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the 75 years of the Auschwitz-Birkenau Memorial and State 
Museum constitute, above all, the history of increasing 

awareness, development, and consolidation of the memory  
of the victims of Auschwitz. It is a history that has been discov-
ered, researched, explored, disseminated, and retold with the 
development of documentary research and the emergence of 
ever-new testimonies, memoirs, and accounts. It is a history 
that has also repeatedly had to be defended against various 
distortions, falsifications, revisionism, and denial. Lastly, it is 
a slow but increasingly profound understanding—not only in 
Europe—that it is impossible to analyse the post-war period 
comprehensively without recognising the genocide perpetrat-
ed by Nazi Germany against the Jews and Roma as well as 
the numerous crimes against Poles, Soviet prisoners of war 
and many other innocent people deported to the camp from 
various parts of occupied Europe, as a turning point in the his-
tory of humanity.
Seventy-five years is also the story of people, very specific 
people. Beginning with the survivors who led to the crea-
tion of this Memorial and managed it for the first decades, 
through the later employees of the Museum—predominant-
ly post-war people—up to the present generation of muse-
ologists, historians, conservators, educators, archivists, cu-
rators, administrators and security staff of this unique place 
on the world map. 
It is also the story of the tens of millions of people who have 
visited the Memorial, including schoolchildren and adults, 
the families of the victims, as well as politicians, rulers, and 
religious leaders...and the hundreds of guides who have 
sensitively helped visitors to learn and understand the com-
plex history of the camp and its significance.
And finally, it is the story of many other people who have 
published historical books and articles, created films, ex-
hibitions, or educational programmes about Auschwitz,  
the Shoah, the drama of people torn from their everyday 
lives and thrown into the camp world of death.
To all those who have played a part in the creation, de-
velopment, and maintenance of the Auschwitz-Birkenau 
Memorial Site, we wish to express our heartfelt gratitude  
on the 75th anniversary of the Museum.

 Dr. Piotr M. A. Cywiński
Director of the Museum

75 lat Miejsca Pamięci i Państwowego Muzeum Ausch-
witz-Birkenau to przede wszystkim dzieje wzrasta-

nia świadomości, rozwoju i gruntowania pamięci o ofia-
rach KL Auschwitz. To historia odkrywana, badana, zgłębia-
na, rozpowszechniana i opowiadana wraz z rozwojem ba-
dań nad dokumentami, wraz z pojawianiem się coraz to no-
wych świadectw, wspomnień i relacji. To historia, która rów-
nież wielokrotnie musiała być broniona przed różnymi znie-
kształceniami, zakłamaniami, rewizjonizmem i negacją. To 
wreszcie powolne, ale coraz głębsze zrozumienie – nie tyl-
ko w Europie –  że nie da się poważnie analizować czasów 
powojennych, nie uznając za punkt zwrotny w historii ludz-
kości właśnie tego ludobójstwa dokonanego przez nazi-
stowskie Niemcy na Żydach i na Romach, a także tak licz-
nych zbrodni dokonanych na Polakach, jeńcach sowieckich 
i wielu innych niewinnych ludziach, deportowanych do obo-
zu z tak licznych miejsc okupowanej Europy. 
75 lat to także historia ludzi, bardzo konkretnych ludzi. Po-
cząwszy od osób ocalałych, które doprowadziły do utworzenia 
tego Miejsca Pamięci i kierowały nim przez pierwsze dekady, 
poprzez późniejszych pracowników Muzeum, ludzi już – coraz 
bardziej – powojennych, aż po dzisiejsze pokolenie muzealni-
ków, historyków, konserwatorów, edukatorów, archiwistów, ku-
ratorów, pracowników administracji i ochrony tego wyjątkowe-
go na mapie świata Miejsca. 
To również historia dziesiątek milionów osób, które tu przyjeż-
dżały i zwiedzały – wśród nich zarówno uczniów, jak i doro-
słych, rodzin ofiar, a także polityków, władców oraz przywód-
ców religijnych… a także setek przewodników, którzy z ogrom-
nym wyczuciem pomagali odwiedzającym poznać i zrozu-
mieć skomplikowaną historię obozu oraz jej znaczenie. 
W końcu to także historia wielu innych osób, które publi-
kowały książki historyczne i artykuły, tworzyły filmy, wysta-
wy czy programy edukacyjne o KL Auschwitz, o Szoa, o dra-
macie ludzi wyrywanych z normalnego życia i wrzucanych 
w obozowy świat śmierci.
Wszystkim osobom, które wpisały się w tworzenie, rozwój 
i uczytelnienie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau, chce-
my w 75. rocznicę powstania Muzeum z głębi serca złożyć 
wyrazy naszej ogromnej wdzięczności. 

dr Piotr M. A. Cywiński 
Dyrektor Muzeum



POwStAnie 
MuzeuM
creAtiOn 
Of the MuSeuM

Muzeum zostało utworzone staraniem Ocalałych na 
terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu 

koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Formal-
nym aktem powołującym do życia Miejsce Pamięci była 
ustawa polskiego sejmu z 2 lipca 1947 r. Dzisiejsze Mu-
zeum to m.in. zbiory, archiwa oraz ośrodek konserwatorski, 
naukowy i edukacyjny.

the Museum was created thanks to the efforts of Sur-
vivors within the site of the former German Nazi con-

centration and extermination camp Auschwitz-Birkenau. 
Formal document establishing the Memorial was the Act  
of Polish Sejm as of 2 July 1947. Today, the Museum in-
cludes among others the collections, archives as well as 
conservation, research and educational centre. 
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Uroczystość otwarcia Muzeum, były obóz 
Auschwitz II-Birkenau odwiedzają 
(od lewej): prof. Jan Sehn z Głównej Komisji 
Badania Zbrodni Hitlerowskich, Tadeusz 
Wąsowicz, dyrektor Muzeum, ocalały 
z Auschwitz, i Józef Cyrankiewicz, premier 
rządu polskiego, ocalały z Auschwitz 
(14 czerwca 1947 r.)
Inauguration ceremony
of the Auschwitz-Birkenau State Museum, 
the former Auschwitz II-Birkenau camp 
visited by (from left): 
Prof. Jan Sehn from the Main Commission 
for the Investigation of Nazi War Crimes, 
Tadeusz Wąsowicz, Museum Director, 
Auschwitz survivor and Józef Cyrankiewicz, 
Prime Minister of Polish Government, 
Auschwitz survivor 
(14 June 1947)

Program uroczystości otwarcia Muzeum 
(14 czerwca 1947 r.)

Agenda of the inauguration ceremony 
of the Museum (14 June 1947)
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Bloki tzw. Erweiterungu (przedłużenie obozu) w bezpośrednim 
sąsiedztwie byłego obozu Auschwitz I; 

fotografia ocalałego z Auschwitz Antonia Čenka (1946 r.) 
Blocks of the so-called Erweiterung (camp extension) in the immediate 

vicinity of the former Auschwitz I camp; photo taken by Auschwitz 
survivor Antonin Čenek (1946) 

Józef Cyrankiewicz, premier rządu polskiego, ocalały z Auschwitz, 
przemawia do uczestników uroczystości otwarcia Muzeum 
(14 czerwca 1947 r.)
Józef Cyrankiewicz, Prime Minister of the Polish Government, 
Auschwitz survivor, speaking to participants of the ceremony  
of inauguration of the Museum (14 June 1947) 

Uczestnicy uroczystości otwarcia Muzeum składają kwiaty 
pod Ścianą Śmierci na dziedzińcu bloku 11 

(14 czerwca 1947 r.)
Participants of the inauguration ceremony of the Museum laying 

flowers under the Death Wall in the courtyard of Block 11 
(14 June 1947) 
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Brama główna do byłego obozu Auschwitz I;
fotografia ocalałego z Auschwitz Antonia Čenka (1946 r.) 
Main gate to the former Auschwitz I camp; 
photo taken by Auschwitz survivor Antonin Čenek (1946) 

Wejście na teren Muzeum; 
fotografia ocalałego z Auschwitz Antonia Čenka (1947 lub 1948 r.) 
Entrance to the Museum;
photo taken by Auschwitz survivor Antonin Čenek (1947 or 1948)

Uczestnicy uroczystości otwarcia Muzeum 
(14 czerwca 1947 r.)

Participants of inaguration ceremony of the Museum 
(14 June 1947)

Uroczystość otwarcia Muzeumu 
(14 czerwca 1947 r.)

Inaguration ceremony of the Museum 
(14 June 1947) 
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Fragment terenu byłego obozu Auschwitz I z widokiem na budynek 
tzw. Starego Teatru (ok. 1946 r.) 
View of former Auschwitz I camp with the view of the so-called 
Old Theatre (ca. 1946)

Barak nr 7 w byłym obozie kobiecym w Auschwitz II-Birkenau 
(1963 r.)
Barrack 7 in the former female camp of Auschwitz II-Birkenau 
(1963)

Wnętrze krematorium nr I na terenie byłego obozu Auschwitz I 
(przed 1962 r.)

Interior of crematorium I at the former Auschwitz I camp 
(before 1962) 

Fragment terenu byłego obozu Auschwitz I na fotografii ocalałego 
z Auschwitz Mieczysława Kiety (maj 1946 r.) 

View of the former Auschwitz I camp; photo taken by 
Auschwitz survivor Mieczysław Kieta (May 1946) 
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Uroczystości pobrania próbek ziemi z terenów byłych obozów Auschwitz I  
i Auschwitz II-Birkenau przekazanych następnie do Krakowa (1946 r.) 
Ceremony of collecting soil samples from the former Auschwitz I  
and Auschwitz II-Birkenau camps forwarded to Krakow (1946) 

Uczestnicy uroczystości otwarcia Muzeum wchodzą do jednego 
z bloków wystawowych (14 czerwca 1947 r.) 

Participants of the inauguration ceremony of the Museum 
entering one of the exhibition blocks (14 June 1947) 

Budynek tzw. Starego Teatru 
(1960 r.) 

Building of the so-called Old Theatre 
(1960)

Szubienica w pobliżu krematorium nr I na terenie byłego obozu 
Auschwitz I, na której 16 kwietnia 1947 roku stracono Rudolfa Hössa, 
pierwszego komendanta obozu (koniec lat 40. XX w.)
Gallows near crematorium I at the former Auschwitz I camp 
where the first camp commandant, Rudolf Höss, 
was executed on 16 April 1947 (late 1940s)



6 marca 1964 | 6 March 1964

Wasza męczeńska śmierć jest najważniejszym apelem 
o trwały pokój na świecie.

Your martyrdom is the most important call for lasting peace 
in the world.

urho kekkonen
Prezydent finlandii

President of finland 

9 września 1967 | 9 September 1967

W Auschwitz,
Cóż za smutek! 
Cóż za okropieństwo! I wbrew wszystkiemu, jakież ludzkie 
doświadczenia!

At Auschwitz,
What sorrow!
What horror! And contrary to it all, what a human experi-
ence!

charles de Gaulle
Prezydent francji

President of france 

29 września 1987 | 29 September 1987

Oby dzieciom przyszłości oszczędzić udręk tej strasznej 
przeszłości. 

May the children of the future be spared the agony of this hor-
rible past.

George Bush
wiceprezydent uSA

Vice President of the uSA

26 maja 1992 | 26 May 1992

Niech lekcja o okrucieństwach, jakie przedstawia to miejsce 
w kontekście nieludzkich zachowań ludzi przeciwko ludziom, 
stanie się odwieczną przestrogą. 

May the lesson of horror which this place represents  
in man’s inhumanity to man, be an eternal lesson for man-
kind.

chaim herzog
Prezydent izraela

President of israel



18 maja 1993 | 18 May 1993

Niewyobrażalne i niezmierzalne cierpienia popełniane były 
przez kombinację złych intencji i skutecznych metod. My po-
winniśmy wyciągnąć naukę z tych okrutnych czynów prze-
szłości i uczyć się, jak rozpoznać wagę współczucia i ko-
nieczność wzajemnej pomocy.

Unimaginable and inestimable suffering was perpetrated by 
a combination of evil intent and efficient methods. We should 
learn from these cruel acts of the past and learn how to rec-
ognise the importance of compassion and the need for mu-
tual assistance.

dalai lama
Przywódca tybetańczyków

leader of the tibetans

23 czerwca 1994 | 23 June 1994

Musimy na zawsze zapamiętać nieludzkie postępowanie 
wobec tych mężczyzn, kobiet i dzieci. Jedynie w ten sposób 
zachowamy ciągłą czujność. Niestety, tej czujności potrze-
bujemy w obecnym świecie. 

We must always remember the inhumanity of man to men,  
to women and to children. Only if we remember will we re-
main eternally vigilant. Sadly that vigilance is needed in our 
world today.

Mary robinson
Prezydent irlandii

President of ireland

1 lipca 1994 | 1 July 1994

Nie wolno pogodzić się ze złem, ani tracić nadziei na umoc-
nienie ducha braterstwa na świecie. 

One may not come to terms with evil or lose the hope for 
strengthening the spirit of fraternity in the world. 

eduard Balladur
Premier francji

Prime Minister of france

8 lipca 1995 | 8 July 1995

Cierpienie i łzy tego miejsca sprawiają nam ból.
Niech wspólna pamięć będzie naszą wolą do współistnienia, 
w tym jest nasza nadzieja, to jest nasza wola.

The suffering and tears of this place cause us pain.
May the shared memory serve as our will to coexist;  
in this lies our hope; this is our will.

helmut kohl
kanclerz niemiec

chancellor of Germany 



OcAlAli 
w MiejScu 
PAMięci 
SurViVOrS 
At the MeMOriAl

Ocalali stworzyli Miejsce Pamięci. Byli pierwszymi pra-
cownikami, kuratorami, archiwistami i przewodnika-

mi. Zachowali miejsce własnych cierpień. Zostawili nam 
świadectwa własnych przeżyć. Bez nich Muzeum nie ist-
niałoby. 

„Niedługo nasze brzemię przejmą w pełni historycy, na-
ukowcy, nauczyciele i wychowawcy.
Do nich zwracamy się i ich prosimy:
– przekazujcie pamięć o ofiarach Auschwitz I Holokaustu, 
– pogłębiajcie zrozumienie mechanizmów nienawiści 

i pogardy,
– dostrzegajcie nowe zagrożenia,
– zapobiegajcie im, rozwijając dialog i współpracę”.

z Aktu założycielskiego Międzynarodowego 
centrum edukacji o Auschwitz i holokauście 

27 stycznia 2005 r.

the Survivors created the Museum. They were its first 
employees, curators, archivists and guides. They pre-

served the site of their own suffering. They left the testimony  
of their memories. The Museum would not exist without 
them. 

“Soon our burden shall be completely taken over by histori-
ans, scholars, teachers and educators.
We turn to them and ask them to:
– convey the memory of the victims of Auschwitz and  

the Holocaust,
– deepen an understanding of the mechanisms of hatred 

and contempt, 
– perceive new threats,
– prevent them by developing dialogue and cooperation.”

from the Act of foundation of the international centre 
for education about Auschwitz and the holocaust  

27 january 2005
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Anna Polszczikowa, ocalała z Auschwitz, 
w towarzystwie syna Wiktora, 

również byłego więźnia obozu 
(styczeń 1995 r.) 

Auschwitz survivor Anna Polszczikowa 
accompanied by her son Wiktor, 

also a former prisoner of the camp 
(January 1995) 

 Ocalali z Auschwitz członkowie 
Sonderkommando przed budynkiem 

dawnego krematorium I, od lewej: 
Jakub Silberberg, Eliezer Ejzenschmidt, 

Abram Dragon  i Salomon Dragon. 
Drugi od prawej – kierownik Działu 

Naukowego Muzeum dr Franciszek Piper 
(8 września 1993 r.)

Auschwitz survivors, members of 
Sonderkommando in front of the building of 

the former crematorium I. From left: 
Jakub Silberberg, Eliezer Ejzenschmidt, 

Abram Dragon and Salmon Dragon. 
Second from right: Dr. Franciszek Piper, 
Head of the Museum’s Research Centre

(8 September 1993) 
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August Kowalczyk i Kazimierz Albin, ocalali z Auschwitz, w czasie obrad jury 
konkursu na projekt wystawy w budynku Sauny (4 września 1998 r.)
Auschwitz survivors August Kowalczyk and Kazimierz Albin
during the session of the jury of the competition for the design  
of the exhibition in the Sauna building (4 September 1998)

Ocalali z Auschwitz w czasie 50. rocznicy wyzwolenia obozu 
(27 stycznia 1995 r.) 

Auschwitz survivors on the 50th anniversary of the liberation of the camp 
(27 January 1995)
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Uczestnicy konferencji naukowej z okazji 
50. rocznicy powstania Muzeum, 

pierwszy z prawej prof. Józef Szajna, 
ocalały z Auschwitz 

(1 lipca 1977 r.)
Participants of the scientific conference 
on the 50th anniversary of the Museum’s 

inauguration. First from right: 
Auschwitz survivor Prof. Józef Szajna

(1 July 1997) 

Uczestnicy obchodów 20. rocznicy 
deportacji pierwszych Polaków do 

Auschwitz oprowadzani przez ocalałego 
Stanisława Kłodzińskiego 

(14 czerwca 1960 r.)
Participants of the commemoration  

of the 20th anniversary of deportation  
of the first Poles to Auschwitz guided 

by Auschwitz survivor Stanisław Kłodziński
(14 June 1960) 

Uczestnicy obchodów 59. rocznicy 
deportacji pierwszych Polaków do 
Auschwitz. Sztandar niesie Jerzy Michnol 
(14 czerwca 1999 r.)
Participants of the commemoration  
of the 59th anniversary of deportation 
of the first Poles to Auschwitz. 
The banner is carried by Jerzy Michnol 
(14 June 1999)
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Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla Lech 
Wałęsa i były więzień Auschwitz 
Elie Wiesel w czasie wizyty w Muzeum
(17 stycznia 1988 r.)
Laureates of the Nobel Peace Prize Lech 
Wałęsa and Auschwitz survivor Elie Wiesel 
during their visit to the Museum 
(17 January 1988) 

Szymon Wiesenthal, ocalały z Holokaustu 
i dyrektor Żydowskiego Centrum 
Dokumentacji w Wiedniu 
podczas wizyty w Muzeum 
w towarzystwie ocalałego z Auschwitz 
prof. Władysława Bartoszewskiego 
(20 października 1994 r.)
Holocaust survivor and director  
of the Jewish Documentation Centre  
in Vienna Simon Wiesenthal, during his visit 
at the Museum accompanied by Auschwitz 
survivor Prof. Władysław Bartoszewski 
(20 October 1994) 
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Ocalali składają kwiaty pod Ścianą Śmierci 
na dziedzińcu bloku 11 w czasie obchodów 

43. rocznicy deportacji pierwszych 
Polaków do Auschwitz. 

Na pierwszym planie Józef Stós 
(14 czerwca 1988 r.)

Survivors laying flowers under  
the Death Wall in the courtyard of Block 11 

during the commemoration  
of the anniversary of deportation 

of the first Poles to Auschwitz, 
in the foreground Józef Stós 

(14 June 1988) 

Uczestnicy obchodów 59. rocznicy 
deportacji pierwszych Polaków do 

Auschwitz składają kwiaty pod Ścianą 
Śmierci na dziedzińcu bloku 11, 

w pierwszym rzędzie od lewej ocalali 
z Auschwitz: Jerzy Bielecki, Kazimierz Albin, 

Wanda Błachowska i Józef Stós, 
pierwszy z prawej Józef Hordyński 

(14 czerwca 1999 r.)
Participants of the commemoration  

of the 59th anniversary of deportation  
of the first Poles to Auschwitz laying flowers 

under the Death Wall in the courtyard of 
Block 11. Auschwitz survivors on the first 

row from left: Jerzy Bielecki, Kazimierz 
Albin, Wanda Błachowska and Józef Stós, 

first from right: Józef Hordyński 
(14 June 1999) 
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Marian Turski, 
ocalały z Auschwitz, przemawia 
na konferencji naukowej z okazji 
50. rocznicy powstania Muzeum 
(1 lipca 1997 r.) 
Auschwitz survivor Marian Turski 
during the scientific conference  
marking on the 50th anniversary 
of the Museum’s inauguration 
(1 July 1997)

Simone Veil, ocalała z Auschwitz, 
minister stanu w rządzie Francji 
na 50. rocznicy wyzwolenia obozu
(27 stycznia 1995 r.) 
Auschwitz survivor Simone Veil, 
ministry of state in the government 
of France, on the 50th anniversary 
of the liberation of the camp 
(27 January 1995) 

Józef Garliński, ocalały z Auschwitz, 
a po wojnie znany historyk emigracyjny, 

otrzymuje z rąk Jerzego Wróblewskiego, 
dyrektora Muzeum, medal z okazji 50. 

rocznicy wyzwolenia obozu 
(23 maja 1995 r.)

Auschwitz survivor Józef Garliński,  
after the war a famous historian  

of emigration, receives a medal from 
Museum Director Jerzy Wróblewski  

on the occasion of the 50th anniversary  
of the liberation of the camp 

(23 May 1995) 



Ocalali w MieJScu PaMięci 

75 lat Muzeum i Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau

survivors at the MeMorial

75 Years of the Auschwitz-Birkenau Museum and Memorial20



Ocalali w MieJScu PaMięci 

75 lat Muzeum i Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau

survivors at the MeMorial

75 Years of the Auschwitz-Birkenau Museum and Memorial 21

Ocalali z Auschwitz podczas 
70. rocznicy wyzwolenia obozu
Auschwitz survivors at the 70th anniversary 
of the liberation of the camp
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Dla młodych ludzi możliwość spotkania ze świadkami historii jest 
niezwykle ważnym osobistym doświadczeniem
For young people, the opportunity to meet witnesses to history 
is a significant personal experience

Poprzez dokumenty i przedmioty przekazywane przez Ocalałych i ich 
rodziny poznajemy historię Auschwitz z bardzo osobistej perspektywy
Through documents and objects donated by survivors and their families, 
we learn about the history of Auschwitz from a very personal perspective

Podczas obchodów rocznic wyzwolenia najmocniej zawsze 
wybrzmiewa głos ocalałych z Auschwitz

During anniversaries commemorating the liberation, the most 
resounding voice is always that of Auschwitz survivors

Ocalała z Auschwitz z grupą młodzieży w jednym z murowanych 
baraków więźniarskich
An Auschwitz survivor with a group of young people in one of the brick 
prisoner barracks
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Spotkania z ocalałymi z Auschwitz dają możliwość spojrzenia na 
historię obozu przez pryzmat osobistych ludzkich przeżyć

Meetings with Auschwitz survivors provide the opportunity to look  
at the camp’s history through the prism of personal human experience

14 czerwca – rocznica deportacji 
pierwszych Polaków do Auschwitz, 

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich 
Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych 

i Obozów Zagłady 
14 June—the anniversary of the deportation 

of the first Poles to Auschwitz, 
the National Day of Remembrance 
for the Victims of the German Nazi 

Concentration and Death Camps

Historie Ocalałych obecne są w licznych publikacjach Muzeum, 
także w miesięczniku „Memoria”
Stories of survivors are featured in different publications  
of the Museum, including the monthly magazine “Memoria”
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Spotkanie z Ocalałymi podczas projektu 
edukacyjnego poświęconego historii 
deportacji z powstańczej Warszawy
Meeting with survivors during  
an educational project on the history  
of the deportations from insurgent Warsaw

Ocalała z Auschwitz Halina Birenbaum 
podczas spotkania z młodzieżą
An Auschwitz survivor Halina Birenbaum 
at a meeting with young people

Najważniejszymi gośćmi obchodów rocznic wyzwolenia
 27 stycznia są zawsze ocalali z Auschwitz

The most important guests at the anniversary commemorations 
of the liberation on 27 January are always the Auschwitz survivors
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Grupa ocalałych z Auschwitz 
na wystawie osobistych przedmiotów należących do ofiar obozu

A group of Auschwitz survivors at an exhibition of personal items 
belonging to camp victims

Jedenaste przykazanie: 
„Nigdy, przenigdy nie powinieneś być biernym obserwatorem”
Eleventh commandment: “You should never, never be a bystander”
(Roman Kent)

„Nie bądźcie obojętni. 
Bo jeżeli będziecie, to się nawet nie obejrzycie, 

jak na was, na waszych potomków, 
jakieś Auschwitz nagle spadnie z nieba”.

“Do not stay indifferent. 
Unless you do so, in the blink of an eye,

an Auschwitz will suddenly fall from the sky.”
(Marian Turski)
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Ocalali z Auschwitz podczas wystąpień, 
wizyt i spotkań w Miejscu Pamięci 

Auschwitz survivors during speeches, 
visits and meetings at the Memorial
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2 lipca 1996 | 2 July 1996

Niech to miejsce i jego straszna historia nigdy nie popadną 
w zapomnienie, dopóki my, mężczyźni i kobiety, żyjemy na tej 
ziemi; niech ci, którzy odwiedzają to miejsce, wyniosą z nie-
go na zawsze lekcję historii oraz ostrzeżenie.

May this place and its terrible history never be forgotten  
so long as any man and woman lives on this earth; and may 
those of us who visit here carry the lessons of history and 
their warning with us forever.

hillary rodham clinton
Pierwsza dama uSA
first lady of the uSA

4 lipca 1996 | 4 July 1996

Nie zemsta, lecz sprawiedliwość – na zawsze.

Not revenge, but justice—and forever.

franz Vraniztky
kanclerz Austrii

chancellor of Austria

13 września 1996 | 13 September 1996

Ażeby Auschwitz, miejsce cierpienia i pamięci, mógł uczynić 
nas przezornymi.

So that Auschwitz, a place of suffering and memory,  
can make forewarn us.

jacques chirac
Prezydent francji

President of france

5 marca 1997 | 5 March 1997

Nie możemy nigdy zapomnieć. 

We shall never forget

Poul nyrup rassmusen
Premier danii

Prime Minister of denmark



31 maja 2003 | 31 May 2003

Poświęcając życie zachowaniu pamięci o Holokauście oraz 
Męczeństwie Polaków, oddajecie cześć wszystkim ofiarom 
tego miejsca. Niech wasza praca zainspiruje przyszłe poko-
lenia do zachowania ciągłej czujności po to, by te niemożliwe 
do wyrażenia zło nigdy nie powróciło.

In dedicating your lives to preserving the memory of the Hol-
ocaust and the Martydom of Poles, you honor all who were 
victims here. May your work inspire future generations  
to stand ever vigilant against the return of such unspeakable 
evil to our world.

George w. Bush
Prezydent uSA

President of the uSA

28 kwietnia 2009 | 28 april 2009

W tym miejscu naznaczonym pustką zapewniam o moim 
głębokim przekonaniu, że każdy i każda z nas ma obowiązek 
nie pozostawać obojętnym oraz sprzeciwiać się dyskrymina-
cji i uprzedzeniom. Mając w pamięci najgorsze zło, jakie do-
konało się w przeszłości, musimy wszyscy zaangażować się 
w służbę dla dobra naszej przyszłości. 

In this place of desolation I reaffirm my belief that we all 
have a duty - each and every one of us - not to stand by, but  
to stand up against discrimination and prejudice. As we re-
member the worst of our past, we must each commit our-
selves to serve the best of our future.

Gordon Brown
Premier wielkiej Brytanii

Prime Minister of the united kingdom

3 czerwca 2009 | 3 June 2009

Bardzo trudno mi tu przyjeżdżać nie tylko ze względu na mój 
tu pobyt w czasie wojny, ale przede wszystkim ze względu na 
pamięć zamordowanej przez hitlerowców mojej matki.
Jak to dobrze, że jest to Muzeum Pamięci na terenie byłego 
obozu hitlerowskiego Auschwitz.

I find it very difficult to come here, not only because  
of my stay here during the war, but above all, because  
of the memory of my mother, who the Nazis murdered.
How good it is that there is a Memorial Museum on the site 
of the former Nazi camp of Auschwitz.

janusz krasiński, 
Żołnierz Ak, więzień obozu Auschwitz, honorowy Prezes 

Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
home Army soldier, Auschwitz prisoner, honorary President 

of the Polish writers’ Association

26 kwietnia 2009 | 26 april 2009

Niech to będzie przejmujące ostrzeżenie, by zbrodnia ludo-
bójstwa nigdy nie pozostała bez kary. 

May this be a chilling reminder that such crimes of genocide 
shall never go unpunished.

Pratibha devisingh Patil
Prezydent indii

President of india



zAchOwAnie 
AutentYzMu
PreSerVAtiOn 
Of AuthenticitY

kolejne pokolenia muszą mieć możliwość zobaczenia 
przestrzeni, która jest świadkiem jednej z największych 

zbrodni w historii człowieka. Dlatego tak ważne jest zacho-
wanie każdej autentycznej pozostałości po Auschwitz: po-
cząwszy od przedmiotów pozostałych po ofiarach i spraw-
cach, poprzez dokumenty, aż po budynki, ruiny i całą rozle-
głą przestrzeń poobozową.

future generations generations need to have the possi-
bility to see the site that witnessed one of the biggest 

crimes in human history. For this reason, it is so important 
to preserve each authentic remnant of Auschwitz: staring 
from the objects left by victims and perpetrators, through 
documents, to buildings, ruins and the entire vast post-
camp space. 

Prace przy bloku nr 24 na terenie byłego obozu Auschwitz I, 
dzięki którym odkryto pozostałości po ogrodzeniu obozu dla 
sowieckich jeńców wojennych (luty 1968 r.) 
Works by Block 24 at the former Auschwitz I camp 
thanks to which the remnants of the Soviet POWs camp fencing 
were discovered (February 1968)
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Otwarcie nowych pracowni 
konserwatorskich w Muzeum 

(czerwiec 2003 r.). Od lewej: Ronald Lauder,
minister kultury Waldemar Dąbrowski, 

Witold Smrek i dyrektor Jerzy Wróblewski 
(23 czerwca 2003 r.)

Inauguration of the new Conservation 
Laboratories at the Museum. 

From left, standing: Ronald Lauder, 
Minister of Culture Waldemar Dąbrowski, 

Witold Smrek and Museum Director 
Jerzy Wróblewski 

(23 June 2003)

Otwarcie nowych pracowni 
konserwatorskich w Muzeum. 

Ocalali z Auschwitz: Halina Birenbaum 
z mężem, Kazimierz Albin i August 

Kowalczyk (23 czerwca 2003 r.)
Inauguration of new Conservation 

Laboratories at the Museum. 
From left, standing: Halina Birenbaum 

with her husband, Kazimierz Albin 
and August Kowalczyk 

(23 June 2003)
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Konserwacja baraków murowanych  
odbywa się w specjalnych halach 
namiotowych pozwalających na bezpieczne 
prowadzenie tych skomplikowanych prac
Preservation of the brick barracks is carried 
out in special tent halls that allow this 
complex work to be carried out safely

Otwarcie nowych pracowni 
konserwatorskich w Muzeum 
(23 czerwca 2003 r.)
Inauguration of the new Conservation 
Laboratories at the Museum 
(23 June 2003)
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Konserwacja baraków murowanych to 
największy projekt związany z zachowaniem 

autentyzmu, finansowany ze środków 
Fundacji Auschwitz-Birkenau

Preservation of the brick barracks 
is the largest project related 

to the preservation of authenticity financed 
by the Auschwitz-Birkenau Foundation

Prace konserwatorskie poprzedzane 
są wielodyscyplinarnymi badaniami 

pozwalającymi wskazać główne zagrożenia 
dla historycznych obiektów 

oraz bezpieczne sposoby na zatrzymanie 
postępującej degradacji

Preservation works are preceded by 
multidisciplinary research to identify  

the main risks to historic buildings and safe 
ways to stop further degradation
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Muzeum posiada jedną 
z najnowocześniejszych na świecie 
pracowni konserwatorskich. Jej stworzenie 
było możliwe dzięki pomocy finansowej 
Fundacji Ronalda S. Laudera
The Museum has one of the most modern 
Conservation Laboratories in the world.  
Its creation was made possible  
by the financial support  
of the Ronald S. Lauder Foundation

Przedmioty należące do ofiar Auschwitz, 
odnalezione w 1967 r. podczas prac 
archeologicznych w rejonie komory gazowej 
i krematorium III w Birkenau
Items belonging to Auschwitz victims found 
in 1967 during archaeological works  
in the area of gas chamber 
and crematorium III in Birkenau
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Nowoczesne technologie pozwalają 
na niezwykle dokładną analizę całego 

historycznego terenu, co jest ogromnym 
wsparciem dla prac konserwatorskich 

w Miejscu Pamięci
Modern technology allows for an extremely 
accurate analysis of the entire historic site, 

which significantly supports preservation 
works at the Memorial

Zabezpieczanie ruin komory gazowej 
i krematorium III 

Securing the ruins of gas chamber 
and crematorium III
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Dzięki konserwatorom Muzeum możliwe 
jest zachowanie dla przyszłych pokoleń 
nawet najmniejszych śladów po ofiarach 
Auschwitz
Thanks to the Museum conservators, 
it is possible to preserve even the slightest 
traces of the victims of Auschwitz for future 
generations

W nowych magazynach tworzone są 
optymalne warunki przechowywania każdej 
grupy obiektów, by zminimalizować ryzyko 
jakichkolwiek zagrożeń
Optimal storage conditions  
for each group of objects are created  
in the new storehouses to minimise 
risks of any kind
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Prace konserwatorskie przy zniszczonym 
przez złodziei w 2009 r. napisie 

„Arbeit macht frei”. Dzięki szczegółowym 
badaniom i ekspertyzom możliwe 

było przywrócenie go niemal w pełni 
do stanu sprzed kradzieży

Preservation work on the “Arbeit Macht Frei” 
gate destroyed by thieves in 2009. 

It was possible to restore it almost fully 
to its pre-theft condition through detailed 

research and expertise

Dzięki dokumentom przechowywanym 
i badanym w Archiwum Muzeum możemy 

poznawać losy konkretnych ludzi 
– ofiar obozu Auschwitz

Thanks to the documents stored and 
studied in the Museum Archives, we can 

learn about the fate of specific people  
—the victims of Auschwitz



27 stycznia 2010 | 27 January 2010

Dziś mamy obowiązek chronić Miejsce, które było świad-
kiem upadku człowieczeństwa. Musimy zrobić wszystko, 
aby materialne ślady zbrodni przetrwały, a pamięć o Ofia-
rach dla przyszłych pokoleń pozostała zawsze żywa. Dzięki 
ciągłej pracy nauczycieli, wychowawców i pedagogów oraz 
ochronie Miejsca przed upływem czasu możemy dalej prze-
kazywać świadectwo Ocalałych.

Today, we have a duty to protect a Place that witnessed  
the downfall of humanity. We must do all we can to ensure  
the material traces of the crime are preserved, and the memory 
of the Victims can live on forever for future generations. Through 
the continuous work of teachers, educators and pedagogues, 
and by protecting the Site against the ravages of time, we can 
continue to pass on the testimony of the Survivors.

lech kaczyński
Prezydent Polski

President of Poland

23 lutego 2012 | 23 Februrary 2012

Niezwykle doceniam i wspieram wysiłki podejmowane przez 
Muzeum w celu utrzymania pamięci o najbardziej brutal-
nych i usystematyzowanych zbrodniach przeciwko ludzko-
ści. Edukacja na temat przeszłości, której przyświecają na-
sze wspólne europejskie wartości, to jedyny sposób, by unik-
nąć powtórzenia się okrucieństwa Holokaustu w przyszłości. 

I strongly value and support precious efforts of your Museum to 
preserve the memory of the history’s most brutal and system-
atic crimes against humanity. Educating about the past and em-
bedding our common European values are the only guarantee 
that the horrors of the Holocaust are never again repeated.

danilo türk
Prezydent Słowenii

President of Slovenia

9 grudnia 2012 | 9 December 2012

Zachowanie tego miejsca jest kluczowe, by nigdy nie doszło 
do powtórki. 

Very important to preserve it in order to avoid a repetition.

Micheil Saakaszwili
Prezydent Gruzji

President of Georgia

1 marca 2013 | 1 March 2013

Pod Pana kierownictwem Miejsce Pamięci niezwykle rozwi-
nęło swoją działalność w zakresie utrzymania Pamięci o Ho-
lokauście. To bardzo ważny obowiązek, który my wszyscy 
powinniśmy wypełniać w ramach naszych własnych działań 
dla dobra przyszłych pokoleń. 

Under your guidance the Memorial has achieved great 
progress in the preservation of the Memory of the Holocaust: 
a very important duty that we should all fulfil, in our own re-
sponsibilities, for the benefit of future generations.

Mario Monti
Premier włoch

Prime Minister of italy



25 marca 2013 | 25 March 2013

Doceniam Wasze poświęcenie dla zachowania pamięci 
o Holokauście. Ofiary, ich rodziny oraz wszyscy, którym dro-
gie są prawa oraz godność człowieka, pochwalają Wasze wy-
siłki. Auschwitz stanowi ostrzeżenie dla świata. Przypomina 
o zbiorowym obowiązku, by nigdy nie zapomnieć o złu, które 
się tam dokonało, oraz by sprzeciwiać się ideologiom totali-
tarnym wszędzie tam, gdzie się pojawiają. 

I admire your dedication to preserving the memory of the Holo-
caust. The victims, their families and all who cherish human 
rights and dignity commend your efforts. Auschwitz stands  
as a warning to the world. It is a reminder of our collective 
obligation to never forget the evil that was perpetrated there,  
and to oppose totalitarian ideologies wherever they are found.

Stephen harper
Premier kanady

Prime Minister of canada

17 maja 2013 | 17 May 2013

Naszym wspólnym zadaniem jest sprawić, by ten symbol 
upadku człowieczeństwa stał się ostrzeżeniem wszechcza-
sów, znakiem sprzeciwu wobec zła, zbrodni i unicestwiania 
ludzkiej godności. By wzywał jednocześnie do troski o naj-
ważniejsze wartości i prawa człowieka.

It is our collective task to ensure that this symbol of the fall 
of humanity becomes a universal warning, a sign of oppo-
sition to evil, crime and the annihilation of human dignity.  
May it also urge us to take care of the most important values 
and human rights.

Bronisław komorowski
Prezydent Polski

President of Poland

18 listopada 2013 | 18 November 2013

Świat nie może nigdy zapomnieć okrutnych i metodycznych 
prześladowań oraz zbrodni na milionach Żydów, Polaków, 
Sinti i Romów, radzieckich jeńców wojennych i wielu innych. 
Edukacja na temat antysemityzmu, prześladowań oraz ludo-
bójstwa to sposób na uczczenie ofiar oraz zwalczanie wielo-
wymiarowej nienawiści wśród ludzi. 

The world must never forget the vile and methodological per-
secution and murder of the millions of Jews, and Poles, Sinti 
and Roma, Soviet prisoners of war and many others. Educat-
ing the world about anti-Semitism, persecutions and genocide 
honours the victims and helps fight the many faces of hatred 
towards humanity. 

Ban ki-moon
Sekretarz Generalny Onz

un Secretary-General

11 marca 2014 | 11 March 2014

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau to najważniejsze 
międzynarodowe miejsce pamięci poświęcone zbrodniom 
Holokaustu. Wasz niestrudzony wysiłek odgrywa kluczową 
rolę w zachowywaniu pamięci o tych, którzy zostali zamor-
dowani oraz o Ocalonych z całej Europy. Dbanie o pamięć 
o tych zbrodniach to bezcenna spuścizna do przekazania 
kolejnym pokoleniom. 

The Auschwitz-Birkenau State Museum is the most signifi-
cant international memorial to commemorate the crimes  
of the Holocaust. Your tireless efforts play a vital role in safe-
guarding the memories of those murdered there and the survi-
vors  from throughout Europe. Keeping alive the remembrance 
of these crimes is a valuable legacy for future generations.

heinz fischer
Prezydent Austrii

President of Austria



edukAcjA  
i PAMięć
educAtiOn  
And MeMOrY

Misją Miejsca Pamięci jest upamiętnienie wszystkich 
ofiar Auschwitz oraz edukacja o historii obozu. Au-

tentyzm historycznej przestrzeni, a także świadectwa Oca-
lałych pozwalają zrozumieć mechanizmy rodzenia się nie-
tolerancji, nienawiści, pogardy, rasizmu i antysemityzmu. 
Dzięki edukacji i pamięci możemy zmierzyć się z trudnymi 
pytaniami o człowieka – nie tylko w przeszłości, ale i współ-
cześnie. 

the Mission of the Memorial consists of commemorat-
ing all Auschwitz victims as well as educating about  

the history of the camp. The authenticity of this historical 
space together with Survivors’ testimonies make it possible 
to understand the mechanisms of the emergence of intoler-
ance, hatred, contempt, and antisemitism. Thanks to educa-
tion and memory we are able to face difficult questions about 
a human—not only in the past, but also in current times. 

Otwarcie wystawy „Wizja lokalna” z okazji czterdziestej rocznicy 
deportacji pierwszych Polaków do obozu Auschwitz; przemawia 
ocalały z Auschwitz, dyrektor Muzeum Kazimierz Smoleń 
(14 czerwca 1980 r.)
Inauguration of the exhibition “Wizja lokalna” (Site Inspection) 
on the 40th anniversary of  deportation of the first Poles to Auschwitz. 
Speaker: Auschwitz survivor and Museum Director Kazimierz Smoleń 
(14 June 1980) 
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Przygotowania do uroczystości na terenie Muzeum
(22 kwietnia 1966 r.)

Preparations for a ceremony at the Museum 
(22 April 1966)

Grupa Żydów polskiego pochodzenia z USA podczas zwiedzania 
Muzeum (26 czerwca 1975 r.) 

A group Jews of Polish origin from the USA during their visit 
at the Museum (26 June 1975) 

Uczestnicy zjazdu byłych więźniów na terenie byłego obozu kobiecego 
w Auschwitz II-Birkenau (1955 r.)
Participants of a survivors’ reunion at the former female camp 
of Auschwitz II-Birkenau (1955)

Uczestnicy manifestacji w dwudziestą rocznicę wyzwolenia 
niemieckich obozów koncentracyjnych (11 kwietnia 1965 r.)
Participants of a manifestation on the 20th anniversary of liberation 
of German concentration camps (11 April 1965) 
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Odwiedzjący Muzeum 
w pobliżu budynku obozowej pralni 

(siepień 1947 r.) 
Museum visitors near the camp 
laundry building (August 1947)

Msza św. przy bloku 11 podczas 50. rocznicy deportacji pierwszych 
Polaków do Auschwitz (14 czerwca 1995 r.) 

Holy Mass by Block 11 during the commemoration of the 50th anniversary 
of deportation of the first Poles to Auschwitz (14 June 1995)

Otwarcie wystawy „Martyrologia narodu polskiego” 
w bloku 15 (30 marca 1985 r.)
Inauguration of the exhibition “Martyrdom of the Polish Nation” 
in Block 15 (30 March 1985) 

Wierni zebrani na terenie byłego obozu 
Auschwitz II-Birkenau na mszy świętej 
celebrowanej przez papieża Jana Pawła II 
(7 czerwca 1979 r.)
The faithful gathered at the former 
Auschwitz II-Birkenau camp 
during the Holy Mass celebrated 
by Pope John Paul II 
(7 June 1979) 
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Prof. Israel Gutman, uczestnik powstania w getcie warszawskim, ocalały z Auschwitz  
i Mauthausen, oraz Avner Shalev, dyrektor Yad Vashem, podczas konferencji naukowej  
z okazji 50. rocznicy powstania Muzeum (1 lipca 1997 r.)
Prof. Israel Gutman, participant of the Warsaw Ghetto Uprising and Auschwitz survivor 
as well as Avner Shalev, Yad Vashem Director during the scientific conference 
on the 50th anniversary of the Museum’s inauguration (1 July 1997) 

Mnich buddyjski z Japonii modlący się 
na rampie w byłym obozie 

Auschwtiz II-Birkenau (11 sierpnia 1980 r.) 
Buddhist monk from Japan praying on the 
ramp of the former Auschwitz II-Birkenau 

camp (11 August 1980) 
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Ponad 155 tysięcy uczestników Światowych 
Dni Młodzieży w 2016 r. zobaczyło tereny 
byłego niemieckiego nazistowskiego obozu 
koncentracyjnego i zagłady Auschwitz
Over 155,000 participants 
of World Youth Day 2016 visited the site 
of the former German Nazi concentration 
and extermination camp Auschwitz

Monograficzna wystawa prac ocalałego 
z Sonderkommando Davida Olère
Monographic exhibition of works 
by Sonderkommando survivor David Olère
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Wagon-pomnik poświęcony pamięci 
Żydów z Węgier deportowanych 

do Auschwitz. Konserwacja historycznego 
wagonu była możliwa dzięki wsparciu 

finansowemu Franka Lowy 
(na zdjęciu), którego ojciec, Hugo, 

zginął w obozie
A wagon monument in memory 

of the Jews from Hungary deported 
to Auschwitz. Preservation of the historic 

wagon was possible thanks to the financial 
support of Frank Lowy (pictured), 

whose father, Hugo,  perished in the camp

2 sierpnia na terenie 
tzw. Zigeunerfamilienlager 

upamiętniani są Romowie i Sinti, 
ofiary obozu Auschwitz

On 2 August Roma and Sinti 
victims of Auschwitz, are commemorated 

at the site of the so-called 
Zigeunerfamilienlager
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Rocznice najważniejszych wydarzeń 
z historii to ważny element budowania 
współczesnej Pamięci
Anniversaries of the most important 
historical events are a crucial element 
of shaping contemporary memory

Z powodu pandemii koronawirusa 
obchody 76. rocznicy wyzwolenia obozu 
Auschwitz odbywały się 
wyłącznie w Internecie
Due to the coronavirus pandemic, 
the commemoration 
of the 76th anniversary 
of the liberation of the camp 
took place exclusively online
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Sesja poświęcona rotmistrzowi Witoldowi 
Pileckiemu w Muzeum Holokaustu 

w Waszyngtonie z udziałem kierownika 
Centrum Badań Muzeum dr. Piotra 

Setkiewicza i prof. Timothy’ego Snydera
Session about Cavalry Capt. Witold Pilecki 

at the Holocaust Museum in Washington DC, 
with Dr. Piotr Setkiewicz, Head of 

the Museum’s Research Centre, 
and Prof. Timothy Snyder

Dzięki ekipom filmowym z całego świata 
pracującym na terenie Miejsca Pamięci 

historia Auschwitz może docierać do 
najdalszych zakątków świata

With film crews from all over the world 
working at the Memorial, 

the history of Auschwitz can reach 
the farthest corners of the world
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Wystawę „Auschwitz. Nie tak dawno. 
Nie tak daleko” obejrzało podczas czterech 
pierwszych prezentacji w Hiszpanii, Stanach 
Zjednoczonych i Szwecji ponad milion osób. 
Ekspozycja przygotowana przez
Muzeum i hiszpańską firmę Musealia 
otrzymała Grand Prix Nagrody Dziedzictwa 
Europejskiego / Nagrody Europa Nostra 
2020 – najbardziej prestiżowe europejskie 
wyróżnienie w zakresie dziedzictwa
The exhibition “Auschwitz. Not long ago. 
Not far away” was viewed by over 
one million people during its first four 
presentations in Spain, the United States 
and Sweden. The exhibition prepared by 
the Museum and the Spanish company 
Musealia received the Grand Prix 
of the European Heritage Award / 
Europa Nostra Awards 2020 
—Europe’s most prestigious heritage award
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Nowa siedziba Międzynarodowego Centrum 
Edukacji o Auschwitz i Holokauście

New seat of the International Centre
for Education about Auschwitz 

and the Holocaust

Media społecznościowe budują wirtualną 
wspólnotę wokół Miejsca Pamięci. Dzięki 

nim jesteśmy w stanie dotrzeć do milionów 
ludzi na całym świecie

Social media builds a virtual community 
around the Memorial. Through it, we can 

reach millions of people across the globe
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Dyskusja o dylematach i wyzwaniach polskiej edukacji 
w kontekście historii Auschwitz

Discussion on the dilemmas and challenges of Polish education 
in the context of the history of Auschwitz

Międzynarodowe seminaria i konferencje są ważnym elementem misji 
edukacyjnej Miejsca Pamięci Auschwitz
International seminars and conferences are a critical element 
of the educational mission of the Auschwitz Memorial 

Marsz Żywych w 2013 r.
March of the Living 2013
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Miejsce Pamięci jest celem wielu grup religijnych 
i pielgrzymkowych z całego świata 

The Memorial is a destination for many religious 
and pilgrimage groups from around the world  

Duchowni katoliccy podczas zwiedzania Miejsca Pamięci
Catholic clergy during a visit to the Memorial
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Podczas otwarcia wystawy „Szoa” w bloku 
27 dyrektor Yad Vashem Avner Shalev  
– w obecności premiera Izraela Benjamina 
Netanyahu – otrzymał Światło Pamięci, 
najważniejszą nagrodę Miejsca Pamięci
At the opening of the “Shoah” exhibition 
in Block 27, Yad Vashem Director 
Avner Shalev—in the presence of Israeli 
Prime Minister Benjamin Netanyahu  
—received the Light of Remembrance, 
the Memorial’s most prestigious award

Modlitwy i nabożeństwa – ważny element 
duchowego wymiaru pamięci

Prayers and church services—a vital element 
of the spiritual dimension of remembrance  

Dzięki wirtualnym panoramom osoby na 
całym świecie mogą poznać historyczny 

teren Miejsca Pamięci
Virtual panoramas allow people around 

the world to explore the historic grounds 
of the Memorial

Muzeum Auschwitz, firma Volkswagen 
i Międzynarodowy Komitet Oświęcimski 
współpracują już od ponad trzech dekad, 
a ważnym elementem tej współpracy są 
edukacyjne przyjazdy do Miejsca Pamięci 
niemieckiej i polskiej młodzieży, uczniów 
szkół zawodowych koncernu Volkswagen
The Auschwitz Museum, Volkswagen 
and the International Auschwitz Committee 
have been cooperating for more than three 
decades, and an essential element 
of this partnership is the educational visits 
of groups of young German and Polish 
people—students from vocational schools  
of the Volkswagen company—to the Memoria
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27 marca 2014 | 27 March 2014

Działalność Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz 
przedstawiona przez Pana kampania pozyskiwania fundu-
szy to bardzo istotne kwestie. Odpowiednie finansowanie 
jest niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania in-
stytucji oraz utrzymania autentycznego miejsca, które było 
świadkiem zbrodni nazistowskich oraz tragicznego położe-
nia ofiar. 

The work of the Auschwitz-Birkenau State Museum, and  
the fundraising campaign highlighted by you, are of high im-
portance. Adequate funding is essential to secure the contin-
ued existence and appropriate upkeep of this site that bears 
witness to the Nazi crimes and the plight of the victims.

Martin Schulz
Przewodniczący Parlamentu europejskiego

President of european Parliament

10 grudnia 2014 | 10 December 2014

Chciałem tu przyjechać i zobaczyć na własne oczy miejsce, 
w którym miał miejsce najciemniejszy rozdział historii czło-
wieka. Słowa nie są w stanie opisać tragedii, która się tu wy-
darzyła. Dlatego jeszcze ważniejsze jest to, abyśmy nie za-
pomnieli.

I wanted to come here and see for myself the place where 
the darkest chapter of human history occurred. Words can-
not describe the tragedy that transpired here. That is why it is 
all the more important that we do not forget.

david cameron
Premier wielkiej Brytanii

Prime Minister of the united kingdom

21 lutego 2017 | 21 February 2017

Poruszyły nas słowa podkreślające kluczową i uniwersalną 
istotność oraz konieczność upamiętnienia Holokaustu. 

We were moved by your words that also note the significant 
universal aspect of the importance and vital necessity for 
Holocaust remembrance.

david Saranga
Starszy doradca ds. Polityki zagranicznej 

w kancelarii Prezydenta izraela
Senior foreign Policy Advisor 

at the Office of the President of israel

1 marca 2017 | 1 March 2017

Muzeum odgrywa niezwykle ważną rolę w promowaniu po-
rozumienia oraz upowszechnianiu doświadczeń Ocalonych 
z Holokaustu. 

The Museum has a very important role in promoting under-
standing and curating the experiences of Holocaust survi-
vors.

tony hall
dyrektor Generalny BBc
director-General of BBc
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Pan Dyrektor, powołany do ochrony tego miejsca, jest jedno-
cześnie Aniołem i Wszystkich Tych, którzy oddali w nim swo-
je życie. Wieczna im pamięć!

The Director, appointed to protect this place, is at the same 
time an Angel and All Those who gave their lives there. Eter-
nal memory to them!

Sawa
Prawosławny Metropolita warszawski i całej Polski

Orthodox Metropolitan of warsaw and All Poland

luty 2018 | February 2018

Republika Austrii głęboko docenia wysiłki Państwowego Mu-
zeum Auschwitz-Birkenau mające na celu zachowanie tego 
szczególnego miejsca pamięci. 

The Republic of Austria holds in high esteem the Auschwitz-
Birkenau State Museum’s work to preserve this special place 
of remembrance.

Alexander van der Bellen
Prezydent Austrii

President of Austria

22 lutego 2018 | 22 February 2018

W zupełności zgadzam się ze sposobem, w jaki przedstawia-
cie historię, oraz z motywacjami, by o niej mówić. 

I completely agree with your comments on history and the way 
it is told and the reasons which it is told.

eric de rothschild

28 lutego 2018 | 28 February 2018

Kwestie Praw Człowieka powinny być poruszane za każdym 
razem w rozmowach z młodym pokoleniem po to, by nie dało 
się ono nigdy więcej złapać w pułapkę negatywnej retory-
ki. Chciałbym wyrazić moją głęboką wdzięczność za służbę 
Pana oraz wszystkich pracowników Pana instytucji, jaką wy-
konujecie na rzecz ludzkości. 

The questions concerning the Human Rights must be raised 
in every discussion with new generations, so that it will never 
again be possible to become trapped in populist negative 
rhetoric. I would like to express my profound gratitude for  
the service you and your institution do to the humanity.

filip Vujanowić
President czarnogóry

President of Montenegro



wizYtY 
ViSitS 

Od początku istnienia Miejsce Pamięci odwiedziło już po-
nad 50 milionów osób z całego świata, w tym głowy 

państw, przywódcy religijni, a także ludzie kultury, sztuki i nauki. 
Wizyta w autentycznej poobozowej przestrzeni powinna być 
nie tylko lekcją tragicznej i trudnej historii, ale też przejmują-
cym osobistym doświadczeniem, skłaniającym do refleksji nie 
tylko na temat bolesnej przeszłości, ale też naszej współcze-
snej moralnej odpowiedzialności za świat, w którym żyjemy. 

from the beginning of its operations, the Memorial has 
already been visited by over 50 million people from all 

over the world, including heads of states, religious leaders  
as well as representatives of the world of culture, art and 
science. A visit to the authentic post-camp premises should 
constitute not only the lesson of tragic and difficult history, 
but also a moving personal experience motivating to reflect 
not only on painful past, but also on our current moral respon-
sibility for the world in which we live. 

Dalajlama XIV, duchowy przywódca Tybetańczyków 
(18 maja 1993 r.)
The 14th Dalai Lama, Spiritual Leader of the Tibetans 
(18 May 1993)
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Papież Jan Paweł II na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau 
(7 czerwca 1979 r.)
Pope John Paul II at the former Auschwitz II-Birkenau camp 
(7 June 1979) 

Hajle Syllasje I, cesarz Etiopii (18 września 1964 r.)
Haile Selassie I, Emperor of Ethiopia (18 September 1964) 

Gerald Ford, prezydent Stanów Zjednoczonych (29 lipca 1975 r.)
Gerald Ford, President of the USA (29 July 1975) 
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Oscar Luigi Scalfaro, prezydent Włoch 
(6 czerwca 1996 r.)

Oscar Luigi Scalfaro, President of Italy 
(6 June 1996) 

Jacques Chirac, prezydent Francji, w towarzystwie Aleksandra 
Kwaśniewskiego, prezydenta Polski (13 września 1996 r.)
Jacques Chirac, President of France, accompanied by Aleksander 
Kwaśniewski, President of Poland (13 September 1996) 
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Juan Carlos I i Sofia, król i królowa Hiszpanii 
(5 października 1989 r.)

Juan Carlos I and Sofia, King and Queen of Spain 
(5 October 1989)

Fidel Castro, pierwszy sekretarz 
Komunistycznej Partii Kuby 

(8 czerwca 1972 r.)
Fidel Castro, First Secretary 

of the Communist Party of Cuba 
(8 June 1972)

Małgorzata II, królowa Danii 
(7 lipca 1993 r.)
Queen Margarethe II of Denmark 
(7 July 1993)
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Franz Koenig, arcybiskup Wiednia, 
w towarzystwie m.in. ks. Franciszka 
Macharskiego, przyszłego kardynała 
i arcybiskupa Krakowa, oraz Karola Wojtyły, 
biskupa pomocniczego archidiecezji 
krakowskiej, przyszłego papieża 
(29 kwietnia 1963 r.)
Franz Koenig, Archbishop of Vienna, 
accompanied among others by 
Fr. Franciszek Macharski, the future cardinal 
and Archbishop of Krakow, and Karol 
Wojtyła, auxiliary bishop of the Krakow 
archdiocese, the future pope 
(29 April 1963)

Generał Charles de Gaulle, prezydent Francji 
(9 września 1967 r.)

General Charles de Gaulle, President of France 
(9 September 1967)

Valéry Giscard-d’Estaing, prezydent Francji 
(18 czerwca 1975 r.)
Valéry Giscard-d’Estaing, President of France 
(18 June 1975)

Prokurator Gideon Hausner, oskarżyciel 
w procesie Adolfa Eichmanna w Jerozolimie 

(24 kwietnia 1963 r.)
Prosecutor Gideon Hausner, prosecutor
in the Adolf Eichmann trial in Jerusalem 

(24 April 1963)
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Chaim Herzog, prezydent Izraela 
(26 maja 1992 r.)
Chaim Herzog, President of Israel 
(26 May 1992)

Helmut Kohl, kanclerz Niemiec 
(8 lipca 1995 r.)

Helmut Kohl, Chancellor of Germany 
(8 July 1995)
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Ok. 300 Ocalałych spotkało się  
przed Bramą Śmierci w Birkenau,  
aby upamiętnić 70. rocznicę wyzwolenia. 
Towarzyszyli im i słuchali ich słów  
liderzy ponad 40 państw świata
Some 300 survivors met in front of 
the Death Gate at Birkenau to commemorate 
the 70th anniversary of the liberation.  
They were accompanied by leaders  
from over 40 countries worldwide who 
listened to their words

Miejsce Pamięci Auschwitz jest symbolem 
i punktem odniesienia dla ludzi różnych 
narodowości, wyznań i kultur
The Auschwitz Memorial is a symbol and 
reference point for people of different 
nationalities, religions and cultures
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Papież Franciszek 
(29 lipca 2016 r.)

Pope Francis 
(29 July 2016) 

Papież Benedykt XVI 
(28 maja 2006 r.)

Pope Benedict XVI 
(28 May 2006)
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Angela Merkel, kanclerz Niemiec 
(6 grudnia 2019 r.)
Angela Merkel, Chancellor of Germany 
(6 December 2019)

Wizyta prezydentów Polski i Izraela 
– Andrzeja Dudy i Reuvena Rivlina 
– na Marszu Żywych
(12 kwietnia 2018 r.)
The visit of the Presidents of Poland 
and Israel—Andrzej Duda and Reuven Rivlin 
— to the March of the Living
(12 April 2018)
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Dziedziczny Wielki Książę Luksemburga Guillaume 
i Dziedziczna Wielka Księżna Luksemburga Stéphanie

(27 stycznia 2015 r.)
Hereditary Grand Duke Guillaume 

and Hereditary Grand Duchesse Stéphanie of Luxembourg
(27 January 2015)

Karolos Papoulias, prezydent Grecji 
(9 lipca 2013 r.)

Karolos Papoulias, President of Greece 
(9 July 2013)
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Andrzej Duda, prezydent RP 
oraz Mike Pence, wiceprezydent USA 

(15 lutego 2019 r.)
Andrzej Duda, President of Poland 

and Mike Pence, Vice-President of the USA 
(15 February 2019)

Stephen Harper, premier Kanady 
(5 kwietnia 2008 r.)

Stephen Harper, Prime Minister of Canada 
(5 April 2008)

Pratibha Devisingh Patil, prezydent Indii 
(26 kwietnia 2009 r.)
Pratibha Devisingh Patil, President of India 
(26 April 2009)

Sauli Niinistö, prezydent Finlandii 
(10 października 2013 r.)
Sauli Niinistö, President of Finland 
(10 October 2013)



25 lutego 2019 | 25 February 2019

Jak mówicie to z całą mocą, to właśnie spoglądając praw-
dzie w oczy – najciemniejsze karty naszej historii, umac-
niając ducha dialogu między narodami i kulturami oraz ma-
jąc pełną świadomość naszej zbiorowej odpowiedzialności, 
zwalczymy odradzające się dzisiaj zło, które leży u podstaw 
najgorszych okrucieństw: nietolerancji, wykluczenia i popa-
dania w egoizm narodowy. 

Musimy kontynuować nasze wspólne wysiłki w tym zbawien-
nym kierunku i pragnę przekazać w tym względzie wyrazy 
uznania dla waszego silnego zaangażowania.

As you say it with all your might, it is by looking into the eyes 
of the truth—the darkest pages in our history, strengthen-
ing the dialogue between nations and cultures as well as  
by maintaining full awareness of our joint responsibility 
that we will fight the reviving evil, constituting the basis for  
the worst atrocities: intolerance, exclusion and falling into 
national egoism. 

We need to continue our joint efforts in this salutary direc-
tion and I would like to share, in this regard, my expression  
of respect towards your strong engagement. 

 
Emmanuel Macron

Prezydent Francji
President of France

7 marca 2019 | 7 March 2019

… te spisane słowa są głęboko poruszające i stanowią nieoce-
nione świadectwo ważnej misji, jakiej podejmuje się Miejsce 
Pamięci oraz Muzeum Auschwitz-Birkenau. Z upływem czasu 
wspomnienia się zacierają, dlatego tym bardziej naszym mo-
ralnym obowiązkiem jest zachowanie pamięci oraz refleksja.

… your written words are a deeply touching and profound tes-
timony of the important mission undertaken by the Ausch-
witz-Birkenau Memorial and Museum. With time passing by 
and memories fading away, it is more than ever our moral 
duty to remember and reflect.

Jean-Claude Junker
Przewodniczący Komisji Europejskiej 

President of the European Commission

12 marca 2019 | 12 March 2019

Chciałbym pogratulować Panu oraz wszystkim pracowni-
kom podjętych wysiłków oraz zaangażowania w przedstawia-
nie oraz wyjaśnianie tragedii, która miała miejsce w tamtych 
dniach po to, by jej zapobiegać dziś i w przyszłości. W cza-
sach, gdy nietolerancja i uprzedzenia niestety znów coraz bar-
dziej szerzą się w różnych częściach świata, działalność Pana 
instytucji nabiera jeszcze większego znaczenia niż do tej pory. 

I would like to congratulate you and your team for your ef-
forts and dedication to present and explain the tragedy that 
happened then to prevent it to happen again today and to-
morrow. At a time when intolerance and prejudice are worry-
ingly on the rise again in different parts of the world, the work 
of your institution is more important than ever.

Ueli Maurer
Prezydent Szwajcarii

President of Switzerland



14 marca 2019 | 14 March 2019

Jego Świątobliwość pamięta o Panu w swoich modlitwach. 
Udziela Panu oraz wszystkim pracownikom boskiego błogo-
sławieństwa siły i pokoju. 

His Holiness continues to remember you in his prayers.  
He invokes upon you and your colleagues the divine blessing 
of strength and peace.

Paolo Borgia
Arcybiskup, Asesor w Sekretariacie Stanu w watykanie

Archbishop, Assessor at the Secretariat of State of the Vatican

14 czerwca 2019 | 14 June 2019

Wszystkim, którzy nie pozwolili i nie pozwalają zapomnieć 
o tej tragicznej karcie w dziejach człowieka, w tym pracow-
nikom Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświę-
cimiu – pragnę podziękować za ustawiczną i nieprzerwaną 
pracę nad zachowaniem pamięci o tym miejscu. Za przecho-
wanie i upowszechnianie tej bolesnej spuścizny.

To all those who did not and do not allow this tragic page 
in human history to be forgotten, including the staff  
of the Auschwitz-Birkenau State Museum in Oświęcim 
—I wish to thank you for your continuous and relentless work 
to preserve the memory of this site. For preserving and dis-
seminating this painful legacy.

Prof. dr hab Piotr Gliński
wicepremier, Minister kultury i dziedzictwa narodowego

deputy Prime Minister, Minister of culture 
and national heritage of Poland

23 marca 2020 | 23 March 2020

Miejsce Pamięci Auschwitz stało się symbolem niewypowie-
dzianego okrucieństwa Holokaustu. W związku z tym chciał-
bym wyrazić mój szacunek oraz uznanie dla ważnej pracy 
wykonywanej przez Muzeum w celu zachowania pamięci 
o ofiarach tej niesłychanej zbrodni. 

The Auschwitz Memorial became a symbol of the unspeak-
able horrors of the Holocaust. In this regard, I wish to ex-
press my respect and appreciation for the significant work  
carried out  by the Memorial to preserve the memory  
of the victims of this unprecedented crime.

nikos Anastasiades
Prezydent cypru

President of cyprus

18 maja 2020 | 18 May 2020

Obywatele Izraela doceniają tę ważną pracę, jaką wykonuje 
Pan wraz z całym zespołem Państwowego Muzeum Ausch-
witz-Birkenau w niesieniu kaganka pamięci i dokumentowa- 
niu jednego z najczarniejszych momentów w historii ludzko-
ści. 

The citizens of Israel appreciate the important work that you 
and the staff at the Auschwitz-Birkenau State Museum do 
in carrying the torch of remembrance and documentation  
of one of the darkest periods of mankind.

reuven Azar
doradca Premiera izraela ds. Polityki zagranicznej

foreign Policy Advisor to the Prime Minister of israel
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Uczestnicy konferencji naukowej z okazji 50. rocznicy powstania 
Muzeum składają hołd ofiarom obozu na pomniku 

w byłym obozie Auschwitz II-Birkenau 
(30 czerwca 1997 r.)

Participants of the scientific conference on the 50th anniversary 
of the Museum’s inauguration pay homage to camp victims 

on the monument at the former Auschwitz II-Birkenau camp 
(30 June 1997)

Pracownicy Muzeum przed budynkiem wartowni (1952 r.) 
Museum staff in front of the guardhouse building (1952)

Po wojnie odpowiedzialność za Miejsce Pamięci wzięli 
na siebie Ocalali. To właśnie byli więźniowie Auschwitz 

przez dekady nadawali ton pracy Muzeum. Jednakże z bie-
giem czasu ich droga zawodowa dobiegała końca, a misję 
pierwszych twórców Instytucji Pamięci przejmowały kolej-
ne pokolenia. Dzisiejsze Muzeum to: historycy i archiwiści, 
konserwatorzy i opiekunowie zbiorów, twórcy wystaw, edu-
katorzy i przewodnicy oraz osoby zajmujące się obsługą mi-
lionów odwiedzających, jak również ochroną i administro-
waniem instytucją. To ludzie, którzy swoje zawodowe życie 
poświęcają zachowaniu Pamięci w imieniu Świadków, któ-
rzy odchodzą. 

After ww2, Survivors took on responsibility for the Memo-
rial. former prisoners would shape the activities of the 

Museum for decades. nevertheless, in the course of time, 
their professional activity came to its end and next generations 
were taking over the mission of the founders of the institution 
of Memory. today the Museum is formed by historians, ar-
chivists, conservators and custodians of collections, exhibi-
tion creators, educators and guides, persons responsible for 
the service of millions of visitors, for the security and adminis-
tration of the institution. they all devote their professional life to 
preserving Memory on behalf of the witnesses who pass away.
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dr Piotr Setkiewicz uhonorowany odznaką „Zasłużony działacz kultury” 
na konferencji naukowej z okazji 50. rocznicy powstania Muzeum 

(2 lipca 1997 r.)
Dr. Piotr Setkiewicz, honoured with the “Meritorious Activist of Culture” 

badge during the scientific conference 
on the 50th anniversary  of the Museum’s inauguration 

(2 July 1997) 

Witold Smrek, kierownik Działu Konserwacji Muzeum, odbiera z rąk 
Andrzeja Przewoźnika, przewodniczącego Rady Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa, medal Opiekuna Miejsc Pamięci na konferencji naukowej 
z okazji 50. rocznicy powstania Muzeum (2 lipca 1997 r.)
Witold Smrek, Head of the Museum Preservation Department, 
receives the Memorial Sites Guardian medal from Andrzej Przewoźnik, 
head of the Council for the Protection of Struggle and Martyrdom 
Sites, during the scientific conference on the 50th anniversary 
of the Museum’s inauguration (2 July 1997)
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Odkrycie notatek autorstwa więźnia Marcela 
Nadjary’ego, członka Sonderkommando, 
zakopanych w pobliżu krematorium nr III 
(24 października 1980 r.) 
Discovery of the notes made by prisoner  
and Sonderkommando member Marcel 
Nadjary, dug near crematorium III 
(24 October 1980) 

Konferencja naukowa z okazji 50. rocznicy powstania Muzeum, obradom przysłuchują się 
(od lewej): Krystyna Oleksy (wicedyrektorka Muzeum), Jerzy Wróblewski (dyrektor Muzeum), 

prof. Władysław Bartoszewski i Stefan Górski z ministerstwa kultury 
(30 czerwca 1997 r.) 

Scientific conference on the 50th anniversary of inauguration of the Museum. Listening to  
the debates (from left): Krystyna Oleksy (Museum Deputy Director), Jerzy Wróblewski  

(Museum Director), Prof. Władysław Bartoszewski and Stefan Górski from the Ministry of Culture 
(30 June 1997) 
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Grupa zwiedzających oprowadzana przez 
Tadeusza Szymańskiego, ocalałego 
z Auschwitz, a po wojnie długoletniego 
pracownika Muzeum
(sierpień 1947 r.) 
A group of Museum visitors guided by 
Auschwitz survivor Tadeusz Szymański, 
who worked at the Museum for many years 
after the war (August 1947) 

Dyrekcja i pracownicy Muzeum składają 
kwiaty pod Ścianą Śmierci na dziedzińcu 

bloku 11 w czasie obchodów 59. rocznicy 
deportacji pierwszych Polaków do Auschwitz 

(14 czerwca 1999 r.) 
Management and staff of the Museum 

laying flowers under the Death Wall 
in the courtyard of Block 11 during 

the commemoration of the 59th anniversary 
of deportation of the first Poles to Auschwitz 

(14 June 1999) 

Centrum Obsługi Odwiedzających Muzeum 
(1976 r.)

Visitor Services Centre
(1976) 
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Nowe Centrum Obsługi Odwiedzających 
będzie wsparciem dla ludzi z całego świata 
przyjeżdżających do Miejsca Pamięci
The new Visitor Services Centre
will support people from all over the world 
visiting the Memorial

Przewodnicy Muzeum nie tylko edukują 
o historii Auschwitz miliony odwiedzających, 
ale także nieustannie poszerzają swoją 
wiedzę na seminariach i szkoleniach
Museum guides not only educate 
millions of visitors about the history  
of Auschwitz but also continually broaden  
their knowledge during seminars 
and training sessions
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Konserwacja baraków murowanych 
prowadzona jest w specjalnych halach 

namiotowych pozwalających na bezpieczne 
wykonywanie tych skomplikowanych prac

Preservation of the brick barracks is 
carried out in special tent halls that allow 

this complex work to be carried out safely

Dziennikarze i media pomagają 
pracownikom Miejsca Pamięci w realizacji 

misji edukacyjnej na świecie
Journalists and the media support 
the Memorial staff in their mission 

to educate the world
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Posiedzenie Międzynarodowej 
Rady Oświęcimskiej. 
Mówi Sara Bloomfield, dyrektor 
Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie
Meeting of the International 
Auschwitz Council. Speaker: 
Sara Bloomfield, Director of the United 
States Holocaust Memorial Museum

Wicepremier i minister kultury i dziedzictwa 
narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński 
podpisuje umowę dotyczącą wsparcia 
adaptacji budynku tzw. Starego Teatru na 
działalność Międzynarodowego Centrum 
Edukacji o Auschwitz i Holokauście
Deputy Prime Minister and Minister of 
Culture and National Heritage of Poland 
Prof. Piotr Gliński signs an agreement about 
adaptation of the so-called Old Theatre 
building for the activities of the International 
Centre for Education about Auschwitz 
and the Holocaust
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Posiedzenie Międzynarodowej Rady 
Oświęcimskiej w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów w Warszawie
Meeting of the International Auschwitz 
Council at the Chancellery of the Prime 

Minister in Warsaw

Historycy Centrum Badań Muzeum cały 
czas odkrywają nowe szczegóły historii 

Auschwitz, a także prezentują wyniki swojej 
pracy m.in. na konferencjach, wykładach, ale 

także w lekcjach internetowych 
(lekcja.auschwitz.org) oraz podcastach 

(auschwitz.org/podcasty)
Historians at the Museum Research Centre 

are constantly uncovering new details 
on the history of Auschwitz and presenting 

the results of their work at conferences, 
lectures, online lessons 

(lesson.auschwitz.org) and podcasts 
(auschwitz.org/podcasts)
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Prof. Władysław Bartoszewski symbolicznie uruchomił 
nową stronę internetową Muzeum podczas posiedzenia 
Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej
Prof. Władysław Bartoszewski symbolically launched 
the Museum new website during a meeting 
of the International Auschwitz Council

Podczas obchodów 65. rocznicy wyzwolenia prezydent Lech 
Kaczyński odznaczył dyrektora Muzeum dr. Piotra M. A. Cywińskiego, 
dyrektor Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie Sarę Bloomfield oraz 
dyrektora Yad Vashem Avnera Shaleva. Nagrodzono ich za „wybitne 
zasługi w działalności edukacyjnej i muzealnej upamiętniającej ofiary 
zagłady nazistowskich obozów pracy, koncentracyjnych i obozów 
śmierci i za osiągnięcia dla rozwoju dialogu polsko-żydowskiego”
During the 65th anniversary of the liberation, President Lech Kaczyński 
decorated Museum Director Dr. Piotr M. A. Cywiński, the Director 
of the United States Holocaust Memorial Museum in Washington DC 
Sara Bloomfield and Yad Vashem Director Avner Shalev. 
They were awarded for “outstanding merits in educational and 
museum activities commemorating the victims of the Nazi labour, 
concentration and death camps and for achievements 
in the development of Polish-Jewish dialogue”

Obecność wolontariuszy w Miejscu Pamięci to szczególny wyraz 
dbałości o pamięć wszystkich ofiar obozu

The presence of volunteers at the Memorial is a unique expression of 
care for the memory of all camp victims
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Odwiedzający poznają skomplikowaną historię Auschwitz 
w 20 językach dzięki pracy ponad 350 edukatorów Miejsca Pamięci

Visitors learn about the complex history of Auschwitz in 20 languages 
through the work of over 350 Memorial educators

W 2010 r. teren byłego obozu był poważnie zagrożony przez powódź. 
Dzięki wielogodzinnemu wysiłkowi setek ludzi 
– mieszkańców, strażaków, a także zmobilizowanych pracowników 
Muzeum, udało się nie dopuścić do tragedii
The site of the former camp was severely threatened by flooding 
 in 2010. Thanks to several hours of unrelenting effort by hundreds 
of people—local residents, firefighters and motivated Museum staff 
—the tragedy was averted



2 grudnia 2020 | 2 December 2020

Dzięki swojej wyjątkowej działalności jako Dyrektor Miejsca 
Pamięci i Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz 
jako Prezes Fundacji Auschwitz-Birkenau położył Pan szcze-
gólne zasługi na rzecz upamiętniania ofiar zbrodni nazistow-
skich. Szczególnie ważny jest przy tym dla Pana zawsze dia-
log międzynarodowy. Fakt, że szuka Pan współpracy właśnie 
także z Niemcami, w miejscu takim jak Auschwitz wcale nie 
jest rzeczą oczywistą. Bardzo serdecznie dziękuję Panu za 
to, Szanowny Panie Dyrektorze, także w imieniu moich roda-
ków.

Through your exceptional work as Director of the Auschwitz-
Birkenau Memorial and State Museum and as President  
of the Auschwitz-Birkenau Foundation, you have made an 
outstanding contribution to the commemoration of the vic-
tims of Nazi crimes. International dialogue has always been 
of particular importance to you. The fact that you are also 
seeking cooperation with Germany in a place like Auschwitz 
is not something at all obvious. Thank you most sincerely for 
this, Dear Director, also on behalf of my compatriots.

 
frank-walter Steinmeier

Prezydent republiki federalnej niemiec
President of the federal republic of Germany

16 lutego 2021 | 16 February 2021

Dziękuję Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau za tę niezbęd-
ną i niestrudzoną pracę.

I thank you for the Auschwitz-Birkenau Memorial’s crucial 
and tireless work.

Guy Parmelin
Prezydent Szwajcarii

President of Switzerland

23 lutego 2021 | 23 February 2021

Chciałbym podziękować Panu oraz wszystkim pracownikom 
za ważną pracę, którą wykonujecie każdego dnia po to, by za-
chować pamięć o tych, którzy zginęli w Zagładzie. Wspólnym 
obowiązkiem nas wszystkich będzie zapewnienie, by świat 
nigdy nie zapomniał o tamtych okrucieństwach. Musimy nie-
ustannie stanowczo sprzeciwiać się wszelkim przejawom 
antysemityzmu oraz antysyjonizmu. 

I would like to thank you and your entire team for the im-
portant work you undertake each and every day to keep  
the memory of those who perished in the Shoah alive. It will 
be the duty of all of us to make sure the world never forgets 
those atrocities. We must continue to resolutely fight all 
forms of anti-Semitism and anti-Zionizm.

Sebastian kurz
kanclerz Austrii

chancellor of Austria



7 lutego 2022 | 7 February 2022

Bardzo zależało mi, aby uhonorować pracę wykonaną przez 
Pańską instytucję, pod Pańskim kierownictwem, w zakresie 
wypełniania obowiązku pamięci o Zagładzie, w celu zacho-
wania pamięci o Ofiarach, zwłaszcza wśród młodzieży, po-
przez edukację, refleksję, ale także dyskusję.

It was of major importance for me to honour the work 
performed by your Institution, under your management,  
in the area of fulfilling the responsibility of remembrance  
of the Shoah in order to preserve the memory of the Vic-
tims, in particular among young people, through education, 
reflection as well as discussion. 

 
jean castex

Premier francji
Prime Minister of france

17 lutego 2022 | 17 February 2022

Chciałbym wyrazić nasze uznanie dla pracy wykonywanej 
przez Państwa instytucję, mimo dodatkowych trudności spo-
wodowanych pandemią, na rzecz zapobiegania ponownemu 
umocnieniu się w społeczeństwach europejskich zjawisk, ta-
kich jak antysemityzm, ksenofobia i wykluczający nacjona-
lizm.

I wish to express our appreciation for your institution’s work 
to prevent the re-emergence of phenomena such as anti-
Semitism, xenophobia, and exclusionary nationalism in Eu-
ropean societies, despite the additional difficulties caused by 
the pandemic.

Oscar lopez Agueda
dyrektor Gabinetu Premiera hiszpanii

director of the cabinet of the Prime Minister of Spain

23 lutego 2021 | 23 February 2021

Jego Wysokość wyraża głębokie przekonanie o konieczno-
ści utrzymywania tej pamięci i kieruje słowa podziękowania 
oraz zachęty do kontynuowania misji w tych trudnych cza-
sach. 

His Majesty the King shares your deep conviction of the 
need to keep the memory alive, and wants to thank you 
and to encourage you to continue in these difficult circum-
stances.

Gen. dr thierry Vandeveld
dowódca Armii dworu króla Belgii

head of the Military houschold of the king of Belgium

14 czerwca 2022 | 14 June 2022

Muzeum obchodzi w tym roku wspaniały jubileusz: 75-lecie 
rozpoczęcia swej działalności – tytanicznej pracy nad za-
chowaniem pamięci o tym miejscu, przechowaniem i upo-
wszechnieniem tej bolesnej spuścizny.

The Museum is celebrating a great anniversary this year: the 
75th anniversary of the inauguration of its activity consisting 
in titanic work on preserving the memory of this place, stor-
ing this painful heritage and making it publicly available.

Prof. dr hab Piotr Gliński
wicepremier, Minister kultury i dziedzictwa narodowego

deputy Prime Minister, Minister of culture
and national heritage of Poland
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Grudzień 1945 | December 1945

- Ocalały z Auschwitz, Alfred fiderkiewicz, składa projekt usta-
wy o powołaniu do życia Muzeum na terenach byłego obozu.

 Auschwitz survivor Alfred fiderkiewicz submits a bill to estab-
lish a Museum on the site of the former camp.

czerwiec 1947 | June 1947 

- Otwarcie stałej ekspozycji na terenie byłego obozu Ausch-
witz i.

 Opening of the permanent exhibition at the Auschwitz i site.

2 lipca 1947 | 2 July 1947 

- ustawa Sejmu o powołaniu do życia Państwowego Muzeum 
Oświęcim-Brzezinka.

 Act of Parliament to establish the Auschwitz-Birkenau State 
Museum.

1955

- Otwarcie nowej ekspozycji stałej na terenie byłego obozu 
Auschwitz i.

 Opening of the new permanent exhibition at the Ausch-
witz i site.

1957

- wydanie pierwszego numeru „zeszytów Oświęcimskich”, uka-
zujących się również w języku niemieckim jako „hefte von 
Auschwitz”.

 Publication of the first issue of “Auschwitz Studies”, also pub-
lished in German as “hefte von Auschwitz”.

1960

- Otwarcie pierwszych wystaw narodowych – czechosłowacji 
i węgier.

 Opening of the first national exhibitions—czechoslovakia and 
hungary.

1961

- Otwarcie wystaw narodowych zSrr i nrd.
 Opening of the uSSr and Gdr national exhibitions.

1963

- rozpoczęcie prac zabezpieczających na terenie byłego obozu 
Birkenau, m.in. ruiny komór gazowych i krematoriów; remonty 
obiektów, dróg i ogrodzeń.

 commencement of preservation works at the site of the 
former Birkenau camp, including the ruins of gas chambers 
and crematoria; preservation of buildings, roads and fences.

1964

- wizja lokalna Sądu Przysięgłych we frankfurcie nad Menem.
 A site visit to the frankfurt am Main Magistrates’ court.

1965

- Otwarcie wystawy narodowej Belgii.
 Opening of the Belgian national exhibition.

1966

- Odsłonięcie pomnika w Monowicach upamiętniającego ofia-
ry kl Auschwitz iii-Monowitz. Pomnik został ufundowany ze 
składek mieszkańców Oświęcimia i okolic.

 unveiling of the monument in Monowice commemorating 
the victims of kl Auschwitz iii-Monowitz. the memorial was 
funded by contributions from the inhabitants of Oświęcim and 
the surrounding area.

1967

- Odsłonięcie Międzynarodowego Pomnika w byłym obozie Bir-
kenau. w uroczystości uczestniczyło około dwieście tysięcy 
osób.

 unveiling of the international Monument at the former Birkenau 
camp. An estimated 200,000 people attended the ceremony. 

- Otwarcie centrum obsługi odwiedzających.
 Opening of the Visitor Services centre.

hiStOriA 
MuzeuM
hiStOrY 
Of the MuSeuM
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1968

- Otwarcie wystawy stałej pt. „walka i martyrologia Żydów” 
w bloku nr 27.

 Opening of the permanent exhibition titled “the Struggle and 
Martyrdom of the jews” in Block 27.

- Otwarcie wystawy narodowej danii.
 Opening of the danish national exhibition.

1969

- intensyfikacja prac konserwatorskich, m.in. przy ruinach ko-
mór gazowych i krematoriów ii i iii, na rampie kolejowej oraz 
w barakach na odcinku Bia w byłym obozie Birkenau.

 intensification of conservation works, among others, at the 
ruins of gas chambers and crematoria ii and iii, on the railway 
ramp and in the barracks in section Bia of the former Birkenau 
camp.

1972

- Otwarcie wystawy „kl Auschwitz” w japonii. 
 Opening of the exhibition “kl Auschwitz” in japan. 
- i Międzynarodowa konferencja Muzeów Martyrologii.
 1st international conference of Martyrdom Museums.

1973

- Otwarcie wystawy na temat sztuki obozowej w Budapeszcie.
 Opening of an exhibition on camp art in Budapest.
- Otwarcie wystawy „Oświęcim ostrzega” w Pradze.
 Opening of the exhibition “Auschwitz warns” in Prague.

1977

- Otwarcie wystawy narodowej Bułgarii.
 Opening of the Bulgarian national exhibition.

1978

- Otwarcie wystawy narodowej Austrii.
 Opening of the Austrian national exhibition.

1979

- wizyta papieża jana Pawła ii na terenie byłego obozu Birke-
nau. w nabożeństwie uczestniczyło około miliona osób.

 the visit of Pope john Paul ii at the site of the former Birk-
enau camp. Around one million people attend the holy Mass.

- Otwarcie wystawy narodowej francji.

 Opening of the french national exhibition.
- wpisanie – na wniosek Polski – Miejsca Pamięci na listę 

Światowego dziedzictwa uneScO.
 the inclusion of the Memorial in the list of uneScO world 

heritage Sites, at the request of Poland.

1980

- Otwarcie wystawy narodowej włoch.
 Opening of the italian national exhibition.
- Otwarcie wystawy narodowej holandii.
 Opening of the dutch national exhibition.
- Otwarcie wystawy „kl Auschwitz” w londynie. 
 Opening of the exhibition “kl Auschwitz” in london. 
- Otwarcie wystawy „twórczość artystyczna więźniów obozu 

Auschwitz” w norymberdze, a następnie kolejno w sześciu in-
nych miastach rfn.

 Opening of the exhibition “Artistic creations of Auschwitz Pris-
oners” in nuremberg, and then successively in six other Ger-
man cities.

1982

- Otwarcie wystawy „Świadectwa przeżytych cierpień i nadziei” 
w holandii i Szwecji.

 Opening of the exhibition “testimonies of Suffering and hope 
experienced” in the netherlands and Sweden.

1983

- Otwarcie wystawy objazdowej „tragedia kl Auschwitz” oraz 
wystawy „Obrońcy pokoju o wojnie” w japonii.

 Opening of the travelling exhibition “the tragedy of kl Ausch-
witz” and the exhibition “defenders of Peace about war”  
in japan.

1985

- Otwarcie wystawy narodowej Polski.
 Opening of the Polish national exhibition.
- Otwarcie wystawy „Auschwitz – zbrodnia przeciwko ludzko-

ści” w gmachu Onz w nowym jorku. 
 Opening of the exhibition “Auschwitz—A crime Against 

humanity” at the un building in new York. 

1987

- Międzynarodowa konferencja na temat sposobów konserwa-
cji i zachowania terenów byłego obozu Birkenau.
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 international conference on ways to conserve and preserve 
the former Birkenau site.

1990

- Pierwsze posiedzenie Międzynarodowej rady Muzeum, po-
wołanej przez Ministra kultury. jej przewodniczącym zostaje 
wybrany jednogłośnie prof. władysław Bartoszewski.

 first session of the international Museum council, appointed 
by the Minister of culture. Professor władysław Bartoszewski 
is unanimously elected its chairman.

- Powstanie fundacji Pamięci Ofiar Obozu zagłady Auschwitz-
Birkenau.

 establishment of the Memorial foundation for the Victims of 
Auschwitz-Birkenau.

1991

- Odzyskanie z Państwowego Archiwum w Moskwie 4 tomów 
ksiąg zgonów sporządzonych w kl Auschwitz.

 retrieval of 4 volumes of death Books compiled at Auschwitz 
from the State Archive in Moscow.

1992

- Odzyskanie kolejnych 42 tomów ksiąg zgonów. Łącznie Mu-
zeum otrzymało zwrot około 69 000 aktów zgonu więźniów 
Auschwitz.

 recovery of a further 42 volumes of death Books. in total, 
the Museum recovered some 69,000 death certificates of 
Auschwitz prisoners.

- wpisanie do rejestru zabytków tzw. Altejudenrampe.
 entry into the register of historical monuments of the so-called 

Altejudenrampe.

1993

- Pierwsze seminarium dla pracowników i przewodników Mu-
zeum w Yad Vashem w jerozolimie.

 first seminar for staff and guides of Yad Vashem in jerusa-
lem.

1994-1995

- wprowadzenie nowego systemu objaśnienia i upamiętnienia 
najważniejszych miejsc na terenie byłego obozu Birkenau.

 introduction of a new system of explaining and commemorat-
ing the most important places on the site of the former Birk-
enau camp.

1999

- wejście w życie ustawy o ochronie miejsc pamięci. Określona 
zostaje strefa ochronna wokół Muzeum.

 the law on the Protection of Memorials is enforced. the pro-
tective zone around the Museum is defined.

- uruchomienie strony internetowej Muzeum i Miejsca Pamięci 
Auschwitz-Birkenau – www.auschwitz.org.

 launch of the Auschwitz-Birkenau Museum and Memorial 
website—www.auschwitz.org.

- zmiana nazwy Muzeum na Państwowe Muzeum Auschwitz-
-Birkenau w Oświęcimiu.

 change of the Museum’s name to the Auschwitz-Birkenau 
State Museum in Oświęcim.

2000

- utworzenie Międzynarodowej rady Oświęcimskiej przy Pre-
mierze Polski. 

 creation of the international Auschwitz council under 
the Prime Minister of Poland.

- Publikacja „księgi Pamięci. transporty Polaków z warszawy 
do kl Auschwitz 1940-1944”. w kolejnych latach ukazują się 
„księgi Pamięci” dotyczące transportów Polaków do kl Ausch-
witz z innych rejonów.

 Publication of the “Memorial Book. transports of Poles from 
warsaw to Auschwitz 1940-1945”. in subsequent years,  
“Memorial Books” on the transports of Poles to kl Auschwitz 
from other regions are published.

2001

- Otwarcie stałej ekspozycji „zagłada europejskich romów”.
 Opening of the permanent exhibition “the holocaust of the eu-

ropean roma”.
- Otwarcie stałej ekspozycji „historia i funkcje centralnej łaźni 

obozowej. zanim odeszli... fotografie znalezione w Auschwitz”.
 Opening of the permanent exhibition “history and functions 

of the central camp Bathhouse. Before they Passed Away...
Photographs found in Auschwitz”.

2002

- Otwarcie stałych ekspozycji: „więźniowie z czech w kl Ausch-
witz” i „tragedia słowackich Żydów”.

 Opening of the permanent exhibitions: “Prisoners from the czech 
republic in Auschwitz” and “the tragedy of the Slovak jews”.
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2003

- udostępnienie w internecie ksiąg zgonów więźniów kl Ausch-
witz.

 Making the data from the death Books of kl Auschwitz pris-
oners available online.

- Powstanie nowoczesnej pracowni konserwatorskiej.
 creation of modern conservation laboratories.

2004

- rozpoczęcie kilkuetapowych prac konserwatorskich w celu 
zabezpieczenia ruin komór gazowych na terenie byłego obo-
zu Birkenau.

 commencement of several stages of preservation works 
to secure the ruins of the gas chambers on the site of the 
former Birkenau camp.

- Oficjalne przekazanie Muzeum tzw. Starego teatru.
 Official handover of the so-called Old theatre to the Museum.

2005

- Powołanie do życia Międzynarodowego centrum edukacji 
o Auschwitz i holokauście.

 establishment of the international centre for education about 
Auschwitz and the holocaust.

- umieszczenie pamiątkowych i informacyjnych tablic w miej-
scu, gdzie znajdowała się pierwsza, prowizoryczna komora 
gazowa.

 Placement of commemorative and informative plaques at the 
site of the first makeshift gas chamber.

- upamiętnienie tzw. judenrampe, miejsca deportacji i selek-
cji znajdującego się pomiędzy obozami Auschwitz i i Ausch-
witz ii-Birkenau.

 commemoration of the so-called judenrampe, a deporta-
tion and selection site located between the Auschwitz i and 
Auschwitz ii-Birkenau camps.

2007

- Międzynarodowa konferencja „Pamięć – Świadomość – Od-
powiedzialność” z okazji 60. rocznicy utworzenia Państwowe-
go Muzeum Auschwitz-Birkenau.

 international conference “Memory—Awareness—responsibil-
ity” to mark the 60th anniversary of the Auschwitz-Birkenau 
State Museum.

2008

- wprowadzenie systemu słuchawkowego dla odwiedzają-
cych. 

 introduction of a headphone system for visitors. 
- ukazanie się przewodnika po Miejscu Pamięci pisanego alfa-

betem Braille’a.
 Publication of a guide to the Memorial written in Braille.

2009

- Powstanie fundacji Auschwitz-Birkenau, której celem jest fi-
nansowanie zachowania autentyzmu w Miejscu Pamięci po-
przez fundusz wieczysty. 

 creation of the Auschwitz-Birkenau foundation to finance the 
preservation of authenticity at the Memorial through an en-
dowment fund. 

- Ochrona integralności i autentyzmu Miejsc Pamięci znalazły 
się w deklaracji końcowej na międzynarodowej konferencji 
dotyczącej dóbr zagrabionych w czasach zagłady i ii wojny 
światowej.

 the protection of the integrity and authenticity of Memori-
als was included in the final declaration at an international 
conference on property looted during the holocaust and  
world war ii.

- Pochodzący z niemiec historyczny wagon kolejowy stanął na 
rampie w byłym obozie Birkenau.

 A historic railway carriage from Germany is installed on 
the ramp at the former Birkenau camp.

- z bramy byłego obozu Auschwitz i skradziono historyczny na-
pis „Arbeit macht frei”. został on odzyskany przez polską poli-
cję po kilkudziesięciu godzinach. 

 the historical inscription ‘Arbeit Macht frei’ is stolen from the 
gate of the former Auschwitz i camp. it is recovered two days 
later by Polish police. 

2010

- w wyniku intensywnych opadów deszczu tereny byłego obo-
zu znalazły się w strefie bezpośredniego zagrożenia powo-
dzią. w szczególny sposób zostały zabezpieczone zbiory i ar-
chiwalia Muzeum.

 following heavy rainfall, the site of the former camp ended 
up in a direct flood risk zone. the Museum’s collections and 
archives were secured in a special way.
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2011

- rozpoczęcie realizacji nowego planu ochrony Muzeum.
 commencement of the new Museum security plan.
- komisja europejska przeznaczyła 4 miliony euro na wsparcie 

Miejsca Pamięci.
 the european commission allocates eur 4 million to support 

the Memorial.

2012

- historycy Muzeum zakończyli rozpoczęte w połowie lat 60. 
XX w. prace badawcze poświęcone podobozom Auschwitz.

 Museum historians complete research work on the Auschwitz 
sub-camps that began in the mid-1960s. 

- rozpoczęcie realizacji Globalnego Planu konserwacji, czy-
li wieloletniego programu prac konserwatorskich finansowa-
nych ze środków fundacji Auschwitz-Birkenau.

 launch of the Master Plan for Preservation, a multi-year pres-
ervation work programme financed by the Auschwitz-Birkenau 
foundation.

2013

- Otwarcie w bloku 27 nowej wystawy narodowej „Szoa”.
 Opening of the new national exhibition “Shoah” in Block 27.
- zakończenie trzyletniego projektu konserwacji historycznych 

bloków 2 i 3 byłego obozu Auschwitz i.
 completion of a three-year project to preserve historic Blocks 

2 and 3 at the former Auschwitz i camp.
- zakończenie kompleksowej modernizacji magazynów histo-

rycznych waliz.
 completion of a comprehensive modernisation of the store-

houses for historic suitcases.
- Po ponad dwudziestu latach wypożyczenia powrócił z Mu-

zeum holokaustu w waszyngtonie fragment baraku z Birke-
nau.

 After more than twenty years on loan, a section of a barrack from 
Birkenau returns from the holocaust Museum in washington.

2014

- Strona facebook.com/auschwitzmemorial, jako pierwszy na 
świecie serwis o tym profilu, przekroczyła liczbę 100 tysięcy 
użytkowników.

 the facebook.com/auschwitzmemorial was the first website 
in the world with such a profile to surpass 100,000 users.

- na stronie panorama.auschwitz.org udostępnione zostało 
wirtualne zwiedzanie Miejsca Pamięci.

 A virtual tour of the Memorial is made available at  
panorama.auschwitz.org

2015

- 70. rocznica wyzwolenia Auschwitz z udziałem m.in. ok. 300 
Ocalałych, a także ponad 50 liderów państw i organizacji mię-
dzynarodowych.

 70th anniversary of the liberation of Auschwitz with the partici-
pation of some 300 Survivors and over 50 leaders of countries 
and international organisations.

- Ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego podpisało list 
intencyjny dotyczący finansowania nowej wystawy głównej 
Miejsca Pamięci.

 the Ministry of culture and national heritage sign a letter 
of intent to finance the new main exhibition of the Memorial.

2016

- do Miejsca Pamięci powróciło ponad 16 tysięcy osobistych 
przedmiotów należących do ofiar Auschwitz, pochodzących 
z prac archeologicznych w 1967 r.

 More than 16,000 personal items belonging to the victims 
of Auschwitz, recovered from archaeological work in 1967,  
returns to the Memorial.

- Ponad 155 tysięcy uczestników Światowych dni Młodzieży 
odwiedziło tereny Miejsca Pamięci.

 Over 155,000 world Youth day participants visit the Memorial 
site.

2017

- w tzw. Memorandum z wannsee uznano szczególną rolę Mu-
zeum Auschwitz jako reprezentatywnego miejsca upamiętnie-
nia dla podobnych poobozowych miejsc pamięci.

 the wannsee Memorandum recognises the unique role of the 
Auschwitz Museum as a representative memorial site for simi-
lar post-camp memorials.

- „Świadomość – Odpowiedzialność – Przyszłość” – pierwsza 
z cyklu realizowanych co dwa lata międzynarodowych konfe-
rencji edukacyjnych. 

 “Awareness—responsibility—future”—the first in a series of bi-
ennial international educational conferences. 

- zakończenie modernizacji magazynów na poobozowe tkani-
ny.



87historia MuzeuM

75 lat Muzeum i Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau

history of the MuseuM

75 Years of the Auschwitz-Birkenau Museum and Memorial

 completion of modernisation works on storage facilities for 
post-camp textiles.

- 18 obrazów davida Olère, byłego więźnia Sonderkommando 
w Auschwitz, trafiło do zbiorów Miejsca Pamięci.

 18 works of david Olère, the former prisoner and Sonderkom-
mando memeber at Auschwitz, are given to the Museum’s col-
lection.

- Powstanie miesięcznika online Muzeum pt. „Memoria”, po-
święconego Pamięci na świecie: memoria.auschwitz.org

 creation of the Museum’s online monthly magazine ‘Memoria’, 
dedicated to Memory in the world: memoria.auschwitz.org.

- Otwarcie w Madrycie międzynarodowej wystawy objazdowej 
na temat historii Auschwitz zatytułowanej „Auschwitz. nie tak 
dawno. nie tak daleko”.

 An international travelling exhibition on the history of Auschwitz 
opens in Madrid entitled “Auschwitz. not long ago. not far away.”

- 30-lecie współpracy Muzeum, koncernu Volkswagen AG oraz 
Międzynarodowego komitetu Oświęcimskiego.

 the 30th anniversary of the partnership between the Museum, 
Volkswagen AG and the international Auschwitz committee.

2018

- w narodowym dniu Pamięci Ofiar niemieckich nazistowskich 
Obozów koncentracyjnych i Obozów zagłady otworzono 
nową wystawę poświęconą ruchowi oporu w kl Auschwitz.

 A new exhibition on the resistance movement in kl Auschwitz 
is opened on the national day of remembrance for the Victims 
of German nazi concentration and extermination camps.

- Polska odzyskała tzw. Archiwum eissa, jeden z największych 
zbiorów dokumentujących działania ratunkowe polskiej dyplo-
macji na rzecz zagrożonych zagładą Żydów. dokumenty trafi-
ły do Muzeum Auschwitz.

 Poland recovered the so-called eiss Archive, one of the largest 
collections documenting the rescue efforts of Polish diploma-
cy on behalf of jews threatened by the holocaust. the docu-
ments are handed over to the Auschwitz Museum.

2019

- zakończenie konserwacji pierwszego murowanego baraku na 
terenie Birkenau, sfinansowanej przez fundację Auschwitz-
Birkenau. 

 completion of preservation works on the first brick barrack 
at the Birkenau site, funded by the Auschwitz-Birkenau founda-
tion. 

- Przestrzeń nad Miejscem Pamięci została zabezpieczona 
strefą zakazu lotów. 

 the space above the Memorial is secured as a no-fly zone. 
- zakończenie projektu adaptacji historycznego budynku tzw. 

Starego teatru na nową siedzibę Międzynarodowego cen-
trum edukacji o Auschwitz i holokauście.

 completion of the project to adapt the historic Old theatre 
building into the new seat of the international centre for edu-
cation about Auschwitz and the holocaust.

2020

- w obchodach 75. rocznicy wyzwolenia wzięło udział ponad 
200 Ocalałych oraz ponad 50 delegacji państwowych.

 the 75th anniversary of the liberation is attended by more than 
200 Survivors and over 50 state delegations. 

- Powołanie pierwszych konsulów honorowych sieci dyploma-
cji Pamięci Muzeum Auschwitz.

 Appointment of the first honorary consuls of the Auschwitz 
Museum diplomacy of remembrance network.

- w 2020 roku z powodu pandemii covid-19 Muzeum było za-
mknięte dla zwiedzających przez 161 dni.

 due to the covid-19 pandemic, the Museum is closed to  
the public for 161 days in 2020.

- rozpoczęcie budowy nowego centrum Obsługi Odwiedzają-
cych. 

 Start of construction works on the new Visitor Services centre. 
- wystawa „Auschwitz. nie tak dawno. nie tak daleko” otrzyma-

ła Grand Prix nagrody dziedzictwa europejskiego / nagrody 
europa nostra 2020. 

 the exhibition “Auschwitz. not long ago. not far away” re-
ceives the Grand Prix of the european heritage Award / europa 
nostra Awards 2020.

2021

- rozpoczęcie publikowania cyklu podcastów „O Auschwitz”: 
auschwitz.org/podcasts

 Start of the podcast “On Auschwitz”: auschwitz.org/podcasts

2022

- rozpoczęcie budowy hostelu dla wolontariuszy i restauracji 
przy nowym centrum Obsługi Odwiedzających.

 Beginning of construction works for the volunteer hostel  
and restaurant at the new Visitor Services centre.
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