (?), ksylamitowane, miejscowo z drapanymi, 
współczesnymi napisami.
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3. Piece,
    obramienia otworów  
    wyczystkowych 
    i inne elementy 
    systemów kominowych

Zachowały się cztery piece (w pomieszczeniach sąsiadujących z przedsionkiem 
oraz łącznikach) z silnie skorodowanymi, stalowymi wkładami, bez wyraźnych 
nawarstwień malarskich (?). Elementy systemów kominowych częściowo 
zamalowane pobiałą – łuszczącą się i osypującą w związku z produktami korozji 
metalu.

4. Instalacje elektryczne
    

Zachowane relikty instalacji elektrycznej w postaci metalowych rurek z kablem 
(np. na północnej ścianie przestrzeni głównej) - skorodowanych, z widocznymi 
nawarstwieniami malarskimi, pozostałymi z kolejnych wymalowań ścian, 
łuszczącymi się i osypującymi.
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5. Ceramika (głównie rury  
    kamionkowe)

Brak.

  28                                                                                        



Karta obiektu  B-115 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu312

6. Beton,
    (okładziny cokołów 
    umywalni, stopy funda
    mentowe słupów itp.)

Stopy fundamentowe słupów konstrukcji malowane na czarno (brudnik)
a następnie bielone, jak pozostałe elementy konstrukcji. Warstwy malarskie
są silnie zabrudzone, łuszczą się.

7. Kraty, rury, uchwyty
    do rur itp.

W oknach pomieszczeń przylegających do centralnej części baraku od wschodu 
(cele do stania), zachowane kraty w oknach, – bez widocznych nawarstwień 
malarskich (?).
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KATALOG PROBLEMÓW KONSERWATORSKICH                                       Karta obiektu

OBIEKT NR INW.:                                                                                                                                B-122 (odcinek BIb)

1. Datowanie: rozpoczęcie budowy 24 listopada 1941 r.

2. Funkcja/przeznaczenie: barak mieszkalny, Schreibstube, kwarantanna.

3. Cechy charakterystyczne, uwagi ogólne: 
barak ceglany o drewnianej konstrukcji szkieletowej, z sanitariatami wydzielonymi przy zachodniej 
ścianie szczytowej; liczne oryginalne elementy wnętrza oraz nawarstwienia malarskie, w tym napisy; 
wielokrotnie remontowany; nieudostępniony zwiedzającym.

Lokalizacja na terenie odcinka BI

Rzut obiektu (z lokalizacją fotografii)
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I. ELEWACJE

Ściany elewacyjne z cegły rozbiórkowej, z licznymi przemurowaniami, w tym całej strefy przyziemia - widoczna 
wymiana cegieł w związku z izolacją przeciwwilgociową budynku. Na powierzchni cegieł zachowane pozostałości 
jasnej, pudrującej się glinki, a na pojedynczych cegłach również białej, spoistej farby lub zacierki (?). W dolnych 
partiach ścian czytelna granica podciągania wilgoci, zasolenia i przebarwienia związane z zanieczyszczeniem 
mikrobiologicznym.

II. ŚCIANY WEWNĘTRZNE

1. Drewniane Ścianka drewniana okalająca przejście z przedsionka do przestrzeni głównej,
bez nawarstwień malarskich, deski przesączone ciemnym impregnatem (?).

2. Murowane

•	 Konstrukcja Na elewacjach widoczne liczne spękania wszystkich ścian, najczęściej skoncentrowane 
wokół okien. Wewnątrz budynku typowe dla większości baraków mieszkalnych 
spękania ścian przedsionka oraz ściany północnej przestrzeni głównej – w okolicy 
nadproży, zatarte zaprawą cementową. Ścianki działowe boksów spękane lokalnie, 
najczęściej „odstające” od ścian zewnętrznych lub słupów konstrukcji. Duże spękania 
widoczne na ścianach sanitariatów. Konstrukcja całości wzmocniona w okresie 
powojennym stalowymi ściągami.
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•	 Tynki Tynkowane ściany występują typowo dla większości baraków: w przedsionku, 
pomieszczeniu więźnia funkcyjnego, magazynie, przestrzeni głównej baraku,
na ścianach łączników i kominów, w sanitariatach, a także na części ścianek działowych 
pryczy. Pozostałe ściany pokryte wieloma warstwami pobiał. 

Stan zachowania tynków jest zły. Widoczne liczne odspojenia, spękania oraz ubytki 
warstwy tynku do wątku, lokalnie reperowane zaprawą cementową. Duże zatarcia 
występują między innymi w okolicach nadproży i partiach przyziemia przedsionka,
w górnej części ściany północnej przestrzeni głównej, lokalnie wzdłuż słupów 
konstrukcji, a także miejscowo na kominach i w sanitariatach. Największe zniszczenie 
wypraw tynkarskich związane jest jednak z podciąganiem kapilarnym wody oraz 
działalnością soli, i widoczne w dolnych partiach ścian wszystkich pomieszczeń. 
Towarzyszą mu rozległe odspojenia, złuszczenia, osłabienie spoistości zaprawy oraz jej 
osypywanie się, a także przebarwienia, zawilgocenie i zielone naloty związane
z działalnością mikroorganizmów.
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•	 Warstwy 
malarskie 
(monochromie, 
pobiały, wzory 
„z wałka”)

Barwne dekoracje malarskie występują w przedsionku i pomieszczeniach z nim 
sąsiadujących oraz w przestrzeni głównej baraku i łącznikach - wielowarstwowe, 
częściowo przykryte późniejszymi nawarstwieniami i zatarciami. Na ścianach przestrzeni 
głównej są to monochromie i czarny brudnik, w pomieszczeniach sąsiadujących
z przedsionkiem paski i wzory „z wałka”, natomiast na kominach pozostałości 
czerwonej warstwy malarskiej, leżącej bezpośrednio na cegle. Pozostałe ściany bielone 
wielowarstwowo, tylko lokalnie występują pozostałości czarnej warstwy malarskiej. 
Pobiały leżące bezpośrednio na cegle widoczne są również w ubytkach tynków. 
Wszystkie powierzchnie ścian są zakurzone, lokalnie zaplamione, z brudnymi zaciekami. 
Warstwy malarskie na większości powierzchni złuszczone i odspojone, w wielu miejscach 
uszkodzone mechanicznie rytymi napisami bądź przetarciami. Wierzchnie warstwy 
malarskie mają tendencję do pudrowania się.
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•	 Rysunki, napisy Na ścianach przestrzeni głównej baraku liczne czarne napisy w języku niemieckim, 
wykonane od szablonu, prawdopodobnie dla potrzeb scenografii filmowej (?).
Na czołach ścianek działowych boksów zachowane oryginalne (?) napisy - numery 
wykonane błękitną i czarną kredką. Duża ilość napisów z okresu po wyzwoleniu obozu, 
zwłaszcza na ścianach łączników - drapanych, ale też wykonanych kredą, cegłą, 
ołówkiem, farbą itp.
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III. SUFITY

1. Drewniane W przedsionku baraku podsufitka z desek, z łuszczącymi się reliktami nawarstwień 
malarskich.

2. Suprema
z nawarstwieniami

W pomieszczeniach więźnia funkcyjnego i magazynie sufity z supremy, bez nawarstwień, 
ze skorodowanymi elementami mocowania.

3. Dykta/płyta Brak.
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IV.  KONSTRUKCJA DREWNIANA WRAZ Z METALOWYMI ELEMENTAMI WZMACNIAJĄCYMI
       ( szkielet drewniany, więźba dachowa)

Szkielet drewniany remontowany, z wieloma elementami wymienionymi, wielokrotnie bielony. Nawarstwienia 
malarskie łuszczą się i osypują. Metalowe kotwy są skorodowane i pokryte pozostałościami nawarstwień 
malarskich związanymi z bieleniem drewna, które łuszczą się i osypują.
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V. ELEMENTY WYPOSAŻENIA

1. Stolarka 
    drzwiowa 
    i okienna
    wraz z okuciami

W przedsionku baraku zachowane pozostałości oryginalnej stolarki drzwiowej
z kolorowymi nawarstwieniami malarskimi – futryny z reliktami okuć w postaci zawiasów 
itp. Dodatkowo, na północnej ścianie przestrzeni głównej zachowały się futryny okien 
na strych nad pomieszczeniami sąsiadującymi z przedsionkiem - bielone. Wszystkie 
nawarstwienia malarskie spękane, łuszczące się. Pozostałości okuć mocno skorodowane, 
bez nawarstwień malarskich (?). Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, płycinowe, 
remontowane. Okna zewnętrzne wymienione po wyzwoleniu obozu (?), z kilkoma 
warstwami łuszczących się, olejnych nawarstwień malarskich (?).

2. Prycze 
    z elementami  
    metalowymi

Oryginalne elementy pryczy zachowane w stosunkowo niedużym zakresie, niekiedy 
nieokorowane, ze śladami bielenia. Liczne drabinki – późniejsze (?).
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3. Piece,
obramienia
otworów
wyczystkowych
i inne elementy
systemów
kominowych

W łączniku zachowany stalowy wkład pieca – skorodowany, z pozostałościami 
osypujących się nawarstwień malarskich.

4. Instalacje
elektryczne

Brak (?).

5. Ceramika
   (głównie rury 
   kamionkowe)

W sanitariatach kamionkowe rury nieznacznie zatarte tynkiem oraz fragmenty ceramicznej 
umywalni bez nawarstwień malarskich.

6. Beton,
   (okładziny 

cokołów
umywalni, stopy
fundamentowe
słupów itp.)

Okładzina cokołów pod umywalnie zachowana fragmentarycznie, silnie zdegradowana, 
z pozostałościami odspojonych, czarnych nawarstwień malarskich. Na stopach 
fundamentowych konstrukcji drewnianej zachowane pozostałości kruchych i łuszczących 
się pobiał, oraz ugrowych i czarnych warstw malarskich.

7. Kraty, rury,
uchwyty do rur
itp.

Brak (?).
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KATALOG PROBLEMÓW KONSERWATORSKICH                                       Karta obiektu

OBIEKT NR INW.:                                                                                                                                 B-123 (odcinek BIb)

1. Datowanie: rozpoczęcie budowy 7 października 1941 r.

2. Funkcja/przeznaczenie:
barak mieszkalny; od marca 1942 r. funkcjonował jako „stacja izolacyjna” szpitala obozowego
– umieszczano w nim ciężko chorych i krańcowo wyczerpanych więźniów, którzy oczekiwali w nim na śmierć.

3. Cechy charakterystyczne, uwagi ogólne:
barak ceglany o drewnianej konstrukcji szkieletowej, z sanitariatami wydzielonymi od strony 
zachodniej, o bardzo zróżnicowanym podziale przestrzennym – we wschodnim skrzydle wydzielonych 
kilka pomieszczeń i otwarta przestrzeń, od południa połączony wewnętrznym dziedzińcem z 
sąsiednim barakiem, o podobnej funkcji; wielokrotnie remontowany; nie przeznaczony do zwiedzania; 
zachowane liczne oryginalne elementy wyposażenia wnętrza oraz nawarstwienia malarskie.

Lokalizacja na terenie odcinka BI

Rzut obiektu (z lokalizacją fotografii)
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I. ELEWACJE

Ściany elewacyjne z cegły rozbiórkowej. Na powierzchni widoczne pozostałości nawarstwień malarskich: pobiały 
oraz glinki – łuszczące się i pudrujące. Strefa przyziemia zawilgocona (widoczna granica podciągania wody), 
omszała, z nalotami glonów i porostów.
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II. ŚCIANY WEWNĘTRZNE

1. Drewniane Brak.

2. Murowane

•	 Konstrukcja Na elewacjach budynku widoczne liczne rysy i pęknięcia, zwłaszcza ścian 
podłużnych przyszczytowych. Ściany szczytowe podstemplowane od zewnątrz. 
Czytelne ślady ingerencji w postaci przemurowań i zatarć, liczne ubytki cegieł. 
We wnętrzach budynku pionowe i ukośne pęknięcia bądź zarysowania ścian, 
również z przemieszczeniami, – związane z ich osiadaniem, skoncentrowane 
głównie wokół ościeży drzwiowych lub okiennych, bądź na łączeniach 
poszczególnych ścian, w tym działowych z elewacyjnymi. Zwłaszcza
w przedsionku i dwóch pomieszczeniach z nim sąsiadujących, w sanitariatach 
oraz wzdłuż południowej elewacji budynku. Wiele ścian podstemplowanych, 
w tym ściany południowe przedsionka i pomieszczeń z nim sąsiadujących, 
nadproża sanitariatów oraz kilka ścian działowych we wschodniej części 
baraku. Całość spięta w okresie powojennym z drewnianą konstrukcją 
metalowymi ściągami.
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•	 Tynki Tynki występują na ścianach przedsionka, pomieszczeniach więźnia 
funkcyjnego i magazynu, przestrzeni głównej baraku, ściankach działowych 
(zarówno pomieszczeń wydzielonych w części wschodniej budynku jak 
i pryczy), a także w sanitariatach. Spora część ścian działowych oraz 
wewnętrznych stron ścian elewacyjnych pozostaje jednak nietynkowana
- nawarstwienia malarskie leżą bezpośrednio na cegle lub na cienkiej
i niestarannie roztartej zaprawie murarskiej. Niemal w całym budynku
(np. w sanitariatach, w przedsionku, na czołach ścianek działowych pryczy)
w ubytkach tynków widać warstwy malarskie (najczęściej pobiały lub czarne 
brudniki) leżące bezpośrednio na cegle i dopiero później przesłonięte tynkiem. 

W najgorszym stanie są tynki na wewnętrznej stronie ścian elewacyjnych,
w przedsionku i pomieszczeniach z nim sąsiadujących oraz sanitariatach 
- mocno zawilgocone i zasolone, a co za tym idzie spękane, zmurszałe, 
odspajające się i osypujące, z widoczną granicą podciągania wody i nalotami 
związanymi z działalnością mikroorganizmów, ale też rozległymi ubytkami
a czasem uzupełnieniami zaprawy. Również na ściankach działowych lokalnie 
widoczne są uzupełnienia i zatarcia skoncentrowane głównie wokół pęknięć 
oraz w partiach przyziemia, ale też spękania, rozwarstwienia i łuszczenie się 
zaprawy w formie płatów.
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•	 Warstwy malarskie  
     (monochromie, 
      pobiały, wzory 
      „z wałka”)

Wykończenia malarskie ścian w większości wnętrz są wielowarstwowe, głównie 
monochromatyczne (pobiały lub warstwy klejowe), choć na ścianach przestrzeni 
głównej, w przedsionku, magazynie i pomieszczeniu więźnia funkcyjnego 
występują proste dekoracje w postaci lamperii, brudników, pasów okalających itp. 
W innych częściach budynku (np. łączniki) widoczne również w odkrywkach pod 
warstwami późniejszych przemalowań bądź zatarć. W poszczególnych odrębnych 
pomieszczeniach intensywne kolory z odciętymi pasami faset, brudników 
zachodzących także na narożniki itp., ale też wzory „z wałka”.
Pod warstwami pobiały leżącymi bezpośrednio na cegle widoczne pojedyncze, 
prawdopodobnie wtórnie użyte (?) cegły z warstwą intensywnie błękitnej farby. 

Wszystkie powierzchnie ścian brudne i zakurzone, a zwłaszcza te o chropowatej 
fakturze (np. bielona, nietynkowana cegła). Dodatkowo liczne zacieki
i zaplamienia, lokalne zatarcia. Wierzchnie warstwy malarskie wykazują tendencję 
do pudrowania się, ale przede wszystkim łuszczą się i odspajają, oddzielając 
się od wcześniejszych wymalowań i osypując, z czym wiążą się liczne, różnej 
głębokości ubytki oraz przenikanie się poszczególnych warstw.
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•	 Rysunki, napisy We wszystkich wnętrzach baraku a zwłaszcza w przedsionku,
obu pomieszczeniach z nim sąsiadujących, przestrzeni głównej i sanitariatach, 
występują napisy (rzadziej rysunki) – głównie z czasów po wyzwoleniu obozu (?). 
Od mających charakter dokumentarny po akty wandalizmu, wykonane farbami, 
ołówkiem, kredą, węglem, flamastrami, kredkami itp., dużo rytów.
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III. SUFITY

1. Drewniane
Drewniany, malowany sufit zachowany wyłącznie w pomieszczeniu przedsionka. 
Pozostałości nawarstwień malarskich łuszczą się i osypują.

2. Suprema
    z nawarstwieniami

Sufity z supremy zachowały się wyłącznie w dwóch pomieszczeniach 
sąsiadujących z przedsionkiem – mocno zawilgocone i zagrzybione, a w związku
z tym rozwarstwiające się i rozpadające, z mocno skorodowanym zbrojeniem
i mocowaniem płyt, oraz pozostałościami zmurszałego tynku z nawarstwieniami 
malarskimi.

3. Dykta/płyta Brak.
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IV.  KONSTRUKCJA DREWNIANA WRAZ Z METALOWYMI ELEMENTAMI WZMACNIAJĄCYMI
       ( szkielet drewniany, więźba dachowa)

Pomimo kilku remontów szkielet drewniany zachował wiele oryginalnych elementów z nawarstwieniami 
malarskimi. Te które ocalały noszą ślady wielokrotnego bielenia, w postaci łuszczących się i osypujących,
a niekiedy pudrujących reliktów warstwy malarskiej, częściowo przesączonej czarno-brązowym impregnatem
do drewna (?). Elementy stalowe typu kotwy, śruby itp. malowane Penetrolem (?), niektóre pobiałkowane
wraz z drewnem.
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V. ELEMENTY WYPOSAŻENIA

1. Stolarka drzwiowa 
    i okienna wraz 
    z okuciami

Stosunkowo dużo pozostałości oryginalnej stolarki drzwiowej i okiennej wraz 
z okuciami w postaci zawiasów, zamków itp. Futryny drzwi w przedsionku oraz 
pomieszczeniach wydzielonych w południowo-wschodniej części budynku 
najczęściej ze śladami wielokrotnego malowania olejnego (?). Warstwy malarskie 
spieczone, spękane, łuszczące się. Pozostałości metalowych okuć skorodowane
i bez nawarstwień malarskich (?). Drzwi wejściowe późniejsze (?), dwuskrzydłowe, 
płycinowe, remontowane. Okna zewnętrze poobozowe, z dwoma łuszczącymi się 
warstwami olejnej farby. Okna wewnątrz budynku z pozostałościami
wymalowań ścian.
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2. Prycze z elementami  
    metalowymi

Stosunkowo niewielka ilość zachowanych oryginalnych (?) elementów 
drewnianych pryczy, z pozostałościami nawarstwień malarskich. Niektóre 
z legarów wtórnie użyte – widoczne wcięcia i inne ślady po pierwotnym 
zastosowaniu.

3. Piece,
    obramienia otworów  
    wyczystkowych 
    i inne elementy   
    systemów kominowych

Brak.

4. Instalacje elektryczne
   

Zachowane fragmenty metalowych rurek będących pozostałościami po instalacji 
elektrycznej, – bielone jednocześnie ze ścianami lub konstrukcją budynku, po 
której przebiegały, mocno skorodowane. Pozostałości nawarstwień malarskich 
łuszczą się i osypują w związku z przenikającymi przez nie produktami korozji.
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5. Ceramika (głównie rury  
    kamionkowe)

W sanitariatach zachowane kamionkowe rury - pozostałości instalacji 
kanalizacyjnej (wentylacyjnej), z przetartymi nawarstwieniami związanymi
z tynkowaniem i malowaniem ścian. Ceramiczne, szkliwione umywalnie
bez nawarstwień malarskich.

6. Beton,
    (okładziny cokołów 
     umywalni, stopy
     fundamentowe
     słupów itp.)

Cementowe, bielone tynki na murowanych cokołach ceramicznych umywalni
w sanitariatach, spękane, odspojone i zasolone, liczne przemurowania i zatarcia, 
warstwy malarskie łuszczą się i osypują. Betonowe stopy fundamentowe 
konstrukcji drewnianej bez nawarstwień malarskich (?).
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7. Kraty, rury, uchwyty
    do rur itp.

Na jednym z okien południowej elewacji baraku zachowane zewnętrzne kraty 
z nawarstwieniami malarskimi – spęcherzenia i osypywanie się warstwy malarskiej 
związane jest z korozją podłoża.
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KATALOG PROBLEMÓW KONSERWATORSKICH                                       Karta obiektu

OBIEKT NR INW.:                                                                                                                                B-124 (odcinek BIb)

1. Datowanie: rozpoczęcie budowy 7 października 1941 r.

2. Funkcja/przeznaczenie:
barak mieszkalny, szpital; od marca 1942 r. funkcjonował jako „stacja izolacyjna” szpitala obozowego 
– pacjenci oczekiwali w nim na śmierć.

3. Cechy charakterystyczne, uwagi ogólne:
barak ceglany o drewnianej konstrukcji szkieletowej, z sanitariatami wydzielonymi od strony 
zachodniej; od północy połączony wewnętrznym dziedzińcem z sąsiednim barakiem o podobnej 
funkcji; wielokrotnie remontowany; nie przeznaczony do zwiedzania; zachowane liczne oryginalne 
elementy wyposażenia wnętrza oraz nawarstwienia malarskie.

Lokalizacja na terenie odcinka BI

Rzut obiektu (z lokalizacją fotografii)

  



Karta obiektu  B-124 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu340

I. ELEWACJE

Ściany elewacyjne z cegły rozbiórkowej. Na powierzchni cegieł (zwłaszcza elewacji północnej i południowej) 
widoczne pozostałości nawarstwień malarskich: grubej, łuszczącej się warstwy pobiały (?) z widocznymi śladami 
pędzla oraz śladowe ilości glinki, również łuszczącej się i pudrującej. Dodatkowo po zachodniej stronie elewacji 
północnej przemurowanie i zmurszałe, osypujące się tynki wraz z nawarstwieniami malarskimi (pobiała i czarny, 
olejny (?) brudnik). Strefa przyziemia zawilgocona (widoczna granica podciągania wody), omszała,
naloty glonów i porostów.
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II. ŚCIANY WEWNĘTRZNE

1. Drewniane W przestrzeni głównej, naprzeciwko wejścia do baraku, drewniana ściana 
wydzielająca od strony południowej kolejne pomieszczenie – bardzo 
niestabilna konstrukcyjnie; poszczególne ścianki oddzielone, wypaczone
i odchylone; duże szczeliny zarówno pomiędzy poszczególnymi deskami jak 
i większymi płaszczyznami konstrukcji; podparta zewnętrzną konstrukcją 
zabezpieczającą w związku z niebezpieczeństwem zawalenia się; pojedyncze 
elementy późniejsze lub wtórnie użyte (?). Całość pokrywa kilka warstw 
malarskich, olejnych i klejowych. Nawarstwienia te są daszkowato odspojone, 
łuszczą się i osypują.
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2. Murowane

•	 Konstrukcja Na elewacjach budynku widoczne liczne pęknięcia konstrukcyjne wraz
z przemieszczeniami (zwłaszcza ścian podłużnych w narożnikach), elewacja 
zachodnia podparta stemplowaniem. Czytelne ślady ingerencji w postaci 
przemurowań (w tym związane z hydroizolacją budynku) i zatarć, liczne ubytki 
cegieł. We wnętrzu baraku widoczne liczne pionowe i ukośne pęknięcia bądź 
zarysowania ścian. W przypadku ścian elewacyjnych związane z ich osiadaniem 
bądź przemurowaniami, na ścianach działowych skoncentrowane głównie 
wokół ościeży drzwiowych lub okiennych, bądź na łączeniach poszczególnych 
ścian, w tym działowych z elewacyjnymi, – zwłaszcza w przedsionku i dwóch 
pomieszczeniach sąsiadujących oraz w sanitariatach. Spękane również ścianki 
działowe boksów z pryczami – niektóre zagrożone zawaleniem. Całość spięta
w okresie powojennym z drewnianą konstrukcją metalowymi ściągami.
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•	 Tynki Tynki występują na ścianach przedsionka, pomieszczeniach więźnia 
funkcyjnego i magazynu, głównej przestrzeni baraku, ściankach działowych 
pryczy oraz w sanitariatach. Nietynkowane pozostają niemal wyłącznie 
poszczególne ściany (np. boksów), na których nawarstwienia malarskie leżą 
bezpośrednio na cegle. Niemal w całym budynku (np. w sanitariatach,
w przedsionku, na czołach ścianek działowych pryczy) w ubytkach tynków 
widać jednak różnokolorowe warstwy malarskie (białe, czarne, jasnozielone) 
leżące bezpośrednio na cegle i dopiero później przesłonięte tynkiem.

W najgorszym stanie są tynki na wewnętrznej stronie ścian elewacyjnych,
w przedsionku i pomieszczeniach z nim sąsiadujących oraz w sanitariatach
- do wysokości ok. 50 cm mocno zawilgocone i zasolone a co za tym idzie 
spękane, odspojone i osypujące się, o osłabionej spoistości, z licznymi 
zaplamieniami (widoczna granica podciągania wody) i nalotami związanymi
z działalnością mikroorganizmów, ale też rozległymi ubytkami i uzupełnieniami 
zaprawy. Również na ściankach działowych lokalnie widoczne są liczne 
uzupełnienia i zatarcia skoncentrowane wokół pęknięć, pionowych elementów 
konstrukcyjnych, nadproży otworów drzwiowych oraz w partiach przyziemia,
a też spękania, rozwarstwienia i łuszczenie się zaprawy całymi płatami. Tynki 
na wewnętrznej stronie drewnianej ściany i wewnątrz pomieszczenia
w południowej części pomieszczenia głównego (na wprost wejścia do baraku) 
leżą na okładzinie z supremy, z czym związane są pomniejsze pęknięcia 
zaprawy (na łączeniach poszczególnych płyt) oraz deformacji i wykruszenia.

  16                                                                                                      17



Karta obiektu  B-124 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu 345

  18                                                                                                      19

  20                                                                                                      21

  22                                                                                                      23

↑



Karta obiektu  B-124 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu346

  27

  24                                                                                                      25

  26



Karta obiektu  B-124 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu 347

•	 Warstwy malarskie  
     (monochromie, 
      pobiały, wzory 
     „z wałka”)

Wykończenia malarskie ścian w większości wnętrz są wielowarstwowe, 
głównie monochromatyczne (pobiały lub warstwy klejowe) choć na ścianach 
pomieszczenia głównego, w przedsionku, magazynie i pomieszczeniu więźnia 
funkcyjnego występują proste dekoracje w postaci lamperii itp., a w pozostałych 
częściach budynku spod późniejszych nawarstwień malarskich prześwitują tzw. 
brudniki (często pod tynkiem, bezpośrednio na cegle). Na ścianach boksów
i w łącznikach wielowarstwowe pobiałki wapienne leżące na cienkiej warstwie 
tynku lub bezpośrednio na cegle. W pojedynczych boksach lub pomieszczeniach 
intensywne kolory z odciętymi pasami fasetami lub proste wzory („z wałka” 
ale też odciskane szmaty?). W sanitariatach tynki bez nawarstwień malarskich 
lub malowane częściowo, albo warstwy pobiał na cegle widoczne w ubytkach 
późniejszej zaprawy. 

Wszystkie powierzchnie ścian brudne i zakurzone, a zwłaszcza te o chropowatej 
fakturze (np. bielona cegła). Dodatkowo liczne brudne zacieki i zaplamienia, 
zachlapania z zaprawy i rozległe zatarcia. Wierzchnie warstwy malarskie wykazują 
tendencję do pudrowania się, a przede wszystkim odspajania się i łuszczenia, 
zwłaszcza w przedsionku i pomieszczeniach z nim sąsiadujących oraz na ścianach 
przestrzeni głównej. Liczne ubytki przez co wiele nakładających się warstw 
malarskich przenika się.
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•	 Rysunki, napisy We wszystkich wnętrzach baraku a zwłaszcza w przestrzeni głównej
i sanitariatach, widoczne napisy (rzadziej rysunki) – powstałe głównie
po wyzwoleniu obozu (?). Od mających charakter dokumentarny po współczesne 
akty wandalizmu, wykonane farbami, ołówkiem, kredą, węglem, flamastrami, 
kredkami itp., dużo rytów.
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III. SUFITY

1. Drewniane Wyłącznie z czasów powojennych, bez nawarstwień malarskich.

2. Suprema
    z nawarstwieniami

Sufity z supremy nie zachowały się. Płyty wiórowo-cementowe występują 
wyłącznie na ścianach pomieszczenia naprzeciw głównego wejścia do baraku - 
tynkowane, z nawarstwieniami malarskimi, spękane, z licznymi wykruszeniami
i zatarciami tynku (patrz Tynki).

3. Dykta/płyta Brak.

IV.  KONSTRUKCJA DREWNIANA WRAZ Z METALOWYMI ELEMENTAMI WZMACNIAJĄCYMI
       ( szkielet drewniany, więźba dachowa)

Szkielet drewniany zachował stosunkowo dużo oryginalnych elementów z nawarstwieniami malarskimi, choć część 
wymieniono. Kilkakrotnie remontowany, w tym bielony; widoczne pozostałości białej i ugrowej farby (pobiały?), 
częściowo przesączone później czarno-brązowym impregnatem (?). Nawarstwienia malarskie zachowane raczej 
śladowo, łuszczą się i osypują. Większe bielone powierzchnie zachowane w sanitariatach - pudrują się. Jedynie 
miejscowo zachowały się ślady malowanych, czarnych brudników w dolnych partiach słupów. Elementy metalowe 
typu kotwy, śruby itp. malowane Penetrolem, niektóre pobiałkowane lub malowane wraz z drewnem.
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V. ELEMENTY WYPOSAŻENIA

1. Stolarka
    drzwiowa i okienna
    wraz z okuciami

W przedsionku oraz w pomieszczeniu naprzeciw głównego wejścia do baraku, jak 
również w północno-wschodnim narożniku budynku, zachowane futryny drzwiowe 
ze śladami wielokrotnego malowania olejnego (?). Warstwy malarskie spieczone, 
spękane, łuszczące się. Pozostałości metalowych okuć skorodowane
i bez nawarstwień malarskich (?). W korytarzu po prawej stronie od wejścia
do budynku zachowane wielokrotnie malowane i bielone drzwi wraz futryną,
a w zasadzie niewielką drewnianą ścianką, z okuciami: zamkiem, haczykami itp. 
– skorodowanymi, z pozostałościami pobiały. Grube i kruche łuski nawarstwień 
malarskich odpadają od drewna całymi płatami. Na północnej ścianie głównej 
przestrzeni baraku zachowane pozostałości drewnianych ościeżnic okien 
na poddasze nad pokojami sąsiadującymi z przedsionkiem. Okna zewnętrze 
wymienione po wyzwoleniu obozu (?), z dwoma łuszczącymi się warstwami
olejnej farby. Drzwi wejściowe również późniejsze, remontowane.
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2. Prycze z elementami  
    metalowymi

Stosunkowo niewielka ilość zachowanych oryginalnych (?) elementów pryczy, 
bielonych, przesączonych później czarno-brązowym impregnatem. Nawarstwienia 
malarskie łuszczą się i osypują. Na najbardziej eksponowanych elementach 
pojedyncze współczesne napisy flamastrem i ryty.
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3. Piece,
    obramienia otworów  
    wyczystkowych 
    i inne elementy   
    systemów kominowych

Brak.

4. Instalacje elektryczne
    

Zachowane metalowe rurki będące pozostałościami po instalacji elektrycznej 
- bielone jednocześnie ze ścianami lub konstrukcją budynku, po której biegną, 
mocno skorodowane. Nawarstwienia malarskie osypujące się w związku 
z przenikającymi przez nie produktami korozji. Również ślady po rurkach instalacji 
odciśnięte w tynku.

5. Ceramika (głównie rury  
    kamionkowe)

W sanitariatach zachowane kamionkowe rury będące pozostałością instalacji 
kanalizacyjnej (wentylacyjnej) oraz ceramiczne, szkliwione umywalnie
- bez nawarstwień malarskich.

6. Beton,
    (okładziny cokołów 
     umywalni, stopy funda
     mentowe słupów itp.)

Cementowe okładziny na murowanych stopach fundamentowych słupów 
konstrukcji budynku z pozostałościami czarnej warstwy malarskiej – 
odspajającymi się i osypującymi. Murowane i tynkowane cokoły ceramicznych 
umywalni w sanitariatach bez nawarstwień.

7. Kraty, rury, uchwyty
    do rur itp.

Zachowane pojedyncze metalowe rury instalacji wodociągowej w sanitariatach, 
bez nawarstwień malarskich.
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KATALOG PROBLEMÓW KONSERWATORSKICH                                       Karta obiektu

OBIEKT NR INW.:                                                                                                                                B-125 (odcinek BIb) 

1. Datowanie: rozpoczęcie budowy 24 listopada 1941 r.

2. Funkcja/przeznaczenie: barak mieszkalny.

3. Cechy charakterystyczne, uwagi ogólne: 
barak ceglany o drewnianej konstrukcji szkieletowej, z sanitariatami wydzielonymi od strony 
wschodniej; zachowane liczne oryginalne elementy wyposażenia wnętrza oraz nawarstwienia 
malarskie; wielokrotnie remontowany; nie przeznaczony do zwiedzania.

 Lokalizacja na terenie odcinka BI

 
Rzut obiektu (z lokalizacją fotografii)



Karta obiektu  B-125 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu356

I. ELEWACJE

Ściany elewacyjne z cegły rozbiórkowej, z widocznymi przemurowaniami i pozostałościami jasnej, pudrującej się 
glinki rozprowadzonej na powierzchni wątku. Lokalnie, na pojedynczych cegłach, także ślady białej farby
lub zacierki (?), – nieznacznie spękanej i kruchej. W strefie przyziemia, zwłaszcza na elewacji północnej, widoczne 
naloty i przebarwienia związane z zanieczyszczeniem mikrobiologicznym.

II. ŚCIANY WEWNĘTRZNE

1. Drewniane Wejście z przedsionka do przestrzeni głównej ujęte wąskim deskowaniem z nawar-
stwieniami malarskimi (warstwa wierzchnia zielona, spodnia czarna) – przetartymi, 
łuszczącymi się i odspajającymi.

2. Murowane

•	 Konstrukcja Widoczne ślady licznych remontów, polegających na przemurowaniach
i zabezpieczaniu ścian szczytowych oraz lokalnych uzupełnieniach wątku i tynków.
Na ścianach w głównej przestrzeni baraku widoczne pionowe pęknięcia konstrukcyjne. 
W przedsionku wyłącznie pomniejsze zarysowania w obszarze nadproży. W okresie 
powojennym wprowadzono ściągi stalowe w celu stabilizacji konstrukcji budynku.
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•	 Tynki Tynkowane ściany występują w większości pomieszczeń baraku: w przedsionku, 
pomieszczeniu więźnia funkcyjnego, magazynie, przestrzeni głównej, na ścianach 
łączników i kominów, oraz w sanitariatach. Tylko w przypadku ścianek boksów tynki 
zastosowano lokalnie – część ścian pryczy pozostaje wyłącznie wielowarstwowo 
bielona. 

Największe uszkodzenia tynków związane są z działalnością soli rozpuszczalnych
w wodzie oraz podciąganiem kapilarnym wody z gruntu – na wewnętrznej stronie 
ścian elewacyjnych w pryczach widoczne rozległe ubytki i odspojenia zaprawy 
związane z wymianą cegieł podczas hydroizolacji obiektu, w pomieszczeniach 
sąsiadujących z przedsionkiem - cementowe zatarcia, ubytki i dezintegracja zaprawy 
związana z zawilgoceniem przyziemia, w sanitariatach czytelna granica podciągania 
wody, brudne zacieki i zaplamienia dolnych partii ścian. We wszystkich pozostałych 
miejscach występowania tynków widoczne nieznaczne, powierzchniowe spęcherzenia 
i osypywanie się wierzchnich warstw zaprawy w przyziemiu. W miejscach pęknięć 
konstrukcyjnych oraz w pobliżu styku z drewnianą konstrukcją budynku widoczne 
cementowe zatarcia, lokalnie większe łaty nowego tynku.
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•	 Warstwy 
malarskie

  (monochromie, 
  pobiały, wzory 

     „z wałka”)

Kolorowe warstwy malarskie występują w przedsionku, pomieszczeniach z nim 
sąsiadujących oraz w przestrzeni głównej baraku – wielowarstwowe, przenikające się,
z wydzieloną lamperią (przedsionek), lamperią i brudnikiem (ściany w przestrzeni 
głównej) lub powtarzalnymi wzorami z tzw. „wałka” (pomieszczenia przy przedsionku, 
górne partie ścian w przestrzeni głównej). Pozostałe ściany baraku bielone 
wielowarstwowo. Przy czym w ubytkach tynków na ściankach pryczy widoczne są 
pobiały leżące bezpośrednio na cegle, natomiast na czołach ścianek działowych 
boksów, w złuszczeniach tynku widać ciemne warstwy malarskie. Na ścianach łączników 
wielowarstwowe brudniki. Sanitariaty wyłącznie tynkowane, bez nawarstwień malarskich. 

Wszystkie powierzchnie ścian mocno zakurzone. Grubsze warstwy kurzu zalegają na 
nierównej powierzchni ścian i zdeformowanych łuskach warstw malarskich i pobiał, 
głównie na ściakach pryczy. Lokalnie widoczne brudne zacieki. Warstwy malarskie mocno 
przetarte, rozwarstwiają się i łuszczą, wykazując tendencję do odspajania się (w tym 
całymi płatami) i osypywania. W obszarach reperacji tynków przysłonięte cementowymi 
zacierkami.
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•	 Rysunki, napisy Stosunkowo niewielka liczba napisów, wykonanych głównie po wyzwoleniu obozu
– ołówkiem, czarną kredką (?), węglem (?) itp.
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III. SUFITY

1. Drewniane W przedsionku widoczna podsufitka z desek, bez nawarstwień malarskich.

2. Suprema
z nawarstwieniami

W pomieszczeniach więźnia funkcyjnego i magazynie zachowane sufity z otynkowanej 
supremy, pokrytej kilkoma warstwami pobiał – w bardzo złym stanie, zniszczenia są 
spowodowane silnym zawilgoceniem i destrukcją drewnianej konstrukcji. Płyty supremy 
zdeformowane - uginają się pod wpływem własnego ciężaru. Tynki rozwarstwiające 
się i osypujące, spękane w miejscach łączeń, z licznymi ubytkami. Warstwy malarskie 
intensywnie zabrudzone, odspajają się i łuszczą w formie płatów. Metalowe elementy 
montażowe są skorodowane.

3. Dykta/płyta Brak.
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IV.  KONSTRUKCJA DREWNIANA WRAZ Z METALOWYMI ELEMENTAMI WZMACNIAJĄCYMI
       ( szkielet drewniany, więźba dachowa)

Konstrukcja drewniana i więźba wielokrotnie remontowane, w tym bielone, część elementów wymienionych. 
Zachowane pozostałości białych powłok malarskich z czarnym brudnikiem w dolnych częściach słupów, 
ulegają złuszczeniu. Relikty pobiał widoczne również na skorodowanych kotwach łączących słupy konstrukcji 
z betonowymi stopami fundamentowymi – osypują się w związku z przenikającymi przez nie produktami korozji.

V. ELEMENTY WYPOSAŻENIA

1. Stolarka 
    drzwiowa 
    i okienna
    wraz z okuciami

W przedsionku baraku zachowane pozostałości oryginalnej stolarki drzwiowej
z kolorowymi nawarstwieniami malarskimi – futryny z reliktami z okuć w postaci zawiasów 
itp. Nawarstwienia malarskie spękane, łuszczą się i osypują. Pozostałości okuć mocno 
skorodowane, bez nawarstwień malarskich (?). Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, 
płycinowe, remontowane. Okna zewnętrzne wymienione po wyzwoleniu obozu (?),
z kilkoma warstwami łuszczących się, olejnych nawarstwień malarskich (?).

2. Prycze 
    z elementami  
    metalowymi

Zachowane nieliczne oryginalne elementy pryczy – większość została wymieniona na nowe 
podczas remontu w 1988 r. (104 sztuki). Brak nawarstwień malarskich (?).
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3. Piece, 
    obramienia   
    otworów 
    wyczystkowych
    i inne elementy   
    systemów   
    kominowych

Brak.

4. Instalacje  
     elektryczne

Zachowane relikty instalacji elektrycznej (np. w pomieszczeniu sąsiadującym
z przedsionkiem) w postaci metalowych, skorodowanych rurek z przewodami, pokrytymi 
nawarstwieniami związanymi z malowaniem ścian wokół. Warstwy farby odspajają się
i łuszczą, są przebarwione w związku z korozją metalu.

5. Ceramika
    (głównie rury 
    kamionkowe)

Ceramiczne, szkliwione umywalnie oraz kamionkowe odpływy w sanitariatach bez 
nawarstwień malarskich.
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6. Beton,
    (okładziny 
    cokołów    
    umywalni, stopy 
    fundamentowe 
    słupów itp.)

Betonowa okładzina cokołu umywalki przyściennej pokryta wykwitami soli, spękana 
i odspojona, z ubytkami przy podłodze, bez nawarstwień malarskich (?). Stopy 
fundamentowe drewnianej konstrukcji budynku z kilkoma warstwami odspajających się
i łuszczących, grubych pobiał i pozostałościami czarnej warstwy malarskiej – brudnika.

7. Kraty, rury,
    uchwyty do rur   
    itp.

Brak.
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KATALOG PROBLEMÓW KONSERWATORSKICH                                       Karta obiektu

OBIEKT NR INW.:                                                                                                                                B-126 (odcinek BIb)

1. Datowanie: rozpoczęcie budowy 24 listopada 1941 r.

2. Funkcja/przeznaczenie: barak mieszkalny.

3. Cechy charakterystyczne, uwagi ogólne: 
barak ceglany o drewnianej konstrukcji szkieletowej, z sanitariatami wydzielonymi przy wschodniej 
ścianie szczytowej; liczne oryginalne nawarstwienia malarskie; wielokrotnie remontowany;

nieudostępniony zwiedzającym.

 Lokalizacja na terenie odcinka BI

 
Rzut obiektu (z lokalizacją fotografii)
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I. ELEWACJE

Ściany elewacyjne z cegły rozbiórkowej, z licznymi przemurowaniami, w tym partii przyziemia – związane
z hydroizolacją budynku. Powierzchnia wszystkich elewacji pokryta warstwą jasnej, pudrującej się glinki. Glinka
w dolnych partiach jest najprawdopodobniej warstwą późniejszą, związaną z wymianą zdegradowanych cegieł (?), 
natomiast w wyższych partiach ścian zachowały się resztki oryginalnej, zniszczonej przez czynniki atmosferyczne. 
Widoczna granica podciągania wilgoci z gruntu oraz dezintegracja struktury materiałów budowlanych na skutek 
krystalizacji soli rozpuszczalnych w wodzie. Obserwuje się wysoki stopień zanieczyszczenia mikrobiologicznego – 
naloty i zaplamienia, zwłaszcza na elewacji północnej.

II. ŚCIANY WEWNĘTRZNE

1. Drewniane Brak.

2. Murowane

•	 Konstrukcja Obserwuje się pęknięcia i przemieszczenia ścian elewacyjnych na skutek 
nierównomiernego osiadania fundamentów i destrukcji ceglanego wątku, elewacja 
zachodnia podparta zewnętrznym stemplowaniem. Wewnątrz występują typowe 
dla większości baraków problemy związane z konstrukcją ścianek działowych 
przedsionka, objawiające się spękaniami wokół futryn i nadproży. Szczególne duże 
pęknięcie widoczne jest też na ścianie wschodniej przestrzeni głównej baraku.Całość 
wzmocniona po wojnie stalowymi ściągami.
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•	 Tynki Tynkowane ściany występują typowo dla większości baraków: w przedsionku,
pomieszczeniu więźnia funkcyjnego, magazynie, przestrzeni głównej baraku,
na ścianach łączników oraz w sanitariatach. Pozostałe ściany bielone wielowarstwowo 
i tynkowane lokalnie. 

W wielu miejscach tynki są silnie zdegradowane, widać miejscowe odspojenia, 
rozwarstwienia i złuszczenia, zwłaszcza w dolnych partiach ścian, gdzie obserwuje 
się osypywanie zapraw i ich odpadanie płatami na skutek działania wilgoci, soli 
rozpuszczalnych w wodzie oraz skażenia mikrobiologicznego. W dolnych partiach ścian 
oraz miejscach styku z drewnianymi słupami konstrukcyjnymi występują reperacje 
tynków w formie zatarć lub uzupełnień ubytków zaprawą cementową, które wzmagają 
istniejące zniszczenia i prowokują powstawanie nowych - w obrębie uszczelnionych 
cementową zacierką powierzchni zdegradowanych tynków następuje zintensyfikowana 
krystalizacja soli.

  5                                                                                                       6

  7                                                                                                       8

↑



Karta obiektu  B-126 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu368

•	 Warstwy 
malarskie 
(monochromie, 
pobiały, wzory 
„z wałka”)

Dekoracje malarskie w przedsionku, pomieszczeniach z nim sąsiadujących i przestrzeni 
głównej baraku wielowarstwowe, kolorowe, z wydzieloną lamperią oraz stosunkowo 
wysokim, czarnym brudnikiem. Na ścianach boksów i w łącznikach występują 
wielowarstwowe pobiałki wapienne leżące na tynku lub bezpośrednio na cegle. 
Ponadto pozostałości warstw malarskich leżących na cegle i przysłoniętych czarną farbą 
(brudnikiem). 

Wszystkie powierzchnie ścian są mocno zakurzone, z ciemnymi zaciekami i plamami. 
Grubsze warstwy kurzu zalegają na nierównej powierzchni ścian i zdeformowanych 
łuskach warstw malarskich i pobiał. Warstwy malarskie spękane, odspojone od podłoża, 
miejscami złuszczone, z tendencją do pudrowania się. Widoczne liczne ubytki warstw 
wierzchnich. Pobiały wapienne są kruche, rozwarstwiają się i odpadają.
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•	 Rysunki, 
napisy

Występuje stosunkowo niewielka liczba napisów powstałych po wyzwoleniu obozu - 
drapanych, wykonanych ołówkiem i niebieską kredką, kredą lub pisakiem. Najwięcej 
w przestrzeni głównej baraku.

III. SUFITY

1. Drewniane W przedsionku baraku oraz sąsiadującym z nim pomieszczeniem zachodnim, podsufitki
z desek, bez nawarstwień malarskich.

2. Suprema
z nawarstwieniami

W pomieszczeniu więźnia funkcyjnego zachowany sufit z supremy, z odspojonymi
i łuszczącymi się nawarstwieniami malarskimi.

Patrz Fot. nr 7.

3. Dykta/płyta Brak.
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IV.  KONSTRUKCJA DREWNIANA WRAZ Z METALOWYMI ELEMENTAMI WZMACNIAJĄCYMI
       ( szkielet drewniany, więźba dachowa)

Więźba dachowa remontowana, częściowo wymieniana oraz impregnowana Impreksem. Mimo to szkielet 
drewniany zachował wiele elementów oryginalnych. Słupy pokryte są pozostałościami grubych nawarstwień 
malarskich – pobiał, lokalnie przesączonych impregnatem. Elementy metalowe typu ściągi zabezpieczone przed 
korozją (?). Na kotwach łączących słupy ze stopami fundamentowymi widoczne pozostałości osypujących się 
pobiał, przez którą przenikają produkty korozji metalu.

V. ELEMENTY WYPOSAŻENIA

1. Stolarka 
    drzwiowa 
    i okienna
    wraz z okuciami

W przedsionku baraku zachowane elementy oryginalnej, obozowej stolarki drzwiowej
z nawarstwieniami malarskimi – futryny pokryte olejnymi (?) nawarstwieniami, 
łuszczącymi się, z licznymi ubytkami. Pozostałości okuć skorodowane i bez widocznych 
nawarstwień malarskich (?). Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, płycinowe, remontowane. 
Okna zewnętrzne wymienione po wyzwoleniu obozu (?), z kilkoma warstwami łuszczących 
się, olejnych nawarstwień malarskich (?).

2. Prycze 
    z elementami  
    metalowymi

 Wiele elementów pryczy zostało wymienionych i nasączonych Impreksem. Część desek
z pozostałościami osypujących się pobiał.
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3. Piece, 
    obramienia   
    otworów 
    wyczystkowych
    i inne elementy   
    systemów   
    kominowych

W pomieszczeniu sąsiadującym z przedsionkiem po lewej stronie, pozostałość systemu 
kominowego w postaci kamionkowej rury, bez nawarstwień malarskich.

4. Instalacje  
     elektryczne

Brak (?).

5. Ceramika
    (głównie rury 
    kamionkowe)

W sanitariatach zachowane pozostałości instalacji kanalizacyjnej (wentylacyjnej)
w postaci kamionkowych rur pokrytych łuszczącymi się nawarstwieniami pochodzącymi
z malowania ścian.
Kamionkowa rura, bez nawarstwień, zachowana też w jednym z pomieszczeń przy 
przedsionku – element systemu kominowego.
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6. Beton,
    (okładziny 
    cokołów 
    umywalni, stopy 
    fundamentowe 
    słupów itp.)

Cokoły pod umywalki nowe, bez nawarstwień. Podstawy słupów konstrukcji drewnianej 
pokryte odspojonymi i łuszczącymi się powłokami malarskimi (pobiała i brudnik).

7. Kraty, rury,
    uchwyty do rur 
    itp.

Brak.
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KATALOG PROBLEMÓW KONSERWATORSKICH                                       Karta obiektu

OBIEKT NR INW.:                                                                                                                                B-127 (odcinek BIb)

1. Datowanie: rozpoczęcie budowy 24 listopada 1941 r.

2. Funkcja/przeznaczenie: barak mieszkalny.

3. Cechy charakterystyczne, uwagi ogólne: 
barak ceglany o drewnianej konstrukcji szkieletowej, z sanitariatami wydzielonymi przy wschodniej 
ścianie szczytowej; liczne oryginalne elementy wyposażenia wnętrza oraz nawarstwienia malarskie,
w tym napisy i rysunki; wielokrotnie remontowany; nieudostępniony zwiedzającym.

 Lokalizacja na terenie odcinka BI

 
Rzut obiektu (z lokalizacją fotografii)



Karta obiektu  B-127 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu376

I. ELEWACJE

Ściany elewacyjne z cegły rozbiórkowej, z licznymi przemurowaniami, w tym partii przyziemia – związane
z hydroizolacją budynku. Powierzchnia wszystkich elewacji pokryta warstwą jasnej, pudrującej się glinki. Glinka
w dolnych partiach jest najprawdopodobniej warstwą późniejszą, związaną z wymianą zdegradowanych cegieł (?), 
natomiast w wyższych partiach ścian zachowały się resztki oryginalnej, zniszczonej przez czynniki atmosferyczne. 
Widoczna granica podciągania wilgoci z gruntu oraz dezintegracja struktury materiałów budowlanych na skutek 
krystalizacji soli rozpuszczalnych w wodzie. Obserwuje się wysoki stopień zanieczyszczenia mikrobiologicznego – 
naloty i zaplamienia, zwłaszcza na elewacji północnej.

II. ŚCIANY WEWNĘTRZNE

1. Drewniane Wejście z przedsionka do przestrzeni głównej ujęte wąskim deskowaniem
z pozostałościami nawarstwień malarskich, które odspajają się i łuszczą. W ubytkach 
białej warstwy wierzchniej ujawniają się spodnie nawarstwienia w kolorach zieleni
i czerwieni (?).
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2. Murowane

•	 Konstrukcja Obserwuje się pęknięcia i przemieszczenia ścian elewacyjnych na skutek 
nierównomiernego osiadania fundamentów i destrukcji ceglanego wątku. Wewnątrz 
występują typowe dla większości baraków problemy związane z konstrukcją ścianek 
działowych przedsionka, objawiające się spękaniami wokół futryn i nadproży. 
Szczególne duże pęknięcie z wychyleniem widoczne jest na ścianie północnej 
przestrzeni głównej baraku, ponad wejściem. Całość wzmocniona po wojnie stalowymi 
ściągami.

Patrz Fot. nr 3.

•	 Tynki Tynkowane ściany występują typowo dla większości baraków: w przedsionku, 
pomieszczeniu więźnia funkcyjnego, magazynie, przestrzeni głównej baraku,
na ścianach łączników, w sanitariatach oraz na części ścianek działowych boksów. 
Pozostałe ściany są bielone wielowarstwowo. 

Tynki są zdegradowane w stosunkowo mniejszym zakresie niż w pozostałych barakach. 
W wielu obszarach wymienione na nowe lub uzupełnione zaprawą cementową,
co obserwuje się zwłaszcza w umywalni oraz pomieszczeniach sąsiadujących
z przedsionkiem. Zniszczenia tynków dotyczą głównie dolnych obszarów ścian
i są spowodowane działalnością soli rozpuszczalnych w wodzie, spotęgowane 
podciąganiem kapilarnym wody z gruntu. Widać miejscowe spękania, odspojenia, 
rozwarstwienia i złuszczenia zapraw. Ubytki sięgające wątku ceglanego występują 
głównie w łącznikach, gdzie widoczne są także naloty i przebarwienia spowodowane 
zanieczyszczeniem mikroorganicznym.

  4                                                                                                        5

↑



Karta obiektu  B-127 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu378

•	 Warstwy 
malarskie

  (monochromie, 
  pobiały, wzory 

     „z wałka”)

Dekoracje malarskie ścian w przedsionku, pomieszczeniach z nim sąsiadujących oraz
w przestrzeni głównej baraku są wielowarstwowe, kolorowe (zieleń, róż, ugier, błękit), 
z wydzieloną lamperią (za wyjątkiem pomieszczeń bocznych przedsionka), przysłonięte 
późniejszymi warstwami wierzchnimi. W ich ubytkach widoczne są powtarzalne wzory 
z tzw. wałka malarskiego oraz czarny brudnik, a ponadto błękitna warstwa malarska 
występująca na pojedynczych cegłach rozbiórkowych. Na ścianach boksów i w łącznikach 
wielowarstwowe pobiałki wapienne leżą na cienkiej warstwie tynku lub bezpośrednio
na cegle. 

Wszystkie powierzchnie ścian są zakurzone. Grubsze warstwy kurzu zalegają na nierównej 
powierzchni ścian i zdeformowanych łuskach warstw malarskich i pobiał. Widoczne są 
ubytki, złuszczenia i odspojenia warstw wierzchnich, zlokalizowane głównie w dolnych 
partiach ścian, co jest bezpośrednio związane z destrukcją podłoża. Zniszczenia
w wyższych partiach są spowodowane przede wszystkim licznymi, nawarstwiającymi się, 
wydrapanymi napisami - wandalizmami. Kolejne warstwy malarskie odznaczają się słabą 
adhezją i rozwarstwiają się. Wykazują tendencję do pudrowania. Pobiały wapienne są 
kruche, rozwarstwiają się i odpadają od podłoża.
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•	 Rysunki, napisy Na ścianach przestrzeni głównej baraku zachowane oryginalne, obozowe rysunki 
wykonane węglem, osłonięte taflami z pleksi. Są to przedstawienia pejzażowe (po lewej 
stronie wejścia, na ścianie północnej oraz na ścianie wschodniej), z motywem żaglowca 
(po prawej stronie wejścia na ścianie północnej) oraz dziecka z parasolem (na ścianie 
zachodniej). Towarzyszą im napisy w języku niemieckim. Ich zniszczenia związane 
są głównie z osłabieniem podłoża, na którym leżą oraz piętrzącymi się, kolejnymi, 
wydrapanymi napisami. Ponadto odnotować należy liczne, późniejsze napisy drapaneoraz 
w mniejszym zakresie wykonane ołówkiem, kredą, pisakiem, kredką czerwoną i niebieską, 
itp.
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III. SUFITY

1. Drewniane W przedsionku baraku podsufitka z desek, bez nawarstwień malarskich.

2. Suprema
z nawarstwieniami

W pomieszczeniu więźnia funkcyjnego zachowany sufit z supremy, bez nawarstwień. 
W pomieszczaniu magazynowym sufit z supremy otynkowanej i częściowo pokrytej 
późniejszą zacierką cementową - zdegradowany, z licznymi pęknięciami i miejscami 
odspojeń od drewnianej konstrukcji oraz rozwarstwieniami zaprawy.

3. Dykta/płyta Brak.
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IV.  KONSTRUKCJA DREWNIANA WRAZ Z METALOWYMI ELEMENTAMI WZMACNIAJĄCYMI
       ( szkielet drewniany, więźba dachowa)

Więźba dachowa remontowana, częściowo wymieniana oraz impregnowana (Impreks). Mimo to szkielet drewniany 
zachował wiele elementów oryginalnych. Słupy pokryte są pozostałościami grubych nawarstwień malarskich - 
ugrowych oraz białych (pobiała z malowania ścian ?), a w dolnych partiach czarnych (brudnik), – łuszczących się 
i odspojonych. Elementy metalowe typu ściągi, zabezpieczone prze korozją (?). Na kotwach łączących słupy ze 
stopami fundamentowymi widoczne pozostałości osypujących się pobiał, przez które przenikają produkty korozji 
metalu.

V. ELEMENTY WYPOSAŻENIA

1. Stolarka 
    drzwiowa 
    i okienna
    wraz z okuciami

W przedsionku baraku zachowane elementy oryginalnej, obozowej stolarki drzwiowej
z nawarstwieniami malarskimi – futryny pokryte olejnymi (?) nawarstwieniami, łuszczą-
cymi się, z licznymi ubytkami. Pozostałości okuć oraz liczne gwoździe wbite do framug 
skorodowane i bez widocznych nawarstwień malarskich (?). Drzwi zewnętrzne dwuskrzy-
dłowe, płycinowe, remontowane. Okna zewnętrzne wymienione po wyzwoleniu obozu (?), 
z kilkoma warstwami łuszczących się, olejnych nawarstwień malarskich (?).
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2. Prycze 
    z elementami  
    metalowymi

Wiele elementów pryczy zostało wymienionych i nasączonych ciemnym impregnatem (?). 
Część desek z pozostałościami kilku warstw grubych, łuszczących się pobiał.  

3. Piece, 
    obramienia   
    otworów 
    wyczystkowych
    i inne elementy   
    systemów   
    kominowych

Brak.

4. Instalacje  
     elektryczne

Brak (?).
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5. Ceramika
    (głównie rury 
    kamionkowe)

Wyłącznie kamionkowe odpływy, bez nawarstwień malarskich.

6. Beton,
    (okładziny 
    cokołów 
    umywalni, stopy 
    fundamentowe 
    słupów itp.)

Brak.

7. Kraty, rury,
    uchwyty do rur 
    itp.

Pozostałości instalacji wodociągowej, bez nawarstwień malarskich.
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KATALOG PROBLEMÓW KONSERWATORSKICH                                       Karta obiektu

OBIEKT NR INW.:                                                                                                                                B-134 (odcinek BIb)

1. Datowanie: rozpoczęcie budowy 24 listopada 1941 r.

2. Funkcja/przeznaczenie: barak mieszkalny.

3. Cechy charakterystyczne, uwagi ogólne: 
barak ceglany o drewnianej konstrukcji szkieletowej, z sanitariatami wydzielonymi przy zachodniej 
ścianie szczytowej ale bez zachowanego wyposażenia; liczne oryginalne elementy wyposażenia 
wnętrza oraz nawarstwienia malarskie; wielokrotnie remontowany; nieudostępniony zwiedzającym.

 Lokalizacja na terenie odcinka BI

 
Rzut obiektu (z lokalizacją fotografii)



Karta obiektu  B-134 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu386

I. ELEWACJE

Ściany elewacyjne z cegły rozbiórkowej, z pozostałościami jasnej, pudrującej się glinki rozprowadzonej
na powierzchni cegieł - głównie w wyższych partiach ścian. Widoczne liczne przemurowania, w tym ściany 
wschodniej oraz całej strefy przyziemia - widoczna wymiana cegieł w związku z izolacją przeciwwilgociową 
budynku. Mimo to czytelna granica podciągania wilgoci oraz zielone naloty i przebarwienia związane
z zanieczyszczeniem mikrobiologicznym, zwłaszcza na elewacji północnej.

II. ŚCIANY WEWNĘTRZNE

1. Drewniane Brak.

2. Murowane

•	 Konstrukcja Na elewacjach widoczne duże, ukośne pęknięcia – zwłaszcza na ścianie północnej,
w pobliżu ściany szczytowej, zachodniej. Elewacje wschodnia i południowa z licznymi 
uzupełnieniami. Wewnątrz typowe dla większości baraków problemy związane
z konstrukcją ścianek działowych przedsionka oraz pomieszczeń z nim sąsiadujących 
- spękania wokół futryn i nadproży drzwi. Liczne zarysowania widoczne nad wejściem 
do przestrzeni głównej baraku, większe pęknięcia na ściance oddzielającej sanitariaty. 
Konstrukcja całości wzmocniona w okresie powojennym stalowymi ściągami.
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•	 Tynki Tynkowane ściany występują typowo dla większości baraków: w przedsionku, 
pomieszczeniu więźnia funkcyjnego, magazynie, przestrzeni głównej baraku, częściowo 
na ścianach łączników i na kominach, oraz na wewnętrznej stronie ścian elewacyjnych 
wraz ze wschodnią ścianą szczytową. Pozostałe ściany, w tym ścianki działowe boksów 
z pryczami i ściany sanitariatów, pokryte pobiałami lub pozostawione bez żadnych 
nawarstwień. 
Główną przyczyną destrukcji tynków jest podwyższona lokalnie wilgotność podłoża 
na skutek kapilarnego podciągania wody, która inicjuje migrację soli rozpuszczalnych 
w wodzie oraz ich krystalizację pod wpływem cyklicznych zmian klimatycznych. 
Posadowienie baraku na podmokłym terenie sprzyja też rozwojowi mikroorganizmów, 
które kumulują wilgoć i inicjują procesy biokorozji tynków. Zniszczenia te występują 
przede wszystkim w dolnych partiach ścian (zwłaszcza w pomieszczeniach obok 
przedsionka) i objawiają się odspojeniami, złuszczeniami, osłabieniem spoistości 
zaprawy, jej osypywaniem się oraz licznymi i rozległymi ubytkami. Przy czym brak 
tynków przyziemia na wewnętrznej stronie ścian elewacyjnych większości baraku 
związany jest z wymianą cegieł podczas hydroizolacji budynku. Lokalnie widoczne 
są pomniejsze reperacje tynków w formie zatarć i uzupełnień ubytków wykonanych 
zaprawą cementową, które zostały założone na osłabionych tynkach, co dodatkowo 
nasila odspajanie się oryginalnych zapraw w tych obszarach. 
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•	 Warstwy 
malarskie 
(monochromie, 
pobiały, wzory 
„z wałka”)

Kolorowe warstwy malarskie występują na ścianach przedsionka, pomieszczenia więźnia 
funkcyjnego, magazynu oraz przestrzeni głównej baraku - wielowarstwowe, w dużej 
mierze przesłonięte późniejszymi nawarstwieniami. Na ścianach przestrzeni głównej 
są to monochromatyczne lamperie z brudnikiem - ujawniającym się też w ubytkach 
wierzchnich warstw pobiał na czołach ścianek działowych boksów, oraz poniżej okien na 
ścianach szczytowych budynku. Tylko w ubytkach warstw malarskich na ścianie północnej 
przestrzeni głównej oraz w pomieszczeniu sąsiadującym z przedsionkiem po lewej stronie, 
widoczne są pozostałości tzw. wzorów „z wałka”. Ściany boksów z pryczami, łączników 
oraz sanitariatów, pokrywają wielowarstwowe pobiałki wapienne, leżące bezpośrednio 
na cegle - wyłącznie lokalnie na cienkiej warstwie tynku a miejscowo bez jakichkolwiek 
nawarstwień.
Wszystkie powierzchnie ścian są zakurzone, lokalnie intensywnie zabrudzone (trudno 
określić kolor nawarstwień malarskich), z zaciekami i zaplamieniami. Wierzchnie warstwy 
malarskie w wielu obszarach są odspojone i złuszczone, przetarte i przenikające się, 
uszkodzone mechanicznie rytymi napisami. Pobiały wapienne kruche,
rozwarstwiają się i osypują.
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•	 Rysunki, napisy Napisy, głównie z okresu powojennego, najczęściej drapane ale też wykonane pisakiem, 
ołówkiem itp., występują w dużym zagęszczeniu w pomieszczeniach przy wejściu, 
przestrzeni głównej oraz w łącznikach, jak również na najbardziej eksponowanych 
elementach drewnianych pryczy.
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III. SUFITY

1. Drewniane W przedsionku baraku zachowana podsufitka z desek, z mocno łuszczącymi się 
nawarstwieniami malarskimi.

2. Suprema
z nawarstwieniami

Sufity z supremy zachowały się w pomieszczeniach sąsiadujących z przedsionkiem 
– tynkowane, z pozostałościami nawarstwień malarskich zatartych cienką warstwą 
późniejszej zaprawy. W miejscach łączenia płyt widoczne spękania i wykruszenia tynku,
ze skorodowaną siatką metalową. Pozostałości nawarstwień malarskich odspojone,
łuszczą się i osypują.

3. Dykta/płyta Brak.

  18

  19                                                                                                       20



Karta obiektu  B-134 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu392

IV.  KONSTRUKCJA DREWNIANA WRAZ Z METALOWYMI ELEMENTAMI WZMACNIAJĄCYMI
       ( szkielet drewniany, więźba dachowa)

Szkielet drewniany częściowo wymieniony, impregnowany Impreksem, wielokrotnie bielony. Na słupach lokalnie 
występują grube nawarstwienia malarskie - ugrowe i białe, łuszczące się i odpadające. Pod nimi zachowane czarne 
lamperie. Klamry metalowe w dolnych partiach słupów silnie skorodowane, pokryte pobiałą pochodzącą
z malowania konstrukcji przez którą przenikają produkty korozji.

V. ELEMENTY WYPOSAŻENIA

1. Stolarka 
    drzwiowa 
    i okienna
    wraz z okuciami

W przedsionku baraku zachowane pozostałości oryginalnej stolarki drzwiowej
z kolorowymi nawarstwieniami malarskimi – futryny z reliktami z okuć w postaci 
zawiasów itp. Nawarstwienia malarskie spękane, łuszczące się. Pozostałości okuć mocno 
skorodowane, bez nawarstwień malarskich (?). Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, 
płycinowe, remontowane. Okna wymienione po wyzwoleniu obozu (?), z kilkoma 
warstwami łuszczących się, olejnych nawarstwień malarskich (?).

Patrz Fot. 5 i 7. 

2. Prycze 
    z elementami  
    metalowymi

Zachowana część oryginalnych (?) elementów pryczy, malowanych na biało. Warstwy 
malarskie odspajają się i łuszczą. Nieliczne napisy – głównie drapane lub wykonane 
pisakiem.
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3. Piece, 
    obramienia   
    otworów 
    wyczystkowych
    i inne elementy   
    systemów   
    kominowych

Brak.
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4. Instalacje  
     elektryczne

Zachowane relikty instalacji elektrycznej (np. w pomieszczeniu sąsiadującym
z przedsionkiem od zachodu) w postaci metalowych, skorodowanych rurek z przewodami, 
pokrytych nawarstwieniami malarskimi związanymi z malowaniem ścian wokół. Warstwy 
farby odspajają się i łuszczą, są zmienione kolorystycznie pod wpływem przenikającej 
przez nie  korozji metalu.  

5. Ceramika
    (głównie rury 
    kamionkowe)  

W sanitariatach zachowane kamionkowe odpływy – bez nawarstwień malarskich.
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6. Beton,
    (okładziny 
    cokołów 
    umywalni, stopy 
    fundamentowe 
    słupów itp.)

Zachowane pozostałości białych i czarnych nawarstwień malarskich na stopach 
fundamentowych słupów konstrukcji – odspajających się, łuszczących i osypujących.

7. Kraty, rury,
    uchwyty do rur 
    itp.

Pozostałości instalacji wodociągowej, bez nawarstwień malarskich.
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KATALOG PROBLEMÓW KONSERWATORSKICH                                       Karta obiektu

OBIEKT NR INW.:                                                                                                                                B-135 (odcinek BIb)

1. Datowanie: rozpoczęcie budowy 24 listopada 1941 r.

2. Funkcja/przeznaczenie: barak mieszkalny.

3. Cechy charakterystyczne, uwagi ogólne: 
barak ceglany o drewnianej konstrukcji szkieletowej, z sanitariatami wydzielonymi przy zachodniej 
ścianie szczytowej ale bez zachowanego wyposażenia – zaadaptowane na prycze; liczne oryginalne 
elementy wyposażenia wnętrza oraz nawarstwienia malarskie; wielokrotnie remontowany;

 nieudostępniony zwiedzającym.

 Lokalizacja na terenie odcinka BI

 
Rzut obiektu (z lokalizacją fotografii)
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I. ELEWACJE

Ściany elewacyjne z cegły rozbiórkowej, z pozostałościami jasnej, pudrującej się glinki rozprowadzonej
na powierzchni cegieł - głównie w wyższych partiach. Dodatkowo na poszczególnych cegłach biała, spoista 
warstwa malarska lub zacierka (?) – nieznacznie spękana i krucha. Widoczne liczne przemurowania, w tym całej 
strefy przyziemia - wymiana cegieł w związku z izolacją przeciwwilgociową budynku. Mimo to czytelna granica 
podciągania wilgoci oraz liczne ciemno i jasnozielone naloty oraz przebarwienia związane z zanieczyszczeniem 
mikrobiologicznym, zwłaszcza na elewacji północnej.

II. ŚCIANY WEWNĘTRZNE

1. Drewniane Otwór drzwiowy z przedsionka do przestrzeni głównej baraku ujęty drewnianą ścianką
z kilkoma warstwami łuszczących się nawarstwień malarskich, w tym związanych
z malowaniem ścian oraz dykty w sąsiedztwie.

2. Murowane
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•	 Konstrukcja Widoczne liczne pęknięcia i duże przemieszczenia, zwłaszcza elewacji zachodniej
oraz sąsiadujących z nią ścian podłużnych. Elewacja zachodnia podparta zewnętrznym 
stemplowaniem. Wewnątrz budynku charakterystyczne pionowe pęknięcia - 
„odstawanie” ścian działowych od elewacyjnych oraz typowe dla większości baraków, 
choć w tym przypadku nieznaczne, problemy związane z osiadaniem ościeży 
przedsionka. Konstrukcja całości wzmocniona w okresie powojennym stalowymi 
ściągami.
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•	 Tynki Tynkowane ściany występują typowo dla większości baraków: w przedsionku,
w pomieszczeniach więźnia funkcyjnego i magazynie, przestrzeni głównej baraku
(choć tu ewenementem jest ściana północna z dykty), na ścianach łączników wraz
z kominami, a częściowo także w sanitariatach. Ponadto tynkowana jest część ścianek 
działowych boksów. Pozostałe ściany pokryte wieloma warstwami pobiał i tynkowane 
wyłącznie lokalnie. 

Degradacja tynków w dużej mierze związana jest z osłabieniem konstrukcyjnym 
budynku – pęknięciami i przemurowaniami ścian, z którymi łączą się lokalne spękania 
i odspojenia wypraw (np. na ściankach pryczy) oraz mniej lub bardziej rozległe 
ubytki, przemurowania i zatarcia (zwłaszcza w pomieszczeniach obok przedsionka 
oraz na styku ścian działowych i słupów konstrukcyjnych). Liczne zniszczenia wypraw 
zlokalizowane są też w dolnych partiach ścian, co jest spowodowane podwyższoną 
wilgotnością podłoża na skutek kapilarnego podciągania wody oraz działalnością 
soli i mikroorganizmów. W efekcie obserwuje się odspojenia, złuszczenia, osłabienie 
spoistości zapraw oraz ich osypywanie się.
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•	 Warstwy 
malarskie 
(monochromie, 
pobiały, wzory 
„z wałka”)

Dekoracje ścian w przedsionku i pomieszczeniach z nim sąsiadujących oraz w przestrzeni 
głównej baraku wielowarstwowe, kolorowe, przysłonięte późniejszymi warstwami 
wierzchnimi. W większości monochromatyczne, tylko w pomieszczeniu sąsiadującym
z przedsionkiem po prawej stronie widoczne wzory z tzw. „wałka”. Dodatkowo
w przedsionku wydzielona lamperia, a w przestrzeni głównej baraku lamperia i czarny 
brudnik. Na ścianach boksów i w łącznikach wielowarstwowe pobiałki wapienne. 
Lokalnie, w tym na wewnętrznej stronie ścian szczytowych baraku, pozostałości brudnika 
przechodzącego w pasy ochraniające narożniki itp.
Wszystkie powierzchnie ścian brudne i zakurzone, z licznymi zaciekami, zwłaszcza
na ścianach boksów i w łącznikach, lokalnie zaplamienia i zatarcia. Kolorowe warstwy 
malarskie przetarte, przeplatające się. Wierzchnie warstwy wykazują tendencję
do pudrowania się, odspajania i łuszczenia.
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•	 Rysunki, napisy Na czołach ścianek działowych pryczy zachowane pojedyncze, oryginalne numery – 
malowane czarną farbą, staranne. Stosunkowo niewielka liczba powojennych napisów
i rysunków, głównie drapanych wandalizmów. Nieliczne napisy ołówkiem z wczesnych lat 
po wyzwoleniu obozu (np. w łącznikach).
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III. SUFITY

1. Drewniane Brak.

2. Suprema
z nawarstwieniami

Sufity z supremy zachowały się w pomieszczeniach sąsiadujących z przedsionkiem 
– tynkowane, z pozostałościami nawarstwień malarskich zatartych cienką warstwą 
późniejszej zaprawy. W miejscach łączenia płyt widoczne spękania i wykruszenia tynku. 
Pozostałości nawarstwień malarskich łuszczą się i osypują wraz z zacierką.
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3. Dykta/płyta Północna ściana w przestrzeni głównej baraku wykonana z dykty pokrytej cienką 
warstwą zaprawy lub pobiały, oraz łuszczącymi się nawarstwieniami malarskimi. Podłoże 
warstwy malarskiej odkształcone, nawarstwienia malarskie przetarte, z licznymi, 
charakterystycznymi ubytkami.

  20                                                                                                        Patrz też Fot. nr 3.
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IV.  KONSTRUKCJA DREWNIANA WRAZ Z METALOWYMI ELEMENTAMI WZMACNIAJĄCYMI
       ( szkielet drewniany, więźba dachowa)

Więźba dachowa i szkielet drewniany z dużą ilością wymienionych elementów, impregnowane Ksylamitem
i Abizolem. Na elementach oryginalnych widoczne pozostałości grubych nawarstwień malarskich - ugrowe i białe, 
łuszczące się i odpadające, brudne, z lokalnymi zaciekami z impregnatu. W dolnych partiach słupów zachowane 
czarne lamperie. Klamry metalowe przy stopach fundamentowych konstrukcji silnie skorodowane, pokryte pobiałą 
pochodzącą z malowania drewna.
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V. ELEMENTY WYPOSAŻENIA

1. Stolarka 
    drzwiowa 
    i okienna
    wraz z okuciami

W przedsionku baraku zachowane pozostałości oryginalnej stolarki drzwiowej
z kolorowymi nawarstwieniami malarskimi – futryny z reliktami z okuć. Nawarstwienia 
malarskie na drewnie spękane, łuszczące się. Pozostałości okuć mocno skorodowane, 
ze śladami nawarstwień malarskich (?). Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, płycinowe, 
remontowane. Okna wymienione po wyzwoleniu obozu (?), z warstwą łuszczącej się, 
olejnej (?) farby.

2.Prycze 
   z elementami  
   metalowymi

Zachowanych stosunkowo niewiele oryginalnych elementów pryczy z nawarstwieniami 
malarskimi, w tym jedna nietypowa – zabudowana, zamykana na drzwiczki,
z pozostałościami łuszczących się nawarstwień malarskich.
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3. Piece, 
    obramienia   
    otworów 
    wyczystkowych
    i inne elementy   
    systemów   
    kominowych

W łącznikach zachowane piece ze stalowymi wkładami – skorodowanymi, otynkowanymi
i pokrytymi śladowymi ilościami pobiały. Nawarstwienia malarskie łuszczą się osypują, 
niejednokrotnie wraz z warstwami wierzchnimi metalu.
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4. Instalacje  
     elektryczne

Zachowane relikty instalacji elektrycznej (np. w pomieszczeniu sąsiadującym
z przedsionkiem) w postaci metalowych, skorodowanych rurek pokrytych 
nawarstwieniami malarskimi związanymi z malowaniem ścian wokół. Warstwy farby 
odspajają się i łuszczą.

5. Ceramika
   (głównie rury 
    kamionkowe)

W dawnych sanitariatach zachowane kamionkowe odpływy – bez nawarstwień malarskich.

6. Beton,
    (okładziny 
    cokołów 
    umywalni, stopy 
    fundamentowe 
    słupów itp.)

Na betonowym progu w przejściu z przedsionka do przestrzeni głównej baraku zachowane 
pozostałości pobiał oraz czarnych nawarstwień malarskich – odspajające się i osypujące.

7. Kraty, rury,
    uchwyty do rur 
    itp.

Brak.
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KATALOG PROBLEMÓW KONSERWATORSKICH                                       Karta obiektu

OBIEKT NR INW.:                                                                                                                                B-136 (odcinek BIb)

1. Datowanie: rozpoczęcie budowy 24 listopada 1941 r.

2. Funkcja/przeznaczenie: barak mieszkalny.

3. Cechy charakterystyczne, uwagi ogólne: 
barak ceglany o drewnianej konstrukcji szkieletowej, z sanitariatami wydzielonymi przy zachodniej 
ścianie szczytowej ale bez zachowanego wyposażenia; liczne oryginalne elementy wnętrza oraz 
nawarstwienia malarskie, w tym prawdopodobnie oryginalne (?) napisy i rysunki; wielokrotnie 
remontowany; nieudostępniony zwiedzającym.

 Lokalizacja na terenie odcinka BI

 
Rzut obiektu (z lokalizacją fotografii)
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I. ELEWACJE

Ściany elewacyjne z cegły rozbiórkowej, z licznymi przemurowaniami, w tym całej strefy przyziemia - widoczna 
wymiana cegieł w związku z izolacją przeciwwilgociową budynku. Na powierzchni cegieł zachowane pozostałości 
jasnej, pudrującej się glinki - w wyższych partiach ścian jest to warstwa oryginalna, w partii przyziemia późniejsza. 
Dodatkowo, na pojedynczych cegłach, zachowana biała warstwa malarska lub zacierka (?). W dolnych partiach 
ścian czytelna granica podciągania wilgoci oraz jasno i ciemnozielone naloty i przebarwienia związane
z zanieczyszczeniem mikrobiologicznym, zwłaszcza na elewacji północnej.

II. ŚCIANY WEWNĘTRZNE

1. Drewniane Futryna wejścia z przedsionka do przestrzeni głównej baraku ujęta deskowaniem
z łuszczącymi się nawarstwieniami malarskimi występującymi od strony przedsionka. 
Pozostałości farby osypują się i pudrują. Deski od strony przestrzeni głównej baraku
bez nawarstwień malarskich, zachlapane impregnatem (?).

  1                                                                                                        2
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2. Murowane

•	 Konstrukcja Widoczne spękania i przemieszczenia ścian elewacyjnych, zarówno podłużnych jak
i szczytowych, oraz wewnętrznych działowych. W tym typowe dla większości baraków 
spękania konstrukcyjne zlokalizowane wokół futryn w przedsionku i pomieszczeniach
z nim sąsiadujących, oraz w okolicy nadproża na ścianie północnej przestrzeni głównej. 
Ponadto duże, ukośne spękania ściany działowej w sanitariatach. Konstrukcja całości 
wzmocniona w okresie powojennym stalowymi ściągami.

•	 Tynki Tynkowane ściany występują typowo dla większości baraków: w przedsionku, 
pomieszczeniu więźnia funkcyjnego, magazynie, przestrzeni głównej baraku,
na ścianach łączników i kominów, w sanitariatach, a także na części ścianek działowych 
pryczy. Pozostałe ściany pokryte wieloma warstwami pobiał, tynkowane wyłącznie 
lokalnie. 

Miejscowo widoczne spękania, odspojenia oraz ubytki warstwy tynku związane
z osłabieniem konstrukcyjnym budynku, pęknięciami i degradacją ceglanego muru – 
lokalnie reperowane zaprawą cementową. Największe zniszczenie wypraw tynkarskich 
związane jest jednak z podciąganiem kapilarnym wody i widoczne w dolnych partiach 
ścian, zwłaszcza po wewnętrznej stronie ścian elewacyjnych, w pomieszczeniach 
sąsiadujących z przedsionkiem i w sanitariatach. Towarzyszą mu rozległe ubytki 
odsłaniające ceglane podłoże – skutek przemurowań partii przyziemia, częściowo 
zarzucone zaprawą cementową. Współczesne uzupełnienia i zatarcia potęgują 
destrukcję oryginalnych zapraw w ich sąsiedztwie, powodując przeniesienie granicy 
podciągania kapilarnego powyżej uzupełnień i przyczyniając się do powstawania 
nowych odspojeń i pęcherzy tynku. W miejscach gdzie oryginalne tynki nie zostały 
usunięte, zaobserwować można ciemne przebarwienia, zawilgocenie, odspojenia, 
złuszczenia, osłabienie spoistości zaprawy oraz jej osypywanie się.
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•	 Warstwy
      malarskie
     (monochromie,
      pobiały, wzory
      „z wałka”)

Dekoracje ścian w przedsionku i pomieszczeniach z nim sąsiadujących oraz przestrzeni 
głównej baraku wielowarstwowe, kolorowe, przenikające się – monochromatyczne,
np. po prawej stronie od przedsionka, lub z wydzielonymi lamperiami i brudnikami oraz 
wzorami z „wałka malarskiego” - w przestrzeni głównej i pomieszczeniu po prawej stronie 
od wejścia do baraku. Na ścianach boksów i w łącznikach wyłącznie wielowarstwowe 
pobiałki wapienne. Pobiały bądź czarne warstwy malarskie leżące bezpośrednio na cegle 
widoczne również lokalnie, w ubytkach tynku. 
Wszystkie powierzchnie ścian brudne i zakurzone. Grubsze warstwy kurzu zalegają
na nierównej powierzchni ścian i zdeformowanych łuskach warstw malarskich i pobiał. 
Lokalnie, głównie w łącznikach, boksach oraz na kominach, widoczne brudne zacieki 
spowodowane nieszczelnością pokrycia dachowego i stolarki okiennej. W całym budynki 
liczne zatarcia, odspojenia i złuszczenia wierzchnich warstw malarskich, które ponadto 
wykazują tendencję do pudrowania się.
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•	 Rysunki, napisy W przestrzeni głównej i łącznikach zachowane oryginalne (?) obozowe lub wykonane 
w pierwszych latach po wyzwoleniu obozu, rysunki i napisy w języku niemieckim - 
węglem, ołówkiem, kredkami i farbą. W tym na ścianie północnej przestrzeni głównej 
przedstawienia figuralne - maszerujący mężczyzna z kijem w ręce oraz fragment postaci 
siedzącej na nocniku (?), na ścianie wschodniej narysowany ołówkiem i błękitną kredką 
(?) pociąg wjeżdżający na stację. W łączniku malowany napis w języku niemieckim. 
Zniszczenia w/w rysunków i napisów są związane głównie z osłabieniem przyczepności 
podłoża na którym leżą - łuszczące się i odspajające warstwy malarskie. Ponadto rysunki 
wykonane węglem osypują się. Późniejsze napisy, głównie drapane, w porównaniu
z innymi barakami nieliczne.   

  16
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III. SUFITY

1. Drewniane W przedsionku baraku zachowana podsufitka z desek, z mocno łuszczącymi się 
nawarstwieniami malarskimi.

2. Suprema
z nawarstwieniami

Sufity z supremy zachowały się w pomieszczeniach sąsiadujących z przedsionkiem – 
tynkowane, z nawarstwieniami malarskimi, zatarte cienką warstwą późniejszej zaprawy. 
Suprema odkształcona i uginająca się pod ciężarem zdegradowanej zaprawy,
w miejscach łączenia płyt widoczne spękania i wykruszenia tynku oraz drewniane 
zbrojenie. Nawarstwienia malarskie odspajają się i łuszczą.

3. Dykta/płyta Brak.
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IV.  KONSTRUKCJA DREWNIANA WRAZ Z METALOWYMI ELEMENTAMI WZMACNIAJĄCYMI
       ( szkielet drewniany, więźba dachowa)

Więźba dachowa remontowana, w dużej mierze wymieniona, impregnowana Ksylamitem i Abizolem.
Mimo to szkielet drewniany zachował wiele elementów z nawarstwieniami malarskimi, zwłaszcza w dolnych 
partiach słupów – pozostałości bielenia łuszczą się i osypują, częściowo przesączone ciemnym impregnatem (?). 
Klamry metalowe przy stopach fundamentowych silnie skorodowane, pokryte pobiałą pochodzącą z malowania 
konstrukcji, która osypuje się w związku z przenikającymi przez nie produktami korozji.
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V. ELEMENTY WYPOSAŻENIA

1. Stolarka 
    drzwiowa 
    i okienna
    wraz z okuciami

W przedsionku baraku zachowane pozostałości oryginalnej stolarki drzwiowej
z kolorowymi nawarstwieniami malarskimi – futryny z reliktami z okuć oraz licznymi 
gwoździami. Nawarstwienia malarskie spękane, łuszczące się. Pozostałości okuć mocno 
skorodowane, bez nawarstwień malarskich (?). Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, 
płycinowe, remontowane. Okna wymienione po wyzwoleniu obozu (?), z kilkoma 
warstwami łuszczących się, olejnych nawarstwień malarskich (?).

2. Prycze 
    z elementami  
    metalowymi

Oryginalne elementy pryczy zachowane w stosunkowo niedużym zakresie. Lokalnie,
na belkach, widoczne nawarstwienia malarskie – pozostałości pobiał, które łuszczą się
i odspajają. Na najbardziej eksponowanych elementach pojedyncze współczesne napisy, 
w tym wykonane szminką.
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3. Piece, 
    obramienia   
    otworów 
    wyczystkowych
    i inne elementy   
    systemów   
    kominowych

Piece zachowały się w pomieszczeniach sąsiadujących z przedsionkiem i w łącznikach – 
na stalowych, skorodowanych wkładach widać ślady osypującej się pobiały. Dodatkowo 
na suficie pomieszczenia po lewej stronie pozostałości systemu kominowego w postaci 
mocno skorodowanej blachy, również z nawarstwieniami malarskimi, których stan 
zachowania bezpośrednio aczy się z przenikającymi przez nie produktami korozji metalu.
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4. Instalacje  
     elektryczne

Zachowane relikty instalacji elektrycznej w postaci metalowych, skorodowanych rurek, 
bez nawarstwień malarskich (?).

5. Ceramika
    (głównie rury 
    kamionkowe)

W sanitariatach zachowane kamionkowe odpływy – bez nawarstwień malarskich.

6. Beton,
    (okładziny 
    cokołów 
    umywalni, stopy 
    fundamentowe 
    słupów itp.)

Brak (?).

7. Kraty, rury,
    uchwyty do rur 
    itp.

Brak.
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KATALOG PROBLEMÓW KONSERWATORSKICH                                       Karta obiektu

OBIEKT NR INW.:                                                                                                                                 B-137 (odcinek BIb)

1. Datowanie: rozpoczęcie budowy 24 listopada 1941 r.

2. Funkcja/przeznaczenie: barak mieszkalny

3. Cechy charakterystyczne, uwagi ogólne:
barak ceglany o drewnianej konstrukcji szkieletowej, z sanitariatami wydzielonymi przy wschodniej 
ścianie szczytowej; liczne oryginalne elementy wnętrza oraz nawarstwienia malarskie, w tym napisy; 
wielokrotnie remontowany; nieudostępniony zwiedzającym.

 

Lokalizacja na terenie odcinka BI

Rzut obiektu (z lokalizacją fotografii)
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I. ELEWACJE

Ściany elewacyjne z cegły rozbiórkowej, z licznymi przemurowaniami, w tym całej strefy przyziemia - widoczna 
wymiana cegieł w związku z izolacją przeciwwilgociową budynku. Na powierzchni cegieł zachowane pozostałości 
jasnej, pudrującej się glinki – zwłaszcza na ścianach wschodniej, północnej i południowej. W dolnych partiach 
ścian czytelna granica podciągania wilgoci oraz przebarwienia związane z zanieczyszczeniem mikrobiologicznym, 
zwłaszcza na elewacji północnej.

II. ŚCIANY WEWNĘTRZNE

1. Drewniane Ścianka drewniana okalająca przejście z przedsionka do przestrzeni głównej - 
deski rozbiórkowe z dużą ilością nawarstwień, łuszczących się i osypujących. 
Od strony przedsionka, nad wejściem, oryginalny (?) napis: „Mutzen ab”.

2. Murowane

•	 Konstrukcja Na elewacjach widoczne liczne pęknięcia i przemurowania, zwłaszcza 
ścian szczytowych. Ściana południowa częściowo podparta zewnętrznym 
stemplowaniem. Wewnątrz budynku nieznaczne spękania typowe dla 
przedsionka – skoncentrowane wokół futryn. Dodatkowo widoczne pęknięcia 
konstrukcyjne pozostałych ścian pomieszczeń sąsiadujących z przedsionkiem, 
lokalnie ścianek działowych. Konstrukcja całości wzmocniona w okresie 
powojennym stalowymi ściągami.
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•	 Tynki Tynkowane ściany występują typowo dla większości baraków: w przedsionku, 
pomieszczeniu więźnia funkcyjnego, magazynie, przestrzeni głównej baraku,
na ścianach łączników i kominów, w sanitariatach (późniejsze?), a także
na części ścianek działowych pryczy. Pozostałe ściany pokryte wieloma 
warstwami pobiał. 

Miejscowo widoczne są spękania, odspojenia oraz ubytki warstwy tynku, 
reperowane zaprawą cementową. Duże zatarcie zaobserwować można
w górnej partii ściany północnej przestrzeni głównej. Największe zniszczenie 
wypraw tynkarskich związane jest jednak z podciąganiem kapilarnym wody
i widoczne w dolnych partiach ścian, zwłaszcza po wewnętrznej stronie ścian 
elewacyjnych, w pomieszczeniach sąsiadujących z przedsionkiem. Towarzyszą 
mu rozległe ubytki odsłaniające ceglane podłoże – skutek przemurowań 
partii przyziemia, częściowo zarzucone zaprawą cementową. Współczesne 
uzupełnienia i zatarcia potęgują destrukcję oryginalnych zapraw w ich 
sąsiedztwie, powodując przeniesienie granicy podciągania kapilarnego 
powyżej uzupełnień i przyczyniając się do powstawania nowych odspojeń 
i pęcherzy tynku. W miejscach gdzie oryginalne tynki nie zostały usunięte, 
zaobserwować można ciemne przebarwienia, zawilgocenie, odspojenia, 
złuszczenia, osłabienie spoistości zaprawy oraz jej osypywanie się.
Na pozostałych ścianach stan tynków w stosunku do innych baraków dobry.
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•	 Warstwy malarskie  
     (monochromie, 
      pobiały, wzory 
      „z wałka”)

Nawarstwienia malarskie ścian w przedsionku, pokojach z nim sąsiadujących
oraz w przestrzeni głównej baraku wielowarstwowe, kolorowe, 
monochromatyczne z lamperiami i brudnikami, bądź pasami okalającymi. Ścianki 
boksów z reguły bielone, sanitariaty bez nawarstwień malarskich. 
Wszystkie powierzchnie ścian mocno zakurzone. Grubsze warstwy kurzu zalegają 
na nierównej powierzchni ścian. Lokalnie zacieki. Wierzchnie warstwy malarskie 
bądź te odsłonięte w ubytkach, wykazują tendencję do pudrowania. Złuszczenia 
dotyczą wszystkich widocznych warstw malarskich i występują na całej 
powierzchni ścian.
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•	 Rysunki, napisy W przestrzeni głównej baraku zachowane łuszczące się, malowane, niemieckie 
napisy. Współczesne napisy i rysunki zwykle drapane lub wykonane kredą, 
węglem, ołówkiem itp. - nieliczne. W umywalni pozostałości niemieckiego napisu 
i rysunku wykonanych niebieską farbą – z dużym ubytkiem tynku pośrodku oraz 
osypującą się zaprawą, mocno przetartego.
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III. SUFITY

1. Drewniane W przedsionku baraku zachowana podsufitka z desek, z mocno łuszczącymi się 
nawarstwieniami malarskimi i zaplamieniami.

  16                                             

  17                                             



Karta obiektu  B-137 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu 427

2. Suprema
    z nawarstwieniami

Sufity z supremy zachowały się w pomieszczeniach sąsiadujących z przedsionkiem 
– tynkowane, z nawarstwieniami malarskimi. Suprema odkształcona, zawilgocona 
i zasolona, uginająca się pod własnym ciężarem. W miejscach łączenia 
poszczególnych płyt spękana, odspojona, z licznymi wykruszeniami tynku. 
Nawarstwienia malarskie odspajają się i łuszczą.

3. Dykta/płyta Brak.
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IV.  KONSTRUKCJA DREWNIANA WRAZ Z METALOWYMI ELEMENTAMI WZMACNIAJĄCYMI
       ( szkielet drewniany, więźba dachowa)

Więźba dachowa remontowana, w dużej mierze wymieniona, impregnowana Ksylamitem i Abizolem, ze ściągami 
stalowymi malowanymi Penetrolem, wielokrotnie bielona. Mimo to szkielet drewniany zachował wiele elementów 
z nawarstwieniami malarskimi, tworzącymi grube, sztywne i wielowarstwowe łuski, częściowo przesączone 
ciemnym impregnatem (?). Pod grubą warstwą odspajających się pobiał, na słupach, widoczna cienka, łuszcząca 
się warstwa malarska. Klamry metalowe przy stopach fundamentowych silnie skorodowane, pokryte pobiałą 
pochodzącą z malowania konstrukcji, osypującą się w związku z korozją podłoża.

  

V. ELEMENTY WYPOSAŻENIA

1. Stolarka
    drzwiowa i okienna
    wraz z okuciami

W przedsionku baraku zachowane pozostałości oryginalnej stolarki drzwiowej
z kolorowymi nawarstwieniami malarskimi – futryny z reliktami z okuć w postaci 
zawiasów itp. Nawarstwienia malarskie spękane, łuszczące się. Pozostałości 
okuć mocno skorodowane, bez nawarstwień malarskich (?). Drzwi zewnętrzne 
dwuskrzydłowe, płycinowe, remontowane. Okna wymienione po wyzwoleniu 
obozu (?), z kilkoma warstwami łuszczących się, olejnych nawarstwień
malarskich (?).
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2. Prycze z elementami  
    metalowymi

Oryginalne elementy pryczy zachowane w stosunkowo niedużym zakresie,
w tym pojedyncze drabinki i półki, z pozostałościami pobiał. Nowe elementy 
przesączone ciemnym impregnatem, z którego zachlapania i zaplamienia 
występują też na oryginalnych deskach i belkach.
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3. Piece, obramienia    
    otworów     
    wyczystkowych 
    i inne elementy 
    systemów kominowych

Brak.

4. Instalacje elektryczne Zachowane relikty instalacji elektrycznej w postaci metalowych, skorodowanych 
rurek, bez nawarstwień malarskich (?).

5. Ceramika (głównie rury  
    kamionkowe)

W sanitariatach kamionkowe rury spustowe z pozostałościami przetartych
i osypujących się pobiał oraz ceramiczne umywalnie bez nawarstwień malarskich.

6. Beton,
    (okładziny cokołów 
    umywalni, stopy
    fundamentowe słupów 
    itp.)

Okładzina cokołów pod umywalnie silnie zdegradowana powierzchniowo
i odspojona od podłoża, bez widocznych nawarstwień malarskich. Lokalnie,
na stopach fundamentowych konstrukcji, zachowane pozostałości kruchych
i łuszczących się pobiał.
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7. Kraty, rury, uchwyty
    do rur itp.

Brak (?).
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KATALOG PROBLEMÓW KONSERWATORSKICH                                       Karta obiektu

OBIEKT NR INW.:                                                                                                                                B-138 (odcinek BIb)

1. Datowanie: rozpoczęcie budowy 24 listopada 1941 r.

2. Funkcja/przeznaczenie: barak mieszkalny.

3. Cechy charakterystyczne, uwagi ogólne: 
barak ceglany o drewnianej konstrukcji szkieletowej, z sanitariatami wydzielonymi przy wschodniej 
ścianie szczytowej; wielokrotnie remontowany; zachowane liczne oryginalne elementy wyposażenia 
wnętrza oraz nawarstwienia malarskie, w tym ciekawe napisy; nieudostępniony zwiedzającym.

 Lokalizacja na terenie odcinka BI

 
Rzut obiektu (z lokalizacją fotografii)
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I. ELEWACJE

Ściany elewacyjne z cegły rozbiórkowej, z pozostałościami jasnej, pudrującej się glinki rozprowadzonej
na powierzchni cegieł - głównie w wyższych partiach ścian. W strefie przyziemia widoczna wymiana cegieł
w związku z izolacją przeciwwilgociową budynku, mimo to czytelna granica podciągania wilgoci oraz naloty
i przebarwienia związane z zanieczyszczeniem mikrobiologicznym, zwłaszcza na ścianach północnej i południowej 
– barak leżący najbliżej cieków wodnych.

II. ŚCIANY WEWNĘTRZNE

1. Drewniane Brak.

2. Murowane

•	 Konstrukcja Elewacje południowa i zachodnia podstemplowane w związku z zagrożeniem 
zawaleniem się – spękane, duże przemieszczenia, liczne przemurowania. Wewnątrz 
typowe dla większości baraków problemy związane z konstrukcją ścianek działowych 
przedsionka - spękania ponad nadprożami i wzdłuż futryn. Ścianki działowe pomiędzy 
pryczami w wielu miejscach „odstają” od ścian zewnętrznych. Całość wzmocniona po 
wojnie ściągami stalowymi – pośrednimi i pomiędzy słupami.
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•	 Tynki Tynkowane ściany występują typowo dla większości baraków: w przedsionku, 
pomieszczeniu więźnia funkcyjnego, magazynie, pomieszczeniu głównym baraku, 
na ścianach łączników oraz w sanitariatach. Ścianki działowe pomiędzy pryczami 
tynkowane lokalnie. Pozostałe ściany bielone, lub pozostawione w surowej cegle. 

Największa degradacja tynków ma miejsce na skutek okresowej krystalizacji soli (?) 
oraz podwyższonej miejscowo wilgotności i występuje w dolnych partiach ścian.
W tych miejscach zaprawa jest zdegradowana, o obniżonej spoistości - rozwarstwia 
się i osypuje, zwłaszcza w wierzchniej warstwie tynku. Lokalnie podobne zniszczenia 
występują też w wyższych partiach ścian (np. pomieszczenie po lewej stronie 
przedsionka) i są związane z nieszczelnością pokrycia dachowego. Spękania
i odspajanie się tynków jest widoczne w wielu miejscach baraku - łączniki, sanitariaty, 
miejsca łączenia z elementami drewnianymi oraz w pobliżu pęknięć konstrukcyjnych. 
W budynku występują też miejscowe reperacje tynku w formie zatarć i uzupełnień 
ubytków wykonanych zaprawą cementową. W pomieszczeniach sąsiadujących 
z przedsionkiem - cementowe uzupełnienia dolnych partii ścian z widocznym 
przeniesieniem podciągania kapilarnego powyżej uzupełnień.
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•	 Warstwy 
malarskie 
(monochromie, 
pobiały, wzory 
„z wałka”)

Dekoracje ścian w przedsionku, pomieszczeniach z nim sąsiadujących oraz w przestrzeni 
głównej baraku wielowarstwowe, kolorowe. W pomieszczeniu więźnia funkcyjnego 
po lewej stronie od przedsionka, z paskami okalającymi każdą ścianę oraz wzorami 
„z wałka”, w przedsionku i w przestrzeni głównej - z brudnikiem i barwnymi pasami 
wydzielającymi monochromatyczne pola pośrodku ścian, widocznymi w ubytkach grubych 
warstw wierzchnich pobiał. Ścianki boksów bielone wielowarstwowo - w zależności
od miejsca jest to pobiałkowana cegła lub tynk, zdarza się też cegła surowa. W łącznikach, 
przy piecach, zachowane wysokie brudniki - analogiczne do tych w przestrzeni głównej. 
Wszystkie powierzchnie ścian mocno zakurzone, przy czym grubsze warstwy kurzu 
zalegają na nierównej powierzchni ścian, np. fakturalnych fugach miedzy cegłami.
W wielu miejscach widoczne brudne zacieki, lokalnie również zachlapania z zaprawy.
W pomieszczeniach przy przedsionku wierzchnie warstwy malarskie bądź te, odsłonięte 
w ubytkach, wykazują tendencję do pudrowania się. Złuszczenia, przeważnie wierzchnich 
warstw, dotyczą zwłaszcza dolnych partii ścian w łącznikach lub ciemnych brudników
w przestrzeni głównej - często warstw leżących bezpośrednio na czarnej farbie - 
lamperiach i brudnikach.

•	 Rysunki, napisy W całym baraku duża ilość ciekawych napisów – zarówno oryginalnych (?) jak i z czasów 
po wyzwoleniu obozu. Na ścianie zachodniej magazynku tabela - gra (?) wykonana 
ołówkiem oraz notka z datą 1945 r., na ścianie zachodniej przedsionka tabela dyżurów 
(?). Wszystkie zachowane na brudnej, kruchej, szarej monochromii. Wewnątrz baraku, 
w miejscach zdemontowanych pryczy, na pobiale, liczne napisy ołówkiem, po włosku. 
Dodatkowo, w przestrzeni głównej baraku, kilka prawdopodobnie późniejszych (?) 
rysunków wykonanych czarną farbą (?) z napisami po niemiecku. Pod spodem, w ubytkach 
warstwy pobiały, na której zostały wykonane, widoczne oryginalne, kolorowe warstwy 
malarskie. Dodatkowo na ścianach przestrzeni głównej i łączników, liczne współczesne, 
wydrapane napisy.
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III. SUFITY

1. Drewniane W przedsionku baraku deski - wygięte, konstrukcyjnie niezespolone, bez widocznych 
nawarstwień malarskich.
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2. Suprema
z nawarstwieniami

W obu pomieszczeniach sąsiadujących z przedsionkiem zachowana oryginalna, 
odpadająca od konstrukcji drewnianej, odkształcona i współcześnie zabezpieczona 
drewnianym stemplowaniem suprema z warstwą tynku. Zaprawa spękana, odspojona, 
z licznymi ubytkami. Metalowe wzmocnienia na łączeniach poszczególnych płyt silnie 
skorodowane, co potęguje destrukcję całego układu. Na powierzchni oryginalnego (?) 
tynku cienkie, współczesne zatarcie cementowe.

3. Dykta/płyta Brak.
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IV.  KONSTRUKCJA DREWNIANA WRAZ Z METALOWYMI ELEMENTAMI WZMACNIAJĄCYMI
       ( szkielet drewniany, więźba dachowa)

Konstrukcja drewniana częściowo wymieniona, impregnowana Ksylamitem i Ambizolem, pobielona w czasach 
po wyzwoleniu obozu. Na wielu elementach zachowały się wielowarstwowe, łuszczące nawarstwienia malarskie. 
Na poziomie pryczy słupy malowane czarną farbą. Na nich widoczne oryginalne, białe numery boksów. Klamry 
metalowe w dolnych partiach słupów silnie skorodowane, pokryte pobiałą pochodzącą z malowania fragmentów 
obok. Przez powłokę pobiały przenikają produkty korozji metalu. Niektóre elementy dolnych partii konstrukcji 
pokryte ciemnym impregnatem.
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V. ELEMENTY WYPOSAŻENIA

1. Stolarka 
    drzwiowa 
    i okienna
    wraz z okuciami

W przedsionku baraku zachowane pozostałości oryginalnej stolarki drzwiowej
z kolorowymi nawarstwieniami malarskimi – futryny z reliktami z okuć w postaci zawiasów 
itp. Olejne (?) nawarstwienia malarskie, spękane, łuszczące się, częściowo przesłonięte 
grubymi i kruchymi, zdeformowanymi pobiałami, –  podobnie jak relikty ościeży okien 
wewnętrznych na ścianie północnej przestrzeni głównej. Pozostałości okuć mocno 
skorodowane, bez nawarstwień malarskich (?). Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, 
płycinowe, remontowane. Okna wymienione po wyzwoleniu obozu (?), z kilkoma 
warstwami łuszczących się, olejnych nawarstwień malarskich (?).

2. Prycze 
    z elementami  
    metalowymi

Wiele elementów pryczy wymienionych po wyzwoleniu obozu słabych konstrukcyjnie, 
zachowane oryginalne (?) drabinki. Drewno nierównomiernie nasączone czarnym 
impregnatem (?). Nawarstwienia malarskie stosunkowo nieliczne (na pojedynczych 
deskach lub belkach), łuszczą się i osypują.
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3. Piece, 
    obramienia   
    otworów 
    wyczystkowych
    i inne elementy   
    systemów   
    kominowych

W łącznikach zachowane piece ze stalowymi wkładami i pozostałościami pobiał na 
mocno skorodowanych powierzchniach. Nawarstwienia malarskie osypują się w związku 
z przenikaniem produktów korozji.

4. Instalacje  
    elektryczne

Brak (?).

5. Ceramika
    (głównie rury 
    kamionkowe)

Kamionkowe rury kanalizacyjne, bez nawarstwień malarskich (?).

6. Beton,
     (okładziny 
     cokołów 
     umywalni,    
     stopy 
     fundamentowe 
     słupów itp.)

Betonowe cokoły umywalni oraz stopy fundamentowe słupów konstrukcji bez nawarstwień 
malarskich.

7. Kraty, rury,
    uchwyty do rur     
    itp.

Zachowane pozostałości instalacji wodociągowej – bez nawarstwień malarskich.
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KATALOG PROBLEMÓW KONSERWATORSKICH                                       Karta obiektu

OBIEKT NR INW.:                                                                                                                                B-139 (odcinek BIb)

1. Datowanie: rozpoczęcie budowy 24 listopada 1941 r.

2. Funkcja/przeznaczenie: barak mieszkalny.

3. Cechy charakterystyczne, uwagi ogólne: 
barak ceglany o drewnianej konstrukcji szkieletowej, bez sanitariatów; zachowane liczne oryginalne 
elementy wyposażenia wnętrza oraz nawarstwienia malarskie; wielokrotnie remontowany; bardzo 
dużo drapanych napisów; obecnie udostępniony zwiedzającym – dostęp do niektórych pomieszczeń 
ograniczony płotkami.

 Lokalizacja na terenie odcinka BI

 
Rzut obiektu (z lokalizacją fotografii)
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I. ELEWACJE

Ściany elewacyjne z cegły rozbiórkowej, z pozostałościami jasnej, pudrującej się glinki rozprowadzonej
na powierzchni cegieł - głównie w wyższych partiach ścian. W strefie przyziemia widoczna wymiana cegieł
w związku z izolacją przeciwwilgociową budynku. Mimo to czytelna granica podciągania wilgoci oraz naloty
i przebarwienia związane z zanieczyszczeniem mikrobiologicznym.

II. ŚCIANY WEWNĘTRZNE

1. Drewniane Brak.  

2. Murowane

•	 Konstrukcja Widoczne typowe dla większości baraków pęknięcia konstrukcyjne ścian 
przedsionka - skoncentrowane w okolicy nadproży i powodujące odspajanie się 
tynków wraz z nawarstwieniami, podstemplowane. Również wschodnia ścianka 
działowa pomieszczenia więźnia funkcyjnego odspaja się od ściany elewacyjnej - 
pęknięcie reperowane zacierką cementową. Lokalnie spękane i podparte są również 
poszczególne ścianki działowe w boksach bez pryczy. W sanitariatach rozległe 
przemurowania.
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•	 Tynki Tynkowane ściany występują typowo dla większości baraków: w przedsionku, 
pomieszczeniu więźnia funkcyjnego, magazynie, przestrzeni głównej, na ścianach 
łączników wraz z kominami oraz w sanitariatach. W wielu miejscach tynk leży
w kilku warstwach. Niektóre ściany boksów również otynkowane, pozostałe bielone 
wielowarstwowo. 
Największa degradacja tynków spowodowana jest działalnością soli rozpuszczalnych 
w wodzie (?) - najbardziej intensywna w dolnych partiach ścian, w przedsionku oraz 
pomieszczeniach z nim sąsiadujących. Towarzyszą jej odspojenia, rozwarstwienia, 
wykruszenia i ubytki tynku, a niekiedy również uzupełnienia i zatarcia lub opaski 
cementowe. Ponad ich granicą liczne ubytki i spęcherzenia spowodowane 
przeniesieniem wilgoci ponad granicę uzupełnień. W przestrzeni głównej baraku 
oraz na ścianach łączników i kominach, tynki przyziemia odspajają się i odpadają. 
Lokalnie widoczna degradacja związana z podwyższoną wilgotnością – rozwarstwienia 
i osypywanie się powierzchni. W niektórych miejscach, w tym pod oknami ścian 
szczytowych i wzdłuż przyziemia, występują ubytki zaprawy na głębokość wątku 
związane z przemurowaniami.
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•	 Warstwy 
malarskie

  (monochromie, 
   pobiały, wzory 

      „z wałka”)

Oryginalne dekoracje ścian w pomieszczeniu więźnia funkcyjnego, magazynie oraz 
przestrzeni głównej baraku wielowarstwowe, kolorowe, monochromatyczne z pasami
lub wzorami „z wałka”. Dolne partie ścian w przestrzeni głównej pomalowane na czarno
– brudnik. Większość ścian pokryta brudną pobiałą - widoczna w naturalnych 
odkrywkach. Ścianki boksów z reguły bielone.
Wszystkie powierzchnie ścian mocno zakurzone, grubsze warstwy kurzu zalegają na 
nierównej powierzchni ścian. Dodatkowo widoczne miejscowe zalania, brudne zacieki 
pod oknami oraz w niektórych miejscach ścianek boksów (nieszczelność dachu). Zarówno 
wierzchnie warstwy malarskie jak i odsłonięte w ich ubytkach fragmenty kolorowych 
dekoracji wykazują tendencję do pudrowania się. Złuszczenia dotyczą przeważnie 
wierzchnich warstw i dominują głównie w dolnych partiach ścian. Miejscowo łuszczą się 
również pobiały, zwłaszcza w miejscach zalań pod oknami.
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•	 Rysunki, napisy Napisy i rysunki występują niemal na wszystkich rodzajach nawarstwień ściennych,
w niemal każdej technice wykonania. Największą grupę stanowią napisy drapane - 
szczelnie pokrywające murowane i bielone ściany łączników, dając efekt reliefu. Z niewiele 
mniejszym nasileniem występują one w pomieszczeniach sąsiadujących z przedsionkiem 
oraz na ścianach przestrzeni głównej. W tych miejscach znajdujemy mniejszą ilość 
napisów wykonanych ołówkiem, cegłą, kredą, pisakiem, kredką itp. Napisy pojawiają się 
również bezpośrednio na cegle.

III. SUFITY

1. Drewniane W przedsionku baraku brudne, zaplamione i zdeformowane deski, bez nawarstwień 
malarskich.

2. Suprema
z nawarstwieniami

Sufity w pomieszczeniach sąsiadujących z przedsionkiem z supremy, prawdopodobnie 
późniejszej (?), bez nawarstwień malarskich.
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3. Dykta/płyta Brak.

IV.  KONSTRUKCJA DREWNIANA WRAZ Z METALOWYMI ELEMENTAMI WZMACNIAJĄCYMI
       ( szkielet drewniany, więźba dachowa)

Więźba częściowo wymieniona, impregnowana Ksylamitem i Ambizolem, pobielona w czasach poobozowych. 
Niektóre elementy konstrukcji zaatakowane przez owadzie szkodniki drewna. Na wielu elementach zachowały 
się wielowarstwowe, łuszczące się nawarstwienia malarskie. Na nawarstwieniach malarskich występują lokalne 
zaplamienia – zachlapania substancją impregnującą (?). Klamry metalowe w dolnych partiach słupów silnie 
skorodowane, pokryte białą farbą lub pobiałą pochodzącą z malowania fragmentów obok, która odspaja się 
i osypuje w związku z przenikającymi przez powłokę malarską produktami korozji.
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V. ELEMENTY WYPOSAŻENIA

1. Stolarka 
    drzwiowa 
    i okienna
    wraz z okuciami

W przedsionku baraku zachowane pozostałości oryginalnej stolarki drzwiowej
z kolorowymi nawarstwieniami malarskimi – futryny z reliktami z okuć w postaci zawiasów 
itp. Drewno lokalnie zdegradowane przez owadzie szkodniki drewna, warstwy malarskie 
spękane, łuszczące się. Pozostałości okuć mocno skorodowane, z pozostałościami 
nawarstwień malarskich (?). Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, płycinowe, remontowane. 
Okna wymienione po wyzwoleniu obozu (?), z kilkoma warstwami łuszczących się, olejnych 
powłok malarskich (?).

2. Prycze 
    z elementami  
    metalowymi 

Prycze o charakterystycznej konstrukcji – oparte na stelażach, bez gniazd w ścianach 
działowych. Duża ilość drewna użytego wtórnie. Wiele pryczy wymienionych
po wyzwoleniu obozu. Na zachowanych oryginalnych elementach widoczne ślady bielenia 
oraz kolejnych warstw malarskich – łuszczą się i osypują.
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3. Piece, 
    obramienia   
    otworów 
    wyczystkowych
    i inne elementy   
    systemów   
    kominowych

Brak.

4. Instalacje  
     elektryczne

Zachowane relikty instalacji elektrycznej w postaci skorodowanych rurek bez instalacji, 
pokryte pozostałościami farby pochodzącej z malowania ścian wokół, przez którą 
przenikają produkty korozji.

5. Ceramika
    (głównie rury 
   kamionkowe)

Zachowany fragment luźno leżącego, ceramicznego odpływu – bez nawarstwień 
malarskich (?).

6. Beton,
    (okładziny 
    cokołów 
    umywalni, stopy 
    fundamentowe 
    słupów itp.)

Zachowane pozostałości czarnych nawarstwień malarskich na stopach fundamentowych 
słupów konstrukcji – łuszczą się i osypują.

7. Kraty, rury,
    uchwyty do rur 
    itp.

Brak (?).
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KATALOG PROBLEMÓW KONSERWATORSKICH                                       Karta obiektu

OBIEKT NR INW.:                                                                                                                               B-140 (odcinek BIb)

1. Datowanie: kwiecień 1942 (?).

2. Funkcja/przeznaczenie: umywalnia i latryna.

3. Cechy charakterystyczne, uwagi ogólne:
barak ceglany, podzielony na dwie części: we wschodniej umywalnia, w zachodniej klozety; 
wielokrotnie remontowany, nieudostępniony zwiedzającym.

 

Lokalizacja na terenie odcinka BI

Rzut obiektu (z lokalizacją fotografii)
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I. ELEWACJE

Ściany elewacyjne z cegły rozbiórkowej. Widoczna wymiana cegieł – przemurowanie partii przyziemia w związku
z izolacją przeciwwilgociową budynku oraz pomniejsze przemurowania elewacji południowej. Zachowane śladowe 
pozostałości jasnej, pudrującej się warstwy malarskiej - glinki rozprowadzonej na powierzchni cegieł. W wyższych 
partiach ścian zachowały się resztki oryginalnej, zniszczonej przez czynniki atmosferyczne, w strefie przyziemia jest 
to warstwa późniejsza.

II. ŚCIANY WEWNĘTRZNE

1. Drewniane Brak.

2. Murowane

•	 Konstrukcja Widoczne pionowe i ukośne pęknięcia ścian, a zwłaszcza północnej, gdzie 
spękania koncentrują się wokół ościeży okien.
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•	 Tynki Otynkowane są wszystkie ściany obu pomieszczeń (umywalni oraz ubikacji) 
wraz z kominami i kanałem ściekowym latryny. Na wszystkich ścianach wzdłuż 
podłogi widoczny duży ubytek tynków związany z wymianą cegieł podczas 
hydroizolacji baraku. Wyprawy powyżej spękane, mocno odspojone od 
podłoża - nawisy. Na całej powierzchni ścian widoczne są ślady remontów 
- uzupełnienia ubytków i rozległe zatarcia wykonane zaprawą cementową. 
Oryginalne tynki niemal na całej powierzchni, a zwłaszcza na ścianie północnej 
i w dolnych partiach ścian, mocno zdezintegrowane, rozwarstwiające się, 
łuszczące i osypujące, z rozległymi ubytkami.
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•	 Warstwy malarskie  
     (monochromie, 
      pobiały, wzory 
      „z wałka”)

Ściany obu pomieszczeń pokrywają monochromatyczne dekoracje malarskie 
z ciemną, odciętą kolorowymi paskami lamperią oraz brudnikiem. Górne partie 
ścian bielone. Całość wielowarstwowa bądź przemalowana (?). Nawarstwienia 
malarskie na całej powierzchni ścian są silnie zabrudzone, z licznymi 
zachlapaniami z zaprawy, łatami i rozległymi zatarciami. Mocno przetarte, łuszczą 
się i odspajają od zdezintegrowanego tynku, wykazując tendencję do pudrowania 
się. Miejscowo widoczne rdzawe zaplamienia oraz zacieki związane z nieszczelnym 
dachem.

•	 Rysunki, napisy Na ścianach nieliczne, napisy wykonane ołówkiem, węglem lub wydrapane – 
głównie z okresu po wyzwoleniu obozu, dużo ołówkowych z lat 50.
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III. SUFITY

1. Drewniane Brak.

2. Suprema
    z nawarstwieniami

Na sufitach obu pomieszczeń zachowana suprema z warstwą spękanego 
(głównie na łączeniach płyt) i odspajającego się tynku i pobiał. W ubytkach 
widoczne mocno skorodowane, metalowe, perforowane taśmy na łączeniach 
poszczególnych płyt. Lokalnie, wzdłuż pęknięć tynku, rozległe cementowe 
zatarcia. Miejscowo łódkowate odspojenia i złuszczenia samej warstwy malarskiej.
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3. Dykta/płyta Brak.

IV.  KONSTRUKCJA DREWNIANA WRAZ Z METALOWYMI ELEMENTAMI WZMACNIAJĄCYMI
       ( szkielet drewniany, więźba dachowa)

Więźba dachowa zasłonięta sufitem z supremy.

V. ELEMENTY WYPOSAŻENIA

1. Stolarka drzwiowa 
    i okienna wraz 
    z okuciami

Okna zewnętrze wymienione po wyzwoleniu obozu (?), z łuszczącymi się 
warstwami olejnej farby. Drzwi współczesne.

2. Prycze z elementami  
    metalowymi

Brak.

3. Piece,
    obramienia otworów  
    wyczystkowych 
    i inne elementy 
    systemów kominowych

Zachowany stalowy, mocno skorodowany wkład pieca z ceglaną obmurówką, bez 
nawarstwień malarskich (?).

4. Instalacje elektryczne
    

Zachowane relikty instalacji elektrycznej w postaci metalowych uchwytów
i fragmentów rurek (wzdłuż ścian północnej i wschodniej oraz na suficie),
pokryte łuszczącymi i odspajającymi się nawarstwieniami malarskimi związanymi
z malowaniem ścian, przez które przenikają produkty korozji.

5. Ceramika (głównie rury  
    kamionkowe)

Ceramiczne, szkliwione umywalnie bez nawarstwień malarskich. Wzdłuż ściany 
południowej, w posadzce, zachowany ceramiczny odpływ – prawdopodobnie od 
pisuarów, z pozostałościami nawarstwień malarskich związanych z malowaniem 
ścian (?).

6. Beton,
    (okładziny cokołów 
     umywalni, stopy
     fundamentowe słupów 
     itp.)

Betonowa okładzina cokołów ceramicznych umywalni mocno zasolona, o osłabio-
nej spoistości, spęcherzona i osypująca się, bez nawarstwień malarskich (?). Beto-
nowe sedesy pokryte łuszczącymi się i przetartymi pozostałościami nawarstwień, 
widocznych głównie w otworach poniżej desek klozetowych (pobiała?) oraz we-
wnątrz kanału ściekowego (?).
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7. Kraty, rury, uchwyty
    do rur itp.

W umywalni stosunkowo dobrze zachowana (kompletna) choć skorodowana 
instalacja wodociągowa – rury. W latrynie metalowe kosze i inne elementy (?)
w kanale ściekowym, oraz haczyki po drewnianych deskach sedesowych,
– niektóre z pozostałościami nawarstwień związanymi z malowaniem
sąsiadujących powierzchni (?), łuszczących się i osypujących.
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KATALOG PROBLEMÓW KONSERWATORSKICH                                       Karta obiektu

OBIEKT NR INW.:                                                                                                                                 B-141 (odcinek BIb)

1. Datowanie: kwiecień 1942 (?).

2. Funkcja/przeznaczenie: latryna.

3. Cechy charakterystyczne, uwagi ogólne:
     barak ceglany; wielokrotnie remontowany; nieudostępniony zwiedzającym.

 

Lokalizacja na terenie odcinka BI

Rzut obiektu (z lokalizacją fotografii)
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I. ELEWACJE

Ściany elewacyjne z cegły rozbiórkowej – pojedyncze cegły z nawarstwieniami malarskimi. Widoczna wymiana 
cegieł – przemurowanie partii przyziemia w związku z izolacją przeciwwilgociową budynku oraz przemurowania 
wyższych partii elewacji południowej. Zachowane śladowe pozostałości jasnej, pudrującej się warstwy malarskiej 
- glinki rozprowadzonej na powierzchni cegieł. W wyższych partiach ścian zachowały się resztki oryginalnej, 
zniszczonej przez czynniki atmosferyczne, w strefie przyziemia jest to warstwa późniejsza. Widoczne skażenie 
mikrobiologiczne przyziemia.

II. ŚCIANY WEWNĘTRZNE

1. Drewniane Brak.

2. Murowane

•	 Konstrukcja Pęknięcia konstrukcyjne ścian koncentrują się głównie wzdłuż przyściennych 
filarów oraz pod oknami.
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•	 Tynki Tynkowane są wszystkie ściany latryny, komin oraz kanał ściekowy. Oryginalne 
tynki silnie zdegradowane – na skutek podciągania kapilarnego wody z gruntu, 
szczególnie w dolnych partiach ścian, spękane, odspojone, łuszczące się, 
rozwarstwiające i spęcherzone, z osypującą się powierzchnią. Widoczne ślady 
przeprowadzonych remontów w formie rozległych uzupełnień ubytków tynków 
i zatarć, wykonanych zaprawą cementową. W dolnych partiach ścian, wzdłuż 
podłogi, rozległe ubytki związane z wymianą cegieł podczas hydroizolacji 
budynku – zarzucone cienką warstwą zaprawy cementowej.

•	 Warstwy malarskie  
     (monochromie, 
      pobiały, wzory 
      „z wałka”)

Ściany pokrywają monochromatyczne, ciemne lamperie oraz brudniki, oddzielone 
od jasnych, kremowych monochromii w górnych partiach ścian czerwonym 
paskiem. Nawarstwienia malarskie silnie przetarte, łuszczące się i odspajające
od zdezintegrowanego tynku całymi płatami, wykazują tendencję do pudrowania 
się, liczne ubytki. W górnych partiach ścian zacieki związane z nieszczelnym 
dachem, w dolnych ciemne przemalowania (?), lokalnie zaplamienia, naloty
i cementowe zatarcia.
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•	 Rysunki, napisy Na ścianach powtarzające się w kilku miejscach, w tym na zatarciu cementową 
zaprawą, czarne szablonowe napisy wykonane drukowanymi literami (Verhalte 
dich ruhig) – prawdopodobnie pozostałość po scenografii filmowej. Jednocześnie 
w samoistnych odkrywkach spodnich nawarstwień ściennych widoczne 
pozostałości oryginalnych (?) niemieckich napisów o podobnych charakterze. 
Pojedyncze późniejsze napisy wykonane ołówkiem i węglem.

III. SUFITY

1. Drewniane Brak.

2. Suprema
    z nawarstwieniami

W całym budynku zachowany sufit z supremy, tynkowany, bielony.
Zaprawa spękana, z licznymi ubytkami i odspojeniami, zwłaszcza na łączeniu 
płyt. W ubytkach tynku widoczna skorodowana i odkształcona siatka metalowa. 
Nawarstwienia malarskie łuszczą się. Widoczne liczne plamy, lokalnie zatarcia 
cementowe.

3. Dykta/płyta Brak.
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IV.  KONSTRUKCJA DREWNIANA WRAZ Z METALOWYMI ELEMENTAMI WZMACNIAJĄCYMI
       ( szkielet drewniany, więźba dachowa)

Więźba dachowa zasłonięta sufitem z supremy.

V. ELEMENTY WYPOSAŻENIA

1. Stolarka
    drzwiowa i okienna
    wraz z okuciami

Okna zewnętrze wymienione po wyzwoleniu obozu (?), z łuszczącymi się 
warstwami olejnej farby. Drzwi współczesne.

2. Prycze z elementami  
    metalowymi

Brak.

3. Piece,
    obramienia otworów  
    wyczystkowych 
    i inne elementy 
    systemów kominowych

Zachowana wyłącznie murowana obudowa pieca.

4. Instalacje elektryczne
    

Zachowane relikty oryginalnej instalacji elektrycznej w postaci metalowych, 
skorodowanych haczyków na ścianach pod sufitem - pokrytych nawarstwieniami 
związanymi z malowaniem ścian – osypującymi się w związku z przenikającymi 
przez nie produktami korozji.

5. Ceramika (głównie rury  
    kamionkowe)

Wzdłuż ściany północnej, w posadzce, zachowany bardzo rozczłonkowany 
ceramiczny odpływ  – prawdopodobnie od pisuarów, z pozostałościami 
nawarstwień malarskich związanych z malowaniem ścian – spudrowanych 
i osypujących się.
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6. Beton,
   (okładziny cokołów
    umywalni, stopy funda
    mentowe słupów itp.)

Betonowe klozety i drewniane deski klozetowe z pozostałościami 
wielowarstwowych, łuszczących się pobiał, widocznych głównie w otworach, 
poniżej desek.

7. Kraty, rury, uchwyty
    do rur itp.

Zachowana duża ilość elementów metalowych – w klozetach kosze, obok desek 
sedesowych haczyki. Wszystkie elementy skorodowane, bez nawarstwień 
malarskich (?).
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KATALOG PROBLEMÓW KONSERWATORSKICH                                       Karta obiektu

OBIEKT NR INW.:                                                                                                                                B-142 (odcinek BIb)

1. Datowanie: kwiecień 1942 (?).

2. Funkcja/przeznaczenie: umywalnia.

3. Cechy charakterystyczne, uwagi ogólne:
barak ceglany; wielokrotnie remontowany, nieudostępniony zwiedzającym.

 

Lokalizacja na terenie odcinka BI

Rzut obiektu (z lokalizacją fotografii)
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I. ELEWACJE

Ściany elewacyjne z cegły rozbiórkowej. Widoczna wymiana cegieł – przemurowanie partii przyziemia w związku
z izolacją przeciwwilgociową budynku oraz pomniejsze przemurowania elewacji południowej. Zachowane śladowe 
pozostałości jasnej, pudrującej się warstwy malarskiej - glinki rozprowadzonej na powierzchni cegieł. W wyższych 
partiach ścian zachowały się resztki oryginalnej, zniszczonej przez czynniki atmosferyczne, w strefie przyziemia jest 
to warstwa późniejsza.

II. ŚCIANY WEWNĘTRZNE

1. Drewniane

2. Murowane

•	 Konstrukcja Problemy konstrukcyjne dotyczą przede wszystkim ścian szczytowych - obie 
tymczasowo wsparte od zewnątrz drewnianym stemplowaniem. Wewnątrz 
szerokie szczeliny pęknięć i rozspojeń konstrukcyjnych wokół ościeży drzwi.

•	 Tynki Otynkowane są wszystkie ściany baraku wraz z kominami. Oryginalne tynki 
zachowane na bardzo dużej powierzchni ścian, silnie zdegradowane – 
odspojone od podłoża, rozwarstwiające się i osypujące, głównie z powodu 
podwyższonej wilgotności (podciąganie kapilarne, nieszczelność dachu). 
Wzdłuż połogi rozległe ubytki związane z wymianą cegieł, zarzucone zaprawą 
cementową, lokalnie zatartą na wyższe partie ścian.
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•	 Warstwy malarskie  
     (monochromie, 
      pobiały, wzory 
      „z wałka”)

W całym wnętrzu zachowane oryginalne lamperie – grafitowe, z czerwonym 
odcinającym paskiem i białą monochromią w wyższych partiach ścian. 
Nawarstwienia malarskie w bardzo złym stanie – odspojone, silnie łuszczące się 
(płatami), lokalnie przemalowane. Na powierzchni warstwy malarskiej kurz,
liczne zachlapania oraz zatarcia cementowe z kolejnych remontów, potęgujące 
lokalne zniszczenia.

•	 Rysunki, napisy Na ścianach wschodniej i zachodniej, między drzwiami, zachowane rysunki 
i napisy wykonane czarną i białą farbą, prawdopodobnie z czasów po wyzwoleniu 
obozu (?). Kolejne podobnie wykonane rysunki bądź ich pozostałości (szczotka, 
pasta itp.) widoczne na ścianach południowej i północnej. Na ciemnej lamperii, 
miejscowo, współczesne napisy - drapane, bądź wykonane kredą.
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III. SUFITY

1. Drewniane Brak.

2. Suprema
    z nawarstwieniami

Na całej powierzchni sufitu zachowana suprema - tynkowana z nawarstwieniami 
malarskimi, spękana na łączeniach poszczególnych płyt, częściowo również
w związku z korozją perforowanych metalowych taśm na łączeniach, 
powodujących lokalne odspojenia zaprawy i zaplamienia powierzchni. 
Warstwa pobiały łuszcząca się. Widoczne lokalne zaplamienia i ubytki związane 
z nieszczelnością dachu.

3. Dykta/płyta Brak.

IV.  KONSTRUKCJA DREWNIANA WRAZ Z METALOWYMI ELEMENTAMI WZMACNIAJĄCYMI
       ( szkielet drewniany, więźba dachowa)

Więźba dachowa zasłonięta sufitem z supremy.
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V. ELEMENTY WYPOSAŻENIA

1. Stolarka
    drzwiowa i okienna
    wraz z okuciami

Okna zewnętrze wymienione po wyzwoleniu obozu (?), z łuszczącymi się 
warstwami olejnej farby. Drzwi współczesne.

2. Prycze z elementami  
    metalowymi

Brak.

3. Piece,
    obramienia otworów  
    wyczystkowych 
    i inne elementy 
    systemów kominowych

Pieców brak. Warstwy tynku i pobiał na kominach silnie zdegradowane - łuszczą 
się i osypują. Widać ślady nieszczelności dachu i przeciekania wody wokół 
kominów.
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4. Instalacje elektryczne
   

Zachowane relikty instalacji elektrycznej w postaci metalowych rurek ochronnych 
i puszek, z nawarstwieniami malarskimi związanymi z malowaniem ścian – 
łuszczących się w związku z przenikaniem produktów korozji.

5. Ceramika (głównie rury  
    kamionkowe)

Ceramiczne, szkliwione umywalnie, bez nawarstwień malarskich.

6. Beton,
   (okładziny cokołów
   umywalni, stopy funda-    
  mentowe słupów itp.)

Betonowa okładzina cokołów ceramicznych umywalni mocno zasolona,
z odspojonymi i łuszczącymi się, ciemnymi warstwami malarskimi.

7. Kraty, rury, uchwyty
    do rur itp. 

Zachowane rury i uchwyty instalacji wodociągowej – skorodowane,
z pozostałościami nawarstwień malarskich (?) bądź złuszczeniami powierzchni 
związanymi z zaawansowaną korozją.
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KATALOG PROBLEMÓW KONSERWATORSKICH                                       Karta obiektu

OBIEKT NR INW.:                                                                                                                                B-143 (odcinek BIb)

1. Datowanie: kwiecień 1942 (?).

2. Funkcja/przeznaczenie: latryna.

3. Cechy charakterystyczne, uwagi ogólne:
barak ceglany; podzielony na dwie części, w obu klozety; wielokrotnie remontowany;
nieudostępniony zwiedzającym.

 

Lokalizacja na terenie odcinka BI

Rzut obiektu (z lokalizacją fotografii)
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I. ELEWACJE

Ściany elewacyjne z cegły rozbiórkowej, widoczna wymiana cegieł – przemurowanie partii przyziemia w związku 
z izolacją przeciwwilgociową budynku oraz pomniejsze, nieregularne przemurowania elewacji południowej. 
Zachowane śladowe pozostałości jasnej, pudrującej się warstwy malarskiej - glinki rozprowadzonej na powierzchni 
cegieł. W wyższych partiach ścian zachowały się resztki oryginalnej, zniszczonej przez czynniki atmosferyczne,
w strefie przyziemia jest to warstwa późniejsza. Widoczne skażenie biologiczne partii przyziemia.

II. ŚCIANY WEWNĘTRZNE

1. Drewniane Brak.

2. Murowane

•	 Konstrukcja Obie ściany szczytowe zabezpieczone od zewnątrz stemplowaniem ze względu 
na niebezpieczeństwo zawalenia się. Wewnątrz widoczne duże, ukośne pęknię-
cie ściany działowej z przemieszczeniem, oraz nieliczne, pomniejsze pęknięcia 
ścian - głównie wokół nadproży drzwi oraz pod oknami.
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•	 Tynki Tynkowane są wszystkie ściany latryny, kominy oraz kanał ściekowy.
We wschodniej części budynku tynki wyraźnie wyremontowane – uzupełnione 
ubytki, powierzchnia zatarta na gładko i pokryta współczesną warstwą 
malarską. Prawdopodobnie wnętrze to posłużyło jako scenografia filmu (?). 
Tylko na ścianach działowej i wschodniej szczytowej – w okolicach pęknięć 
konstrukcyjnych, wyraźne odspojenia zaprawy przechodzące w rozległe ubytki. 
Na kominie dezintegracja tynku związana z nieszczelnością dachu, objawiająca 
się rozwarstwieniami, osypywaniem się i ubytkami do cegły. Widoczne zacieki 
oraz zielone naloty związane z działalnością mikroorganizmów. W części 
zachodniej tynki na dużych powierzchniach, w tym wzdłuż przyziemia, zatarte 
zaprawą cementową. Lokalnie widoczne charakterystyczne spęcherzenia
i złuszczenia rozwarstwiającej się zaprawy, związane prawdopodobnie
z zawilgoceniem, oddziaływaniem czynników atmosferycznych, jak również 
destrukcyjną działalnością soli. Wyprawy na kanale ściekowym spękane, 
nieznacznie odspojone, o osłabionej powierzchni.

  5
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•	 Warstwy malarskie  
      (monochromie, 
      pobiały, wzory 
      „z wałka”)

W części wschodniej cała powierzchnia ścian współcześnie przemalowana – 
warstwa malarska w postaci szaroniebieskiej lamperii i kremowej monochromii
w górnej partii ścian, nawiązuje do oryginalnych dekoracji wnętrz baraków.
W części zachodniej oryginalna (?) lamperia odcięta od kremowej monochromii 
czerwonym paskiem - przetarta, częściowo przesłonięta cementowymi zatarciami. 
W górnych partiach ścian brudne zacieki, w dolnych białe zaplamienia. Lokalnie 
płytkie spękania i odspojenia większych powierzchni nawarstwień, zwłaszcza 
jasnej monochromii, oraz złuszczenia i ubytki warstwy malarskiej.

•	 Rysunki, napisy W części wschodniej baraku współczesne niemieckie napisy – prawdopodobnie 
pozostałość scenografii filmowej.

III. SUFITY

1. Drewniane Brak.

2. Suprema
    z nawarstwieniami

Brak.

3. Dykta/płyta Brak.

  9                                                                                                      10

  11



Karta obiektu  B-143 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu 479

IV.  KONSTRUKCJA DREWNIANA WRAZ Z METALOWYMI ELEMENTAMI WZMACNIAJĄCYMI
       ( szkielet drewniany, więźba dachowa)

Więźba dachowa bez nawarstwień malarskich.

V. ELEMENTY WYPOSAŻENIA

1. Stolarka
    drzwiowa i okienna
    wraz z okuciami

Okna zewnętrze wymienione po wyzwoleniu obozu (?), z łuszczącymi się 
warstwami olejnej farby. Drzwi współczesne.

2. Prycze z elementami  
    metalowymi

Brak.

3. Piece,
    obramienia otworów  
    wyczystkowych 
    i inne elementy 
    systemów kominowych

Brak.

4. Instalacje elektryczne
    

Zachowane relikty oryginalnej instalacji elektrycznej w postaci metalowych, 
skorodowanych rurek, na ścianie, pod sufitem - pokrytych złuszczonymi 
nawarstwieniami związanymi z malowaniem ścian, przez które przenikają produkty 
korozji metalu.

5. Ceramika (głównie rury  
    kamionkowe)

Wzdłuż ściany północnej, w posadzce, zachowany ceramiczny odpływ – 
prawdopodobnie od pisuarów, z pozostałościami nawarstwień malarskich 
związanymi z malowaniem ścian (?).

  12
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6. Beton,
    (okładziny cokołów 
    umywalni, stopy funda
    mentowe słupów itp.)

Betonowe klozety z drewnianymi deskami klozetowymi z pozostałościami 
wielowarstwowych, łuszczących się pobiał, głównie w otworach, poniżej desek.

7. Kraty, rury, uchwyty
    do rur itp.

Zachowana duża ilość elementów metalowych – w klozetach kosze, obok desek 
sedesowych haczyki. Wszystkie elementy skorodowane, bez nawarstwień 
malarskich (?).

  13
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KATALOG PROBLEMÓW KONSERWATORSKICH                                       Karta obiektu

OBIEKT NR INW.:                                                                                                                               B-144 (odcinek BIb)

1. Datowanie: kwiecień 1942 (?).

2. Funkcja/przeznaczenie: umywalnia.

3. Cechy charakterystyczne, uwagi ogólne:
barak ceglany; wielokrotnie remontowany, nieudostępniony zwiedzającym.

 

Lokalizacja na terenie odcinka BI
 

Rzut obiektu (z lokalizacją fotografii)
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I. ELEWACJE

Ściany elewacyjne z cegły rozbiórkowej. Widoczna wymiana cegieł – przemurowanie partii przyziemia w związku
z izolacją przeciwwilgociową budynku. Przy elewacji południowej podstemplowana ściana oraz zbiornik na wodę 
(?) – pozostałości niezachowanych zabudowań przylegających do budynku umywalni. Na powierzchni cegieł 
śladowe pozostałości jasnej, łuszczącej i pudrującej się warstwy malarskiej - glinki rozprowadzonej na powierzchni 
cegieł. Przy czym w wyższych partiach ścian zachowały się resztki oryginalnej, zniszczonej przez czynniki 
atmosferyczne, natomiast w strefie przyziemia jest to warstwa późniejsza. Dodatkowo, na wschodniej części 
elewacji południowej zachowane pozostałości tynku – bez nawarstwień malarskich, odspajające się i osypujące. 
Dolne partie ścian zaatakowane przez mikroorganizmy.

II. ŚCIANY WEWNĘTRZNE

1. Drewniane

2. Murowane

•	 Konstrukcja Problemy konstrukcyjne dotyczą głównie zewnętrznego muru, przylegającego 
do południowej ściany baraku - całość jest tymczasowo podparta z obu 
stron drewnianą konstrukcją. Wewnątrz umywalni widoczne nieliczne ukośne 
pęknięcia ścian podłużnych, zwłaszcza w pobliżu południowo-wschodniego 
narożnika budynku. 
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•	 Tynki Otynkowane są wszystkie ściany wewnętrzne baraku wraz z kominami,
przy czym tynki niemal na całej powierzchni ścian zostały najprawdopodobniej 
w okresie powojennym wymienione bądź zatarte wierzchnią warstwą 
zaprawy (?). Dodatkowo, lokalnie, a zwłaszcza wzdłuż dolnej krawędzi 
ścian, widoczne są współczesne uzupełnienia ubytków i zatarcia wykonane 
zaprawą cementową. Powierzchnia tynków miejscowo zdezintegrowana – 
wypłukana (?), o obniżonej spoistości, osypująca się. Najgorszy stan zaprawy 
zaobserwować można na kominie oraz na ścianie zachodniej.

  4                                                                                                        5
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•	 Warstwy malarskie  
     (monochromie, 
      pobiały, wzory 
      „z wałka”)

Nawarstwienia malarskie na ścianach nie zachowały się (?).

•	 Rysunki, napisy  Nie zaobserwowano.

III. SUFITY

1. Drewniane Brak.

2. Suprema
    z nawarstwieniami

Na całej powierzchni sufitu zachowana suprema - tynkowana z nawarstwieniami 
malarskimi, spękana na łączeniach poszczególnych płyt, częściowo również
w związku z korozją perforowanych metalowych taśm, inicjujących odspojenia 
i wykruszenia zaprawy oraz rdzawe plamy. Warstwa pobiały łuszcząca się. 
Widoczne lokalne zaplamienia i ubytki związane z nieszczelnością dachu.

3. Dykta/płyta Brak.

IV.  KONSTRUKCJA DREWNIANA WRAZ Z METALOWYMI ELEMENTAMI WZMACNIAJĄCYMI
       ( szkielet drewniany, więźba dachowa)

Więźba dachowa zasłonięta sufitem z supremy.

V. ELEMENTY WYPOSAŻENIA

1. Stolarka
    drzwiowa i okienna
    wraz z okuciami

Okna zewnętrze wymienione po wyzwoleniu obozu (?), z łuszczącymi się 
warstwami olejnej farby. Drzwi współczesne.

2. Prycze z elementami  
    metalowymi

Brak.
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3. Piece,
    obramienia otworów  
    wyczystkowych 
    i inne elementy    
    systemów kominowych

Brak.

4. Instalacje elektryczne
    

Zachowane relikty instalacji elektrycznej w postaci metalowych rurek ochronnych 
z nawarstwieniami malarskimi związanymi z malowaniem ścian – łuszczą się 
i osypują.

5. Ceramika (głównie rury  
    kamionkowe)

Brak.

6. Beton,
    (okładziny cokołów 
    umywalni, stopy funda
    mentowe słupów itp.)

Betonowe cokoły umywalni bez nawarstwień malarskich.

7. Kraty, rury, uchwyty
    do rur itp.

Zachowane pozostałości instalacji wodociągowej (rury) – skorodowane,
z pozostałościami zabrudzonych i osypujących się nawarstwień malarskich (?).

  10
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KATALOG PROBLEMÓW KONSERWATORSKICH                                       Karta obiektu

OBIEKT NR INW.:                                                                                                                                B-145 (odcinek BIb)

1. Datowanie: zakończenie budowy marzec 1942 r.

2. Funkcja/przeznaczenie: kostnica, później magazyn mienia więźniów, tzw. Effektenkamer.

3. Cechy charakterystyczne, uwagi ogólne:
barak ceglany o drewnianej konstrukcji szkieletowej, ramowej; nie przeznaczony do zwiedzania; 
poza wydzielonymi dwoma niewielkimi pomieszczeniami po obu stronach wejścia od strony 
południowej, brak podziałów wewnętrznych; przy elewacji zachodniej (od strony północnej) niewielka 
przybudówka (rozebrana i wymurowana na nowo podczas powojennego remontu); kilkakrotnie 
remontowany.

Lokalizacja na terenie odcinka BI
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Rzut obiektu (z lokalizacją fotografii)
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I. ELEWACJE

Na ścianach elewacyjnych zachowane pozostałości jasnej, pudrującej się warstwy malarskiej – glinki, 
rozprowadzonej na powierzchni cegieł. W partii przyziemia widoczna granica podciągania wody oraz ciemne 
zaplamienia i zielonkawe naloty związane z działalnością mikroorganizmów, jak również białe wykwity soli.
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II. ŚCIANY WEWNĘTRZNE

1. Drewniane Brak.

2. Murowane

•	 Konstrukcja Konstrukcja głównych ścian budynku w stosunkowo dobrym ścianie,
choć w okresie powojennym wzmocniona stalowymi kotwami łączącymi 
ściany z konstrukcją drewnianą. Widoczne znaczne pęknięcia konstrukcyjne 
i odkształcenia ścian przybudówki oraz liczne spękania działowych ścian 
o konstrukcji szkieletowej - głównie wzdłuż wbudowanych, drewnianych 
elementów oraz w sąsiedztwie otworów drzwiowych i okiennych.

•	 Tynki Tynkowane ściany występują wewnątrz dwóch pomieszczeń przy wejściu
do budynku od strony południowej, z drugiej strony wydzielających je ścianek 
działowych oraz w przybudówce (na ścianie wschodniej). Pozostałe ściany 
nietynkowane. Zaprawy na ścianach z wbudowaną konstrukcją szkieletową 
mocno spękane i odspojone, zwłaszcza w sąsiedztwie otworów drzwiowych 
i okiennych oraz drewnianych elementów konstrukcyjnych, z lokalnymi 
zatarciami cementowymi. W dolnych partiach ścian zawilgocone i zasolone,
a w związku z tym mocno zdezintegrowane, o osłabionej spoistości, łuszczące 
się. W przybudówce relikty zmurszałego, rozwarstwiającego się i osypującego 
tynku.
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•	 Warstwy malarskie  
      (monochromie, 
      pobiały, wzory 
      „z wałka”)

Dekoracje ścian w pomieszczeniach przy wejściu od strony południowej oraz
na ich ścianach zewnętrznych wielowarstwowe, kolorowe, z miejscowo wydzieloną 
lamperią - monochromatyczne oraz we wzory malowane z tzw. „wałka”. Wszystkie 
powierzchnie ścian zakurzone, z licznymi zatarciami i zachlapaniami z zaprawy, 
farb oraz preparatów używanych do impregnacji drewna (?), oraz złuszczeniami 
i przetarciami nawarstwień malarskich. Wierzchnie warstwy malarskie wykazują 
tendencję do pudrowania się, ale też odspajania się i łuszczenia. Ceglane mury 
pomieszczenia głównego z licznymi zachlapaniami z farby i impregnatów
do drewna (?).
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•	 Rysunki, napisy W budynku kuchni występują stosunkowo nieliczne napisy, zlokalizowane głównie 
na ścianach pomieszczeń wydzielonych przy południowej elewacji baraku. 
Ciekawy, prawdopodobnie oryginalny (?) napis wraz z rysunkiem, wykonany 
czarną farbą, zachował się nad drzwiami do pomieszczenia po stronie zachodniej 
– na spękanej i odspojonej zaprawie oraz łuszczącej się warstwie pobiały.
(Pozostałe napisy i rysunki raczej powojenne, dużo z pierwszych lat po wyzwoleniu 
obozu, wykonane ołówkiem, węglem lub wydrapane.
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III. SUFITY

1. Drewniane Sufit z desek wyłącznie w przybudówce, bez nawarstwień malarskich.

2. Suprema
    z nawarstwieniami

Sufity z supremy występują w obu pomieszczeniach wydzielonych
przy południowej elewacji budynku - zatarte nowym tynkiem cementowym,
ze spęcherzonymi nawarstwieniami malarskimi. Trudno dostępne bo podparte 
tymczasowymi konstrukcjami w związku z zagrożeniem zawalenia się.

3. Dykta/płyta Brak.

IV.  KONSTRUKCJA DREWNIANA WRAZ Z METALOWYMI ELEMENTAMI WZMACNIAJĄCYMI
       ( szkielet drewniany, więźba dachowa)

Konstrukcja szkieletowa budynku z zachowanymi licznymi elementami oryginalnymi i nawarstwieniami
malarskimi – dominuje warstwa malarska kremowa bądź biała, wapienna (?), łuszcząca się, w przeważającej
części przesączona później ciemnym (czarnobrązowym) preparatem impregnującym drewno. Lokalnie,
np. w wydzielonych pomieszczeniach przy południowej elewacji budynku, nawarstwienia malarskie identyczne 
z wymalowaniem ścian. Elementy metalowe w postaci kotew, śrub itp. skorodowane, z pozostałościami 
nawarstwień malarskich – zarówno zabezpieczających metal jak i związanych z bieleniem konstrukcji. Produkty 
korozji przenikają przez nawarstwienie malarskie powodując ich osypywanie się.
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V. ELEMENTY WYPOSAŻENIA

1. Stolarka
    drzwiowa i okienna
    wraz z okuciami

W ścianach wydzielających pomieszczenia w południowej części baraku 
zachowane oryginalne okna wewnętrzne – z klejowymi (?) nawarstwieniami 
malarskimi i pozostałościami zawiasów. Warstwy malarskie łuszczą się i osypują. 
Stolarka zewnętrzna prawdopodobnie późniejsza, remontowana, z łuszczącymi 
się i osypującymi, olejnymi (?) nawarstwieniami malarskimi. Na północnej 
elewacji baraku zachowane oryginalne okucia drzwi: hak, skobel itp. - mocno 
skorodowane, z pozostałościami nawarstwień malarskich (?). Produkty korozji 
powodują łuszczenie powierzchni metalu.

2. Prycze z elementami  
    metalowymi

Brak.

3. Piece,
    obramienia otworów  
    wyczystkowych 
    i inne elementy 
    systemów kominowych

Brak.

4. Instalacje elektryczne Brak (?).

5. Ceramika (głównie rury  
    kamionkowe)

Brak.

6. Beton,
   (okładziny cokołów
    umywalni, stopy
    fundamentowe słupów 
    itp.)

Brak.
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7. Kraty, rury, uchwyty
    do rur itp.

Wszystkie okna zabezpieczone od zewnątrz stalowymi kratami, zachowane relikty 
instalacji odgromowej (?). Wszystkie elementy mocno skorodowane, na kratach 
widoczne pozostałości warstwy malarskiej, przez którą przenikają produkty korozji 
powodując osypywanie się.
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ZESTAWIENIE PROBLEMÓW KONSERWATORSKICH ZWIĄZANYCH Z NAWARSTWIENIAMI MALARSKIMI WYSTĘPUJĄCYMI
W BARAKACH NA ODCINKU BI a i b 499

ZESTAWIENIE PROBLEMÓW KONSERWATORSKICH ZWIĄZANYCH
Z NAWARSTWIENIAMI MALARSKIMI WYSTĘPUJĄCYMI W BARAKACH
NA ODCINKU BI a i b

 

GŁÓWNE PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ:

1. Destrukcyjne działanie wody na nawarstwienia malarskie wraz z podłożem.

Woda podciągana kapilarnie – problem związany przede wszystkim z  usytuowaniem obiektów. 
Analizując sytuację poszczególnych baraków na odcinku BI a  i b należy wziąć pod uwagę położenie 
poszczególnych ścian względem stron świata oraz odległości danego baraku od rzeki (baraki od stro-
ny zachodniej leżą bliżej cieków wodnych). Teren obozu w Brzezince należy do tych o wysokim
poziomie wód gruntowych, przy jednoczesnej niskiej przepuszczalności gruntu.
Wokół wybranych budynków w  ramach badań mikrobiologicznych 1 określono wilgotność gleby. 
Najmniejszą wykazywała gleba od strony południowej budynków, największą zaś od północnej i za-
chodniej. W miejscach zlokalizowanych od tych stron, wewnątrz budynku obserwowano zarówno naj-
większe zanieczyszczenie mikrobiologiczne jak i destrukcję powierzchni tynków i nawarstwień malar-
skich. Na elewacjach widoczne było silne pociemnienie powierzchni cegieł.
Tak silne zawilgocenie dolnych partii ścian dowodzi również brak aktywnej izolacji, zarówno pionowej 
jak i poziomej.
Do najczęściej zauważalnych na odcinku BI zmian i zniszczeń powodowanych wodą podciągana kapi-
larnie należą:
odspajanie i rozwarstwianie się tynków, powierzchniowe osypywanie się zapraw, łuszczenie i pudro-
wanie się warstw malarskich. Częściowo za ten stan odpowiedzialne są sole rozpuszczalne w wodzie 
i ich migracja związana z kapilarnym podciąganiem, jak również okresowe zamarzanie ścian.
Na odcinku BI właściwie w każdym baraku zauważalne są wyżej wspomniane zjawiska. Można jedy-
nie skazać wybrane baraki, w których nasilenie zniszczeń związanych z zawilgoceniem jest mniejsze
(B-66, B-68, B-71, B-76, B-79, B-78, B- 77, B-115, B-126, B-127, B-135, B-145) i wynika bądź to z usytu-
owania, bądź z przeprowadzonych, skutecznych remontów.

Wilgoć infiltracyjna - zwana tez wodą inwazyjną, związana z opadami atmosferycznymi.
W przypadku odcinka BI woda ta czyni największe szkody w wyniku przenikania do wnętrz baraków 
przez szczeliny w murze i nieszczelności konstrukcyjne (obramienia okien i drzwi, nieszczelności da-
chu) oraz przez zalewanie nieosłoniętych niczym murów zewnętrznych. Zniszczenie potęgują okreso-
we zmiany termiczne związane z zamarzaniem i rozmarzaniem.
Właściwie w każdym baraku obserwujemy silne zacieki pod oknami i towarzyszące im spękania i od-
spojenia tynków wraz z warstwami malarskimi. Podobne zalania występują na niemal wszystkich ko-
minach, powodując silną degradację tynków i warstw malarskich - spękania, złuszczenia, odspojenia, 
ubytki.
Zniszczenia w tych miejscach są silniejsze ze względu na intensywność działania czynnika, czyli ciągłe 
zalewanie. 

1                                              B. Gutowska, Z. Libudzisz, Z. Żakowska, A. Koziróg, A. Otlewska, M. Piotrowska, K. Rajkowska, P. Nowicka-Krawczyk, 
                                                M. Hachułka, G.J. Wolski, Raport z projektu badawczego „Badania nad korozją biologiczną obiektów na terenie 
                                               Muzeum Auschwitz-Birkenau w zakresie rozpoznania i zwalczania czynników biologicznych”, 2013 r. 
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W innych miejscach barków (na ściankach działowych miedzy pryczami, na szczytach ścianek łącz-
ników) występują lokalne zacieki będące rodzajem zaplamień na nawarstwieniach, nie powodujące 
zniszczeń strukturalnych tynków i warstw malarskich.
Wilgotność względna - zmiany warunków klimatycznych w barakach i utrzymująca się stosunkowo 
długo podwyższona wilgotność względna, może również mieć wpływ na aktywność soli mineralnych 
czy rozkład spoiwa warstw malarskich. Monitoring wahań wilgotności względnej powietrza wewnątrz 
budynków w cyklu rocznym wykazał wahania od ok. 45 do ok. 98 %.

Występowanie:

B-65, B-66, B-67, B-68, B-69, B-70, B-71, B-72, B-73, B-74, B-75, B-76, B-77, B-78, B-79, B-85, B-86, 
B-87, B-88, B-89, B-91, B-93, B-110, B-112, B-113, B-114, B-115, B-123, B-122, B-124, B-125, B-126, B-127, 
B-134, B-135, B-136, B-137, B-138, B-139, B-140, B-141, B-142, B-143, B-144, B-145

Ilustracje:
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2. Destrukcyjna działalność soli mineralnych.

Niszczący wpływ soli mineralnych na podłoże i nawarstwienia malarskie ma nierozerwalny związek 
z cyrkulacją wilgoci pochodzącej z różnych możliwych źródeł (kapilarne podciąganie, infiltracja, wil-
goć kondensacyjna).
W przypadku baraków na przeglądanym odcinku, podstawowy problem stanowi głównie woda pod-
ciągana kapilarnie lub też, lokalnie, bardzo wysoka, okresowa wilgotność względna powietrza (?).
Obserwowane zmiany i zniszczenia, których prawdopodobną przyczyną jest działalność soli mineral-
nych, generowana podciąganiem kapilarnym, występuje w dolnych partiach ścian baraków mieszkal-
nych, zwłaszcza w przedsionku i dwóch pomieszczeniach z nim sąsiadujących (magazyn i pomieszcze-
nie więźnia funkcyjnego) oraz w sanitariatach zlokalizowanych przy ścianach szczytowych baraków. 
Rzadziej można je zaobserwować na ścianach murowanych w głębi budynków oraz po wewnętrznej 
stronie ścian elewacyjnych. Problem ten pojawia się również w latrynach i umywalniach oraz lokalnie 
w barakach o innej funkcji.
W  wyniku przeglądu tylko w  pojedynczych przypadkach stwierdzono obecność wykwitów solnych 
(przegląd prowadzono późną jesienią), ocena opiera się zatem na obserwacji rodzaju zniszczeń i po-
winna być potwierdzona badaniami laboratoryjnymi, wskazującymi ilościową i jakościową obecność 
soli. 
W ramach przeglądu stwierdzono następujące zmiany i zniszczenia, najprawdopodobniej spowodo-
wane obecnością soli: naloty i wykwity na powierzchni nawarstwień ściennych, osłabienie spoisto-
ści struktury tynków, dezintegracja wierzchnich warstw tynku a przy tym odspajanie i łuszczenie się 
warstw malarskich, rozwarstwianie się struktury tynków i nawarstwień, liczne spęcherzenia, odspo-
jenia, złuszczenia oraz ubytki (wszystkie baraki z problemem destrukcyjnego działania wody, patrz 
pkt.1). Wszystkie te zmiany można zakwalifikować jako zniszczenia fizyczne, powstałe pod wpływem 
działania soli. Związane są one z mechanizmem tworzenia się poszczególnych związków, ich krystali-
zacją i cyklicznymi przemianami towarzyszącymi zmianom klimatycznym. 
Przy tak rozległych zniszczeniach można również założyć, że istnieje prawdopodobieństwo występo-
wania przemian chemicznych zwianych m.in. z zanieczyszczeniem powietrza i obecnością roztworów 
soli mineralnych, powodujących niszczenie struktury warstwy malarskiej lub jej podłoża.
Dodatkowo, zaobserwowano zależność pomiędzy późniejszymi reperacjami wykonanymi w formie ce-
mentowych uzupełnień ubytków dolnych partii ścian, a wysokością podciągania kapilarnego i znisz-
czeń wywołanych przez sole (patrz punkt 5).

Występowanie:

B-65, B-66, B-67, B-68, B-69, B-70, B-71, B-72, B-73, B-74, B-75, B-78, B-85, B-86, B-87, B-88, B-89, 
B-91, B-93, B-110, B-112, B-113, B-114, B-115, B-123, B-122, B-124, B-125, B-126, B-127, B-134, B-135, 
B-136, B-137, B-138, B-139, B-140, B-141, B-142, B-143, B-144, B-145
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3. Korozja biologiczna elementów z nawarstwieniami malarskimi.

Korozja tego typu dotyczy zarówno elewacji jak i wnętrz budynków. Związana jest z tworzeniem się na 
materiałach błon biologicznych, które umożliwiają pochłanianie i zatrzymywanie wilgoci. Bytowanie 
mikroorganizmów, a  zatem również zmiany i  zniszczenia powodowane przez nie, są bezpośrednio 
związane z podwyższoną wilgotnością.
Na elewacjach największa wilgotność zaobserwowana została od strony północnej i zachodniej ba-
raków, gdzie w związku z tym występuje największe zanieczyszczenie mikrobiologiczne, a co za tym 
idzie destrukcja powierzchni materiałów, również na skutek działania soli (patrz punkty 1 i 2). Z analizy 
mikrobiologicznej powierzchni wynika, że przyrost liczby mikroorganizmów wiąże się ze zwiększoną 
liczbą opadów w lecie, podczas gdy w zimie następuje redukcja zanieczyszczenia mikrobiologicznego 
w efekcie niskiej temperatury. Przy czym, wraz ze zwiększającą się odległością od gruntu, liczba drob-
noustrojów obniża się. Co dowodzi, iż warunki wilgotnościowe stają się mniej korzystne dla aktywne-
go rozwoju tych organizmów na wysokości powyżej 100 cm 2.
Rozwijająca się błona biologiczna powoduje zmiany właściwości fizykochemicznych i inicjację proce-
sów biokorozji, co objawia się: rozwłóknianiem, wżerami, nalotami, przebarwieniami, dezintegracją 
tynków i łuszczeniem powłok, ale też zmianami wytrzymałości elementów konstrukcyjnych. W przy-
padku elewacji są to grzyby, porosty, mszaki, glony, sinice i bakterie, występujące głównie w dolnych 
partiach ścian, we wszystkich barakach. Dlatego w występowaniu uwzględniamy tylko wnętrze.
We wnętrzach, odnotowano największe zanieczyszczenie glonami, sinicami, grzybami domowymi 
i bakteriami. 
W przeważającej liczbie zainfekowanych obiektów kolonie zlokalizowane są na posadzkach pomiesz-
czeń sanitarnych lub na ścianach, nisko nad powierzchnią podłóg (glony i sinice). Grzyby domowe ob-
serwujemy na podłogach drewnianych pomieszczeń przy przedsionku, w pojedynczych przypadkach 
mamy do czynienia z zainfekowanymi elementami innego wyposażenia drewnianego. 
Stosunkowo często widoczne są kolonie glonów na kominach, gdzie aktywnie działała woda infiltra-
cyjna. Zmiany związane z korozją mikrobiologiczną występujące na ścianach, częściej dotyczą partii 
pokrytych tynkiem, z wyraźnymi objawami osypywania się podłoża. 
Wyniki badań mikrobiologicznych nie wskazały aktywnego rozwoju mikroorganizmów. Nie można jed-
nak wykluczyć, że w warunkach sprzyjających ich liczebność i różnorodność ulegnie zmianie 3.

Występowanie:

B-66, B-67, B-69, B-70, B-71, B-74, B-85, B-86, B-88, B-91, B-93, B-110, B-112, B-113, B-114, B-122, 
B-123, B-124, B-125, B-135, B-138, B-140

2                                              Ibidem.     

3                                    Ibidem.
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4. Pęknięcia i przemieszczenia konstrukcyjne.

Podstawowa przyczyna zarysowań i  spękań ścian baraków jest pochodzenia geotechnicznego. 
Usytuowanie budynków na mało stabilnym i silnie zawilgoconym gruncie, może powodować lokal-
ne ruchy i przemieszczenia. W przypadku baraków na odcinku BIa i b przypuszcza się, że przyczyną 
większości tych uszkodzeń jest praca mrozowa podłoża. Dodatkowo winę ponosi tu silna praca więźb 
dachowych 4, również klimat i usytuowanie baraków (podwyższona wilgotność) powodują aktywiza-
cję soli i mikroorganizmów oraz zmiany fizyczne związane z obecnością wody - przyczyniające się do 
osłabienia struktury budynków (patrz punkty 1, 2, 3). Stanowią one poważny problem w przeważającej 
większości baraków. 
Obserwowane zniszczenia dotyczą zarówno ścian zewnętrznych, jak i ścian wewnątrz budynków.
Najliczniejsza grupę uszkodzeń konstrukcyjnych stanowią deformacje, spękania i  wychylenia ścian 
szczytowych baraków mieszkalnych i sanitarnych, następnie zniszczenia powstałe wokół nadproży - 
przy wejściach do pomieszczeń przy przedsionku oraz na ścianach północnych przestrzeni głównych 
baraków mieszkalnych. Bardzo liczne są również pęknięcia i  szczeliny w  ściankach wewnętrznych, 
zwłaszcza w pobliżu połączeń pionowych - ściany sprawiają wrażenie rozerwanych.
Lokalizacja tych zniszczeń w większości wypadków dotyczy ścian z nawarstwieniami. W przedsionku 
i pomieszczeniach tuż przy nim, spękania i przemieszczenia ścian dotyczą również tynków z warstwami 
malarskimi, rysunkami i napisami. Rozpojenia ścian działowych i spękania w ścianach szczytowych za-
grażają warstwom malarskim na cegle. W obu przypadkach powodują spękania, odspojenia i wykru-
szanie się warstw malarskich. Tynki wokół szczelin są zwykle odspojone, z tendencją do odpadania.
Wśród 45 baraków na odcinku BI tylko w budynkach o numerach: B-87, B-89, B-91, B-110 i B-125 nie 
zaobserwowano zniszczeń tego typu, zaś w barakach B-77, B-78, B-75, B- 88, B-135 i B-145 zaobserwo-
wano zmiany na mniejszą skalę.

Występowanie:

B-65, B-66, B-67, B-68, B-69, B-70, B-71, B-72, B-73, B-74, B-75, B-76, B-77, B-78, B-85, B-86, B-86, 
B-88, B-79, B-93, B-112, B-113, B-114, B-115, B-122, B-123, B-124, B-126, B-127, B-134, B-135, B-136, 
B-137, B-138, B-139, B-140, B-141, B-142, B-143, B-144, B-145

4                                    Badania makroskopowe i laboratoryjne oraz ich analiza w zakresie ratowania zabytkowych baraków murowanych
                                               na terenie obozu Auschwitz  - Birkenau, na odcinku BIb – barak 7, opracowanie Politechniki śląskiej.
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5. Wtórne ingerencje wpływające niszcząco na zabytek:

• uzupełnienia i reperacje tynków
czyli wadliwie przeprowadzone remonty i reperacje, generujące poważną grupę zniszczeń i uszkodzeń 
w barakach. Problem stanowią tu zarówno użyte materiały jak i źle przeprowadzone zabiegi.
Do najczęstszych przyczyn zniszczeń należą tu:
a) uzupełnienia czy też zatarcia tynków cementową zaprawą, głównie w dolnych partiach ścian tych 
baraków, gdzie wcześniej występowała duża degradacja tynków ze względu na podciąganie kapilarne 
wody. Spoiste i wodochłonne, cementowe uzupełnienia, podnoszą granicę podciągania wody a tym 
samym wykwitów solnych, spotęgowanych obecnością cementu.
b) cienkie zacierki cementowe w pobliżu lub bezpośrednio na pęknięciach i odspojeniach zaprawy, 
albo w miejscach zdezintegrowanych tynków.
Tego rodzaju naprawy szkodzą wielotorowo. Po pierwsze użycie twardej, szczelnej i bardzo silnie przy-
legającej do podłoża substancji, bezpośrednio na osłabiony tynk z nawarstwieniami, powoduje po-
wstawanie naprężeń i dodatkowych spękań. Ruchy wody w murze i krystalizacja ewentualnych soli 
może odbywać się wokół lub pod zatarciem cementowym. Im słabszy jest tynk oryginalny i im bardziej 
szczelne i wytrzymałe warstwy dodane, tym intensywniej postępuje destrukcja struktury oryginału.
Oba typy problemu często występują w barakach jednocześnie, najczęściej w przedsionku i pomiesz-
czeniach sąsiadujących z przedsionkiem. Rzadziej pojawiają się one w pozostałych pomieszczeniach, 
gdzie występują tynki. Sporadycznie naprawy te i zjawiska z nimi związane występują tam, gdzie mamy 
do czynienia tylko z cegłą.
W ramach przeglądu wytypowano baraki,w których nie znaleziono wadliwych napraw tego typu: B-66, 
B-77, B-91, B-110, B-112, B-114 i B-134.

Występowanie:

B-65, B-67, B-68, B-69, B-70, B-71, B-72, B-73, B-74, B-75, B-76, B-78, B-79, B-85, B-86, B-87, B-88, 
B-89, B-93, B-113, B-115, B-123, B-122, B-124, B-125, B-126, B-127, B-135, B-136, B-137, B-138, B-139, 
B-140, B-141, B-142, B-143, B-144, B-145
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• przesączenie impregnatem (?) do drewna
nawarstwień malarskich na elementach wewnętrznej konstrukcji budynków, więźby lub pryczy (ciem-
na, tłusta substancja).
W związku z  licznymi powojennymi remontami dachów, więźb dachowych oraz wewnętrznych kon-
strukcji drewnianych, drewno było poddawane impregnacji (impregnacja oleista, Impreks, Impreks 
z Abizolem oraz inne niezidentyfikowane środki). Pokrywano tymi substancjami całe, wybrane ele-
menty drewniane lub tylko ich części. Przesączano również warstwy malarskie znajdujące się na tych 
elementach. W związku z tym obecnie zaobserwować można kilka rodzajów zniszczeń: 
a) łuski warstwy malarskiej odstają od podłoża lecz nie są przesączone a powierzchnia pod nimi jest 
nie zaimpregnowana (warstwa malarska zaizolowała miejsce impregnacji)
b) łuski warstwy malarskiej są odstające, jednak cała warstwa malarska jest pokryta i przesączona (?) 
impregnatem 
c) ipregnat (?) zalega na wszystkich nawarstwieniach, w grubej warstwie, tworząc rodzaj spękanej 
skorupy.

Występowanie:

B-72, B-73, B78, B-91, B-93, B-112, B-123, B-124, B-136, B-135, B-136, B-138, B-139

Ilustracje:



ZESTAWIENIE PROBLEMÓW KONSERWATORSKICH ZWIĄZANYCH Z NAWARSTWIENIAMI MALARSKIMI WYSTĘPUJĄCYMI
W BARAKACH NA ODCINKU BI a i b510



ZESTAWIENIE PROBLEMÓW KONSERWATORSKICH ZWIĄZANYCH Z NAWARSTWIENIAMI MALARSKIMI WYSTĘPUJĄCYMI
W BARAKACH NA ODCINKU BI a i b 511

ZAOBSERWOWANE ZMIANY I ZNISZCZENIA:

6. Odspajanie się tynków z nawarstwieniami malarskimi:

na ścianach – mechanizm powstawania odspojeń związany jest niemal z wszystkimi czynnikami wy-
mienionymi powyżej (patrz punkt 1, 2, 4, 5).
Obserwujemy zatem odspojenia związane z pęknięciami i przemieszczeniami konstrukcyjnymi podło-
ża, które powodują mechaniczne oddzielanie się dużych fragmentów tynków wraz z nawarstwienia-
mi malarskimi. Problem ten dotyczy głównie ścian przedsionków baraków, gdzie spękania obejmują 
partie wokół futryn, zwłaszcza nadproży. Podobne problemy często występują również w pomieszcze-
niach sanitariatów, rzadziej w przypadku pojedynczych ścianek działowych w barakach. W przypadku 
ścian o konstrukcji szkieletowej pęknięcia wraz z przemieszczeniami często występują w bezpośred-
nim sąsiedztwie elementów konstrukcyjnych. 
Pozostałe przyczyny odspojeń tynków to: działalność soli oraz wadliwie przeprowadzone remonty 
i zmiany fizyczne związane z obecnością wody (problemy mrozowe).
Czynniki te wpływają  na  nie tylko na osłabienie  struktury tynków ale również na ich całkowitą degra-
dację, która efektywnie  zmniejsza adhezję do podłoża ceglanego.
Nie opisanym dotąd czynnikiem może być też słaba adhezja spowodowana obecnością nawarstwień 
spodnich – miejscowo tynki leżą na czarnej, olejnej (?) bądź bitumicznej (?) warstwie malarskiej.
Ze względu na dużą ilość przyczyn, występowanie tego rodzaju zniszczeń dotyczy wszystkich prze-
glądniętych baraków.

Występowanie:

B-65, B-66, B-67, B-68, B-69, B-70, B-71, B-72, B-73, B-74, B-75, B-76, B-78, B-79, B-85, B-86, B-87, 
B-88, B-89, B-91, B-93, B-110, B-112, B-113, B-114, B-115, B-123, B-122, B-124, B-125, B-126, B-127, B-134, 
B-135, B-136, B-137, B-138, B-139, B-140, B-141, B-142, B-143, B-144, B-145

Ilustracje:
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na sufitach – problem ten bezpośrednio łączy się z procesami niszczącymi zachodzącymi przy kon-
strukcjach stropów: deskowaniach i płytach wiórowo-cementowych (tzw. supremie) oraz łączących 
je metalowych elementach montażowych (perforowana siatka na łączeniach). Na dużej powierzchni 
sufitów tynki są odspojone mechanicznie w wyniku ruchów i odkształceń podłoża – w efekcie działania 
wody i czynników atmosferycznych deski odkształcają się, powodując poluzowanie systemu mocują-
cego płyty supremy ale też odkształcenia samej supremy. Spękania na tynku powtarzają układ płyt. 
Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na tynki jest korozja elementów metalowych, objawiająca 
się miejscową degradacją tynku. 
W wielu miejscach, zwłaszcza w pomieszczeniach magazynów i pokojach więźniów funkcyjnych, wy-
stępują powierzchniowe reperacje w postaci zacierek cementowych na całej powierzchni sufitów, co 
w znacznym stopniu zwiększa ciężar całych układów warstw, przyczyniając się do powstawania no-
wych odspojeń i zniszczeń.
Baraki o numerach B-71 i B-72, mają częściowo lub całkowicie nowe sufity, bez widocznych zniszczeń. 
W  pozostałych, nie odnotowanych barakach, sufitów brak lub są bez nawarstwień (tynk, warstwa 
malarska).

Występowanie:

B-66, B-68, B-69, B-73, B-74, B-75, B-76, B-77, B-78, B-79, B-85, B-86, B-87, B-88, B-89, B-93, B-112, 
B-113, B-115, B-114, B-123, B-124, B-125, B-126, B-127, B-134, B-135, B-136, B-137, B-138, B-140, B-141, 
B-142, B-144, B-145

Ilustracje:
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7. Pudrowanie się nawarstwień malarskich:

- na elewacjach – zdegradowane pozostałości warstw malarskich, w tym maskujących (?), głównie 
ugrowej glinki, rzadziej białej lub czerwonej warstwy malarskiej - leżące bezpośrednio na cegle, za-
chowane przeważnie w górnych partiach ścian. Ich degradacja spowodowana jest działaniem czynni-
ków atmosferycznych;
Jedynymi barakami, na elewacjach których nie odnotowano pudrujących się warstw malarskich były: 
B-91, B-110.

Występowanie:

B-65, B-66, B-67, B-68, B-69, B-70, B-71, B-72, B-73, B-74, B-75, B-76, B-78, B-79, B-85, B-86, B-87, 
B-88, B-89, B-93, B-112, B-113, B-114, B-115, B-123, B-122, B-124, B-125, B-126, B-127, B-134, B-135, 
B-136, B-137, B-138, B-139, B-140, B-141, B-142, B-143, B-144, B-145

Ilustracje:

- na ścianach wewnętrznych - mechanizm tych zmian jest zapewne związany bezpośrednio z wil-
gocią oraz aktywną działalnością soli mineralnych, pod wpływem których może dojść w  spoiwach 
(białkowych, węglowodanowych) do rozpadu hydrolitycznego, który prowadzi do osypywania się ma-
lowideł. Ponieważ zjawisko obserwujemy również w górnych partiach ścian, wpływ mogą mieć tutaj 
zmiany wilgotności względnej powietrza w  barakach przez cały rok. Najprawdopodobniej problem 
najdotkliwiej dotyczy warstw malarskich wykonanych w technice klejowej i wapiennej. Ponieważ jed-
nak występuje praktycznie we wszystkich barakach, nie wyklucza się pudrowania również warstw 
olejnych i  innych (technologia wymaga zbadania). Jedynym barakiem, w którym nie zlokalizowano 
warstw malarskich jest barak B-144.
W  barakach mieszkalnych pudrowanie się nawarstwień ściennych z  reguły dotyczy przedsionka 
i dwóch pomieszczeń z nim sąsiadujących (magazyn i pomieszczenie więźnia funkcyjnego) oraz ścian 
przestrzeni głównej - zwłaszcza klejowych warstw malarskich z powtarzalnymi wzorami, wykonanymi 
z użyciem wałka malarskiego. 
Zjawisko może dotyczyć całych powierzchni ścian ale zdarza się, że występuje lokalnie, np. dolne 
partie lub miejsca przy otworach drzwiowych i okiennych.
W kilku barakach, w których przeprowadzono bardzo rozległe remonty, kolorowe warstwy malarskie 
widoczne są jedynie w ubytkach, pod warstwą zatarcia cementowego , bądź grubej pobiały. Jednak 
również fragmenty w ubytkach mają tendencję do pudrowania się.
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Występowanie:

B-65, B-66, B-67, B-68, B-69, B-70, B-71, B-72, B-73, B-74, B-75, B-76, B-77, B-78, B-79, B-85, B-86, 
B-87, B-88, B-89, B-91, B-93, B-110, B-112, B-113, B-114, B-115, B-123, B-122, B-124, B-125, B-126, B-127, 
B-134, B-135, B-136, B-137, B-138, B-139, B-140, B-141, B-142, B-143, B-145

Ilustracje:

8. Łuszczenie się nawarstwień malarskich.

Przyczyny łuszczenia się warstw malarskich mogą być wielorakie: działalność soli mineralnych, zmia-
ny fizyczne związane z obecnością wody i reakcją podłoża na wilgoć, oraz słaba adhezja spowodowana 
obecnością nawarstwień spodnich.
Ze względu na dużą ilość przyczyn, występowanie tego rodzaju zniszczeń dotyczy większości baraków 
odcinka BI:
- leżących bezpośrednio na cegle – problem pojawia się zarówno na elewacjach jak i wewnątrz bu-
dynków. W większości przypadków dotyczy jednak monochromatycznych warstw malarskich wystę-
pujących we wnętrzach. Najczęściej są to wielowarstwowych pobiały i kolorowe monochromie kle-
jowe (?), rzadziej czarne lub turkusowe nawarstwienia olejne (?), będące pozostałościami po brud-
nikach itp., bądź związane z  wtórnym użyciem materiałów podczas budowy baraków. Złuszczenia 
występują najczęściej w dolnych partiach ścianek działowych pryczy, pod oknami ścian szczytowych 
oraz na kominach.
W wyniku przeglądu baraki podzielono na grupy ze względu na występowanie nawarstwień malar-
skich na cegle, co również może w jakimś stopniu przybliżyć możliwość nasilania występowania pro-
blemu łuszczenia się nawarstwień malarskich na tym podłożu:
- nawarstwienia na elewacjach, inne niż glinka: B-113, B-124,
- kolorowe warstwy malarskie we wnętrzu (dotyczy głównie malowanych kominów, turkusowych wy-
malowań w dolnych partiach ścian oraz na czołach ścianek działowych pryczy): B-113, B-124,
- pobiały występujące we wnętrzu w stosunkowo niewielkich ilościach: B-70, B-76, B-91, B-110, B-113,
- pobiały występujące we wnętrzu w dużych ilościach: B-65, B-66, B-67, B-68, B-69, B-70, B-71, B-72, 
B-73, B-74, B-75, B-76, B-77, B-78, B-79, B-112, B-114, B-115, B-123, B-122, B-124, B-125, B-126, B-127, 
B-134, B-135, B-136, B-137, B-138, B-139.
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Występowanie:

B-65, B-66, B-67, B-68, B-69, B-70, B-71, B-72, B-73, B-74, B-75, B-76, B-77, B-78, B-79, B-91, B-110, 
B-112, B-113, B-114, B-115, B-123, B-122, B-124, B-125, B-126, B-127, B-134, B-135, B-136, B-137, B-138, 
B-139

Ilustracje:

- leżących na tynku – zwykle dotyczy to wierzchnich powłok wielowarstwowych układów wymalo-
wań klejowych, spotykanych w przedsionkach baraków mieszkalnych, pomieszczeniach z nimi sąsia-
dujących (magazyn i  pomieszczenia więźniów funkcyjnych) oraz głównych przestrzeniach baraków 
wraz z łącznikami. Jest to spowodowane różnicami rodzajami charakterystyki użytych spoiw oraz ich 
zachowaniem pod wpływem czynników atmosferycznych. Łuszczące się warstwy malarskie lokalnie 
bywają odkształcone (łódkowate wywinięcia, łuski itp.). Problem może dotyczyć łuszczenia się jednej 
z warstw lub całych układów, występuje we wnętrzach baraków za wyjątkiem B-144.
Lokalnie problem może być związany z degradacją tynków na których leżą warstwy malarskie. Brak 
spoistości i osłabienie strukturalne  powodowane wieloma czynnikami ( wykwity solne, zmiany mro-
zowe) mogą również stać się przyczyną braku adhezji i łuszczenia się warstw malarskich.

Występowanie:

B-65, B-66, B-67, B-68, B-69, B-70, B-71, B-72, B-73, B-74, B-75, B-76, B-77, B-78, B-79, B-85, B-86, 
B-87, B-88, B-89, B-91, B-93, B-110, B-112, B-113, B-114, B-115, B-123, B-122, B-124, B-125, B-126, B-127, 
B-134, B-135, B-136, B-137, B-138, B-139, B-140, B-141, B-142, B-143, B-145
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Ilustracje:

- na podłożu drewnianym - zwykle dotyczy to wielokrotnie malowanych olejno bądź bielonych drew-
nianych ścianek działowych, elementów konstrukcji szkieletowych baraków oraz stolarki drzwiowej 
i okiennej, rzadziej podsufitek. Jest związane ze skurczem spoiwa warstw malarskich oraz pracą drew-
na, będących reakcją na cykliczne zmiany klimatyczne. W przypadku ścianek działowych i podsufitek 
często zniszczenia wzmaga specyficzny układ warstw: warstwa olejna leży na pobiale wapiennej albo 
na warstwie wyrównującej szpachlówki (?). Niejednokrotnie złuszczenia są silnie odkształcone, gru-
be, sztywne i pozwijane. 
Przegląd nie uwzględnił szczegółowo wymienionej w okresie powojennym stolarki zewnętrznej – okien 
i drzwi wejściowych do baraków.
Problem występuje we wszystkich barakach mieszkalnych, kuchniach i łaźniach. Nie zaobserwowano 
go w barakach sanitarnych (np. na drewnianych elementach latryn).

Występowanie:

B-65, B-66, B-67, B-68, B-69, B-70, B-71, B-72, B-73, B-74, B-75, B-76, B-77, B-78, B-79, B-91, B-93, 
B-B-110, B-112, B-113, B-114, B-115, B-123, B-122, B-124, B-125, B-126, B-127, B-134, B-135, B-136, B-137, 
B-138, B-139, B-145

Ilustracje:
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9. Zaplamienia wynikające z wtórnych ingerencji:

- zaplamienia o nieznanym pochodzeniu, można łączyć z różnego typu substancjami, pochodzącymi 
z kolejnych remontów np. używanymi do impregnacji konstrukcji drewnianych lub zabiegów dezyn-
fekcyjnych (patrz punkt 5).

10. Degradacja napisów i rysunków,

wykonanych w różnych technikach (ołówek, kreda, cegła, długopis, pisak, farba klejowa, farba olejna, 
spray i inne) na różnych podłożach (tynk, drewno, pobiała, inne warstwy malarskie) związana z osła-
bieniem podłoża lub spoiwa samej warstwy malarskiej, pod wpływem różnych czynników tj.: klimat, 
problemy konstrukcyjne, czynnik ludzki. W przypadku napisów i rysunków w pomieszczeniach udo-
stępnionych do zwiedzania, są one narażone na ciągłą dewastację w postaci nowych rytów, napisów 
itp.
- na podłożu mineralnym (cegła, tynk, warstwy malarskie)
Problem pudrowania się bądź łuszczenia napisów lub rysunków w związku ze złym stanem warstw 
spodnich (podwyższona wilgotność, patrz p. 1), dotyczy w szczególności przedsionków i pomieszczeń 
z nimi sąsiadujących oraz sanitariatów w barakach mieszkalnych, ale lokalnie występuje na terenie 
całych budynków. Zniszczenia warstw malarskich związane są również z problemami konstrukcyjnymi 
i nasilają się w przedsionkach baraków (nadproża, framugi), w miejscach styku ścian elewacyjnych 
i ścianek działowych oraz w pobliżu ścian szczytowych baraków mieszkalnych.
- na podłożu drewnianym 
W przypadku występowania napisów bądź rysunków na elementach drewnianych, do przeważających 
ilości zniszczeń przyczyniają się łuszczące się, spodnie warstwy malarskie. 
Występowanie rysunków i napisów (bez rozgraniczenia czasowego) dotyczy wszystkich baraków na 
odcinku BIa i b (z wyjątkiem B-144). W ramach przeglądu udało się pod tym względem wyodrębnić 
następujące grupy baraków: 
- baraki ze stosunkowo niewielką liczbą napisów, będących z  reguły wydrapanymi wandalizmami 
z okresu po wyzwoleniu obozu: B-67, B-68, B-69, B-72, B-73, B-74, B-75, B-77, B-85, B-86, B-87, B-88, 
B-89, B-110, B-125, B-126.
- baraki z ciekawymi napisami bądź rysunkami, pochodzącymi z czasu funkcjonowania obozu lub lat 
50. XX w.: B-71, B-112, B-113, B-114, B-123, B-124, B-115, B-122, B-137, B-127, B-135, B-138, B-141,
- baraki z ciekawymi oryginalnymi napisami (notatki więźniów, numery pryczy, numery montażowe (?) 
elementów konstrukcji): B-66, B-68, B-71, B-113, B-138,
- baraki ze współczesnymi napisami na elementach drewnianych (ryty, napisy wykonane ołówkiem, 
pisakiem, szminką): B-79, B- 124, B-115.

Występowanie:

B-65, B-66, B-67, B-68, B-69, B-70, B-71, B-72, B-73, B-74, B-75, B-76, B-77, B-78, B-79, B-85, B-86, 
B-87, B-88, B-89, B-91, B-93, B-110, B-112, B-113, B-114, B-115, B-123, B-122, B-124, B-125, B-126, B-127, 
B-134, B-135, B-136, B-137, B-138, B-139, B-140, B-141, B-142, B-143, B-145
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 Ilustracje:
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PROBLEMY ZWIĄZANE Z NAWARSTWIENIAMI NA RÓŻNYCH ELEMENTACH 
WNĘTRZ:

11. Degradacja nawarstwień malarskich na elementach metalowych

– dotyczy krat okiennych, okuć stolarki drzwiowej, metalowych elementów systemów kominowych 
(otwory wyczystkowe, rury, itp.), pieców, elementów montażowych konstrukcji budynku (kotwy, śru-
by, ściągi itp.), elementów montażowych instalacji wodnej, innych metalowych elementów wyposa-
żenia budynków (np. komora do dezynfekcji, kotły itp.), reliktów instalacji elektrycznej (rurki, uchwy-
ty), gwoździ. 
Część z tych obiektów posiada nawarstwienia oryginalne – stanowiące ochronę antykorozyjną metalu 
(?), którą trudno jest zidentyfikować w ramach tego rodzaju przeglądu. 
Drugą grupę elementów metalowych stanowią te z nawarstwieniami związanymi z malowaniem ele-
mentów bezpośrednio sąsiadujących z metalem, głównie ścian i konstrukcji drewnianych. Najczęściej 
są to pobiały wapienne lub warstwy klejowe (?). W  obu przypadkach problemem jest degradacja 
nawarstwień związana z korozją metalu. W pierwszym przypadku obserwujemy właściwie zupełny za-
nik, w drugiej grupie wiążę się to ze zmianami kolorystycznymi, odspajaniem się i łuszczeniem nawar-
stwień malarskich.
W rubryce występowanie uwzględniono wszelkie elementy metalowe, występujące w barakach, na-
wet jeśli obecność nawarstwień nie jest stwierdzona z całą pewnością.

Występowanie:

B-67, B-66, B-68, B-69, B-70, B-71, B-72, B-73, B-74, B-75, B-76, B-77, B-78, B-85, B-86, B-87, B-88, 
B-91, B-93, B-110, B-112, B-113, B-114, B-115, B-122, B-135, B-136, B-137, B-138, B-140, B-141, B-142, 
B-143, B-144, B-145

Ilustracje:
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12. Degradacja nawarstwień malarskich na reliktach instalacjach elektrycznych

w postaci metalowych puszek, rurek z przewodami bądź pomalowanych przewodów w oplocie baweł-
nianym (?) a także elementów mocujących. Warstwa malarska, z reguły pobiała analogiczna do tej na 
ścianie bądź konstrukcji drewnianej, łuszczy się.
W rubryce występowanie uwzględniono wszelkie relikty instalacji występujące w barakach, ze stwier-
dzoną obecnością nawarstwień malarskich.

Występowanie:

B-70, B-74, B-75, B-76, B-78, B-85, B-86, B-87, B-88, B-89, B-93, B-110, B-112, B-113, B-114, B-115, 
B-123, B-124, B-125, B-134, B-135, B-140, B-141, B-142, B-143, B-144

Ilustracje:

13. Degradacja nawarstwień malarskich na betonie.

Typowanie elementów betonowych przeprowadzono według oceny wizualnej, stąd pojawiające się 
znaki zapytania w  odniesieniu do technologii niektórych elementów. Za betonowe w  takiej ocenie 
uznano: koryta do mycia (budynki kuchni itp.), okładziny postumentów pod ceramiczne umywalnie, 
konstrukcje latryn w  sanitariatach (?) oraz niektóre stopy fundamentowe drewnianych konstrukcji 
baraków (?).
W przypadku kuchni, warstwy malarskie na betonie przede wszystkim łuszczą się. Postumenty pod 
ceramiczne umywalnie, jak również latryny w sanitariatach pokryte były (?) warstwą cienkiej pobiały 
lub ciemnej farby, które to warstwy ( jeśli są widoczne) obecnie łuszczą się i pudrują.
Stopy fundamentowe konstrukcji drewnianych często malowane były na czarno lub bielone. Stan za-
chowania tych warstw zależy od stopnia zniszczenia podłoża. W  wielu przypadkach zachowały się 
jedynie łuszczące się resztki nawarstwień.
Betonowe (?) okładziny postumentów pod ceramiczne umywalnie oraz betonowe koryta do mycia 
warzyw występują w barakach: B-65, B-66, B-67, B-68, B-69, B-71, B-72, B-73, B-74, B-76, B-77, B-78, 
B-85, B-86, B-87, B-88, B-89, B-91, B-93, B-110, B-112, B-113, B-114, B-123, B-122, B-125, B-126, B-136, 
B-137, B-138, B-139, B-140, B-141, B-143.
Malowane stopy fundamentowe odnotowano w barakach: B-66, B-68, B-69, B-71, B-77, B-115, B-122, 
B-124, B-125, B-126, B-134, B-137.
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Występowanie:

B-65, B-66, B-67, B-68, B-69, B-71, B-72, B-73, B-74, B-76, B-77, B-78, B-85, B-86, B-87, B-88, B-89, 
B-91, B-93, B-110, B-112, B-113, B-114, B-115, B-122, B-123, B-124, B-122, B-125, B-126, B-134, B-136, 
B-137, B-138, B-139, B-140, B-141, B-143

Ilustracje:

14. Degradacja nawarstwień malarskich na dykcie. 

Dyktę jako podłoże tynków i warstw malarskich zlokalizowano w dwóch barakach. W jednym stanowi-
ła podbitkę podsufitki, w pozostałych natomiast obite nią były ściany działowe. W przypadku baraku 
B-70 dyktę pokrywały warstwy silnie łuszczących się pobiał i farb, natomiast w B-91 zachował się wy-
łącznie fragment z cienkim zatarciem pod warstwą farby. W B-135 dykta pokryta jest nawarstwieniami 
łuszczącymi się w formie płatów. We wszystkich przypadkach brak sztywności podłoża i jego wodo-
chłonność przyczyniły się do zniszczeń.

Występowanie:

B-70, B-91, B-110
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Ilustracje:

15. Zabrudzenie powierzchni nawarstwień malarskich:

- zakurzenie, w tym frakcje luźne, również pajęczyny – grube warstwy kurzu zalegające najczęściej 
na elementach poziomych (np. belki konstrukcyjne, deski pryczy, pozostałości rur) i wydatnej faktu-
rze (np. nietynkowane, ceglane ściany) lub w miejscach trudno dostępnych (np. pod pryczami); 
- kurz na stałe wtopiony w strukturę nawarstwień – związany z wieloletnim zaleganiem i utrwale-
niem pod wpływem wilgoci, zmian klimatu, powlekania różnymi preparatami (np. na drewnianych 
elementach konstrukcji i pryczy, na nawarstwieniach malarskich ścian).

Występowanie:

B-65, B-66, B-67, B-68, B-69, B-70 B-71, B-72, B-73, B-74, B-75, B-76, B-77, B-78, B-79, B-85, B-86, 
B-87, B-88, B-89, B-91, B-93, B-110, B-112, B-113, B-114, B-115, B-123, B-122, B-124, B-125, B-126, B-127, 
B-134, B-135, B-136, B-137, B-138, B-139, B-140, B-141, B-142, B-143, B-144, B-145

Ilustracje:
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INNE ZAGADNIENIA KONSERWATORSKIE:

16. Zaplamienie zdegradowanych nawarstwień malarskich:

- wynikające z użytkowania pomieszczeń
Obecnie ślady te są często trudne do zidentyfikowania Wyróżnić tu można z całą pewno-
ścią: sadzę, rdzawe plamy na ścianach, ślady zalań oraz inne niezidentyfikowane plamy. ale  
Pierwsze trzy wynikają z użytkowania pomieszczeń, np. osmolenie kominów kuchniach, rdza-
we plamy występują w sąsiedztwie kominów, kotłów  i innych urządzeń związanych z wodą(?).
Wszystkie tego typu zjawiska występują na łuszczących się, pudrujących i odspojonych pod-
łożach.

Występowanie:

  
B-71, B-91, B-93, B-110, B-112, B-113, B-114, B-123, B-124

Ilustracje:
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-  występowanie plam po Cyklonie B na powierzchni ścian wewnętrznych, sufitów i stolarki, 
rzadziej na elewacjach (wokół otworów drzwiowych lub okiennych) błękitno-zielonych, niere-
gularnych plam – dotyczy pomieszczeń gdzie używany był Cyklon B. W grupie przeglądanych 
budynków stwierdzono ich występowanie wyłącznie w barakach nr B-93, B-112 (łaźnie, po-
mieszczenia gdzie dezynfekowano odzież).

Występowanie:

  
B-93, B-112

Ilustracje:

- potencjalne zmiany  i zniszczenia wynikające z użycia  do konserwacji tworzyw sztucz-
nych. 
Istnieje również potencjalne zagrożenie wystąpienia  zaplamień i innych zmian (obecnie nie 
widocznych) w miejscach najnowszych ingerencji konserwatorskich, wykonanych przy użyciu 
emulsji akrylowej Primalu AC 33. 
Zmiany te mogą być zwiane z jednej strony z wielokierunkową degradacją żywicy przesącza-
jącej tynki i warstwy malarskie, z drugiej zaś z ze zmiana parametrów fizyko-chemicznych 
utrwalonych  elementów. W obu przypadkach  kluczowym czynnikiem  mogącym generować 
niekorzystne zmiany pozostają skrajne warunki klimatyczne panujące  w barakach odcinka BI 
a i b.
Należy więc monitorować  obszary utrwalone pod kątem zmian kolorystycznych (lokalne 
pociemnienie, tendencja do zwiększonego brudzenia się), zmiany w strukturze utrwalonego 
tynku i warstw malarskich (osypywanie się, złuszczanie).

Występowanie:

B-71
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17. Zagadnienie wandalizmu.

Napisy i rysunki powstałe po wyzwoleniu obozu, pokrywające ściany i elementy wyposażenia 
wnętrz baraków, stanowią poważny problem konserwatorski.

W niemal wszystkich barakach odcinka BI a i b odnajdujemy napisy drapane, wykonane ołów-
kiem, farbą, węglem, cegłą, flamastrem itd. Stanowią one dziś problem zarówno natury ide-
ologicznej, jak i czysto technicznej.

Z jednej strony, w większości są wynikiem niepożądanych destrukcyjnych zachowań zabu-
rzających lokalnie czytelność oryginalnych nawarstwień, z drugiej zaś stanowią część historii 
obozu.

Kwestie techniczne związane są z potencjalnie dużą inwazyjnością istniejących napisów, pole-
gającą na przenikaniu zastosowanych spoiw w głąb struktury warstw malarskich oraz tynków 
(napisy wykonane farbą, flamastrem) lub też na całkowitym mechanicznym zniszczeniu wielu 
warstw spodnich (napisy drapane).

Istotnym pozostaje również stan podłoża (patrz punkt 11).

Wybór drogi postępowania, decyzja o ewentualnej ekspozycji tych napisów i rysunków bądź 
jej braku jest w tej sytuacji niezwykle trudna i uwarunkowana wieloma czynnikami. Sprawą 
bezsporną pozostaje kwestia prewencji, czyli działań mających na celu zapobieganie zjawisku 
wandalizmu na terenie obozu.

Występowanie:

B-65, B-66, B-67, B-68, B-69, B-70, B-71, B-72, B-73, B-74, B-75, B-76, B-77, B-78, B-79, B-85, 
B-86, B-87, B-88, B-89, B-91, B-93, B-110, B-112, B-113, B-114, B-115, B-123, B-122, B-124, B-125, 
B-126, B-127, B-134, B-135, B-136, B-137, B-138, B-139, B-140, B-141, B-142, B-143, B-145

Ilustracje:
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18. Problemy z rozróżnianiem elementów obozowych i późniejszych.

(do rozwinięcia po zakończeniu etapu II)

19. Inne.

(do rozwinięcia)
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PODSUMOWANIE
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PODSUMOWANIE

Dzięki przeprowadzonemu przeglądowi, udało się usystematyzować ogólną wiedzę na temat 
stanu zachowania poszczególnych baraków odcinka BI (a i b), jak również uszczegółowić dane doty-
czące destrukcyjnych zjawisk towarzyszących nawarstwieniom malarskim w tych barakach.

Zestawienie Problemów, które powstało w wyniku analizy przeglądu 45 budynków pozwoliło 
na wyciągnięcie istotnych wniosków, które potwierdziły zapewne liczne wcześniejsze hipotezy doty-
czące przyczyn i objawów procesów niszczących zachodzących w barakach odcinka BI.

Najistotniejszą przyczyną i  problemem pozostaje wielokierunkowe, destrukcyjne działanie 
wody. Woda w każdej postaci (zawarta w gruncie, podciągana kapilarnie, infiltracyjna oraz podwyż-
szona wilgotność względna powietrza) generuje niemal wszystkie podstawowe zniszczenia występu-
jące w badanych obiektach. Możemy więc tu mieć do czynienia ze zmianami fizycznymi związanymi 
z procesami zamarzania czy krystalizacji soli oraz procesami chemicznymi związanymi ze wzmożoną 
aktywnością soli mineralnych. Każdy z  tych procesów przyczyniać się może zarówno do osłabienia 
struktury podłoża (muru, tynku) jak i całkowitej jego destrukcji. Dotyczy to również warstw wierzch-
nich (pobiał wapiennych, barwnych warstw malarskich, rysunków i napisów). Woda i podwyższona 
wilgotność sprzyja rozwojowi mikro i makro organizmów, a podciąganie kapilarne wzmaga destruk-
cyjny wpływ późniejszych prac remontowych na zabytek.

Niestety w ramach przeglądu, który został przeprowadzony, ostateczna i szczegółowa diagno-
za nie zawsze była możliwa. Nie sprzyjała jej również pora roku (późna jesień) ograniczająca aktyw-
ność niektórych czynników (mikroorganizmy, sole mineralne). Obserwując jedynie rodzaj zniszczeń 
(odspajanie i rozwarstwienia się tynków, ubytki, łuszczenie i pudrowanie się nawarstwień malarskich), 
nie w każdym przypadku można było stwierdzić, jaki czynnik niszczący zadziałał bezpośrednio. Za-
pewne w wielu przypadkach działanie kilku nakładało się na siebie, a pewne stwierdzenie ich obecno-
ści wymaga znacznie bardziej szczegółowych badań i obserwacji.

Mniej trudności nastręczało wytypowanie zniszczeń związanych z pęknięciami i przemieszcze-
niami konstrukcyjnymi ścian, gdzie również jedną z podstawowych przyczyn może być wysoki poziom 
wód gruntowych i typ podłoża.

Wydaje się również, że w przypadkach nawarstwień na innych podłożach (drewno, metal, be-
ton, oplot instalacji elektrycznej) podwyższona wilgotność pozostaje pośrednim czynnikiem wpływa-
jącym na destrukcję. Czynniki bezpośrednie są zwykle związane z naturalnymi procesami zachodzą-
cymi w materiałach pod wpływem podwyższonej wilgotności (np. korozja metali, zmiany metryczne 
drewna).

 Kolejną istotną przyczyną zmian i  zniszczeń są wadliwie przeprowadzone remonty, czy też 
akcje ratunkowe. Są one wyjątkowo znaczące w przypadkach, gdy ingerencja przyczynia się do dalszej 
wzmożonej destrukcji obiektu (cementowe uzupełnienia i zatarcia zdegradowanych warstw pierwot-
nych, przesączenie nawarstwień malarskich impregnatami). Mniejsze znaczenie w tym przypadku wy-
daje się mieć fakt, iż stanowią one, w stosunku do warstw pierwotnych, odrębną jakość estetyczną.
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 Podsumowując występowanie niszczących zjawisk, należy mieć też na uwadze fakt, iż zakres 
i intensywność ich występowania są również bardzo mocno uzależnione od jakości technicznej i tech-
nologicznej wszystkich elementów budujących obiekty oryginalne. Wznoszone w pośpiechu, z zasto-
sowaniem materiałów użytych wtórnie, już z założenia nie mogły być obiektami mającymi przetrwać 
dziesięciolecia, zwłaszcza w  trudnych warunkach klimatycznych. Dlatego obecnie, analizując stan 
zachowania i przyczyny zniszczeń poszczególnych elementów, należy również brać pod uwagę stan 
i jakość materiałów wyjściowych, oraz metody wznoszenia i wyposażania baraków. 

Przegląd odcinaka BI (a i b) pozwolił na wykonanie statystycznego ujęcia występujących pro-
blemów. Dzięki zestawieniom udało się ukazać skalę wybranych zjawisk. Dotyczy to nie tylko proble-
mów, ale również występowania różnego typu podłoży, czy też nawarstwień (np. rozróżnienie ele-
mentów betonowych, wydzielenie grup baraków ze względu na typy napisów w nich występujących). 

Tego rodzaju zestawienia, wraz z powstałymi wcześniej Kartami baraków, przyczyniły się do 
stworzenia stosunkowo szerokiego obrazu problematyki związanej ze stanem zachowania nawar-
stwień malarskich w barakach na badanym odcinku.




