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„W ostatnim czasie wspólnie walczymy o zachowanie reliktów po Auschwitz. Założyliśmy 
Fundację Auschwitz-Birkenau, która na całym świecie zbiera fundusze na konserwację 
dawnego obozu. To sprawa nie do przecenienia. Powiedzmy sobie szczerze: naocznych 
świadków, mnie, wkrótce już nie będzie. To kwestia kilku lat. Zostanie tylko autentyczne 
Miejsce. To Miejsce musi pozostać”.

Władysław Bartoszewski, 2010 r.
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Wojciech Soczewica
Fundacja Auschwitz-Birkenau

Adam Szpaderski
Profesor Uniwersytetu SWPS, 
Towarzystwo Zarządzania Miejscami Pamięci

W tym roku Fundacja Auschwitz-Birkenau obchodzi swój 10. jubileusz. To doskonała okazja do oceny 
dotychczasowych osiągnięć i ustalenia solidnej strategii na przyszłość. Potrzeba zabezpieczenia 
Miejsca Pamięci Auschwitz dla przyszłych pokoleń wymaga opracowania dokładnego planu, 
wykraczającego poza 75. rocznicę wyzwolenia obozu, którą świat upamiętni 27 stycznia 2020 r. 

W celu podkreślenia najistotniejszych zagadnień występujących w minionym 10-leciu przedstawiamy 
Państwu wywiady z osobami kluczowymi dla Fundacji: to one nadały jej kształt, umożliwiły budowę 
Kapitału Wieczystego poprzez zaangażowanie państw, korporacji i osób prywatnych, a w kolejnych 
latach nadal będą stać na straży świadectwa Ofiar i Ocalałych z Holokaustu. W toku rozmów 
staraliśmy się zwrócić uwagę między innymi na następujące aspekty:

• Strategia i przywództwo Fundacji: po co budować Kapitał Wieczysty?
• Skuteczność pozyskiwania funduszy
• Zarządzanie operacyjne, przejrzystość finansowa i bezpieczeństwo inwestycji
• Budowanie globalnej koalicji na rzecz zachowania Miejsca Pamięci Auschwitz
• Konserwacja jako instrument zachowania autentyzmu
• Rola dyplomacji we wspieraniu pamięci
• Rola Fundacji w edukacji o Holokauście
• Zbliżające się wyzwania

Niniejsza publikacja zawiera również kalendarium, listę projektów konserwatorskich  
i fotografie ilustrujące najważniejsze wydarzenia w historii Fundacji. 

W roku 2019 obchodzimy również 4. rocznicę śmierci Prof. Władysława Bartoszewskiego.  
To on w 2010 r. podpisał akt założycielski Fundacji Auschwitz-Birkenau. Jego pamięci dedykujemy 
to wydawnictwo.

Warszawa, listopad 2019 r.
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Co obecnie jest głównym zadaniem Fundacji Auschwitz-Birkenau?

Fundacja powstała w jednym celu – gromadzenia i zarządzania akty-
wami, które będą finansować prace konserwatorskie w Państwowym  
Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. I ten cel został bardzo wy-
raźnie zapisany w statucie po to, żeby to, co konieczne, stało się możli-
wym: ciągła realizacja zadania, które z konieczności jest mało zmienne, 
ponieważ dzisiejsze potrzeby pozostaną również potrzebami w kolej-
nych pokoleniach. 

Prawda jest taka, że w żadnym autentycznym miejscu pamięci problemy 
konserwatorskie, problemy zachowania autentyzmu nie zostały rozwią-
zane w sposób zadowalający, czy to w Europie, czy na świecie. Większość 
miejsc pamięci wiąże się z XX wiekiem i są to przestrzenie stosunkowo 
młode w porównaniu z innymi zabytkami, jak zamki, katedry czy pirami-
dy. Instytucje dbające o miejsca pamięci nie od początku swojego istnie-
nia miały za zadanie również troszczenie się o zachowanie autentyzmu. 
A to dlatego, że kiedy powstawały, miejsca pamięci miały po 10, 15, 20 lat,  
czasami nawet mniej. Wtedy nikt nie planował, że coś, co jest jeszcze 
świeże, będzie wymagało wysiłku konserwatorskiego. Jednak już w tej 
chwili na przykład w byłych obozach na terenie Europy albo w Rwandzie 
przy ruinach budynków, gdzie mordowano Tutsi, gołym okiem widać, że 
te obiekty starzeją się dosyć szybko, gdyż nie zostały zbudowane – jak 
zamki czy katedry – na stulecia, lecz raczej jako krótkoterminowe kon-
strukcje więzienno-niszczycielskie. 

dr Piotr M. A. Cywiński
Dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau; 

Prezes Fundacji Auschwitz-Birkenau
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W związku z powyższym, pewną chorobą strukturalną w całej Euro-
pie jest to, że o ile mamy ponad sto kilkadziesiąt zinstytucjonalizowa-
nych miejsc pamięci związanych z niemieckim nazistowskim systemem 
obozowym, to nigdzie nie ma zaplanowanej i wdrożonej od początku 
struktury konserwatorskiej, która dbałaby o zachowanie autentyzmu. 
Jeśli gdzieś występuje potrzeba doraźna, to szybko dobiera się firmę 
specjalistyczną. Takie firmy, oczywiście zewnętrzne, specjalizują się  
w konserwacji kompletnie innych zabytków, np. z XVIII czy XIX wieku, co 
rodzi rozmaite trudności techniczno-metodologiczne. Auschwitz-Birke-
nau jest pierwszym miejscem na świecie, gdzie udało się nadrobić ten 
deficyt, owo niedopatrzenie w założeniu. Jednak ze względu na rozmiar 
Miejsca Pamięci potrzebne są gigantyczne nakłady finansowe.
 

O jakich środkach mówimy?

Mówimy dzisiaj o potrzebie generowania do dwudziestu milionów zło-
tych, czyli czterech, pięciu milionów euro rocznie. Jest to perspektywa 
na najbliższą jedną, dwie dekady. Czy później te potrzeby wzrosną, czy 
nie, to się dopiero okaże. Nie wiemy, jaki będzie stan techniczny obiek-
tów, jakie będą możliwości naukowe, technologiczne, konserwatorskie 
w następnym pokoleniu. Dzisiaj, żeby powstrzymać degradację i zakon-
serwować te elementy, które są najbardziej narażone na procesy starze-
nia, potrzeby obliczone zostały właśnie na taką skalę. 

Prace są prowadzone przez Muzeum, w porozumieniu z generalnym 
konserwatorem zabytków, z ciałami międzynarodowymi, np. Między-
narodową Radą Oświęcimską, których rola ma charakter konsultacyj-
ny. Fundacja Auschwitz-Birkenau ma na celu pełne zabezpieczenie 
perspektyw finansowania prac konserwatorskich, prowadzonych przez 
Muzeum, które to prace są z reguły przedsięwzięciami wieloletnimi, 
a niejednokroć programami wykraczającymi poza perspektywę budże-
towania państwa.

Fundatorem Fundacji Auschwitz-Birkenau był Profesor Władysław 
Bartoszewski. Jak do tego doszło?

Profesor Bartoszewski był wówczas przewodniczącym Międzynarodo-
wej Rady Oświęcimskiej i ministrem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
Świetnie rozumiał rolę autentyzmu w Miejscu Pamięci, gdyż siłą rzeczy 
w dyskusje na ten temat był włączony od początku wolnej Polski, czyli od 
przełomu 1989 i 1990 roku. Już wtedy były to dyskusje toczone w wąskich 
gronach, ale ambitnie na poziomie ogólnoświatowym.
 
Na początku koncepcja stworzenia Kapitału Wieczystego lekko go prze-
straszyła. Będąc synem i ojcem bankiera, wiedział dobrze, jak trudno jest 
zdobyć 120 milionów euro i że starania muszą być obliczone w długiej per-
spektywie. Wskazywał wówczas, że może nie powinien się już w to włączać 
z uwagi na swój wiek i długofalowy charakter tego działania. Mówił: „Ja 
mogę doradzić, z kimś skontaktować, ale nie więcej...”. Przy przychylnej, ale 
jednak bardzo ostrożnej postawie, miałem trochę podcięte skrzydła, bo po 
pierwsze liczyłem na to, że przykład jego życia, poświęcenia się tej kwestii, 
pozwoli pokazać projekt Fundacji jako działanie holistyczne, ściśle związane 
z innymi aspektami pamięci o Auschwitz-Birkenau; po drugie, międzynaro-
dowe kontakty Profesora w tej dziedzinie były z najwyższej półki, otwierały 
po prostu wiele drzwi. 

W związku z odmową Władysława Bartoszewskiego byłem lekko przy-
bity. Oczywiście można sobie wymyślić Fundację, której fundatora-
mi są Piotr Cywiński i Jacek Kastelaniec, ale to nie ma tej samej wy-
mowy. Minęło kilka tygodni i dowiedziałem się, że wczesną zimą 
w Berlinie Profesor będzie otrzymywał nagrodę od niemieckich Romów 
i Sinti, wręczaną po raz pierwszy. Pojechałem tam. Myślałem, że może 
Profesor będzie w trochę lepszym nastroju, a mi uda się wrócić do te-
matu. Podszedłem do niego po wręczeniu nagrody i natychmiast po 
złożeniu gratulacji przypomniałem, że tworzymy fundację, że trzeba,  
by się zgodził zostać fundatorem. Bardzo szybko odpowiedział: „Panie Pio-
trze, już pan o tym wspominał. Ja już jestem za stary. Trzeba nowych sił, 
młodych ludzi, nowych pokoleń. To już nie dla mnie”. I pobiegł dalej gdzieś 
w kuluarach Bundestagu. Wówczas złapała mnie za rękaw Pani Zofia Bar-
toszewska i konspiracyjnym tonem powiedziała tak: „Panie Piotrze, tuż po 
Świętach Bożego Narodzenia jedziemy z mężem do Zakopanego. Na dwa 
tygodnie. On tam się będzie nudził jak mops, będzie z dala od spraw pu-
blicznych, od polityki, on sam z siebie zacznie wymyślać, czym może się 
zająć. Proszę więc przyjechać pod jakimkolwiek pretekstem, ale nie za szyb-
ko, w połowie drugiego tygodnia, żeby już zdążył się porządnie wynudzić. 
Wtedy jest szansa, że Pan go przekona”. Zostałem w korytarzu sam i pomy-
ślałam sobie, że dwa razy próbowałem, czemu nie spróbować po raz trzeci. 
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Gdzieś już w okolicach Nowego Roku pojechałem do Zakopanego z pre-
tekstem zdobycia jakiegoś podpisu Profesora. O umówionej porze za-
szedłem do wilii ZAiKS-u, Władysław Bartoszewski schodził po dosyć 
krętych schodach, żwawym jak zwykle krokiem, a w ręku trzymał plik 
kartek. Pomyślałem, że widocznie przygotował też inne tematy. Widząc 
mnie, powiedział: „Panie Piotrze, dobrze, że pan już wreszcie przyjechał. 
Musimy się porządnie naradzić”. I wtedy zrozumiałem, że on na tych 
kartkach ma kilka propozycji osobowego składu rady fundacji. Okazało 
się, dzięki Pani Zofii, że trzecie podejście było skuteczne. To było bardzo 
ważne. Potem zaczęliśmy pracę nad strukturą Fundacji, statutem i inny-
mi podstawowymi sprawami. 

Kiedy zaczęliśmy myśleć o zdobywaniu pierwszych środków, spotka-
łem się z Kalmanem Sultanikiem, działaczem syjonistycznym z Nowego 
Jorku, powiązanym ze Światowym Kongresem Żydów, byłym więźniem 
Auschwitz. W latach 90. minionego wieku razem z Ronaldem Lauderem 
zdobył pewne fundusze na wstępne prace konserwatorskie wybranych 
obiektów Auschwitz-Birkenau. Kalman Sultanik powiedział wtedy: „Pa-
miętajcie o jednej rzeczy – nie chodźcie po darczyńcach prywatnych. 
Wszyscy po nich chodzą. Zaczniecie się tylko kłócić z tymi, którzy już od 
dawna do nich chodzą”. Wziąłem sobie to do serca, bo Kalman Sultanik 
miał gigantyczne doświadczenie fundraisingowe. 

Ponadto Kalman Sultanik doskonale wyczuł, że głównymi interesariu-
szami naszej idei, czyli zachowania autentyzmu Auschwitz na dekady, 
będą państwa. To już były lata, kiedy w wielu państwach w Europie, 
w demokratycznym świecie, nauczanie o Holokauście weszło do progra-
mów szkolnych. W związku z tym nawet powolne znikanie Miejsca Pa-
mięci podważyło by sens prowadzenia edukacji opartej na przyjazdach, 
wizytach, poznawaniu miejsca autentycznego. To była intuicja Kalmana 
Sultanika, która bardzo mocno zaważyła na naszych pierwszych wybo-
rach. 

Przez pierwsze sześć czy siedem lat prowadziliśmy rozmowy wyłącznie 
z rządami. Znakomita większość funduszu dzisiaj funkcjonującego to są 
pieniądze rządowe z różnych krajów.

Fundacja Auschwitz-Birkenau istnieje od 10 lat. Co udało 
się osiągnąć w tym czasie, szczególnie w zakresie opieki nad  
Miejscem Pamięci Auschwitz-Birkenau? 

Myślę, że udało się bardzo dużo. Staram się oceniać chłodno i obiektyw-
nie. Gdy zaczynaliśmy 10 lat temu, dosłownie wszyscy mówili, że albo 
projekt się nie uda, albo że czas zbierania pieniędzy będzie tak długi, że 
wszystko rozpadnie się w międzyczasie. Dopiero kiedy Niemcy w grud-
niu 2009 roku publicznie zadeklarowali, że przekażą sześćdziesiąt milio-
nów euro na Kapitał Wieczysty, uruchomiliśmy proces trwający do dziś. 
Poza samą sumą pieniędzy, to dowodziło, że projekt zyskał sojusznika, 
który w niego wierzy. To był pierwszy duży sukces.

W równie krótkim czasie, w przeciągu trzech lat, udało się stworzyć bar-
dzo prężny ośrodek myśli konserwatorskiej wokół Auschwitz-Birkenau. Na 
początku tego wieku, w roku 2004 czy 2005, było – dzięki sfinansowaniu 
pracowni przez Ronalda Laudera – pięć czy sześć etatów konserwator-
skich w samym Muzeum. Dzisiaj jest ich ponad 30, przy czym mam na 
myśli konserwatorów dyplomowanych, nie rzemieślników, robotników czy 
wykonawców. W dodatku są to ludzie o różnych specjalizacjach: kamień, 
drewno, sztuka, papier, itd. Wokół tego są też inne specjalizacje - biolo-
dzy, architekci, instalatorzy, konstruktorzy. Wokół tej ekipy rozwinęła się 
głęboka dyskusja z udziałem ośrodków uniwersyteckich, akademii, insty-
tutów badawczych, dzięki czemu udało się zdefiniować metody konser-
wacji. Bo o ile świat doskonale wie, jak konserwować papirusy egipskie 
czy mumie, to nikt nie opracował metod konserwacji wielu przedmiotów 
z połowy XX wieku, których się po prostu jeszcze nie konserwuje. Mam tu 
na myśli plastiki, materiały kompozytowe, materiały codziennego użytku, 
które w zwykłych okolicznościach po prostu wymienia się na nowe.
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Szczoteczka do zębów jest dziś przedmiotem używanym przez kilka tygodni, 
w połowie XX wieku może parę miesięcy, natomiast nie jest i nie była przezna-
czona do długiego trwania. Z budynkami jest tak samo. Nikt nie konserwuje 
wylewek cementowych, po prostu robi nową podłogę. Jeśli ściana z cegieł jest 
krzywa, to się ją przemurowuje, a nie konserwuje. Dla Auschwitz-Birkenau ko-
nieczne było opracowanie nowych metod. A żeby to zrobić, trzeba było zebrać 
najlepszych specjalistów, ludzi gotowych na szukanie nowych metod. 

Kolejnym etapem było osadzenie Fundacji w realiach, to jest opracowanie 
zasad inwestowania, procedur przekazywania i rozliczania środków do Mu-
zeum, przy czym od początku kluczowe były dla nas dwie zasady: po pierw-
sze, bezpieczeństwo funduszu jest ważniejsze od zysku; nawet, jeśli w jakimś 
okresie nie będzie zysku, to nie będziemy podnosili ryzyka inwestycyjnego, 
narażając Kapitał Wieczysty na uszczerbek. I druga zasada, to absolutna przej-
rzystość działań – nie ma tematu, który nie byłby upubliczniany. Wszystkie 
sprawozdania Fundacji są umieszczane w dwóch językach w Internecie, gdy 
tylko zostaną zatwierdzone przez właściwe organy.

Podsumowując: udało się stworzyć załogę i myśl konserwatorską w samym 
Muzeum. Przypominam, że nigdzie indziej na całym świecie, w byłym obozie, 
bądź konstrukcji podobnej, nie ma kompleksowych pracowni konserwator-
skich. Od niedawna ich zalążek istnieje na Majdanku, jest kilka osób, które 
pracują w Yad Vashem, kilka osób, które pracują w Muzeum Holokaustu 
w Waszyngtonie, są dwa czy trzy etaty w byłym więzieniu w Phnom Penh 
w Kambodży. Nie mogliśmy więc „zassać” wiedzy z zewnątrz. Doświadczenie 
trzeba było wypracować na miejscu. 

To były dwa główne nurty w początkowym okresie: jeden bardzo muzealny: 
stawiania na nogi konserwacji, a drugi: tworzenia zasad działania Fundacji, 
aby była efektywna, transparentna i nie grała ryzykiem.

Czy Fundacja współpracuje z zagranicznymi organizacjami  
o pokrewnych celach statutowych?
 
Tak, i to z wieloma. Na przykład z Friends of Auschwitz-Birkenau  
Foundation (obecnie: Auschwitz-Birkenau Memorial Foundation),  
organizacji, którą została powołana w Stanach Zjednoczonych w celu 
prowadzenia fundraisingu na rzecz Fundacji Auschwitz-Birkenau. Na-
stępnie, pod wpływem Ronalda Laudera i innych, ta koncepcja zaczęła 
się rozbudowywać, uległa pewnej ewolucji. Wokół tego tworu stwo-
rzono rozbudowany komitet, gdzie każdy poważny darczyńca był za-
chęcany do członkostwa. Komitet spotykał się dwa razy w ciągu roku 
i dyskutował nad przyszłością Miejsca Pamięci, pamięci, edukacji, itd.

Wokół tejże Fundacji w naturalny sposób wytworzyło się zaplecze lu-
dzi wrażliwych i gotowych wspierać działania konserwatorskie swoimi 
środkami i kontaktami. Są to często uczestnicy życia lokalnego, poli-
tycznego, ekonomicznego czy samorządowego w Stanach Zjednoczo-
nych, Kanadzie albo innych miejscach na świecie. 

Myślę, że każda instytucja kultury prędzej czy później czuje potrzebę 
wsparcia ze strony takich nieformalnych czy formalnych ciał społecz-
nych, toczących kompetentne dyskusje, które wskazują na ewolucję 
pewnych postaw, potrzeb czy wizji. Jaka będzie przyszłość tego ciała, 
to się okaże. Istotne jest również, że za pośrednictwem tej organizacji 
możemy też usprawnić współpracę Muzeum z różnymi partnerami ze 
Stanów Zjednoczonych. Te osoby pełnią de facto rolę budowniczych 
mostów, co ma bardzo konkretne przełożenie na wiele rzeczy nama-
calnych, np. otwarcie wielkiej wystawy o Auschwitz na Manhattanie 
nie odbyłoby się, gdybyśmy nie mieli tam szeregu zaprzyjaźnionych 
partnerów. Ale tak jest i w innych krajach. 
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Co było dla Pana najtrudniejsze w procesie rozwoju Fundacji 
Auschwitz-Birkenau?

Wszyscy mieliśmy świetną intuicję, ale nikt się na tym nie znał. Ja-
cek Kastelaniec był po studiach dziennikarskich, ja jestem historykiem 
mediewistą, na początku nie było ani jednego finansisty, ani jednego 
specjalisty od inwestycji. Na szczęście spotkaliśmy wielu ludzi, którzy 
doradzali i byli gotowi do poświęcenia swego czasu. Dzięki temu Fun-
dacja od początku była ustawiona na właściwych torach. Nie było prób 
i błędów.

Przykładem jest tu Józef Wancer, nestor polskiej bankowości po 1989 
roku, człowiek o ogromnym doświadczeniu i wielkiej życzliwości. Ale 
także inni specjaliści z zakresu inwestycji czy finansów, którzy pro bono, 
widząc w tym szaleństwie bardzo konkretny cel, udzielili nam wsparcia.
 
Największą trudnością było to, że decydent polityczny może być na-
wet przekonany do celu, ale to wcale nie znaczy, że podejmie decyzję 
dotacyjną po naszej myśli. On ma w swojej gestii pieniądze publiczne, 
z podatków. Musi być pewien, że jego wyborcy, obywatele, zrozumieją 
taką decyzję. Jeśli na przykład Francja przeznacza na ten cel pięć mi-
lionów euro, to musi być w stanie uzasadnić, dlaczego tych pieniędzy 
nie przeznacza na poprawę infrastruktury kolejowej, budowę szkół czy 
remont szpitala. 

Zrozumienie istoty Auschwitz jest celem, a nie punktem startowym tego 
projektu. Trzeba było w każdym z tych państw odbyć szereg rozmów 
z mediami, by wytłumaczyć istotę naszego projektu i jego wagę dla 
danego społeczeństwa i państwa. Trzeba było wczuć się w atmosferę, 
tradycję rozwiązywania tego typu problemów w różnych państwach, 
wczuć się w podział różnych układów politycznych, wkalkulować rolę 
mediów, zaufać dziennikarzom, że nie będą szukali sensacji, tylko po-
traktują temat odpowiedzialnie. Przez dwa lata rozmawiałem z 400, 
500 dziennikarzami. Były dni, gdy dawałem po dwa wywiady w godzi-
nę, w różnych językach i kiedy, poza jednym czy dwoma przypadkami, 
spotkałem się z bardzo przychylnym przyjęciem, którego efektem były 
odpowiedzialne materiały prasowe. 

W moim przekonaniu sukces Fundacji jest zależny od osób, które ją 
tworzyły, od tych, które nie przeszkadzały w tworzeniu, oraz tych, które 
wspierały swoją radą. Wręcz ogromny wkład ma niebywała odpowie-
dzialność społeczna, obywatelska środowiska dziennikarskiego. Często 
myślimy o mediach w sposób uproszczony, podejrzliwie, a tutaj okaza-
ło się, że dziennikarze robią fenomenalną robotę, uciekając od sensacji, 
a tłumacząc, dlaczego to jest ważne. 

Co jest źródłem dotychczasowego sukcesu Fundacji?

Śmiałość projektu. Stawało się bowiem jasne, że dotychczasowe do-
świadczenia punktowe, tu jeden barak, tam inny element, nie załatwią 
sprawy kompleksowo. Z drugiej strony, możliwości budżetowe Mini-
sterstwa Kultury pozwalają myśleć tylko w kategoriach „z roku na rok”. 
W najlepszym razie można mieć program rządowy na dwa, trzy lata, 
ale na pewno nie można liczyć w perspektywie pokolenia. Nawet per-
spektywa finansowa Unii Europejskiej to planowanie na maksymalnie 
siedem lat. Dla wszystkich stało się zatem jasne, że takie standardowe 
rozwiązania nie dają odpowiedzi na nasz główny problem.

Gdy rozmawialiśmy z politykami i urzędnikami, nie mówiliśmy, że pro-
blemem jest dwieście hektarów, sto pięćdziesiąt pięć budynków, setki 
tysięcy przedmiotów, trzysta ruin, dekady prac… Przychodziliśmy z roz-
wiązaniem i prośbą o wsparcie. Przedstawialiśmy bardzo prostą ideę 
zbudowania kapitału wieczystego na długofalowe prace konserwator-
skie oraz gwarancje statutowe i prawne, że środki nie będą wykorzysty-
wane na inne zadania. Udało się.

Z uwagi na nowatorski charakter założenia ludzie mówili z zaciekawie-
niem o naszych propozycjach, do tego stopnia, że niektóre organizacje 
zaczęły się zastanawiać, czy w większym stopniu nie oprzeć swej przy-
szłości na funduszach tego typu. Nie bez powodu Muzeum Holokau-
stu w Waszyngtonie w ostatniej dekadzie zaczęło też tworzyć fundusz, 
który ma zapewnić dalsze funkcjonowanie tej instytucji. Oczywiście, ich 
źródłem są darczyńcy prywatni, czyli inaczej niż w Fundacji Auschwitz-
-Birkenau, ale też natura obydwu miejsc jest inna. 
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Ile czasu minęło od pomysłu powołania Fundacji do pozyskania 
pierwszych środków?

Parę miesięcy, może rok. Cała idea polegała na tym, że nie rozbudowuje-
my Fundacji o rzeczy zbędne, bo mamy naprawdę mało czasu. Jeśli ten 
projekt stworzymy za 30 lat, będzie za późno. Za chwilę Auschwitz-Bir-
kenau się rozpadnie i nie będzie czego ratować. 

Poza tym mówimy o funduszu proweniencji publicznej, tu nie może 
być marnotrawstwa. Jeśli pieniądze są publiczne, to należy wyłożyć 
wszystko do wiadomości publicznej. Okazało się, że to zadziałało feno-
menalnie, gdy w pewnym momencie, z pobudek nie merytorycznych, 
przedstawiciel jednego z państw-darczyńców w roku 2010 próbował 
podważyć nasze operaty szacunkowe na konserwację. Okazało się wów-
czas, że dwadzieścia parę innych państw, które uczestniczyły w tym pro-
jekcie, stanęło jednoznacznie po stronie Fundacji, ponieważ od początku 
wiedziało, że kwoty są uzasadnione i realne, a niekiedy nawet niższe od 
przeciętnych na rynku europejskim. Słowem, przejrzystość nas obroniła.

Jedną z zasad, którymi kieruje się Fundacja, jest bezpieczeństwo 
inwestowania środków. Proszę opowiedzieć więcej o tej zasadzie.
 
W tym celu utworzyliśmy Komisję Finansową jako organ doradczy. Przy-
jęliśmy, że bezpieczeństwo jest ważniejsze od zysków, czyli inwestujmy 
wyłącznie w obligacje o ratingu nie niższym niż rating Polski. Nie jest 
to szalenie dochodowe, ale nie tworzy zagrożenia. Do tego dochodzi 
dywersyfikacja instrumentów finansowych i walut, które posiada Fun-
dacja. W związku z tym progi zostały ustalone dosyć szybko. Ponieważ 
jako nowicjusze nie czuliśmy się pewni, chcieliśmy sobie bardzo wy-
raźnie powiedzieć: „Nie szalejemy”. Bezpieczeństwo tego funduszu nas 
przerośnie, przetrwa. Później okazało się, że diabeł tkwi w szczegółach 
i potrzebujemy ekspertów, którzy dopracują zasady w obszarze nam 
nieznanym: pomogą wybrać obligacje, składniki portfela, waluty. Na 
początku inwestowaliśmy w euro i w złotówki, ponieważ w tych walu-
tach otrzymywaliśmy darowizny, potem doszedł wkład ze Stanów Zjed-
noczonych i trzeba było otworzyć portfel w dolarach, żeby ograniczyć 
ryzyko walutowe. Tutaj potrzebowaliśmy pewnej porady. Okazało się, że 
siedem osób z różnych krajów, różnych specjalizacji, ludzi zagonionych 
do granic możliwości, chce przeznaczyć resztki swojego czasu pro bono 
na rzecz idei, w którą wierzą. Wraz z nimi stworzyliśmy dodatkowe ciało 
fundacyjne – Komisję Finansową, za którą przemawiał charakter i inte-
res naszej misji.
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Dodam jeszcze, że swoistymi bezpiecznikami Fundacji są również  
Komitet Międzynarodowy i Rada Fundacji. Komitet składa się z przed-
stawicieli wszystkich państw-darczyńców, którzy spotykają się raz do 
roku i mają wgląd w całość dokumentacji. Większość państw, dla obni-
żenia kosztów, oddelegowała ambasadorów rezydujących w Polsce, co 
daje nam fenomenalną płaszczyznę do działań paradyplomatycznych. 
Raptem okazało się, że z prawie każdym ambasadorem jesteśmy zaprzy-
jaźnieni, a on ma pełne statutowe uprawnienia wewnątrz Fundacji. 

Jeśli idzie o Radę Fundacji, to na mocy statutu nie podlega ona żad-
nym naciskom zewnętrznym. Nie ma żadnych nominatów delegowa-
nych przez instytucje, urzędy, organizacje. Rada składa się z ludzi od lat 
oddanych tej tematyce, często też cieszących się dużym autorytetem.  
To niezwykle ważne. Bezpieczeństwo, transparencja i kompletna nieza-
leżność od jakichkolwiek wpływów stanowią o sile Fundacji. 

Jakie cechy trzeba mieć, by z sukcesem kierować Fundacją  
Auschwitz-Birkenau?

To nie jest pytanie do mnie, bo od początku pełniłem tę wdzięczną bądź 
niewdzięczną rolę. Myślę, że to nie jest pytanie o przywództwo, to jest 
pytanie o dobór ludzi, czyli w zasadzie niewielkie grono, pracowników 
jest kilkoro, członków zarządu jest kilku, członków Rady – kilkanaście 
osób. Chodzi bardziej o interakcję pomiędzy tymi ludźmi, o ich motywa-
cje, zrozumienie ich roli, która przypada każdemu w tym projekcie, istoty 
zachowania nie tylko materialnego Auschwitz-Birkenau, ale i per saldo 
pamięci jako takiej.
 
W tym przypadku nikt nie był lokomotywą. Na początku Jacek Kastela-
niec i ja mieliśmy wszystko na głowie, ale potem były inne osoby i każdy 
zaufał temu projektowi, uważał go za własny, za ważny. Każdy uważał, 
że nasze działania pozwolą unaocznić przesłanie płynące z Auschwitz. 
Przeczucie tej roli było bardzo ważnym elementem motywującym dla 
tych ludzi. Tak jest nadal.
 
Bardzo wiele dała prostota tego pomysłu, klarowny podział funkcji we-
wnętrznych. Kiedy zespół jest dobrze dobrany pod względem inwencji, 
zrozumienia programu, wykształcenia, pewnych systemów wartości, 
kiedy ludzie są zmotywowani istotą zagadnienia, to aż fajnie się robi. 
Można było sobie wyobrazić fundację, która by zatrudniała dziesiątki 
osób, rozmaite pełnomocnictwa, ciała, ale byłoby to dużo bardziej kosz-
towne, dużo mnie efektywne, mniej przejrzyste i niweczyłoby zaufanie. 
My wybraliśmy minimalizm, wydaje mi się, że to jest podstawą. 

Trudno mówić o przywództwie, tym bardziej że nikt z nas nie był spe-
cjalistą w dziedzinach, za które się braliśmy. Na początku pytano nas: 
„Kto to wszystko będzie robił?”. Samo pytanie było podważeniem ka-
pitału ludzkiego, który leżał u zarania Fundacji. Już od dłuższego czasu 
pytanie się nie pojawia. Gdy po paru latach istnienia „Forbes” ulokował 
naszą Fundację na trzecim miejscu fundacji w Polsce, to wiele pytań się 
skończyło. 
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Na podstawie zdobytych doświadczeń w Fundacji Auschwitz-
-Birkenau i Muzeum współtworzy Pan nową dyscyplinę pod 
nazwą ekonomika miejsc pamięci. Skąd taki pomysł i jakie  
korzyści może przynieść ta specjalność dla powodzenia misji 
miejsc pamięci?

Kiedy Fundacja już się zakorzeniła, chcieliśmy nasze doświadczenie 
skonfrontować z innymi miejscami pamięci, o różnych rozwiązaniach 
modelowych, muzea, instytucje edukacyjne, pomniki, które borykają 
się z podobnymi problemami. Mam na myśli niedofinansowanie, roz-
bieżności w pewnych definbicjach, miernikach, kwestie zarządzania. 
Uznaliśmy, że warto się nad tym zastanowić w sposób kompleksowy, 
analityczny i zamiast czekać, aż kolejne dekady miną, rozważyć, czy są 
jakieś możliwości poprawy, zmiany, parametryzacji i dynamizacji działań 
tych ośrodków.
 
Nie jestem przekonany, że w koszyku instytucji pamięci będzie kie-
dykolwiek więcej pieniędzy, a w związku z tym pojawia się pytanie 
o skuteczność wykorzystania istniejących aktywów finansowych, ale też 
zaufania, jako podstawy współpracy z instytucjami edukacyjnymi lub 
turystycznymi. W wielu miejscach myśli się o tym intuicyjnie. Sądzę, 
że na podstawie bogatego doświadczenia z krajów europejskich, warto 
poszukać norm, modeli, które mogą posłużyć do zwiększenia efektyw-
ności naszego działania. Tylko po to, żeby wysiłek wkładany w działal-
ność miejsc pamięci był bardziej skuteczny, żeby misja przynosiła lepsze 
efekty. Tym bardziej, że mówimy o miejscach, które są niezwykle istotne, 
ponieważ decydują o naszej wyobraźni, o przyszłości tego kontynentu, 
jego społeczeństwa i interakcji międzyludzkich. Ta gra ma według mnie 
krytyczne znaczenie. Nasze aktywa są bardzo ograniczone, więc trzeba 
po raz pierwszy od dziesięcioleci zastanowić się nad optymalizacją re-
alizacji tej bardzo odpowiedzialnej misji. 

Jakie widzi Pan kierunki rozwoju Fundacji Auschwitz-Birkenau?

Po pierwsze Kapitał Wieczysty, który istnieje, jest osią Fundacji. Fundacja 
może z innych źródeł realizować inne projekty, czy inne założenia, pozo-
stające w tym obszarze tematycznym. Furtki są zawsze możliwe. 

Ze względu na rentowność obligacji, dynamikę kosztów na rynku kon-
serwatorskim oraz kursy walut, bardzo poważnie analizujemy wysokość 
Kapitału Wieczystego, który pozwoli, bez niepotrzebnego ryzyka, zagwa-
rantować bezpieczeństwo Miejsca Pamięci. W chwili, gdy tworzyliśmy 
pierwotne założenia, czyli w 2008 roku, sytuacja rynków finansowych 
była inna niż dzisiaj. Fundacja Auschwitz-Birkenau była pierwszym do-
świadczeniem tworzenia struktury modelowego utrzymania Auschwitz-
-Birkenau, w tej chwili nie jest już jedyną. Innym przykładem jest choćby 
Towarzystwo Zarządzania Miejscami Pamięci; Instytut Auschwitz-Bir-
kenau powołany do realizowania dyplomacji kulturalnej wokół Miejsca 
Pamięci, to jest jeszcze inne, niesłychanie ważne narzędzie. Powstają 
kolejne struktury, które obudowują w pewien sposób Miejsce Pamięci 
Auschwitz-Birkenau, wyznaczając nowy tok myślenia o wzmacnianiu 
pamięci. 

Trzeba pamiętać, że Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau jest dzisiaj 
formalnie państwowym muzeum. To jest jeden z możliwych wyborów 
strukturalnych, nie jedyny w Europie. Takie rozwiązanie ma silne stro-
ny – podnosi bardzo wyraźnie bezpieczeństwo, np. przy wypożyczaniu 
obiektów na zewnątrz; niesie też pewną swobodę adaptacji kierunków 
zadań. Wydaje mi się, że obudowanie Miejsca Pamięci w rozmaite do-
datkowe narzędzia, które nie wynikają wprost z ustawy o muzeach, ale 
stały się rzeczywistością muzeum, jest bardzo dobrym kierunkiem. Póki 
co ten sposób myślenia się sprawdza. Ta metoda pozwala szukać naj-
lepszych specjalistów z rozmaitych branż, ale skupionych wokół jednej 
misji, co w efekcie wzmacnia spójność przedsięwzięcia i siłę przekazu. 
A to z kolei służy w całości utrwalaniu pamięci. 

Poza tym, jak już się czemuś sensownemu, choć trudnemu, poświęcić, 
to naprawdę lepiej zrobić to całościowo. Człowiek wówczas wie, że żyje. 
I że to życie ma naprawdę głębszy sens. 
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Anna Azari  
Zastępca Dyrektora Generalnego  

ds. Europy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Izraela;  
Ambasador Izraela w Polsce (2014-2019) 

Dlaczego Izrael zdecydował się na przystąpienie do międzynarodowej  
koalicji Fundacji Auschwitz-Birkenau?

To raczej oczywiste – ze względu na znaczenie Auschwitz-Birkenau w ży-
dowskiej historii jako największej przemysłowej machiny mordowania Ży-
dów. Auschwitz, znacznie bardziej niż jakikolwiek inny obóz, jest symbolem 
Holokaustu. Jego zachowanie jest szczególnie ważne ze względu na ostrze-
żenie dla nas wszystkich, dla przyszłości. To musi być wyraźnie widoczne. 
Żadna książka czy film nie daje doświadczenia autentycznej przestrzeni, 
ogromnego miejsca zbrodni. Brak uczestnictwa Izraela w projekcie zachowa-
nia Auschwitz-Birkenau byłby niewyobrażalny. Symboliczna siła i wyjątko-
wość Auschwitz-Birkenau decydują o jego znaczeniu. 

Auschwitz-Birkenau jest symbolicznym miejscem Szoa. To także 
miejsce cierpienia Polaków, Rosjan, Romów i Sinti oraz innych grup. 
W jaki sposób pamięć o Szoa może współistnieć z innymi pamię-
ciami?

Myślę, że one muszą współistnieć. Nie tylko w Auschwitz-Birkenau, inne 
miejsca bowiem także powinny upamiętniać wszystkie zamordowane tam 
ofiary. O historii należy opowiadać całościowo – najpierw mówiąc o obozach 
pracy i ich ofiarach, a potem opowiadając o przekształceniu ich w miejsca 
zagłady. Dla mnie wyjątkowo ważne jest upamiętnienie Romów, którzy gi-
nęli w KL Auschwitz. Historię trzeba pamiętać ze wszystkimi szczegółami, 
a ponieważ te tragiczne wydarzenia były udziałem tak wielu narodowości 
– najpierw polskich więźniów, potem jeńców wojennych Armii Czerwonej 
– musimy pamiętać o wszystkich. Zdaję sobie sprawę, że niektórzy mówią 
o całkowitej wyjątkowości Holokaustu, co jest częściowo słuszne, jednak 
wówczas należy także mówić o całkowitej wyjątkowości losu Romów. Nie 
możemy wykluczać żadnej z historii, musimy je upamiętniać razem. 
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Dla mnie nie są to konkurencyjne narracje i to jest moim zdaniem jedna 
z głównych lekcji. Tak naprawdę nie wierzę w lekcje płynące z historii, 
na przykład nigdy nie używam terminu „nigdy więcej”, gdyż z mojej 
perspektywy zbrodnia w Rwandzie była mniej technologiczna, jednak 
chyba było łatwiej jej zapobiec niż innym ludobójstwom. Holokaust ma 
szczególne znacznie ze względu na określone warunki stworzone przez 
nazistów, aby wymordować europejskich Żydów. Stworzyli oni niemal 
teologiczną strukturę myślową, określającą, dlaczego i kiedy poszcze-
gólne narody mają być wymordowane – o ile nie należały do wyższej 
rasy. Zgodnie z tą logiką w końcu zniknąć miały także narody słowiań-
skie. Być może skala nie byłaby dokładnie taka sama, jak w przypad-
ku Żydów, jednak byłaby to przeogromna zbrodnia. Ludobójstwa mają 
miejsce i do tej pory wspólnocie ludzkiej nie udaje się im zapobiec. 

Zbliżamy się do 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz. Jak ocenia 
Pani jej historyczne znacznie? 

Ciągle powtarzamy to bardzo bolesne zdanie, że każda ważna roczni-
ca prawdopodobnie będzie tą ostatnią z obecnymi ocalałymi. Stąd sam 
pomysł, aby to oni odgrywali główną rolę podczas obchodów, jest oczy-
wisty i stąd moje uznanie dla Piotra Cywińskiego za zachowanie tej za-
sady. Wszyscy chcemy, aby świadkowie cieszyli się jak najdłużej dobrym 
zdrowiem, jednak nie da się powstrzymać upływającego czasu i kiedyś 
w przyszłości będziemy musieli stawić czoła naszej pamięci z garstką 
ocalałych. 

W tym kontekście jedną z głównych kwestii odnoszących się do ludz-
kiej pamięci w jej wymiarze zbiorowym są jej ograniczenia. Przecież 75 
lat to bardzo dużo… To trzy pokolenia, a przecież zbliżamy się do tego 
krytycznego momentu, kiedy będziemy musieli się zatrzymać i ponow-
nie zastanowić, jak zachować autentyzm pamięci bez głosu ocalałych. 
Ludzie przecież zapominają i konfrontacja z tym zjawiskiem jest jednym 
z głównych wyzwań naszych czasów. 

Z drugiej strony mamy młodsze pokolenia. Mam tu spore doświadcze-
nie, ponieważ ambasada Izraela organizuje wiele ceremonii honorowa-
nia Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Często o zachowaniu żywej 
pamięci decydują reprezentanci drugiego czy trzeciego pokolenia. Pa-
miętam, jak nagradzaliśmy jednego ze Sprawiedliwych, jeszcze żyjące-
go – co dziś zdarza się bardzo rzadko. W tym konkretnym przypadku 
ocalałego nie było już z nami i to osoby z trzeciego pokolenia podjęły 
wysiłek zbadania tej historii i doprowadzenia do przyznania tego tytułu. 
To przykład tego, że młodzi ludzie czują potrzebę zachowania pamięci 
o swoich bliskich. 

W Izraelu było wiele przypadków, w których pierwsze pokolenie nie opo-
wiadało o swoich koszmarnych doświadczeniach Szoa. Bardzo niedaw-
no obserwowałam osoby z izraelskiej rodziny – nie mieli oni niemal żad-
nej wiedzy o wojennych losach ocalałego. Jednak dzięki pomocy osób 
z drugiego i trzeciego pokolenia w Polsce udało im się poznać wiele fak-
tów. Moje doświadczenie tu, w Polsce, pokazuje, że proces odkrywania 
historii działa i dzięki temu jesteśmy w stanie upamiętnić i uhonorować 
tych, którzy na to najbardziej zasługują. 

Naprawdę uważam, że rola drugiego i trzeciego pokolenia jest kluczowa, 
i to po wszystkich stronach – ofiar oraz Sprawiedliwych. To oni powin-
ni mieć decydujące znaczenie dla zachowania pamięci. To te działania, 
prowadzone równolegle z pracą zachowania materialnych pozostałości, 
wykonywaną przez Fundację Auschwitz-Birkenau, mają najważniejsze 
znaczenie dla naszej wspólnej przyszłości. 
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Fundacja Auschwitz-Birkenau zajmuje się ochroną Miejsca Pa-
mięci. To stanowi podstawę edukacji o Holokauście. Jak ważna 
jest edukacja i czy jest prowadzona z wystarczającym wysiłkiem, 
biorąc pod uwagę rosnący na świecie antysemityzm, nienawiść 
i ksenofobię? 

Niestety, nie wiemy dokładnie, czego nam potrzeba. Edukacja ma tu 
ogromną rolę, jednak pytanie brzmi: jak stosować konkretne programy 
i projekty, aby zapobiegać i przeciwdziałać rasizmowi? Edukacja jest 
podstawą, ale musi być zrównoważona, mądra i oparta na fundamen-
cie prawdy. Tak samo jest z pamięcią o ofiarach II wojny światowej. 
Jeśli każdy z nas skupi się na konkretnej grupie ofiar, np. ze wzglę-
du na narodowość, wówczas naturalne jest to, że troszczyć będziemy 
się wyłącznie o ich losy, o to, co działo się z nimi w czasie wojny, 
ilu z nich zamordowano w obozach, ile było ofiar wśród ludności cy-
wilnej. Oznaczałoby to koniec edukacji ukazującej cierpienia innych 
i w niezwykle radykalnej formie prowadziłoby to do promowania na-
cjonalizmu i rasizmu. 

Auschwitz-Birkenau ma tu do odegrania niezwykle ważną rolę ze wzglę-
du na to, że wśród jego ofiar było tak wiele różnych narodowości, grup 
etnicznych czy religijnych. Deportowani oni byli do obozu w strasznych 
warunkach i tam ich mordowano. Dziś my, przedstawiciele kolejnych 
pokoleń, musimy zrozumieć, że obok jednej ofiary znajdowały się kolej-
ne. Musimy pamiętać o każdym „innym”. 

Pamięć nie może wykluczać. Często Żydzi mówią, że banalizuję nasze do-
świadczenie, ale moim zdaniem zdarzają się przypadki złej edukacji o Ho-
lokauście. Nie jestem pedagogiem, ale czuję, że jedną z rzeczy, którą mo-
glibyśmy robić inaczej, jest rozpoczęcie edukacji o Holokauście od wizyty 
w Auschwitz-Birkenau, kiedy bowiem wchodzi się do budynku obozowej 
latryny, wystarczy powiedzieć, jak odczłowieczani byli tam ludzie – wszy-
scy ludzie. Kiedy jesteś w tym strasznym miejscu i tam uczysz się o historii 
Holokaustu, wówczas rozmowa o tym, co działo się później, nabiera innego 
znaczenia. Powinniśmy próbować budować ten most z przeszłości do przy-
szłości. Bez tego nasz wysiłek może być próżny. 

Prawdopodobnie opowiadać o tym można na bardzo różne sposoby w za-
leżności od grupy społecznej czy wiekowej. W Izraelu mówiło się o wpro-
wadzaniu edukacji o Holokauście w przedszkolach. Moim zdaniem to zbyt 
wcześnie, ale wszystko zależy od treści. Musimy również brać pod uwagę, że 
w Izraelu każde małe dziecko słyszy o tragicznych losach naszych przodków 
przynajmniej dwa razy w roku – w okolicach 27 stycznia oraz Dnia Pamięci 
o Holokauście. Bez odpowiedniego wsparcia może się to skończyć traumą. 

Zaskoczeniem dla mnie były przypadki kongijskich potomków ofiar polityki 
króla Leopolda. Jest tam wiele postaw antysemickich wynikających z gniewu za 
to, że o Holokauście się pamięta, a o ich tragedii nie. To jeszcze raz pokazuje, że 
powinniśmy bardzo poważnie zastanowić się nad tym, jak otworzyć edukację 
dla przedstawicieli ofiar innych ludobójstw i jak równoważyć te różne doświad-
czenia. Edukacja i pamięć o Holokauście może być tu ważnym elementem. 
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Antysemityzm narasta w różnych formach i w różnych miejscach.  
Dlaczego? Jak walczyć z tym bardziej skutecznie?

Debata polityczna jest dziś znacznie bardziej gwałtowna i pełna napięć – w per-
spektywie globalnej. Wiedza o szczegółach historii Holokaustu zanika. Główną 
rolę w naszej strategii mierzenia się z tym wyzwaniem powinny odgrywać mu-
zea i edukacja. 

Powinniśmy szukać odpowiedzi w nowych technologiach. Na przykład ambasada 
Izraela w Polsce przygotowała hakaton. Podczas tego wydarzenia ludzie z Pol-
ski, Izraela i z innych krajów zastanawiali się, jak wykorzystać nowe technologie 
do walki z antysemityzmem. Mowa nienawiści, współczesne akty przemocy wy-
magają od nas ogromnej otwartości, jeśli chodzi o poszukiwanie skutecznych 
odpowiedzi. Dodatkowo potrzebna jest także globalna edukacja antyrasistow-
ska. Nigdy nie jest tak, że antysemityzm się nasila i w tym samym czasie zanika 
rasizm. Zjawiska te są ze sobą powiązane, dlatego też trzeba zajmować się nimi 
równocześnie. 

Otwartość, nowe technologie, Internet oraz przekładanie doświadczenia histo-
rycznego na sytuację współczesną są niezbędne do tego, aby młode pokolenia nie 
wpadły w pułapkę rasizmu. Im skuteczniejsze będą narzędzia dotarcia do dzieci, 
tym większe będą szanse na zmianę tego groźnego trendu. W tym roku w Izraelu 
pojawiła się inicjatywa stworzenia bloga pisanego z perspektywy ocalałego z Ho-
lokaustu. Zresztą projekt ten był przedmiotem bardzo burzliwej debaty. Jestem 
jednak pewna, że kolejne pokolenia mają prawo interpretować to, co się stało 
i próbować przekładać to na swój język pojęć. 

Od wielu lat Państwowym Muzeum 
Auschwitz-Birkenau kieruje Piotr Cy-
wiński. Jakie są Pani zdaniem głów-
ne osiągnięcia Muzeum, jeśli chodzi 
o zachowanie pamięci, edukację, ale 
też zarządzanie tą instytucją?

Ja nie wiem, jak on to robi. Dla normalne-
go człowieka to ogromne miejsce, z całą 
jego złożonością – tą historyczną i współ-
czesną – ale też ze wszystkimi emocjami, 
jest niemożliwe do opanowania. On jednak 
daje radę. 

Przede wszystkim, jak sprawić, że rocznie 
miejsce to odwiedza ponad dwa miliony 
osób, a każdy z nich czuje się ważny? Ta 
ocena wynika nie z mojego własnego do-
świadczenia, ponieważ w Miejscu Pamięci 
jestem często bądź jako ambasador, bądź 
z przyjaciółmi, którzy odwiedzają Polskę 
i chcą pojechać do Auschwitz. Wszyscy 
oni opuszczają Miejsce Pamięci z pewny-
mi uczuciami i wielkim smutkiem, co jest 
całkowicie zrozumiałe. Jednak wszyscy 
oni czują, że zostali w Muzeum właściwie 
przyjęci. To niezwykłe osiągnięcie. 

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau 
stoi przed ogromną skalą wyzwań. Myślę, 
że Piotr Cywiński kieruje tym miejscem 
w sposób niezwykle wszechstronny. Impo-
nuje jako lider. Wie, jak podchodzić do te-
matyki Holokaustu z wielkim wyczuciem, 
a także sprawia, że to straszliwe historycz-
ne doświadczenie dostępne jest dla ludzi 
z różnych środowisk. Jest jednym z najlep-
szych mówców w waszym kraju. 
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Pani ojciec był ocalałym z Holokaustu. Przeżył obóz Auschwitz. 
Proszę opowiedzieć więcej o jego doświadczeniu.

Mój ojciec był więźniem Auschwitz. Deportowano go, kiedy miał 9 lat. 
Tak naprawdę nie jesteśmy pewni jego wieku, ponieważ świadectwo uro-
dzenia zostało zniszczone. Kiedy dorastałam, nie zdawałam sobie sprawy, 
co to oznacza. Miał na przedramieniu numer. Pamiętam, że kiedy byłam 
bardzo młoda, myślałam: „aha, wszyscy tatusiowie mają takie numery”, że 
taki numer oznacza po prostu, że jest on moim ojcem. Kiedy dorastałam, 
powoli zdałam sobie sprawę, co to oznacza, ale tata nie rozmawiał o tym 
zbyt wiele. Kiedy jednak opowiadał, słuchałam bardzo uważnie. 

Poznałam wielu ocalałych. Wydaje mi się, że można ich podzielić na dwie 
kategorie. Są tacy, którzy ze względu na swoje przeżycia są pełni bólu, co 
zresztą zrozumiałe. Mój tata był tego przeciwieństwem. Budził się każ-
dego dnia i mówił: „Niech Bóg błogosławi Amerykę. Gail, czy wiesz, jakie 
masz szczęście, że urodziłaś się tutaj?” Ja odpowiadałam: „Tak tato, wiem”, 
choć przecież nie wiedziałam. Skąd miałam wiedzieć? Kiedy byłam starsza, 
zaczęłam uczyć się o Holokauście, poznałam kilku przyjaciół taty, którzy 
też przeżyli. Zaczęłam zdawać sobie sprawę z tego, przez co on przeszedł, 
ale źródłem było to, czego się uczyłam, a nie jego opowieści. 

On został uwięziony w Auschwitz w bardzo młodym wieku – deporto-
wano go z Niemiec, z Karlsruhe. Wsiadając do pociągu, stał w kolejce. 
Kiedy wypędzili ich z wagonów, siłą ustawiono go w kolumnie, aby SS 
mogło zdecydować o ich losie. Jego matka, ojciec, dziadkowie, babcie, 
wujkowie, ciocie – ich esesmani skierowali na prawo. On z bratem trafił 
na lewą stronę. Wtedy widział rodziców po raz ostatni. On i jego brat 
byli w obozie przez prawie cztery lata. 

Gail Becker 
Córka ocalałego z Auschwitz, gdzie spędził cztery lata.  

Dla upamiętnienia ojca zakłada po jego śmierci CAULIPOWER  
- firmę, która staje się producentem pizzy nr 1 w Ameryce
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Doświadczenie mojego ojca jest dość rzadkie, był on bowiem członkiem 
Sonderkommando, a większość z nich została zamordowana. Zabito ich 
tak wielu, gdyż byli ważnymi świadkami tego horroru. Esesmani zmusili 
ojca do wyrywania złotych zębów ze zwłok. To była jego praca, a dostał 
ją dlatego, że kiedy wysiadł z pociągu, wartownik zapytał go: „Co robił 
twój ojciec?” On odpowiedział: „Ojciec był dentystą”. Zatem dał mu parę 
kombinerek. 

Tę straszną pracę musiał wykonywać bardzo długo i widział, co dzieje się 
z ludźmi, którzy próbują się przeciwstawiać – wrzucano ich do pieca…
żywcem. Mówił, że bardzo starał się wykonywać swoją pracę tak dobrze, 
jak tylko się dało. 

Pod koniec wojny w ułamku sekundy podjął decyzję, która dosłow-
nie uratowała mu życie. Pewnego dnia, kiedy Rosjanie byli już bli-
sko, naziści prowadzili jego i innych więźniów w kolumnie do komo-
ry gazowej. Od drugiej strony nadchodziła grupa dzieci. W ostatniej 
chwili zdecydował się przeskoczyć z jednej grupy do drugiej. Miał 
nadzieję, że nikt nie zauważy. Kiedy strażnik odwrócił wzrok, udało 
mu się zmienić szereg i wmieszać w grupę dzieci. Kilka dni później 
wyzwolili go w Auschwitz Rosjanie. 

Po wojnie wrócił do Niemiec, jednak – jak bardzo wielu – nie mógł odna-
leźć nikogo z rodziny. Przeżył tylko on i jego brat. Brat chciał jechać do 
Izraela, a mój tata do Ameryki. Próbował przekonać swojego brata, ale 
ten nie słuchał – pojechał do Izraela i później zginął, walcząc w jednej 
z wojen. 

Ojciec wyjechał dzięki programowi Amerykańskiego Czerwonego Krzy-
ża. Następnie – a nie jest to bardzo znana historia – jak wielu innych 
ocalałych został powołany do wojska i wysłany na wojnę w Korei. Kiedy 
wrócił, statek zatrzymał się w San Francisco, gdzie tata rozpoczął nowe 
życie. Nigdy więcej już stamtąd nie wyjechał. 

Jaka jest perspektywa dziecka ocalałego z Holokaustu? 
Jak to wpływa na Pani życie, rodzinę, pamięć?

To zabawne. Wszystkie książki opisujące dzieci ocalałych z Holokaustu 
wydają się dość wiernie oddawać rzeczywistość. Przynajmniej z mojej 
perspektywy. 

Ocalałymi byli i tata, i mama. Moja matka uciekła do Anglii poprzez 
Kindertransporty. Wychowywała się tam w katolickiej rodzinie. Rodzice 
poznali się w Kalifornii, a ich małżeństwo nie trwało długo. Ktoś pomy-
ślałby, że związanie ze sobą dwóch ocalałych to dobry pomysł. Jednak 
zwykle kończyło się to raczej boleśnie. Oboje byli – co zrozumiałe – tro-
chę „popsuci”. Byli małżeństwem przez dwa lata, co wystarczyło, abym 
się urodziła. Ojciec mojej matki to jedyny z dziadków, który ocalał. Przy-
jechał do Kalifornii po wojnie i sprowadził potem moją matkę. Dziadek 
założył mleczarnię w Kalifornii – pobyty tam należą do najszczęśliw-
szych wspomnień z mojego dzieciństwa. 

Nie jest zaskoczeniem, że rodzice byli niesamowicie nadopiekuńczy, 
a edukacja była dla nich szczególnie ważna. Tata zawsze mawiał: „edu-
kacja to jedyna rzecz, której nikt nigdy ci nie odbierze”. 

W rodzinie ważne było też jedzenie – rodzice w młodości mieli tak nie-
wiele. To, że weszłam w branżę spożywczą, zapewne nie jest przypadko-
we. Swoją miłość pokazywali za pośrednictwem jedzenia – nakarmienie 
kogoś to był największy dar, sposób na okazanie ludziom swojego uczu-
cia. 

Bycie córką mojego ojca wpłynęło na mnie na bardzo wiele sposobów. 
Czuję w związku z tym ogromną odpowiedzialność. Moi synowie także, 
choć być może nie tak dużą, jak ja. Ze względu na to, przez co przeszedł 
mój ojciec, zdecydowałam się wejść do rady Friends of Auschwitz-Birke-
nau Foundation i zrobić tam tyle, ile się da. Czułam, że inaczej całe jego 
cierpienie poszłoby na marne. Jeżeli ten ból nie przekłada się potem na 
coś pozytywnego, to wszystkie te stracone życia poszłyby na marne. To 
byłoby najgorsze. 

W tym duchu tata spotykał się z uczniami w szkole mojego syna i opo-
wiadał swoją historię. Mam cudowne zdjęcie taty – moje ulubione – na 
którym otaczają go te wszystkie dzieciaki. Dla nich on był jak gwiazda 
rocka. Chcieli go dotknąć, uścisnąć mu dłoń, zrobić sobie z nim zdjęcie 
i go uściskać. To było niesamowite. 

Kiedy zdaję sobie sprawę, że niedługo nie będzie już z nami ocalałych, 
ogarnia mnie smutek. Niedawno jeden ocalały z Holokaustu zginął 
w wypadku samochodowym w Los Angeles. Sprawca zbiegł, w zeszłym 
tygodniu, niedaleko mojego domu. Ocalały miał 91 lat. To było jak 
nóż wbity w serce, przejmująco przykre. Przetrwać to wszystko i potem 
zginąć, przechodząc przez ulicę. 
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Jak to się stało, że zaczęła Pani pracować dla Friends of Auschwitz-
-Birkenau Foundation?

Podczas pierwszego wyjazdu do Auschwitz spotkałam się z Piotrem Cy-
wińskim, dyrektorem Muzeum. Wcześniej zapowiedziałam swój przyjazd, 
dając znać, że będzie ze mną ocalały. Mój ówczesny szef Richard Edel-
man przyjaźnił się z naczelnym rabinem Polski Michaelem Schudrichem, 
zatem Michael Schudrich, który pochodził z Nowego Jorku, przedstawił 
mnie Piotrowi Cywińskiemu. Poznałam go, a on pomógł mi zrozumieć 
całe zagadnienie. Richard zapytał, czy może jechać ze mną. Chciał wziąć 
ze sobą swoje dwie córki. Oczywiście zgodziłam się, uznając, że chciała-
bym również, aby i mój syn tam pojechał. 

W czasie wizyty ktoś zapytał Richarda, czy chciałby zasiąść w radzie 
Fundacji. Odpowiedział: „Zapytajcie Gail”. Zapytali, a ja zgodziłam się 
natychmiast. To było beszert, co po hebrajsku znaczy, że „tak było pi-
sane”. 

Od samego początku było jasne, że będziemy starać się zebrać jak naj-
więcej pieniędzy na projekty konserwatorskie Fundacji Auschwitz-Birke-
nau. Robiliśmy tyle, ile się da. Pamiętam, że kiedyś z moim synem Joshuą 
byliśmy w domu polskiego Konsula Generalnego w Los Angeles. Urzą-
dził on duże wydarzenie fundraisingowe dla Fundacji. Zaprosiłam ojca 
i pokazaliśmy tam film o nim. Syn rozmawiał potem z obecnymi tam 
gośćmi. Tak zaczęły się pierwsze kontakty. Próbowaliśmy kontaktować 
ze sobą ludzi i chyba udało się sporo zrobić. Chciałam robić znacznie 
więcej, ale nie było to proste, bo wychowywałam dwójkę dzieci, miałam 
mnóstwo pracy i sporo odpowiedzialności. Próbowałam robić, co mo-
głam, ale chciałam robić więcej. 

Później została Pani przewodniczącą Rady Friends of Auschwitz-
-Birkenau Foundation. Jakie były Pani zadania?

Wtedy bardzo mocno byliśmy zaangażowani w fundraising. Fundacja nie 
była jeszcze tak zaawansowana, jak dziś. Mieliśmy bardzo małą Radę – tylko 
cztery osoby. Pamiętam, że byliśmy na spotkaniu w biurze jakieś kancela-
rii adwokackiej i Jacek Kastelaniec, ówczesny Dyrektor Generalny Fundacji, 
podszedł do mnie i mówi: „Chcemy, żebyś kierowała Friends of Auschwitz-
-Birkenau Foundation”. Odpowiedziałam, że nie wiem, jak być przewod-
niczącą Rady, ale chętnie pomogę, jak tylko umiem. Odpowiedział: „Nie, 
nie – musisz to zrobić”. Znacie Jacka – nie można mu odmówić. 

Biorąc pod uwagę, gdzie ja wówczas byłam i gdzie była Fundacja, udało nam 
się osiągnąć całkiem sporo. Pomagałam głównie w kwestiach marketingo-
wych. To była moja misja. Czasami problemem było to – zresztą nic w tym 
dziwnego – że Friends próbowali zrobić coś, na co nie było czasu i pieniędzy. 
Mieliśmy znakomite pomysły, jednak nie mogliśmy ich wprowadzić w ży-
cie. Kiedy zbliżała się 70. rocznica wyzwolenia Auschwitz, zasugerowałam, 
że moglibyśmy wynająć ekipy filmowe, które pomogłyby opowiedzieć te 
niezwykłe historie ocalałych, których wyjazd na obchody organizowaliśmy. 
Niestety nikt nie miał wówczas środków, żeby to zrobić.

W tamtym okresie Fundacja Auschwitz-Birkenau w Polsce skupiona była na 
pozyskiwaniu funduszy od państw, co było słuszne. To stamtąd przekaza-
no większość pieniędzy. Do dziś najbardziej zawstydza mnie to, że większość 
ludzi w USA nie ma pojęcia, co te wszystkie państwa zrobiły, aby budować 
kapitał Fundacji. To bardzo inspirująca historia – przekazać pieniądze na tak 
ważny cel. Wtedy waliłam głową w ścianę – to było wyzwanie. 

Próbowałam kontaktować ludzi z Fundacji z różnymi osobami w kilku kra-
jach. Nie zawsze się to udawało, bowiem Fundacja nie miała jeszcze dużych 
środków na działalność. Wtedy skupiano się przede wszystkim na pań-
stwach-donatorach. Nie twierdzę, że była to zła strategia. Mogliśmy zrobić 
tylko tyle, na ile pozwalała ówczesna sytuacja.
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Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau jest pewnym wzorcem 
i punktem odniesienia dla innych miejsc pamięci. Co inne miejsca  
powinny zrobić, aby lepiej spełniać swoją misję społeczną? 

Zanim założyłam własną firmę, pracowałam wcześniej w PR i marketin-
gu. Szansą jest pokazanie tej pracy w taki sposób, który ułatwi ludziom 
jej szybkie zrozumienie. Są to przecież wysiłki bardzo rozproszone, to 
jest bardzo daleko, dla wielu ludzi, którzy nie rozumieją, dlaczego jest to 
tak ważne; z daleka to wszystko może wydawać się nie aż tak istotne. 
Dlatego miejsca pamięci i muzea powinny być czymś więcej, niż tylko 
reprezentantami historii, która się tam wydarzyła. Powinny zastanowić 
się, jak mogą wpłynąć na świat po to, aby ignorancja i nietolerancja 
nie miały racji bytu, żeby nigdy się nie powtórzyły. Dzięki temu będą 
cały czas potrzebne w dzisiejszym świecie. Każdego dnia cieszą mnie 
przychodzące informacje, że coraz więcej ludzi odwiedza Auschwitz, ale 
trzeba pamiętać, że jest także ogromna liczba ludzi, którzy nigdy o Ho-
lokauście nie słyszeli. To jest najbardziej przerażające ze wszystkiego. 

Zatem jak możemy zebrać te wszystkie informacje i statystyki i spra-
wić, żeby nabrały one znaczenia, żeby pomagały ludziom, żeby wpływa-
ły na coś dobrego? Po pierwsze trzeba być nowoczesnym. Trzeba stać 
się potrzebnym. Nie wystarczy patrzeć tylko na to, co wydarzyło się 75 
lat temu. To zacznie działać, kiedy będziemy uczyć się o wydarzeniach 
sprzed 75 lat i myśleć: „mój Boże, muszę zrobić wszystko, aby to nigdy 
się nie powtórzyło”. 

Oczywiście pomóc mogą strategie menadżerskie, takie jak marketing. 
W Edelmanie miałam sporo klientów biznesowych, ale także kilka orga-
nizacji non-profit. Ludzie zawsze myślą, że dla firm non-profit pracuje 
się łatwiej. Tak naprawdę to znacznie trudniejsze, ponieważ panuje tam 
duża konkurencja o ograniczoną sumę pieniędzy. Trudno zdefiniować 
łańcuch wartości organizacji pozarządowych, ale też ciężko uzasadnić 
wydatki. Należy jednak określić priorytety, aby przekaz był jasny, aby 
było w tym ważne przesłanie. Muzea i miejsca pamięci muszą nad tym 
mocno pracować. 

Auschwitz odwiedzają miliony ludzi, są poruszeni, chcą coś zrobić, na-
tomiast pytanie brzmi: jak wykorzystać ten wyjątkowy w ich życiu mo-
ment, aby zaangażować ich na całe życie? 

Pracowała Pani dla różnych dużych firm, na różnych stanowiskach.  
Jest pani założycielką własnej, odnoszącej sukcesu firmy – CAU-
LIPOWER. Czy to zmienia perspektywę związaną z odpowie-
dzialnością za zachowanie pamięci o Holokauście i za edukację?

Wydaje mi się, że tak. Jestem świadoma tego, że gdyby mój ojciec nie 
założył swojej małej firmy, CAULIPOWER nigdy by nie powstało. Gdy-
by on nie był przedsiębiorcą, nigdy nie miałabym inspiracji, aby pójść 
w jego ślady. Gdyby nie pozostawił mi w spadku odrobiny pieniędzy, 
nigdy nie byłabym w stanie zostawić poprzedniej pracy i założyć własnej 
firmy. Ja też chciałam zrobić coś, co ma znaczenie. Dlatego w CAULIPO-
WER bardzo ważny jest czynnik społeczny. Przeznaczam pewną część 
zysku na budowę przyszkolnych ogrodów edukacyjnych w zaniedba-
nych amerykańskich szkołach. W szkołach miejskich, szkołach, które nie 
mają dużych środków, budujemy ogrody, gdzie dzieciaki mogą uczyć się 
o magii uprawiania warzyw. 

Mam nadzieję, że pewnego dnia będę mogła uczcić pamięć mojego ojca 
dużą donacją na Fundację. Dlatego tak ciężko pracuję. Dla mnie każde 
pokolenie, na całym świecie, powinno w jakiś sposób działać na rzecz tej 
organizacji – poprzez czas, energię, pieniądze, zasoby, głos. 

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau odgrywa w naszych wysił-
kach rolę kluczową. Dbamy o Muzeum. Chcemy, aby istniało ono zawsze 
i chcemy, aby angażowało ludzi jak najmocniej. To, na czym zależy nam 
najbardziej, to żeby życie tych, którzy na własne oczy zobaczyli to, co się 
tam stało, zmieniło się… na zawsze.
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 Podpis zdjęcia

Jacek Kastelaniec 
Dyrektor Generalny Fundacji Auschwitz-Birkenau (2009-2015)

Wespół z Profesorem Bartoszewskim i dyrektorem Piotrem  
Cywińskim współtworzył Pan Fundację Auschwitz-Birkenau.  
Proszę powiedzieć, co złożyło się na decyzję o powstaniu  
Fundacji.

Piotr Cywiński obejmując stanowisko dyrektora Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau, w jedną z pierwszych podróży wybrał się do Sta-
nów Zjednoczonych. Uznał, że skutecznie i odpowiedzialnie prowadzo-
ny fundraising może wspierać muzea, które w USA poza dotacją pań-
stwową znaczną część swoich dochodów czerpią z prywatnych źródeł. 
Doszedł do wniosku, że warto spróbować wdrożyć podobne działania 
w odniesieniu do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. 

Przy czym od razu pojawiły się dwie możliwości: by program fundra-
isingu oprzeć na profesjonaliście z USA, czyli za ogromne pieniądze, bo 
to są pensje idące w setki tysięcy dolarów rocznie, znaleźć na to środki, 
ewentualnie zaproponować takiej osobie procentowy udział w tym, co 
udałoby się pozyskać; lub drugi wariant, bardziej pozarządowy: wyzna-
czyć osobę, która zbuduje taki program od podstaw, na bazie lokalnej 
specyfiki. I tak, po kilku miesiącach Piotr Cywiński złożył mi taką pro-
pozycję. Miałem wówczas 25 lat. Piotr przyjął założenie, że współorga-
nizowane przeze mnie manifestacje, koncerty, przedsięwzięcia na rzecz 
demokracji na Białorusi, na Ukrainie, są wystarczającą przesłanką, by 
móc powierzyć mi stworzenie fundraisingu na rzecz Muzeum. 
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I jak Pan zareagował na tę propozycję?

Moja pierwsza reakcja była powściągliwa. Pomyślałem, że przecież nie mam 
żadnego doświadczenia w zbieraniu pieniędzy... Trudno mi było wtedy zro-
zumieć, że organizowanie koncertu za milion złotych bez budżetu jest de 
facto pozyskiwaniem zasobów finansowych. 

W tamtym czasie byłem świeżo upieczonym absolwentem studiów dzien-
nikarskich, które ukończyłem na jednym z uniwersytetów francuskich. W tle 
był również wątek osobisty – prawie cała rodzina mojego dziadka zginęła 
w Holokauście. To skłoniło mnie do poważnego zastanowienia się nad tym 
wyzwaniem. 

Piotr Cywiński przyszedł na moje 25 urodziny i od razu zaczął  rozmowę od 
pracy. Zaraził mnie energią i misją: opowiadał o znaczeniu Miejsca Pamię-
ci, mówił, że sam nie zdawał sobie na początku sprawy, że tak bardzo jest 
w stanie oddać się pracy. Kiedy spotkaliśmy się nazajutrz jego, pasja i prze-
konanie o wyjątkowości Auschwitz zrobiły na mnie jeszcze większe wraże-
nie. To było dla mnie kluczowe, bowiem wszystkie dotychczasowe działania 
społeczne opierały się na przeświadczeniu, że robimy coś ważnego, potrzeb-
nego, a nasz skromny wkład wynika właśnie z woli dokonania zmiany. 

Szybko przeszliśmy do szczegółów i okazało się, że Piotr nie ma pienię-
dzy na poważną pensję, ale może uda się oprzeć naszą współpracę na 
success fee. W zasadzie jego wiedza w tym zakresie opierała się w cało-
ści na doświadczeniach zdobytych podczas jednej podróży do Stanów, 
nie można więc powiedzieć, że była głęboka... kiedy dziś wracamy do 
tego okresu, często śmiejemy się z naszych początków.

Formalnym początkiem naszej współpracy było moje zatrudnienie 
w dziale prasowym Muzeum. Piotr poprosił mnie, bym na podstawie 
rozmów z dyrektorami poszczególnych pionów tej instytucji przygoto-
wał plan fundraisingowy. Kluczowa była rozmowa z Rafałem Pióro, dy-
rektorem konserwacji w Muzeum Auschwitz-Birkenau, który na wstępie 
powiedział: „Mamy dramatyczną sytuację! Potrzebujemy ogromnych 
środków, bo te, które od rządów wielu państw na konserwację zebra-
li Ronald Lauder i Kalman Sultanik, skończyły się kilka lat wcześniej, 
a obecnie Auschwitz-Birkenau, a w szczególności Birkenau, czyli budyn-
ki, baraki, ruiny, grożą zawaleniem. Spadłeś nam z nieba, a jeżeli mamy 
poważnie myśleć o zachowaniu Miejsca Pamięci dla przyszłych pokoleń, 
to musimy zacząć działać długofalowo”. 
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Bardzo szybko zrozumiałem, że proces konserwacji jest pętlą i że pierwszy 
barak, który zostanie zakonserwowany w roku 2010, już kilka lat później 
musi być ponownie poddany temu procesowi. A to dlatego, że te budynki 
stworzono na chwilę, do przeprowadzenia procesu Zagłady. Miały swój 
konkretny cel i na pewno ich konstruktorzy nie myśleli o tym, że będą 
zachowane po wsze czasy i służyły jako przestroga dla przyszłych pokoleń. 
Prawdziwe wyzwanie polega właśnie na tym – zachowanie prawdy, która 
służy edukacji młodych pokoleń, ale też jako oręż w walce z tzw. negacjo-
nistami, którzy twierdzą, że Szoa się nie wydarzyło. Dlatego KL Auschwitz 
trzeba tu i teraz zabezpieczyć, to znaczy stworzyć mechanizm, który po-
zwoli bezpiecznie planować konserwację – w oparciu o najnowsze meto-
dy, specjalistów i nie tylko wtedy, kiedy szczęśliwym trafem pojawią się 
pieniądze. Stąd zrodził się pomysł, który podsunął mi Jacek Michałowski, 
który pracował wówczas w Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, żeby 
zbudować kapitał żelazny, którego odsetki zasilać będą program konser-
wacji. To była dla nas wszystkich, Profesora Bartoszewskiego, Piotra i dla 
mnie zupełnie nowatorska myśl.

Obliczyliśmy, że aby sfinansować konserwację Auschwitz-Birkenau, po-
trzebne będzie 120 milionów euro. Po latach wiemy, że i to nie wystar-
cza, bo każdy projekt zrealizowany w ramach Globalnego Planu Kon-
serwacji dostarcza nowych doświadczeń, ale też nowych zadań, bo na 
przykład w toku konserwacji baraków murowanych odkrywa się setki 
przedmiotów osobistych więźniów, o których istnieniu nie wiedzieliśmy. 
Każdy z tych artefaktów trzeba zabezpieczyć z poszanowaniem pamięci 
o jego właścicielu. Proszę pamiętać, że dopiero dzięki funduszom udo-
stępnianym przez Fundację Auschwitz-Birkenau te pionierskie prace 
mogą toczyć się w należytych warunkach, tj. bez pośpiechu, w stabilno-
ści i z zabezpieczeniem ciągłości. Nie znam innych miejsc pamięci, gdzie 
konserwacja odbywałaby się w taki sposób…

Wspólnie z Jankiem Mencwelem przystąpiliśmy do budowania takiego 
zespołu Fundacji, który poprzez nastawienie na cel i działanie w sposób 
przejrzysty, profesjonalny pozwoli krok po kroku zdobywać kolejnych 
partnerów naszego projektu.
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Co na etapie tworzenia Fundacji Auschwitz-Birkenau było dla 
Pana najtrudniejsze, co Pana zaskoczyło i czy udało się Panu 
przezwyciężyć te bariery?
 
Pierwsze wyzwanie polegało na przekonaniu Profesora Bartoszewskiego 
do tego, że pomysł Fundacji jest co prawda szalony, ale realistyczny.  
To było trudne... To zadanie wziął na siebie Piotr Cywiński, co było klu-
czowe, ponieważ najważniejsza od początku była wiarygodność, a ją 
uosabiał właśnie Profesor – w oczach partnerów krajowych i zagranicz-
nych. Byliśmy bardzo szczęśliwi, kiedy Władysław Bartoszewski zgodził 
się być fundatorem. 

Kiedy, jakiś czas później, Profesor na zebraniu Rady Fundacji w Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów powiedział: „to że nam udało się zdobyć 
100 milionów euro, to jest niesamowite i muszę się przyznać, że uwa-
żałem, że ten pomysł jest szalony i niewykonalny, a teraz uważam, że 
ten pomysł jest szalony, ale wykonalny”, byłem z tego bardzo dumny. To 
pokazało, że Profesor był zadowolony, że miał poczucie, że Auschwitz 
jest o krok bliżej do zabezpieczenia. 

Kolejne kroki były równie trudne, ale zarazem ciekawe; pokazywały, 
że jest cały szereg ludzi, którzy są gotowi nas wesprzeć. Projekt sta-
tutu Fundacji napisał mój kolega, który był wtedy studentem prawa. 
Bez honorarium. Zwróciliśmy się do kancelarii Weil, Gotshal & Manges, 
żeby nam pomogli od strony prawnej, chodziło zwłaszcza o zbadanie, 
jak zgodnie z prawem podatkowym należy przyjmować pieniądze od 
państw i darczyńców indywidualnych. W tym przypadku bardzo pomoc-
nym był Roman Rewald, jeden z parterów zarządzających w kancela-
rii Weil, Gotshal & Manges. Przekonał kancelarię do wsparcia Fundacji 
na zasadzie pro bono. Dzięki Romanowi Rewaldowi poznałem Józefa 
Wancera, szefa banku BPH, który pomógł nam zorganizować struktu-
rę Fundacji i od samego początku stał się jej nieodłączną częścią. Jego 
zaangażowanie i oddanie sprawie pomogły w wielu krytycznych mo-
mentach. Józef Wancer powiedział mi wtedy: „Wie Pan, to jest dla mnie 
bardzo ciekawe również ze względów osobistych. Chciałbym, by Pan do 
mnie przyszedł, byśmy o tym porozmawiali”. I jeszcze: „Uważam, że to 
co robicie, jest bardzo ważne. Rodzinnie czuję się związany z tą tematy-
ką i chciałbym pomóc”. W konsekwencji Józef Wancer zgodził się wejść 
do Rady Fundacji, w której pozostaje niesłychanie aktywnym członkiem. 
Zorganizował Komisję Finansową, która obradowała około czterdzie-
stu razy w ciągu dziesięciu lat, jest tytanem pracy, a w dodatku wierzy 
w sens naszego działania.

Mieliśmy zatem kilka istotnych elementów: poparcie Profesora  
Bartoszewskiego, dobrą firmę prawniczą, doświadczenia Józefa Wan-
cera. Brakowało nam biura i, co dość istotne, środków na opłacanie 
działalności. Profesor zaangażował się na całego. Przekonał Premiera 
Donalda Tuska, żeby ten wysłał list do szefów innych rządów, dzięki cze-
mu sprawa nabrała kolejnego poważnego wymiaru: powstała fundacja 
z istotnym celem, której rękojmi udzielił premier rządu. Po chwili okaza-
ło się, że Ambasada Izraela i sam Izrael bardzo poważnie interesują się 
sprawą, a my organizacyjnie jesteśmy cały czas w lesie – zebrania wciąż 
odbywały się w parku na Starej Ochocie... Powiedziałem wówczas do 
Piotra: „Słuchaj, natychmiast potrzebujemy biura, tak się dalej nie da”. 
I zaczęliśmy rozmowy z pierwszymi krajami. Docierały do nas sygnały, 
że Niemcy rozważają poważne zaangażowanie, w związku z czym ko-
nieczna stała się wymiana korespondencji. I żeby wysłać faks do Amba-
sady RFN, musiałem zrobić to z poczty na rogu ulic Filtrowej i Asnyka. 
Pozostało modlić się, żeby adresat nie zdecydował się odpowiedzieć na 
numer, z którego przyszedł ten faks… okazałoby się wówczas, że roz-
mawiamy o wielkim przedsięwzięciu, a jesteśmy organizacją kanapową.
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Fundacja Auschwitz-Birkenau realizuje swoją misję, uwzględ-
niając metodologię świata finansów i bankowości. Jak udało 
się Panu zachować równowagę pomiędzy kulturą korporacyjną 
a kulturą organizacji pozarządowych? 

Zderzenie tych dwóch rzeczywistości bywało brutalne. To trudne pyta-
nie, bo kiedy zaczynaliśmy ten projekt, to nie zdawaliśmy sobie sprawy, 
że ten aspekt korporacyjny jest niesamowicie ważny, że on wprowadza 
poza wszystkim efektywność, na czym nam serdecznie zależało. Kluczo-
wą postacią dla tego wymiaru jest wspomniany już Józef Wancer. To on 
wprowadził do Fundacji ład korporacyjny. Z kolei zadanie Piotra Cywiń-
skiego i moje, dodam, że trudne, polegało na tym, by znaleźć odpowied-
ni balans. Józef Wancer miał tendencję do tego, by nas zorganizować jak 
bank, bo całe jego życie zawodowe związane jest z tym sektorem. To jest 
naturalne. A myśmy mieli tendencję, by było pozarządowo, spontanicz-
nie, bez przesadnych formalności, bo taki jest świat organizacji pozarzą-
dowych. Udało nam się przewalczyć, że Fundacja nie będzie posługiwała 
się pieczątkami, co oczywiście kilkakrotnie skomplikowało nam życie. 
Przykładem jest Rosja, która przekazała milion dolarów na Fundację, 
a dla której brak pieczątki okazał się poważną przeszkodą formalną. 
Sprawa otarła się o Moskwę. W efekcie, Rosjanie poprosili o parafkę na 
każdej stronie dokumentu. To było symboliczne zwarcie między światem 
korporacyjnym a światem NGO’sów. 

Józef Wancer wsparł nas w przekonaniu, że pełna przejrzystość i sto-
sowanie procedur mogą Fundacji wyjść tylko na dobre; że regularność 
raportowania, co niektórym może wydawać się nudne, jest niesamowi-
cie istotna. Zawsze powtarza, że reputacja, to jest wszystko, na czym 
taka organizacja może się opierać. Podkreślał, że dla darczyńców, dla 
zewnętrznych organów kontrolujących naszą działalność ważne jest, 
kiedy procedury są dobrze opisane, zorganizowane, a wówczas my mo-
żemy się skupić na tym, co chcemy osiągnąć, czyli na zachowaniu au-
tentyzmu Auschwitz-Birkenau, innych miejsc pamięci oraz na edukacji. 
Ten konflikt momentami był mocny, ale on był twórczy. 

Proszę opowiedzieć o pozyskaniu pierwszych pieniędzy na  
rozruch Fundacji i organizację biura.

Pierwszym krajem, który zgłosił swój akces do Fundacji, były Niemcy. 
Na tym etapie wiele osób wiedziało, że sprawa jest pilna, że substancja 
Miejsca Pamięci wymaga szybkiego działania, dlatego kanclerz Angela 
Merkel zadeklarowała, w odpowiedzi na apel premiera Tuska, że „na po-
czątek dajemy milion euro, a potem więcej”. To było ważne, ale trudne 
zarazem. Nie było wiadomo, w jaki sposób te pieniądze przekazać, nie 
byliśmy na to przygotowani. Mieliśmy zatem sukces w postaci pierw-
szej dużej deklaracji na rzecz Kapitału Wieczystego, ale wciąż brakowało 
nam środków na działanie operacyjne. Na to zapotrzebowanie odpowie-
działy Niemcy, przekazując prawie 40 tysięcy euro na koszt prowadze-
nia biura w pierwszym roku. Udało nam się zatrudnić Marię Zalewską, 
z którą składaliśmy pierwsze raporty z działalności FAB, jednocześnie za-
cząłem intensywnie podróżować i jednym z pierwszych kierunków była 
Francja i Fondation pour la Mémoire de la Shoah. To było badanie tere-
nu, czy partnerzy francuscy rozumieją naszą perspektywę. Początkowe 
spotkania były trudne, oni widzieli młodego chłopaka w źle skrojonym 
garniturze, który opowiada o milionach. Czułem, że muszę się tłuma-
czyć, czy w ogóle rozumiem, czym jest Holokaust i że Auschwitz jest 
głównie miejscem zagłady Żydów europejskich. W pewnym momencie 
powiedziałem: „Proszę mi nie wyjaśniać podstawowych rzeczy, bo cała 
rodzina mojego dziadka zginęła w Holokauście”. To pozwoliło odbloko-
wać atmosferę i zacząć budować zaufanie. W efekcie Fondation pour 
la Mémoire de la Shoah przekazała Fundacji Auschwitz-Birkenau sto 
tysięcy euro na kolejny rok działalności. Dzięki temu mogliśmy otworzyć 
biuro przy ul. Twardej 6 w Warszawie, które, dzięki wsparciu Piotra Ka-
dlčika, na dobrych warunkach dostaliśmy od Gminy Żydowskiej. 
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Jak wyglądał proces budowania zespołu w pierwszych latach 
działalności Fundacji?

Struktura Fundacji polegała na tym, idąc od góry, że mamy fantastyczną 
Radę, której członkowie są bardzo aktywni, łącznie z Profesorem Barto-
szewskim: organizują spotkania, rozmowy polityczne, doradzają i służą 
doświadczeniem. Dalej Zarząd, na czele którego stoi Piotr Cywiński, Łu-
kasz Rozdeiczer, znakomity prawnik, oraz Rafał Pióro, niezwykle skrupu-
latny konserwator, przy tym decyzyjny menadżer. Jako członek Zarządu 
cieszyłem się zaufaniem pozostałych kolegów. I wreszcie Zespół Funda-
cji, który wszystko realizował, wspomniany już Jacek Mencwel, Maria 
Zalewska i kolejni pracownicy – Anna Miszewska, Maciej Antosik, Ma-
ciej Bulanda, Anna Barbur, Aleksandra Maj. Dzięki Radzie Fundacji oraz 
Komisji Finansowej wszyscy mogli się uczyć. Wszyscy wierzyli, że to, co 
robimy, jest ogromnie ważne i że trzeba tę sprawę załatwić. 

Jaka jest Pańska wizja przywództwa?

To jest według mnie niezbędna mieszanka orientacji na relacje i wyni-
ki. Relacje z pracownikami były partnerskie. Z drugiej strony była jasna 
hierarchia: szefem jest Piotr Cywiński, który ponosi odpowiedzialność, 
więc jeśli pojawia się merytoryczna rozbieżność, to on ją rozwiązuje na 
wyższym poziomie. Natomiast, jeśli na poziomie operacyjnym w Zespole 
mieliśmy odmienne zdania, ja wszystkiego wysłuchiwałem, ale podej-
mowałem ostateczną decyzję. Nie zawsze z tymi decyzjami Zespół mu-
siał się zgadzać, ale ja byłem rozliczany z wyników i to wszyscy wiedzieli 
i akceptowali. A ostateczny cel był wspólny: zabezpieczenie Miejsce Pa-
mięci Auschwitz-Birkenau. 

No właśnie, głównym celem Fundacji Auschwitz-Birkenau jest 
zabezpieczenie autentyzmu Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau. 
Czy wartość autentyzmu ma wyłącznie walor historyczny, czy 
może służyć współczesnej walce z antysemityzmem i ksenofobią? 

Zachowanie autentyzmu to jest początek, a zarazem konieczność, którą 
Profesor Bartoszewski zdefiniował w następujący sposób: zachować tyle, ile 
się da z Auschwitz-Birkenau i innych miejsc pamięci, a wówczas następne 
pokolenia będą mogły z tego czerpać. Kluczem jest edukacja i wykorzysta-
nie w tym zakresie Miejsca Pamięci oraz innych miejsc Zagłady Żydów i in-
nych narodów oraz znalezienie takich instrumentów, które pozwolą dotrzeć 
do młodych pokoleń; chodzi przy tym też o stworzenie, za pośrednictwem 
miejsc pamięci, mostów łączących historię z współczesnością, zachęcają-
cych do refleksji i do działania. Mówiąc ogólnie, chodzi o miejsca, które będą 
zapobiegały powtórce z historii.

Od początku było jasne, że celem jest udostępnienie autentycznego  
Auschwitz-Birkenau dla kolejnych milionów odwiedzających; żeby powsta-
ły warunki do zadawania najbardziej bolesnych i najtrudniejszych pytań na 
temat natury Holokaustu, istoty zbrodni II wojny światowej, niezależnie od 
tego, czy ofiarami byli polscy więźniowie polityczni, Romowie, jeńcy ra-
dzieccy czy skazani na Zagładę Żydzi. To miejsce jest niesłychanie istotnym 
narzędziem upamiętnienia ofiar na zawsze. Cały czas dręczy mnie pytanie 
dotyczące zachowania proporcji pomiędzy tymi, którzy tam zostali zamor-
dowani, a tymi, którzy przeżyli to piekło. To jest olbrzymie wyzwanie, po-
nieważ historia drogi tych, którzy zostali przywiezieni wagonami prosto na 
śmierć, jest bardzo krótka. Nie mamy faktów innych niż selekcja i przebieral-
nia, gazowanie, krematorium. To jest krótkie. I bardzo bolesne. 

Z tego punktu widzenia najważniejsze są ruiny krematoriów i komór ga-
zowych. Pomimo, że trzeba użyć wyobraźni, wiedzy konserwatorskiej, to za 
każdym razem gdy tam jestem, przeżywam dojmujące przygnębienie. Ruiny 
uświadamiają bowiem, co tu w tym konkretnym miejscu się działo. Stanię-
cie twarzą w twarz w najtrudniejszym miejscu całego Auschwitz-Birkenau 
robi piorunujące wrażenie, cegły, miejsce, finał wszystkiego. Uważam, że na 
tym skrawku ziemi autentyzm jest kluczowy. Dzięki barakom widzimy, jak 
przestrzennie gigantyczne było to przedsięwzięcie, szczególnie pamiętając, 
że byli tam ludzie. A tam było 100 tysięcy ludzi. Bo w tym konkretnym miej-
scu działy się rzeczy dla nas niewyobrażalne. Niewyobrażalne! Ja nie próbuję 
sobie tego wyobrazić, ponieważ to pozostaje nie do ogarnięcia. 

Dzięki zachowanemu autentyzmowi Auschwitz-Birkenau możemy pró-
bować wejść na wyższy poziom refleksji, emocji, zastanowienia się, jak do 
tego doszło, czym jest antysemityzm, czym jest systemowe odczłowiecza-
nie, czym jest mechanizm decydowania w przeciągu ułamka sekundy o ży-
ciu i śmierci człowieka. To miejsce powinno cały czas budzić większą, a nie 
mniejszą świadomość kolejnych pokoleń; ludzi, którzy już nie będą mieli 
możliwości rozmowy z ocalałymi z Auschwitz-Birkenau, ale będą mogli 
zobaczyć autentyczne miejsce. Wydaje mi się, że bardziej niż 10 lat temu 
właśnie dzisiaj potrzebujemy właściwie wykorzystać to miejsce. 
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Jedną z cech działalności Fundacji Auschwitz-Birkenau jest 
skuteczność w pozyskiwaniu środków. Proszę więcej opowie-
dzieć o metodach pracy.

Najważniejsza rzecz: trzeba być absolutnie przekonanym o zasadności 
celu, na który zbierane są środki, ponieważ podczas rozmowy z instytu-
cjami czy osobami, które nie znają szczegółów naszych działań, wiary-
godność jest najważniejsza. Na przestrzeni tych 10 lat, od kiedy się tym 
zajmuję, żadne strategie fundraisingowe nie dałyby tyle, co szczerość, 
rozmowa z głębi serca, z przekonania, że to, co robimy, jest po prostu 
ważne. Byłem i jestem przekonany, że zachowanie Auschwitz-Birkenau 
musi się zacząć tu i teraz. Nasi rozmówcy to widzieli, bo skutecznie tłu-
maczymy, że bez pomocy tej konkretnej osoby to się nie uda. I jeszcze 
jedno. Praca od rana do nocy. Piotr Cywiński na początku powiedział: 
„Słuchaj, to jest taka praca, że wstajesz o siódmej rano i masz wrażenie, 
że to jest za późno. To jest taka praca, że idziesz spać o pierwszej w nocy 
i masz wrażenie, że to jest za wcześnie”. Miał rację. 

Na czym polega główny przekaz Fundacji Auschwitz-Birkenau 
do darczyńców?
 
Są różne poziomy. Generalny przekaz musi być ujednolicony i docierać 
do wszystkich, czyli być przejrzysty, jasny. Auschwitz-Birkenau to miej-
sce śmierci ponad miliona istnień ludzkich. To jest cmentarz, miejsce 
święte. Auschwitz-Birkenau to miejsce, z którego cudem ocaleli inni. 
Dla nich z kolei Auschwitz oznacza wspólnotę okropnego losu. Suma 
tych doświadczeń musi być dla nas nauką, bolesną, ale prawdziwą, która 
pozwoli nam przeciwstawić się nienawiści, ksenofobii. Takie przedsta-
wienie projektu pozwala na zrozumienie działań Fundacji wobec od-
biorców z całego świata, to podstawa. Do tego dochodzi zróżnicowanie 
akcentów w zależności od rozmówcy. Moim zdaniem osoba, która chce 
się zajmować pozyskiwaniem środków, musi mieć to we krwi i mieć em-
patię. Zrozumienie, na czym danemu rozmówcy zależy, który z aspektów 
działalności Fundacji jest dla danej osoby najważniejszy i skoncentrowa-
nie właśnie na tym głównego przekazu. Przeprowadziłem ponad tysiąc 
rozmów na temat Fundacji, i mam wrażenie, że żadna z tych rozmów 
nie była taka sama. Zakres projektu jest tak szeroki, że zawsze można 
znaleźć aspekt, który zainteresuje daną osobę i o tym należy z nią roz-
mawiać. 

Jak wyglądają rozmowy z państwami-darczyńcami, zwłaszcza 
największymi?

Bardzo różnie w zależności od danego kraju. Czasem było tak, że od 
deklaracji do przekazania darowizny nie było konieczne podejmowanie 
specjalnych wysiłków. W innych przypadkach sama deklaracja pociągała 
za sobą żmudną drogę. Podam dwa przykłady. Jeden to Stany Zjedno-
czone. Strona amerykańska na samym początku zasygnalizowała, że nie 
widzi możliwości przekazania pieniędzy na Kapitał Wieczysty. Amery-
kanie byli skłonni dotować projekty, ale nie fundusz wieczysty. Pomoc 
przyszła z naszej Ambasady w Waszyngtonie. Ambasador Robert Ku-
piecki powiedział: „Panie Dyrektorze, my to załatwimy. Pan musi być 
gotowy do działania, moi ludzie muszą być gotowi do działania. My to 
załatwimy”. W Ambasadzie za kontakty w Kongresie odpowiadał Artur 
Orkisz. Sam byłem sześć razy w Waszyngtonie, za każdym razem przez 
trzy do pięciu dni, spędzając mnóstwo czasu w Kongresie na rozmo-
wach z poszczególnymi asystentami kongresmenów. W jednym roku nie 
odnieśliśmy sukcesu, walczyliśmy w kolejnym. Sprawa przyznania środ-
ków na Fundację stanowiła niewielki element rozgrywek budżetowych 
pomiędzy republikanami a demokratami, a my musieliśmy zadbać o to, 
by z tej rywalizacji interesów wyniknęła dotacja. To trwało co najmniej 
trzy lata i pewnie kilkadziesiąt dni roboczych pracownika Ambasady 
i moich, a wszystko w oparciu o priorytety i upór. Efektem jest 15 milio-
nów dolarów, ponad 10% Funduszu. 
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Drugi przykład to Francja. Ktoś przychylny mi doradził, żeby dotrzeć do 
Simone Veil, ocalałej z Auschwitz, która była odpowiedniczką Władysła-
wa Bartoszewskiego we Francji, wyrocznią w sprawach pamięci. Wiosną 
2010 roku moja ciocia, która mieszka w Paryżu, doradziła mi, bym za-
chował się po szarmancku i na powitanie pocałował ją w rękę. Strasznie 
nie lubię takich rzeczy, ale czasami musiałem robić rzeczy, których nie 
lubię. I tak było tym razem i chyba zadziałało, bo mieliśmy czterdzieści 
minut świetnej rozmowy, takiej od serca. Ona aż mówiła: „Ale jak to jest 
możliwe, że Francja nie daje. Ja Sarkozy’emu wyświadczyłam przysługę, 
poparłam go w kampanii prezydenckiej. Zaraz się do niego zwrócę i on 
musi po prostu się zgodzić”. Poprosiła, bym zadzwonił nazajutrz. Akurat 
wybuchł wulkan na Islandii i utknąłem we Francji. W poniedziałek za-
dzwoniłem z Paryża i od razu usłyszałem: „O której Pan może przyjść?”. 
Po godzinie byłem u Simone Veil, a ona mówi: „Dobra, co piszemy do 
tego Sarkozy’ego? Niech Pan mi przygotuje list, ja go podpiszę. Trze-
ba działać”. Napisałem list do prezydenta Francji, ojciec mojego kolegi, 
Francuz, go przetłumaczył, pani Veil list wysłała, a Sarkozy powiedział 
„oczywiście” i Francja przekazała pięć milionów euro. 

Jakie dzisiaj widzi Pan kierunki rozwoju sektora organizacji poza-
rządowych zajmujących się ochroną dziedzictwa ofiar Holokaustu?

Trudne pytanie. Myślę, że zachowanie miejsc pamięci związanych z Za-
gładą jest numerem jeden, jeśli chodzi o całość systemu. Wydaje mi 
się, że jeszcze jest trochę pracy do zrobienia, jeśli chodzi o zachowanie 
wszystkich miejsc. 10 lat temu to był ostatni moment, jeśli chodzi o Au-
schwitz-Birkenau, tak teraz trzeba zadbać też o inne miejsca. Być może 
nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Jeśli patrzymy na ogrom wy-
zwań edukacyjnych dotyczących Zagłady, to koniecznie trzeba bardziej 
intensywnie zacząć korzystać z miejsc pamięci. To one robią wrażenie na 
wszystkich: na młodych ludziach, na politykach, dorosłych, którzy po raz 
pierwszy przyjeżdżają. 

Jeżeli teraz sobie wyobrazimy, że ludzie mogą odwiedzić różne miejsca 
pamięci, to trzeba je do tego przygotować. Wydaje mi się, że dzięki do-
robkowi Fundacji mamy możliwość dotarcia do decydentów i zadbania 
o inne miejsca pamięci. Konieczne jest wysyłanie jak największej liczby 
młodzieży do takich miejsc, ale należycie przygotowanych przed i po 
wizycie. Jest potrzebny sprawnie przygotowany program edukacyjny, 
organizacje, które by się tym zajmowały. 

Auschwitz-Birkenau, ponieważ jest symbolem, ma też ogromną odpo-
wiedzialność. Ta odpowiedzialność polega między innymi na tym, żeby 
pomóc innym miejscom pamięci i dzielić się swoimi doświadczeniami. 
Fundacja Auschwitz-Birkenau może udzielać określonego wsparcia, słu-
żyć innym. Do tego jest potrzebne odpowiednie wyposażenie, zrozu-
mienie, jaki rodzaj narracji trafia do ludzi w różnym wieku. Państwowe 
Muzeum Auschwitz-Birkenau jest odwiedzane przez ponad dwa miliony 
ludzi rocznie. Natomiast wydarzenia pokazują, że konieczne jest docie-
ranie do setek milionów w skali wieloletniej. Wydaje mi się, że wszyscy, 
którzy tworzyli Fundację, podzielają to podejście. Tylko poprzez upo-
wszechnienie okropnej historii Auschwitz-Birkenau będziemy w stanie 
skutecznie sprzeciwić się nienawiści. Dla tego celu warto podjąć wysiłek.
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Ronald S. Lauder
Przewodniczący Światowego Kongresu Żydów;  

międzynarodowy filantrop, inwestor,  
kolekcjoner sztuki; były urzędnik państwowy;  

Przewodniczący Rady Auschwitz-Birkenau Memorial Foundation

Kiedy zaczęło się Pana zaangażowanie w sprawy Państwowego 
Muzeum Auschwitz-Birkenau?

Pierwszy raz odwiedziłem Auschwitz po zakończeniu misji ambasadora 
Stanów Zjednoczonych w Austrii. Wraz z żoną i dwójką dzieci przyje-
chałem w listopadzie 1987 roku. Zobaczyłem, że miejsce to dosłownie 
się rozpada: ludzkie włosy zaczynały się rozkładać, skórzane walizy po-
zostawione przez deportowanych rozpadały się, wszystko pękało i po-
woli niszczało. Widziałem, że pierwsze krematorium jest w złym stanie, 
widziałem miejsca, gdzie były komory gazowe – cegły niszczały z powo-
du upływu czasu i zmian temperatury. Zdałem sobie sprawę, że jeszcze 
10 czy 15 lat i nie pozostanie nic. 

Podjąłem decyzję, że coś trzeba zrobić. Powiedziałem: „Kto ma najwięk-
sze doświadczenie z takimi rzeczami?”. Zwróciłem się do departamentu 
egipskiego w Metropolitan Museum of Art, gdzie pracowali konserwa-
torzy z dużym dorobkiem. Zapytałem ich: „Czy rozważylibyście wyjazd 
do Auschwitz, żeby zobaczyć, co jesteście w stanie zrobić, żeby to miej-
sce wyglądało jak w 1945 roku? Nie chcę niczego więcej, jednak chcę 
być pewnym, że ludzie, którzy przyjadą tam za dziesięć, dwadzieścia czy 
trzydzieści lat, zobaczą to miejsce dokładnie w takim stanie, w jakim było 
wówczas, żeby nie zmieniło się ono w stertę pyłu”. Dużo rozmawialiśmy, 
wyjaśniałem im, jak ważne jest to zadanie, ale wyjaśniłem im też, że dużo 
czasu będą musieli spędzić w Oświęcimiu, w Polsce, gdzie znajduje się 
Miejsce Pamięci. Pojechali tam, wrócili i powiedzieli: „Na wszystko potrze-
bujemy 40 milionów dolarów. Zajmie nam to półtora roku”. 
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Spotkałem się z Erniem Michellem i panem Krakowskim, dwójką ocala-
łych z Auschwitz, i powiedziałem: „Zbierzmy 40 milionów dolarów. Po-
jedziemy do 40 krajów – niech każdy z nich da milion”. I wyruszyliśmy 
– z kraju do kraju, do ambasad, do ludzi, i w trzy miesiące zebraliśmy 39 
milionów dolarów. Jedynym krajem, który nie przekazał darowizny, były 
Włochy. Ostatni milion dolarów wyłożyłem ja. Zabraliśmy się do pracy. 

Było to jesienią 1988 roku. Sam spędziłem w Auschwitz dużo czasu. 
W ciągu roku odnieśliśmy ogromne sukcesy i większość tego, co widać 
dziś, jest rezultatem tamtych wysiłków. To był wielki wyczyn. Znalazłem 
eksperta od starego papieru i zajęliśmy się pracą nad różnymi oryginal-
nymi dokumentami po to, by się nie rozpadły. Poznałem innego eksper-
ta z dziedziny fotografii, który miał zająć się archiwalnymi zdjęciami. 
Wzięliśmy pod uwagę wszystkie aspekty tego zagadnienia. Podczas pra-
cy zaczęliśmy także szkolić ludzi i pokazywać, jak obchodzić się z tymi 
obiektami. Dziś znajduje się tam laboratorium, które ufundowałem, 
które nosi moje imię, gdzie pracują eksperci konserwujący te wszystkie 
rodzaje przedmiotów. Mieliśmy nawet eksperta od cegieł i dziś można 
zobaczyć, że cegły także są naprawiane. Inna osoba specjalizowała się 
w cemencie i ta osoba starała się, aby cement się nie rozpadał. Ważne 
pytanie dotyczyło drutu kolczastego, który leżał na ziemi i się rozpadał. 
Składaliśmy te kawałki razem. To było głównie w Birkenau, choć oczywi-
ście w samym Auschwitz też. 

Dzięki temu nauczyliśmy się bardzo dużo pod względem technicznym: 
jak zabezpieczać skórę, ludzkie włosy, wszystkie rozpadające się żydow-
skie tałesy, które naprawialiśmy. Myślę, że projektem objęto około pół 
miliona przedmiotów. To był niesamowity proces. Takie rzeczy jak szczo-
teczki do zębów też ratowane były jedna po drugiej. Najtrudniejsze były 
buty, bo wiele z nich było bardzo znoszonych, ale udało nam się urato-
wać je wszystkie. Wyzwaniem było też decydowanie, jak przechowywać 
rzeczy – co powinno być na wierzchu, a co mogło leżeć niżej. Próbowa-
liśmy ułożyć na górze tak wiele mniejszych butów, żeby one nie przy-
gniatały tych na dole. W tym okresie naprawdę nauczyliśmy się wiele. 

W ciągu ośmiu miesięcy wracałem do Auschwitz co najmniej 20 razy, 
a nie była to łatwo dostępna część świata. Chcieliśmy zachować wszyst-
kie rzeczy. W jednym momencie pracowało tam może 50-75 osób, różni 
eksperci wielu dziedzin. Od dwóch do czterech osób nadzorowało pracę. 
We wszystkim uczestniczyli Polacy. 

Kiedy skończyliśmy, efekt był niesamowity. Pamiętam ten dzień. Wszy-
scy zebraliśmy się razem, przechodziliśmy z miejsca na miejsce – chyba 
są jeszcze gdzieś zdjęcia tego momentu. Efekt był wyjątkowy. Ludzie 
z całego świata – głównie Amerykanie, wielu Europejczyków i wielu 
Polaków pracujących razem. Stało się coś wyjątkowego. W tym czasie 
dyskutowaliśmy też o pasiakach noszonych przez więźniów, butach i za-
daliśmy pytanie o numery, które znajdowały się na niektórych z nich. 
Szukaliśmy tych osób poprzez ogłoszenia i znaleźliśmy wielu ocalałych, 
którzy wrócili po swoje rzeczy. Staraliśmy się sprawdzić także, który wię-
zień spał na której pryczy.

Kilka lat później pojechałem tam z Elie Wieselem i Lechem Wałęsą. 
Oprowadzał nas Elie. Powiedział: „To wygląda tak, jak wówczas, kiedy 
opuszczałem to miejsce”. Powiedział też coś, czego nigdy nie zapomnę: 
„Przeciwieństwem miłości nie jest nienawiść, ale obojętność. To wszyst-
ko stało się przez obojętność”. Wówczas zdałem sobie sprawę, jak istot-
ne jest to, co może i musi być zrobione. 

Nie możemy być obojętni. 

Podczas mojej ostatniej podróży, na początku roku z wiceprezydentem 
Stanów Zjednoczonych Mikiem Pence’em widziałem te wszystkie rze-
czy i, co interesujące, nic się nie zmieniło. Wszystko wyglądało tak, jak 
w 1989 roku, jak 30 lat temu. Niektórzy z ludzi, którzy wtedy się tam 
pojawili, cały czas w tym miejscu pracują i wykonują niesamowitą pracę. 
Oni opracowali też niektóre urządzenia, które wciąż są wykorzystywane. 
To niesamowite. Myślę, że to fundament do zrozumienia tego, co wyda-
rzyło się w Auschwitz. 
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Dlaczego Miejsce Pamięci jest ważne i jaką rolę może odegrać 
edukacja w przeciwstawianiu się nienawiści w dzisiejszym  
świecie?

Pozwólcie, że odpowiem na to pytanie z perspektywy osobistej. Przy-
jechałem do Wiednia jako ambasador za czasów Kurta Waldheima. Jak 
pamiętacie, był on Sekretarzem Generalnym ONZ i odszedł w niesławie, 
ponieważ Światowy Kongres Żydów, organizacja, której przewodniczę, 
znalazła dokumenty, które pokazały jego historię z czasów II wojny 
światowej nie jako wiedeńskiego prawnika, ale jako oficera w greckich 
Salonikach, gdzie zajmował się przesłuchiwaniem więźniów. Powiedział: 
„Nie wiedziałem, że oni zostaną zamordowani”. Tylko że ze swojego 
biura w Salonikach widział ludzi mijających jego okna i znikających. 
W Jugosławii przesłuchiwał dwudziestu brytyjskich pilotów i żołnierzy 
i wysłał ich na egzekucję. 

Jednak, kiedy kandydował na prezydenta Austrii, powiedział: „W czasie 
wojny nie robiłem nic innego niż to, co robiło tysiące Austriaków, wyko-
nywałem obowiązki żołnierza”. Oznaczało to, że wszyscy siedzą w tym 
razem. Tak jakby powiedział: jeśli mnie wybierzecie, byliśmy w porządku, 
jeśli nie – oznaczać to będzie, że wszyscy byliśmy złymi ludźmi. Został 
wybrany dużą większością głosów. Jako amerykański ambasador w Au-
strii miałem walczyć z antysemityzmem, co czasami było kwestią oso-
bistą. Na czas inauguracji Waldheima wyjechałem z kraju. Nie chciałem 
tam być, nie chciałem podawać mu ręki. Przez to zrozumiałem, czym był 
i czym jest dziś antysemityzm. 

Przez to stałem się znacznie bardziej świadomy znaczenia Auschwitz 
i wagi tego, co my robimy. Auschwitz, jako świadectwo Holokaustu, jest 
ostrzeżeniem mówiącym o tym, co może się stać, jeżeli będziemy przy-
zwalać na obecność obojętności i nienawiści. To inny aspekt procesu 
pamięci. 

Kluczowe pytanie brzmi: „Jaki efekt ma ono dzisiaj, jaki wpływ ma Au-
schwitz?”. Z badań wynika, że w wielu przypadkach, na przykład w Sta-
nach Zjednoczonych i w niektórych częściach Europy, 70-80 procent 
dzieci nie wie nic o Holokauście, ponieważ nie uczy się o tym w szko-
łach. Myślą, że Hitler to jakiś żart, „to był silny człowiek, dlaczego go nie 
naśladować?” Są negacjoniści mówiący, że Holokaust to coś zmyślo-
nego, że może zabito kilkaset tysięcy Żydów, zresztą kto wie dokładnie 
ilu. Dlatego fizyczne Miejsce Pamięci jest bardzo potrzebne. Ma przeka-
zywać poczucie tego, co wydarzyło się w tym miejscu. To jedyny obóz 
koncentracyjny, gdzie mamy poczucie tego, co się wydarzyło. 

Byłem w wielu byłych obozach. To ważne miejsca, ale tylko Auschwitz 
ma pewną moc. Auschwitz to najmocniejsza broń, jaką mamy do wal-
ki z antysemityzmem, a to ze względu na to, że każdy odwiedzający 
Auschwitz jest głęboko poruszony. Kiedy jakieś trzydzieści lat temu 
tworzono Marsz Żywych, ludzie zaczęli przyjeżdżać na to wydarzenie 
z Izraela i z wielu krajów świata. To tysiące ludzi, którzy zobaczyli te 
rzeczy, przynieśli znicze, słuchali ocalałych. To miało na nich wszystkich 
wielki wpływ. Często rozmawiam z wieloma ocalałymi, kiedy tam jestem. 
Wiem, że dla nich to wydarzenie jest bardzo istotne ze względu na siłę 
samego miejsca i tego, jak Muzeum się nim opiekuje. 

W tej chwili pracujemy nad nowym programem, który nazwaliśmy 
Auschwitz Legacy. 27 stycznia w szkołach na całym świecie będziemy 
uczyć o tym, co wydarzyło się w Auschwitz, tworzymy pakiet edukacyj-
ny w wielu językach, planujemy spotkania z ocalałymi w różnych języ-
kach. Nauczyciele dostaną scenariusz lekcji mówiący o tym, jak poruszać 
najważniejsze tematy w klasach. Dzięki dwugodzinnym lekcjom każdy 
uczeń powinien zrozumieć. Będą one przygotowane na odpowiednim 
poziomie wiekowym, ale ogólnie chodzi o to, aby oni zrozumieli, co wy-
darzyło się w obozie. Dzięki tej inicjatywie będziemy mogli przekazywać 
tę niezwykle ważną misję Auschwitz kolejnym pokoleniom. 
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Fundacja Auschwitz-Birkenau powstała 10 lat temu. Jak Pani 
ocenia jej dotychczasowe osiągnięcia?

Dziesiąta rocznica istnienia Fundacji Auschwitz-Birkenau jest dla nas 
okazją do refleksji nad szczególnie ważną pracą, jaką Fundacja wykonała 
w ciągu zaledwie jednej dekady.

Działania Fundacji są niezbędne dla zachowania pamięci o Holokauście 
– służą nie tylko jako przypomnienie najczarniejszego okresu w historii 
ludzkości, ale także jako narzędzie edukacji dla przyszłych pokoleń, które 
powinno uchronić nas od takiego okrucieństwa. 

Ameryka jest jednym z głównych krajów wspierających Fundację i jej 
wysiłki na rzecz ochrony, zachowania i utrzymania pozostałości po obo-
zie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz. Czynimy to, by przyszłe poko-
lenia mogły zwiedzać Miejsce Pamięci i zrozumieć, że obojętność wobec 
zła, nienawiści i prześladowań może wywołać katastrofalne skutki dla 
ludzkości jako wspólnoty.

Zabezpieczona i zakonserwowana przestrzeń poobozowa jest też potęż-
nym narzędziem przeciwko tym, którzy wątpią w Holokaust lub go negują. 
Miejsce to pokazuje, że to niewypowiedzialne zło miało miejsce. Przy-
pomina nam wszystkim, abyśmy pozostawali czujni wobec sygnałów 
ostrzegawczych, takich jak ograniczanie wolności obywatelskich, które 
doprowadziły do Holokaustu. 
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Na świecie dostrzegamy ponowny wzrost antysemityzmu. 
Jak powinniśmy skuteczniej z nim walczyć? 

Należy docenić misję i zaangażowanie Fundacji w walkę z antysemity-
zmem, nietolerancją, ksenofobią, rasizmem i pogardą wobec innych. To 
zadanie jest coraz trudniejsze, gdyż coraz mniej jest z nami ocalałych 
z Holokaustu. Wyzwaniem jest także nikczemne odradzanie się antyse-
mityzmu na całym świecie.

W tych czasach, bardziej niż kiedykolwiek, my wszyscy – rządy, organy 
międzynarodowe, sektor prywatny, organizacje, instytucje edukacyjne, 
media i pojedynczy obywatele – musimy podwoić nasze wysiłki na rzecz 
zachowania dowodów Holokaustu i świadectw tych, którzy przetrwali. 

Jak budować lepszą przyszłość po doświadczeniu Auschwitz?

Jeśli naprawdę chcemy dla naszych dzieci i wnuków przyszłości pełnej 
otwartości, różnorodności i akceptacji inności, musimy działać teraz. 
Należy przeciwstawić się antysemityzmowi, potępić nienawiść raso-
wą i przeciwdziałać wszelkim formom egoizmu. Zaszczytem było dla 
mnie uczestnictwo w Marszu Żywych wraz z pięcioma ambasadorami 
oraz wysokimi urzędnikami Stanów Zjednoczonych. Marsz z tysiącami 
uczniów z całego świata z Auschwitz do Birkenau stanowił potwierdze-
nie naszego zaangażowania w walkę z antysemityzmem. 

Dla amerykańskiej misji dyplomatycznej w Polsce priorytetem jest pro-
mowanie naszych wspólnych wartości i poszanowania praw człowieka. 
Staramy się promować otwartość, akceptację, różnorodność i szacunek 
dla innych. Na promocję pamięci i edukację o Holokauście przeznacza-
my duże środki niemal każdego dnia. 

Czynimy to poprzez różnego rodzaju spotkania, budowanie kontaktów, 
przekazywanie ludziom bardzo ważnego przesłania, że edukacja, dia-
log i oparta na faktach dyskusja na temat Holokaustu są niezbędne dla 
budowania społeczeństwa jutra. Jeśli nie zrobimy nic, dobrze wiemy, co 
może się wydarzyć. 

Jakie jest Pani główne przesłanie dla Fundacji Auschwitz- 
-Birkenau na dziś i na przyszłość?

Na rocznicę życzymy Fundacji dalszych sukcesów. Mamy nadzieję, że ta 
rocznica spowoduje większe wsparcie dla waszych działań, ponieważ 
misją Fundacji jest nie tylko zachowanie pamięci o Holokauście, ale za-
chowanie naszego człowieczeństwa – teraz i w przyszłości.

Wasza misja i praca rzeczywiście zamieniają ciemność w światło.
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Co zdecydowało o Pańskim zaangażowaniu w Fundację  
Auschwitz-Birkenau?

Pewnego dnia Piotr Cywiński zadzwonił do mnie, że chciałby się spotkać 
i porozmawiać o powołaniu Fundacji Auschwitz-Birkenau. Znaliśmy 
się z Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej, w którym razem działali-
śmy. Niewiele wcześniej wróciłem z wieloletniego pobytu w USA, gdzie 
bardzo jasno zrozumiałem, że Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau jest 
ważne nie tylko dla nas Polaków, ale też w aspekcie międzynarodowym 
dla Amerykanów i oczywiście dla Żydów. W środowisku akademickim 
i w Banku Światowym, gdzie pracowałem, temat Holokaustu pojawiał 
się o wiele częściej, niż bym przypuszczał przed wyjazdem do USA. Dla-
tego też byłem przekonany, że powołanie międzynarodowej fundacji 
będzie bardzo ważne i potrzebne dla Polski. 

Ponieważ zawodowo zajmowałem się negocjacjami i zarządzaniem 
konfliktem, moim marzeniem było, by Fundacja Auschwitz-Birkenau 
stała się instytucją pomagającą przeciwdziałać najtragiczniejszym kon-
fliktom. Ważne było też, że to, co stworzymy, przeżyje nas wszystkich 
i wzmocni misję Miejsca Pamięci – by podobna zbrodnia nigdy więcej się 
nie wydarzyła – nie tylko w Polsce, ale nigdzie indziej na świecie.

Wtedy był to tylko pomysł, nie było jeszcze nawet statutu, ale wiedzie-
liśmy, że tworzymy coś wyjątkowego, co wymaga także wyjątkowej 
struktury organizacyjnej. 
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Jak wspomina Pan początki działania Fundacji?

Początki to Profesor Władysław Bartoszewski, Piotr Cywiński, Jacek Ka-
stelaniec oraz Rafał Pióro i ja. Był pomysł stworzenia instytucji mię-
dzynarodowej – ta sprawa jest o wiele większa niż tylko Polska per-
spektywa, więc jeżeli mamy odnieść sukces, to musimy zaangażować 
cały świat, albo tak wiele świata, jak się tylko da. Trzeba było stworzyć 
strukturę, która byłaby stabilna, bezpieczna dla darczyńców i niezależna 
od polityki. Już na tym etapie liczyliśmy, że niektóre państwa, w tym 
Niemcy, być może przekażą Fundacji poważne środki pieniądze. Trzeba 
więc było stworzyć strukturę z jednej strony stabilną, zabezpieczającą 
Fundację przed potencjalnymi zagrożeniami, a z drugiej strony zabez-
pieczyć Kapitał Wieczysty przed ludzkimi słabościami – teraz i w przy-
szłości. Niezależnie od tego, jaki byłby Zarząd, mechanizmy musiały być 
przewidywalne. Nad tym dużo myśleliśmy. Trzeba było stworzyć statut 
i wynegocjować umowę z Niemcami - to były dwa najważniejsze doku-
menty, nad którymi pracowaliśmy na tym etapie.
 
Pracowałem wtedy w dużej międzynarodowej kancelarii Clifford Chan-
ce. Piotr Cywiński pracował w Muzeum i odpowiadał za Fundację od 
strony merytorycznej, Jacek Kastelaniec zajmował się sprawami organi-
zacyjnymi i równolegle pracował w Muzeum, a ja wspierałem od strony 
prawnej i negocjacyjnej. Byłem jedyną osobą w Zarządzie Fundacji spoza 
Muzeum, co dawało mi inne spojrzenie na wiele kwestii. Od początku 
pracowałem tylko na zasadzie wolontariatu. Nigdy nie brałem wynagro-
dzenia, a większość kosztów pokrywałem z własnej kieszeni i tak jest do 
dziś. Było to dla mnie ważne, ale też poświęcałem na to działanie mniej 
czasu niż Piotr czy Jacek, dla których była to główna działalność.

Jaką rolę pełni Pan w Fundacji?

Od początku istnienia Fundacji jestem wiceprezesem Zarządu, odpowia-
dam w dużej mierze za kwestie prawne, strategie negocjacyjne w sto-
sunku do kluczowych darczyńców i innych partnerów oraz wspieram 
sprawy finansowe - zarówno inwestycje, jak i stronę kosztową. Kwestie 
te są zbieżne z moimi doświadczeniami zawodowymi. Mam doświad-
czenie wyniesione ze Stanów Zjednoczonych i Anglii, związane z mię-
dzynarodowymi negocjacjami i sporami oraz optymalizacją kosztów: 
w wymiarze praktycznym jako prawnik w międzynarodowych kance-
lariach i pracownik Banku Światowego oraz w wymiarze teoretycznym 
jako wykładowca akademicki. Kiedy zaczynaliśmy, miałem za sobą m.in. 
kilkuletnie doświadczenie jako prawnik i pracownik naukowy Program 
on Negotiation na Harvardzie i jako Adjunct Professor na Georgetown 
University. 

Dużą częścią moich działań w tych pierwszych latach, kiedy zbieraliśmy 
pieniądze, były negocjacje, zarówno wewnętrzne, jak i międzynarodowe. 
Negocjowałem na jakimś etapie pieniądze amerykańskie, rozmawiałem 
z senatorami i urzędnikami administracji USA. To nie były łatwe nego-
cjacje, bowiem dla krajów nie zawsze było oczywiste, co my im dajemy 
w zamian. Przykładem innych, dużych i specyficznych negocjacji był 
udział w procesie legislasycyjnym „Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. 
o dotacji dla Fundacji Auschwitz-Birkenau przeznaczonej na uzupeł-
nienie Kapitału Wieczystego”, w wyniku której Fundacja otrzymała od 
rządu RP dotację w wysokości 10 mln euro. 
Duża część mojej pracy polegała na wsparciu innych członków i pra-
cowników Fundacji, zajmowałem się też kwestiami prawnymi, strate-
gicznymi, nad którymi pracuje Zarząd. Jako Zarząd musieliśmy m.in. 
przeanalizować i postanowić, jak i w co inwestować Kapitał Wieczysty. 
Tu oczywiście należy podkreślić ogromną rolę doradczą Komisji Finan-
sowej Fundacji z Józefem Wencerem na czele. Zasada „bezpieczeństwo 
ponad zysk” przyświecała nam od początku. A ponad wszystko transpa-
rentność – z tym nigdy nie było żadnych problemów. 

Od początku było wiadomo, że jako osoba niezwiązana z Muzeum peł-
niłem w pewnym sensie funkcję strażnika, który z zewnątrz obserwu-
je współpracę na linii Muzeum-Fundacja i może ewentualnie zgłaszać 
uwagi. Oba podmioty uzupełniają się wzajemnie, Fundacją świadczy 
bardzo ściśle określone usługi na rzecz Muzeum, jednak w niektórych 
sprawach ich indywidualny interes trzeba uzgodnić lub „wymediować”. 
W tym wciąż widzę swoją rolę, ponieważ, nie będąc formalnie związa-
nym z Muzeum, mogę stawiać inne priorytety niż np. Piotr Cywiński 
jako dyrektor czy Rafał Pióro jako wicedyrektor Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau. Moje doświadczenie mediacyjne trochę pomogło, 
choć nie mieliśmy dotychczas poważnych sporów, ale jak w każdej or-
ganizacji tak i tu występują różne perspektywy, więc doświadczenie me-
diacyjne jest bardzo przydatne. 
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Fundatorem Fundacji Auschwitz-Birkenau był Profesor Władysław 
Bartoszewski. Jak wspomina Pan swoje kontakty z Profesorem?

Profesora poznałem wiele lat przed powołaniem Fundacji. Pierwszy raz 
spotkałem go, gdy byłem doradcą sekretarza stanu ds. kombatantów 
i osób represjonowanych – mecenasa Jacka Taylora. Tam czasami poja-
wiał się Profesor, wzbudzając zarówno zachwyt, jak i pewną nieśmiałość 
wśród niektórych urzędników, bo zawsze głośno, jasno i przekonująco 
artykułował swoje zdanie. Nigdy się z tym nie krył, więc kiedy się poja-
wiał, to zawsze było duże poruszenie. Było słychać jego donośny głos 
i laskę stukającą po urzędowych korytarzach. Byłem wtedy na początku 
mojej pracy zawodowej, więc dużo przysłuchiwałem się temu, co star-
si i bardziej doświadczeni ode mnie mieli do powiedzenia. Widać było 
ogromną charyzmę Profesora, która była wspaniale dopełniana mądro-
ścią, dowcipem i erudycją mecenasa Jacka Taylora – więc ich rozmowy 
i dyskusje to była prawdziwa uczta intelektualna. 

Myślę, że bardzo wiele osób w kontaktach z Profesorem miało poczucie,  
że obcuje z osobą wybitną. Rzadko zdarza się, że kiedy ktoś wchodzi do po-
mieszczenia, to po prostu czuć jego oddziaływanie na ludzi i całą przestrzeń, 
w której się znajduje. Myślę, że ta wyjątkowość była dodatkowo podkreślo-
na przez bardzo bezpośredni sposób bycia Profesora. Z jednej strony był to 
pewien rodzaj pewności siebie, a z drugiej strony ogromne doświadczenie 
i mądrość w tym, co mówił. Umiał też słuchać – nawet bardzo młodych.
Później, w Fundacji konsultowaliśmy z Profesorem Bartoszewskim stra-
tegiczne decyzje. Jako doradca premiera miał duży wpływ na sprawy 
międzynarodowe, które były i są tak istotne w działaniach Fundacji. Bez 
niego Fundacja nie mogłaby powstać… 
Od samego początku naszych działań łącznikiem z Profesorem i jego 
prawą ręką był Wojciech Soczewica – obecny dyrektor generalny Fun-
dacji. Wojtek umiał doskonale przełożyć idee i kontakty Profesora na 
skuteczne i szybkie działania, więc nasza współpraca była bardzo dobra. 

Na czym dziś polega ład organizacyjny Fundacji?
 
Zacznijmy od struktury Fundacji. W centrum jest Zarząd, który odpowia-
da i prowadzi całość spraw Fundacji. Ponadto mamy Komitet Międzyna-
rodowy złożony z ambasadorów - przedstawicieli państw-darczyńców 
oraz Radę Fundacji, czyli wybitne osoby, wywodzące się ze środowisk 
znaczących dla przedmiotu działania Fundacji – historyków, konserwa-
torów, osoby pracujące nad dialogiem międzykulturowym i międzyre-
ligijnym – zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Wreszcie, Komisja Finan-
sowa, to doświadczeni bankierzy i finansiści doradzający w kwestiach 
inwestowania i zarządzania Kapitałem Wieczystym. Niewątpliwie, przy 
tworzeniu i rozwijaniu ładu organizacyjnego było dla nas ogromnie 
ważne, żeby Fundacja była wyjątkowo profesjonalna i wiarygodna – za-
równo w Polsce, jak i na świecie. Stąd rola międzynarodowego „organu 
nadzoru” i kontaktu z darczyńcami, rada mędrców i komitet autoryte-
tów finansowych. 

Ale ład organizacyjny jest również ogromnie ważny na płaszczyźnie 
relacji pomiędzy Miejscem Pamięci a Fundacją. Zarząd Fundacji ściśle 
współpracuje z Miejscem Pamięci Auschwitz-Birkenau i ta współpraca 
jest sednem naszej misji. Osoby blisko związane z Muzeum – włącznie 
z Profesorem Władysławem Bartoszewskim i Piotrem Cywińskim – wy-
myśliły Fundację. Równocześnie, a może właśnie dlatego, ważne było, 
by od początku obie instytucje blisko współpracując, działały niezależ-
nie i transparentnie dla przeciwdziałania potencjalnym konfliktom in-
teresów. Przez pierwszych kilka lat działania byłem w Zarządzie jedyną 
osobą niezwiązaną formalnie z Muzeum. Moją rolą z zakresu ładu orga-
nizacyjnego było i jest, by potencjalny konflikt między osobami praw-
nymi nie przerodził się w rzeczywisty konflikt i myślę, że to się udało. 
Ta współpraca układa się dobrze, tak że zarówno państwa-darczyńcy, 
Komitet Międzynarodowy, Rada oraz Komisja Finansowa jak i Muzeum 
są od lat usatysfakcjonowani. 
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Co Pan sądzi o stosowaniu narzędzi ekonomicznych i zarządczych  
w procesie realizacji misji społecznej miejsc pamięci? 

Zawodowo zajmuję się dwoma rzeczami – po pierwsze, negocjacjami, 
zapobieganiem i rozwiązywaniem sporów, a po drugie zwiększaniem 
efektywności działania przedsiębiorstw i optymalizacją kosztów (w ra-
mach spółek Profitia Management Consultants i BATNA Group). Obie te 
działalności łączy jedno – są skoncentrowane na zwiększaniu efektyw-
ności w działaniu ludzi i organizacji – czy to przez zmniejszanie poziomu 
konfliktu (i związanych z tym kosztów transakcyjnych), czy efektywniej-
sze ekonomicznie wydawanie środków prywatnych i publicznych. Moje 
wybory i doświadczenie zawodowe jedynie wzmocniły przekonanie, że 
także w zakresie zarządzania miejscami pamięci, odpowiednie zastoso-
wanie narzędzi ekonomicznych jest niezbędne dla zwiększenia efektyw-
ności ich misji. 

Nie mam wglądu w to, jak są wydawane środki publiczne we wszystkich 
dziedzinach życia, ale z racji pracy w Fundacji i moich zainteresowań 
oraz z prac profesora Adama Szpaderskiego wiem, jak istotne dla finan-
sowania miejsc pamięci i kultury jako takiej jest stosowanie dobrych 
mechanizmów ekonomicznych czy mierników efektywności wydawania 
środków. To niesłychanie trudne zadanie, żeby te ograniczone środki wy-
dawać efektywniej, tak żeby zachować miejsca pamięci przy jednocze-
śnie maksymalnej użyteczność środków publicznych. O to chodzi każdej 
organizacji, w tym każdemu państwu – żeby tak wydawać ograniczone 
środki, aby jak najlepiej realizować cele. 

Z tej perspektywy jest dużo do zrobienia. Dla efektywności każdego pro-
cesu zarządczego i poprawy efektywności konieczne jest przyjęcie spo-
sobów mierzenia tej efektywności. Wydaje się to tym bardziej prawdziwe 
w działalności, która – jak kultura czy pamięć historyczna – nie poddaje 
się łatwo pomiarom i na którą jest ograniczona ilość środków. Dlatego 
finansowanie miejsc pamięci i kultury pamięci to wyjątkowo trudne za-
danie, częściowo wynikające z wartości, które wyznają i wspierają aktu-
alni dysponenci środków, na przykład ze względów politycznych, czy ze 
względów budowania pamięci historycznej. Tym bardziej potrzebne są 
twarde mierniki ekonomiczne, które mówiłyby: ta złotówka jest wydana 
10 razy lepiej niż tamta, bo przyszło 10 razy więcej zainteresowanych 
osób na podobnej klasy wystawę. Taki prosty przykład, który chyba wiele 
pokazuje.

Proszę opowiedzieć o zasadzie transparentności, wedle której 
działa Fundacja. 

Zasada transparentności – którą od początku istnienia fundacji się kie-
rujemy - jest ściśle związana z budowaniem zaufania do Fundacji. Od 
początku było dla nas oczywiste, że transparentność nie podlega dys-
kusji. Dlaczego? Dobrem, które musieliśmy stworzyć na początku, było 
zaufanie. Na początku był tylko pomysł, zasób w postaci Miejsca Pamię-
ci, które jest wyjątkowe, i kilka osób, które były godne zaufania. Z tego 
musieliśmy stworzyć wartość. 

Miejsce Pamięci jest więc zasobem, ale z punktu widzenia budowania 
zaufania – także wyzwaniem. Im większy jest bowiem skarb, który mamy 
w swojej pieczy, tym większe zaufanie trzeba zbudować, by móc nim 
efektywnie zarządzać. To, co nam pomogło, to relatywnie mały zespół 
Fundacji. Staraliśmy się robić wszystko efektywnie i być małą grupą lu-
dzi, bo w porównaniu do bardzo dużych pieniędzy, które Fundacja otrzy-
muje i inwestuje, myśmy zawsze byli małym zespołem ludzi. W takim 
małym zespole efektywniej się działa. 

Niezależnie jednak od różnych form działania i stopnia zaangażowania 
mieliśmy wszyscy przekonanie, że działamy w jednym celu, który jest 
znacznie większy niż każdy z nas z osobna i suma nas wszystkich. To 
działanie we wspólnym celu także buduje zaufanie i powoduje, że dzia-
łamy bardzo przejrzyście. 
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Kolejną składową zaufania było wypracowanie mechanizmów efektyw-
nego wydawania przekazywanych pieniędzy w Muzeum. Przez pierwsze 
dziesięć lat byliśmy szczególnie skupieni na tworzeniu zrębów organizacyj-
nych, osobowych, finansowych współpracy z Muzeum, w celu sprawienia, 
żeby Muzeum jak najefektywniej wydawało środki, co przy polskim prawie 
zamówień publicznych i przy bardzo specjalistycznych pracach, jakimi są 
prace konserwatorskie, do tego w absolutnie wyjątkowym miejscu pamię-
ci, jest bardzo trudne. Kiedy tak się dzieje, nie ma porównawczych punk-
tów odniesienia. Wspólnie z Rafałem Pióro - jako osobą odpowiedzialną 
za konserwację – oraz Zarządem opracowaliśmy procedurę efektywne-
go wydawania środków przez specjalnie do tego celu powołany zespół 
w ramach Muzeum, z którym w projektach wspieranych przez Fundację 
współpracują nasi pracownicy. Ponieważ zawodowo trudnię się m.in. do-
radzaniem przy zamówieniach publicznych, moje doświadczenie i wiedza 
o najlepszych praktykach rynkowych mogły być tu przydatne. Mowa tu 
również o działaniach długoterminowych, jak np. pośrednim tworzeniu 
rynku dostawców, którzy mogliby wspierać Muzeum na konkurencyjnym 
rynku, lub tworzeniu zasobów i kompetencji własnych Muzeum. 

Na pewno też mieliśmy dużo ludzi dobrej woli i to nie jest wyłączna 
zasługa Zarządu Fundacji, tylko również tych wszystkich ludzi, którzy 
nam pomagali: ambasadorów, osób decyzyjnych w poszczególnych 
krajach, Komitetu Międzynarodowego, Komisji Finansowej, a tak-
że w formule pro bono naszych audytorów, księgowych, prawników. 
Szczególne podziękowania należą się kancelarii Weil, Gotshal & Man-
ges, firmie Deloitte oraz KPMG, którzy bardzo profesjonalnie wspierają 
nas od lat. 

Idea stojąca za Fundacją stworzyła szczególne dobro, taki zasób, że wiele 
wartościowych osób chciało się przyłączyć do realizacji misji Fundacji. 
To pozostało do dziś. Wypracowaliśmy klimat zaufania, co było kluczo-
we w budowie ogromnej koalicji międzynarodowej, wspierającej FAB do 
dziś, do tego zaufanie w kraju w oparciu o transparentne procedury 
i efektywną organizację. Fundacja jest dzisiaj szanowanym graczem na 
arenie organizacji współzarządzających czy współpracujących z miej-
scami pamięci. Być może w oparciu o to możemy realizować jeszcze 
większe projekty.



Fundacja Auschwitz-Birkenau: Geneza, Rozwój, Przyszłość 88 89Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski

Jakie projekty ma Pan na myśli? 

Od początku swego istnienia, Fundacja miała naczelny i pilny cel, który 
polegał na zachowaniu i konserwacji Miejsca Pamięci Auschwitz-Birke-
nau, żeby ocalić jego autentyzm i uchronić przed rozpadem. Dla mnie 
zachowanie Miejsca Pamięci to nie tylko cel ale też środek do jeszcze 
większego celu, który mógłby służyć tworzeniu świata, w którym spo-
rów i konfliktów będzie coraz mniej. Jak już wspomniałem, zarządzanie 
konfliktem i tworzeniem warunków lepszego porozumiewania się, jest 
moją pasją zarówno zawodową jak też akademicką i naukową, więc ta 
dziedzina jest dla mnie osobiście ważna.

Jednym ze statutowych celów działania Fundacji jest „wspieranie dzia-
łalności naukowej, edukacyjnej, wydawniczej (…) związanej z Misją 
Muzeum”, którego naczelnym hasłem jest „Pamięć, świadomość, od-
powiedzialność”. Właśnie tworzenie odpowiedzialnego społeczeństwa, 
świadomego zagrożeń i umiejącego w lepszy sposób radzić sobie z kon-
fliktami, jest ogromnym wyzwaniem dzisiejszych czasów, a Fundacja 
mogłaby jeszcze więcej robić w tym zakresie. Uważam, że powinniśmy 
wykorzystać tu nasze wyjątkowe doświadczenie szerokiej współpra-
cy międzynarodowej, do której m.in. angażujemy w organy fundacji 
każdorazowo kilkudziesięciu ambasadorów. Dzięki temu wyjątkowemu 
doświadczeniu i zbudowanemu zaufaniu mamy szansę stworzyć coś, 
co przekracza poziom pojedynczych państw, instytucji naukowych, czy 
dziedzin nauki. Wydaje mi się, że w dzisiejszym świecie najciekawiej 
dzieje się na styku różnych dziedzin nauki i we współpracy międzyna-
rodowej i międzykulturowej. Może uda nam się w oparciu o tę świetną 
współpracę stworzyć instytut albo chociażby miejsce spotkań z róż-
nych dziedzin nauki, ludzi, którzy mogliby w cieniu Auschwitz-Birkenau  

ze zwielokrotnioną siłą, energią i motywacją działać wspólnie w celu 
zminimalizowania konfliktów oraz zwiększenia odpowiedzialności 
i współodpowiedzialności obecnych i przyszłych pokoleń. Chodzi mi 
o wykorzystanie wyjątkowej właściwości Auschwitz-Birkenau jako sym-
bolu, jako miejsca potwornych zbrodni. Odnoszę wrażenie, że ten po-
tencjał nie jest do końca zagospodarowany. 
Mam na myśli działania w rodzaju prevention building - zajmowanie się 
rozwiązywaniem sporów, albo miejsce, w którym naukowcy z różnych 
dziedzin – jak prawo, ekonomia, historia, matematyka, teoria gier, psy-
chologia, psychiatria – mogliby się zastanawiać, dlaczego wydarzyło się 
to, czego symbolem jest Auschwitz-Birkenau i jak sprawić w praktyce 
konstytucyjnej, ekonomicznej, medycznej, psychologicznej, socjologicz-
nej, żeby zminimalizować zagrożenia w przyszłości. Doskonale wpisuje 
się to w wynikającą z Pamięci świadomość i odpowiedzialność, którą 
musimy wspólnie budować. 
 
To, co obserwujemy w ostatnich latach w polityce – ogromna pola-
ryzacja, nieco podobna do atmosfery przed drugą wojną światową, 
napięcia i nierówności społeczne – może doprowadzić do równie tra-
gicznych efektów. Dziś stajemy przed nowymi wyzwaniami, z którymi 
systemy demokratyczne naszych krajów nie potrafią sobie poradzić wy-
starczająco efektywnie. Coraz liczniejsze grupy społeczne nie nadążają 
za zmianami technologicznymi, co powoduje ogromne napięcia i rodzi 
potrzebę znajdowania środków zaradczych, zanim będzie za późno. Py-
tanie powinno brzmieć, czy i jak naukowcy z różnych dziedzin w opar-
ciu o Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau, mogliby stworzyć praktyki, 
minimalizujące prawdopodobieństwo konfliktów, sporów i wojen? Do 
tej pory w Fundacji budowaliśmy w drewnie i w kamieniu. Myślę, że 
nadchodzi czas, by w oparciu o ten zabezpieczony materiał i wynika-
jącą z niego świadomość budować prawdziwy dialog, współdziałanie 
i współodpowiedzialność.
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Niemcy są ważnym partnerem Fundacji Auschwitz-Birkenau, jej 
największym donatorem i mocnym sojusznikiem. Skąd wzięło 
się tak szczególne zaangażowanie?

Zaczęło się to od Prof. Władysława Bartoszewskiego, więźnia Auschwitz, 
dyplomaty, budowniczego polsko-niemieckich mostów. On oraz inni 
znakomici członkowie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej zdawali 
sobie sprawę, że starzejące się pozostałości poobozowe coraz bardziej 
utrudniają zachowanie Miejsca Pamięci. Jego ideą było założenie Fun-
dacji Auschwitz-Birkenau i nakłonienie krajów z całego świata, by wzięły 
odpowiedzialność i stanęły na straży pamięci dla przyszłych pokoleń. 

Zapoczątkowało to debatę wewnątrz niemieckich krajów związkowych. 
W tamtym czasie byłem premierem Nadrenii Północnej-Westfalii i za-
proponowałem kanclerz Angeli Merkel, że spróbuję znaleźć jakieś roz-
wiązanie i zorganizuję cały proces. Przekonanie innych krajów związko-
wych nie było problemem, pytanie bowiem brzmiało nie „czy chcemy 
to zrobić?”, ale raczej „jak to zrobimy?”. Efektem była decyzja Niemiec 
o przeznaczeniu połowy potrzebnych wówczas środków. 

Jürgen Rüttgers
Były Federalny Minister ds. Edukacji, Nauki,  

Badań i Technologii RFN (1994-1998); członek Bundestagu (1987-2000), 
Premier Nadrenii Północnej-Westfalii (2005-2010);  

adwokat i wykładowca akademicki;  
członek Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau 
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Od samego początku byliśmy przekonani, że udział państwa niemiec-
kiego w konserwacji Auschwitz-Birkenau jest rzeczą słuszną. Pamiętam, 
że dostałem kiedyś list od niemieckiego przedsiębiorcy, który usłyszał 
o inicjatywie utworzenia fundacji zajmującej się zachowaniem byłego 
obozu. Napisał: „Chcę przekazać pieniądze na konserwację Auschwitz – 
jeden milion euro”. Następnego dnia odpisałem: „Dziękuję za propozycję 
i pomoc. Nie chcę jednak powiedzieć „tak”. Wierzę, że te koszty powinno 
ponieść państwo niemieckie. Mam jednak inny pomysł. Jeżeli chce Pan 
zrobić coś dla Auschwitz, to proszę przekazać te pieniądze instytucji, 
które organizują wyjazdy uczniów do Miejsca Pamięci”. Zatem nasza 
decyzja w połączeniu z listem premiera Donalda Tuska do wielu szefów 
państw i rządów, a także decyzja Polski o finansowym włączeniu się 
w projekt doprowadziły do tego, że Fundację Auschwitz-Birkenau w ska-
li globalnej wsparło tak wiele krajów. Dziś to dumna liczba 38 państw, 
które budują mocną, symboliczną koalicję. To ważne osiągnięcie. 

W tej chwili dyskutujemy w Fundacji o problemie rosnących kosztów 
prac konserwatorskich i o tym, by dla kontynuacji całego procesu zna-
leźć jakieś rozwiązanie na przyszłość, dla kolejnych pokoleń. Jako czło-
nek Rady Fundacji staram się pomagać i jeśli my jako Niemcy możemy 
coś zrobić, musimy się w to włączyć. To miejsce jest wyjątkowe i należy 
je chronić ze względu na ofiary, ocalałych oraz tych, którzy chcą do-
świadczyć Auschwitz na własne oczy. 

Czy istnieje jakieś połączenie pomiędzy pracą Fundacji  
Auschwitz-Birkenau oraz kulturą pamięci?

Fundacja zaczęła działać, biorąc za cel zachowanie poobozowej infra-
struktury oraz osobistych przedmiotów należących do ofiar. Z rozmów 
z Profesorem Bartoszewskim wiem, że ten proces ma w Polsce również 
wymiar polityczny. Zachowanie Miejsca Pamięci Auschwitz było procesem 
politycznym i nadal takim pozostaje. Zachowanie tego miejsca jest kwe-
stią fundamentalną i po to została powołana Fundacja. Jeśli nam się to 
uda, musimy myśleć o kolejnych krokach, o tym, jak kształtować kulturę 
pamięci i jaki powinien być jej efekt ostateczny. Centralne pytanie dotyczy 
niemieckiej odpowiedzialności: dlaczego oni to zrobili? Co możemy zrobić, 
żeby taka straszna zbrodnia nie powtórzyła się? Na te pytania należy zna-
leźć odpowiedzi i jest to oczywiście mocno związane z pamięcią. 

Jednym z rozwiązań jest organizowanie wizyt do Auschwitz-Birkenau 
dla uczniów i studentów. Wielka Brytania ma znakomity program dla 
uczniów, który finansowany jest ze środków rządowych. Szkoły otrzy-
mują dotacje na koszty podróży. Wiem, że w Izraelu jasne jest to, że 
każdy młody Izraelczyk musi odwiedzić Miejsce Pamięci Auschwitz przy-
najmniej raz. Podczas jednej z wizyt w Auschwitz byłem tam z grupą 
studentów. Spotkaliśmy tam grupę z Izraela. Usłyszeli, że mówimy po 
niemiecku i widać było, że dla niektórych Izraelczyków było to trudnym 
doświadczeniem. Rozumiem taką reakcję. 

W Niemczech zaczęliśmy debatę, czy być może również wszyscy niemiec-
cy uczniowie powinni odwiedzić Miejsce Pamięci w ramach programu 
szkolnego. Program rozpoczął się i był do pewnego stopnia finansowany 
ze środków prywatnych. Jednak jego organizacja była bardzo skompliko-
wana, ponieważ inicjatywa wyszła nie od szkół, ale od polityków. Zebra-
liśmy jednak doświadczenie wizyty w Miejscu Pamięci Auschwitz ponad 
20 tysięcy młodych ludzi z Niemiec. Ma to sens, ponieważ po powrocie 
nie było dyskusji, kwestionowania czy negacji. Holokaust wydarzył się,  
a Auschwitz jest najmocniejszym symbolem tej zbrodni. 

Szkoły mogą też zapraszać na spotkania ocalałych – dzięki temu ich hi-
storia może dotrzeć do jak największej liczby osób. Moja znajoma, wspa-
niała kobieta, która jako dziecko była w Auschwitz ze swoją siostrą, ma 
dziś 94 lata. Jest w dobrej kondycji, jej siostra mieszka w Londynie i re-
gularnie przyjeżdża do Niemiec, by spotykać się z uczniami, inspirować 
młodych ludzi. Wszyscy pamiętamy, że w szkole nauczycielom czasami 
trudno jest dotrzeć do uczniów, mieć moc przekonywania. Jednak, jeśli 
mówcą jest osoba, która opowiada o swoim osobistym doświadczeniu, 
klasa będzie słuchać. Wielokrotnie widziałem to na własne oczy. 

Kolejne pokolenia muszą szukać własnego sposobu na pamięć. Każdy 
z moich synów – jeden ma 30, drugi 24, a najmłodszy 20 lat – podchodzi 
do historii Auschwitz w inny sposób. Kiedy o tym rozmawiamy, mają 
osobiste spojrzenie. Choć cała trójka interesuje się historią, Holokau-
stem, zbrodniami Hitlera i Niemców w tamtym okresie, ich punkt widze-
nia jest różny. Dlatego cały czas musimy dyskutować o historii – dzięki 
temu możemy ją wspólnie zrozumieć. 

Co to oznacza dla Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau? Kiedy 
w Europie doświadczamy poważnych problemów, rosnących napięć 
społecznych, nacjonalizmu, antysemityzmu i tak dalej, musimy włączyć 
do rozważań o współczesnym rozwoju także refleksję o historii. Moim 
zdaniem jedno wynika z drugiego. Historia jest potrzebna do tego, aby 
budować lepszą przyszłość. Musimy zrozumieć to, co wydarzyło się 
w przeszłości, aby przekazywać to młodym pokoleniom. Moim zdaniem 
kluczowe są dwie rzeczy: konieczne jest to, aby nasze pokolenie zmie-
rzyło się z ocaleniem pozostałości po Auschwitz, bo te budynki i ruiny 
są świadectwem największej w historii zbrodni zorganizowanej przez 
państwo. Miejsce Pamięci jest tego symbolem. Po drugie, musimy też 
rozważyć przyszłość pamięci i myślę, że zbliżająca się 75. rocznica wy-
zwolenia Auschwitz jest dobrym fundamentem dla tego procesu. Czasy 
są trudne – wystarczy spojrzeć na wyniki wyborów do Parlamentu Eu-
ropejskiego, w których kandydowało wiele osób niebojących się mó-
wić otwarcie językiem nacjonalizmu, radykalizmu i wykluczenia. Trudno 
uwierzyć, że to wydarzyło się zaledwie 75 lat temu, ale musimy stawiać 
temu czoła. Dziedzictwo ofiar kładzie na nas obowiązek poszukiwania 
sposobów na pamięć aktywną i odpowiedzialną – po obu stronach po-
litycznego spektrum. 
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Czy zachowanie Auschwitz-Birkenau może przyczynić się do 
wzmocnienia Europy jako całości?

Z pewnością. Początek procesu pojednania europejskiego symbolicznie 
leży w tragicznej przeszłości i znaczeniu Auschwitz-Birkenau. Z tego 
wyrosła rozpaczliwa potrzeba integracji. Być może trzeba było spojrzeć 
w otchłań. Nadal jednak zadaję sobie pytanie: jak tak niewyobrażalna 
zbrodnia mogła wydarzyć się na kontynencie kultury, wielkich tradycji, 
czy Oświecenia?

Dla wielu osób w Niemczech nasze zjednoczenie było w dużej mierze 
również zjednoczeniem europejskim. W tym czasie jedną z najważniej-
szych kwestii było zaakceptowanie przez Niemcy wschodniej grani-
cy z Polską. Przed podjęciem tej decyzji w Niemczech toczyła się we-
wnętrzna debata. Chociaż niektórzy moi koledzy w Bundestagu dążyli 
do bardzo szybkiego procesu, musieli wziąć pod uwagę, iż jest to część 
znacznie szerszego procesu dotyczącego również Stanów Zjednoczo-
nych, Rosji, Wielkiej Brytanii, Francji i NRD. Należało zatem wziąć pod 
uwagę zarówno aspekty krajowe, jak i międzynarodowe. Pamiętam, że 
dla Helmuta Kohla było to wielkie wyzwanie, jednak w końcu Europa 
odniosła sukces. Wschód i Zachód się zjednoczyły. 

Po zakończeniu zimnej wojny i upadku socjalizmu nastąpił gwałtowny roz-
wój hiperkapitalizmu. Miało to zły wpływ nie tylko na gospodarkę europej-
ską, ale i na resztę świata. Okazuje się, że ani socjalizm, ani kapitalizm w swo-
jej najczystszej formie nie są w stanie rozwiązać problemu ubóstwa, znaleźć 
odpowiedzi na wyzwania, jakie stawia przed nami przyszłość czy nowe tech-
nologie. Moim zdaniem problemem jest brak wartości. Pytanie „ile pieniędzy 
zarobię” nie jest pytaniem w kategoriach moralnych, jednak moralna jest już 
decyzja, co zrobię z pieniędzmi. O tym, co zrobię z dostępnymi środkami, 
mogę decydować swobodnie. Zatem jeśli chcemy żyć wspólnie z innymi 
ludźmi, nie tylko na poziomie kraju, ale szerzej, musimy zadać sobie pytanie, 
dlaczego chcemy żyć wspólnie, czemu ma to służyć? Wartości w tej debacie 
są niezbędne. W demokracji wartości muszą być gwarantowane przez oby-
watelskość. Państwo nie może ustalać wartości bez zgody obywateli. 

Musimy zatem dążyć do czegoś więcej niż tylko budowania dobrze funk-
cjonujących organizacji i instytucji na poziomie regionalnym, krajowym czy 
europejskim. Musimy spojrzeć na naszą przeszłość i w niej szukać podstawo-
wych wartości. Dzięki temu nasze dzieci nauczą się pielęgnowania demokra-
cji i będą świadome, że każdą demokrację da się zniszczyć w sposób zgodny 
z prawem. Zagrożeniem dla każdej demokracji może być walka polityczna, 
brak podstaw do wspólnego działania zarówno ze strony opozycji, jak i rządu. 
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Dziedzictwo Auschwitz-Birkenau jest szczególnym elementem 
historii Niemiec i Polski. Co z pamięci o Auschwitz wynika dla 
polsko-niemieckiego pojednania?

To trudne pytanie. Weźmy pod uwagę ostatnie trzydzieści lat naszej 
wspólnej historii. Kiedy upadł mur berliński, Niemcy byli bardzo szczę-
śliwi, bo spełniło się ich marzenie. Jednocześnie wielu Niemców chciało, 
aby Niemcy i Polska żyły w pokoju, były przyjaciółmi w zjednoczonej 
Europie. Z naszej perspektywy musieliśmy znaleźć podobne drogi jak 
w przypadku procesu pojednania z Francją – od historii toczonych wo-
jen do przyszłości w dobrych relacjach. Z Polską chcieliśmy spróbować 
tego samego i stąd wywodzi się traktat o dobrym sąsiedztwie i przyja-
znej współpracy. 

W tym czasie nasi polscy partnerzy podkreślali, że 
aby rzeczywiście funkcjonować na stopie partner-
skiej, zachodnie instytucje – NATO, a następnie 
Unia Europejska – powinny zgodzić się na roz-
szerzenie. Niemcy powiedziały: „Dobrze, pomoże-
my”. To było niezwykle ważne dla Polski i Krajów 
Bałtyckich, szczególnie jeśli chodzi o członkostwo 
w NATO. Były to sprawy niezwykle skomplikowa-
ne, ale w końcu udało się znaleźć rozwiązanie. To 
historia sukcesu. Popełniliśmy jednak wielki błąd. 
Nie rozpoczęliśmy dyskusji o naszej wspólnej 
przeszłości, o wspólnych wartościach. Dla mnie 
jest to przyczyna tego, dlaczego pomiędzy naszy-
mi krajami tak łatwo dochodzi do nieporozumień 
– po obu stronach. Należy debatować na stopie 
sąsiedzkiej nad nowym porządkiem świata, nad 
tym, co oznacza to dla Europy. Nie możemy opie-
rać się wyłącznie na własnym, narodowym punk-
cie widzenia. 

Nasze stosunki dwustronne mają ponad tysiąc 
lat. Jednak Auschwitz i historia II wojny świato-
wej były punktami zwrotnymi, o których nigdy nie 
możemy zapomnieć. Z tego tragicznego doświad-
czenia wypływa lekcja dla Europy, w której zawiera 
się również lekcja dla nas jako sąsiadów. Jestem 
przekonany, że proces niemiecko-polskiego pojed-
nania nie został zakończony i cały czas wymaga 
od nas nowych sił. To także jest wynikiem tego, co 
wydarzyło się 75 lat temu. 
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Józef Wancer
Członek Rady i przewodniczący Komisji Finansowej 

Fundacji Auschwitz-Birkenau;  
Przewodniczący Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. 

Jak wspomina Pan początki Fundacji Auschwitz-Birkenau?

Wszystko zaczęło się od Romana Rewalda, z którym znałem się jeszcze 
z American Chamber of Commerce in Poland. To on mi powiedział, że 
organizuje się Fundacja Auschwitz-Birkenau i oni jako kancelaria Weil, 
Gotshal & Manges pomagają. Dodał, że jest grono młodych ludzi, Ja-
cek Kastelaniec, Piotr Cywiński, którzy chcieliby się mnie poradzić i że 
szukają doświadczonych ludzi. Po pierwszym spotkaniu zgodziłem się 
i wszedłem do Rady Fundacji.

Obserwowałem, jak w Fundacji zaczyna się rodzić strona ideowa. To było 
widoczne. Wszyscy - były tam trzy, cztery osoby – tryskali energią, żyli 
ideą fundacji i to mnie zachwyciło. Byłem pod wielkim wrażeniem, ale 
jednocześnie zacząłem mieć poważne wątpliwości co do długotermi-
nowej skuteczności takiej inicjatywy. Odniosłem wrażenie, że całkowi-
cie nie zdają sobie sprawy, że marzeniami nie można działać, że to nie 
wystarczy. Moje wątpliwości wynikały z tego, że kiedy jest mowa o za-
rządzaniu 120 milionami euro, to mamy do czynienia z poważną inwe-
stycją, a nie nawet najbardziej szlachetną ideą. Podkreślałem, że banki, 
które się specjalizują w zarządzaniu pieniądzem, niekiedy tracą, a po 
drugie, w bankach od czasu do czasu też trafiają się nieuczciwi ludzie, 
i że banki mają mechanizmy zapobiegające takim nieprawidłowościom. 
Tego pilnie potrzebowała Fundacja. 
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 Podpis zdjęcia

Fundacja Auschwitz-Birkenau jest bardzo ważną instytucją, która ma wy-
miar międzynarodowy, krajowy i lokalny. To nie start-up. Poza tym sama 
nazwa: Auschwitz-Birkenau rodzi niebywałą odpowiedzialność. Wówczas 
nie byłem jeszcze pewien ich wyczucia odpowiedzialności, jakie mogą 
być kłopoty wynikające z braku odpowiedniego sposobu zarządzania tym 
przedsięwzięciem.
 
Muszę powiedzieć, że Jacek Kastelaniec mnie wtedy zaskoczył. Nie wiem, 
czy wziął zimny prysznic, ale zapytał mnie: „No dobrze, rzeczywiście, co 
mamy robić?” I zaczęliśmy współpracować nad strukturą. Nie mam na 
myśli samego statutu Fundacji, mówię o regulaminach i procedurach. 
Poradziłem więc, żebyśmy skontaktowali się z osobami z banku – finan-
sistami, trenerami, specjalistami IT, abyśmy, jak tylko przyjdą pieniądze, 
byli gotowi.

Wtedy też zaczęła się konkretna współpraca z prawnikami, finansistami, 
audytorami, specjalistami od IT, z Weil, Gotshal & Manges, Deloitte, IBM, 
Ernst & Young czy KPMG. Prędko pojawiła się kwestia tego, kto jest za co 
w Fundacji odpowiedzialny, trzeba było rozpisać zadania. Kiedy wszystko 
jest w porządku, to każdy jest matką albo ojcem sukcesu, a jeśli zdarza się 
pierwszy błąd, to reakcja jest ta sama: „no to skąd mogłem wiedzieć, że ja 
mam jako pierwszy to zrobić?”
Najważniejsze było to, żeby przekonać świat do zasadności zebrania za-
kładanych 120 milionów euro Kapitału Wieczystego, żeby wszyscy wie-
dzieli, że trzeba ratować Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau, że trzeba 
ratować pamięć, i że nie chodzi o rekonstrukcję czy odbudowę. To nie 
mają być nowe deski czy cegły, to wszystko ma być w możliwie najwięk-
szym stopniu zachowane i autentyczne.

To też nie było takie łatwe, bo w Polsce nie ma takiego dużego doświad-
czenia w tym zakresie. Mamy pełno firm komercyjnych, jest baza, na pod-
stawie której można systematyzować rozwiązania i wyciągać wnioski. Jest 
ileś fundacji, ale innego rodzaju, tu bowiem mamy kapitał żelazny. Na tym 
mniej więcej etapie zaczęliśmy analizować, kto powinien podejmować 
decyzje finansowe. Wtedy właśnie powstała Komisja Finansowa.

No właśnie, proszę o tym opowiedzieć.

Przede wszystkim był potrzebny ktoś od inwestycji i przekazywania 
pieniędzy. Założyciele nie mieli oszałamiającego doświadczenia w tym 
zakresie i przyznawali to otwarcie. Uznałem więc, że trzeba stworzyć 
jakieś modus operandi, jakieś finansowe reguły gry, w co można inwe-
stować, a w co nie. Jakie sumy, jakie limity, itd.? Wziąłem to zadanie 
na siebie. 

Podobało mi się, że w założeniu Komisja będzie międzynarodowa. Mamy 
dwie osoby z Niemiec, po jednej osobie z Austrii i Francji; potem znala-
złem jeszcze dwie dodatkowe osoby: Antoni Reczek z doświadczeniem 
audytorskim, był kiedyś szefem audytu PwC i Włodzimierz Grudziński, 
bankowiec z trzydziestoletnim doświadczeniem, były prezes banku. I tak 
powstała Komisja. 

Członkowie, którzy przybyli z zagranicy, pracowali w większości w ban-
kach. Każdy miał swój głos. I to nie tylko lokalny, z Polski, bo to jeszcze 
była kwestia, gdzie my działamy prawnie i gdzie będziemy inwestować. 
Głównie mówiliśmy, że będziemy inwestować w Polsce, poprzez nasze 
jednostki. Chodziło o to, żeby darczyńcy mieli pewność, że kapitał prze-
kazany nam jest bezpieczny i że jego los jest przewidywalny. Gdyby ktoś 
wtedy powiedział, że powinniśmy mieć dodatkową osobę z innego kra-
ju, to pewnie też byśmy się zgodzili. Zgodziłem się zostać przewodniczą-
cym Komisji, przy równoczesnej akceptacji członków Komisji.

Fundacja nie dysponowała wtedy tak dużym kapitałem jak dzisiaj. Za-
częliśmy od spotkań i kontaktów z tradersami - to są osoby, które han-
dlują pieniędzmi w bankach. Oni spotykali się z Jackiem Kastelańcem 
i wyjaśniali, w jaki sposób obracać papierami wartościowymi, co jest 
ważne, czym jest „kupon”, itp. Trzeba było zacząć od abecadła i to się 
udało. Cała zasada, jeśli chodzi o ostrożność, opiera się na four eyes 
principle – żeby nie jedna osoba podejmowała decyzję, tylko dwie na 
każdą transakcję. Typowe, komercyjne, bankowe podejście, które zaczę-
liśmy wdrażać. 
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Na czym polega polityka inwestycyjna Fundacji?

Inwestujemy tylko w takie papiery albo takie firmy, które mają ratingi 
co najmniej równie dobre co Polska, aktualnie „A-”. Wszyscy się z tym 
zgodzili. Ustanowiliśmy kategorie i limity inwestycyjne. Podobnie z wa-
lutami, jeśli chodzi o proporcje lokowania środków w określonej walucie. 
Komisja przygotowała matrycę, która była podstawą rozmów z bankami, 
wedle której szukaliśmy inwestycji, transakcji uwarunkowanych w okre-
ślony sposób. Odrzucaliśmy instrumenty inwestycyjne wyżej oprocen-
towane, ale za to bardziej ryzykowne. Bezpieczeństwo na pierwszym 
miejscu. Taka jest wola Rady Fundacji. Wszędzie i zawsze tematem jest 
bezpieczeństwo zgromadzonych środków. Szczególnie w trakcie corocz-
nych posiedzeń Komitetu Międzynarodowego padają pytania o to, co 
się dzieje z przekazanym kapitałem, bo kraje dają po dwa, cztery, sześć 
i więcej milionów i pytają, czy mogą spać spokojnie. Naszą rolą jest więc 
też dbanie o poczucie bezpieczeństwa. 

Ponadto trzymamy się zasady, że papiery wartościowe trzymamy do 
końca ważności, nie handlujemy nimi. Trzyletni papier po prostu trzy-
mamy trzy lata i mamy zapewnione, że dostaniemy, dwa, trzy, cztery 
procent. To jest ta różnica pomiędzy bankiem a polityką inwestycyjną 
Fundacji. Bankowcy jak widzą, że zmienia się coś na świecie, to sprzeda-
ją dany instrument na wtórnym rynku, licząc na dodatkowy zarobek. My 
tego nie robimy. Nie oddajemy pieniędzy z naszego kapitału do jakiejś 
instytucji, mówiąc: „To teraz macie 20 milionów euro. Bawcie się. Tylko 
tak, żebyśmy mieli z tego jakiś zysk”. My tak nie robimy. Taki asset ma-
nagement nigdy nie weźmie odpowiedzialności, czy wyjdziemy na plus.

Na czym polega zasada transparentności w działaniach Fundacji?

Transparentność to takie duże „T”. Transparentny to znaczy, że wszyscy 
widzimy, co robimy, jak to robimy. Muszę powiedzieć, że od początku ze-
spół to bardzo dobrze odbierał, bo w wielu przypadkach, kiedy mówi się 
o transparentności, to ludzie reagują z podejrzliwością – „Aha, transpa-
rentność, to znaczy, że nam nie ufasz”. Tutaj tego nie było. Zarówno 
Piotr Cywiński, jak i Jacek Kastelaniec rozumieli, że ryzyko jest bardzo 
duże vis-à-vis władz, regulatorów i Komitetu Międzynarodowego, że to 
jest niebywała odpowiedzialność. Przedstawiciele tych ciał otrzymują 
sprawozdania, które czytają i zadają bardzo dużo, niejednokrotnie trud-
nych pytań. Żeby te informacje przygotować, trzeba być transparent-
nym. 

Weźmy transparentność podejmowania decyzji. Mamy np. decyzję, 
że Fundacja przekazuje zarobiony milion złotych do Muzeum na prace 
konserwatorskie. W jakiej formie, na jaki cel, czy my to rozumiemy? Czy 
tak po prostu przelewamy pieniądze i koniec? Nie. Dzięki transparent-
ności decyzyjnej wiemy, z czego wywodzą się potrzeby Muzeum, na co 
są przeznaczane środki, etc. Muzeum ma swój plan pracy - barak jeden, 
dwa, trzy, pięć, dziesięć… i na podstawie konkretnych prac zgłaszają za-
potrzebowanie, na tyle i tyle pieniędzy za dwa albo trzy miesiące. 

Natomiast jeżeli Fundacja ma więcej pieniędzy niż Muzeum akurat po-
trzebuje, to automatycznie te środki inwestujemy. To jest inwestycja 
inwestycji. Ze wszystkiego są sporządzane raporty finansowe, a nasza 
rachunkowość podlega kontroli audytorskiej.
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Jak zmieniała się rola Komisji Finansowej w ciągu ostatnich 10 lat?

Nie musimy się już teraz zajmować budowaniem procedur, organizo-
waniem pracy biura, itp. Obecnie Komisja Finansowa raczej przygląda 
się wydatkom i może zadawać pytania, na czym polega dana pozycja 
budżetowa i podejmuje decyzje w przypadku, gdy pojawiają się jakieś 
specjalne inwestycje, duże, nieregularne. Zasadniczo zajmujemy się 
wszelkimi transakcjami, które wybiegają poza limit. Komisja interesuje 
się ponadto finansowaniem i stanem prac konserwatorskich i szczegól-
nie, czy starczy pieniędzy na prace w perspektywie dziesięciu czy dwu-
dziestu lat. 

Na początku wdrażania Globalnego Planu Konserwacji nie było jeszcze 
żadnych inwestycji per se. To wszystko była teoria. Okazało się, że nie 
można tych prac wykonywać tak szybko, jak nam się wydawało. Nikt 
nie miał doświadczenia, jeżeli chodzi o technologię. A tu chodziło nie 
o to, by rozebrać cały barak, kupić cegły i złożyć z powrotem jakąś kon-
strukcję, tylko o to, żeby prostować ściany, konserwować i numerować 
poszczególne cegły, robić drenaże. O tym się nie mówiło dziesięć lat 
temu, więc cały proces wymaga więcej czasu i większych nakładów fi-
nansowych, niż zakładaliśmy na początku.
 
Zbudowano znakomite laboratoria, które sfinansował Ronald Lauder, 
gdzie prowadzi się badania konserwatorskie i mikroskopijne w zakresie 
analiz zapraw, drewna, pigmentów, papieru, składów chemicznych. Już 
mamy doświadczenie, jakie są koszty, zwłaszcza po oddaniu odwiedza-
jącym dwóch baraków murowanych w Birkenau – pierwszym dużym 
projekcie sfinansowanym ze środków Fundacji. Wiemy, ile to rzeczywi-
ście kosztuje i widzimy, że dla zabezpieczenia całego Miejsca Pamięci 
zabraknie pieniędzy. Tym bardziej, że odsetki z kapitału są niższe niż na 
początku, więc nie pozwolą na pokrycie wszytkich koniecznych prac 
konserwatorskich. Komisja wraz z Radą Fundacji bierze udział w przygo-
towaniu nowych programów działania, żeby sprostać tej sytuacji.

Jednym z kluczowych obszarów obecnych prac Komisji jest też problem 
jakości inwestycyjnej. Cztery czy pięć lat temu niewiele było transakcji 
inwestycyjnych. W związku z tym, że teraz jest tak bardzo dużo tych 
operacji, Komisja sprawdza, czy dysponujemy rejestrem wszystkich 
transakcji; monitorujemy też sytuację makroekonomiczną i jaki może 
mieć wpływ na nasze inwestycje. 

Dlaczego zdecydował się Pan zaangażować w działania Fundacji?

Moje pochodzenie i to, że co najmniej 85% mojej bliskiej rodziny zginęło 
w czasie wojny w Auschwitz, Treblince i getcie warszawskim. Prawdę mó-
wiąc, motywacje czy zainteresowanie tym tematem zrodziło się u mnie 
już, kiedy miałem 8-10 lat. Myśmy przeżyli, bo byliśmy w Rosji, w gułagu. 
Coś okropnego się stało, że nie ma śladu po dziadkach, babciach, nie ma 
śladu po rodzinie, nie ma mebli, dokumentów, niczego… świadomość, że 
coś okropnego się wydarzyło, narastała we mnie stopniowo. Prawdę mó-
wiąc, ta motywacja jest oparta na 70 latach mojego życia.

Kiedy miałem 18-19 lat, to bardzo przeżywałem tzw. wydarzenia mar-
cowe w Polsce i to, że znowu polscy Żydzi znikają i że zacierają się ślady 
wielopokoleniowej obecności ich przodków. Ślad historyczny tysiąca lat 
przestał być namacalny, a to, co zostało, też było zagrożone. Pamiętam, 
kiedy chodziłem z dziadkiem do jednej z warszawskich synagog, ude-
rzyło mnie to, że ludzie się oglądali – trochę zawstydzeni, skrępowani, 
że ktoś nas zobaczy. Przez wiele lat miałem poczucie, że to był strach. 
Pozbyłem się tego dopiero 20 lat temu, kiedy mój syn przyjechał mnie 
odwiedzić ze Stanów Zjednoczonych. Razem pojechaliśmy do wschod-
niej Polski, tam gdzie urodziła się moja mama, w Róży nad Narwią. Od-
wiedzaliśmy stare synagogi, a w lasach odnajdywaliśmy stare cmenta-
rze. W Lublinie mieliśmy się dowiedzieć, gdzie jest jeden z najstarszych 
cmentarzy, ale nie mogliśmy trafić. Syn mówi: „Tato, to zapytaj kogoś”. 
A ja się krępowałem. W końcu spytałem się kogoś takim cichutkim gło-
sem. On to zauważył i powiedział: „Tato, ty się po prostu boisz. Ty się 
boisz nawet zadać pytanie, dotyczące tego, gdzie jest stary cmentarz, 
gdzie jest synagoga, bo ty się boisz, jaka będzie reakcja. Boisz się, że do-
staniesz w nos. Boisz się, że ci pluną. Boisz się, że coś ci powiedzą. Boisz 
się, że odejdą”. I miał rację. Potem, kiedy zadawałem podobne pytania, 
prawie krzyczałem, tak głośno, żeby zrekompensować ten strach. Oka-
zało się, że nikt mnie nie pobił, nikt mi nic nie zrobił. 
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Motywacja, żeby coś z tym ważnym dla mnie tematem zrobić, tkwiła 
we mnie od lat. Jeszcze jako żołnierz armii amerykańskiej stacjonują-
cy w Niemczech przeprowadziłem badania nieopodal czechosłowackiej 
granicy, szukając lokalnych historii z lat 1933-1945. Natomiast po po-
wrocie do Polski odnalazłem grób mojego dziadka, przebudowałem całą 
alejkę, zrobiłem drogę. Tam były dodatkowe cztery, pięć grobów nie-
znanych mi ludzi. Ja to wszystko zreperowałem. To się bierze po części 
z nostalgii, troszeczkę ze złości, że tak piękne rzeczy istniały, niebywała 
kultura, i że to wszystko zostało zniszczone, prawie nie ma po tym śladu. 
A to, co zostało, jest tak znikome, że boimy się z tym coś zrobić. 

Druga rzecz, to kwestia człowieczeństwa, samo wydarzenie, Zagłada, 
jak to było możliwe, że człowiek człowiekowi mógł wyrządzić taki okrut-
ny los. Studiowałem w Japonii, jak Japończycy się zachowali w czasie 
wojny. Tam podobnie człowieczeństwo zostało zabrane ludziom przez 
ludzi. Mówi się, że sprawcy zachowywali się jak zwierzęta. Nieprawda. 
Zwierzęta tego nie robią. Zwierzę atakuje, żeby zaspokoić głód. Nie po 
to, żeby zabić całą rasę, cały gatunek. To jest niebywałe, ta świadomość, 
że do czegoś takiego doszło. I to pytanie: „co trzeba zrobić, żeby to się 
nie powtórzyło?”

Nie chodzi przy tym o mnie i moje życie, lecz o dzieci, wnuki, o kolejne 
pokolenia. Już na początku tej drogi zrozumiałem, że celem nie jest tylko 
oddanie czci i honoru tym, co zmarli, zginęli w Auschwitz, ale również 
tym, którzy przeżyli; oraz, co zrobić dla tych, którzy teraz żyją, by ich coś 
takiego nie spotkało. Z pokolenia na pokolenie. Dochodzimy tu do sedna 
rzeczy, czyli do pytania o naturę człowieka, jako gatunek jesteśmy źli czy 
dobrzy? Ja uważam, że człowiek jest dobry, aczkolwiek są epizody, kiedy 
dobrym na pewno nie był. Ale per se – tak, człowiek jest moim zdaniem 
dobry. 

Powinniśmy tak się zachowywać, żeby nie dopuścić do powstania uwa-
runkowań, wywołujących negatywne prądy społeczne – skrajnego na-
cjonalizmu, nierówności, nienawiści. Człowiek ma tendencje do wcho-
dzenia na te tereny. Tego nie można wyeliminować, ale trzeba próbować 
ograniczać. Jednym ze sposobów jest pamięć, bo jeśli się pokaże ruiny, 
to człowiek widzi, że to zostało zniszczone. Jeżeli się to wszystko wyczy-
ści, to nie ma śladu, przykładem getto warszawskie. Kiedy do Warszawy 
przyjeżdżają turyści, to pytają, gdzie było to słynne, bohaterskie getto. 
Nie zobaczycie go, kawałek ściany owszem, ale getta nie ma. Dlaczego? 

Kolejny przykład: Powstanie Warszawskie. Gdzie są ślady prócz pomni-
ków? Dlaczego nie zostawiono hektara albo 10 hektarów, żeby to było 
muzeum na zawsze, żeby ludzie widzieli, co się stało. Dlatego w przy-
padku Muzeum Auschwitz-Birkenau bardzo bliska jest mi idea konser-
wacji, zachowania. Musi być autentyzm, czytelność, żebyśmy rozumieli, 
co się wydarzyło.

Dochodzimy zatem do tego, że najsilniejszą motywacją jest przeciwdzia-
łanie podobnej zbrodni, najlepiej w pracy u podstaw, od najmłodszych 
lat, z ludźmi od urodzenia, żeby blokować pojawianie się negatywnych 
sił. Tej pracy nie można wykonać z kimś, kto ma 50 lat. Chodzi o edu-
kację o człowieczeństwie i co znaczy jego zrujnowanie oraz czym jest 
nienawiść. Obserwujemy, że to wszystko znów zaczyna rosnąć i jesteśmy 
w bardzo niebezpiecznym punkcie, zagrażającym pokojowi w wielu kra-
jach. Edukacja jest teraz najważniejsza. Ona zabierze bardzo wiele lat, 
ale trzeba ją powtarzać, podlewać, żeby rosła, rozwijała się – tego nie da 
się załatwić raz na zawsze.
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Pamiętam, jedną z rocznic wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. W trakcie 
oficjalnych przemówień padło pytanie „co spowodowało to wszystko?” 
i odpowiedź: „Niestety nie ma dobrej odpowiedzi”. Mnie to wzburzy-
ło. Uważam, że owszem, jest odpowiedź, tylko my za mało wchodzi-
my w analizę przyczyn. To nie jest tak, że wojna, Zagłada nagle spadły 
z Marsa. W Europie i w innych miejscach świata rosły nacjonalizmy, to 
są fakty. Za tym stały ludzkie decyzje. Niezrozumienie wynika z braku 
edukacji. Nie chodzi tylko o antysemityzm, ale też o rasizm i ksenofobię. 

Zatem na moją motywację, by zaangażować się w sprawy Fundacji, 
składa się suma tych wszystkich spraw. W dużej mierze dzięki Fundacji 
mogę bezpośrednio uczestniczyć w czymś niesłychanie dla mnie waż-
nym. Kiedy rozmawiałem z synem, który na stałe mieszka w Nowym 
Jorku, usłyszałem od niego: „To jest coś, o czym marzyłeś cały czas, żeby 
robić coś, żeby to nie zniknęło, żeby tego nie zniszczyć, żeby ludzie wi-
dzieli, bo w ten sposób uczą się i przekazują to innym pokoleniom”. To 
jest właśnie moja motywacja.

Co osobiście znaczy dla Pana działanie w Fundacji?

Przez to, że działam w Fundacji Auschwitz-Birkenau, bardzo zbliżyłem 
się do Muzeum, i to nie jako turysta, którzy przyjeżdża i ogląda. Wszyst-
kie prace konserwatorskie, rozmowy z Piotrem Cywińskim, Rafałem 
Pióro, przygotowania do kolejnych projektów, konserwacji ruin komór 
gazowych, baraków murowanych, tkanin, dzięki temu dotykam czegoś, 
co w pewnym sensie dotyczy mojej rodziny. 

Spędziłem jedną noc w Auschwitz-Birkenau. Bo potrzebowałem być – 
oczywiście pierwszy raz w moim życiu – sam na sam w byłym obozie. 
Dla mnie to był kontakt z moją rodziną, która tam zginęła. Oczywiście 
wiem, że oni zginęli nie w Auschwitz, tylko w Birkenau, ale chodzi o wy-
miar symboliczny. Ta cisza, ten spokój, wszystko zupełnie ciemne, bo 
tylko lampki na blokach się świeciły. Chodziłem tam przez dwie godziny 
i to mi pozwoliło naprawdę pożegnać się z nimi, powiedzieć: „Słuchaj-
cie, nie zapomnieliśmy o Was, jestem tu z Wami, ale ja żyję i przez to Wy 
też żyjecie. Rozmawiam z moimi dziećmi o Was...”.

Fundacja bardziej mnie zbliżyła do tego, aby utrwalić pamięć o tym, że 
to dziedzictwo jest i nie zostanie zniszczone. Głównie po to, aby poka-
zać młodym pokoleniom, że to się wydarzyło, tak to wyglądało, nie wol-
no do tego dopuścić ponownie. Zaniedbanie Miejsca Pamięci potęguje 
zagrożenie, ponieważ politycznie wszystko jest możliwe.
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Marek Zając
Przewodniczący Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau;  

Sekretarz Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej w latach 2006-2018; 
publicysta i doradca ds. mediów; dyrektor Polsat Rodzina

Proszę opowiedzieć o początkach Fundacji Auschwitz-Birkenau oraz 
o roli Profesora Władysława Bartoszewskiego w tym przedsięwzięciu
 
To jest bardzo dobre pytanie, od którego momentu zacząć, bo gdybyśmy 
spojrzeli na historię Fundacji Auschwitz-Birkenau szeroko, nie przez pry-
zmat mojego osobistego zaangażowania, to trzeba by było zacząć historię 
w grudniu 1940 roku. A jeżeli miałbym się ograniczyć wyłącznie do moich 
osobistych doświadczeń i wspomnień, to musiałoby to być lato 2006 roku. 

Ten grudzień 1940 roku wyjaśnię potem, a wiąże się to z osobą, której de-
dykujemy tę książkę. Natomiast w 2006 roku – zaproponowany przez Piotra 
Cywińskiego – zostałem sekretarzem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej 
przy Premierze. Muszę przyznać, że już pierwsze posiedzenie było dla mnie 
szokiem. Ja byłem zaangażowany w sprawy Auschwitz-Birkenau na dużo 
niższym poziomie, prowadziłem warsztaty dla młodszych dziennikarzy, do-
brze znałem pracę edukacyjną, ale żyłem w takim przekonaniu, w którym, 
myślę, żyje bardzo wielu ludzi na świecie. To znaczy myślałem sobie tak: do 
takiego miejsca, z taką historią, o takim globalnym znaczeniu pieniądze płyną 
szerokim strumieniem zewsząd – od licznych fundacji, mecenasów, instytu-
cji, państw… Tymczasem, już na początku zorientowałem się, przysłuchując 
się dyskusji starszych i ważniejszych członków, że stoimy w obliczu sytuacji 
dramatycznej. Pamiętam wtedy raporty składane przez Dyrekcję Państwo-
wego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, przez konserwatorów, 
które mówiły, że jeśli nie podejmiemy w najbliższym czasie zdecydowanych 
działań, to bezpowrotnie utracimy ślady po dawnym obozie. Pamiętam dys-
kusję na temat ruin komór gazowych i krematoriów – o ich znaczeniu nie 
muszę mówić – którym w ciągu kilkunastu lat groziło zawalenie. Po prostu 
znikną… Albo rozmowę o barakach murowanych, czy wreszcie dramatyczny 
ton dyskusji na temat artefaktów.
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Wszyscy zdawali sobie sprawę z jednego: że mamy w Państwowym Mu-
zeum Auschwitz-Birkenau grupę niezwykle utalentowanych konserwa-
torów, którzy pod wieloma względami są pionierami na skalę światową, 
a więc mamy najważniejsze, ludzi. Dostępne jest know-how, ale wiele 
rzeczy musimy wypracować sami, przy czym brakuje na to środków. 
A skala potrzeb jest tak gigantyczna, że przy największym nawet zaan-
gażowaniu władz polskich po prostu przerasta to możliwości państwa. 

Dlaczego tyle razy używam słowa dramatyczna, kiedy mówię o tej dys-
kusji? Proszę sobie wyobrazić, co malowało się podczas tej dyskusji na 
twarzy byłych więźniów: Władysława Bartoszewskiego, Israela Gutma-
na, Kalmana Sultanika, Kazimierza Albina, Józefa Szajny i Mariana Tur-
skiego. Dla tych ludzi to było coś więcej niż katastrofa. Słyszeli, że Miej-
sce Pamięci Auschwitz-Birkenau w sensie fizycznym może zniknąć. Oni 
odejdą, to jasne, ale wierzyli, że będzie to miejsce, będzie konkretny, na-
macalny ślad. Wydawało się, że jesteśmy w sytuacji bez wyjścia, bo nie 
było dobrego pomysłu, jak pozyskać potrzebne środki. Oczywiście tacy 
ludzie jak Ronald Lauder od dawna wspierali działania konserwatorskie, 
ale wiedzieliśmy, że potrzebujemy ogromnych środków, które pozwolą 
zrealizować Globalny Plan Konserwacji, który co 20-25 lat będzie po-
wtarzany. Pamiętam też, kiedy konserwatorzy uświadamiali członkom 
Rady, na czym polegają ich działania: świetnie potrafimy konserwować 
gotyckie zabytki, rzeźby, neoklasycystyczne budynki, nad tym pracują 
armie i kolegia konserwatorów na całym świecie, ale jak ratować szczo-
teczki do zębów, siłą rzeczy najlichszy plastik, przedmioty codziennego 
użytku?

Przedmiotów z Auschwitz-Birkenau dotyczy zupełnie inna logika konser-
watorska. Nie chodzi o odtworzenie pięknego przedmiotu, na przykład 
walizki, ale o zachowanie tej walizki w takim stanie, w jakim została od-
naleziona w obozie ze wszystkimi śladami zniszczenia, a nawet z mchem 
i ziemią, bo to świadczy o tym, że tę walizkę odebrano ofierze i jakiś czas 
przetrzymywano pod gołym niebem. Ale ile kosztuje taka konserwacja? 
Wiemy, że walizka to jest minimum dwa tygodnie ciężkiej, benedyktyń-
skiej pracy, wymagającej dokładnego zbadania wszystkich jej elementów. 
Dodajmy do tego sto tysięcy butów – skala gigantyczna, przerastająca 
nasze myślenie.

Zanim przejdę do samego początku Fundacji Auschwitz-Birkenau, nawią-
żę jeszcze do grudnia 1940 roku i postaci Profesora Władysława Barto-
szewskiego. Opowiem o jednym z najważniejszych wydarzeń w jego życiu 
– każdy, kto zajmuje się jego biografią nawet w niewielkim stopniu, wie, 
że to jest kluczowy moment dla jego życia. On jest więźniem Auschwitz 
od późnych godzin wieczornych 21 września 1940 roku. Osiemnastoletni 
chłopak, zagarnięty zupełnie przypadkowo przez wielką łapankę w dziel-
nicy inteligenckiej, jedynak, wychuchany przez troskliwą matkę, absol-
went prestiżowych prywatnych szkół. Nigdy nie był harcerzem, nigdy nie 
był na letnim obozie, zaczytany w książkach, trafia na samo dno piekła. 
To oczywiście może skończyć się tylko bardzo, bardzo źle. I w grudniu ten 
chłopak ma już całe ciało pokryte wrzodami, jest wycieńczony, wszystko 
wskazuje na to, że ma ciężkie zapalenie płuc, jest wrakiem człowieka.

Na początku grudnia 1940 roku podczas porannego apelu traci przytom-
ność i w tym stanie dwóch więźniów bierze go pod ramiona i ciągnie 
do szpitala obozowego. Pod szpitalem obozowym kotłują się masy ciężko 
chorych, poranionych, pobitych więźniów. Oczywiście miejsc w szpitalu 
jest dużo mniej niż potrzebujących. Na dodatek można zapytać, co to za 
szpital? Polscy więźniowie polityczni nie mają leków, ale najważniejsze 
jest to, żeby w miesiącach zimowych dostać się pod dach, nie wychodzić 
do pracy. Ci więźniowie-lekarze każdego dnia stają przed dramatyczną 
decyzją: mogą przyjąć bardzo niewielu. Co to tak naprawdę znaczy? Że ci, 
którzy nie dostaną się do szpitala, są skazani na śmierć.
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Nikt z nas nie chciałby się znaleźć w takiej sytuacji, ponosić takiej od-
powiedzialności. Władysław Bartoszewski w stanie półprzytomności za-
pamiętał na całe życie dialog dwóch lekarzy, który odbywał się nad nim. 
Jeden chciał go przyjąć, drugi nie. I każdy miał swoje racje, każdy z nich 
był człowiekiem szlachetnym. Ten, który go nie chciał przyjąć, wychodził 
z prostego założenia: „ten chłopak nie przeżyje, weźmy kogoś w lepszym 
stanie”. Drugi intuicyjnie był skłonny przyjąć więźnia numer 4427. I wi-
dząc, że jest półprzytomny, zaczyna go wypytywać, skąd jest, czym się 
w Warszawie zajmuje, dlaczego chciał być studentem… Wtedy jeden z le-
karzy wypowiada zdanie, które Władysław Bartoszewski zapamiętał na 
całe życie: „Słuchaj, to jest inteligent. Weźmy go. Jak przeżyje, to może 
opowie”. I to się staje rozstrzygającym argumentem. Tego Władysław Bar-
toszewski nigdy nie zapomniał. 

Ten właśnie moment staje się wielkim motorem jego życia, który wy-
jaśnia dziesiątki jego działań. Władysław Bartoszewski, powiedzmy to 
zupełnie wprost, całe życie spłacał ten zaciągnięty w Auschwitz dług. 
Straszny dług, bo nie był temu w żadnym razie winny, ale tak naprawdę 
przeżył, bo ktoś inny umarł. Przeżył dlatego, bo ktoś uwierzył, że on 
opowie.

Kiedy sobie to uświadomimy i zestawimy z dramatycznym stanem po-
zostałości poobozowych, to rozumiemy, że dla byłego więźnia prawdo-
podobieństwo zniszczenia KL Auschwitz jest spełnieniem najgorszego 
scenariusza. Pamiętam spotkanie z ostatnimi ocalałymi z Sobiboru, oni 
mówili: „Jest coś gorszego niż Sobibór. Zapomnieć o Sobiborze”. Nigdy 
tego nie zapomnę.

I też nie zapomnę, musiało to być jakieś półtora roku przed powołaniem 
Fundacji Auschwitz-Birkenau, kiedy przyjechałem do Oświęcimia i Piotr 
Cywiński powiedział, byśmy się przeszli po Birkenau, co oznaczało, że to 
będzie poważna rozmowa… I rzeczywiście, ruszyliśmy taką trasą, którą 
ja zawsze pokonuję w kierunku krematorium i komory gazowej numer 
pięć, czuję się w sposób szczególny związany z tym miejscem, może 
przez Henryka Mandelbauma, byłego członka Sonderkommando, z któ-
rym w tym miejscu byłem. Piotr zaczął mi opowiadać o idei powołania 
Fundacji, idei Kapitału Wieczystego. Dziś muszę bardzo szczerze powie-
dzieć, że pomysł był prosty i genialny, tyle że wtedy u bukmachera nie 
postawiłbym żadnych pieniędzy, że się uda.

Należało dołożyć wszelkich starań, ale jak przekonać innych? Dlaczego 
jakieś państwo ma płacić? Podejrzewałem, że większość państw powie: 
„Słuchajcie, Polska się tym opiekuje, my możemy sfinansować jakiś po-
jedynczy projekt, ale oddać pieniądze w zarząd?” Nikt tego nie robił na 
poziomie międzynarodowym, z taką liczbą partnerów. 

Pamiętam, jak do tego pomysłu zaczął się włączać Władysław Barto-
szewski. Żeby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się stało, trzeba 
znowu przenieść się do grudnia 1940 roku. Pamiętam też ostatnie mie-
siące życia Władysława Bartoszewskiego, widzieliśmy, że słabnie. Cza-
sem, kiedy rozmawialiśmy w jego gabinecie w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów, to między wierszami, nigdy wprost, pojawiało się u Włady-
sława Bartoszewskiego takie pytanie: „Czy zrobiłem dość, czy mogę już 
spokojnie odejść?”. Wtedy mówiłem: „Panie Profesorze, ruszyło. Jest. 
Jest jeszcze sporo do zrobienia, ale to co najważniejsze, jest na dobrej 
drodze”. 

Więc kiedy myślę o Fundacji, o Profesorze, to nie umiem myśleć ina-
czej niż o tej perspektywie, którą zarysowałem, która zaczyna się gdzieś 
w grudniu roku 1940 i ciągnie przez kolejne lata.
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Proszę opowiedzieć o znaczeniu współpracy z byłymi więźniami 
w kontekście działań Fundacji Auschwitz-Birkenau.

Przede wszystkim od początku doskonale sobie zdawaliśmy sprawę, że bez 
autorytetu byłych więźniów Fundacji nie uda się zbudować. Byli więźniowie, 
pomimo różnic indywidualnych, stanowią grupę o pewnych cechach wspól-
nych. Po pierwsze, niezwykła żywotność, chęć czynienia dobra, wykorzysty-
wania każdej minuty po to, żeby nie zmarnować czasu. Po drugie, to są ludzie 
od twardej roboty, od konkretnych czynów, od dialogu w praktyce. Chrze-
ścijanie i Żydzi, Polacy i Żydzi, ludzie głęboko przekonani o tym, że właśnie 
wokół Auschwitz-Birkenau trzeba budować międzynarodowy alians, że miej-
sce powinno łączyć ludzi, ludzi o różnych kodach pamięci. Oni to doskonale 
rozumieją, co wcale nie było jednoznaczne i powszechne na początku lat 90.

Byli więźniowie inspirowali i najzwyczajniej pomagali swoim autorytetem, 
pomagali przebić się do decydentów na różnych szczeblach. Przypomina mi 
się tu postać Józefa Stósa, więźnia pierwszego transportu, którego znałem 
bliżej. Byli więźniowie wracają do tematów obozowych. W tym przypadku 
chodziło o dziedziniec przy bloku 11, miejsce, gdzie były wykonywane eg-
zekucje, tam jest brama, potem teren lekko opada i jest ściekowa kratka. Jó-
zef Stós pod koniec swojego życia obsesyjnie do tej kratki wracał, ponieważ 
uważał, że ją wymieniono podczas jakichś prac porządkowych. Ciągle mówił: 
„Słuchajcie, tutaj musi być prawdziwa kratka”. Można powiedzieć, że absurd... 
kratka ściekowa, której nikt nie zauważa, jakie to ma znaczenie? Wtedy opo-
wiadał, jak w obozie pewnego dnia zarządzono „Blocksperę”, więźniowie nie 
mogą opuszczać bloków, czyli dzieje się coś niedobrego. On wymknął się 
z bloku z kolegą, żeby zobaczyć, co się może dziać. Trwały rozstrzeliwania pod 
Ścianą Śmierci. Później złożył relację, że nagie ciała rozstrzelanych układano 
w wielki stos, a krew z tych ciał spływała do tej ściekowej kratki. Do dziś to 
pamiętam, jak mówił: „Czy wiesz, jak to wygląda, jak płyną takie litry krwi? 
Jest takie wrażenie, jakby krew się przesuwała, to dlatego, że ona jednocze-
śnie krzepnie. Ona nie płynie jak woda. Straszny widok”. I dalej: „Wyobraź 
sobie, dorosły człowiek ma sześć, siedem litrów krwi. A teraz wyobraź sobie, 
że leżało tam kilkudziesięciu zabitych. To sobie przemnóż, ile litrów musiało 
się wylać do tej kratki ściekowej”. 

I teraz zmierzam do pointy, która jest zaskakująca, ale pokazuje logikę, 
którą się musimy kierować. Józef Stós mówił: „Powiedz mi, kto teraz 
uwierzy w tę historię, jeśli przyjdzie tu kiedyś, a mnie już nie będzie? 
Przeczyta moją relację. To go poruszy i on tu przyjdzie. Spojrzy na tę 
kratkę i powie: „No ale to jest przecież nowa kratka. Coś się dziadko-
wi przyśniło”. Wiemy przecież, co może się dziać z ludzką pamięcią. 
I skończył tak: „Nikt mi nie uwierzy, a ja to widziałem. Widziałem to 
z kolegą. Nikt inny tego nie widział”.
 
Patrząc z boku, można powiedzieć, że my robimy niezrozumiałe dla 
przeciętnego człowieka rzeczy. No bo po co wydawać miliony euro na 
to, żeby ratować sto tysięcy butów? Można powiedzieć, że przecież 
wszyscy wiedzą, co się tam stało. Jeśli spojrzymy na to w ten sposób 
albo przez pryzmat zamiaru sprawców, ten but to jest jedyny ślad po 
człowieku, którego sprawcy chcieli wymazać. Jeżeli my pozwolimy na 
zniszczenie tego buta, to stajemy bliżej sprawców czy ofiar? Spraw-
cy chcieli, żeby ten but pojechał gdzieś z zimową pomocą do Rzeszy, 
a jeśli się go zniszczy, to nie będzie żadnego śladu po człowieku, bo 
po człowieku zagazowanym i spalonym nie ma żadnego śladu. A jeżeli 
zachowamy ten but, to zmieniamy wszystko. Żeby zrozumieć, po co 
my to robimy, to trzeba wejść do tego jądra ciemności. Z zewnątrz 
tego nie widać. 

Tak, mieliśmy szczęście do tych wielkich autorytetów, które pozwalały 
realizować plan Fundacji, począwszy od Władysława Bartoszewskiego 
po Kalmana Sultanika, chociaż nazwisk należałoby wymienić jeszcze 
więcej. Wiedzieliśmy, jak ogromne jest znaczenie Kalmana Sultani-
ka, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, ale także różne organizacje 
czy rządy w Europie. Byli więźniowie to byli tacy ludzie, którzy mo-
gli i rozbrajali miny i wątpliwości. Pokazywali, że za dziełem Fundacji 
Auschwitz-Birkenau stoi dobra wola, nie żaden interes polityczny czy 
finansowy, tyko to, co najważniejsze. Oni odbywali bardzo wiele pracy 
zakulisowej, niezwykle istotnej, spotkania w cztery oczy. Takich ludzi 
żaden polityk czy osoba decyzyjna nie może wystawić za drzwi, tylko 
jej wysłucha i będzie mu bardzo niezręcznie pozostać bezczynnym.
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Kieruje Pan Radą Fundacji Auschwitz-Birkenau. Proszę opowie-
dzieć o jej znaczeniu.

Pierwszym przewodniczącym był Profesor Władysław Bartoszewski, po 
którego śmierci przejąłem tę funkcję. Rada Fundacji Auschwitz-Birke-
nau jest ciałem, które z jednej strony kontroluje i opiniuje, a z drugiej 
podsuwa pewne rozwiązania, ale mimo wszystko na pierwszym miej-
scu postawiłbym rolę kontrolującą i opiniującą. Rada jest tym buforem, 
który ma zapewnić wiarygodność i przejrzystość działań Fundacji. To 
się dzieje bardzo praktycznie. Podam tylko jeden przykład: po obra-
dach Rady zawsze odbywa się spotkanie Komitetu Międzynarodowego 
Fundacji, gdzie wobec przedstawicieli niemal 40 państw-darczyńców 
wspólnie z Zarządem Fundacji i pracownikami Globalnego Planu Kon-
serwacji Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau bardzo przejrzy-
ście, bardzo dokładnie referujemy wszystkie obszary działań Fundacji, 
od spraw finansowych i administracyjnych, po prace konserwatorskie.

Rada działa po to, by Auschwitz-Birkenau przemawiało do kolejnych 
pokoleń i musimy zrobić wszystko, w zgodzie z naszą najlepszą wiedzą, 
doświadczeniem i sumieniem, żeby to osiągnąć. I w tym bardzo skon-
fliktowanym świecie, moim zdaniem z roku na rok coraz bardziej skon-
fliktowanym, zideologizowanym, gdzie ludzie przestali siebie nawzajem 
słuchać, dla mnie te odbywające się raz do roku, czasami częściej, posie-
dzenia Rady Auschwitz-Birkenau to jest łyk świeżego powietrza. Mówię 
to bez taniej grzeczności czy dyplomacji. Tam się naprawdę rozmawia. 
Tam drugiego człowieka obdarza się szacunkiem i zaufaniem, bo wie 
się, że nawet jeśli on myśli inaczej, nawet jeżeli ma inne spojrzenie, to 
robi to z głębokiego przekonania i zgodnie ze swoim sumieniem, bo wie, 
że łączy nas troska o Miejsce Pamięci. To są niestety w coraz większym 
stopniu unikalne pod tym względem miejsca, grupy, spotkania. 

Tu powiem przewrotnie, a może niepokojąco: gdybyśmy w przypadku 
Auschwitz-Birkenau nie potrafili tak zgodnie działać, to znaczy, że ob-
laliśmy jeden z największych życiowych egzaminów. Jeżeli natomiast 
Auschwitz-Birkenau, a zwłaszcza takie sprawy jak konserwacja, pozo-
staną teraz i przez następne dziesięciolecia wyjęte spod presji bieżących 
awantur, konfliktów, walki interesów politycznych, światopoglądowych, 
biznesowych, to znaczy, że zrobiliśmy z tego ważną rzecz. 

Auschwitz-Birkenau nie jest wyłącznie miejscem zagłady  
Żydów, ale również Polaków, Rosjan, Romów i Sinti oraz innych 
grup społecznych. Jak postrzega Pan pamięć jako przestrzeń 
dialogu różnych doświadczeń?

Tu ujawnia się właśnie ta głęboka mądrość, którą potrafili przeforsować, 
często wbrew oporowi wielu ludzi, byli więźniowie. Ich łączyło cierpie-
nie, ich łączyło to miejsce, przy wszystkich różnicach. Przy różnicy losu 
politycznego więźnia polskiego i dziecka żydowskiego przywiezionego 
z getta w Holandii albo Polski okupowanej. Oni rozumieli coś, czego nie 
rozumieją niektórzy politycy, publicyści, z różnych stron barykady. Mia-
nowicie, że różne pamięci w Auschwitz-Birkenau się nie wykluczają, ale 
uzupełniają. Jak opowiedzieć historię tego miejsca uczciwie, rzetelnie, 
właściwie z punktu widzenia warsztatu historycznego, a jednocześnie 
szacunku, zobowiązania moralnego dla wszystkich ofiar, skupiając się 
wyłącznie na losie polskich więźniów politycznych albo skupiając się na 
początkach Auschwitz, czyli roku 1940 i 1941? Nie da się. Ale tak samo 
nie da się tego zrobić, opowiadając wyłącznie o Zagładzie w Birkenau 
i zaczynając tę historię wiosną 1942 roku. Nie da się. Nie istnieje skalpel 
metodologiczny, który pozwoliłby rozdzielić te historie. To doskonale ro-
zumieli byli więźniowie. Ich ten los potrafił łączyć. 
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Przywołam książkę z anegdotami o Profesorze, która pozwoli troszkę 
z tych refleksji spuścić powietrza, ale jednocześnie pokaże coś ważne-
go. Ta historia miała miejsca podczas 60-tej rocznicy wyzwolenia Au-
schwitz... Wszyscy czekają, byli więźniowie, pod gołym niebem na spóź-
niających się polityków, znamienne, temperatura odczuwalna to minus 
dwadzieścia kilka stopni Celsjusza i ci starsi panowie i panie zamieniają 
się dosłownie w bryły lodu. Obok Władysława Bartoszewskiego siedzi 
jego przyjaciel, Israel Gutman, który w Zagładzie stracił niemal całą ro-
dzinę, nie odzywają się do siebie słowem, bo zamarzają w sensie do-
słownym, i w pewnym momencie Gutman patrzy na Bartoszewskiego 
i mówi: „A jednak, Władku, umrzemy w Birkenau”. I oczywiście to jest 
ten rodzaj humoru, do którego prawo mają byli więźniowie, ale jedno-
cześnie zwraca on uwagę na poczucie wspólnoty losu ocalałych. Barto-
szewski był polskim więźniem politycznym zupełnie przypadkowo przy-
wiezionym do obozu i spędził tam 199 dni, a historia Gutmana i jego 
rodziny to jest coś zupełnie innego. Ale jednak byli to panowie, którzy 
nie zamierzali sobie wydzierać tego miejsca, bo zbyt wiele przeżyli i zbyt 
wiele mądrości ich często tragiczne życie przyniosło, żeby zniżać się do 
czegoś takiego. Oni rozumieli, że to jest jedna całość… 

Świetnym przykładem są wspomniani Romowie. W przypadku czerwo-
noarmistów albo ofiar z istniejących krajów mamy do czynienia z róż-
nymi agendami rządowymi, ambasadorami, placówkami, instytucjami 
państwowymi, które mogą się ująć i domagać się uwzględnienia infor-
macji o losie tychże byłych więźniów, to w przypadku Romów mówimy 
o mniejszości, która nie ma swoich oficjalnych reprezentacji państwo-
wych, nie ma dyplomatycznego aparatu, który będzie słał pisma doma-
gające się różnych rzeczy. Proszę popatrzeć, jak wiele w Auschwitz-Bir-
kenau jest przestrzeni dla Romów i jak bardzo się o to dba. Jak bardzo się 
przypomina, że to także byli ludzie skazani na totalną zagładę wyłącznie 
przez własne pochodzenie. Nie patrzymy na to, że ofiar romskich mamy 
między 21 a 23 tysiące. A na przykład ofiar żydowskich jest około mi-
liona. To jest ważne, żeby powiedzieć, że ofiar żydowskich było właśnie 
tyle, i poświęcić im odpowiednio wiele miejsca i nie zakłamywać tej hi-
storii. Ale to nie jest arytmetyka. To nie jest tak, że te 21 tysięcy gaśnie 
w obliczu miliona. I kto się upominał o wystawę romską? Byli więź-
niowie Polacy i Żydzi. Władysław Bartoszewski, Israel Gutman, Kalman 
Sultanik doprowadzili do tego, że Romani Rose i Romskie Centrum dzia-
łające w Heidelbergu utworzyli wystawę. Jaki to byłby absurd albo jakiej 
zbrodni byśmy się dopuścili, gdybyśmy do najstraszliwszego miejsca na 
ziemi, powstałego w wyniku polityki wykluczania, sami stosowali klucz 
izolacji albo konkurencje pamięci, konkurencje ofiar. To upiorne. Nieste-
ty, tak się da i często takie próby widzimy, ale chrońmy przynajmniej to 
miejsce. Mieliśmy teraz awanturę, ktoś w wielkim zapale patriotycznym 
atakował, że na jednej z tablic jest napisane, że w tym miejscu ginęli 
Żydzi i nie-Żydzi. Nie ma za tym żadnej cenzury. Akurat było miejsce, 
które dla większości ludzi kojarzy się z Zagładą Żydów, a historycy w ten 
sposób chcieli powiedzieć, że ginęli tu też ludzie innych narodowości. 
Nie ma w tym nic złego.

W przypadku Fundacji oczywiście bierzemy to wszystko pod uwagę, ale 
przede wszystkim zajmujemy się konserwacją. Tu inne kryteria grają rolę. 
Byłby to jednak straszliwy chichot historii, chichot sprawców, gdyby to 
miejsce dziś znowu służyło do selekcji, segregowania i wykluczania. 
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Misją Fundacji Auschwitz-Birkenau jest zachowanie wszystkich 
autentycznych pozostałości po Auschwitz-Birkenau. W jaki spo-
sób czytelność Miejsca Pamięci wiąże się z edukacją i pamięcią 
o Zagładzie?

Przede wszystkim jestem pod ogromnym wrażeniem, jak na polu niezwykle 
wrażliwym, czyli edukacji, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau po-
trafi postępować właściwie, uczciwie, zgodnie z warsztatem historycznym, 
zgodnie z powszechnie uznawaną moralnością i zdrowym rozsądkiem. To 
jest niezwykłe pole. My jako Fundacja możemy temu pomagać. To, co się 
konserwuje, nie konserwuje się ot tak, ale dla celów m.in. edukacyjnych, 
żeby to przemawiało dalej, żeby to było materiałem, dla edukacji. Natomiast 
to miejsce może więcej, musi łączyć. 

Siłą rzeczy, teraz na plan pierwszy wysuwa się edukacja, często właśnie w po-
staci pytań dość dramatycznych. W trakcie ostatniego posiedzenia Między-
narodowej Rady Oświęcimskiej członkowie Rady z innych krajów mówili, 
że na zachodzie Europy w edukację o Holokauście wpompowano miliony 
euro, a postawy antysemickie rosną, a nie maleją. Jak tu wytłumaczyć taką 
zagadkę? Są różne próby, hipotezy, niektórzy twierdzą – co silnie podkreśla 
Piotr Cywiński – że o Zagładzie mówiliśmy zbyt historycznie, nie wpisując 
tego w ludzkie, emocjonalne doświadczenie. Zbyt akademicko. Wiązało się to 
z tym, że w latach 90. za największe zagrożenie uważano negacjonistów, więc 
stawiano akcent na fakty. Inni twierdzą, że Zagłada stała się czymś chłodnym, 
odległym, taką historią jak wojna secesyjna czy powstanie listopadowe, albo 
czasy napoleońskie. Jeszcze inni stawiają pytanie, czy nauczanie o Holokau-
ście należy automatycznie uznać za skuteczne narzędzie walki z postawami 
antysemickimi. Są i tacy, którzy próbują to wytłumaczyć na inny sposób. Przy-
wołuję tę dyskusję, żeby pokazać, że edukacja zaczyna być pierwszoplanowa. 

Jak edukować skutecznie? Po co edukować? Myślę, że można to przełożyć 
na Auschwitz-Birkenau. Warto zadać sobie pytanie: po co przyjeżdżać do 
Auschwitz-Birkenau? Po co? Oczywiście, pierwsza i automatyczna odpo-
wiedź, jaka się pojawia, to żeby pamiętać. Żeby wiedzieć i pamiętać. Ale to 
wydaje się za mało. Można wiedzieć i pamiętać i nic z tym w swoim życiu 
nie robić. Ja czasem w sposób celowo przerysowany, ale po to, żeby to stało 
się jeszcze wyraźniejsze, mówię, że mnie nie zależy na tym, czy ludzie płaczą 
w Auschwitz-Birkenau, czy nie. Nie powinno nam na tym zależeć. Płacz 
jest bardzo różny. Czasem bywa ucieczką, czasem służy temu, że człowiek 
pomyśli sobie po zwiedzeniu obozu, że jest wrażliwym człowiekiem. Poczuje 
się dobrze z samym sobą i na tym się skończy. Nigdy nie wejdziemy do duszy 
człowieka i nie wiemy, co się tam dzieje. 

Sensem przyjeżdżania do Auschwitz-Birkenau jest według mnie to, by 
wyjechać z poczuciem odpowiedzialności, oczywiście nie z poczuciem od-
powiedzialności za to, co się stało kilkadziesiąt lat temu, ale z poczuciem 
odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie. Auschwitz-Birkenau powin-
no prowadzić do moralnego wstrząsu. Żeby człowiek czuł, że jego życie nie 
odbywa się w próżni, żeby człowiek czuł, że ponosi odpowiedzialność za sie-
bie i innych; że nie powinno mu być wszystko jedno; że na swoją skalę, na 
skalę swoich życiowych okoliczności powinien przeciwstawiać się złu i czynić 
dobro, jakkolwiek patetycznie może to zabrzmieć. To powinno być miejsce 
nie tylko oddawania czci ofiarom, nie tylko budowania wiedzy dla wiedzy 
i pamięci dla pamięci, ale to powinno być miejsce, które zmienia ludzi. I tu 
dotykamy edukacji. 

Należy jednak pamiętać, że łatwo ulec pokusie doraźności. Bardzo często się 
z tym spotykamy. Pojawiają się takie głosy: „A dlaczego wystawa główna 
w Auschwitz nie kończy się pokazaniem ludobójstwa z ostatnich kilkuna-
stu lat, żeby wstrząsnąć ludźmi”. Ktoś inny mówi: „To pokażmy antysemickie 
demonstracje, antysemickie incydenty we Francji i Niemczech, żeby ludźmi 
wstrząsnąć”. Proszę zobaczyć, że wtedy wpadamy w pułapkę doraźności. 
W takim razie będziemy zmieniać zakończenie wystawy co dwa albo co 
pięć lat, żeby było aktualne i przemawiało do ludzi? Kto będzie decydował 
o tym, co jest bardziej wstrząsające na świecie w ostatnim czasie? Nie o to 
chodzi. Chodzi o to, by doprowadzić człowieka do tego momentu, że on so-
bie sam odpowie. Na miarę swojej wiedzy, wrażliwości, miejsca na świecie, 
w którym się znajduje. To jest bardzo trudne. Doprowadzić do momentu, 
ale dać swobodę, nie pchać na siłę w jednym kierunku. Wytworzyć poczucie 
odpowiedzialności, by potem człowiek na własną rękę to własne poczucie 
odpowiedzialności przemieniał na jakieś konkretne działanie, czyny, postawy. 
To jest ten bardzo ważny moment. Powinno się z tego miejsca wychodzić 
z pewnym niepokojem, a teraz Ty się zastanów, co z tym zrobisz. Ale to już 
jest Twoja decyzja, Twoje działanie. Mam głębokie przekonanie, że Muzeum 
potrafi utrzymać ten balans, choć jest to bardzo trudne. 

Musimy szukać tych różnych sposobów, różnych dróg. Nie unikniemy jedne-
go, że wraz z biegiem czasu i odchodzeniem świadków zwiększa się ryzyko, 
niebezpieczeństwo zobojętnienia, a od zobojętnienia jest krok do niepamięci, 
i tu jest clue problemu. Zataczamy tu wielkie koło do Fundacji Auschwitz-
-Birkenau, do tego, co robimy: nie będzie poruszającej edukacji, moim zda-
niem, bez zachowania autentyzmu, bez możliwości dotknięcia, bez stanię-
cia nad tym miejscem, bez przejścia pod bramą, bez wejścia do baraku, bez 
trzymania w ręku bucika. Jedna czwarta ofiar Holokaustu to dzieci. Półtora 
miliona. Czy sucha liczba robi przytłaczające wrażenie? A proszę wziąć do 
ręki uratowany dzięki konserwacji bucik dziecka nie starszego niż trzy mie-
siące. Nagle dziesiątki ludzi widzą swoje dzieci, swojego małego braciszka. 
Nie wiem, jak to dziecko się nazywało, został ten bucik. Taki mały czerwony. 
Musimy go uratować. On się kiedyś rozpadnie, ale przynajmniej musimy ten 
proces maksymalnie spowolnić. Jeśli chcemy prawdziwej pamięci, a nie tylko 
wiedzy, z którą i tak jest krucho.
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My pomordowanym ludziom nie zwrócimy już życia. Zagłada miała być 
totalna. Po tych ludziach miał zniknąć wszelki ślad. Nie chodzi tutaj tyl-
ko o zabicie, ale kompletne wymazanie i miał zniknąć jakikolwiek ślad 
po procesie zabijania, po Zagładzie. W tym sensie też miała być totalna. 
Wiemy, że sprawcom w ogromnym stopniu to się udało. Na przykład jeżeli 
chodzi o fizyczne pozostałości po Sobiborze, Bełżcu czy Treblince. W Au-
schwitz-Birkenau mieliśmy historycznie nieco inną sytuację. Zmierzam 
do tego, że kiedy mówimy o kompletnym wymazaniu pamięci o ludziach 
i samym procesie zabijania, to pod tym względem walka wciąż się toczy. 
To znaczy, my wciąż nie wiemy, czy zamiar sprawców się uda, czy zwy-
ciężą ludzie dobrej woli. Jeżeli zapomnimy o Auschwitz-Birkenau, jeżeli 
zapomnimy o takich miejscach, jeżeli doprowadziliśmy do naturalnego 
procesu erozji, niszczenia fizycznych śladów, to pozwolilibyśmy sprawcom 
zwyciężyć. I to nie jest figura retoryczna. Niemcy wysadzili, cofając się, 
komory gazowe i krematoria. Nie zdołali tego zrobić tak dokładnie, jak 
chociażby w Bełżcu. W roku 2006 konserwatorzy mówili: „Za kilkanaście, 
za kilkadziesiąt lat ziemia zasypie ruiny komór gazowych i krematoriów”. 
One zniknęłyby, a kto ponosiłby za to odpowiedzialność? Nasze pokole-
nie. To my byśmy tego nie uratowali. Pokazywalibyśmy dzieciom zdjęcia 
w książce. Zrobilibyśmy może wyrafinowane wizualizacje 3D? Pewnie tak, 
ale tak naprawdę to w strasznym stopniu obciążyłoby nasze sumienie. 
W tym sensie przyczynilibyśmy się, pośrednio, do realizacji planu spraw-
ców. Gdybyśmy nie podjęli tego działania. Jak by się nad tym spokojnie 
zastanowić, to nie jest tylko figura retoryczna. To jest fakt. Twardy. 

Wiemy doskonale, że zbiorowa pamięć jest bardzo dynamiczna. Z tej 
pamięci pewne elementy znikają, gdzieś giną w cieniu, inne się w niej 
pojawiają albo wysuwane są na plan pierwszy. Znamy dziesiątki takich 
przykładów. Rotmistrz Pilecki. Ja w latach 90. wiedziałem o rotmistrzu 
Witoldzie Pileckim, ale gdybyśmy przeprowadzili sondę na ulicach pol-
skich miast, to zapewniam, że może padłaby jedna właściwa odpowiedź 
na sto, a to i tak optymistyczny szacunek. Dziś to jest jeden z najwięk-
szych bohaterów II wojny światowej w Polsce. Natomiast właściwie 
zanika pamięć o Janie Nowaku-Jeziorańskim. Wydawało się, człowiek 
z gigantycznymi zasługami dla Polski przez całe życie. W różnych od-
słonach, do samego końca. Na dodatek z hollywoodzkim życiorysem. 
Proponuję przeprowadzić test w polskich liceach, żeby sobie podnieść 
poprzeczkę, i zapytać, kim był Jan Nowak-Jeziorański. Bylibyśmy bardzo 
zasmuceni wynikami. Banalny przykład, ale pokazuje, że pamięć jest fe-
nomenem bardzo dynamicznym. 

Zaczynając pracę dla Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, napraw-
dę chodziłem z takim przekonaniem, że Auschwitz-Birkenau wszyscy 
na świecie muszą się zajmować. Jak tylko coś się dzieje, to przyjeżdża 
milioner i pyta, słuchajcie, to ile potrzeba? Nagle spotkałem się z nie-
dostatkiem, z potrzebami przerastającymi dalece możliwości. Więc tak 
samo możemy sobie wmówić, że świat nigdy nie zapomni o Auschwitz-
-Birkenau. Albo wspólnie zrobić coś dla zachowania pamięci. Ta walka 
trwa, ta walka się nie skończyła.
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• Konserwacja i zabezpieczenie budynków murowanych 
na terenie dawnego KL Auschwitz I (lata 2012-2013).

• Konserwacja, zabezpieczenie i uczytelnienie reliktów 
dawnego KL Auschwitz – konserwacja i zabezpieczenie 
pozostałości pierwszej kuchni obozowej, prace kon-
serwatorskie i remontowe fragmentu kuchni obozo-
wej przylegającej do bloku nr 2 na terenie dawnego  
KL Auschwitz I (lata 2012-2013).

• Badania konserwatorskie niezbędne do prowadze-
nia dalszych prac związanych z realizacją Globalnego 
Planu Konserwacji i zachowaniem Miejsca Pamięci  
Auschwitz-Birkenau (lata 2012-2016).

• Zachowanie i konserwacja odcinka BI wraz ze wszyst-
kimi obiektami z nim związanymi (od 2012 r.).

• Prace przygotowawcze niezbędne do prowadzenia 
i obsługi dalszych działań konserwatorsko-budow-
lanych na terenie dawnego Auschwitz II-Birkenau  
(lata 2013-2015).

• Modernizacja magazynu do przechowywania obiek-
tów tekstylnych ze zbiorów Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (lata 2014-2017)

• Konserwacja obiektów drewnianych na terenie daw-
nego KL Auschwitz II-Birkenau (od 2014 r.).

• Regulacja stosunków wodnych dawnego KL Auschwitz 
II-Birkenau (od 2014 r.).

• Zachowanie i konserwacja odcinka BI wraz ze wszystkimi 
obiektami z nim związanymi – Konserwacja baraków mu-
rowanych B123 i B124 (od 2015 r.).

• Konserwacja muzealiów i archiwaliów Państwowego 
Muzeum Auschwitz-Birkenau – Konserwacja teksty-
liów (lata 2016-2017).

• Konserwacja i zabezpieczenie ruin komór gazowych 
i krematoriów dawnego Auschwitz II-Birkenau (lata 
2016-2019).

• Konserwacja muzealiów i archiwaliów Państwowego 
Muzeum Auschwitz-Birkenau (od 2016 r.).

• Konserwacja muzealiów i archiwaliów Państwowego 
Muzeum Auschwitz-Birkenau – Konserwacja obiektów 
archeologicznych (od 2017 r.).

• Zachowanie i konserwacja odcinka BI wraz ze wszyst-
kimi obiektami z nim związanymi – Konserwacja bara-
ków murowanych B91 i B141 (od 2018 r.).

• Konserwacja obiektów drewnianych na terenie dawnego 
KL Auschwitz II-Birkenau – Konserwacja wież wartowni-
czych B-10 i B-13 (od 2019 r.).

• Zachowanie i konserwacja odcinka BI wraz ze wszyst-
kimi obiektami z nim związanymi – Konserwacja bara-
ków murowanych B138 i B139 (od 2019 r.).

Spis projektów konserwatorskich  
finansowanych przez Fundację Auschwitz-Birkenau  

w latach 2012-2019

2009

• 15 stycznia 2009 r. Fundacja Auschwitz-Birkenau zo-
staje powołana przez Profesora Władysława Barto-
szewskiego. Celem Fundacji jest zbudowanie Kapitału 
Wieczystego w wysokości 120 milionów euro, z któ-
rego zyski będą przeznaczane na finansowanie prac 
konserwatorskich na terenie Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau.

• Dzięki wsparciu Związku Gmin Wyznaniowych Żydow-
skich w RP, Fundacja otwiera swoje biuro przy ul. Twar-
dej 6 w Warszawie.

• W lutym 2009 r. premier Donald Tusk zwraca się do 
przywódców ponad czterdziestu państw z informa-
cją o celach Fundacji Auschwitz-Birkenau i prośbą 
o udzielenie jej wsparcia.

• 23 kwietnia 2009 r. Fundacja Auschwitz-Birkenau zo-
staje zarejestrowana.

• W czerwcu Fundacja podpisuje pierwszą umowę 
z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, ustala-
jącą zasady współpracy przy ochronie Miejsca Pamięci. 

• W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbywa się 
w czerwcu pierwsze posiedzenie Rady Fundacji  
Auschwitz-Birkenau. W jej skład wchodzi 14 osób. 
Rada jednogłośnie wybiera Władysława Bartoszew-
skiego na Przewodniczącego.

• 45 amerykańskich kongresmanów apeluje do pre-
zydenta Baracka Obamy oraz sekretarz stanu Hillary 
Clinton o jak najszybsze wsparcie Fundacji Auschwitz-
-Birkenau.

• We wrześniu Republika Czeska przekazuje na rzecz 
Fundacji 77 tys. euro, w listopadzie Królestwo Norwe-
gii – 239 tys. euro, a w grudniu Królestwo Szwecji - 95 
tysięcy euro, Republika Estonii – 20 tys. euro. 

• Przekazanie w październiku operacyjnego grantu Mi-
nisterstwa Spraw Zagranicznych RFN, umożliwiające-
go zatrudnienie pracowników biura Fundacji.

 • W listopadzie kancelaria prawna Weil, Gotshal & Man-
ges oraz firma Ernst & Young nawiązują współpracę 
z Fundacją na zasadzie pro bono.

 • W grudniu zostaje powołana Komisja Finansowa  
Fundacji Auschwitz-Birkenau.

2010

• W styczniu konstytuuje się Komitet Międzynarodowy, 
pełniący funkcję doradczą i opiniującą, w skład którego 
wchodzą reprezentanci państw-darczyńców.

• Opublikowany zostaje folder informacyjny The Preserva-
tion of Auschwitz-Birkenau – Our Responsibility for Futu-
re Generations, prezentujący strategiczne kierunki działa-
nia Fundacji. Publikacja powstaje w partnerstwie pro bono 
z Gutenberg Networks, So Design i Pozytyw Poligrafia.

• Kapitał Wieczysty zostaje wsparty przez Konfederację 
Szwajcarską wkładem w wysokości 271 tys. zł (luty), Repu-
blikę Malty – 5 tys. euro (czerwiec), Miasto Boulogne-Bil-
lancourt – 25 tys. euro (listopad) i Królestwo Niderlandów 
– 400 tys. euro (grudzień).

• Nawiązana zostaje współpraca z Bankiem Pekao SA w za-
kresie prowadzenia części kont inwestycyjnych obsługują-
cych Kapitał Wieczysty Fundacji.

• Folder Fundacji Auschwitz-Birkenau The Preservation of 
Auschwitz-Birkenau - Our Responsibility for Future Gene-
rations zostaje uznany przez brytyjską organizację Design 
& Art Direction za jedną z najlepiej zaprojektowanych pu-
blikacji na świecie.

• Rada Fundacji przyjmuje jednolitą strategię bezpieczeń-
stwa inwestowania kapitału na podstawie rekomendacji 
opracowanych przez Komisję Finansową.

• Drugi grant niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych (czerwiec) zabezpiecza budżet operacyjny Fundacji 
do końca 2010 r.

• W czerwcu umowę przekazania przez RFN 60 milionów 
euro na rzecz Fundacji podpisuje w Warszawie ambasa-
dor Republiki Federalnej Niemiec, Michael H. Gerdts oraz 
prezes zarządu Fundacji Auschwitz-Birkenau, dr Piotr  
M. A. Cywiński. Zgodnie z umową wpłata dokonana będzie  
w 5 ratach po 12 milionów, poczynając od 2011 r. 

• Stany Zjednoczone wspierają Fundację Auschwitz-Birke-
nau sumą 15 milionów dolarów. Sekretarz Stanu USA Hil-
lary Clinton informuje o decyzji w lipcu podczas specjalnej 
konferencji prasowej w Krakowie.

• Nawiązanie współpracy ze spółką KPMG (listopad), która 
pro bono prowadzi doroczne audyty finansowe Fundacji.

• Biuro Fundacji otrzymuje 100 tys. euro (grudzień) od Fon-
dation pour la Mémoire de la Shoah na finansowanie 
działań statutowych w 2011 r.

Kalendarium Fundacji Auschwitz-Birkenau 
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2011

• Inauguracja międzynarodowej kampanii Intervene 
Now – Auschwitz-Birkenau (styczeń), skierowanej 
do indywidualnych darczyńców. Kampania została 
przygotowana przy nieodpłatnym wsparciu agencji  
Edelman PR.

• Pierwsze posiedzenie Komitetu Międzynarodowego 
Fundacji Auschwitz-Birkenau (marzec).

• Królestwo Niderlandów przekazuje 400 tys. euro (luty).
• Rozpoczęto rejestrację Friends of Auschwitz-Birkenau 

Foundation w Stanach Zjednoczonych, co z powodów 
podatkowych ułatwia zbieranie środków na Kapitał 
Wieczysty wśród prywatnych darczyńców. Rejestrację 
prowadzi nowojorskie biuro kancelarii Weil, Gotshal  
& Manges.

• Jolanta Pieńkowska i Leszek Czarnecki zasilają Kapitał 
Wieczysty kwotą 100 tys. USD (kwiecień).

• 18 sierpnia 2011 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
przyjmuje bez poprawek ustawę o dotacji dla Funda-
cji Auschwitz-Birkenau, przeznaczoną na uzupełnienie 
Kapitału Wieczystego kwotą 10 milionów euro. 

• Republika Francuska deklaruje wpłatę 5 milionów 
euro, Państwo Izrael – 3,6 milona ILS, Nowa Zelandia  
– 50 tys. euro (wrzesień), Republika Turecka – 50 tys. 
euro (styczeń), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Bry-
tanii i Irlandii Północnej – 2 100 tys. GBP (czerwiec 
i lipiec), a miasto Paryż deklaruje chęć przekazania  
310 tys. euro (wrzesień).

• Studio filmowe Alvernia realizuje pro bono, wyreżyse-
rowany przez Renatę Gabryjelską, film promocyjny na 
temat Fundacji.

2012

• W maju i grudniu na konserwację Miejsca Pamięci zo-
stają przekazane pierwsze środki, w wysokości 1,6 mln 
zł, zarobione na Kapitale Wieczystym.

• W czerwcu w Państwowym Muzeum Auschwitz- 
-Birkenau odbywa się uroczysta inauguracja Globalne-
go Planu Konserwacji. 

• 12 listopada zostaje zawarta umowa ramowa pomię-
dzy Fundacją Auschwitz-Birkenau a Państwowym Mu-
zeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, definiująca 
zakres i charakter współpracy pomiędzy podmiotami.

• Argentyna wpłaca na Kapitał Wieczysty pierwsze 5 tys. 
euro (maj), Australia – 400 tys. euro (czerwiec), Mona-
ko – 50 tys. euro (sierpień). 

• We wrześniu przedstawiciele Fundacji i firmy Edelman 
PR organizują spotkania z młodzieżą i samorządow-
cami w czterech polskich miastach: Kołobrzegu, Pile, 
Wieluniu i Chrzanowie. W spotkaniach z młodzieżą 
uczestniczą aktorzy Marcin Bosak i Mateusz Damięcki.

• Fundacja Auschwitz-Birkenau zajmuje 3. lokatę wśród 
fundacji w Polsce, osiągających najwyższe zyski z in-
westowanego kapitału. Zestawienie przygotowuje ma-
gazyn ekonomiczny Forbes na podstawie sprawozdań 
finansowych za 2011 r. (wrzesień).

• Austria przekazuje do Kapitału Wieczystego 4 milio-
ny euro. Umowę w tej sprawie podpisują dr Piotr M.A.  
Cywiński oraz Hanna Lessing, sekretarz generalna Na-
rodowego Funduszu Republiki Austriackiej na rzecz 
ofiar Narodowego Socjalizmu.

• W Paryżu podpisana zostaje decyzja, na mocy której 
Republika Francuska przekaże Fundacji Auschwitz- 
-Birkenau 5 milionów euro. Suma wpłynie w pięciu 
ratach, począwszy już od 2012 roku. Umowę po stro-
nie francuskiej podpisuje minister ds. kombatantów,  
Kader Arif, a po stronie Fundacji, jej prezes dr Piotr M. A.  
Cywiński (listopad).

• Zakończenie procesu tworzenia amerykańskiej orga-
nizacji Friends of Auschwitz-Birkenau Foundation. 
Na czele Rady Friends of Auschwitz-Birkenau Foun-
dation staje Gail Becker. Polskie placówki dyploma-
tyczne w Stanach Zjednoczonych udzielają Fundacji 
Auschwitz-Birkenau i Friends of Auschwitz-Birkenau 
Foundation wsparcia w bieżącej działalności.

2013

• W lutym Zarząd Fundacji podejmuje uchwałę o prze-
znaczeniu zysku z Kapitału Wieczystego w wysokości 
3,5 miliona zł na konserwację Miejsca Pamięci.

• Odbywa się piąte posiedzenie Rady Fundacji (czer-
wiec). 

• Trzecie posiedzenie Komitetu Międzynarodowego 
(październik), na którym przedstawiono raport z dzia-
łalności Fundacji, sprawozdanie finansowe, struktu-
rę zatrudnienia, raport z audytu, działania w ramach 
Globalnego Planu Konserwacji oraz stan Kapitału Wie-
czystego i działania Komisji Finansowej.

• Pozyskanie wpłat i deklaracji wpłat od Azerbejdżanu 
– 198,705 euro, Gruzji - 50 tys. euro, Irlandii – 5 tys. 
euro, Rosji – 1 mln USD oraz Węgier – 120 tys. euro.

• Kilka krajów dokonuje dodatkowych wpłat na Kapi-
tał Wieczysty: Szwajcaria – dodatkowy 1 milion euro 
(maj), Nowa Zelandia – dodatkowe 50 tys. euro (lipiec), 
Turcja – dodatkowe 50 tys. euro (październik) oraz 
Szwecja – dodatkowe 109,556 euro (grudzień). 

• Trwają rozmowy z Włochami, Hiszpanią, Słowacją, 
Słowenią, Chile, Maroko, Kazachstanem oraz Indiami 
dotyczące przystąpienia do projektu. Fundacja nego-
cjuje także z Belgią, Holandią oraz Norwegią w sprawie 
zwiększenia wkładu tych państw do Kapitału Wieczy-
stego. 

• Frank Lowy deklaruje wpłatę indywidualną w wysoko-
ści 1 miliona USD. 

• Friends of Auschwitz-Birkenau Foundation uzyskała 
status 501c3, który pozwala na odpisywanie darowizn 
od podatku dochodowego. 

2014

• Zarząd Fundacji w lutym podejmuje uchwałę o przeka-
zaniu do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau 
środków zarobionych na Kapitale Wieczystym w wyso-
kości 3,6 milionów zł. 

• Rozmowy z Hiszpanią, Słowenią, Chile oraz Maroko 
w sprawie przekazania środków na Kapitał Wieczysty.

• Odbywa się piąte posiedzenie Rady Fundacji (czerwiec) 
i czwarte posiedzenie Komitetu Międzynarodowego. 

• Negocjacje z Belgią i Holandią w sprawie zwiększenia 
wkładu tych państw do Kapitału Wieczystego.

• Watykan podejmuje decyzję wsparcia Kapitału Wie-
czystego kwotą 100 tys. euro.

• Fundacja inauguruje kampanię „18 Filarów Pamięci”, 
która ma na celu pozyskanie do projektu 18 filantro-
pów. Każdy Filar Pamięci wspomaga Kapitał Wieczysty 
Fundacji kwotą 1 miliona euro. Dzięki tym działaniom 
do końca 2014 r. Fundacji Auschwitz-Birkenau i Friends 
of Auschwitz-Birkenau Foundation udało się pozyskać 
7 prywatnych donatorów. Do największych darczyń-
ców indywidualnych Fundacji należą: Andrea Goldrich 
Cayton i Melinda Goldrich; Ronald S. Lauder; Frank 
Lowy; Lily Safra i Edmond J. Safra Foundation; Steven 
Spielberg’s Righteous Persons Foundation; Toronto Je-
wish Community: The Azrieli Foundation; Joseph Bur-
nett Family Foundation; Judy i George Frankfort; Linda 
Frum i Howard Sokolowski; Marya i Herman Grad; The 
Greenberg i York Families; Barbara i Jay Hennic; The 
Koschitzky Family; The Latner Family Foundation; Mi-
les Nadal i Family; Heather Reisman i Gerry Schwartz; 
Fran i Ed Sonshine; Judy i Larry Tanenbaum. 
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2015

• 27 stycznia, w 70. rocznicę wyzwolenia KL Auschwitz-
-Birkenau na terenie Państwowego Muzeum Au-
schwitz-Birkenau zostają odsłonięte tablice dla uho-
norowania darczyńców Fundacji. W odsłonięciu tablic 
uczestniczą darczyńcy indywidualni oraz przedstawi-
ciele państw-darczyńców. 

• Zarząd Fundacji podejmuje w lutym decyzję 
o przeznaczeniu 6,4 miliona zł na konserwację Miejsca  
Pamięci.

• 24 kwietnia 2015 r. umiera w Warszawie prof. Wła-
dysław Bartoszewski, fundator Fundacji Auschwitz- 
-Birkenau.

• W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbywa się siód-
me posiedzenie Rady Fundacji. Podczas posiedzenia 
minutą ciszy upamiętniono Profesora Władysława 
Bartoszewskiego, Fundatora i przewodniczącego Rady 
Fundacji. Nowym przewodniczącym zostaje Marek Zając 

• W październiku odbywa się piąte posiedzenie Komite-
tu Międzynarodowego.

• Republika Włoska przekazuje Fundacji 1 milion euro 
(kwiecień), do projektu przystępuje także Królestwo 
Hiszpanii z wkładem 100 tys. euro (listopad).

• Kilka krajów realizuje dodatkowe wpłaty: Republika 
Turcji – dodatkowe 50 tys. euro (styczeń), Irlandia – 
dodatkowe 10 tys. euro (czerwiec). Królestwo Norwegii 
wpłaci dodatkowe 250 tys. euro.

• W maju Republika Federalna Niemiec, największy do-
nator Fundacji, dokonuje ostatniej wpłaty do Kapitału 
Wieczystego. Łączna kwota dotacji niemieckiej wynosi 
60 milionów euro.

• Na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau roz-
począł się główny etap pionierskiego projektu kom-
pleksowej konserwacji dwóch murowanych baraków 
więźniarskich.

• Polska przekazuje ostatnią część zadeklarowanego 
wkładu do Kapitału Wieczystego, osiągając tym sa-
mym poziom 10 milionów euro (październik).

• Rada powołuje Annę Miszewską na stanowisko Dyrek-
tora Generalnego Fundacji (listopad).

2016

• Zarząd Fundacji przyjmuje w lutym uchwałę o prze-
znaczeniu zysków z Kapitału Wieczystego na konser-
wację Miejsca Pamięci w wysokości 8 milionów zł. 

• Irlandia przekazuje dodatkowy wkład finansowy  
w wysokości 15 tys. euro (grudzień).

• 8 czerwca 2016 r. w Miejscu Pamięci i Muzeum  
Auschwitz odbywa się wyjazdowe posiedzenie Komisji 
Finansowej Fundacji.

• 20 czerwca w siedzibie kancelarii Weil, Gotshal & Man-
ges w Warszawie obraduje Rada Fundacji Auschwitz-
-Birkenau.

• Kończy się konserwacja połowy drewnianego baraku 
więźniarskiego na terenie Auschwitz II-Birkenau. Hi-
storyczny obiekt powrócił do Miejsca Pamięci w 2013 r. 
po trwającym ponad 20 lat wypożyczeniu do Muzeum 
Holokaustu w Waszyngtonie.

• Kolejni donatorzy dołączają do kampanii „18 Filarów 
Pamięci”, wspierając Kapitał Wieczysty Fundacji zna-
czącymi kwotami: Ulrika i Joel Citron, Marcy Gringlas 
i Joel Greenberg, Andrew Intrater, Harry Krakowski, 
Mauskopf Family, Pines Family, Sharon Schneier i Clif-
ford Brandeis, Jerry Wartski, In Honor of The United 
States Holocaust Memorial Museum dedicated by 
friends of the Museum, Judy and George Frankfort  
i The Azrieli Foundation.

• Z inicjatywy Ronalda S. Laudera powstaje Auschwitz-
-Birkenau Foundation Committee, w którym zasiadają 
dotychczasowi darczyńcy Fundacji. Docelowo Au-
schwitz-Birkenau Foundation Committee ma wspierać 
budowę Kapitału Wieczystego Fundacji Auschwitz-
-Birkenau.

• 27 września członkowie Rady Fundacji Auschwitz- 
-Birkenau odwiedzają Miejsce Pamięci. 

• Odbywa się szóste doroczne posiedzenie Komitetu 
Międzynarodowego (październik).

2017

• Zarząd Fundacji przyjmuje w styczniu uchwałę o prze-
znaczeniu zysków z Kapitału Wieczystego na konser-
wację Miejsca Pamięci w wysokości 11 milionów zł.

• W czerwcu odbywa się dziewiąte posiedzenie Rady 
Fundacji Auschwitz-Birkenau.

• Siódme posiedzenie Komitetu Międzynarodowego 
Fundacji Auschwitz-Birkenau (październik) odbywa się 
w Oświęcimiu, dzięki czemu przedstawiciele państw-
-darczyńców mogą po raz pierwszy zobaczyć przebieg 
prac konserwatorskich prowadzonych w Miejscu Pa-
mięci Auschwitz-Birkenau.

• Rozmowy z krajami bałkańskimi w sprawie przystąpie-
nia do projektu Fundacji.

• Zakończenie projektu konserwatorskiego zabezpiecza-
jącego ściany północną i zachodnią ruin rozbieralni 
komory gazowej i krematorium III na terenie byłego 
obozu Auschwitz II-Birkenau. 

• Grecja podejmuje decyzję wsparcia Kapitału Wieczy-
stego kwotą 5 tys. euro (listopad).

• Nawiązanie współpracy z kancelarią Olser, Hoskin  
& Harcourt LLP, która reprezentuje Fundację pro bono 
w zakresie działań mających na celu uzyskanie zwol-
nienia podatkowego dla jej kanadyjskich darczyńców.

2018

• Bułgaria przystępuje do projektu Fundacji, przekazując 
kwotę dotacji 15 tys. euro na rzecz Kapitału Wieczy-
stego (marzec).

• Odbywa się dziesiąte doroczne posiedzenie Rady Fun-
dacji Auschwitz-Birkenau.

• Zarząd Fundacji podejmuje uchwałę (kwiecień) o prze-
znaczeniu zysków z Kapitału Wieczystego na konser-
wację Miejsca Pamięci w wysokości 10 milionów zł. 

• W październiku ma miejsce ósme posiedzenie Komite-
tu Międzynarodowego Fundacji. 

• Rada powołuje Elwira Świętochowskiego do Zarządu 
Fundacji (listopad).

• Irlandia podnosi wkład finansowy do Kapitału o 10 tys. 
euro (maj), a Portugalia o 5 tys. euro (grudzień).

2019

• Zarząd Fundacji przyjmuje w styczniu uchwałę o prze-
znaczeniu zysków z Kapitału Wieczystego na konser-
wację Miejsca Pamięci w wysokości 12 milionów zł.

• W styczniu w Oświęcimiu odbywa się 11. posiedzenie 
Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau. 

• Rada powołuje Wojciecha Soczewicę na stanowisko 
Dyrektora Generalnego Fundacji (styczeń).

• W lutym Kanada podejmuje decyzję o zwolnieniu podat-
kowym dla darczyńców Fundacji Auschwitz-Birkenau.

• Na podstawie 25-letniej prognozy dla Globalnego 
Planu Konserwacji, Państwowe Muzeum Auschwitz-
-Birkenau i Fundacja Auschwitz-Birkenau szacują po-
trzeby finansowe Kapitału Wieczystego na poziomie  
176 mln euro. 

• W czerwcu mają miejsce 12. i 13. (nadzwyczajne) po-
siedzenie Rady Fundacji.

• W czerwcu dobiega końca trwająca cztery lata konser-
wacja murowanego baraku więźniarskiego na terenie 
obozu Auschwitz II-Birkenau, która realizowana jest 
w ramach Globalnego Planu Konserwacji.

• W Oświęcimiu zbiera się Komitet Międzynarodowy 
Fundacji Auschwitz-Birkenau. Jego członkowie biorą 
udział w uroczystości zakończenia konserwacji baraku 
murowanego na terenie obozu Auschwitz II-Birkenau 
(czerwiec).

• Kwotą 800 tys. CAD (dolarów kanadyjskich) Kapitał 
Wieczysty wspierają darczyńcy indywidualni, fundu-
jąc Filar Pamięci ustanowiony przez Toronto Jewish 
Community: Linda Frum i Howard Sokolowski, Fran  
i Edward Sonshine, The Latner Family Foundation, He-
ather Reisman and Gerry Schwarz, Marya i Herman 
Grad, Judy i Larry Tanenbaum, The York Family, The 
Koschitzky Family, Barbara i Jay Hennick. 

• Kraje związkowe i rząd federalny RFN deklarują wspar-
cie Kapitału Wieczystego Fundacji dodatkową kwotą 
60 milionów euro (październik i listopad).

• 6 grudnia w Oświęcimiu i Warszawie odbywają się 
obchody 10. rocznicy powstania Fundacji Auschwitz- 
-Birkenau. 
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Darczyńcy

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

Kraje z największym udziałem w Kapitale Wieczystym:

Niemcy 60 milionów EUR

USA 15 milionów USD

Polska 10 milionów EUR

Francja 5 milionów EUR

Austria 4 miliony EUR

Wielka Brytania 2.1 miliona GPB

Szwajcaria 1.07 miliona EUR

Włochy 1 milion EUR

Izrael 1 milion USD

Rosja 1 milion USD

Kraje z darowizną większą niż 100,000 USD:

Australia, Azerbejdżan, Belgia, Kanada, Czechy, Finlandia, Węgry, Luksemburg, Holandia,  
Nowa Zelandia, Norwegia, Hiszpania, Szwecja, Turcja, Watykan

Inne darowizny

Argentyna, Bułgaria, Cypr, Estonia, Gruzja, Grecja, Irlandia, Liechtenstein, Litwa, Malta, Monako, Portugalia, Słowacja

Miasta darczyńcy

Paryż, Boulogne-Billancourt

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

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

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

• Toronto Jewish Community: The Azrieli Foundation, Joseph Burnett Family Foundation, Judy i George Frankfort,  
Linda Frum i Howard Sokolowski, Marya i Herman Grad, The Greenberg i York Families, Barbara i Jay Hennick,  
The Koschitzky Family The Latner Family Foundation, Miles Nadal i Family, Heather Reisman i Gerry Schwartz,  

Fran i Ed Sonshine, Judy i Larry Tanenbaum
• Second Generation in Honor of the Victims i Survivors of the Shoah: Ulrika & Joel Citron, Marcy Gringlas & Joel Greenberg, 

Andrew Intrater, Harry Krakowski, Mauskopf Family, Pines Family, Sharon Schneier & Clifford Brandeis, Jerry Wartski
• In Honor of the United States Holocaust Memorial Museum dedicated by friends of the Museum

Inni znamienici darczyńcy

Jolanta Pieńkowska i Leszek Czarnecki, Fondation pour la Mémoire de la Shoah, Michael Bloomberg, Arthur Rock,  
Antony Ressler, ABN AMRO Bank N.V., Richard Edelman, Jonathan D. Gray & Mindy Gray, Harvey Krueger, William Schwartz, 

Warszawska Metropolia Prawosławna, Ralph Neukirchen, Rabbi Arthur Schneier, Ada i Jim Horwich, Circle of Former Prisoners  
of the Auschwitz-Birkenau Concentration Camp, Joanna, Paweł, Michał Gładysz, Hedy i Ted Orden, Martin Karlinsky,  

Kathy Rocklen, Roman Kent, Jacqueline B. Kosecoff & Robert Brook, Michele Bober, David Wiener,  
Sheldon Solow, Howard Unger, Kenneth i Barbara Horowitz, Joshua Kazdin, Carrie Menkel Meadow

Wsparcie instytucjonalne bieżącej działalności Fundacji: 

Weil, Gotshal&Manges, KPMG, Deloitte, Gmina Wyznaniowa Żydowska, Edelman, Korn Ferry

Wpłaty darowizn można dokonywać bezpośrednio na nasze rachunki bankowe:

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

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

Rada Fundacji

Marek Zając
Marcin Barcz

Eleonora Bergman
Piotr Kadlčik

Serge Klarsfeld
Edward Kosakowski
Paweł Machcewicz
Zbigniew Nosowski

Jürgen Rüttgers
Józef Wancer
Henryk Wujec

Zarząd Fundacji

Piotr M. A. Cywiński
Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski 

Rafał Pióro
Elwir Świętochowski
Wojciech Soczewica

Komisja Finansowa

Józef Wancer
Alfred Finz

Włodzimierz Grudziński
Peter Hommelhoff
Antoni F. Reczek 
Ekkehard Thiesler 

Claude Trink

Biuro Fundacji

Anna Barbur
Katarzyna Kulik-Lodkowska

Anna Rawska
Wojciech Soczewica
Elwir Świętochowski

Katarzyna Złoch
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