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Dzieckiem mądrości jest przestroga. A owa przestroga wynika z pamięci.

Nigdy wcześniej ludzie nie mogli i nie potrafili tak wiele, jak mogą i potra-
fią dziś.

Tymczasem wszyscy bardziej dbamy o to, by samych siebie urządzić w swo-
im świecie, niż tworzyć świat lepszy dla dzieci i dla całej przyszłości.

Przyszłość nie jest tym, co nadejdzie kiedyś, później, sama z siebie!  
Ona już jest obecna, już żyje i się rozwija w naszych zamiarach, w naszych 
wyborach i w naszej obojętności.

Warning is the child of wisdom. And this warning arises from memory.

Never before were people as powerful and skilful as they are today.

Yet we all care more about our own convenience in our world than for cre-
ating a better world for the children and the entire future. 

The future is not what will come someday, later, on its own! It is already 
here, already alive and developing in our intentions, in our choices and in 
our indifference.

WPROWADZENIE 
INTRODUCTION

Dr. Piotr M. A. Cywiński
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STYCZEŃ

Nowe technologie
Muzeum Auschwitz, Fundacja Auschwitz- 
-Birkenau oraz izraelska firma AppsFlyer 
ogłosiły rozpoczęcie prac nad rozwiązania-
mi technologicznymi, które umożliwią zdal-
ne wizyty z edukatorem w Miejscu Pamięci.

76. rocznica
Los dzieci w obozie był głównym motywem 
76. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazi-
stowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady. 
W związku z pandemicznym lockdownem ob-
chody wyjątkowo odbywały się w Internecie. 

LUTY

Nowa Wystawa Główna 
Podpisano umowę na wykonanie dokumen-
tacji projektowej i prac konserwatorskich 

pierwszych dwóch bloków wystawienni-
czych oraz projektów wykonawczych Nowej 
Wystawy Głównej.

Losy więźniów
„Transporty polskich więźniów w kom-
pleksach obozowych Auschwitz, Dachau  
i Flossenbürg” to podsumowanie polsko-nie-
mieckiego projektu realizowanego w latach 
2018-2020 przez te trzy instytucje pamięci. 
Jego celem było prześledzenie historii prze-
noszenia więźniów pomiędzy tymi obozami 
koncentracyjnymi.

Rekonstrukcja tożsamości
Archiwum Muzeum wzbogaciło się o kopie 
90 tysięcy dokumentów z Bad Arolsen. Są to 
m.in.: akta personalne, akta oddziału zatrud-
nienia więźniów, różnego rodzaju listy nazwi-
skowe, a także dokumenty informujące o dal-
szych przeniesieniach lub o śmierci więźniów.

W YDARZENIA 2021

1. 76. rocznica wyzwolenia

2. Obchody styczniowe 
online w obliczu 
pandemii. Prowadzący 
Marek Zając

Anna Skrzypińska
Zastępca Dyrektora 
Muzeum
Deputy Museum Director

1
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2021 EVENTS

1. 76th anniversary of the 
liberation

2. January 
commemoration online 
due to the pandemic. 
Moderator Marek Zając

2

JANUARY

New technologies
The Auschwitz Museum, the Auschwitz-Birke-
nau Foundation and the Israeli company Apps-
Flyer announced the commencement of work 
on technological solutions that will enable re-
mote visits with an educator at the Memorial.

76th anniversary
The fate of children in the camp was the central 
theme of the 76th anniversary of the liberation 
of the German Nazi concentration and exter-
mination camp. The commemoration event 
was held online due to the pandemic lockdown. 

fEBRUARY

New Main Exhibition
A contract was signed for the design docu-
mentation and preservation works for the 

first two exhibition blocks and the detailed 
designs for the New Main Exhibition.

The fate of prisoners
“Transports of Polish prisoners in the Ausch-
witz, Dachau and Flossenbürg camp com-
plexes” summarise a Polish-German project 
conducted between 2018 and 2020 by the 
three institutions of memory. It aimed to 
trace the history of the transfer of prisoners 
between these concentration camps.

Identity reconstruction
The Museum archive was enriched with cop-
ies of 90,000 documents from Bad Arolsen. 
These include personnel files, records of the 
prisoners’ employment department, various 
kinds of name lists, and documents inform-
ing about further transfers or the death of 
prisoners.
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MARZEC

Infrastruktura dla odwiedzających
Promesa polskiego Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego w wysokości nie-
mal 21,5 miliona złotych umożliwi budowę 
hostelu i niezbędnej infrastruktury w bez-
pośrednim sąsiedztwie powstającego nowego 
Centrum Obsługi Odwiedzających. Podobną 
sumę na tę inwestycję Muzeum pozyskało od 
darczyńców prywatnych: Ronalda S. Laudera 
oraz Joela i Ulrikę Citron.
 

KWIECIEŃ

MAJ 

Pamięć i odpowiedzialność
Zakończyła się pierwsza edycja międzyna-
rodowego konkursu „Moja pamięć, moja 
odpowiedzialność. W moim miejscu” orga-
nizowanego wspólnie z Instytutem Ausch-
witz-Birkenau. Jury wybrało zwycięzców 
spośród prac nadesłanych z 11 krajów.

Paulina Krasowska- 
-Ziomek
Kierownik Inwestycji 
Head of Development

Andrzej Kacorzyk
Zastępca Dyrektora 
Muzeum
Dyrektor MCEAH 
Deputy Museum Director
Director of ICEAH

1. Trwa budowa nowego 
Centrum Obsługi 
Odwiedzającychh 

1

W YDARZENIA 2021
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1. Construction of the new 
Visitor Services Center 
is ongoing

2021 EVENTS

MARCH

Infrastructure for visitors
A financial commitment from the Polish 
Ministry of Culture and National Heritage 
to the tune of nearly PLN 21.5 million will 
enable the construction of a hostel and the 
necessary infrastructure near the new Visi-
tor Services Center currently under construc-
tion. The Museum received a similar sum for 
this investment from private donors Ronald  
S. Lauder, Joel and Ulrika Citron.

APRIL

MAY

Memory and responsibility
We concluded the first edition of the interna-
tional competition “My memory, my respon-
sibility. In my place”, organised in co-opera-
tion with the Auschwitz-Birkenau Institute. 
The jury selected winners from works sub-
mitted from 11 countries.

9



CZERWIEC

Podcast „O Auschwitz”
Muzeum rozpoczęło publikację cyklu pod-
castów w językach angielskim i polskim.  
Historycy Centrum Badań przybliżają w nich 
szczegóły historii obozu, a także mówią 
o różnych aspektach współczesnej pamięci. 

W hiszpańskim Burgos
W klasztorze San Salvador w Oña w hiszpań-
skim regionie Burgos została otwarta czaso-
wa siedziba krajowego Instytutu Auschwitz- 
-Birkenau w Hiszpanii.

Narodowy Dzień Pamięci 
Czworo ocalałych, a także delegacje władz 
państwowych z wicepremierem prof. Piotrem 
Glińskim na czele wzięli udział w 81. rocznicy 
deportacji pierwszych Polaków do Auschwitz. 
W ramach akcji społecznej uczniowie z całej 

Polski przeczytali i nagrali świadectwa ocala-
łych z książki „Początki Auschwitz w pamię-
ci pierwszego transportu polskich więźniów 
politycznych”. Ukazała się także nowa lekcja 
internetowa „Mieszkańcy Oświęcimia i okolic 
w czasie okupacji”. 

 
Światło Pamięci 

Z okazji rocznicy 14 czerwca w Union Station 
w amerykańskim Kansas City otwarto wysta-
wę „Auschwitz. Nie tak dawno. Nie tak daleko” 
przygotowaną przez Muzeum i hiszpańską fir-
mę Musealia. Podczas otwarcia ekspozycji dy-
rektor Musealia Luis Ferreiro otrzymał „Świa-
tło Pamięci”, najważniejszą nagrodę Muzeum. 

Auschwitz. Monografia człowieka
Książka autorstwa dyrektora Muzeum 
Auschwitz dr. Piotra M. A. Cywińskiego to 
pierwsza – na skalę światową – tak dogłęb-
na próba wczytania się w emocje ludzkie we-
wnątrz obozu.

1. Ponad 300 tys. osób 
odwiedziło wystawę 
w Kansas City w 2021 r. 

2. 81. rocznica deportacji 
pierwszych Polaków do 
Auschwitz

1

W YDARZENIA 2021
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2021 EVENTS

JUNE

“On Auschwitz” Podcast
The Museum launched a podcast in English 
and Polish in which historians from the Re-
search Center provide details of the camp’s 
history and discuss various aspects of con-
temporary remembrance. 

In the Spanish city of Burgos
The temporary headquarters of the national 
Auschwitz-Birkenau Institute in Spain was 
opened at the monastery of San Salvador in 
Oña, in the Spanish region of Burgos.

National Day of Remembrance 
Four survivors, and delegations of state author-
ities headed by Deputy Prime Minister Prof. Pi-
otr Gliński, participated in the 81st anniversary 
of the deportation of the first Poles to Ausch-
witz. As part of a voluntary campaign, students 
from all over Poland read and recorded testi-

monies of survivors from the book “The Begin-
nings of Auschwitz in the Mmory of the First 
Transport of Polish Political Prisoners”. A new 
online lesson, “The Inhabitants of Oświęcim 
and the Surrounding Area During the Occupa-
tion,” was also published. 

Light of Remembrance 
To mark the anniversary, on 14 June, an ex-
hibition opened at Union Station in Kansas 
City, USA, entitled “Auschwitz. Not Long 
Ago. Not Far Away” prepared by the Ausch-
witz Museum together with the Spanish 
company Musealia. At the opening of the ex-
hibition, Musealia Director Luis Ferreiro re-
ceived the “Light Of Remembrance”, the most 
important award of the Auschwitz Memorial. 

Auschwitz. Monograph of the Human
The book by Auschwitz Museum Director, Dr. 
Piotr M. A. Cywiński, is the first  in-depth at-
tempt on a global scale to delve into human 
emotions inside the camp.

1. Over 300,000 people 
visited the Kansas City 
exhibition in 2021 

2. 81st anniversary of the 
deportation of the first 
Poles to Auschwitz
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Ślady sprawców
Nieśmiertelnik należący do jednego z człon-
ków załogi SS niemieckiego nazistowskiego 
obozu koncentracyjnego i zagłady Ausch-
witz został przekazany do Miejsca Pamięci. 
To drugi tego typu przedmiot w Zbiorach 
Muzeum.

LIPIEC

Sport i sportowcy w KL Auschwitz
Poprzez materiały archiwalne, prace arty-
styczne oraz oryginalne przedmioty wystawa 
czasowa opowiada o historii sportu w Ausch-
witz oraz o losach sportowców deportowa-
nych do obozu.

„Czy to jest człowiek”
Wykluczenia we współczesnym świecie były 
tematem konferencji edukacyjnej, organi-
zowanej co dwa lata przez Międzynarodowe 
Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście 
w Muzeum Auschwitz (MCEAH).

SIERPIEŃ

Zagłada Romów
Na historycznym odcinku BIIe obozu Ausch-
witz II-Birkenau upamiętniono ofiary rom-
skie w 77. rocznicę likwidacji tzw. obozu 
rodzinnego dla Cyganów (Zigeunerfamilien-
lager). Podczas obchodów dyrektor Piotr  
M. A. Cywiński wręczył Romaniemu Rose 
nagrodę „Światło Pamięci”.

Rocznica kolbiańska
W 80. rocznicę osadzenia i zamordowania 
w Auschwitz franciszkanina o. Maksymiliana 
Kolbe, MCEAH wspólnie z Centrum św. Maksy-
miliana w Harmężach, zorganizowało poświę-
coną mu sesję edukacyjną pt. „Świadectwo”.

Najmłodsze ofiary Auschwitz
„Dzieci w KL Auschwitz” to nowa lekcja 
internetowa Muzeum, której autorką jest 
Helena Kubica. Lekcja opisuje losy różnych 
grup dzieci deportowanych i osadzanych 
w obozie.

1

W YDARZENIA 2021

1. Obchody rocznicy 
likwidacji Zigeunerlager 
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2021 EVENTS

Traces of the perpetrators
A dog tag belonging to one of the SS crew of 
the Auschwitz German Nazi concentration 
and extermination camp was donated to the 
Memorial. It is the second object of its kind in 
the Museum’s Collections.

JULY

Sport and Sportspeople in KL Auschwitz
The temporary exhibition tells the story of 
sport in Auschwitz, and the fate of athletes 
deported to the camp, through through ar-
chive materials, artworks, and original ob-
jects.

“If This Is a Man”
Exclusion in the contemporary world was the 
subject of the 2021 edition of the biennial 
conference organised by the International 
Center for Education for Education about 
Auschwitz and the Holocaust at the Ausch-
witz Museum (ICEAH).

AUGUST

Roma Genocide
Roma victims were commemorated at the 
historical BIIe section of the Auschwitz II-
Birkenau camp on the 77th anniversary of the 
liquidation of the so-called Gypsy family camp 
(Zigeunerfamilienlager). During the event, Direc-
tor Piotr M. A. Cywiński presented the “Light of 
Remembrance” award to Romani Rose.

Kolbian anniversary
On the 80th anniversary of the incarceration 
and murder of the Franciscan Friar Father 
Maximilian Kolbe in Auschwitz, the ICEAH, 
in conjunction with the St. Maximilian Center 
in Harmęże, organised an educational session 
dedicated to him, entitled “The Testimony”.

The youngest victims of Auschwitz
A new Museum online lesson, “Children in KL Ausch-
witz”, authored by Helena Kubica, was published. 
The lesson describes the fates of various groups of 
children deported and incarcerated in the camp.

1. Anniversary 
commemorations of 
the liquidation of the 
Zigeunerlager 
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WRZESIEŃ

Technologia dla edukacji
Muzeum zyska nowoczesną infrastruktu-
rę zapewniającą szybki i wydajny dostęp do 
Internetu. Będzie to wsparcie niezbędne dla 
wprowadzenia wizyt online. List intencyjny 
w tej sprawie podpisali przedstawiciele Oran-
ge, Muzeum oraz Fundacji Auschwitz-Birke-
nau.

Publikacje naukowe
Wydawnictwo Muzeum znalazło się w wyka-
zie punktowanych wydawnictw naukowych 
opracowanym przez polskie Ministerstwo 
Edukacji i Nauki.

Nowa wystawa polska
Rozstrzygnięto konkurs na koncepcję pla-
styczną oraz architektoniczno-budowlaną 

nowej wystawy o Polakach w KL Auschwitz, 
która znajdzie się w bloku 15 na terenie byłe-
go obozu Auschwitz I.

 
„Changing the Chants”

Walce z antysemityzmem na stadionach pił-
karskich poświęcona była konferencja zor-
ganizowana z Domem Anny Frank, Borussią 
Dortmund, Feyenoordem Rotterdam, Fare 
Network oraz MDSM.

PAŹDZIERNIK

Zachowanie autentyzmu
Zakończyły się prace przy drewnianym bara-
ku więźniarskim oznaczonym numerem 14, 
położonym na odcinku męskiej kwarantanny 
(BIIa) w Birkenau. Prace finansowane były ze 
środków Fundacji Auschwitz-Birkenau.

1

1. Konserwowany barak 
więźniarski na odcinku 
kwarantanny

W YDARZENIA 2021

Rafał Pióro
Zastępca Dyrektora 
Muzeum
Deputy Museum Director
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2021 EVENTS

SEPTEMBER

Technology for education
The Museum received a modern infrastruc-
ture providing fast and efficient access to 
the Internet. It will provide the support nec-
essary for the introduction of online visits.  
The letter of intent in this regard was signed 
by representatives of Orange, the Museum 
and the Auschwitz-Birkenau Foundation.

Scientific publications
The Museum’s publishing house was included 
in the list of recognised scientific publishers 
compiled by the Polish Ministry of Education 
and Science.

New Polish exhibition
Competition results were announced for the 
artistic and architectural-construction con-

cept for the new exhibition about Poles in KL 
Auschwitz, which will be located in Block 15 
at the Auschwitz I site.

Changing the Chants
The fight against antisemitism in football 
stadiums was the subject of a conference or-
ganized with the Anne Frank House, Borus-
sia Dortmund, Feyenoord Rotterdam, Fare 
Network and the IYMC.

OCTOBER

Preserving authenticity
Works were completed on the wooden pris-
oner barracks no. 14, situated in the men’s 
quarantine section (BIIa) in Birkenau. The 
works were financed with funds from the 
Auschwitz-Birkenau Foundation.

1. Preserved prisoner 
barrack in the 
quarantine section
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Premio Cherasco Storia
Dyrektor Muzeum dr Piotr M. A. Cywiński 
odebrał nagrodę Cherasco Storia za zasługi 
w upowszechnianiu historii. To jedna z naj-
bardziej prestiżowych nagród z zakresu hi-
storii we Włoszech.

Nowa wystawa austriacka
W bloku 17 otwarto wystawę „Tak daleko, tak 
blisko. Austria a Auschwitz” w obecności oca-
lałych, prezydenta Austrii dr. Alexandra Van 
der Bellena, przewodniczącego Rady Narodo-
wej Austrii dr. Wolfganga Sobotki oraz wice-
premiera prof. Piotra Glińskiego.

Rada Muzeum
Rozwój Muzeum – mimo negatywnego wpły-
wu pandemii i związanych z nią czasowych 

zamknięć Miejsca Pamięci – był głównym 
tematem posiedzenia Rady Muzeum nowej 
kadencji. 

Pamięci sowieckich jeńców
Lekcja internetowa o historii obozu w języku 
rosyjskim, a także sesja edukacyjna poświę-
cona losowi sowieckich jeńców wojennych 
w czasie II wojny światowej upamiętniły  
80. rocznicę deportacji jeńców do Auschwitz.

Wsparcie dla Fundacji
Podczas Międzynarodowego Forum Pamięci 
o Holokauście i Zwalczania Antysemityzmu 
w Malmö premier Szwecji Stefan Löfven 
poinformował o zwiększeniu wsparcia tego 
kraju dla Fundacji Auschwitz-Birkenau z 2 do  
7,5 miliona koron szwedzkich.

1

1. Prezydent Austrii na 
otwarciu wystawy 
w bloku 17

2. Wystawa austriacka

W YDARZENIA 2021
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2021 EVENTS

Premio Cherasco Storia
The Director of the Museum, Dr. Piotr M. A.  
Cywiński, received the Cherasco Storia award 
for his contribution to the dissemination 
of history. It is one of the most prestigious 
awards in the field of history in Italy.

New Austrian exhibition
The exhibition “Far Removed. Austria and 
Auschwitz” opened in Block 17 in the pres-
ence of survivors, Austrian President Dr. 
Alexander Van der Bellen, Austrian National 
Council Dr. Wolfgang Sobotka the Deputy 
Prime Minister Prof. Piotr Gliński. 

The Museum Council
The development of the Museum - despite 
the negative impact of the pandemic and re-

lated temporary closures of the Memorial - 
was the main topic of the first meeting of the 
Museum Council in its new term of office. 

In memory of Soviet POWs
An online lesson on the camp’s history in the 
Russian language, and an educational session 
on the fate of Soviet prisoners of war during 
World War II, commemorated the 80th anniver-
sary of the deportation of POWs to Auschwitz.

Support for the Foundation
During the International Forum for Holocaust 
Remembrance and Combating Antisemitism in 
Malmö, Swedish Prime Minister Stefan Löfven 
announced that the country’s support for the 
Auschwitz-Birkenau Foundation has increased 
from SEK 2 million to SEK 7.5 million.

1. Austrian President 
at the opening of the 
exhibition in Block 17

2. Austrian exhibition
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LISTOPAD

Sztuka w darze
Zbiory Muzeum wzbogaciły się o nowe obozo-
we prace artystyczne autorstwa Wincentego 
Gawrona, ocalałego z Auschwitz, członka obo-
zowego ruchu oporu. Zostały one przekazane 
w darze przez jego córkę, Margaret Jablonsky.

Wsparcie Norwegii
Podpisano porozumienie o współpracy pomię-
dzy Norwegią, Fundacją Auschwitz-Birkenau 
i Muzeum na rzecz wsparcia edukacji w Miej-
scu Pamięci. Przedsięwzięcie finansowane bę-
dzie z funduszy EOG i funduszy norweskich.

Międzynarodowy Memoriał 
Muzeum oraz Międzynarodowe Stowarzysze-
nie „Memoriał” z Rosji podpisali porozumie-

nie o współpracy na polach edukacji i kultury 
pamięci, a także rozwoju badań nad historią 
związaną przede wszystkim z losem sowiec-
kich jeńców w Auschwitz. Rzecz miała miejsce 
przed delegalizacją Memoriału przez Rosję. 

GRUDZIEŃ

O sprawcach
Załodze SS oraz nadzorczyniom i służbie po-
mocniczej w obozie Auschwitz poświęcone są 
dwie nowe lekcje internetowe dostępne w ję-
zykach polskim i angielskim.

Młodzież pamięta
Konferencją metodyczną podsumowano pro-
jekt „Łączyła ich Niepodległa. Obywatele II RP 
w KL Auschwitz”, w którym w 2021 r. wzięło 
udział prawie 2000 uczniów z całej Polski.

1

1. Obozowa grafika 
Wincentego Gawrona

2. Stado owiec 
zrabowanych polskim 
chłopom wysiedlonym 
z okolicy obozu 
wraz z pilnującym je 
tymczasowo esesmanem 
– pasterzem. fragment 
lekcji o załodze SS.

W YDARZENIA 2021
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2021 EVENTS

NOVEMBER

Art as a gift
The Museum collections were enriched with 
artworks by Wincenty Gawron, an Auschwitz 
survivor and a member of the camp resist-
ance movement. They were donated by his 
daughter, Margaret Jablonsky.

Support from Norway
A co-operation agreement was signed be-
tween Norway, the Auschwitz-Birkenau 
Foundation and the Museum to support edu-
cation at the Memorial. The project will be 
financed with EEA and Norway Grants.

International Memorial 
The Museum and the International Memorial 
from Russia signed a co-operation agreement in 

the area of education and memory culture and 
the development of research on history associat-
ed primarily with the fate of Soviet prisoners of 
war in KL Auschwitz. It took place before the In-
ternational Memorial was delegalized by Russia.

DECEMBER

About the perpetrators
Two new online lessons, available in Polish and 
English, are devoted to the SS garrison in Ausch-
witz as well as the female auxiliaries in the camp. 

Youth Remembers
A methodological conference concluded the 
project “Connected by the Independent Re-
public. Citizens of the Second Polish Repub-
lic at KL Auschwitz”, in which almost 2000 
students from all over Poland participated.

1. Camp graphics by 
Wincenty Gawron

2. A flock of sheep stolen 
from Polish peasants 
displaced from the 
vicinity of the camp 
with an SS man ‑ 
herdsman guarding 
them temporarily. 
Excerpt from a lesson  
on the SS crew
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Zwiedzanie

W 2021 r. Miejsce Pamięci odwiedziło 563 725  
osób. Z powodu pandemii COVID-19 Muzeum 
było całkowicie zamknięte przez ponad jedną 
czwartą roku. Ograniczenia w podróżowaniu 
i przekraczaniu granic spowodowały, że ponad 60 
procent odwiedzających stanowiły osoby z Polski. 

Zdecydowana większość odwiedzających, bo po-
nad 80 procent, poznawała historię Auschwitz 
dzięki przewodnikom-edukatorom oprowadza-
jącym po ekspozycji Muzeum. Pomimo pandemii 
i wyjątkowo długiego okresu, w którym Muzeum 
pozostawało niedostępne dla odwiedzających, 
liczba przewodników współpracujących z Mu-
zeum utrzymała się na poziomie z lat ubiegłych. 
Obecnie z Muzeum współpracuje 340 prze-
wodników, oprowadzających w 21 językach.  
Co prawda,  wielu musiało znaleźć dodatkowe za-
trudnienie, jednak otwarcie Muzeum w drugiej 
połowie roku sprawiło, że przewodnicy stopnio-
wo powracają do pracy z odwiedzającymi. 

W związku z obecną sytuacją zmienił się sposób 
rezerwacji/nabycia kart wstępu na zwiedzanie. 
Większość kart wstępu rezerwowana jest za po-
średnictwem Internetu. Dostępne są one na stro-
nie visit.auschwitz.org.

W trudnej sytuacji epidemicznej udało się zorga-
nizować w Miejscu Pamięci ponad 200 różnego 
rodzaju działań edukacyjnych, w tym warsztaty, 
prezentacje, prelekcje i wykłady. Jedną z odpo-
wiedzi na wyzwanie doby pandemii był widocz-
ny rozwój dodatkowych zajęć prowadzonych 
online. Do tego celu wdrożono m.in. specjalną 
platformę edukacji zdalnej Moodle, która umoż-
liwia m.in. kontakt z prowadzącym zajęcia, dys-
kusje, dzielenie się materiałami oraz obserwację 
i analizę procesu nauczania. 

Wyjątkowym zainteresowaniem cieszyła się 
otwarta 14 czerwca 2021 r. w Union Station 
w Kansas City wystawa „Auschwitz. Nie tak 
dawno. Nie tak daleko”. Wspólny projekt hisz-
pańskiej firmy Musealia oraz Muzeum Ausch-

Agnieszka Osiecka
Kierownik Obsługi 
Odwiedzających
Head of Visitor Services

Zwiedzający wg krajów w 2021 r. (pierwsze 30 krajów)
Visitors by country in 2021 (top 30 countries)

Razem: 563 725 Total

Polska 278 725 Poland

Hiszpania 27 965 Spain

Niemcy 23 815 Germany

Wielka Brytania 23 405 United Kingdom

francja 18 600 france

Włochy 15 575 Italy

Czechy 13 965 Czech Republic

Niderlandy 12 450 Netherlands

USA 11 370 United States

Ukraina 6 320 Ukraine

Belgia 5 005 Belgium

Węgry 4 940 Hungary

Dania 4 175 Denmark

Litwa 3 775 Lithuania

Izrael 3 695 Israel

Rumunia 3 200 Romania

Grecja 3 015 Greece

Słowacja 2 955 Slovakia

Portugalia 2 740 Portugal

Szwecja 2 595 Sweden

Austria 1 730 Austria

Słowenia 1 345 Slovenia

Rosja 1 200 Russia

Irlandia 1 195 Ireland

Szwajcaria 1 075 Switzerland

Turcja 1 020 Turkey

Norwegia 955 Norway

Łotwa 870 Latvia

Białoruś 675 Belarus

Korea Pd. 650 South Korea

Pozostałe kraje 10 533 Other countries

Brak danych 
o kraju 

pochodzenia 
73 742

No data on 
the country of 
origin
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Visiting

In 2021, 563,765 people visited the Memo-
rial. Due to the COVID-19 pandemic, the Mu-
seum was completely closed for more than 
a quarter of the year. Restrictions on travel 
and border crossings meant that over 60 per 
cent of visitors were from Poland. 

The vast majority of visitors, over 80 per cent, 
learned about the history of Auschwitz from 
educators-guides who conduct tours of the Mu-
seum exhibitions. Despite the pandemic and 
the exceptionally long period during which the 
Museum remained inaccessible to visitors, the 
number of guides co-operating with the Muse-
um remained at the same level. 340 guides work 
with the Museum, conducting guided tours in 
21 languages. Admittedly, many have had to 
find additional employment, but the Museum’s 
reopening in the second half of the year has 
seen the guides gradually returning to work 
with visitors. 

The method of booking/purchasing entry passes 
for tours has changed due to the current situa-
tion. Most entry passes are booked via the Inter-
net. They are available at visit.auschwitz.org.

Despite the difficulties caused by the pandemic, 
it was possible to organise more than 200 differ-
ent types of educational activities at the Memo-
rial, including workshops, presentations, talks 
and lectures. One of the responses to the chal-
lenge of the pandemic era has been the visible 
development of additional online activities. 
To this end, Moodle, a special remote educa-
tion platform, was implemented. The platform 
enables, among other things, contact with the 
lecturer, discussions, sharing of materials and 
observation and analysis of the learning process. 

An exceptional interest was shown in the ex-
hibition opened on 14 June 2021 at Union 
Station in Kansas City, titled “Auschwitz. Not 
Long Ago. Not Far Away”. Almost 230,000 
people saw the joint project of the Spanish 

Tomasz Michaldo
Kierownik Metodyki 
Oprowadzania
Head of Methodology  
of Guiding

Agnieszka Juskowiak- 
-Sawicka
Kierownik E‑learningu
Head of E‑learning

Porównanie całkowitej frekwencji odwiedzających w latach 2001‑2021
Comparison of the total number of visitors from 2001 to 2021
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witz zobaczyło tam prawie 230 tysięcy osób.  
Od końca maja 2022 r. ekspozycja będzie prezen-
towana w szwedzkim Malmö.

Online

O ponad 170 tysięcy użytkowników powiększy-
ła się tworzona w mediach społecznościowych 
wirtualna wspólnota pamięci. Z treści publiko-
wanych na oficjalnych kontach Miejsca Pamięci 
korzysta już:

  
@auschwitzmuseum (EN) - 1 182 000   
 @muzeumauschwitz (PL) - 21 700

   facebook.com/auschwitzmemorial - 379 000 

   #auschwitzmemorial - 126 000 

Tweet opublikowany 27 stycznia, w 76. rocznicę 
wyzwolenia Auschwitz, wyświetliło ponad 6,6 
miliona osób. 

Podcasty

Nowym sposobem upowszechniania wiedzy 
o historii Auschwitz jest cykl dwujęzycz-
nych podcastów „O Auschwitz” dostępny na 
wszystkich najważniejszych światowych serwi-
sach. Wśród poruszanych dotychczas tematów 
były: transformacja Birkenau w ośrodek zagłady, 
los Romów i Sinti w Auschwitz czy historia obozu 
Auschwitz III-Monowitz. Od czerwca do grudnia 
14 odcinków odtworzono ponad 120 tys. razy.

Multibook

W przygotowaniu uczniów do wizyty w Miejscu 
Pamięci pomocny jest interaktywny Multi-
book, który może być używany samodzielnie 
przez uczniów, jak również omawiany w kla-
sie przez nauczyciela. Zawiera on podstawowe 
informacje związane z historią obozu, prze-
słania ocalałego dotyczące współczesności  

1

1. Ogólna frekwencja 
pozostaje na poziomie 
1/5 sprzed pandemii
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company Musealia and the Auschwitz Museum.  
The exhibition will be presented in Malmö, 
Sweden, from the end of May 2022.

Online

The virtual community of remembrance created 
in social media has grown by more than 170,000 
users. The number of followers for the official ac-
counts of the Memorial are as follows:

  @auschwitzmuseum (EN) - 1,182,000 
@muzeumauschwitz (PL) - 21,700

   facebook.com/auschwitzmemorial - 379,000 

   #auschwitzmemorial - 126,000 

A tweet posted on 27 January, the 76th anniver-
sary of the liberation of Auschwitz, was viewed 
by more than 6.6 million people. 

Podcasts

A new way of disseminating knowledge about the 
history of Auschwitz is the series of bilingual 
podcasts “On Auschwitz” available on all major 
global websites. Topics discussed so far have in-
cluded the transformation of Birkenau into an ex-
termination centre, the fate of the Roma and Sinti 
in Auschwitz, and the history of the Auschwitz 
III-Monowitz camp. Between June and December 
14 episodes were played over 120,000 times.

Multibook

To help prepare pupils for a visit to the Memorial, 
an interactive Multibook is available, which can 
be used independently by pupils and discussed in 
class by the teacher. It contains essential informa-
tion related to the history of the camp, survivors’ 
messages for the present, a survivor’s message 
and guidelines on how to behave in the Museum.
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1. Overall attendance 
remains at 1/5 pre‑
pandemic level

Odwiedzający w poszczególnych miesiącach 
Monthly attendance of visitors in 
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oraz wskazówki dotyczące zachowania w Mu-
zeum.

www.auschwitz.org

Ponad 16,5 miliona odsłon odnotowano w 2021 r. 
na muzealnej stronie internetowej. Istotnym ele-
mentem nauczania w czasie pandemii są lekcje 
internetowe dostępne na stronie lekcja.ausch-
witz.org. Główna z nich, poświęcona całościowej 
historii Auschwitz, dostępna jest już w dwunastu 
językach (angielski, arabski, grecki, hebrajski, hisz-
pański, niderlandzki, niemiecki, perski, polski, 
portugalski, rosyjski i węgierski). Łącznie dostęp-
nych jest już 30 lekcji – wszystkie są dostosowane 
do wyświetlania na urządzeniach mobilnych. 

Media

Prawie 200 ekip filmowych i fotograficznych 
z całego świata realizowało w 2021 r. materiały 

do filmów dokumentalnych, reportaży, wystaw 
lub projektów edukacyjnych. 

Strona prasa.auschwitz.org zawiera pomocne 
dla dziennikarzy zapowiedzi wydarzeń, zestaw 
podstawowych pojęć i wiadomości związanych 
z Auschwitz, zasady filmowania i fotografowa-
nia w Miejscu Pamięci, a także zdjęcia do pobra-
nia i darmowej publikacji.

W miesięczniku internetowym „Memoria”, który 
równolegle publikowany jest w językach polskim 
i angielskim, prezentowane są nowe istotne projek-
ty, wystawy, a także podsumowane zostają konfe-
rencje i seminaria dotyczące pamięci o Zagładzie, 
obozach koncentracyjnych i innych obszarach ludz-
kiej tragedii z czasów II wojny światowej. To wyjąt-
kowa i jedyna tego typu przestrzeń wymiany do-
świadczeń, która zbiera informacje z całego świata 
i którą mogą Państwo współtworzyć razem z nami. 
Wszystkie numery: memoria.auschwitz.org.

1. Tylko w jednym 
miesiącu, styczniu 
2021 r., tweety Miejsca 
Pamięci wyświetlone 
zostały 215 milionów 
razy

2. Pamięć o Auschwitz 
budowana jest 
także dzięki pracy 
dziennikarzy

1
Bartosz Bartyzel
Rzecznik Prasowy
Spokesman
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More than 16.5 million page views were recorded 
on the museum’s website in 2021. During the pan-
demic, a vital teaching element has been the on-
line lessons available at lesson.auschwitz.org.  
The main one, dedicated to the comprehensive 
history of Auschwitz, is now available in twelve 
languages (Arabic, Dutch, English, German, 
Greek, Hebrew, Hungarian, Persian, Polish, Por-
tugiese, Russian and Spanish). A total of 30 les-
sons are now available - all of which are already 
adapted for viewing on mobile devices. 

Media

About 200 film and photography crews from 
all over the world produced materials for docu-
mentaries, reports, exhibitions or educational 
projects in 2021. 

The website press.auschwitz.org contains 
helpful announcements of events for journal-
ists, a set of basic terms and news related to 
Auschwitz, rules for filming and photograph-
ing at the Memorial, as well as photographs for 
download and free publication.

The online monthly “Memoria”, published si-
multaneously in Polish and English, presents 
new important projects, exhibitions, and sum-
marises conferences and seminars on the mem-
ory of the Holocaust, concentration camps and 
other areas of human tragedy during World 
War II. It is the only space of its kind for the 
exchange of related experiences, which collects 
information from all over the world and that 
can be co-created with us. All issues: memoria.
auschwitz.org.

1. In the space of just 
a month, January 2021, 
the Memorial’s tweets 
were viewed 215 million 
times 

2. The memory of 
Auschwitz is also built 
through the work of 
journalists

2

AUSCHWITZ IN THE WORLD’S HEARTS

Paweł Sawicki
Biuro Prasowe
Press Office
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NOWE TECHNOLOGIE

Choć nic nie zastąpi osobistego doświadcze-
nia autentyzmu Miejsca Pamięci, to pandemia 
wymusiła poszukiwanie nowych dróg dotarcia 
do szkół i środowisk, które czasowo nie mogły 
docierać do Muzeum. Jednakże rozwój nowo-
czesnych form edukacji online pozwoli także 
objąć nauczaniem ogromne części świata, które 
z racji dystansu bądź barier administracyjno-fi-
nansowych pozostawały poza możliwością przy-
jazdu do Miejsca Pamięci.

Izraelska firma AppsFlyer tworzy innowacyj-
ne narzędzia, dzięki którym miliony ludzi będą 
mieć możliwość zwiedzenia Miejsca Pamięci 
z edukatorem za pośrednictwem Internetu. 
Za kreatywną część projektu odpowiedzialna 
jest izraelska firma Diskin.
 
Polska firma Real Invented Studio – w ścisłej 
współpracy z historykami i edukatorami Mu-

zeum – jest autorem niezwykle precyzyjnego 
odtworzenia terenu obozu Birkenau w cy-
frowej technologii 3D. Powstałe narzędzie po-
zwoli na zapoznanie się z przestrzenią obozu 
z maja-czerwca 1944 r. zarówno na ekranie, jak 
i przy pomocy okularów VR.     

Rozwój projektów w przestrzeni internetowej nie 
byłby możliwy bez zupełnie nowego, szerokopa-
smowego dostępu do Internetu na całym obszarze 
Miejsca Pamięci. Dzięki wsparciu technologicz-
nemu Orange Muzeum zyska nowoczesną infra-
strukturę 4G/5G, a także wzmocnioną łączność 
światłowodową i bezprzewodową. 

Ten obszar działań rozwoju Muzeum możliwy jest 
dzięki wsparciu Fundacji Auschwitz-Birkenau, 
która – poza budową funduszu na rzecz zacho-
wania autentyzmu Miejsca Pamięci – rozpoczęła 
gromadzenie dodatkowych środków na edukację.  

1. Na podstawie 
historycznych 
dokumentów, planów 
i zdjęć możliwe stało 
się precyzyjne cyfrowe 
odwzorowanie Birkenau 
z 1944 r. 

1
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NEW TECHNOLOGIES

While nothing can supplant the personal expe-
rience of the Memorial’s authenticity, the pan-
demic triggered the search for new ways to 
reach schools and communities that temporarily 
could not visit the Museum. However, the devel-
opment of innovative forms of online education 
will also make it possible to extend education to 
vast parts of the world that have been unable to 
visit the Memorial due to distance or adminis-
trative and financial barriers.

The Israeli company AppsFlyer is creating inno-
vative tools to give millions of people the op-
portunity to visit the Memorial with an ed-
ucator via the Internet. The Israeli company 
Diskin is responsible for the creative component 
of the project. 

The Polish company Real Invented Studio is the 
author of a detailed reconstruction of the Birk-

enau campsite in digital 3D technology, work-
ing closely with Museum historians and educa-
tors. The resulting tool will provide visitors with 
the opportunity to experience the May-June 1944 
camp space both on-screen and using VR goggles.     

The development of projects in the online space 
would not have been possible without the all-
new broadband internet access throughout the 
Memorial. Thanks to Orange’s technological 
support, the Museum will gain a modern 4G/5G 
infrastructure and enhanced fibre optic and 
wireless connectivity. 

This area of the Museum’s development activi-
ties has been made possible with the support of 
the Auschwitz-Birkenau Foundation, which - in 
addition to building a fund to preserve the au-
thenticity of the Memorial - has begun to raise 
additional funds for education.  

1. Based on historical 
documents, plans 
and photographs, 
it was possible to 
create a precise digital 
reproduction of 
Birkenau in 1944 
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Wykluczenia we współczesnym 
świecie

Najważniejszym wydarzeniem edukacyjnym roku 
była międzynarodowa konferencja metodyczna 
online „Czy to jest człowiek. Wykluczenia we 
współczesnym świecie”, podejmująca tematy dys-
kryminacji ze względu na religię, orientację seksual-
ną i tożsamość płciową oraz wykluczenia dotykające 
kobiety i dzieci podczas konfliktów zbrojnych. Kon-
ferencję otworzył wykład prof. Gregory’ego Stan-
tona, przewodniczącego Genocide Watch, twórcy 
teorii 10 etapów na drodze do ludobójstwa, a zakoń-
czyło poruszające spotkanie z ofiarami i świadkami, 
którzy mówili o tym, co jest wspólne, a co różne 
w ich doświadczeniach oraz jaki wpływ doświadcze-
nie wykluczenia miało na ich życie. 

Organizacja konferencji możliwa była dzięki 
wsparciu finansowemu inicjatywy #WeKickKo-

rona, którą stworzyli piłkarze Bayernu Mona-
chium: Leon Goretzka i Joshua Kimmich. 

Projekt polsko‑izraelski 

„Kształtowanie przyszłości poprzez lekcje pły-
nące z przeszłości” to pierwszy projekt zakła-
dający wspólne edukowanie młodzieży z Izraela 
i z Polski przy wykorzystaniu zdalnych metod 
nauczania. Partnerami Muzeum są Międzynaro-
dowa Szkoła Nauczania o Holokauście w Yad Va-
shem oraz Dom Bojowników Getta. Celem pro-
jektu było rozpowszechnianie wiedzy na temat 
historii przedwojennej Polski, II wojny świa-
towej i Holokaustu poprzez zwrócenie uwagi 
na wielokulturowość społeczeństwa polskiego 
w okresie przedwojennym, przedstawienie klu-
czowych faktów na temat niemieckiej okupacji 
Polski oraz uwypuklenie losów różnych grup 
ofiar w Auschwitz.

MIęDZYNARODOWE CENTRUM EDUK ACJI 
O AUSCHWITZ I HOLOK AUŚCIE

Adelina Hetnar-Michaldo
Kierownik Projektów 
Edukacyjnych
Head of Educational  
Projects

1. Wykluczenia są 
krokiem w kierunku 
dehumanizacji

2. Seminarium dla 
leśników z Brynka

1
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Katarzyna Marcak
Kierownik Biura 
Wolontariatu
Head of Volunteer BureauExclusions in the modern world

The most important educational event of the 
year was the international online methodologi-
cal conference “If This Is a Man. Exclusions 
In the Modern World” that addressed issues 
of discrimination based on religion, sexual 
orientation and gender identity, as well as ex-
clusions affecting women and children during 
armed conflicts. The conference opened with
a lecture by Professor Gregory Stanton, Presi-
dent of Genocide Watch and creator of the 
10-step theory on genocide, and ended with a 
moving meeting with victims and witnesses 
who spoke about similarities and differences 
in their experiences and how exclusion has im-
pacted their lives. 

The conference was possible with the finan-
cial support of the #WeKickKorona initiative, 

launched by Bayern Munich footballers: Leon 
Goretzka and Joshua Kimmich. 

Polish‑Israeli project 

“Shaping the Future through Lessons from the 
Past” is the first project aimed at the joint edu-
cation of young people from Israel and Poland 
using online teaching methods. The Museum’s 
partners are the Yad Vashem International 
School of Holocaust Studies and the Ghetto 
Fighters’ House. The project aims to dissemi-
nate knowledge about World War II, the Holo-
caust and the pre-war history of Poland by 
drawing attention to the multicultural nature 
of Polish society in the pre-war years, present-
ing critical facts about the German occupation 
of Poland and highlighting the fate of various 
groups of victims at Auschwitz.

1. Exclusions are 
a step towards 
dehumanisation

2. Seminar for foresters 
from Brynek

2
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Międzynarodowa Akademia Letnia 
online w języku angielskim 

W lipcu 2021 r. odbyła się 8. edycja Międzynaro-
dowej Akademii Letniej, w formie kursu online 
z czterema sesjami na żywo, dzięki czemu w Aka-
demii mogły uczestniczyć osoby mieszkające 
w różnych miejscach świata. Projekt skierowany 
był m.in. do: nauczycieli, pedagogów, history-
ków, pracowników muzeów i miejsc pamięci. 

Spotkania z Bogdanem Bartnikow‑
skim – ocalałym z Auschwitz 

W drugiej połowie roku MCEAH podjęło stara-
nia powrotu do organizowania cyklicznych wy-
darzeń edukacyjnych dla młodzieży szkolnej. 
W cyklu spotkań z byłym więźniem Bogdanem 
Bartnikowskim wzięło udział kilkuset uczniów. 
Na pytanie co chciałby powiedzieć młodym lu-
dziom, Bogdan Bartnikowski przywołał pamięć 
innego byłego więźnia, Władysława Bartoszew-
skiego, i powtórzył za nim: „Pamiętajcie, że w ży-
ciu warto być uczciwym, przyzwoitym”.

Dyplomacja Pamięci w Burgos

W klasztorze San Salvador w Oña, w hiszpań-
skim regionie Burgos, została otwarta czasowa 
siedziba krajowego Instytutu Auschwitz-Birke-
nau w Hiszpanii. W siedzibie Instytutu prezen-
towane są trzy wystawy: „Niemiecki Nazistowski 
Obóz Śmierci Konzentrationslager Auschwitz”, 
„Oświęcim 1920-1930” oraz „Polska pod okupa-
cją”. Instytut podpisał również umowę o współ-
pracy z Uniwersytetem w Burgos.

Wolontariat

W związku z pandemią zarówno wolontariat, jak 
i praktyki odbywały się w trybie hybrydowym. 
W 2021 r. prace Miejsca Pamięci wspierało ponad 
220 osób z: Austrii, Francji, Grecji, Hiszpanii, 
Niemiec, Polski, Portugalii, Rosji, Stanów Zjed-
noczonych i Włoch.    

1. Spotkanie 
z ocalałym Bogdanem 
Bartnikowskim 
w Centrum Edukacji

1
Maria Ossolińska
Dyplomacja Pamięci
Diplomacy 
of Remembrance
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International Summer Academy ‑ 
online in English 

The 8th edition of the International Summer 
Academy took place in July 2021, in the form of 
an online course with four live sessions, enabling 
people living in different parts of the world to 
participate in the ISA. The project was addressed 
to teachers, educators, historians, as well as mu-
seum and memorial staff. 

Meetings with Bogdan Bartnikow‑
ski ‑ Auschwitz survivor 

In the second half of the year, the ICEAH made 
efforts to restore regular educational events 
for students. Several hundred pupils took part 
in meetings with survivor Bogdan Bartnikows-
ki. When asked what he would like to say to 
young people, Bogdan Bartnikowski recalled 
the memory of another survivor, Władysław 
Bartoszewski, and repeated after him: “Re-
member that in life it is worth being honest 
and decent.”

Diplomacy of Remembrance in Burgos

A temporary seat for the national Auschwitz-Bir-
kenau Institute in Spain was opened at the mon-
astery of San Salvador in Oña, in the Spanish re-
gion of Burgos. Three exhibitions are presented 
at the Institute’s headquarters: “German Nazi 
Death Camp Konzentrationslager Auschwitz”, 
“Oświęcim 1920-1930” and “Poland under Occu-
pation”. The Institute also signed a co-operation 
agreement with the University of Burgos.

Volunteering

Due to the pandemic, both volunteering and 
internships took place in the hybrid model. In 
2021, the work of the Memorial was supported 
by over 220 people from Austria, France, Germa-
ny, Greece, Italy, Poland, Portugal, Spain, Russia 
and the United States.    

1. Meeting with Auschwitz 
survivor Bogdan 
Bartnikowski at the 
Education Centre
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Nowe wystawy

W lipcu otwarto wystawę czasową „Sport 
i sportowcy w KL Auschwitz”, która poprzez 
materiały archiwalne, prace artystyczne oraz 
oryginalne przedmioty – w tym pamiątki pocho-
dzące od rodzin więźniów Antoniego Czortka 
i Tadeusza Pietrzykowskiego – opowiada o histo-
rii sportu w Auschwitz oraz o losach sportowców 
deportowanych do obozu. 

„Tak daleko, tak blisko – Austria a Ausch-
witz” to tytuł nowej wystawy austriackiej 
w Miejscu Pamięci. Obok losów austriackich 
ofiar Auschwitz i ruchu oporu współtworzo-
nego przez austriackich więźniów nowa wysta-
wa opowiada także o udziale Austriaków jako 
sprawców i pomocników w popełnianych w obo-
zie zbrodniach. Nowa ekspozycja zastąpiła wy-
stawę, która prezentowana była w bloku 17 w la-
tach 1978-2013.

O genezie, strukturze i najważniejszych po-
staciach konspiracji w Auschwitz opowiada 
nowa wystawa objazdowa „Ruch oporu w KL 
Auschwitz”. Ekspozycja opisuje m.in. działania 
Związku Organizacji Wojskowej utworzonego 
przez rtm. Witolda Pileckiego, przybliża rozwój 
ruchu oporu tworzonego przez więźniów z wielu 
krajów, a także prezentuje najważniejsze doku-
menty, które udało się przekazać światu dzięki 
obozowej konspiracji. 

We współpracy z Ambasadą RP w Kazachstanie 
w listopadzie odbyła się prezentacja rosyjskiej 
wersji wystaw „Niemiecki Nazistowski Obóz 
Śmierci Konzentrationslager Auschwitz” 
oraz „Kobiety w KL Auschwitz” w Nur-Sułtanie. 
Specjalnie z tej okazji przygotowana została do-
datkowa plansza prezentująca sylwetki żołnierzy 
sowieckich pochodzących z Kazachstanu deporto-
wanych do KL Auschwitz. Natomiast razem z Kon-
sulatem RP w Szanghaju stworzono chińską wersję 

1. Wystawa „Sport 
i sportowcy w KL 
Auschwitz”

2. Na przyszłej wystawie 
głównej znajdzie się 
książka „Byliśmy w 
Oświęcimiu” z 1946 
roku, oprawiona w 
oryginalny pasiak 
obozowy, przekazana 
przez Krystynę i Pawła 
Chądzyńskich

1
Zuzanna Janusik
Kierownik 
Wystawiennictwa
Head of Exhibitions
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New exhibitions

The temporary exhibition “Sport and Sport-
speople in KL Auschwitz” opened in July. It 
tells the story of the history of sport in Ausch-
witz, and the fate of the athletes deported to the 
camp, through archival material, artwork and 
authentic objects, including memorabilia from 
the families of prisoners Antoni Czortek and Ta-
deusz Pietrzykowski. 

“Far Removed. Austria and Auschwitz” is the 
title of a new Austrian exhibition at the Memo-
rial. In addition to the fate of the Austrian vic-
tims of Auschwitz and the resistance movement 
co-created by Austrian prisoners, the new exhi-
bition also tells the story of Austrians’ involve-
ment as perpetrators and facilitators of crimes 
in the camp. The new exhibition replaced the one 
on display in Block 17 from 1978 to 2013.

The origins, structure and key figures of the con-
spiracy in Auschwitz are illustrated by the new 
travelling exhibition “The Resistance Move-
ment in KL Auschwitz”. The exhibition de-
scribes, among other things, the activities of the 
Military Organisation Union created by Captain 
Witold Pilecki. It also presents the development 
of the resistance movement created by prisoners 
from several countries and the most important 
documents revealed to the world thanks to the 
camp underground. 

In co-operation with the Polish Embassy in Ka-
zakhstan, the Russian version of the exhibitions 
“German Nazi Death Camp Konzentration-
slager Auschwitz” and “Women in KL Ausch-
witz” were presented in Nur-Sultan. Precisely 
for this occasion, an additional board was pre-
pared, which showed the profiles of Soviet sol-
diers from Kazakhstan deported to Auschwitz. 
The Chinese language version of the exhibition  

1. Exhibition “Sports and 
Sportspeople in KL 
Auschwitz”

2. The forthcoming main 
exhibition will include 
the book “We Were in 
Auschwitz” from 1946, 
bound in an original 
camp striped uniform, 
donated by Krystyna 
and Paweł Chądzyński

2
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językową wystawy „Doświadczenie Auschwitz 
w sztuce byłych więźniów”. Jej premierowa pre-
zentacja planowana jest na styczeń 2022 r. w szan-
ghajskim Muzeum Uchodźców Żydowskich. 

Nowa Wystawa Polska

Rozstrzygnięto konkurs na  koncepcję plastycz-
ną oraz architektoniczno-budowlaną wysta-
wy „Polacy w KL Auschwitz. Mieszkańcy ziemi 
oświęcimskiej w czasie II wojny światowej”, która 
w przyszłości udostępniona zostanie w bloku 15 
na terenie byłego obozu Auschwitz I. Projekt jest 
finansowany dzięki wsparciu Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego. 

Nowa Wystawa Główna 

W 2021 r. firma architektoniczna LS Projekt 
rozpoczęła prace projektowe obejmujące opra-

cowanie dokumentacji przebudowy oraz prac 
konserwatorskich budynków wystawienni-
czych, a także dokumentacji wykonawczej trze-
ciej części wystawy mówiącej o doświadczeniu 
obozowym. Opracowano też konspekt jej nar-
racji przewodnickiej. Wybrano także ok. 200 
historycznych obiektów, które będą ilustrować 
tematykę grabieży mienia w drugiej części – po-
święconej Zagładzie Żydów. To drobne rzeczy 
osobiste, które pozwalają ukazać jednostkowość 
ofiar, a także ich tożsamość etniczną i religijną. 
Nowa Wystawa Główna powstaje dzięki finanso-
waniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego.

1. Projekt fragmentu 
nowej wystawy polskiej

2. Walizki Żydów 
deportowanych na 
Zagładę na wystawie 
w Kansas City

1

Katarzyna Półtorak  
Nowa Wystawa Główna  
New Main Exhibition
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“Auschwitz Experience in the Art of Survi-
vors” was created in collaboration with the Pol-
ish Consulate in Shanghai. Its premiere presen-
tation is scheduled for January 2022 at Shang-
hai’s Museum of Jewish Refugees.

New Polish Exhibition

The competition results were announced for the 
visual and architectural-construction concept 
for the exhibition “Poles in KL Auschwitz. Resi-
dents of the Oświęcim Region during World War 
II”, which will be located in Block 15 on the site 
of the former Auschwitz I camp. The project is 
financed by the Polish Ministry of Culture and 
National Heritage. 

New Main Exhibition 

In 2021, the architectural firm LS Projekt be-
gan design work comprising the preparation of 
documentation for the remodelling and conser-
vation of the exhibition buildings and detailed 
documentation for the third part of the exhibi-
tion, which will discuss the camp experience. 
A synopsis was also developed for its tour guide 
narrative. Some 200 historical objects were cho-
sen to illustrate the subject of looted property in 
the second part - devoted to the extermination 
of Jews. These are small personal items that help 
show the victims’ individuality and their ethnic 
and religious identity. The New Main Exhibition 
is created thanks to funding from the Polish 
Ministry of Culture and National Heritage.

1. Plan of a fragment 
of the new Polish 
exhibition

2. Suitcases of Jews 
deported in the 
Holocaust on display in 
Kansas City

2

Robert Płaczek
Nowa Wystawa Polska
New Polish Exhibition
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Publikacje muzealne, tłumaczone na ponad 20 ję-
zyków, kupić można zarówno na terenie Miejsca 
Pamięci, jak i na stronie: ksiegarnia.auschwitz.
org. Część z nich jest proponowana czytelnikom 
również w formie e-booków na trzech platfor-
mach internetowych: Amazon, Virtualo i Publio.

JERZEGO ADAMA BRANDHUBERA 
OBRAZY AUSCHWITZ 

Publikacja albumowa wydana w 40. rocznicę 
śmierci Brandhubera to hołd złożony artyście 
malarzowi, byłemu więźniowi Auschwitz i wie-
loletniemu pracownikowi Muzeum. Książka za-
wiera m.in. reprodukcje 60 jego szkiców na tema-
ty obozowe.

MONOGRAfIA CZŁOWIEKA 

Publikacja autorstwa Piotra M. A. Cywińskie-
go jest głęboką refleksją nad kondycją człowie-

ka poddanego procesowi zlagrowania, poprzez 
wczytanie się w emocje ludzi uwięzionych w obo-
zie. Całość podzielono na ponad trzydzieści roz-
działów: m.in. „Początkowy szok”, „Osamotnie-
nie”, „Śmierć”, „Głód”, „Koleżeństwo”, „Empatia”, 
„Przyzwoitość”, „Walka i opór”, „Kultura i na-
uka”, „Strach” czy „Nadzieja”. Autor przeanali-
zował kilkaset książek ze wspomnieniami oca-
lałych z Auschwitz, a także obszerny materiał 
archiwalny z relacjami byłych więźniów.  

ŚWIADKOWIE Z DNA PIEKŁA. HI‑
STORIA SONDERKOMMANDO W KL 
AUSCHWITZ

Efekt kilkuletnich badań Igora Bartosika stanowi 
najpełniejszą powstałą do tej pory rekonstrukcję 
dziejów Sonderkommando, wzbogaconą o analizę 
prawie stu dokumentów sporządzonych w róż-
nych wydziałach administracji obozu Auschwitz. 
Badanie umożliwiło uzupełnienie wielu luk w hi-

1. Niemiecki plan 
maskowania krematoriów 
II i III z książki o historii 
Sonderkommando

2. Spotkanie z ocalałą 
Haliną Birenbaum na 
Turyńskim Salonie 
Książki

1

Jadwiga Pinderska -Lech
Kierownik Wydawnictwa
Head of Publications
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Museum publications, translated into more than 
20 languages, are available for purchase at the 
Memorial and via the website: books.ausch-
witz.org. Some are also offered as e-books on 
three online platforms: Amazon, Virtualo and 
Publio.

JERZY ADAM BRANDHUBER’S IMA-
GES Of AUSCHWITZ 

The album, published on the 40th anniversary of 
Brandhuber’s death, is a tribute to the painter, 
Auschwitz survivor and long-standing employee 
of the Museum. The book contains, among other 
things, reproductions of 60 of his sketches on 
themes related to the camp.

MONOGRAPH Of THE HUMAN 

This publication by Piotr M. A. Cywiński is a pro-
found reflection on the condition of a human be-

ing subjected to the concentration camp process 
through understanding the emotions of people 
incarcerated in the camp. The entire publication 
is divided into more than 30 chapters, among 
others “Initial Shock”, “Loneliness”, “Death” 
“Hunger”, “Companionship,”, “Empathy”, “De-
cency, “Struggle and Resistance”, “Culture and 
Learning”, “Fear” and “Hope”. The author has 
analysed several hundred books, including mem-
oirs, and extensive archival material containing 
the accounts of Auschwitz survivors.  

WITNESSES fROM THE BOTTOM Of 
HELL. HISTORY Of THE SONDER‑
KOMMANDO IN KL AUSCHWITZ

The result of several years of research by Igor 
Bartosik provides what is to date the most 
detailed reconstruction of the history of the 
Sonderkommando, enriched with the analysis of 
nearly a hundred documents drawn up in vari-

2

1. German plan to 
conceal crematoria II 
and III from a book 
on the history of the 
Sonderkommando 

2. Meeting with Auschwitz 
survivor Halina 
Birenbaum at the Turin 
Book fair
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storii tej tragicznej grupy więźniów, głównie ży-
dowskich, zmuszanej przez Niemców do spalania 
zwłok ofiar. 

POLSCY SęDZIOWIE I PROKURATO‑
RZY W KL AUSCHWITZ, KL GROSS‑
‑ROSEN, KL LUBLIN I KL STUTTHOf. 
SŁOWNIK BIOGRAfICZNY 

Opracowanie autorstwa Jerzego Dębskiego po-
święcone zostało polskim sędziom i prokurato-
rom więzionym w czterech niemieckich nazistow-
skich obozach koncentracyjnych. Książka zawiera 
charakterystykę środowiska sędziowskiego i pro-
kuratorskiego w II Rzeczpospolitej i w Wolnym 
Mieście Gdańsku, analizę socjologiczną oraz hi-
storyczną tej społeczności, a także biogramy 87 
sędziów i prokuratorów deportowanych do obo-
zów: Auschwitz, Gross-Rosen, Lublin i Stutthof, 
gdzie zdecydowana ich większość została zamor-

dowana. Publikacja została wydana we współpra-
cy z Sądem Apelacyjnym w Krakowie.

GLI ITALIANI AD AUSCHWITZ (1943‑
1945). DEPORTAZIONI, «SOLUZIO‑
NE fINALE», LAVORO fORZATO.  
UN MOSAICO DI VITTIME

Publikacja autorstwa Laury Fontany to mono-
graficzne opracowanie tematu deportacji wło-
skich obywateli do Auschwitz. Książka została 
podzielona na dwie części: pierwsza jest obszer-
nym rysem historycznym przedstawiającym sy-
tuację Żydów we Włoszech pod rządami Musso-
liniego. Druga to szczegółowa historia deportacji 
do Auschwitz obywateli Włoch, tak Żydów, jak 
i innych, pokazana przez pryzmat losów indywi-
dualnych. Premiera publikacji odbyła się na Tu-
ryńskim Salonie Książki, drugich co do wielkości 
targach książki w Europie. 

1. Niemcy deportowali do 
Auschwitz 776 dzieci 
z Włoch. Jedynie 25 
z nich ocalało.
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ous departments of the Auschwitz camp adminis-
tration. The research has made it possible to fill in 
many gaps in the history of this tragic group of pre-
dominantly Jewish prisoners, who were forced by 
the Germans to incinerate the corpses of victims. 

POLISH JUDGES AND PROSECUTORS 
IN KL AUSCHWITZ, KL GROSS‑RO‑
SEN, KL LUBLIN AND KL STUTTHOf. 
A BIOGRAPHICAL DICTIONARY 

The study by Jerzy Dębski is devoted to Pol-
ish judges and prosecutors imprisoned in four 
German Nazi concentration camps. The book 
contains a characterisation of the judicial and 
prosecution community in the Second Polish Re-
public and the Free City of Gdańsk, a sociological 
and historical analysis of this community and 
biographical entries of 87 judges and prosecutors 
deported to the camps: Auschwitz, Gross-Rosen, 

Lublin and Stutthof, where the vast majority of 
them were murdered. This publication is issued in 
co-operation with the Court of Appeal in Cracow.

GLI ITALIANI AD AUSCHWITZ (1943‑
1945). DEPORTAZIONI, «SOLUZIO‑
NE fINALE», LAVORO fORZATO. UN 
MOSAICO DI VITTIME

This publication by Laura Fontana is a mono-
graphic study of the deportation of Italian citi-
zens to Auschwitz. The book is divided into two 
parts: the first is a comprehensive historical 
overview of the situation of Jews in Italy under 
the Mussolini regime. The second is a detailed 
history of the deportation of Italian citizens 
to Auschwitz, both Jews and others, shown 
through the prism of individual fates. The book’s 
premiere took place at the Turin Book Fair, the 
second largest book fair in Europe. 

1

1. The Germans deported 
776 children from Italy 
to Auschwitz. Only 25 
of them survived
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BADANIA NAD HISTORIĄ 
AUSCHWITZ

W 2021 r. zakończone zostały prace badawcze, 
zmierzające do wydania nowego, czterotomo-
wego kalendarium wydarzeń w KL Auschwitz. 
Publikacja ta będzie fundamentem współczesnej 
wiedzy o historii obozu. 

Rozpoczęte zostały natomiast prace nad weryfi-
kacją i uzupełnieniem najstarszych monografii 
podobozów (pochodzących sprzed niemal pół 
wieku) w oparciu o nowe i niedostępne uprzed-
nio materiały. 

Końca dobiegło opracowanie czterotomowej se-
rii publikacji źródłowych, zawierającej głównie 
dokumenty wytworzone przez Centralny Zarząd 
Budowlany KL Auschwitz. Kontynuowano jedno-
cześnie badania nad historią dużych niemieckich 
przedsiębiorstw wykorzystujących niewolniczą 
pracę więźniów w zakładach przemysłowych 

w pobliżu obozu (m.in.: Krupp, Weichsel-Union-
-Metallwerke, Deutsche-Ausrüstungs-Werke). 

Wśród zagadnień opracowanych przez histo-
ryków Miejsca Pamięci znalazły się: strategie 
przystosowawcze i obronne więźniów, ucieczki 
z obozu, dzieje 487 transportów, którymi de-
portowano z Prowincji Górnośląskiej więźniów 
politycznych, kryminalnych i wychowawczych, 
a także historia posłów i senatorów II Rzeczpo-
spolitej w KL Auschwitz. Ponadto opracowano 
szereg artykułów dotyczących wpływu obozu na 
sytuację  mieszkańców Oświęcimia oraz przeby-
wających w nim robotników cudzoziemskich. 

Rozpoczęto również prace nad krytyczną oceną 
nowego i rozprzestrzeniającego się fenomenu opi-
sów Auschwitz w literaturze popularnej i powie-
ściach pretendujących do miana literatury faktu. 

1. Podcasty o historii 
Auschwitz dostępne na: 
auschwitz.org/podcasty 

dr Piotr Setkiewicz
Kierownik Centrum Badań
Head of Research Center
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RESEARCH ON THE HISTORY 
Of AUSCHWITZ

In 2021, research was completed to publish 
a new four-volume calendar of events at KL 
Auschwitz. The publication will provide a foun-
dation for contemporary knowledge of the 
camp’s history. 

On the other hand, work has begun on verifying 
and supplementing the oldest monographs of 
the sub-camps (dating back almost half a cen-
tury), drawing on new and previously unavail-
able materials.

We completed a four-volume series of source pub-
lications primarily containing documents pro-
duced by the Central Construction Management 
of KL Auschwitz. At the same time, research con-
tinued on the history of large German compa-
nies that exploited the slave labour of prisoners 
in industrial plants near the camp (e.g., Krupp, 

Weichsel-Union-Metallwerke, Deutsche-Ausrüs-
tungs-Werke). 

The issues described by the Memorial’s histori-
ans include: the adaptation and defence strate-
gies of prisoners, escapes from the camp, the 
history of the 487 transports used to deport po-
litical, criminal and educational prisoners from 
the Upper Silesian Province, and the history of 
MPs and senators of the Second Polish Republic 
in KL Auschwitz. Furthermore, several articles 
were written regarding the camp’s impact on the 
situation of the inhabitants of Oświęcim and the 
foreign workers who resided there. 

Work also began on a critical assessment of the 
new and spreading phenomenon of descriptions 
of Auschwitz in popular literature and novels 
claiming to be non-fiction. 

1. Podast on the history of 
Auschwitz available at 
auschwitz.org/podcasts

1
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ARCHIWUM

W 2021 r. do Archiwum trafiło 88 oryginal-
nych dokumentów, a także 122 fotografie.

Na szczególną uwagę zasługują dokumenty bę-
dące uzupełnieniem zbioru tzw. Archiwum Eis-
sa, który tworzą materiały związane z działalno-
ścią polskich dyplomatów z Ambasady Polskiej 
w Bernie, zaangażowanych w akcję ratowania 
Żydów: kartki z danymi personalnymi i foto-
grafie do paszportów Józefa i Malki Palewskich 
z Warszawy oraz Chila i Chany Leszczów z Rado-
mia wraz z dwojgiem dzieci.

Losy obozowe Kazimierza Mierzwy (nr 75726) 
ilustruje kolekcja 20 oryginalnych listów wy-
słanych przez niego z obozu. Dzięki uprzejmości 

rodziny pozyskano zbiór dokumentów (zarów-
no listy, jak i grypsy), dotyczących Władysława 
Skoczenia (nr 25421). Z Antonim Czortkiem 
(nr 139559), czterokrotnym mistrzem Polski 
w boksie, olimpijczykiem z Berlina z 1936 r. i wi-
cemistrzem Europy z 1939 r., wiążą się cztery 
oryginalne listy obozowe, wysłane przez niego 
z obozu.

Pracownicy Archiwum Miejsca Pamieci rozpo-
częli analizę dokumentów z Bad Arolsen, dzięki 
czemu zbadane zostaną losy więźniów przeno-
szonych z KL Auschwitz do obozu Mauthausen. 
Opracowywane są również dane dotyczące 
polskich więźniów w kompleksach obozowych 
Auschwitz, Dachau i Flossenbürg.

1. Spuścizna archiwalna 
KL Auschwitz jest 
przechowywana 
w muzealnym archiwum

2. fotografie Israela i Goty 
Leszcz z Archiwum 
Eissa 

1
dr Wojciech Płosa
Kierownik Archiwum
Head of Archives
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ARCHIVES

In 2021, the Archives received 88 original doc-
uments and 122 photographs.

Particularly noteworthy are documents com-
plementing the collection of the so-called Eiss 
Archive, which consists of materials related to 
the activities of Polish diplomats from the Pol-
ish Embassy in Bern who participated in the 
rescue action of Jews: personal data sheets and 
photographs in the passports of Józef and Mal-
ka Palewski from Warsaw, and Chila and Chana 
Leszcz from Radom, and their two children.

The camp fate of Kazimierz Mierzwa (no. 75726) 
is illustrated by a collection of 20 original let-
ters he sent from the camp. A collection of 

documents (both letters and secret notes) con-
cerning Władysław Skocz (no. 25421) was ob-
tained courtesy of his family. Antoni Czortek 
(no. 139559), four-time Polish boxing champion, 
Olympian in the 1936 Berlin Olympics, and Eu-
ropean vice-champion of 1939 is linked with four 
original camp letters he sent from the camp.

The staff of the Memorial Archives began to re-
view documents from Bad Arolsen, which will 
help investigate the fate of prisoners transferred 
from KL Auschwitz to Mauthausen. Data is also 
being compiled on Polish prisoners in the Ausch-
witz, Dachau, and Flossenbürg camp complexes.

1. The archival legacy 
of KL Auschwitz 
is preserved in the 
Museum Archives

2. 1 and 2 Photographs of 
Israel and Gotha Leszcz 
from the Eiss Archive

2
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REPOZYTORIUM CYfROWE

Dzięki międzynarodowej współpracy uzupeł-
niane i uaktualniane są dane ofiar Auschwitz. 
W bazach danych znajdują się m.in. informacje 
o ponad 270  000 z 400  000 zarejestrowanych 
więźniów obozu. 

W 2021 r. wykonano cyfrową indeksację kolekcji 
dokumentów Polskiego Czerwonego Krzyża po-

wstałych w szpitalu dla ocalałych, utworzonym 
bezpośrednio po wyzwoleniu. W cyfrowej kolek-
cji znajduje się prawie 13  000 wpisów dotyczą-
cych co najmniej 4 500 pacjentów szpitala PCK. 

1. fragment wykazu 
więźniów wyzwolonych 
27 stycznia 1945 r. 
i umieszczonych 
w szpitalu PCK

2. Zasoby Archiwum 
są wykorzystywane 
także w filmach 
dokumentalnych

1
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DIGITAL REPOSITORY

Thanks to international co-operation, data on 
the victims of Auschwitz is being supplemented 
and updated. The databases now inlude informa-
tion on more than 270,000 of the 400,000 regis-
tered prisoners of the camp. 

In 2021, digital indexing was performed on Pol-
ish Red Cross documents created at a hospital 

for survivors, set up immediately after the lib-
eration. The digital collection contains nearly 
13,000 entries relating to at least 4,500 Polish 
Red Cross hospital patients. 

1. Extract from the list of 
prisoners liberated on 
27 January 1945 and 
placed in the Polish Red 
Cross hospital

2. Archive resources 
are also used in 
documentary films

2

dr Krzysztof Antończyk
Kierownik 
Repozytorium Cyfrowego 
Head of
Digital Repository

Ewa Bazan
Kierownik Biura
ds. Byłych Więźniów
Head of the Bureau
for former Prisoners
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ZBIORY

W chwili, gdy odchodzą ostatni świadkowie i oca-
lali, każdy oryginalny obiekt ma olbrzymie zna-
czenie i powinien znaleźć się w zbiorach Miejsca 
Pamięci. Tu są chronione, konserwowane, badane 
i eksponowane. 

Do Muzeum w 2021 r. trafiła m.in. rękawica bok-
serska Tadeusza Pietrzykowskiego ps. „Teddy”, 
przedwojennego warszawskiego boksera, więźnia 
Auschwitz nr 77, przekazana przez córkę spor-

towca, Eleonorę Szafran. Obozowe prace arty-
styczne Wincentego Gawrona zostały przeka-
zane w darze przez jego córkę, Margaret Jablonsky.  
Wyjątkowym obiektem, który trafił do Zbiorów, 
jest puzon, na którym Józef Rura grał w więźniar-
skiej orkiestrze obozowej w latach 1943-1944.

Oryginalne przedmioty związane z historią Ausch-
witz zajmują ważne miejsce na licznych wystawach 
i w projektach edukacyjnych na całym świecie. 

1. Obozowa rękawica 
bokserska Tadeusza 
Pietrzykowskiego

2. Kubki emaliowane 
z transportów 
żydowskich

1
Elżbieta Cajzer
Kierownik Zbiorów
Head of Collections 
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COLLECTIONS

At time when the last living witnesses and sur-
vivors are passing away, every original object is 
of immense importance and should be included 
in the Collection of the Memorial. Here, at the 
Memorial, they are protected, preserved, studied 
and exhibited. 

In 2021, the Museum received, among other 
things, the boxing glove of Tadeusz Pi-

etrzykowski alias “Teddy”, a pre-war Warsaw 
boxer and Auschwitz prisoner no. 77. This mem-
orabilia was donated by the athlete’s daughter, 
Eleonora Szafran. Wincenty Gawron’s camp 
artwork was donated by his daughter, Marga-
ret Jablonsky. A unique object presented to the 
collection is the trombone which Józef Rura 
played in the prisoner camp orchestra from 
1943 to 1944.

1. Camp boxing glove of 
Tadeusz Pietrzykowski

2. Enamel mugs from 
Jewish transports

2

51



ZBIORY

1. Puzon z orkiestry 
obozowej

2. W Auschwitz zostało 
zamordowanych 
ponad 200 tys. dzieci, 
w ogromnej większości 
żydowskich

Z tego względu Muzeum – z zachowaniem najwyż-
szych standardów bezpieczeństwa obiektów mu-
zealnych – stara się prowadzić aktywną politykę 
wypożyczeń. 

W 2021 r. przedmioty z Auschwitz uzupełniły wy-
stawy m.in. w: Deutsche Bahn Museum w Norym-
berdze, Haus der Geschichte Baden-Württemberg 
w Stuttgarcie, Haus der Geschichte Österreich 
w Wiedniu, Historisches Museum we Frankfurcie 

nad Menem, Imperial War Museum w Londynie 
oraz Västerbotten Museum w Umeå. Największym 
wypożyczeniem było umieszczenie kilkuset obiek-
tów na wystawie „Auschwitz. Nie tak dawno. Nie 
tak daleko” w Kansas City. 

1
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COLLECTIONS

Original objects related to the history of Auschwitz 
feature prominently in numerous exhibitions and 
educational projects around the world. For this rea-
son, the Museum - while maintaining the highest 
security standards for museum objects - endeav-
ours to pursue an active lending policy. 

In 2021, items from Auschwitz complemented 
exhibitions in the Deutsche Bahn Museum in 
Nuremberg, Haus der Geschichte Baden-Würt-

temberg in Stuttgart, Haus der Geschichte Ös-
terreich in Vienna, Historisches Museum in 
Frankfurt am Main, the Imperial War Museum 
in London and Västerbotten Museum in Umeå, 
among others. The largest loan was the place-
ment of several hundred objects in the “Ausch-
witz. Not Long Ago. Not Far Away” exhibition in 
Kansas City. 

1. Trombone from the 
camp orchestra

2. Over 200,000 children 
were murdered in 
Auschwitz, the vast 
majority of whom were 
Jews

2
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PR ACE KONSERWATORSKIE

Wśród najważniejszych działań konserwator-
skich są prowadzone od lat prace przy ruinach 
komór gazowych i krematoriów Birkenau. 
Głównym ich założeniem jest skuteczne zabez-
pieczenie obiektów w formie, w jakiej dotrwały 
do czasów współczesnych. Dla tego celu poddano 
konserwacji m.in. elementy żelbetowe komory 
nr III. Wykonano również ekspertyzę konstruk-
cyjną zachowanych elementów hali pieców i ko-
mory gazowej  nr II. 

Zakończyły się prace przy drewnianym bara-
ku więźniarskim, oznaczonym numerem 14 
i  położonym na odcinku męskiej kwarantanny 
(BIIa). Z uwagi na występujący w nim problem 
korozji drewna, obiekt ten – jako pierwszy – zo-
stał poddany nowatorskiemu procesowi odsala-
nia, opracowanemu przez specjalistów Muzeum.

Kontynuowano szeroko zakrojone prace przy 
barakach murowanych odcinka kobiecego 
(BIb). Po pierwszych udanych projektach za-
bezpieczenia baraków więźniarskich rozpoczę-
to konserwację pozostałych typów budynków, 
m.in. obozowej kuchni i latryny. Na bieżąco 
monitorowano również poziom wód gruntowych 
na terenie Birkenau.

Prace na terenie Auschwitz I dotyczyły okien 
bloku 11 czy części dachu budynku dawnej ko-
mendantury.

W muzealnych pracowniach konserwatorskich 
zabiegom poddano ponad 3200 różnego ro-
dzaju dokumentów i przedmiotów, m.in. 
buty, walizy i kosze wiklinowe należące do 
ofiar obozu, puszki po cyklonie B oraz hełmy 

1. Dokumentacja 
fotograficzna 
w pracowniach 
konserwatorskich

2. Konserwacja drewna 
części baraków obozu 
kobiecego 

1

Jolanta Banaś-
-Maciaszczyk
Kierownik Konserwacji
Head of Preservation

Agnieszka Tanistra- 
-Różanowska
Kierownik Globalnego 
Planu Konserwacji
Head of Master Plan  
for Preservation
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PRESERVATION WORKS

The most important preservation efforts over 
the years have focused on the ruins of the Birk-
enau gas chambers and crematoria. The 
main objective is the effective preservation of 
the buildings in their preserved form to the pre-
sent day. To this end, the works involved conser-
vation of the ferroconcrete of gas chamber III. 
A structural expert evaluation was also carried 
out on the preserved elements of the furnace hall 
and gas chamber II. 

Works were completed on the wooden prisoner 
barracks no. 14, located in the men’s quarantine 
section (BIIa). Due to a wood corrosion problem, 
this building was the first to undergo the inno-
vative desalination process developed by Muse-
um specialists.

Comprehensive work continued on the brick 
barracks in the women’s section (BIb). After 
the first successful projects to secure the prison-
er barracks, conservation work began on other 
buildings, including the camp kitchen and la-
trines. The groundwater level in the Birkenau 
area was also monitored regularly.

Works in Auschwitz I focused on the windows 
of Block 11 and a section of the roof of the for-
mer commandant’s office building.

Over 3,200 documents and objects were treat-
ed in the Museum Conservation Laboratories, 
including shoes, suitcases, and wicker baskets 
belonging to the victims of the camp, Zyklon B 
canisters, and the helmets of the camp SS garri-

1. Photographic 
documentation in the 
conservation workshops

2. Wood preservation of 
a part of the women’s 
camp barracks 

2
dr Aleksandra Papis
Kierownik Pracowni 
Konserwatorskich
Head of Conservation 
Laboratories
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PR ACE KONSERWATORSKIE

załogi obozowej, a także obiekty archeologicz-
ne odnalezione podczas konserwacji obiektów 
w Birkenau. 

Osobnym pracom zachowawczym podlega 
zieleń historyczna. Opracowano bazę danych 
drzew na terenie Miejsca Pamięci, obejmującą 
ponad 5 tysięcy konkretnych drzew. Pozwoli-
ło to wyodrębnić drzewostan historyczny. 
W wyniku tych prac powstaje specjalistyczna 

baza ze zdjęciami, danymi dendrometrycznymi 
oraz dokumentacją działań wykonanych na da-
nym drzewie. 

Ogromna większość prac konserwatorskich 
w Miejscu Pamięci finansowana jest ze środków 
Fundacji Auschwitz-Birkenau, która w 2021 r. 
przekazała do Muzeum ok. 23 milionów zło-
tych. 

1. Konserwacja strzępków 
gazety odnalezionej 
podczas prac w barakach 
murowanych 

2. Konserwacja planu 
budowy drogi obozowej 
odcinka BIb w Birkenau

1
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PRESERVATION WORKS

son, as well as archaeological items found during 
the conservation of objects in Birkenau. 

The historical greenery undergoes separate 
preservation work. A database of trees on the 
grounds of the Memorial Site has been com-
piled, including more than 5,000 specific trees. 
This has made it possible to identify the his-
torical tree stand. These works have resulted 
in a specialist database with photographs, den-

drometric data and documentation of the work 
carried out on a particular tree. 

The vast majority of preservation work at the 
Memorial is financed by the Auschwitz-Birkenau 
Foundation, which allocated about € 5 million to 
the Museum in 2021. 

1. Preservation of 
newspaper scraps found 
during works in the 
brick barracks 

2. Preservation of the 
construction plan for 
camp road section BIb  
in Birkenau

2
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MIEJSCE PAMIęCI AUSCHWITZ

1. Ruiny krematorium 
i komory gazowej  

2. Strych bloku 6 

TERENY I OBIEKTY

Ochroną i opieką konserwatorską objętych jest 
m.in. ponad 150 budynków, około 300 ruin  
i śladów poobozowych, w tym szczególnie waż‑
ne dla historii Auschwitz ruiny czterech komór 
gazowych i krematoriów w Birkenau, ponad  
13 km ogrodzenia z ponad 3 tysiącami słupów 
betonowych. Na blisko 200 hektarach znajdują się 
też m.in. kilometry dróg utwardzonych, rowów 
melioracyjnych oraz tory kolejowe z bocznicą. Sta‑
łej konserwacji poddana jest zieleń niska, a także 
drzewostan historyczny i powojenny (w tym ok. 
20 hektarów lasu).

ZBIORY

W Miejscu Pamięci przechowujemy i chronimy 
przedmioty pochodzenia obozowego oraz tę część  

dobytku przywiezionego przez skazanych na  
Zagładę Żydów, której Niemcy nie zdążyli znisz‑
czyć lub wysłać w głąb Rzeszy.

Są to m.in.:
•	 ok.	110	tys.	butów;
•	 ok.	 3,8	 tys.	waliz,	w	 tym	2,1	 tys.	 z	 napisami	

pozostawionymi	przez	właścicieli;
•	 ponad	12	tys.	garnków;
•	 prawie	470	protez	i	ortez;
•	 397	sztuk	odzieży	obozowej,	tzw.	pasiaków;
•	 246	sztuk	tałesów;
•	 ponad	 4,1	 tys.	 prac	 plastycznych	 (w	 tym	 ok.	 

2 tys. wykonanych przez więźniów w obozie).

Pod opieką Muzeum znajdują się też blisko dwie 
tony włosów obciętych deportowanym kobietom.

1
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THE AUSCHWITZ MEMORIAL

GROUNDS AND BUILDINGS

Protection and preservationist care extends to more 
than 150 immovable structures (buildings). It also 
covers about 300 ruins and vestiges of the camp, in‑
cluding the ruins of four gas chambers and cremato‑
ria in Birkenau that are especially important for the 
history of Auschwitz, more than 13 kilometres of 
fencing, and more than 3,000 concrete fence posts. 
On almost 200 hectares of ground there are also 
kilometers of paved roads, drainage ditches, railroad 
tracks, and a railroad spur. Low‑growing vegetation 
and historical and post‑war trees, including about 20 
hectares of forest, are also under constant protection.

COLLECTIONS

In the Memorial we store and preserve items 
originating from the camp and the part of the 

property brought here by Jews condemned to 
extermination which the Germans did not man‑
age to destroy or ship into the depths of the  
Reich.

They include: 
•	 about	110,000	shoes;
•	 about	3,800	suitcases,	2,100	of	which	bear	the	

names	of	their	owners;
•	 more	than	12,000	pots	and	pans;
•	 almost	470	prostheses	and	orthopaedic	braces;
•	 397	of	the	camp	garments	known	as	“stripes”;
•	 246	tallitot;
•	 over	4,100	works	of	visual	art	(about	2,000	of	

which were made by prisoners in the camp).

Almost two tonnes of hair cut from the heads of 
deported women are also under the care of the 
Memorial.

1. Ruins of a crematorium 
and gas chamber  

2. Attic of block 6 

2
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1. Dach budynku 
komendantury

2. Hełm esesmański

ARCHIWUM

W muzealnym archiwum znajduje się prawie 250 
metrów bieżących dokumentów.

Zbiór zawiera m.in.:
•	 ok.	 39	 tys.	 negatywów	 fotografii	 nowo	 przy‑

wiezionych więźniów, wykonanych przez ad‑
ministrację	obozową;

•	 kopie	ok.	200	fotografii	wykonanych	przez	SS	
w Birkenau w trakcie deportacji Żydów z Wę‑
gier	w	1944 r.;

•	 zdjęcia	wykonane	nielegalnie	przez	 członków	
Sonderkommando w pobliżu komór gazowych 
w	 Birkenau;	 ok.	 500	 zdjęć	 obiektów	 i	 terenu	
Auschwitz wykonanych przez SS w czasie ist‑
nienia	obozu;	prawie	2,5	tys.	fotografii	rodzin‑
nych przywiezionych przez osoby deportowa‑
ne do Auschwitz (głównie przez Żydów z gett  

w	Będzinie	i	Sosnowcu);	kilkadziesiąt	fotogra‑
fii lotniczych terenów obozowych, wykona‑
nych przez alianckich pilotów w 1944 r., oraz 
zdjęcia wykonane po wyzwoleniu przez pra‑
cowników Muzeum i innych.

Dokumenty obozowe i związane z obozem, m.in.:
•	 48	tomów	obozowych	ksiąg	zgonów,	zawiera‑

jących blisko 70 tys. aktów zgonu zmarłych  
i	zamordowanych	w	Auschwitz;

•	 248	 tomów	 dokumentów	 Zentralbauleitung 
der Waffen SS und Polizei Auschwitz (Central‑
nego Zarządu Budowlanego Waffen SS i Po‑
licji w Auschwitz), zawierających dokumen‑
tację techniczną i plany dotyczące budowy 
i rozbudowy obozu, jego infrastruktury oraz 
plany	przebudowy	miasta	Oświęcimia;

•	 64	 tomy	 dokumentów	 SS ‑Hygiene Institut  
(Instytutu	Higieny	SS);

1

MIEJSCE PAMIęCI AUSCHWITZ
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ARCHIVES

There are almost 250 shelf meters of documents in 
the Museum Archives.

The collection includes:
•	 about	39,000	photographic	negatives	of	newly	

arrived prisoners, taken by the camp adminis‑
tration;

•	 copies	of	about	200	photographs	taken	by	the	 
SS in Birkenau during the deportation of Jews 
from	Hungary	in	1944;

•	 photographs	 taken	 illegally	 by	 members	 of	
the Sonderkommando in the vicinity of the gas 
chambers	 in	 Birkenau;	 approximately	 500	
photographs of the buildings and grounds of 
Auschwitz taken by the SS during the time the 
camp	 was	 in	 operation;	 almost	 2,500	 family	
photographs brought to Auschwitz by deportees 

(mostly Jews from the Będzin and Sosnowiec 
ghettos);	 several	 dozen	 aerial	 photographs	 of	
the camp area taken by Allied pilots in 1944, 
and photographs taken after liberation by Mu‑
seum staff and others. 

Camp records and other records connected with the 
camp, including:
•	 48	volumes	of	the	camp	death	books	containing	

almost 70,000 death certificates for prisoners 
who	died	or	were	murdered	in	Auschwitz;	

•	 248	volumes	of	records	from	the	Zentralbaulei‑
tung der Waffen SS und Polizei Auschwitz (Central 
Construction Office of the Waffen SS and Police 
in Auschwitz), containing technical documenta‑
tion and plans for the construction and expan‑
sion of the camp and its infrastructure, as well 
as	plans	for	rebuilding	the	city	of	Oświęcim;

•	 64	volumes	of	SS	‑Hygiene	Institute	documents;

2

THE AUSCHWITZ MEMORIAL

1. Roof of the 
commandant’s office 
building 

2. SS helmet
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1-2. W czasie istnienia 
obozu ściany w blokach 
były wielokrotnie 
przemalowywane

•	 16	tomów	akt	personalnych	więźniów;	
•	 13	 tys.	 listów	 i	 kart	 wysłanych	 z	 obozu	 przez	

więźniów;
•	 ok.	800	 tys.	 klatek	mikrofilmów	 (głównie	kopii	

dokumentów obozowych lub dokumentów pozy‑
skanych	z	innych	źródeł);

•	 ponad	2	tys.	nagrań	z	relacjami	i	wspomnieniami	
byłych	więźniów;

•	 ponad	tysiąc	kaset	wideo	z	materiałami	o	tematy‑
ce	wojennej	i	obozowej;

•	 ok.	 130	 filmów	 (taśma	 filmowa)	 fabularnych	
i krótkometrażowych o tematyce wojennej  
i	obozowej;

•	 167	 tomów	 zespołu	 „Oświadczenia”,	 zawiera‑
jących ponad 3,5 tys. relacji byłych więźniów 
obozów koncentracyjnych, robotników przy‑
musowych, mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej 
itp.,	w	sumie	ponad	30	tys.	stron;

•	 283	 tomy	 zespołu	 „Wspomnienia”,	 zawie‑
rające ponad 1,4 tys. wspomnień byłych 
więźniów obozów koncentracyjnych, robot‑
ników przymusowych, mieszkańców Ziemi 
Oświęcimskiej itp., w sumie ponad 45 tys. 
stron;

•	 78	 tomów	 akt	 procesowych	 komendanta	 obo‑
zu Rudolfa Hössa i załogi obozu Auschwitz,  
w	sumie	ponad	16	tys.	stron;

•	 196	 tomów	 zespołu	 „Ankiety”,	 wypełnionych	
przez	byłych	więźniów,	ok.	20	tys.	stron;

•	 27	 tomów	 ankiet	 tematycznych,	 przeprowa‑
dzonych wśród byłych więźniów, łącznie ok.  
8	tys.	stron;

•	 7	 tomów	 akt	 i	 relacji	 dotyczących	 ewakuacji	
więźniów Auschwitz w 1945  r., ponad tysiąc 
stron.

MIEJSCE PAMIęCI AUSCHWITZ

1
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1-2. During the camp’s 
existence, the walls 
of the blocks were 
repainted several times

•	 16	volumes	of	personal	files	on	prisoners;	
•	 13,000	letters	and	postcards	mailed	from	the	

camp	by	prisoners;
•	 approximately	 800,000	 frames	 of	microfilm	

(mostly copies of camp records or documents 
obtained	from	other	sources);

•	 more	than	2,000	recordings	of	accounts	and	
recollections	by	former	prisoners;

•	 more	 than	1,000	video	cassettes	with	mate‑
rial	on	war	and	camp	themes;

•	 about	 130	 feature	‑length	 and	 shorter	 docu‑
mentary films (on reels) on war and camp 
themes;

•	 167	 volumes	 of	 the	 Statements	 fonds,	 con‑
taining over 3,500 accounts by former con‑
centration camp prisoners, forced laborers, 
residents of the Oświęcim area, etc., totaling 
over	30,000	pages;	

•	 283	volumes	of	the	Memoirs	fonds,	containing	
more than 1,400 memoirs by former concen‑
tration camp prisoners, forced laborers, resi‑
dents of the Oświęcim area, etc., totaling over 
45,000	pages;	

•	 78	volumes	of	court	documents	from	the	trial	
of camp commandant Rudolf Höss and the 
garrison of the Auschwitz camp, totaling over 
16,000	pages;

•	 196	volumes	of	the	fonds	of	Questionnaires	filled	
out	by	former	prisoners,	about	20,000	pages;

•	 27	 volumes	 of	 thematic	 questionnaires	 dis‑
tributed among former prisoners, totaling 
about	8,000	pages;

•	 7	volumes	of	records	and	accounts	connected	
with the evacuation of prisoners from Ausch‑ 
witz in 1945, more than 1,000 pages.

THE AUSCHWITZ MEMORIAL
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1. Posiedzenie komitetu 
międzynarodowego 
fundacji Auschwitz‑ 
‑Birkenau

2. Ambasador 
Królestwa Norwegii 
w konserwowanym 
baraku murowanym

fUNDACJA 
AUSCHWITZ-BIRKENAU

Fundacja gromadzi i inwestuje środki służące fi-
nansowaniu konserwacji Miejsca Pamięci Ausch-
witz-Birkenau. W 2021 r. wartość wpłaconego 
przez darczyńców Kapitału Wieczystego przekro-
czyła 168 mln EUR. Drugim, nowym polem aktyw-
ności Fundacji jest wspieranie Muzeum w rozwoju 
działań edukacyjnych, opartych na nowych tech-
nologiach (patrz str. 28). Są one finansowane ze 
środków odrębnych od Kapitału Wieczystego, który 
budowany jest wyłącznie na cele konserwatorskie. 

Fundacja nawiązała współpracę z Norweskim 
Centrum Badania Holokaustu i Mniejszości Naro-
dowych oraz Uniwersytetem SWPS, której celem 
jest stworzenie strategii edukacyjnej dla eduka-
torów Muzeum. Projekt ten finansowany jest ze 

środków Funduszu Współpracy, Mechanizmu Fi-
nansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego. 

W 2021 r. podjęto decyzję o dopasowaniu strategii 
inwestycyjnej do nowych realiów rynkowych przy 
zachowaniu pełnego bezpieczeństwa funduszu. 
Celem inwestycyjnym, realizowanym we współ-
pracy z renomowanymi instytucjami finansowy-
mi, jest uzyskanie zwrotu z kapitału na poziomie 
2,8% (netto). 

Osoby, organizacje i instytucje wspierające zacho-
wanie Miejsca Pamięci Auschwitz i edukację przy-
szłych pokoleń mogą włączyć się w ten unikatowy 
projekt.

Fundacja Auschwitz-Birkenau /  
Auschwitz-Birkenau Foundation 

56/9 Mokotowska
00‑534 Warsaw, Poland, 

tel. / phone / +48 22 620 48 99
e‑mail: foundation@fab.org.pl

Wesprzyj: fundacja.auschwitz.org 

KRS: 0000328383
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.,  

SWIfT: PPABPLPKXXX
PLN: PL 41 1600 1462 1813 5825 1000 0004
EUR: PL 08 1600 1462 1813 5825 1000 0016
USD: PL 51 1600 1462 1813 5825 1000 0018
GBP: PL 67 1600 1462 1813 5825 1000 0021
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AUSCHWITZ-BIRKENAU 
fOUNDATION

Donate:  foundation.auschwitz.org

1% Osoby, organizacje i instytucje rozumiejące misję zachowania Miejsca Pamięci  
Auschwitz dla przyszłych pokoleń mogą włączyć się w ten unikatowy projekt.

Wspierają nas / They support us 
Rymarz Zdort, Deloitte, KPMG, Grupa BNP Paribas,  Grupa Orange, Savills Sp. z o.o., Korn ferry

The foundation raises and invests funds used to 
finance the preservation of the Auschwitz‑Birke‑
nau Memorial. In 2021, the value of the Endow‑
ment fund contributed by donors exceeded € 168 
million. The foundation’s second and new area of 
activity is to support the Museum in developing 
educational activities based on new technologies 
(see page 28).  They are financed with funds not 
included in the Endowment fund, which is cre‑
ated exclusively for preservation purposes. 

The foundation partnered with the Norwegian 
Centre for Holocaust and Minority Studies and 
SWPS University to create an educational strat‑
egy for Museum educators. The project is funded 
by the Co‑operation fund, the EEA financial 

Mechanism and the Norwegian financial Mech‑
anism. 

In 2021, a decision was taken to adapt the in‑
vestment strategy to new market realities while 
maintaining the total security of the fund. The 
investment objective, pursued in co‑operation 
with reputable financial institutions, is to achieve 
a return on capital of 2.8% (net). 

Individuals, organisations, and institutions that 
support the preservation of the Auschwitz Me‑
morial and the education of future generations 
are welcome to join this unique project.

1. Session of the 
International 
Committee of the 
Auschwitz‑Birkenau 
foundation 

2. Ambassador of the 
Kingdom of Norway 
in a preserved brick 
barrack

2

Wojciech Soczewica
Dyrektor Generalny
Director General

Elwir Świętochowski
Dyrektor finansowy
financial Director
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1. Konserwacja baraków 
finansowana jest przez 
fundację Auschwitz‑ 
‑Birkenau

2. Konserwacja planów 
architektonicznych 
obozowego Bauleitungu

fUNDACJA 
AUSCHWITZ-BIRKENAU

Donations of over 1 million USD
Dotacje powyżej 1 miliona USD

Germany / Niemcy 120 million / milionów EUR
USA 17 million / milionów USD

Poland / Polska 10 million / milionów EUR
France / Francja 5 million / milionów EUR
Austria / Austria 4 million / miliony EUR

United Kingdom / Wielka Brytania 3.1 million / miliona GBP
Italy / Włochy 1.5 million / miliona EUR

Netherlands / Niderlandy 1.4 million / miliona EUR
Switzerland / Szwajcaria 1.07 million / miliona EUR

Israel / Izrael 1 million / milion USD
Russia / Rosja 1 million / milion USD

Donations of over 100,000 USD
Dotacje powyżej 100 tysięcy USD

Australia, Azerbejdżan / Azerbaijan, Belgia / Belgium, Kanada / Canada, Czechy / Czech Republic, 
finlandia / finland, Węgry / Hungary, Luksemburg / Luxembourg, Monako / Monaco,  

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

Miasta / Cities: Boulogne‑Billancourt, Londyn / London, Paryż / Paris

Other donations
Pozostałe dotacje

Argentyna / Argentina, Bułgaria / Bulgaria, Cypr / Cyprus, Estonia, Gruzja / Georgia, Grecja / Greece, 
Irlandia / Ireland, Liechtenstein, Litwa / Lithuania, Malta, Portugalia / Portugal, Słowacja / Slovakia 

1

Łukasz Rozdeiczer- 
-Kryszkowski
Wiceprezes Zarządu
Vice‑President 

66



AUSCHWITZ-BIRKENAU 
fOUNDATION

PILLARS OF REMEMBRANCE: individuals and groups of philantropists. 
each have donated 1 million euros. 

FILARY PAMIĘCI: indywidualni darczyńcy i grupy filantropów,  
którzy wsparli fundację kwotą 1 miliona euro każdy.

 • Ronald S. Lauder 

• Melinda Goldrich and Andrea Goldrich Cayton 

• Frank Lowy 

• Mrs. Lily Safra and the Edmond J. Safra Foundation 

• Steven Spielberg’s Righteous Persons Foundation 

• Toronto Jewish Community led by Linda Frum and Howard Sokolowski:  The Azrieli Foundation, 
Judy and George Frankfort, Marya and Herman Grad, The Greenberg and York Families, Barbara and 
Jay Hennick, The Koschitzky Family, The Latner Family Foundation, Miles Nadal and Family, Heather 

Reisman and Gerry Schwartz, Fran and Ed Sonshine, Judy and Larry Tanenbaum 

• Second Generation in Honor of the Victims and Survivors of the Shoah: Ulrika and Joel Citron, 
Marcy Gringlas and Joel Greenberg, Andrew Intrater, Harry Krakowski, Mauskopf Family, Pines 

Family, Sharon Schneier and Clifford Brandeis, Jerry Wartski 

• Friends of the United States Holocaust Memorial Museum

• Philadelphia Jewish Community led by Lewis Gantman and Joseph Finkelstein

DONATIONS FOR EDUCATION:
DOTACJE NA CELE EDUKACYJNE:

Tajwan / Taiwan, Opera Państwowa w Berlinie / Berlin State Opera,  
fundusze Norweskie / Norway Grants, Appsflyer Inc., Orange Polska

1. The preservation of the 
barracks is funded by 
the Auschwitz‑Birkenau 
foundation

2. Preservation of 
architectural plans of 
the camp Bauleitung

2

Marek Zając
Przewodniczący 
Rady fundacji 
Auschwitz‑Birkenau
Chairman of the Council
of the Auschwitz‑Birkenau
foundation 

Józef Wancer
Przewodniczący Komisji 
finansowej fundacji 
Auschwitz‑Birkenau
Chairman of the  
financial Committee of 
the Auschwitz‑Birkenau 
foundation 

67



THE AUSCHWITZ-BIRKENAU  
MEMORIAL fOUNDATION (USA)

1. Wystawa „Auschwitz. 
Nie tak dawno. Nie tak 
daleko” w Kansas City. 
Wystąpienie Ronalda  
S. Laudera. 

AUSCHWITZ-BIRKENAU MEMORIAL FOUN-
DATION (USA)

Auschwitz-Birkenau Memorial Foundation 
(ABMF) to nowojorska organizacja non-profit 
założona w 2012 roku. Pod przewodnictwem  
Ronalda S. Laudera, ABMF na wiele sposobów 
wspiera Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz. 
 
POZYSKIWANIE ŚRODKóW NA ZACHOWA-
NIE PRZESTRZENI AUSCHWITZ-BIRKENAU

W 2021 r. ABMF wspierała fundusz wieczysty 
utworzony przez Fundację Auschwitz-Birkenau. 
Ponadto Fundacja rozpoczęła pozyskiwanie 
środków na nowe inicjatywy edukacyjne, w tym 
programy tworzone przez Muzeum oraz Funda-
cję Auschwitz-Birkenau.  
 
DOTARCIE DO OCALAŁYCH

W 2021 r. ABMF kontynuowała swoje wsparcie 
dla ocalałych z Auschwitz. Ocalali mieszkający 
w USA otrzymywali kwiaty oraz życzenia z oka-
zji urodzin, co dwa miesiące organizowano także 
dla nich spotkania za pośrednictwem platformy 

Zoom. W sesjach uczestniczyło średnio 40-60 
ocalałych, ich dzieci oraz wnuków. 
 
EDUKACJA O HOLOKAUŚCIE W USA

W 2021 r. ABMF rozpoczęła nowy program edu-
kacyjny poświęcony edukowaniu amerykańskich 
licealistów o tym, czym było Auschwitz. Głów-
nym celem projektu jest budowanie zrozumienia 
w zakresie czynników prowadzących do ludo-
bójstwa. Działania w ramach projektu rozpo-
częto w Utah, Colorado, Michigan i Kansas City. 
Podczas przemówienia inauguracyjnego wysta-
wy „Auschwitz. Nie tak dawno. Nie tak daleko” 
w czerwcu 2021 r. Ambasador Ronald S. Lauder, 
Prezes Auschwitz-Birkenau Memorial Foun-
dation powiedział, iż musimy pamiętać, że „to 
milczenie świata doprowadziło do Holokaustu, 
a więc naszym obowiązkiem jest nigdy, przenig-
dy nie stać w milczeniu”. 

Więcej informacji na stronie:  
www.preserveauschwitz.org

1

Ronald S. Lauder
Przewodniczący Zarządu 
Auschwitz‑Birkenau Memorial 
foundation (USA)
Chairman of the  
Auschwitz‑Birkenau 
Memorial foundation (USA) 

dr Maria Zalewska
Dyrektor Wykonawczy 
Auschwitz‑Birkenau  
Memorial foundation (USA)
Auschwitz‑Birkenau 
Memorial foundation (USA) 
Executive Director 
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THE AUSCHWITZ-BIRKENAU  
MEMORIAL fOUNDATION (USA) 

The Auschwitz‑Birkenau Memorial 
foundation (USA)

The Auschwitz-Birkenau Memorial Foundation 
(ABMF) is a New York-based non-profit organi-
zation established in 2012. Under the leadership 
of its Chairman, Ronald S. Lauder, the ABMF has 
supported the Auschwitz-Birkenau Memorial 
and Museum in numerous ways.

fundraising Efforts for the Preser‑
vation of Auschwitz‑Birkenau

In 2021, the ABMF continued financially sup-
porting the Endowment created by the Ausch-
witz-Birkenau Foundation. Additionally, ABMF 
began fundraising for new educational initia-
tives, including education programs developed 
by the Auschwitz-Birkenau Museum and the 
Auschwitz-Birkenau Foundation.
 
Survivors Outreach

In 2021, ABMF continued supporting Ausch-
witz-Birkenau Survivors by sending birthday 
flowers and letters to Auschwitz survivors who 

live in the United States, as well as organizing bi-
monthly Survivors’ Zoom Reunions. On average, 
40-60 survivors, their children, and grandchil-
dren join the calls. 
 
Holocaust Education in the United 
States

In 2021, the ABMF initiated a new educational 
program that will educate American high school 
students about what Auschwitz was with the 
ultimate goal of developing an understanding 
of what leads to genocide. The Foundation has 
begun its outreach in Utah, Colorado, Michigan, 
and Kansas City. Delivering his opening remarks 
at the opening of the “Auschwitz. Not Long Ago. 
Not Far Away” exhibition in June 2021, Amb. 
Ronald S. Lauder, the Chairman of the Ausch-
witz-Birkenau Memorial Foundation, said that 
we must remember it was “the world’s silence 
that led to the Holocaust and so it is our obliga-
tion to never, ever be silent.”

For more information, visit:  
www.preserveauschwitz.org

1. “Auschwitz. Not Long 
Ago. Nor far Away” 
exhibition in Kansas 
City. Opening remarks 
of Ronald S. Lauder
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Stanisława Hadzik
Główna Księgowa
Head Accountant

fINANSE

Realizacja misji Miejsca Pamięci, zachowanie 
jego autentyzmu i edukacja o historii Ausch-
witz wymagają nakładów finansowych przekra-
czających możliwości naszego Muzeum. Z tego 
względu oprócz przychodów własnych i dotacji 
polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego (MKiDN), tak duże znaczenie 
mają środki pochodzące m.in. z Fundacji Ausch-
witz-Birkenau oraz z Unii Europejskiej.

W 2021 r. dodatkowe środki – dotacje celowe 
MKiDN w wysokości 0,4 mln zł zostały przezna-
czone na stworzenie laboratorium badawczego 
Pracowni Konserwatorskich; 0,2 mln zł na or-
ganizację Nowej Wystawy Głównej; 0,1 mln zł 
na realizację projektu związanego z organizacją 
Nowej Wystawy Polskiej; 59 tys. zł na realizację 
projektu edukacyjnego „Łączyła ich Niepodległa. 
Obywatele II Rzeczpospolitej w KL Auschwitz”; 
12 tys. zł na realizację polsko-izraelskiego pro-
jektu edukacyjnego kształtowania przyszłości 
poprzez lekcje płynące z przeszłości – w ramach 
programu „Kultura inspirująca”.

Środki przekazane z Fundacji Auschwitz-Birke-
nau w wysokości 22,8 mln zł zostały przezna-
czone na realizację zadań konserwatorskich 
prowadzonych w 2021 r. na obszarze terenu by-
łego obozu Auschwitz II-Birkenau oraz bieżącą 
konserwacją obiektów ruchomych w projekcje 
realizowanym w pracowniach konserwatorskich 
„Konserwacja Muzealiów i archiwaliów PMAB – 
waliz, koszy wiklinowych, puszek po cyklonie B,  

przedmiotów zaopatrzenia ortopedycznego, 
hełmów, butów, zabytków archeologicznych 
i «Listów obozowych» oraz digitalizacja doku-
mentów i planów zespołu Zentralbauleitung”. 
Ponadto wykonywana była dokumentacja pro-
jektowa konserwacji kolejnych obiektów, rozpo-
częto prace nad wdrożeniem metodologii BIM 
oraz technologii GIS, które  umożliwią tworze-
nie, udostępnianie i zarządzanie mapami, apli-
kacjami i danymi przestrzennymi. 

Unia Europejska w ramach Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego oraz MKiDN 
współfinansują realizację projektu „Zwiększe-
nie dostępu do zasobów kultury poprzez rozbu-
dowę trasy zwiedzania Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau o przestrzeń poobozo-
wą budynków Schlachthaus i Molkerei oraz 
przebudowę sali kinowej”. Realizacja projektu 
w 2021 r. została sfinansowana w kwocie 13,4 
mln zł ze środków UE oraz 4,3 mln zł ze środ-
ków MKiDN.

Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau 
wsparła działalność merytoryczną m.in. Mię-
dzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz 
i Holokauście oraz Biblioteki na kwotę 0,1 mln zł. 

Muzeum Auschwitz oraz International Tracing 
Service w Bad Arolsen kontynuowali w 2021 r. 
realizację wspólnego projektu pod nazwą „Re-
konstrukcja tożsamości deportowanych i wię-
zionych w KL Auschwitz na podstawie danych 

 28,7% – Przychody własne Muzeum
 23,3% – Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 21,5% – Fundacja Auschwitz-Birkenau
 12,6% –  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – Środki Unii Europejskiej
 8,0 %  –  Centrum Obsługi Odwiedzających  – Ronald S. Lauder, Joel i Ulrika Citron
 4,0% – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  – Środki MKiDN
 0,9% – Środki celowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 1,0% – Inne
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fINANCES

 28.7% – The Museum’s revenue
 23.3% – Grant from the Ministry of Culture and National Heritage
 21.5% – Auschwitz-Birkenau Foundation
 12.6% – Operational Programme Infrastructure and Environment – EU Funds
 8.0%    – Visitor Services Center – Ronald S. Lauder, Joel and Ulrika Citron
 4.0% – Operational Programme Infrastructure and Environment Funds  

from the Ministry of Culture and National Heritage
 0.9% – Special funds from the Ministry of Culture and National Heritage
 1.0% – Other

Implementing the mission of the Memorial, pre-
serving its authenticity and educating on the his-
tory of Auschwitz require financial outlays that 
exceed the capabilities of our Museum. To this 
end, besides our revenue and subsidies from the 
Polish Ministry of Culture and National Heritage 
(MKiDN), funds from sources such as the Ausch-
witz-Birkenau Foundation and the European 
Union are of great significance.

In 2021, additional funds - special purpose 
grants from the Ministry of Culture and National 
Heritage in the amount of PLN 0.4 million - were 
allocated for the creation of a research laboratory 
for the Conservation Workshops; PLN 0.2 mil-
lion for the organisation of the New Main Exhibi-
tion; PLN 0.1 million for a project related to the 
organisation of the New Polish Exhibition; PLN 
59 thousand for the implementation of the edu-
cational project “Connected by the Independent 
Republic. Citizens of the Second Polish Republic 
in Auschwitz”; PLN 12 thousand for a Polish-
Israeli educational project on shaping the future 
through lessons from the past, which is a part of 
the “Inspiring Culture” programme.

PLN 22.8 million of funds transferred from the 
Auschwitz-Birkenau Foundation were allocated 
for the implementation of conservation tasks 
carried out in 2021 on the grounds of the former 
Auschwitz II-Birkenau camp and the current con-
servation of movable objects in the project carried 
out in the conservation laboratories “Conserva-

tion of the Museum Collections and Archives of 
the Auschwitz-Birkenau State Museum: suitcases, 
wicker baskets, Zyklon B cans, orthopaedic sup-
plies, helmets, shoes, archaeological artefacts and 
‘Camp letters’, as well as digitisation of documents 
and plans of the Zentralbauleitung team”. Fur-
thermore, design documentation for the mainte-
nance of additional facilities was carried out, and 
work began on implementing BIM methodology 
and GIS technology, which will permit the crea-
tion, sharing and management of maps, applica-
tions and spatial data. 

Under the European Regional Development 
Fund, the European Union and the Polish Min-
istry of Culture and National Heritage are co-fi-
nancing the project “Improving access to cultural 
resources by extending the visit route of Ausch-
witz-Birkenau State Museum, including the post 
camp space of the Schlachthaus and Molkerei 
buildings together with the reconstruction of 
the cinema hall”. The project implementation in 
2021 was financed with EU funds to the tune of 
PLN 13.4 million and funds from the Ministry of 
Culture and National Heritage in the amount of 
PLN 4.3 million.

The Memorial Foundation for the Victims of 
Auschwitz-Birkenau provided substantive sup-
port to the work of the International Center for 
Education about Auschwitz and the Holocaust 
and the Library, among others, to the tune of 
PLN 0.1 million. 
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fINANSE

archiwalnych PMA-B w Oświęcimiu i ITS w Bad 
Arolsen. Na ten cel Volkswagen AG & Inter-
nationales Auschwitz Komitee przeznaczył 
w 2021 roku 0,7 mln zł.

Stiftung Bayerische Gedenkstädte z Monachium 
oraz Muzeum Auschwitz kontynuują projekt, 
którego celem jest wyjaśnienie losów polskich 
więźniów politycznych z obozu koncentracyj-
nego Auschwitz w kompleksach obozowych 
Dachau i Flossenbürg. Projekt jest realizowany 
przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 
Gedenkstädte Flossenbürg oraz Gedenkstädte 
Dachau i finansowany w całości przez Fundację. 
Wartość środków przeznaczonych na realizację 
projektu w 2021 r. wynosi 0,3 mln zł.

Wartość dotacji, jakiej udzieliła Auschwitz-Bir-
kenau Memorial Foundation ze Stanów Zjedno-
czonych w 2021 r. z przeznaczeniem na budowę 
Centrum Obsługi Odwiedzających w Miejscu 
Pamięci, pochodzącej ze wsparcia finansowe-
go darczyńców Ronalda S. Laudera oraz Joela 
i Ulrikę Citron, wyniosła 8,5 mln zł.

W ramach projektu Memory 4.0 – polegającego 
na przedstawianiu młodym zwiedzającym w ra-
mach tzw. iWitness lessons różnych grup osób 
prześladowanych w obozie Auschwitz, Funda-
cja „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ 
(Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość) prze-
kazała w 2021 r. środki w  wysokości 30 tys. zł.

*dane na dzień 5 stycznia 2022 r.

Miejsce Pamięci i Państwowe Muzeum Auschwitz‑Birkenau 
to zobowiązanie pamięci i edukacji przyszłych pokoleń całego świata. 

Prosimy o pomoc każdą instytucję i każdą osobę dobrej woli, pragnącą wesprzeć trud 
utrzymania, konserwacji i udostępniania tych najbardziej wymownych, 

autentycznych śladów Holokaustu i ludobójstwa. 

Wszystkie informacje znaleźć można pod adresem: 

wesprzyj.auschwitz.org 

Budżet

Przychody własne Muzeum  30,4 mln zł

Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 24,7 mln zł

fundacja Auschwitz‑Birkenau 22,8 mln zł

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – Środki Unii Europejskiej 13,4 mln zł

Centrum Obsługi Odwiedzających – Ronald S. Lauder, Joel i Ulrika Citron 8,5 mln zł

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – Środki MKiDN 4,3 mln zł

Środki celowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, m.in.: 
• utworzenie  laboratorium badawczego Pracowni Konserwatorskich
• Nowa Wystawa Główna
• Nowa Wystawa Polska
• projekt edukacyjny „Łączyła ich Niepodległa...”
• polsko‑izraelski projekt edukacyjny w ramach programu „Kultura inspirująca”

0,8 mln zł

Volkswagen AG & Internationales Auschwitz Komitee 0,7 mln zł

Stiftung Bayerische Gedenkstädten 0,3 mln zł

fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz‑Birkenau 0,1 mln zł

fundacja „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ 30 tys. zł 

Suma 106,1 mln zł 
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fINANCES

*as of January 5, 2022

The Auschwitz‑Birkenau State Museum and Memorial is a commitment to memory 
and the education of future generations all over the world.

We kindly ask for assistance from every institution and person of good will 
that wishes to support the efforts to maintain, preserve and share these most revealing 

and authentic traces of the Holocaust and genocide.

All information may be found at:

donate.auschwitz.org

Budget

The Museum’s revenue  € 6.6 million

Grant from the Ministry of Culture and National Heritage € 5.4 million

Auschwitz‑Birkenau foundation € 5 million

Operational Programme Infrastructure and Environment – EU funds € 2.9 million

Visitor Services Center – Ronald S. Lauder, Joel and Ulrika Citron € 1.9 million

Operational Programme Infrastructure and Environment funds 
from the Ministry of Culture and National Heritage

€ 0.9 million

Special funds from the Ministry of Culture and National Heritage, including: 
•  creation of research laboratory for the Conservation Laboratories
•  New Main Exhibition
•  New Polish Exhibition
•  educational project ”Connected by the Independent Republic…”
•  Polish‑Israeli education project

€ 0.2 million

Volkswagen AG & the International Auschwitz Committee € 0.2 million

Stiftung Bayerische Gedenkstädten € 63 thousand

The Memorial foundation for the Victims of Auschwitz‑Birkenau € 22 thousand

”Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ foundation € 7 thousand 

Total € 23.1 million

In 2021, the Auschwitz Museum and the Interna-
tional Tracing Service in Bad Arolsen continued 
work on the joint project titled “The reconstruction 
of the identity of Auschwitz deportees and prison-
ers based on archival data from the Auschwitz-Bir-
kenau State Museum in Oświęcim and the ITS in 
Bad Arolsen”. Volkswagen AG & the Internation-
ales Auschwitz Komitee allocated PLN 0.7 million 
for this project in 2021.

The Stiftung Bayerische Gedenkstädte from Mu-
nich and the Auschwitz Museum are pursuing 
a project to clarify the fate of Polish political prison-
ers from the Auschwitz concentration camp in the 
Dachau and Flossenbürg camp complexes. The pro-
ject is implemented jointly with Gedenkstädte Flos-
senbürg and Gedenkstädte Dachau and is financed 

entirely by the Foundation. The value of funds ear-
marked for the project in 2021 is PLN 0.3 million.

The value of the grant made by the Auschwitz-Bir-
kenau Memorial Foundation from the United States 
in 2021 for the construction of the Visitor Services 
Centre at the Memorial derived from the financial 
support of donors Ronald S. Lauder and Joel and Ul-
rika Citron amounted to PLN 8.5 million.

As part of the Memory 4.0 project - which involves 
presenting the various groups of persecuted people 
in Auschwitz to young visitors under the so-called 
iWitness lessons, the Foundation “Erinnerung, 
Verantwortung und Zukunft” (Remembrance, 
Responsibility and Future) donated funds in the 
amount of PLN 30 thousand in 2021.
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PROJEKTY EDUKACYJNE
EDUCATIONAL PROJECTS

Adelina Hetnar-Michaldo

OBSŁUGA ODWIEDZAJĄCYCH
VISITOR SERVICES 

Agnieszka Osiecka

E -LEARNING
Agnieszka Juskowiak -Sawicka

METODYKA OPROWADZANIA
METHODOLOGY Of GUIDING

Tomasz Michaldo

WYSTAWIENNICTWO
EXHIBITIONS

Zuzanna Janusik

BIURO WOLONTARIATU
VOLUNTEERS BUREAU

Katarzyna Marcak

BIBLIOTEKA
LIBRARY

Robert Płaczek

ARCHIWUM
ARCHIVES 

dr Wojciech Płosa

MIęDZYNARODOWE CENTRUM
EDUKACJI O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE

INTERNATIONAL CENTER 
fOR EDUCATION ABOUT AUSCHWITZ 

AND THE HOLOCAUST
BIURO DS. BYŁYCH WIęŹNIóW

BUREAU fOR fORMER PRISONERS
Ewa Bazan

Z ‑CA DYREKTORA
DEPUTY DIRECTOR

Rafał Pióro

Z ‑CA DYREKTORA
DEPUTY DIRECTOR

Andrzej Kacorzyk

REPOZYTORIUM CYfROWE
DIGITAL REPOSITORY
dr Krzysztof Antończyk

PRACOWNIE KONSERWATORSKIE
CONSERVATION LABORATORIES 

dr Aleksandra Papis

ZBIORY
COLLECTIONS
Elżbieta Cajzer

INWESTYCJE
DEVELOPMENT

Paulina Krasowska-Ziomek

KONSERWACJA
PRESERVATION 

Jolanta Banaś-Maciaszczyk

ZESPóŁ REMONTOWO-BUDOWLANY
REPAIR & CONSTRUCTION UNIT

Radosław Piątek

ZESPóŁ ELEKTRO -ENERGETYCZNY
ELECTRO-ENERGETIC UNIT

Jarosław Kurek

SEKCJA TECHNICZNA
MAINTENANCE SECTION

GLOBALNY PLAN KONSERWACJI
MASTER PLAN fOR PRESERVATION

Agnieszka Tanistra-Różanowska

STRUKTUR A MUZEUM

DYREKTOR MUZEUM
MUSEUM DIRECTOR 
dr Piotr M. A. Cywiński
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MUSEUM STRUCTURE

WYDAWNICTWO
PUBLICATIONS 

Jadwiga Pinderska -Lech

Z ‑CA DYREKTORA
DEPUTY DIRECTOR

Anna Skrzypińska

GŁóWNA KSIęGOWA
HEAD ACCOUNTANT

Stanisława Hadzik

ADMINISTRACJA
ADMINISTRATION

Wojciech Pióro

SEKRETARIAT
OffICE MANAGER
Małgorzata Cembala

OBSŁUGA PRAWNA
LEGAL SERVICES
Arkadiusz Juszczyk

SEKCJA INfORMATYCZNA
IT SECTION 

Artur Misterek

KADRY 
HUMAN RESOURCES

Anna Cinal

STRAŻ MUZEALNA
MUSEUM SECURITY

Adam Kukla

KSIęGOWOŚć
ACCOUNTING 
Beata Szczęśniak

BIURO PRASOWE
PRESS OffICE
Bartosz Bartyzel

NOWA WYSTAWA GŁóWNA
THE NEW MAIN EXHIBITION

Katarzyna Półtorak

DYPLOMACJA PAMIęCI
DIPLOMACY Of REMEMBRANCE

Maria Ossolińska

BIURO DS. BEZPIECZEŃSTWA
PUBLIC SAfETY

Marek Giżycki

RADCA PRAWNY
LEGAL ADVISER
Izabela Drabczyk

SPECJALISTA DS. BHP
HEALTH AND SAfETY SPECIALIST

Agnieszka Morgała 

ASYSTENT DYREKTORA
DIRECTOR’S ASSISTANT 

Magdalena Tabak

CENTRUM BADAŃ
RESEARCH CENTER

dr Piotr Setkiewicz
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Imię i nazwisko
Name

funkcja
Position

Telefon / fax
Telephone 

/ fax number

E ‑mail

KONTAKT

dr Piotr M. A. 
Cywiński

Dyrektor Muzeum
Museum Director

+ 48 33 844 8003
fax +48 33 843 1862 

piotr.cywinski@auschwitz.org

Andrzej Kacorzyk
Zastępca dyrektora

Deputy Director
+ 48 33 844 8003 

fax +48 33 843 1862
andrzej.kacorzyk@auschwitz.org

Rafał Pióro
Zastępca dyrektora

Deputy Director
+ 48 33 844 8003 

fax +48 33 843 1862
rafal.pioro@auschwitz.org

Anna Skrzypińska
Zastępca dyrektora

Deputy Director
+ 48 33 844 8003 

fax +48 33 843 1862
anna.skrzypinska@auschwitz.org

Stanisława Hadzik
Główna Księgowa
Head Accountant

+48 33 844 8177 stanislawa.hadzik@auschwitz.org

Beata Szczęśniak
Księgowość
Accounting

+48 33 844 8079 beata.szczesniak@auschwitz.org

Magdalena Tabak
Asystent dyrektora
Director’s Assistant

+48 33 844 8003 magdalena.tabak@auschwitz.org

Małgorzata
Cembala

Kierownik Sekretariatu
Head of Office Management

+48 33 844 8003 
fax +48 33 843 1862

sekretariat.muzeum@auschwitz.org

dr Wojciech Płosa
Kierownik Archiwum

Head of Archives
+48 33 844 8007 wojciech.plosa@auschwitz.org

Elżbieta Cajzer 
Kierownik Zbiorów
Head of Collections

+48 33 844 8015 elzbieta.cajzer@auschwitz.org

dr Krzysztof 
Antończyk

Kierownik Repozytorium Cyfrowego
Head of Digital Repository

+48 33 844 8090 krzysztof.antonczyk@auschwitz.org

Jolanta Banaś‑ 
‑Maciaszczyk

Kierownik Konserwacji
Head of Preservation

+48 33 844 8020 jolanta.banas@auschwitz.org

Agnieszka Tanistra‑ 
‑Różanowska

Kierownik Globalnego Planu Konserwacji
Head of Master Plan for Preservation

+48 33 844 8176 agnieszka.tanistra@auschwitz.org

dr Aleksandra Papis
Kierownik Pracowni Konserwatorskich

Head of Conservation Laboratories
+48 33 844 8171 aleksandra.papis@auschwitz.org

Radosław Piątek
Kierownik Zespołu Remontowo‑Budowlanego

Head of Conservation Laboratories
+48 33 844 8027 radoslaw.piatek@auschwitz.org

Jarosław Kurek
Kierownik Zespołu Elektro ‑Energetycznego

Head of Electro‑Energetic Unit
+48 33 844 8022 jaroslaw.kurek@auschwitz.org

Paulina 
Krasowska‑Ziomek

Kierownik Inwestycji
Head of Development

+48 33 844 8078 paulina.krasowska@auschwitz.org

Ewa Bazan
Kierownik Biura ds. Byłych Więźniów
Head of Bureau for former Prisoners

+48 33 844 8009 archiwum@auschwitz.org

Zuzanna Janusik
Kierownik Wystawiennictwa

Head of Exhibitions
+48 33 844 8091 zuzanna.janusik@auschwitz.org
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Imię i nazwisko
Name

funkcja
Position

Telefon / fax
Telephone 

/ fax number

E ‑mail

CONTACTS

Katarzyna Półtorak
Nowa Wystawa Główna

The New Main Exhibition
+48 33 844 8193 katarzyna.poltorak@auschwitz.org

Adelina Hetnar‑
Michaldo

Kierownik Projektów Edukacyjnych
Head of Educational Projects

+48 33 844 8062 adelina.michaldo@auschwitz.org

Tomasz Michaldo
Kierownik Metodyki Oprowadzania

Head of Methodology of Guiding
+48 33 844 8074 tomasz.michaldo@auschwitz.org

Agnieszka Osiecka
Kierownik Obsługi Odwiedzających

Head of Visitor Services
+48 33 844 8101

fax +48 33 843 2227
agnieszka.osiecka@auschwitz.org

Katarzyna Marcak
Kierownik Biura Wolontariatu

Head of Volunteers Bureau
+48 33 844 8149 katarzyna.marcak@auschwitz.org

Agnieszka 
Juskowiak ‑Sawicka

Kierownik E‑learningu
Head of E‑learning

+48 33 844 8068 agnieszka.juskowiak@auschwitz.org

Robert Płaczek 
Kierownik Biblioteki / Nowa Wystawa Polska

Head of Library / New Polish Exhibition
+48 33 844 8060 robert.placzek@auschwitz.org

Adam Kukla
Szef Straży Muzealnej

Head of Museum Security
+48 33 844 8085 adam.kukla@auschwitz.org

Artur Misterek
Kierownik Sekcji Informatycznej

Head of IT Section
+48 33 844 8150 artur.misterek@auschwitz.org

Anna Cinal
Kierownik Kadr

Head of Human Resources
+48 33 844 8112 kadry@auschwitz.org

Arkadiusz Juszczyk
Kierownik Obsługi Prawnej

Head of Legal Services
+48 33 844 8138 arkadiusz.juszczyk@auschwitz.org

Jadwiga 
Pinderska ‑Lech

Kierownik Wydawnictwa
Head of Publications

+48 33 844 8054 jadwiga.lech@auschwitz.org

Wojciech Pióro
Kierownik Administracji
Head of Administration

+48 33 844 8065 wojciech.pioro@auschwitz.org

Marek Giżycki
Biuro ds. Bezpieczeństwa

Public Safety
+48 33 844 8115 muzeum@auschwitz.org

dr Piotr Setkiewicz
Kierownik Centrum Badań

Head of Research Center
+48 33 844 8042 piotr.setkiewicz@auschwitz.org

Bartosz Bartyzel
Rzecznik prasowy

Spokesman
+48 33 844 8145 bartosz.bartyzel@auschwitz.org

Paweł Sawicki
Biuro Prasowe

Press Office
+48 33 844 8126 pawel.sawicki@auschwitz.org

Maria Ossolińska
Dyplomacja Pamięci

Diplomacy of Remembrance
+48 507 736 147 maria.ossolinska@auschwitz.org

Wojciech Soczewica

Dyrektor Generalny fundacji  
Auschwitz ‑Birkenau
General Director of  

the Auschwitz‑Birkenau foundation

+48 501 315 145 wojciech.soczewica@fab.org.pl

dr Maria Zalewska

Dyrektor Wykonawczy Auschwitz‑Birkenau
Memorial foundation (USA)

Executive Director, Auschwitz‑Birkenau
Memorial foundation (USA)

+1 (917) 579 2835 office@preserveauschwitz.org
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Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego 

Polska / Poland

fundacja  
Auschwitz‑Birkenau 

Polska / Poland

Unia Europejska

Ronald S. Lauder | Joel & Ulrika Citron 
Stany Zjednoczone  / USA

fundacja Pamięci Ofiar  
Auschwitz‑Birkenau 

Polska / Poland

VOLKSWAGEN AG  
& Internationales Auschwitz Komitee 

Niemcy / Germany

#WeKickKorona  
Niemcy / Germany  

Wilfried & Steffi Happerle 
Populorum Progressio Onlus

Mandy Hepperle 
Katalin Varga ‑ Score The World  

Baerbel Nemitz 
Andrzej Linert 

Hanke Wickhorst 
Côme fournet 
Torsten Reisch 
Linda McManus

TCBC School Tours 
Barbara Köppen   

Joanna, Paweł & Michał Gładysz  
 Michael Leister 
frank Schultz   

Maria Theresia Hoffmann

DARCZYŃCY
DONORS



DARCZYŃCY
DONORS

 
Michael Stal | Stefan Blocker | Jannik Kretschmar  

| Anke Solveig Huebenthal | Julie Proulx | Ulf Neumeier  
| Human focus International Limited | Matthias ferdinand | 

Graydon Pennington | USC Shoah foundation | Jaclyn Rakhman | 
Brent Gottesman | Andrea Balles | florian Wesch | Zili Tsherna | 

Siegenthaler Dominik | Provost Sebastiaan | Cals College Nieuwegein 
| Mark Merkovitz | Randall flager | Dariusz Kmak | Christian 

Verch | Karin Hefftler | Julia Schulte to Bühne | Johannes Gamba | 
Konstantin Ehrenberger | Julian Sabos | Sebastian Schwob | Jonathan 

McHale | Carol Mccartney | Dennis Meinke | Urte Zintler | Hauke 
Simonsen | Carine Bouillery | Anita Kirchdorfer | Beate Haubrock |  

Martin Kliehm | Tomasz Ramian | Piotr Płoński | felczyński Zbigniew | 
Marc Christoph Hostettler | G.Sanders | Achim Kupferschmitt Bruehl 

| Karaoglanis Orestis | Jarzembek Stefan | Sasche Jorg & Jevgenija 
Marek | Jodi Perelman | Peter & Anna Hackner | Rasa Balockaite & 
Baciulis Audrius | Ronald Hirsen | froma Zeitlin | Diane Lithwick | 
Robynn Andracsek | Jason Munn | Maribeth Davis | Michael Wyman 
| Nicole Grubb | Peggy Jones | Peter Rutten | Samantha Shannon‑
Jones | Maximilian Auffhammer | Robert Sowder | Bradley Mace | 

Mike Hanson | Jason Munn | Sleena Wilson | Carlyn Wilson | Michael 
Boras | Greg Walsh | Renee Kasprzak
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