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WPROWADZENIE
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Inwazja Rosji na suwerenną i niepodległą Ukrainę pogwałciła w sposób jawny nie tylko międzynaro‑
dowe gwarancje dane temu państwu. Retoryka i agresja Kremla w jednoznaczny sposób zakończyła 
w Europie powojenność rozumianą jako porządek świata wynikły z doświadczenia II wojny światowej.
 
Tym bardziej potrzebujemy stabilnych, nienaruszalnych punktów odniesienia, w oparciu o które bę‑
dziemy podejmowali próby ponownego definiowania wspólnej przestrzeni bezpieczeństwa, pokoju 
i demokracji. 

Takim właśnie bezwzględnym punktem odniesienia pozostaje nadal bardzo czytelne i tragiczne do‑
świadczenie Auschwitz. Dziś wszyscy widzimy i lepiej pojmujemy, jak bardzo potrzebujemy pamięci, 
będącej kluczem dla projektowania naszej przyszłości.

1. Dzień po ataku Rosji  
na Ukrainę. Konferencja 
zdelegalizowanego 
rosyjskiego 
Stowarzyszenia 
Memoriał, tegorocznego 
laureata Pokojowej 
Nagrody Nobla



INTRODUCTION
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Russia’s invasion of sovereign and independent Ukraine flagrantly violated the international guaran‑
tees granted to the state. The Kremlin’s rhetoric and aggression unequivocally ended the post ‑war era 
in Europe, part of the world order resulting from the experience of the Second World War.
 
This makes it imperative to have stable, inviolable reference points to redefine common spaces of 
security, peace and democracy. 

One such absolute point of reference is still the evident and tragic experience of Auschwitz. Today 
we can all see and better understand how much we need memory, which is the key to planning our 
future.

Dr. Piotr M. A. Cywiński

1. The day after Russia’s 
attack on Ukraine. 
Conference  
of the outlawed  
Russian Memorial 
Association,  
this year’s winner  
of the Nobel Peace Prize



STYCZEŃ

Interaktywny multibook
Narzędzie dostępne na www.auschwitz.org  
w sześciu językach ma pomóc młodzieży w zro‑
zumieniu tego, jak wielkie znaczenie ma wizyta 
w Miejscu Pamięci, nie tylko jako lekcja historii, 
ale też osobiste doświadczenie.

77. rocznica
Początek zagłady w Auschwitz był głównym 
motywem obchodów rocznicy wyzwolenia 
niemieckiego nazistowskiego obozu koncen‑
tracyjnego i zagłady. Ze względu na pandemię 
COVID ‑19 mogła w nich wziąć udział niewiel‑
ka grupa gości, przede wszystkim kilkanaścio‑
ro Ocalałych. W tym dniu obecny był także 
premier Francji Jean Castex.

LUTY

Ocalić autentyzm
„Konserwacja w Miejscu Pamięci Auschwitz‑
‑Birkenau” to nowa lekcja internetowa, która 
pokazuje, w jaki sposób Muzeum zachowuje 
wszystkie pozostałości po obozie Auschwitz.

W YDARZENIA 2022

Anna Skrzypińska
Zastępca Dyrektora 
Muzeum
Deputy Museum Director

1
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2022 EVENTS

1. Ocalały Bogdan 
Bartnikowski  
na 77. rocznicy 
wyzwolenia 

 Survivor Bogdan 
Bartnikowski at  
the 77th anniversary  
of the liberation

2. 77. rocznica  
wyzwolenia  
Auschwitz

 77th anniversary  
of the liberation  
of Auschwitz

3. Oświadczenie Muzeum 
odnotowało  
11,4 mln odsłon

 The Museum’s 
statement garnered  
11.4 million  
page views

2 3

JANUARY

Interactive multibook
The tool, available at www.auschwitz.org in 
six languages, is designed to help young peo‑
ple understand the importance of visiting the 
Memorial as a history lesson and a personal 
experience.

77th anniversary
The beginning of mass extermination at Ausch‑
witz was the central theme of the commemora‑
tion of the anniversary of the liberation of the 
German Nazi concentration and extermination 
camp. A small group of guests, notably a dozen 
or so Survivors, attended the event due to the 
COVID ‑19 pandemic. French Prime Minister 
Jean Castex was also present on the day.

FEBRUARY

Saving authenticity
“Conservation at the Auschwitz ‑Birkenau Me‑
morial” is a new online lesson that shows how 
the Museum preserves all the remains of the 
Auschwitz camp.

7



MARZEC

Wobec wojny
W związku z rosyjską inwazją na Ukrainę Mu‑
zeum zaapelowało o odwołanie tegorocznej 
45. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa 
UNESCO, która miała odbyć się w Kazaniu 
w Rosji. Skutecznie.

Szczególna pomoc
Gdy miliony obywateli Ukrainy uciekały do 
Polski z powodu rosyjskiej agresji, Fundacja 
Auschwitz ‑Birkenau i Muzeum wdrożyły dzia‑
łania pomocowe. Dla konserwatorek z Ukrainy 
uruchomiono specjalny program stypendialny 
w Miejscu Pamięci.

Translatorski wolontariat
Uczniowie z International Baccalaureat Diplo‑
ma Programme z krakowskiej British Interna‑
tional School of Cracow rozpoczęli tłumacze‑
nie na język angielski „Ksiąg Pamięci”, poświę‑
conych transportom Polaków do Auschwitz 
z Krakowa i innych miejscowości okupowanej 
Polski południowej. 

Kobiety w KL Auschwitz
Z okazji 80. rocznicy deportacji pierwszych 
kobiet do Auschwitz zorganizowano kon‑
ferencję online, która po raz pierwszy była 
też tłumaczona na Polski Język Migowy. 
Opublikowana nowa lekcja internetowa 
opisuje los kobiet w obozie – od momen‑
tu powstania sektora kobiecego, poprzez 
strukturę społeczności więźniarskiej, wa‑
runki egzystencji, pracę, a także masową  
zagładę.

Wsparcie dla edukacji
Międzynarodowy Komitet Oświęcimski oraz 
Volkswagen Group zostali uhonorowani jako 
darczyńcy wspierający muzealną edukację.

„Pomoc miała twarz kobiety”
Roli kobiet w lokalnej akcji pomocy niesio‑
nej więźniom obozu Auschwitz poświęcona 
była konferencja zorganizowana z Muzeum 
Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej.

W YDARZENIA 2022

1. Lekcja internetowa 
„Kobiety  
w KL Auschwitz” 

 Online lesson  
“Women  
in KL Auschwitz” 

2. Konserwatorki  
z Ukrainy 

 Women conservators 
from Ukraine 

3. Dyrektor MCEAH 
Andrzej Kacorzyk 
przedstawia wyniki 
konkursu „Ludzie 
ludziom zgotowali  
ten los”

 ICEAH Director  
Andrzej Kacorzyk 
presents the results  
of the competition  
“People Did This  
to People”

1

8



MARCH

In the face of war
In the wake of the Russian invasion of Ukraine, 
the Museum successfully called for the can‑
cellation of this year’s 45th session of the  
UNESCO World Heritage Committee, which 
was scheduled to take place in Kazan, Russia. 

Special aid
As millions of Ukrainian citizens fled to Po‑
land because of Russian aggression, the Ausch‑
witz ‑Birkenau Foundation and the Museum 
implemented relief efforts. A special scholar‑
ship programme was launched at the Memo‑
rial for women conservators from Ukraine.

Volunteering as a translator
Students from the International Baccalaure‑
ate Diploma Programme at the British Inter‑
national School of Krakow began translating 
the Księgi Pamięci [Memorial Books], dedicated 
to the transports of Poles to Auschwitz from 
Krakow and other places in occupied southern 
Poland, into English. 

Women in KL Auschwitz
In connection with the 80th anniversary of 
the deportation of the first women to Ausch‑
witz, an online conference was organised and, 
for the first time, translated into Polish sign 
language. A new online lesson describes the 
fate of women in the camp: the establishment 
of the women’s sector; the structure of the 
prisoner community; inmates’ living condi‑
tions; work; and mass extermination.

Support for education
The International Auschwitz Committee and 
the Volkswagen Group were honoured by the 
Museum as donors supporting its educational 
activities.

“Help had a woman’s face”
The role of women in the local relief effort for 
Auschwitz prisoners was the subject of a con‑
ference organised in association with the Re‑
membrance Museum of the Land of Oświęcim 
Residents.

2022 EVENTS

2 3

Magdalena Tabak
Asystent dyrektora 
Director’s Assistant
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W YDARZENIA 2022

1. Ocalały z Holokaustu 
Edward Mosberg 
i Prezydent RP Andrzej 
Duda podczas Marszu 
Żywych

2. Marsz Żywych

1
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KWIECIEŃ

Marsz Żywych
Po dwuletniej przerwie spowodowanej pande‑
mią odbył się 29. Marsz Żywych. Na jego czele 
szli Ocalali z Auschwitz i Holokaustu, a także 
Prezydent RP Andrzej Duda. Towarzyszyło im 
ok. 2 tysięcy osób z ponad 25 krajów, przede 
wszystkim Żydów, ale też ok. 300 uczniów 
z polskich szkół. 



2022 EVENTS

1. Holocaust Survivor 
Edward Mosberg  
and Polish President 
Andrzej Duda during 
the March of the Living

2. March of the Living

2
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APRIL

March of the Living
The 29th March of the Living took place after 
a two ‑year hiatus due to the pandemic. Holo‑
caust Survivors, many of them Survivors of 
Auschwitz, and Polish President Andrzej Duda 
led the march. They were accompanied by 
some 2,000 people from more than 25 coun‑
tries, mainly Jews, and about 300 students 
from Polish schools. 



W YDARZENIA 2022

1. Wystawa „Auschwitz. 
Nie tak dawno.  
Nie tak daleko” 
w Szwecji

2. Prezydent Słowenii 
Borut Pahor

12

MAJ 

Odnaleziona tożsamość
W jednym z dziecięcych bucików zachowanych 
w Zbiorach Muzeum znaleziono dane jego 
właścicielki, czeskiej Żydówki Věry Vohryzko‑
vej. Badania wykazały także, że zachowała się 
również walizka należąca do jej wujka, Fran‑
tiška Aufrechta, oraz zdjęcie rejestracyjne jej 
ojca, Maxa.

Wizyta prezydenta Słowenii
Prezydent Borut Pahor odwiedził 21 maja 
Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz. 

Salon Książki w Turynie
Na drugich co do wielkości targach książki 
w Europie odbyła się premiera włoskojęzycznej 
wersji książki Heleny Kubicy „Odebrane dzie‑
ciństwo. Dzieci wyzwolone w Auschwitz”.

Auschwitz. Nie tak dawno. 
Nie tak daleko.

W szwedzkim Malmö otwarto wystawę przy‑
gotowaną przez Muzeum i hiszpańską firmę 
Musealia. Wcześniej ekspozycja była prezento‑
wana w Hiszpanii oraz w Stanach Zjednoczo‑
nych. Od końca marca 2023 r. wystawę gościć 
będzie Biblioteka Reagana w Simi Valley w Ka‑
lifornii w Stanach Zjednoczonych.



2022 EVENTS

1. The exhibition 
“Auschwitz.  
Not long ago.  
Not far away” 
in Sweden

2. President of Slovenia 
Borut Pahor

1 2

13

MAY

Discovered identity
In one of the children’s shoes preserved in the 
Museum’s collections, we found details of its 
owner, Czech Jewish girl Věra Vohryzkova. 
Further research revealed that a suitcase be‑
longing to her uncle, František Aufrecht, and 
a registration photo of her father, Max, were 
also preserved in the Museum.

Visit of the President of Slovenia
President Borut Pahor visited the Auschwitz 
Memorial and Museum on 21 May. 

Turin Book Fair
The second largest book fair in Europe saw the 
premiere of the Italian ‑language version of He‑
lena Kubica’s book Childhood Annulled. Children 
Liberated at Auschwitz.

Auschwitz. Not long ago. 
Not far away.

An exhibition prepared by the Museum and 
Spanish company Musealia opened in Malmö, 
Sweden. The exhibition has previously been 
presented in Spain and the United States. At 
the end of March 2023, the exhibition will be 
hosted by the Reagan Library at Simi Valley, 
California, USA.



CZERWIEC

Austriackie odznaczenia 
Dyrektor Muzeum dr Piotr M. A. Cywiński 
został odznaczony przez Prezydenta Austrii 
dr. Alexandra Van der Bellena Wielką Odzna‑
ką Honorową za zasługi dla Republiki Austrii. 
Zastępcy dyrektora, Rafał Pióro oraz Andrzej 
Kacorzyk, otrzymali Złotą Odznakę Honoro‑
wą.

Narodowy Dzień Pamięci 
Trzynaścioro Ocalałych z Auschwitz, a także 
delegacje władz państwowych wzięło udział 
w 82. rocznicy deportacji pierwszych Polaków 
do Auschwitz. Z tej okazji Muzeum wydało 
książkę „Opowiadania stamtąd”, której au‑
torem jest Roman Trojanowski, jeden z 728 
więźniów pierwszego transportu. Odbyła 
się również konferencja poświęcona losom 
polskich leśników zaangażowanych w czasie  
II wojny światowej w działania ruchu oporu.

1. Ocalali z Auschwitz 
w Narodowym Dniu 
Pamięci

2. Zastępca dyrektora 
Rafał Pióro, 
odpowiedzialny 
za zachowanie

 Miejsca Pamięci, 
odbiera odznaczenie 
z rąk ministra spraw 
zagranicznych 
Austrii Alexandra 
Schallenberga

W YDARZENIA 2022
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JUNE

Austrian honours 
Museum Director Dr. Piotr M. A. Cywiński 
was awarded the Grand Decoration of Honour 
for Services to the Republic of Austria by the 
Austrian President, Prof. Alexander Van der 
Bellen. The Museum’s Deputy Directors, Rafał 
Pióro and Andrzej Kacorzyk, were awarded the 
Gold Badge of Honour.

National Day of Remembrance 
13 Auschwitz Survivors and delegations from 
state authorities took part in the 82nd an‑
niversary of the first deportation of Poles to 
Auschwitz. To mark the occasion, the Museum 
published a book, Opowiadania stamtąd [Stories 
from There], authored by Roman Trojanowski, 
one of the 728 prisoners of the first transport. 
A conference dedicated to the fate of Polish for‑
esters involved in resistance activities during 
the Second World War was also held.

1. Auschwitz Survivors  
at the National Day  
of Remembrance

2. Deputy Director  
Rafał Pióro,  
responsible  
for the preservation 
of the Memorial, 
receives a decoration 
from Austrian Foreign 
Minister Alexander 
Schallenberg

1 2

2022 EVENTS
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W YDARZENIA 2022

LIPIEC

75 lat Muzeum
Z okazji 75. rocznicy powstania Muzeum 
i Miejsca Pamięci odbyła się debata eksperc‑
ka „Rola Muzeów i Miejsc Pamięci w zmie‑
niającym się świecie”. Wzięły w niej udział 
osoby zawodowo związane z funkcjonowa‑
niem muzeów i miejsc pamięci zajmujących 
się tematyką historii obozów koncentracyj‑
nych, ośrodków zagłady, Holokaustu i tra‑
gedii II wojny światowej. Specjalnie na rocz‑
nicę przygotowano także okolicznościowy  
album.

Światowa rola Miejsca Pamięci
W związku z rocznicą utworzenia Muzeum 
amerykański Departament Stanu zorgani‑
zował w Waszyngtonie uroczystość, pod‑
czas której podkreślono niezwykle istotną 
rolę, jaką to historyczne miejsce odgrywa 
w utrwalaniu pamięci o Holokauście. Dyrek‑

tor dr Piotr M. A. Cywiński otrzymał Natio‑
nal Leadership Award przyznawaną przez 
United States Holocaust Memorial Museum.

Międzynarodowa Rada Oświęcimska
W Warszawie odbyło się inauguracyjne posie‑
dzenie IV kadencji MRO. Nominacje wręczył 
premier RP Mateusz Morawiecki. Wśród 25 
członków jest czworo Ocalałych: Colette Avi‑
tal, Ada Willenberg, Marian Turski i Stani‑
sław Zalewski. Przewodniczącym Rady został 
dr hab. Grzegorz Berendt, a wiceprzewodni‑
czącymi – Dani Dayan i Albert Stankowski. 
Spośród swojego grona Rada wybrała sekreta‑
rza, którym został pełniący tę funkcję w po‑
przednich kadencjach Marek Zając.

Dar dla Muzeum
Zbiory wzbogaciły się o dwa portrety – w tym 
jeden obozowy – przedstawiające Wincente‑
go Gawrona, Ocalałego z Auschwitz, członka 
obozowego ruchu oporu. Zostały one przeka‑
zane przez jego córkę, Margaret Jablonsky.

1. Przewodniczący Rady 
USHMM Stuart  
E. Eizenstat wygłasza 
laudację podczas 
wręczania National 
Leadership Award

2. Inauguracja 
nowej kadencji 
Międzynarodowej  
Rady Oświęcimskiej

1
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1. USHMM Council 
President Stuart  
E. Eizenstat delivers 
the laudation at the 
presentation of the 
National Leadership 
Award

2. Inauguration  
of the new term  
of the International 
Auschwitz Council

2022 EVENTS

JULY

75 years of the Museum
On the occasion of the 75th anniversary of 
the creation of the Museum and Memorial, an 
expert debate was held on “The Role of Muse‑
ums and Memorials in a Changing World”. It 
was attended by professionals involved in the 
operation of museums and memorial sites deal‑
ing with the history of concentration camps, 
extermination centres, the Holocaust and the 
tragedy of the Second World War. A commemo‑
rative album was also prepared especially for 
the anniversary.

The global role of the Memorial
To mark the anniversary of the Museum, the 
US Department of State held a ceremony in 
Washington, DC, highlighting the extremely 
important role this historic site plays in per‑
petuating the memory of the Holocaust. Di‑
rector Dr. Piotr M. A. Cywiński received the 

National Leadership Award from the United 
States Holocaust Memorial Museum.

The International Auschwitz Council
The inaugural meeting of the fourth term of the 
IAC was held in Warsaw. The nominations were 
presented by the Prime Minister of Poland, 
Mateusz Morawiecki. Among the 25 members 
are four Survivors: Colette Avital, Ada Willen‑
berg, Marian Turski and Stanisław Zalewski. 
Dr. Grzegorz Berendt was appointed Chair 
of the Council, with Dani Dayan and Albert 
Stankowski as Vice ‑chairs. From its ranks, the 
Council elected Marek Zając as Secretary, who 
has served in this capacity in previous terms.

Gift to the Museum
The Museum’s collection was enriched by two 
portraits—including one camp portrait—
depicting Wincenty Gawron, an Auschwitz 
Survivor and member of the camp resistance 
movement. They were donated by his daugh‑
ter, Margaret Jablonsky.

2
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W YDARZENIA 2022

1. Romani Rose podczas 
obchodów Dnia Pamięci 
o Zagładzie Sinti 
i Romów

SIERPIEŃ

Wizyta Gubernatora Australii
Gubernator Generalny Australii David Hurley 
z żoną Lindą odwiedzili Miejsce Pamięci i Mu‑
zeum Auschwitz. 

Dla edukatorów z Izraela
Po trzyletniej przerwie odbyło się seminarium 
„Auschwitz w świadomości zbiorowej w Polsce 
i za granicą” realizowane we współpracy z Yad 
Vashem i Domem Bojowników Getta, finanso‑
wane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzic‑
twa Narodowego.

80. rocznica śmierci 
Edyty Stein

Przedstawiciele episkopatów Polski i Niemiec 
przeszli w marszu modlitewnym przez te‑
ren byłego obozu Auschwitz II ‑Birkenau od 
Bramy Śmierci do pomnika, znajdującego się  
pomiędzy ruinami krematoriów i komór gazo‑
wych. 

80. rocznica wysiedleń Polaków 
z Zamojszczyzny

Nauczyciele i nauczycielki z całej Polski wzięli 
udział w trzydniowej konferencji metodycznej 
pt. „Wysiedlenia polskiej ludności na Zamojsz‑
czyźnie – wielowymiarowa historia”. 

18



2022 EVENTS

1. Romani Rose  
at the Sinti and 
Roma Holocaust 
Remembrance Day 
ceremony

AUGUST

Visit of the Governor ‑General of Australia 
Governor ‑General of Australia David Hurley 
and his wife Linda visited the Auschwitz Me‑
morial and Museum. 

Seminar for Israeli educators 
After a three ‑year break, the seminar “Ausch‑
witz in the Collective Consciousness in Poland 
and Abroad” took place in co ‑operation with 
Yad Vashem and the Ghetto Fighters’ House, 
financed by the Polish Ministry of Culture and 
National Heritage.

80th anniversary of the death 
of Edith Stein

Representatives of the episcopates of Poland 
and Germany led a prayer march through the 
site of the former Auschwitz II ‑Birkenau camp 
from the Gate of Death to the monument lo‑
cated between the ruins of the crematoria and 
gas chambers. 

80th anniversary of the displacement of 
Poles from the Zamość Region

Teachers from all over Poland participated in 
a three ‑day methodology conference entitled 
“Displacement of the Polish Population in the 
Zamość Region—a Multidimensional History”. 

1

Andrzej Kacorzyk
Zastępca Dyrektora 
Muzeum
Dyrektor MCEAH 
Deputy Museum Director
Director of ICEAH
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W YDARZENIA 2022

1. Akt powołania katedry 
na Uniwersytecie 
w Burgos

2. Dziecięce buciki 

WRZESIEŃ

Akademia wolontariusza
Dwadzieścioro osób z ośmiu krajów wzięło 
udział w projekcie zdalnego wsparcia Archi‑
wum w rekonstrukcji tożsamości deportowa‑
nych i więzionych w KL Auschwitz.

Zachować dziecięce buciki
Muzeum Auschwitz, Fundacja Auschwitz‑
‑Birkenau oraz International March of the 
Living zawarły porozumienie dotyczące fi‑
nansowania projektu konserwacji ok. 8 ty‑
sięcy bucików pozostałych po najmłodszych 
Ofiarach obozu. 

Nowa katedra w Burgos
Na Uniwersytecie w Burgos podpisano 
akt założycielski Katedry Praw Człowie‑
ka i Kultury Demokratycznej utworzonej 
przez hiszpański Instytut Auschwitz ‑Birke‑
nau. To pierwsza katedra uniwersytecka na 
świecie współtworzona w ścisłej współpracy 
z Muzeum.

Memory 4.0
Zestaw materiałów edukacyjnych i scenariu‑
szy zajęć dostępny online ma pomóc nauczy‑
cielom w podsumowaniu wizyty w Miejscu 
Pamięci. 

1
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2022 EVENTS

1. Act establishing  
a department  
at the University  
of Burgos

2. Children’s shoes 

SEPTEMBER

Volunteer Academy
20 people from eight countries took part in 
a project to remotely support the Archive in 
reconstructing the identities of Auschwitz de‑
portees and prisoners.

Preserving children’s shoes
The Auschwitz Museum, the Auschwitz‑
‑Birkenau Foundation and the International 
March of the Living reached an agreement to 
fund a project to conserve some 8,000 shoes 
left behind by the youngest victims of the 
camp. 

New department in Burgos
The founding act of the Department of Human 
Rights and Democratic Culture established by 
the Spanish Auschwitz ‑Birkenau Institute was 
signed at the University of Burgos. It is the first 
university department of its kind in the world 
to be co ‑created in close partnership with the 
Auschwitz Memorial.

Memory 4.0
A set of educational materials and lesson plans 
was designed and made available online to 
help teachers summarise the visit to the Me‑
morial. 

2
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W YDARZENIA 2022

1. Wizyta Arnolda 
Schwarzeneggera

2. Konserwacja walizy

WRZESIEŃ

Wizyta byłego gubernatora Kalifornii
Arnold Schwarzenegger, laureat specjalnej 
nagrody za przeciwdziałanie nienawiści, przy‑
znanej przez Auschwitz Jewish Center Foun‑
dation, odwiedził Miejsce Pamięci i Muzeum 
Auschwitz. 

PAŹDZIERNIK

Fundacja dla konserwacji
Kilkudziesięcioro ambasadorów i dyploma‑
tów, członków Komitetu Międzynarodowego 
Fundacji Auschwitz ‑Birkenau, zapoznało się 
z finansowanymi przez Fundację pracami kon‑
serwatorskimi, prowadzonymi przez Muzeum 
zarówno na historycznym terenie i w budyn‑
kach, jak i przy przedmiotach związanych z hi‑
storią obozu Auschwitz. 

1
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2022 EVENTS

2. Arnold 
Schwarzenegger’s visit

3. Conservation  
of a suitcase 

SEPTEMBER 

Visit by former California Governor
Arnold Schwarzenegger, winner of a special 
anti ‑hate award from the Auschwitz Jewish 
Center Foundation, visited the Auschwitz Me‑
morial and Museum. 

OCTOBER

Foundation for preservation
Several dozen ambassadors and diplomats—
members of the International Committee of 
the Auschwitz ‑Birkenau Foundation—be‑
came acquainted with preservation works 
financed by the Foundation and carried out 
by the Museum on the historic sites, build‑
ings and objects connected with the history of 
Auschwitz. 

2
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LISTOPAD

36. posiedzenie MRO
Podczas wizyty w Miejscu Pamięci członkowie 
Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej za‑
poznali się z pracami konserwatorskimi, naj‑
ważniejszymi inwestycjami oraz działalnością 
edukacyjną Muzeum.

Edukatorki i edukatorzy 
w Yad Vashem

W Jerozolimie odbyło się specjalne dziesię‑
ciodniowe seminarium dla polskich nauczy‑
cieli i edukatorów „Judaizm – Dzieje i Kultura 

Żydów Polskich – Holokaust”, owoc wielolet‑
niej współpracy Muzeum z Yad Vashem. 

Building Information Modelling
Po kilkuletnich przygotowaniach i pilotażu 
Muzeum wdrożyło projekt BIM, który pozwa‑
la na tworzenie wiernych, trójwymiarowych 
modeli historycznych budynków powiąza‑
nych z dostępnymi danymi i informacjami 
o nich. Na podstawie skaningu laserowego, 
ortofotoplanów, fotografii, planów oraz do‑
kumentacji archiwalnych i projektowych 
stworzony został pierwszy model murowane‑
go baraku więźniarskiego z Birkenau. Projekt 
finansuje Fundacja Auschwitz ‑Birkenau.

W YDARZENIA 2022

1. Wizyta Swiatłany 
Cichanouskiej  
w Miejscu Pamięci

2. Cyfrowy model 
z systemu BIM

1
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NOVEMBER

36th session of the IAC
During their visit to the Memorial, members 
of the International Auschwitz Council learnt 
about preservation works, the most important 
investments and educational activities of the 
Museum.

Educators at Yad Vashem
A special ten ‑day seminar was held in Jeru‑
salem for Polish teachers and educators on 
“Judaism—History and Culture of Polish 
Jews—Holocaust”, the product of the Mu‑

seum’s long ‑standing co ‑operation with Yad 
Vashem. 

Building Information Modelling
After several years of preparation and pilot‑
ing, the Museum has implemented a BIM 
project that allows the creation of faithful, 
three ‑dimensional models of historic build‑
ings linked to available data and information 
about them. The first model of a brick prisoner 
barrack from Birkenau was created using la‑
ser scanning, orthophoto plans, photographs, 
and archival and project documentation. The 
project is financed by the Auschwitz ‑Birkenau 
Foundation.

2022 EVENTS

1. Visit of Svetlana 
Tikhanouskaya 
to the Memorial

2. Digital model from  
the BIM system

2

Rafał Pióro
Zastępca Dyrektora 
Muzeum
Deputy Museum Director
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GRUDZIEŃ

Rocznica śmierci  
Grzegorza Peradze

W związku z 80. rocznicą zamordowania 
w obozie Auschwitz archimandryty Grzegorza 
Peradze Miejsce Pamięci odwiedzili m.in. pre‑
zydent Gruzji Salome Zurabiszwili oraz przed‑
stawiciele Patriarchatu Gruzińskiego Kościoła 
Prawosławnego. 

Nowe kalendarium
Ukazał się pierwszy z pięciu tomów nowej, uzu‑
pełnionej i zweryfikowanej wersji „Kalendarza 
wydarzeń w KL Auschwitz”, opracowanej przez 
historyków Centrum Badań Muzeum. To efekt 
kilkunastoletnich wnikliwych badań i analizy 
dokumentów. 

Rada MCEAH
Odbyło się pierwsze posiedzenie nowej kaden‑
cji Rady Międzynarodowego Centrum Eduka‑
cji o Auschwitz i Holokauście. Jej przewodni‑
czącym wybrano dr. Tomasza Kranza.

W YDARZENIA 2022

1. Prezydent Gruzji  
w Miejscu Pamięci

1
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DECEMBER

Anniversary of the death 
of Grigol Peradze

In connection with the 80th anniversary of 
the murder of Archimandrite Grigol Peradze in 
Auschwitz, Georgian President Salome Zura‑
bishvili and representatives of the Patriarchate 
of the Georgian Orthodox Church visited the 
Memorial. 

New chronology
The first of five volumes of a new, revised ver‑
sion of the Auschwitz Chronicle, compiled by 
historians at the Museum Research Center, 
was published. It is the result of several years 
of in ‑depth research and document analysis. 

ICEAH Council
The first meeting of the new term of the Coun‑
cil of the International Center for Education 
about Auschwitz and the Holocaust was held. 
The Council elected Dr. Tomasz Kranz as its 
Chairperson.

2022 EVENTS

1. President of Georgia 
 at the Memorial
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75 LAT MUZEUM
75 YEARS OF THE MUSEUM

28

75 lat to przede wszystkim dzieje wzrastania 
świadomości, rozwoju i gruntowania pamięci 
o ofiarach niemieckiego nazistowskiego obo‑
zu Auschwitz. To historia odkrywana, badana 
i rozpowszechniana wraz z rozwojem badań nad 
dokumentami i pojawianiem się coraz to nowych 
świadectw. To historia, która również wielokrot‑
nie musiała być broniona przed różnymi znie‑
kształceniami, zakłamaniami, rewizjonizmem 
i negacją. 

To wreszcie powolne, ale coraz głębsze zrozumie‑
nie, że nie da się poważnie analizować czasów 
powojennych, nie uznając tragedii Auschwitz za 
punkt zwrotny w historii ludzkości.

75 lat to także historia ludzi. Począwszy od Oca‑
lałych, którzy doprowadzili do utworzenia tego 
Miejsca Pamięci, poprzez późniejszych pracowni‑
ków: muzealników, historyków, konserwatorów, 
edukatorów, archiwistów, pracowników admini‑
stracji i ochrony tego wyjątkowego na mapie świa‑
ta Miejsca. 

To również historia dziesiątek milionów osób, 
które tu przyjeżdżały i zwiedzały, a także setek 
przewodników, którzy z ogromnym wyczuciem 
pomagali odwiedzającym poznać i zrozumieć 
skomplikowaną historię obozu oraz jej znaczenie. 

These 75 years constitute, above all, the history 
of increasing awareness, development, and con‑
solidation of the memory of the victims of the 
German Nazi camp Auschwitz. It is a history that 
has been discovered, researched, explored and dis‑
seminated with the development of documentary 
research and the emergence of ever ‑new testimo‑
nies. It is a history that has also repeatedly had to 
be defended against various distortions, falsifica‑
tions, revisionism, and denial.

Lastly, there is a slow but increasingly profound 
understanding that it is impossible to analyse the 
post ‑war period comprehensively without recog‑
nising the tragedy of Auschwitz as a turning point 
in human history.

These 75 years are also the story of people. Begin‑
ning with the Survivors who led to the creation of 
this Memorial, through to the later employees—
museologists, historians, conservators, educators, 
archivists, administrators and security staff—of 
this unique place on the world map.

It is also the story of the tens of millions of peo‑
ple who have visited the Memorial, as well as the 
guides who have sensitively helped visitors to 
learn and understand the complex history of 
the camp and its significance.
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AUSCHWITZ W SERCACH ŚWIATA

Agnieszka Osiecka
Kierownik Obsługi 
Odwiedzających
Head of Visitor Services

Zwiedzanie 

W 2022 r. Miejsce Pamięci odwiedziło 1 milion 
184 tysiące osób. Z jednej strony wskazuje to na 
normalizację sytuacji po pandemii, a z drugiej na‑
dal stanowi to ok. połowę liczby odwiedzających 
sprzed lockdownów związanych z COVID ‑19. 

Prawie 90 procent odwiedzających poznawało hi‑
storię Auschwitz z edukatorem Muzeum. Obecnie 
po Miejscu Pamięci oprowadza 332 przewodników 
w 20 językach. 

Największą liczbę odwiedzających stanowią osoby 
z Polski. Kolejnymi krajami, z których przyjeż‑
dżają odwiedzający, są: Wielka Brytania, Czechy, 
Niemcy, USA, Hiszpania, Francja, Włochy, Słowa‑
cja i Ukraina. Dwie trzecie rezerwacji dokonywa‑
nych jest poprzez stronę visit.auschwitz.org,  
gdzie można również wesprzeć finansowo misję 
Miejsca Pamięci dzięki systemowi pay what you 
want.

Mimo iż ogólna frekwencja nie wróciła do poziomu 
sprzed pandemii, to liczba uczestników pobytów 
studyjnych – poszerzonej formy wizyty z dodat‑
kowymi zajęciami edukacyjnymi – wzrosła 
o prawie 20 procent w porównaniu do roku 2019 r. 
Duży wpływ na to miały programy dofinansowania 
przyjazdów młodzieży szkolnej. Łącznie Międzyna‑
rodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokau‑
ście zorganizowało w ramach tych wizyt ponad 780 
różnego rodzaju zajęć edukacyjnych. 

Odwiedzający mogą rozpocząć zwiedzanie od obej‑
rzenia 8 ‑minutowego filmu wprowadzającego, do‑
stępnego równocześnie w aż 16 językach. Powstał 
on dzięki wsparciu Lewis Family Foundation, a jego 
reżyserem jest David Conover.

Historię Auschwitz poznawać można także dzię‑
ki wielu projektom współorganizowanym przez 
Muzeum w różnych krajach. Największym z nich 
jest wystawa „Auschwitz. Nie tak dawno. Nie tak 
daleko”, którą w 2022 r. obejrzało prawie 195 ty‑
sięcy osób. 

1

1. Niemal wszyscy 
odwiedzający zwiedzają 
Miejsce Pamięci 
z przewodnikiem
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AUSCHWITZ IN THE WORLD’S HEART

Tomasz Michaldo
Kierownik Metodyki 
Oprowadzania
Head of Methodology  
of Guiding

Marta Berecka
Wydarzenia 
upamiętniające
Commemorative 
Events

Porównanie całkowitej frekwencji odwiedzających w latach 2001 ‑2022
Comparison of the total number of visitors from 2001 to 2022
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VISITS 

In 2022, the Memorial was visited by 1,184,000 
people. On one hand, this indicates a normalisa‑
tion of the post ‑pandemic situation; on the other 
hand, it still represents only about half the num‑
ber of visitors before the COVID ‑19 ‑related lock‑
downs. 

Almost 90 per cent of visitors learned about the 
history of Auschwitz with a Museum educator. 
Currently, 332 guides give tours of the Memorial 
in 20 languages.

The largest number of visitors were from Poland. 
Other countries whose residents visited the Muse‑
um include the UK, Czechia, Germany, USA, Spain, 
France, Italy, Slovakia and Ukraine. Two ‑thirds of 
bookings were made via visit.auschwitz.org; 
one can also make a financial contribution to the 
Memorial’s mission through the pay what you want 
system.

Although overall attendance did not return to pre‑
‑pandemic levels, the number of participants in 
study visits—an extended form of visiting with 
additional educational activities—increased 
by almost 20 per cent compared to 2019. This was 
heavily influenced by funding programmes for 
schoolchildren’s trips. In total, the International 
Center for Education about Auschwitz and the 
Holocaust organised over 780 educational activi‑
ties of various kinds during these visits. 

Visitors can start the tour by watching an eight‑
‑minute introductory film, available simultane‑
ously in up to 16 languages. It was created with 
the support of the Lewis Family Foundation and 
directed by David Conover.

One can also learn about the history of Auschwitz 
through the many projects co ‑organised by the 
Museum in various countries. The largest of these 
is the exhibition “Auschwitz. Not long ago. Not far 
away”, which was viewed by almost 195,000 peo‑
ple in 2022. 

1. Almost all visitors  
take a guided tour  
of the Memorial
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AUSCHWITZ W SERCACH ŚWIATA

1. Po okresie lockdownów 
wracają naturalne formy 
edukacji pogłębionej

Zwiedzający wg krajów w 2022 r. (pierwsze 30 krajów)
Visitors by country in 2022 (top 30 countries)

Razem: 1 184 800 Total

Polska 432 880 Poland

Wielka Brytania 70 358 United Kingdom

Czechy 48 858 Czech Republic

Niemcy 42 889 Germany

USA 40 086 United States

Hiszpania 33 707 Spain

Francja 27 499 France

Włochy 26 836 Italy

Słowacja 26 164 Slovakia

Ukraina 24 629 Ukraine

Niderlandy 16 467 Netherlands

Węgry 15 650 Hungary

Izrael 14 541 Israel

Litwa 9 701 Lithuania

Rumunia 8 918 Romania

Norwegia 8 194 Norway

Szwecja 7 468 Sweden

Belgia 6 412 Belgium

Dania 6 339 Denmark

Grecja 4 927 Greece

Austria 4 698 Austria

Portugalia 3 840 Portugal

Finlandia 3 245 Finland

Japonia 2 628 Japan

Turcja 2 429 Turkey

Kanada 2 401 Canada

Brazylia 2 288 Brazil

Słowenia 2 167 Slovenia

Irlandia 2 089 Ireland

Korea Pd. 1 873 South Korea

Pozostałe kraje 28 507 Other countries

Brak danych 
o kraju 

pochodzenia 
256 118

No data on  
the country  
of origin

Platforma zwiedzania online

Bezpośrednim efektem doświadczenia pandemii 
jest projekt udostępnienia możliwości zwiedza‑
nia na żywo z przewodnikiem przez In‑
ternet. Ta całkowicie unikatowa i nowatorska 
koncepcja, oparta o zbudowaną od podstaw apli‑
kację, powstała we współpracy Muzeum Ausch‑
witz i Fundacji Auschwitz ‑Birkenau z izraelski‑
mi firmami AppsFlyer i Diskin. Kontakt wideo 
z przewodnikiem, znajdującym się w historycznej
przestrzeni byłego obozu, zapewni infrastruk‑
tura zbudowana specjalnie w tym celu przez 
firmę Orange. Pracę nad platformą i aplikacją 
trwają już ponad rok. Pierwsi odwiedzający będą 
mogli skorzystać z nowej formy zwiedzania  
w 2023 r. 

Media społecznościowe

Ponad 2,1 miliona osób współtworzy już wirtu‑
alną wspólnotę pamięci w mediach społeczno‑
ściowych. Treści publikowane na oficjalnych kon‑
tach Muzeum obserwuje już:

  
@auschwitzmuseum (EN) – 1 503 000  
@muzeumauschwitz (PL) – 31 600

 facebook.com/auschwitzmemorial – 413 000 

 #auschwitzmemorial – 146 000 

 mastodon.world/@auschwitzmuseum  
– 76 000

Niezwykle symboliczny był fakt, że w 2022 r. twe‑
etem o największym zasięgu – ponad 11,4 mln wy‑
świetleń – była reakcja Muzeum potępiająca atak 
Rosji na Ukrainę. 
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AUSCHWITZ IN THE WORLD’S HEART

1. Usual forms of in ‑depth 
education return after 
a period of lockdowns

Online visit platform

The pandemic experience resulted in a project to 
make live guided tours available via the In‑
ternet. This is a unique and innovative concept 
based on an app built from scratch, developed 
through a joint venture between the Auschwitz 
Museum, the Auschwitz ‑Birkenau Foundation, 
and the Israeli companies AppsFlyer and Diskin. 
Video contact with a guide located in the histori‑
cal space of the former camp will be provided by 
infrastructure specially built for this purpose by 
the company Orange. Work on the platform and 
application has been ongoing for over a year. The 
first visitors can take advantage of this new tour 
mode in 2023. 

Social media

Over 2.1 million people already contribute to 
a virtual remembrance community on social 
media. Content published on the Museum’s offi‑
cial accounts is already followed by:

  
@auschwitzmuseum (EN) – 1,503,000 
@muzeumauschwitz (PL) – 31,600

 facebook.com/auschwitzmemorial – 413,000 

 #auschwitzmemorial – 146,000

 mastodon.world/@auschwitzmuseum 
 – 76,000

An extremely symbolic fact is that the tweet 
with the widest reach in 2022—over 11.4 million 
views—was the Museum’s condemnation of Rus‑
sia’s attack on Ukraine. 

1
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AUSCHWITZ W SERCACH ŚWIATA

www.auschwitz.org

Wszystkie działania Muzeum w Internecie sku‑
pione są w dwujęzycznym serwisie www.ausch‑
witz.org. Użytkownicy mogą tam m.in.: skorzy‑
stać z bazy wyszukiwania danych więźniów obo‑
zu, poznać historię Auschwitz, również w formie 
lekcji online (lekcja.auschwitz.org), zaplano‑
wać wizytę w Miejscu Pamięci (visit.auschwitz.
org), zamówić książki z internetowej księgarni 
(ksiegarnia.auschwitz.org) czy przeczytać 
miesięcznik online „Memoria” (memoria.ausch‑
witz.org). W 2022 r. strona internetowa Muzeum 
odnotowała 23 mln odsłon.

Podcasty 

Cykl dwujęzycznych podcastów „O Auschwitz” 
znalazł się wśród 1,5 procent najpopularniejszych 

podcastów na świecie. 26 odcinków, dostępnych 
na wszystkich najważniejszych serwisach oraz na 
stronie podcasty.auschwitz.org, odtworzono 
już ponad 400 tysięcy razy.

Media

Strona press.auschwitz.org zawiera pomocne 
dla dziennikarzy zapowiedzi wydarzeń, zestaw 
podstawowych pojęć i wiadomości związanych 
z Auschwitz, zasady filmowania i fotografowa‑
nia (w tym przy użyciu drona) w Miejscu Pamię‑
ci, a także zdjęcia do pobrania i darmowej publi‑
kacji.

Materiały do filmów dokumentalnych, reportaży, 
wystaw lub projektów edukacyjnych realizowały 
w 2022 r. w Miejscu Pamięci ponad 194 ekipy fil‑
mowe i fotograficzne

1

1. Dyskusja o pamięci 
w Amsterdamie

2. Wiele wydarzeń 
edukacyjnych 
dostępnych jest także 
w Internecie
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www.auschwitz.org

All the Museum’s online activities are centred 
on the bilingual website www.auschwitz.org. 
Users can, for example, make use of a search‑
able database of camp inmates; learn about the 
history of Auschwitz, also in the form of online 
lessons (lesson.auschwitz.org); plan a visit 
to the Memorial (visit.auschwitz.org); order 
books from the online bookshop (books.ausch‑
witz.org); or read the online monthly magazine 
Memoria (memoria.auschwitz.org). In 2022,  
the Museum’s website recorded 23 million page 
views.

Podcast 

The bilingual podcast series “On Auschwitz” was 
in the top 1.5 per cent of the most popular pod‑

casts worldwide. The 26 episodes, available on all 
major streaming services and on podcast.ausch‑
witz.org, have already been played more than 
400,000 times.

Media

The website press.auschwitz.org contains 
helpful announcements of events for journalists, 
a set of basic terms and information related to 
Auschwitz, rules for filming and photography 
(including the use of drones) at the Memorial, as 
well as photographs for download and free pub‑
lication.

Video and photo materials for documentaries, re‑
ports, exhibitions and educational projects were 
created by more than 194 film and photographic 
crews at the Memorial in 2022.

2

AUSCHWITZ IN THE WORLD’S HEARTS

Bartosz Bartyzel
Rzecznik Prasowy
Spokesman

Paweł Sawicki
Biuro Prasowe
Press Office

1. Discussion on 
remembrance  
in Amsterdam

2. Many educational 
events are also  
available online
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Edukacja o Auschwitz i o Zagładzie służy nie 
tylko wzmacnianiu pamięci historycznej, ale też 
– na tym fundamencie – rozbudzeniu moral‑
nego niepokoju o nasz dzisiejszy świat, o nadal 
obecne w nim objawy antysemityzmu, rasizmu, 
ideologii nienawiści i polityki odczłowieczenia. 
Ma na celu przede wszystkim postawienie pyta‑
nia o naszą dzisiejszą obojętność lub podejmowa‑
nie świadomych ludzkich wyborów. 

Po dwóch latach pandemii i wielu projektach 
prowadzonych wyłącznie online, programy edu‑
kacyjne mogły wrócić do normalnego trybu. Do 
wielu dotychczasowych propozycji edukacyjnych 
dołączono nowe projekty, m.in.: 

Memory 4.0 
Zestaw scenariuszy zajęć oraz materiałów edu‑
kacyjnych skierowany przede wszystkim do 
nauczycieli i edukatorów, którzy odwiedzili 
wraz z uczniami Miejsce Pamięci. Analiza pro‑
ponowanych źródeł stanowi podstawę do re‑
fleksji o człowieku w obliczu prześladowań. 
Ma być ona dla odbiorców inspiracją do reali‑
zacji własnych działań, służących odkrywaniu  
i zachowywaniu pamięci o różnych dyskrymino‑
wanych grupach społecznych, również współcze‑
snych.

Seminarium dla edukatorów 
z Francji i Polski 
We współpracy z Maison d’Izieu z Francji w obu 
Miejscach Pamięci odbyły się kilkudniowe semi‑
naria dla nauczycieli i edukatorów z Francji i Pol‑
ski. 

Auschwitz Legacy Fellowship
Nowy program edukacyjny Auschwitz Legacy 
Fellowship powstaje we współpracy z nowojorską 
Auschwitz ‑Birkenau Memorial Foundation. Są to 
roczne stypendia dla nauczycieli szkół średnich 
z całych Stanów Zjednoczonych. Latem 40 ame‑
rykańskich nauczycieli wzięło udział w pilota‑
żowej podróży studyjnej do Polski, w programie 
której było kilkudniowe seminarium w Miejscu 
Pamięci. 

Moja pamięć. Moja odpowiedzialność. 
W moim miejscu.
Miejsce Pamięci odwiedzili laureaci międzynaro‑
dowego konkursu Dyplomacji Pamięci. Wzięli oni 
udział w kilkudniowym programie edukacyjnym. 
Podczas zajęć warsztatowych oraz wspólnych 
spotkań omawiali własne projekty realizowane 
dla lokalnych społeczności, a także dyskutowali 
na temat najbardziej efektywnych metod pracy, 
zwłaszcza z młodzieżą. 

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUK ACJI 
O AUSCHWITZ I HOLOK AUŚCIE

Adelina Hetnar ‑Michaldo
Kierownik Projektów 
Edukacyjnych
Head of Educational  
Projects

1. Spotkanie z Ocalałym 
Stanisławem Zalewskim

2. Materiał edukacyjny 
pomagający 
w podsumowaniu 
wizyty

1
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Education about Auschwitz and the Holocaust 
not only strengthens historical memory but 
also serves as a foundation to awaken moral 
concerns about the manifestations of anti‑
semitism, racism, ideologies of hatred and poli‑
cies of dehumanisation that are present in our 
world today. Above all, it aims to raise questions  
about our indifference or informed choices as 
humans. 

After two years of the pandemic and many 
online ‑only projects, educational programmes 
returned to their normal running. New projects 
have been added to the many existing education‑
al offerings, including: 

Memory 4.0 
A set of lesson plans and educational materials 
aimed primarily at teachers and educators who 
have visited the Memorial with their students. 
The analysis of the proposed sources provides 
a basis for reflecting on the human being 
in the face of persecution. It is intended to in‑
spire recipients to carry out their own activities 
to discover and preserve the memory of various 
discriminated social groups, including contem‑
porary ones.

Seminar for educators 
from France and Poland 
In co ‑operation with the Maison d’Izieu of 
France, several days of seminars for teachers and 
educators from France and Poland were held at 
both Memorials. 

Auschwitz Legacy Fellowship
The new Auschwitz Legacy Fellowship education‑
al programme is being developed in co ‑operation 
with the Auschwitz ‑Birkenau Memorial Founda‑
tion in New York. These are annual scholarships 
for high school teachers from across the United 
States. In the summer, 40 American teachers 
took part in a pilot study tour to Poland, the pro‑
gramme of which included a several ‑day seminar 
at the Memorial. 

My memory. My responsibility. 
In my place.
Winners of the international Diplomacy of Re‑
membrance contest visited the Memorial. They 
took part in a several ‑day educational pro‑
gramme. During workshops and joint meetings, 
they discussed their projects implemented for lo‑
cal communities and deliberated on the most ef‑
fective working methods, especially with young 
people. 

INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION
ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST

1. Meeting with Survivor 
Stanislaw Zalewski

2. Educational material  
to help summarise  
the visit

2
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MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUK ACJI 
O AUSCHWITZ I HOLOK AUŚCIE

„Żebym zdążył to opowiedzieć…” 
Bohaterami nowego projektu są świadkowie hi‑
storii, którzy jako dzieci ocaleli z obozu Ausch‑
witz. Swoimi wojennymi doświadczeniami dzielą 
się oni ze współczesnymi młodymi pokoleniami. 
Możliwość spotkania i rozmowy z ostatni‑
mi świadkami tragicznej historii Auschwitz to 
dla słuchaczy szczególnie ważne doświadczenie. 
W dwóch pierwszych edycjach projektu wzięło 
udział niemal 1400 osób. 

Spotkanie poświęcone pamięci 
Zofii Posmysz
Pamięci Zofii Posmysz, Ocalałej z Auschwitz, autor‑
ki m.in. „Pasażerki”, poświęcono specjalne spotka‑
nie i dyskusję wspomnieniową powiązaną z warsz‑
tatami dla uczniów oraz otwarciem wystawy opo‑
wiadającej o pisarce, a także medaliku wykonanym 
w obozie przez Wiktora Tołkina, który podarował 
jej ktp. Tadeusz Paolone ‑Lisowski. Zofia Posmysz 
na krótko przed swoją śmiercią przekazała tę wyjąt‑
kową osobistą pamiątkę do Zbiorów Muzeum. 

E ‑learning

Do lekcji internetowych dotychczas dostępnych 
na stronie Muzeum dodano kolejne propozycje: 

• „Konserwacja w Miejscu Pamięci” (język pol‑
ski, angielski) 

• „Nadzorczynie SS i służba pomocnicza” (ję‑
zyk polski, angielski, niemiecki)

• „Medycyna w KL Auschwitz” (język polski, 
angielski) 

• „Deportacje Polaków z Zamojszczyzny do 
Auschwitz” (język polski, angielski) 

Więcej: lekcja.auschwitz.org

Opublikowano także kolejne podcasty z serii 
„O Auschwitz”:
• „Obóz oczami dziecka”
• „Badania dotyczące liczby ofiar obozu”
• „Więźniowie z fioletowym trójkątem”
• „Podobozy”
• „Fotografie rejestracyjne więźniów Ausch‑

witz”
• „Załoga SS w obozie Auschwitz”
• „Bunt więźniów Sonderkommando”
• „Archiwum Miejsca Pamięci”
• „Ofiara i śmierć Maksymiliana Kolbe”
• „Nowe badania nad historią obozu”
• „Orkiestry obozowe w Auschwitz”
• „Deportacje Polaków z Zamojszczyzny do 

Auschwitz”
Więcej: podcasty.auschwitz.org

1. Grupy odwiedzających 
oprowadzane są  
w 20 językach 
Guided tours for visiting 
groups are available  
in 20 languages
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“So I could tell it in time...” 
The protagonists of this new project survived 
Auschwitz as children. They share their wartime 
experiences with today’s younger generations. The 
opportunity to meet and talk to the last wit‑
nesses of the tragic history of Auschwitz is a par‑
ticularly important experience for every audience. 
About 1,400 people took part in the first two edi‑
tions of the project. 

Meeting in memory of Zofia Posmysz 
Zofia Posmysz, an Auschwitz Survivor and author 
of works such as Passenger, was the subject of a spe‑
cial meeting and discussion combined with work‑
shops for schoolchildren and the opening of an 
exhibition about the writer, including a medallion 
made in the camp by Wiktor Tołkin, which was giv‑
en to her by Capt. Tadeusz Paolone ‑Lisowski. Zofia 
Posmysz donated this unique personal memento to 
the Museum’s collections shortly before her death. 

E ‑learning

The online lessons currently available on the Mu‑
seum’s website have been supplemented with fur‑
ther units: 
• “Preservation at the Memorial” (Polish, English) 

• “SS Female Supervisors and Auxiliary Staff” 
(Polish, English, German)

• “Medicine in KL Auschwitz” (Polish, English) 
• “Deportations of Poles from the Zamość Re‑

gion to Auschwitz” (Polish, English) 
For more: lesson.auschwitz.org

Further episodes in the podcast series “On Ausch‑
witz” have also been uploaded:
• “The Camp Through Eyes of a Child”
• “The Research on the Number of Victims of 

the Camp”
• “Prisoners with Purple Triangles—Jehovah’s 

Witnesses in Auschwitz”
• “Sub ‑camps”
• “Registration Photographs of Auschwitz Pris‑

oners”
• “SS Garrison in the Auschwitz Camp”
• “The Revolt of Sonderkommando Prisoners”
• “The Archives of the Auschwitz Memorial”
• “The Sacrifice and Death of Father Maximilian 

Kolbe”
• “New Research on the History of Auschwitz”
• “Orchestras at Auschwitz”
• Deportations of Poles from the Zamość region 

to Auschwitz”
For more: podcast.auschwitz.org

1

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

Maria Ossolińska
Dyplomacja Pamięci
Diplomacy 
of Remembrance

Enrique de Villamor  
y Soraluce
Konsul Honorowy  
Miejsca Pamięci  
w Hiszpanii
Honorary Consul  
of the Memorial  
in Spain
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Wolontariat

W roku 2022 zarówno wolontariat, jak i praktyki 
powróciły do formy głównie stacjonarnej. Prakty‑
kę szkolną i studencką odbyło 75 osób, natomiast 
wolontariat na rzecz Miejsca Pamięci podjęły 353 
osoby. Wolontariusze pochodzili z: Australii, Au‑
strii, Białorusi, Bułgarii, Ekwadoru, Francji, Mace‑
donii, Niemiec, Nigerii, Polski, Rumunii, Słowacji, 
Szkocji, Ukrainy oraz USA. Z myślą o wolonta‑
riuszach Muzeum w chwili obecnej buduje nowy 
hostel. 

Część wolontariuszy wspierała Muzeum zdalnie, 
m.in. w projekcie „Common Memory”, polegającym 
na indeksacji dokumentów i opracowywaniu baz 
danych dotyczących więźniów Auschwitz, w który 
zaangażowali się studenci z Brigham Young Uni‑
versity w Stanach Zjednoczonych, Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Śląskie‑
go w Katowicach, Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza 

Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, a także ucznio‑
wie British International School w Krakowie, LO 
im. Leona Kruczkowskiego w Tychach czy LO im. 
Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu. 

W rocznicę utworzenia Muzeum ogłoszono lau‑
reatów nagrody „Gdyby zabrakło dziesięciu…”. 
Uhonorowanym wolontariuszom w tym roku wrę‑
czono kopię maleńkich bucików, które Batszewa 
Dagan otrzymała podczas pobytu w obozie od 
współwięźniarki.

Biblioteka

Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Ausch‑
witz ‑Birkenau rozpoczęto digitalizację i mikrofil‑
mowanie pierwszej części księgozbioru Muzeum. 
Stanowi ją blisko 6 tysięcy niemieckich książek 
i czasopism wydanych w Trzeciej Rzeszy. Zbiory 
biblioteczne Muzeum obejmują ok. 40 tysięcy 
tomów i są dostępne dla wszystkich zaintereso‑
wanych. 

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUK ACJI 
O AUSCHWITZ I HOLOK AUŚCIE

1

Katarzyna Marcak
Kierownik Biura 
Wolontariatu
Head of Volunteer Bureau
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Volunteers

In 2022, both volunteering and internships revert‑
ed to a predominantly in ‑person format. School and 
student placements were undertaken by 75 people, 
while 353 people volunteered for the Memorial. 
Volunteers came from Australia, Austria, Belarus, 
Bulgaria, Ecuador, France, Germany, Macedonia, 
Nigeria, Poland, Romania, Slovakia, Scotland, 
Ukraine and the USA. With volunteers in mind, 
the Museum is currently building a new hostel. 

Some volunteers supported the Museum remotely, 
including participating in the “Common Memory” 
project involving the indexing of documents and 
the compilation of databases on Auschwitz pris‑
oners. This was undertaken by students from 
Brigham Young University in the United States, 
Jagiellonian University in Krakow, the University 
of Silesia in Katowice, the University of Wrocław, 
the Cavalry Captain Witold Pilecki State Univer‑
sity of Małopolska in Oświęcim, as well as stu‑

dents from the British International School in 
Krakow, Leon Kruczkowski Secondary School in 
Tychy, and Stanisław Konarski Secondary School 
in Oświęcim. 

On the anniversary of the Museum’s founding, 
the winners of the “If Not for Those Ten...” award 
were announced. The volunteers honoured this 
year were presented with replicas of the tiny shoes 
that Batsheva Dagan received from a fellow pris‑
oner during her time in the camp.

Library

The digitisation and microfilming of the first part 
of the Museum’s book collection began thanks to 
financial support from the Auschwitz ‑Birkenau 
Foundation. It represents nearly 6,000 German 
books and periodicals published in the Third Re‑
ich. The Museum’s Library collection comprises 
approximately 40,000 volumes and is open to all 
interested parties. 

INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION
ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST

1. Wizyta w Miejscu 
Pamięci jest swoistym 
rytuałem przejścia 

 A visit to the Memorial 
is a kind of rite  
of passage

2. Wolontariusze  
wspierają konserwację 
w Miejscu Pamięci  
Volunteers support 
conservation 
at the Memorial

2
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W YSTAW Y

Na podstawie przygotowywanych ostatnio wy‑
staw czasowych powstały ich wersje objazdowe: 
„Ruch oporu w KL Auschwitz” (dostępna w ję‑
zykach: angielskim, niemieckim, polskim i wło‑
skim) oraz „Sport i sportowcy w KL Ausch‑
witz” (w językach: angielskim i polskim).

Największa w historii wystawa podróżująca 
„Auschwitz. Nie tak dawno. Nie tak daleko”, 
zawierająca ponad 700 oryginalnych obiektów, 
była prezentowana w Union Station w amery‑
kańskim Kansas City oraz w szwedzkim Malmö. 
Ekspozycja powstała dzięki współpracy Muzeum 
z hiszpańską firmą Musealia. 

Owocem tej współpracy jest również ekspozycja 
„Seeing Auschwitz”, opowiadająca o historii 
Auschwitz poprzez analizę archiwalnych zdjęć. 
Po inauguracji w siedzibie Organizacji Narodów 
Zjednoczonych w Nowym Jorku oraz w UNESCO 
w Paryżu oraz prezentacji w Madrycie, ekspozycja 
pokazywana była także w Londynie i trzech mia‑
stach Republiki Południowej Afryki. 

Prezentowana w różnych miejscach na świecie wy‑
stawa „Niemiecki Nazistowski Obóz Śmierci 
Konzentrationslager Auschwitz” była poka‑
zywana m.in. w: północnej Hiszpanii, Gijon i San‑
tander. 

1. Wystawa w Malmö

2. Wystawa o Auschwitz 
w Gijon

1

46



EXHIBITIONS

Two recent temporary exhibitions have been 
adapted into travelling versions: “The Resist‑
ance Movement in KL Auschwitz” (avail‑
able in English, German, Polish and Italian) and 
“Sport and Sportspeople in KL Auschwitz” 
(in English and Polish).

The largest ever travelling exhibition about the 
former camp, “Auschwitz. Not long ago. Not 
far away”, featuring more than 700 original ob‑
jects, was presented at Union Station in Kansas 
City in the USA and Malmö in Sweden. The ex‑
hibition is the result of co ‑operation between the 
Museum and Spanish company Musealia. 

The exhibition “Seeing Auschwitz”, which 
tells the story of Auschwitz through analysis of 
archival photographs, is also a result of this co‑
‑operation. Following its inauguration at the 
United Nations headquarters in New York and at 
UNESCO in Paris, the exhibition was also shown 
in Madrid, London and three South African  
cities. 

The exhibition “German Nazi Death Camp 
Konzentrationslager Auschwitz” was ex‑
hibited in northern Spain, Gijon and Santander, 
amongst other global locations. 

Zuzanna Janusik
Kierownik 
Wystawiennictwa
Head of Exhibitions

1. Exhibition in Malmö

2. Exhibition about 
Auschwitz in Gijon

2

47



W YSTAW Y

Nowa Wystawa Główna

W 2022  r. Muzeum otrzymało wymagane po‑
zwolenia na konserwację i adaptację bloków 8 i 9, 
w których znajdzie się część ekspozycji poświęco‑
na doświadczeniu więźnia. 

W dalszej części ekspozycji wykorzystana została 
ciekawa kwerenda obejmująca dokumenty doty‑
czące współpracy administracji obozu z około 500 
niemieckimi urzędami, instytucjami i firmami. 
Wśród nich są m.in. jednostki policji oraz niemiec‑
kie przedsiębiorstwa, które zatrudniały więźniów, 
wykonywały prace projektowe, konstrukcyjno‑
‑budowlane i instalacyjne, a także zaopatrywały 
obóz w różnego rodzaju sprzęt i materiały eksplo‑

atacyjne. Ich nazwy znajdą się na instalacji, która 
przedstawi w formie organigramu ich powiązania 
z obozem.

Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Kul‑
tury i Dziedzictwa Narodowego.

Nowa Wystawa Polska

Opracowana została pełna dokumentacja projek‑
towa nowej wystawy stałej pt. „Polacy w KL Ausch‑
witz. Mieszkańcy Ziemi Oświęcimskiej w czasie 
II wojny światowej”, która będzie prezentowana 
w bloku 15. 

Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Kul‑
tury i Dziedzictwa Narodowego.

1. Wizualizacja części 
Nowej Wystawy Polskiej

2. Wystawa poświęcona 
Zofii Posmysz

1
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EXHIBITIONS

New Main Exhibition

In 2022, the Museum received the required per‑
mits to preserve and adapt Blocks 8 and 9, which 
will house part of the new permanent exhibition 
devoted to the prisoner experience. 

Interesting preliminary research was employed for 
subsequent parts of the exhibition, covering docu‑
ments relating to the camp administration’s co‑
‑operation with some 500 German offices, institu‑
tions and companies. These included police units 
and German companies that employed prisoners, 
carried out design, construction and installation 
work in and around Auschwitz, and supplied the 
camp with various equipment and supplies. Their 

names will be included in the exhibition, showing 
their links to the camp in the form of an organi‑
gram.

The project is funded by the Polish Ministry of 
Culture and National Heritage.

New Polish Exhibition

Full design documentation has been developed for 
a new permanent exhibition entitled “Poles in KL 
Auschwitz. Inhabitants of the Land of Oświęcim 
during World War II”, which will be presented in 
Block 15. 

The project is funded by the Polish Ministry of 
Culture and National Heritage.

1. Visualisation of part 
of the New Polish 
Exhibition

2. Exhibition dedicated  
to Zofia Posmysz

2

Robert Płaczek
Nowa Wystawa Polska
New Polish Exhibition

Katarzyna Półtorak  
Nowa Wystawa Główna  
New Main Exhibition
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W YDAWNICTWA

Realizując misję Muzeum, wydawnictwo publi‑
kuje wspomnienia Ocalałych z Auschwitz, opra‑
cowania naukowe, socjologiczne i filozoficzne, 
a także albumy oraz książki edukacyjne. Publika‑
cje, tłumaczone na prawie 20 języków, dostępne są 
zarówno w księgarniach na terenie Muzeum, jak 
i w księgarni internetowej ksiegarnia.ausch‑
witz.org. Część z nich jest proponowana czytel‑
nikom w formie e ‑booków na platformach Ama‑
zon, Publio i Virtualo. 

Opowiadania Stamtąd 

Wspomnienia więźnia pierwszego transportu Po‑
laków Romana Trojanowskiego, który 14 czerwca 
1940 r. został deportowany do Auschwitz i ozna‑
czony numerem 44. Najpierw zatrudniony był 
w komandach pracujących pod gołym niebem, 
a następnie w domach esesmanów, gdzie miał 
okazję obserwować ich codzienne życie. Przej‑
mująco opisał pierwsze dni i miesiące w obozie, 
w tym najdłuższy apel w historii Auschwitz  
– po ucieczce Tadeusza Wiejowskiego, katorżni‑
czą pracę oraz stosunki panujące w świecie spraw‑
ców.

Przeminęło jak zły sen. 
Wspomnienia z obozów 
Auschwitz i Sachsenhausen

Wspomnienia Aleksandra Kalczyńskiego, aresz‑
towanego za działalność konspiracyjną w swojej 
miejscowości rodzinnej – Mszanie Dolnej i w grud‑
niu 1941 r. deportowanego do Auschwitz. W obo‑
zie był on zatrudniony w pracowni rzeźbiarskiej 
i w magazynie drewna, a następnie pracował 
w „komandzie rybaków” w podobozie Harmęże. 
Należał do obozowego ruchu oporu. W 1944  r. 
został przeniesiony do KL Sachsenhausen. Jego 
książka to wstrząsający opis ponad trzyletniej ge‑
henny obozowej, kiedy autor niejednokrotnie ocie‑
rał się o śmierć. 

Kalendarz wydarzeń 
w KL Auschwitz, T. 1: 1939–1941

Pierwszy tom nowej, uzupełnionej i zweryfikowa‑
nej wersji „Kalendarza wydarzeń w KL Auschwitz”, 
opracowanej przez historyków z Centrum Badań 
Muzeum pod redakcją dr. Piotra Setkiewicza  
i dr. Jacka Lachendro. Poprawiona edycja jest wyni‑
kiem kilkunastoletnich wnikliwych badań nauko‑
wych i żmudnej analizy dokumentów źródłowych. 
Dzięki temu – poprzez uwzględnienie szerszego 
kontekstu opisywanych zdarzeń – autorzy ukazali 
wiele aspektów funkcjonowania obozu w nowym 
świetle. Kolejne cztery tomy ukażą się w 2023  r. 
Docelowo publikacja dostępna będzie w kilku języ‑
kach.

Jadwiga Pinderska‑Lech
Kierownik Wydawnictwa
Head of Publications
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PUBLICATIONS

In pursuing the Museum’s mission, the publishing 
house releases memoirs of Auschwitz Survivors, 
academic, sociological and philosophical studies, 
as well as albums and educational books. These 
publications, which have been translated into al‑
most 20 languages, are available in bookshops 
around the Museum and online at books.ausch‑
witz.org. Some are also available as e ‑books on 
Amazon, Publio and Virtualo. 

Stories from there

The memoirs of Roman Trojanowski, a prisoner 
of the first transport of Poles, who was deported 
to Auschwitz on 14 June 1940 and registered 
with the number 44. He was first employed in 
outdoor work units and then in the homes of 
SS men, where he had the opportunity to ob‑
serve their daily life. He poignantly describes 
the first days and months in the camp, includ‑
ing the longest roll call in the history of Ausch‑
witz (after Tadeusz Wiejowski’s escape), the 
hard labour and relations in the perpetrators’  
world.

Gone like a bad dream. 
Memoirs from Auschwitz 
and Sachsenhausen camps

The memoirs of Aleksander Kalczyński, arrested 
for conspiratorial activities in his hometown of 
Mszana Dolna and deported to Auschwitz in De‑
cember 1941. In the camp, he was employed in 
the carving workshop and timber warehouse and 
later worked in the “fishermen’s Kommando” in the 
Harmęże sub ‑camp. He was a member of the camp 
resistance movement. In 1944, he was transferred 
to Sachsenhausen. His book is a harrowing ac‑
count of more than three years of survival in the 
camps, when the author repeatedly teetered on the 
brink of death. 

KL Auschwitz Chronicle, 
Vol. 1: 1939–1941

The first volume of a new, supplemented and re‑
vised version of the Auschwitz Chronicle compiled 
by historians from the Museum Research Center 
under the editorship of Dr. Piotr Setkiewicz and 
Dr. Jacek Lachendro. This edition is the result 
of several years of in ‑depth research and pains‑
taking analysis of source documents. By includ‑
ing the broader context of the events described, 
the authors have shown many aspects of the 
camp’s functioning in a new light. A further four  
volumes will be published in 2023. The publica‑
tion will eventually be available in several lan‑
guages.
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W YDAWNICTWA

Zlagrowani. Strategie 
przystosowawcze 
więźniów Auschwitz 

„Zlagrowani” dr Wandy Witek ‑Malickiej to po‑
głębione studium socjologiczno ‑psychologiczne, 
analizujące postawy więźniów KL Auschwitz. 
Głównym tematem książki są strategie przysto‑
sowawcze, jakie stosowali oni w obozie w celu 
przetrwania – bowiem, jak dowodzi autorka, każ‑
dy więzień, aby przeżyć piekło lagru, musiał przy‑
stosować się do obozowej rzeczywistości. „Zla‑
growani” to pozycja przełomowa, bo zrywająca 
z wieloma funkcjonującymi od lat w powszech‑
nym obiegu stereotypami na temat społeczności 
więźniarskiej. 

30. Zeszyty Oświęcimskie 

Historia terenów byłego obozu od momentu wy‑
zwolenia do utworzenia Muzeum oraz początki 
oprowadzania w Miejscu Pamięci to główne tema‑
ty publikacji, w której od wielu dekad ukazują się 

opracowania historyków badających różne aspek‑
ty funkcjonowania obozu. 

Tłumaczenia

Na język angielski zostały przetłumaczone na‑
stępujące publikacje: „Auschwitz. Monografia 
człowieka” dr. Piotra M. A. Cywińskiego, „Głosy 
Pamięci 14. Życie religijne więźniów chrześci‑
jańskich w KL Auschwitz” Teresy Wontor ‑Cichy, 
wydanie „Zeszytów Oświęcimskich nr 30” oraz 
analiza „Świadkowie z dna piekła. Historia Son‑
derkommando w KL Auschwitz” dr. Igora Bar‑
tosika (przetłumaczona w tym roku również na 
język niemiecki). Na język włoski została prze‑
łożona książka „Odebrane dzieciństwo. Dzieci 
wyzwolone w Auschwitz” Heleny Kubicy, na język 
czeski – „Dzieciństwo w pasiakach” Ocalałego 
z Auschwitz Bogdana Bartnikowskiego, na język 
portugalski – wspomnienia „Nadzieja umiera 
ostatnia” Ocalałej Haliny Birenbaum, a na język 
francuski – album „Auschwitz po wyzwoleniu” 
dr. Jacka Lachendro. 

52



PUBLICATIONS

Acclimatized prisoners: 
Adaptation strategies 
of Auschwitz prisoners

Zlagrowani [Acclimatized Prisoners] by Dr. Wan‑
da Witek ‑Malicka is an in ‑depth sociological and 
psychological study analysing the attitudes of 
Auschwitz prisoners. The book’s central theme is 
the adaptation strategies they used to survive in 
the camp—as the author argues, every prisoner 
had to adapt to survive the horrors of the camp 
reality. Zlagrowani is a ground ‑breaking book 
because it shatters many stereotypes about the 
prisoner community that have been circulating 
for years. 

30th Auschwitz Studies 

The history of the site of the former camp, from 
its liberation to the creation of the Museum and 
the beginnings of guided tours at the Memorial, 
are the main topics of this volume in the series 
of publications which, for decades, have featured 

studies by historians investigating various aspects 
of the camp. 

Translations

The following publications have been trans‑
lated into English: Auschwitz. A Monograph on 
the Human by Dr. Piotr M. A. Cywiński; Voices 
of Memory 14. The Religious Life of Christian Pris‑
oners in KL Auschwitz by Teresa Wontor ‑Cichy; 
the 30th issue of Auschwitz Studies; and the 
analytical monograph Witnesses from the Pit of 
Hell. History of the Auschwitz Sonderkommando 
by Dr. Igor Bartosik (also translated into Ger‑
man this year). The book Childhood Annulled. 
Children Liberated from Auschwitz by Helena 
Kubica has been translated into Italian; Ausch‑
witz Survivor Bogdan Bartnikowski’s Childhood 
Behind Barbed Wire into Czech; Hope Dies Last, 
the memoirs of Survivor Halina Birenbaum, 
into Portuguese; and the album Auschwitz af‑
ter Liberation by Dr. Jacek Lachendro into  
French. 
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BADANIA NAD HISTORIĄ 
AUSCHWITZ

W 2022  r. głównym zadaniem były prace re‑
dakcyjne nad nową, pięciotomową edycją no‑
wego „Kalendarza wydarzeń w KL Ausch‑
witz”. Ta znacznie rozszerzona i uaktualniona 
wersja kalendarium opublikowanego ponad 
trzy dekady temu stanowić będzie fundament 
naszej wiedzy o dziejach i funkcjonowaniu  
obozu. 

Wśród ważnych tematów badawczych należy 
wymienić: rozbudowę KL Auschwitz w latach 

Zagłady europejskich Żydów, dzieje tzw. Zi‑
geunerlager, a także powojenną sytuację na te‑
renach byłego obozu. Badano również historię 
niektórych grup więźniów, takich jak: więźnio‑
wie funkcyjni, członkowie orkiestry więźniar‑
skiej w Auschwitz II ‑Birkenau, a także ofiary 
eksperymentów medycznych. 

Prace objęły zarówno historię buntów w obozie 
Auschwitz, jak również analizę raportów przy‑
gotowanych przez uciekinierów. 

dr Piotr Setkiewicz
Kierownik Centrum Badań
Head of Research Center

1. Teresa Wontor ‑Cichy  
na konferencji  
„Przegląd Lekarski  
– Oświęcim: medycyna  
za drutem kolczastym”

2. Wykład  
dr. Piotra Setkiewicza, 
kierownika muzealnego 
Centrum Badań

1
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RESEARCH ON THE HISTORY 
OF AUSCHWITZ

The primary task in 2022 was editorial work 
on the new five ‑volume edition of the revised 
Auschwitz Chronicle. This greatly expanded 
and updated version of the chronicle, originally 
published more than three decades ago, will form 
the foundation of our knowledge of the camp’s 
history and operation. 

Important research topics include the expan‑
sion of KL Auschwitz during the extermination 
of European Jews, the history of the so ‑called 

Zigeunerlager, and the post ‑war situation at the 
site of the camp. The history of certain groups of 
prisoners, such as prisoner functionaries, mem‑
bers of the orchestra at Auschwitz II ‑Birkenau, 
and victims of medical experiments, was also 
investigated. 

Additionally, research work covered both the his‑
tory of the Auschwitz revolts and analysis of es‑
capees’ reports. 

1. Teresa Wontor ‑Cichy  
at the conference 
“Medical Review—
Oświęcim: Medicine 
Behind Barbed Wires”

2. Lecture by  
Dr. Piotr Setkiewicz,  
Head of the Museum 
Research Center

2
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ARCHIWUM

Według powojennych szacunków zachowało się 
jedynie niecałe 10 procent dokumentacji wytwo‑
rzonej przez władze obozowe. Dlatego każdy doku‑
ment ma dla nas szczególne znaczenie i nieustan‑
nie apelujemy o przekazywanie ich do naszego 
Archiwum. 

W 2022  r. do zbiorów Archiwum pozyskano 119 
oryginalnych dokumentów i 69 oryginal‑
nych fotografii. Opracowano również prawie 
185 tysięcy cyfrowych kopii dokumentów otrzy‑
manych z Archiwum Arolsen, Yad Vashem i Mau‑
thausen, z których prawie 20 tysięcy pozyskano 
w ciągu tego roku. 

Oryginalne archiwalia otrzymano w większo‑
ści jako dar od rodzin Ocalałych. Wśród nich 

znajdują się listy, karty pocztowe i telegram Sta‑
nisława Naskalskiego, więźnia obozów Auschwitz, 
Buchenwald i Sachsenhausen, dokumenty zwią‑
zane z losami Jana Nowakowskiego, który zginął 
w obozie 6 grudnia 1940 r., a także listy i grypsy 
wysłane z Auschwitz i Neuengamme przez Jana 
Müllera. 

Do Archiwum trafił także unikatowy dokument, 
który dotyczy działalności placówki Gestapo 
w okupowanym Oświęcimiu. To korespondencja 
z lutego 1943 r. w sprawie poszukiwań trzech zbie‑
głych przed aresztowaniem. Zbiory ikonograficzne 
wzbogaciły się m.in. o 10 fotografii dotyczących 
losów Avigdora (w obozie nosił imię Viktor) Neum‑
mana. Część z tych zdjęć wykonano przed deporta‑
cją do Auschwitz z Węgier w 1944 r.

dr Wojciech Płosa
Kierownik Archiwum
Head of Archives

1
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ARCHIVES

According to post ‑war estimates, less than 10 per 
cent of the documentation produced by the camp 
authorities survived. Thus, each document is of 
particular importance to us, and we are constantly 
appealing for them to be donated to our Archives. 

In 2022, 119 original documents and 69 origi‑
nal photographs were acquired for the Archives’ 
collection. Almost 185,000 digital copies of docu‑
ments received from the Arolsen Archives, Yad 
Vashem and Mauthausen were also compiled, of 
which nearly 20,000 were acquired this year. 

Most of the original archival materials were re‑
ceived as gifts from the families of Survivors. 
Among them are letters, postcards and a telegram 
from Stanisław Naskalski, a prisoner of Ausch‑

witz, Buchenwald and Sachsenhausen, and docu‑
ments relating to the fate of Jan Nowakowski, who 
died in the camp on 6 December 1940, as well as 
letters and secret messages sent from Auschwitz 
and Neuengamme by Jan Müller. 

The Archives also received a unique document that 
relates to the activities of the Gestapo outpost in 
the occupied town of Oświęcim (Auschwitz). This 
correspondence from February 1943 concerns the 
search for three fugitives who fled before being ar‑
rested. Furthermore, the iconographic collection 
was enriched, among other items, with 10 pho‑
tographs relating to the fate of Avigdor (known 
in the camp as Viktor) Neumman. Some of these 
photographs were taken before his deportation to 
Auschwitz from Hungary in 1944.

1. Dokument Gestapo 
z okupowanego 
Oświęcimia 

 Gestapo document  
from occupied 
Oświęcim

2. Fotografia Avigdora 
(Viktora) Neumanna 
przed deportacją  
do Auschwitz

 Photograph of Avigdor 
(Viktor) Neumann 
before deportation  
to Auschwitz

2

59



ARCHIWUM

Dzięki pomocy wolontariuszy zdigitalizowano 
ponad 3,5 tysiąca ankiet Ocalałych. Zadanie to 
wsparła finansowo Fundacja Pamięci Ofiar Obo‑
zu Zagłady Auschwitz ‑Birkenau. Natomiast dzięki 
wsparciu Międzynarodowego Komitetu Oświę‑
cimskiego i koncernu Volkswagen AG prowadzony 
jest projekt analizy dokumentów, mający na celu 
przywracanie tożsamości deportowanych i wię‑
zionych w Auschwitz. Bawarska Fundacja Miejsc 
Pamięci finansuje projekt badawczy dotyczący 
transportów polskich więźniów w obozach Da‑
chau i Flossenbürg. 

W 2022 r. z zasobów Archiwum skorzystało 44 ba‑
daczy z: Austrii, Hiszpanii, Izraela, Niemiec, Pol‑
ski i Wielkiej Brytanii. Archiwum odpowiedziało 
również na prawie 3 tysiące zapytań osób prywat‑
nych i instytucji z całego świata, dotyczących lo‑
sów konkretnych więźniów Auschwitz.

W bazach danych ofiar obozu znajdują się infor‑
macje na temat 302 607 osób. Ich losy zilu‑
strowano dzięki 900 957 wpisom z dokumentów 
archiwalnych i 1 015 981 skanów. 

1. Zajęcia edukacyjne 
z materiałami 
archiwalnymi

2. Prasa z okresu 
niemieckiej Trzeciej 
Rzeszy to ważny 
materiał źródłowy  
dla badaczy 

1
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ARCHIVES

With the help of volunteers, we have now digitised 
more than 3,500 Survivor questionnaires. This 
task was financially supported by the The Memo‑
rial Foundation for the Victims of Auschwitz‑Bir‑
kenau. Meanwhile, thanks to the support of the 
International Auschwitz Committee and Volkswa‑
gen AG, a document analysis project is underway 
to restore the identity of those deported and im‑
prisoned at Auschwitz. The Bavarian Memorial 
Foundation is funding a research project on the 
transports of Polish prisoners to the Dachau and 
Flossenbürg camps. 

In 2022, the Archives’ resources were used by 44 
researchers from Austria, Germany, Israel, Poland, 
Spain and the UK. The Archives also responded to 
almost 3,000 enquiries from individuals and insti‑
tutions from all over the world about the fate of 
specific Auschwitz prisoners.

The camp’s victim database contains informa‑
tion on 302,607 people. Their fates were il‑
lustrated through 900,957 entries from archival 
documents and 1,015,981 scans. 

1. Educational activities 
with archival materials

2. The press from  
the period of the 
German Third Reich 
is an important source 
material for researchers

2

dr Krzysztof Antończyk
Kierownik 
Repozytorium Cyfrowego 
Head of
Digital Repository

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

W chwili gdy odchodzą ostatni świadkowie i Oca‑
lali, każdy oryginalny przedmiot ma olbrzymie 
znaczenie i powinien znaleźć się w muzealnych 
Zbiorach. Tu są chronione, konserwowane, badane 
i eksponowane. 

Do Muzeum w 2022 r. trafiło 16 pamiątek po 
Ocalałych z Auschwitz, w większości prac ar‑
tystycznych. Są to m.in.: rysunki Mieczysława 
Kościelniaka oraz prace ceramiczne upamięt‑
niające tragedię Zagłady autorstwa Zygmunta 

Flina, a także medalik wykonany w obozie przez  
Wiktora Tołkina, a przekazany przez Zofię Po‑
smysz. 

Jednymi z ważniejszych zabytków są osobiste 
przedmioty Ocalałych z Auschwitz, związane 
bezpośrednio z ich obozowymi przeżyciami. 
Wśród takich przedmiotów znalazły się beret 
więźniarski i marka identyfikacyjna z Mauthau‑
sen, należące do Leonarda Dudy i przekazane 
przez jego syna. 

1

Elżbieta Cajzer
Kierownik Zbiorów
Head of Collections 

1. Czapka obozowa 
Leonarda Dudy

2. Przedmioty znalezione 
podczas prac 
archeologicznych 
w 1967 r.
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COLLECTIONS

With the passing of the last witnesses and 
Survivors, every original object is of immense 
importance and should be in the Museum’s col‑
lections. At the Museum, they are protected, 
preserved, researched and exhibited. 

In 2022, the Museum received 16 memen‑
tos of Auschwitz Survivors, mostly art‑
works. These include drawings by Mieczysław 
Kościelniak and ceramic works commemorat‑
ing the tragedy of the extermination by Zyg‑

munt Flin, as well as a medallion made in the  
camp by Wiktor Tołkin and donated by Zofia 
Posmysz. 

Some of the most important artefacts are the 
personal belongings of Auschwitz Survivors di‑
rectly related to their camp experiences. Among 
such items are a prisoner cap and a Mauthausen 
identification tag belonging to Leonard Duda, 
donated by his son. 

2

1. Leonard Duda’s  
camp cap 

2. Objects found during 
archaeological  
work in 1967
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ZBIORY

Oryginalne przedmioty związane z historią 
Auschwitz zajmują ważne miejsce na licznych wy‑
stawach i w projektach edukacyjnych na całym 
świecie. W 2022 r. przedmioty z Miejsca Pamięci 
Auschwitz prezentowane były na nowych wysta‑
wach czasowych w: Yad Vashem (Izrael), Muzeum 
i Kulturalnym Centrum Południowego Zemplina 
(Słowacja), Muzeum Sztuki w Łodzi oraz w Mu‑
zeum Śląskim w Katowicach. Największym aktu‑
alnie wypożyczeniem pozostają obiekty prezento‑

wane na podróżującej po świecie wystawie „Ausch‑
witz. Nie tak dawno. Nie tak daleko”. 

Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Ausch‑
witz ‑Birkenau w 2022  r. Muzeum opracowało 
i zabezpieczyło ponad 2300 obiektów, pocho‑
dzących z prac archeologicznych prowadzonych 
w 1967  r., m.in.: fragmenty naczyń ceramicz‑
nych, szklane butelki oraz różnego typu przed‑
mioty z metalu.

1

1. W Zbiorach Muzeum 
znajduje się  
ok. 110 tysięcy 
butów ofiar

2. Praca Ocalałego  
Jerzego Zielezińskiego
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COLLECTIONS

Original objects relating to the history of 
Auschwitz feature prominently in numerous 
exhibitions and educational projects around 
the world. In 2022, objects from the Auschwitz 
Memorial were presented in new temporary 
exhibitions at Yad Vashem (Israel), the Mu‑
seum and Cultural Centre of South Zemplin 
(Slovakia), the Museum of Art in Łódź and the 
Silesian Museum in Katowice. Currently, the 
largest loan exhibits are those presented in the 

world ‑travelling exhibition “Auschwitz. Not 
long ago. Not far away.” 

Thanks to the financial support of the Ausch‑
witz ‑Birkenau Foundation, in 2022 the Mu‑
seum researched and secured over 2,300 
objects from archaeological works carried 
out in 1967, including fragments of ceramic 
vessels, glass bottles and a variety of metal  
objects.

2

1. The Museum’s 
collections contain 
approximately 110,000 
shoes of the victims

2. The work of Survivor 
Jerzy Zieleziński
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PR ACE KONSERWATORSKIE

Niezwykle istotną dla rozwoju konserwacji 
w Muzeum inwestycją jest tworzona aktualnie 
nowoczesna przestrzeń laboratoryjna. Po 
przebudowie laboratorium przystosowane bę‑
dzie do prowadzenia kompleksowych i specjali‑
stycznych badań chemicznych i mikrobiologicz‑
nych na potrzeby konserwacji historycznych 
obiektów Miejsca Pamięci. Prace te, dobiegające 
w tej chwili końca, finansuje w części Minister‑
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
Muzeum. Całkowity koszt inwestycji to prawie 
3 mln złotych.

W 2022  r. zabiegom konserwatorskim poddano 
ponad 3500 prac artystycznych, dokumentów 
i przedmiotów – wśród nich znajdowały się m.in.: 
walizki, buty, naczynia ofiar obozu, a także pusz‑
ki po cyklonie B.
 
Muzeum rozpoczęło prace dokumentacyjne i ba‑
dawcze, związane z całościową konserwacją na‑
pisów propagandowych oraz malowideł w obiek‑
tach na terenie Auschwitz I z okresu istnienia 
obozu. Zabezpieczono warstwy malarskie, napi‑
sy czy lamperie w blokach 10, 12 i 14. W bloku 
11 wykonano konserwację historycznej stolarki. 

W pierwszej połowie roku zakończyły się prace 
związane z remontem i konserwacją dachu bu‑
dynku dawnej komendantury obozu. 

W Birkenau prace konserwatorskie na ruinach 
komory gazowej i krematorium III skupione były 
przede wszystkim na zachowanym podziemnym 
pomieszczeniu, zlokalizowanym pomiędzy rozbie‑
ralnią a halą pieców, oraz na elementach konstruk‑
cji w samej hali pieców. Kontynuowano konserwa‑
cję dwóch więźniarskich baraków murowanych, 
kuchni oraz jednej z latryn w najstarszej części 
obozu. Rozpoczęto natomiast prace dotyczące bu‑
dynku jednej z dwóch znajdujących się tam łaźni. 
Trwa również zabezpieczenie historycznych dróg 
poobozowych w tej części Birkenau. Rozpoczę‑
ły się także prace konserwatorskie przy jednym 
z baraków drewnianych, w którym znajdowały 
się latryny i umywalnie. To kolejny budynek, przy 
konserwacji którego prowadzone będą niezwykle 
skomplikowane prace, związane z odsalaniem 
elementów drewnianych. Wszystkim pracom kon‑
serwatorskim wykonywanym w terenie najczę‑
ściej towarzyszy nadzór archeologiczny. Pozwala 
to zabezpieczać odsłonięte oraz wydobyte z ziemi 
obiekty. 

1

Jolanta Banaś‑
‑Maciaszczyk
Kierownik Konserwacji
Head of Preservation

1. Skanowanie to jeden 
z ważnych etapów 
dokumentacji 
konserwatorskiej

2. Kluczową zasadą 
w konserwacji jest 
indywidualne podejście 
do każdego z obiektów
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PRESERVATION WORKS

A crucial investment for the development of 
conservation at the Museum is the state ‑of‑
‑the ‑art laboratory space currently under 
construction. Following redevelopment, the 
laboratory will be adapted to conduct compre‑
hensive and specialised chemical and micro‑
biological research to conserve the Memorial ’s 
historic buildings. The work, which is nearing 
completion, is partially financed by the Polish 
Ministry of Culture and National Heritage and 
the Museum. The total cost of the investment is 
almost PLN 3 million.

In 2022, more than 3,500 artworks, documents 
and objects were subjected to conservation—
among them suitcases, shoes and kitchenware 
belonging to camp victims, as well as Zyklon B 
canisters.
 
The Museum has begun documentation and re‑
search work related to the comprehensive con‑
servation of propaganda inscriptions and paint‑
ings in buildings at the Auschwitz I site from 
the period of the camp’s existence. We have se‑
cured the paint layers, inscriptions or varnishes 
in Blocks 10, 12 and 14. Conservation of historic 

woodwork was carried out in Block 11. In the 
first half of the year, work was completed on the 
repair and maintenance of the roof of the for‑
mer camp commandant office building. 

At Birkenau, conservation work on the ruins 
of gas chamber and crematorium III focused 
primarily on the existing underground room 
located between the undressing room and fur‑
nace hall, and structural elements in the fur‑
nace hall itself. Preservation work continued 
on two prisoner brick barracks, the kitchen, 
and one of the latrines in the oldest section of 
the camp. Work has also started on one of the 
two bathhouses located there. Moreover, pro‑
cedures are underway to secure the historic 
camp roads in this section of Birkenau. Conser‑
vation work has begun on one of the wooden 
barracks housing the latrines and washrooms. 
This is another building where extremely com‑
plex preservation works will be carried out, in‑
volving the desalination of wooden elements. 
All conservation work carried out in the field 
is accompanied by archaeological supervision, 
for the protection of exposed and excavated  
objects. 

2

Agnieszka Tanistra‑ 
‑Różanowska
Kierownik Globalnego 
Planu Konserwacji
Head of Master Plan  
for Preservation

dr Aleksandra Papis
Kierownik Pracowni 
Konserwatorskich
Head of Conservation 
Laboratories

1. Scanning is one of 
the important steps 
in conservation 
documentation

2. A key principle  
in conservation is  
the individual approach 
to each object
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PR ACE KONSERWATORSKIE

W ramach prowadzonych badań zrealizowano 
skanowanie laserowe oraz ortofotoplany w kil‑
ku murowanych barakach więźniarskich. Trwają 
także prace nad wdrożeniem systemu informa‑
cji przestrzennej (GIS), umożliwiającego tworze‑
nie, udostępnianie i zarządzanie mapami, apli‑
kacjami i danymi. Natomiast w ramach wdraża‑
nia technologii Building Information Modelling 
(BIM) opracowano wierny, trójwymiarowy cy‑
frowy model stanu zachowania jednego z ba‑
raków murowanych, powiązany z dostępnymi 
o nim danymi. 

Osobnym zagadnieniem jest stan zachowania 
historycznego ogrodzenia. Sporządzone zosta‑
ły rejestry stanu żelbetowych elementów ogro‑
dzenia w Birkenau. Analizie stopnia degradacji 
poddano każdy z 3126 słupów. Prace konser‑
watorskie objęły też 28 słupów oraz wybrane  
płyty ogrodzeniowe z Auschwitz. Prace te sfi‑
nansowało Ministerstwo Obrony Republiki 
Czeskiej. 

Trwały prace remontowo ‑konserwatorskie histo‑
rycznych rowów i przepustów w najstarszej części 
obozu Birkenau. Opracowano także program prac 
konserwatorskich dla rowów i przepustów w dru‑
giej części obozu oraz zainstalowano dwa rejestra‑
tory elektroniczne, umożliwiające odczyty pozio‑
mu wód gruntowych. 

Opieka nad historycznym drzewostanem służy nie 
tylko konserwacji zieleni poobozowej, ale również 
bezpieczeństwu osób przebywających na terenie 
Muzeum. Pielęgnacji poddano korony 448 drzew, 
a na 454 drzewach przeprowadzono ekspertyzy 
dendrologiczne. Dzięki pomocy Stowarzyszenia 
Leśników Przyjaźń im. Św. Jana Gwalberta zostało 
zinwentaryzowanych około 3 tysięcy drzew na po‑
trzeby tworzonej bazy danych.

Niemal wszystkie prace konserwatorskie w Miej‑
scu Pamięci finansowane są ze środków Fundacji 
Auschwitz ‑Birkenau, która na ten cel przekazała 
do Muzeum w 2022 r. ponad 22 miliony złotych. 

1. Konserwacja 
przedmiotów 
metalowych

2. Konserwacja  
zieleni
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PRESERVATION WORKS

As part of ongoing research, laser scanning and 
orthophoto mapping were carried out in several 
brick prisoners’ barracks. Work is also underway 
to implement a spatial information system (GIS) 
to create, share and manage maps, applications 
and data. Meanwhile, as part of the implemen‑
tation of Building Information Modelling (BIM) 
technology, a faithful three ‑dimensional digital 
model of the state of preservation of one of the 
brick barracks was developed, linked to avail‑
able data about it. 

The state of preservation of the historic fencing 
is a different issue. We have compiled a status 
record of the reinforced concrete elements of the 
fences at Birkenau. The degree of degradation 
in each of the 3,126 poles was analysed. The 
conservation work also included 28 poles and  
selected fence panels from Auschwitz. This pro‑
ject was financed by the Czech Ministry of De‑
fence. 

Repair and conservation works are underway 
on the historic ditches and culverts in the old‑
est section of the Birkenau camp. A programme 
of conservation has also been developed for the 
ditches and culverts in the second section of the 
camp, and two electronic recorders have been 
installed to provide groundwater level readings. 

The care of the historical stand of trees supports 
the preservation of post ‑camp greenery and the 
safety of visitors to the Museum grounds. The 
crowns of 448 trees were cared for, and dendro‑
logical expertise was carried out on 454 trees. 
With the help of the St. John Gwalbert Friend‑
ship Foresters Association, around 3,000 trees 
were inventoried for the purpose of creating 
a database.

Almost all preservation work at the Memorial 
is financed by the Auschwitz ‑Birkenau Founda‑
tion, which transferred more than PLN 22 mil‑
lion to the Museum for this purpose in 2022. 

1. Preservation  
of metal objects

2. Maintenance  
of greenery

2
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INWESTYCJE

Obecne lata charakteryzują się ogromnym roz‑
wojem infrastruktury muzealnej. Nowe in‑
westycje będą w przyszłości przede wszystkim 
służyć odwiedzającym Miejsce Pamięci, a także 
codziennemu funkcjonowaniu Muzeum. Bezpo‑
średnio przed wybuchem pandemii COVID ‑19 
zakończone zostały prace przy utworzeniu no‑
wej siedziby Międzynarodowego Centrum Edu‑
kacji o Auschwitz i Holokauście. Jednak dopiero 
w 2022 r. w przestrzeni tej można było rozwijać 
w pełni działalność edukacyjną. 

Nowe Centrum 
Obsługi Odwiedzających 
i hostel

Dobiega końca tworzenie nowego Centrum Ob‑
sługi Odwiedzających. Powstaje ono w bezpo‑

średniej bliskości historycznego terenu byłego 
obozu, z którym połączone jest dwoma przej‑
ściami podziemnymi. Całość projektu obejmuje 
parking wraz z przechowalnią bagażu i toaleta‑
mi oraz budynek wejściowy, w którym znajdą 
się m.in.: księgarnia i przestrzeń usług gastro‑
nomicznych. Dzięki realizacji projektu uratowa‑
ny przed zniszczeniem został historyczny budy‑
nek, w którym w czasie istnienia obozu mieściły 
się rzeźnia i mleczarnia. Przestrzeń ta służyć 
będzie odwiedzającym od połowy 2023 r.

Obok nowego Centrum Obsługi Odwiedzających 
powstaje nowoczesny, trzypiętrowy hostel. Utwo‑
rzona w ten sposób baza noclegowa zapewni za‑
kwaterowanie wolontariuszom, praktykantom 
i osobom biorącym udział w dłuższych pobytach 
studyjnych, konferencjach czy seminariach.

1. Wizualizacja nowego 
Centrum Obsługi 
Odwiedzających  
oraz hostelu

1

Paulina Krasowska‑ 
‑Ziomek
Kierownik Inwestycji 
Head of Development
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DEVELOPMENT

The next few years will be characterised by con‑
siderable development of Museum infra‑
structure. The new investments will primarily 
serve future visitors to the Memorial, as well as 
the daily operation of the Museum. Work was 
completed on the new premises of the Interna‑
tional Center for Education about Auschwitz and 
the Holocaust shortly before the outbreak of the 
COVID ‑19 pandemic. Educational activities in 
the space, however, could only be fully developed 
in 2022. 

New Visitor 
Services Center 
and Hostel

The creation of a new Visitor Services Center 
is nearing completion. It is being built directly 

adjacent to the historic site of the former camp, 
connected by two underground passages. The 
entire project includes a car park with luggage 
storage and toilets as well as an entrance build‑
ing, which will house a bookshop and cater‑
ing space. The project has saved the historic 
building that housed the slaughterhouse and 
dairy during the camp’s existence from de‑
struction. The space will serve visitors from  
mid‑2023.

A modern three‑storey hostel is being built 
next to the new Visitor Services Center. The ac‑
commodation facility will provide lodging for 
volunteers, trainees, and those participating  
in extended study stays, conferences and semi‑
nars.

1. Visualisation  
of the new Visitor 
Services Center  
and hostel
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Projekty te realizowane są ze środków Europej‑
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra‑
mach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014‑2020, wsparciu Ro‑
nalda S. Laudera oraz Joela i Ulriki Citron, dota‑
cji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo‑
wego oraz środków własnych Muzeum.

Laboratoria 
mikrobiologiczne

Prowadzenie specjalistycznych i kompleksowych 
badań chemicznych i mikrobiologicznych na po‑
trzeby konserwacji historycznych obiektów umoż‑
liwi nowa przestrzeń utworzona w Pracowniach 
Konserwatorskich Muzeum. Prace te finansuje 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Muzeum.

Zaplecze 
dla konserwacji 
Birkenau

Muzeum rozpoczęło prace projektowe dla ada‑
ptacji zlokalizowanych w bezpośrednim są‑
siedztwie byłego obozu Birkenau ruin tzw. 
małej ziemniaczarki. W odtworzonej bryle bu‑
dynku znajdzie się zaplecze konserwatorskie 
i techniczne, niezbędne dla rozległych prac pro‑
wadzonych w tej części Miejsca Pamięci. Prace te 
finansowane są przez Fundację Auschwitz ‑Bir‑
kenau. 
 
Wystawy stałe

Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzic‑
twa Narodowego tworzone są dwa duże projekty 
wystawowe: Nowa Wystawa Główna w blokach 
4 ‑9 oraz Nowa Wystawa Polska, która powstaje 
w bloku 15. 

INWESTYCJE

1. Przejście z nowego 
Centrum Obsługi 
Odwiedzających na 
teren Miejsca Pamięci

2. Nowe laboratoria 
chemiczne 
i mikrobiologiczne 
w końcowej fazie 
budowy

1
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The projects are implemented with funds from the 
European Regional Development Fund within the 
framework of the infrastructure and Environment 
Operational Programme 2014‒2020, the sup‑
port of Ronald S. Lauder, Joel and Ulrika Citron, 
a grant from the Polish Ministry of Culture and 
National Heritage and the Museum’s funds.

Microbiology 
laboratories

Specialised and comprehensive chemical and 
microbiological research for the conservation of 
historical objects will be facilitated by the new 
space created in the Museum’s Conservation 
Laboratories. The work is being funded by the 
Polish Ministry of Culture and National Herit‑
age.

Facilities 
for the conservation 
of Birkenau

The Museum has started design work for the ad‑
aptation of the ruins of the so ‑called small potato 
bunkers located in the immediate vicinity of the 
former Birkenau camp. The reconstructed build‑
ings will house the conservation and technical 
facilities necessary for the extensive work carried 
out on this part of the Memorial. These conserva‑
tion works are funded by the Auschwitz ‑Birkenau 
Foundation. 
 
Permanent exhibitions

Two major exhibition projects are being developed 
with the support of the Polish Ministry of Culture 
and National Heritage: the New Main Exhibition 
in Blocks 4‒9, and the New Polish Exhibition, 
which is underway in Block 15. 

DEVELOPMENT

1. Passage from  
the new Visitor Services 
Center to the Memorial 
grounds

2. New chemical 
and microbiology 
laboratories in the final 
stages of construction

2
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MIEJSCE PAMIĘCI AUSCHWITZ

Tereny i obiekty

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

Zbiory

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

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

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

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

ok. 2 tys. wykonanych przez więźniów w obo‑
zie).

Pod opieką Muzeum znajdują się też blisko  
dwie tony włosów obciętych deportowanym ko‑
bietom.

1. Były obóz Auschwitz II‑
‑Birkenau
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THE AUSCHWITZ MEMORIAL

Grounds and buildings

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

Collections

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

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

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

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

which were made by prisoners in the camp).

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

1

1. Former Auschwitz II‑
‑Birkenau camp

75



Archiwum

W muzealnym archiwum znajduje się prawie 250 
metrów bieżących dokumentów.

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

wiezionych więźniów, wykonanych przez ad‑
ministrację obozową;

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

• zdjęcia wykonane nielegalnie przez członków 
Sonderkommando w pobliżu komór gazowych 
w Birkenau; 

• ok. 500 zdjęć obiektów i terenu Auschwitz wy‑
konanych przez SS w czasie istnienia obozu; 

• prawie 2,5 tys. fotografii rodzinnych przywie‑
zionych przez osoby deportowane do Auschwitz 
(głównie przez Żydów z gett w Będzinie i So‑
snowcu); 

• kilkadziesiąt fotografii lotniczych terenów 
obozowych, wykonanych przez alianckich pi‑
lotów w 1944 r.;

 •  zdjęcia wykonane po wyzwoleniu przez pra‑
cowników Muzeum i innych.

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

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

MIEJSCE PAMIĘCI AUSCHWITZ

1. Były obóz Auschwitz II‑
‑Birkenau
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Archives

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

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

arrived prisoners, taken by the camp adminis‑
tration;

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

• photographs taken illegally by members of 
the Sonderkommando in the vicinity of the gas 
chambers in Birkenau; 

• approximately 500 photographs of the build‑
ings and grounds of Auschwitz taken by the SS 
during the time the camp was in operation; 

• almost 2,500 family photographs brought to 
Auschwitz by deportees (mostly Jews from the 
Będzin and Sosnowiec ghettos); 

• several dozen aerial photographs of the camp 
area taken by Allied pilots in 1944; 

• photographs taken after liberation by Museum 
staff and others. 

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

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

1
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1. Former Auschwitz II‑
‑Birkenau camp
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• 248 tomów dokumentów Zentralbauleitung der 
Waffen SS und Polizei Auschwitz (Centralne‑
go Zarządu Budowlanego Waffen SS i Policji 
w Auschwitz), zawierających dokumentację 
techniczną i plany dotyczące budowy i rozbu‑
dowy obozu, jego infrastruktury oraz plany 
przebudowy miasta Oświęcimia;

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

• 16 tomów akt personalnych więźniów; 
• 14,5 tys. listów i kart wysłanych z obozu przez 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MIEJSCE PAMIĘCI AUSCHWITZ
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• 248 volumes of records from the Zentralbaulei‑
tung der Waffen SS und Polizei Auschwitz (Cen‑
tral Construction Office of the Waffen SS and 
Police in Auschwitz), containing technical 
documentation and plans for the construction 
and expansion of the camp and its infrastruc‑
ture, as well as plans for rebuilding the city of 
Oświęcim;

• 64 volumes of SS ‑Hygiene Institute documents;
• 16 volumes of personal files on prisoners; 
• 14,500 letters and postcards mailed from the 

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

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

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

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

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

• 167 volumes of the Statements fonds, contain‑
ing over 3,500 accounts by former concentra‑
tion camp prisoners, forced labourers, resi‑
dents of the Land of Oświęcim, etc., totalling 
over 30,000 pages; 

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

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

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

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

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

THE AUSCHWITZ MEMORIAL
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FUNDACJA 
AUSCHWITZ ‑BIRKENAU

Fundacja finansuje prace konserwatorskie Muzeum, 
w tym sukcesywnie realizowane projekty Globalne‑
go Planu Konserwacji, mającego na celu zachowanie 
historycznych obiektów byłego obozu Auschwitz. 
Począwszy od 2012 r. Fundacja przekazała do Mu‑
zeum już ponad 100 milionów złotych na projekty 
konserwatorskie. Wartość Kapitału Wieczystego 
Fundacji przekroczyła w 2022 r. 175 mln euro.

Po utworzeniu Kapitału Wieczystego na rzecz 
konserwacji Fundacja rozpoczęła dodatkowe dzia‑
łania fundraisingowe dla wsparcia projektów 
edukacyjnych.

Fundacja – we współpracy z firmą AppsFlyer, 
agencją kreatywną Diskin oraz Muzeum – stwo‑
rzyła cyfrową platformę, na której możliwe będzie 
prowadzenie zdalnych wizyt z przewodnikiem. To 
nowatorskie wirtualne narzędzie umożliwi dostęp 
do Miejsca Pamięci niezależnie od barier geogra‑
ficznych, czasowych oraz finansowych. 

Funkcjonowanie platformy możliwe będzie dzię‑
ki zakończonym w 2022  r. pracom nad budową 
bezpiecznej i stabilnej sieci internetowej, stwo‑
rzonej dla Miejsca Pamięci przez firmę Orange. 
Sieć obejmuje swoim zasięgiem teren dawnego 
obozu Auschwitz I i Auschwitz II ‑Birkenau, co 
pozwala na objęcie całej historycznej przestrzeni 
programem zdalnego zwiedzania. 

W 2022 r. Fundacja kontynuowała finansowanie 
procesu konserwacji znajdujących się na terenie 
dawnego KL Auschwitz pozostałości poobozo‑
wych, budynków, przedmiotów osobistych po 
Ofiarach czy też archiwaliów. Wspólnie z Mu‑
zeum oraz International March of the Living 
zawarto porozumienie w sprawie finansowania 
konserwacji ok. 8 tys. bucików dziecięcych. 

Fundacja wspólnie z Muzeum uruchomiła także 
specjalny program stypendialny dla konserwato‑
rek z Ukrainy.

Fundacja Auschwitz ‑Birkenau /  
Auschwitz ‑Birkenau Foundation 

56/9 Mokotowska
00 ‑534 Warsaw, Poland, 

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

Wesprzyj: fundacja.auschwitz.org 

KRS: 0000328383 
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 

SWIFT: PPABPLPKXXX
PLN: PL 29 1600 1462 1813 5825 1000 0026
EUR: PL 08 1600 1462 1813 5825 1000 0016
USD: PL 51 1600 1462 1813 5825 1000 0018
GBP: PL 67 1600 1462 1813 5825 1000 0021

1

1. Wizja lokalna  
członków Rady FAB

2. Dokumentacja stanu 
zachowania bucików 
dziecięcych
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AUSCHWITZ ‑BIRKENAU 
FOUNDATION

The Foundation finances the Museum’s preserva‑
tion works, including the successive projects of the 
Master Plan for Preservation, aimed at preserving 
the historical buildings of the former Auschwitz 
camp. Since 2012, the Foundation has donated 
more than PLN 100 million to the Museum for 
preservation projects. The value of the Founda‑
tion’s Endowment Fund exceeded EUR 175 million 
in 2022.

Following the establishment of the Endowment 
Fund for Preservation, the Foundation began ad‑
ditional fundraising activities to support educa‑
tional projects.

The Foundation—in collaboration with AppsFly‑
er, creative agency Diskin and the Museum—has 
created a digital platform for online live guided 
tours. This innovative virtual tool will enable ac‑
cess to the Memorial regardless of geographical, 
temporal and financial constraints. 

The platform’s operation will be possible thanks 
to work completed in 2022 on the construction 
of a safe and stable Internet network developed 
for the Memorial by Orange. The network en‑
compasses the site of the former Auschwitz I and 
Auschwitz II ‑Birkenau camps, allowing the entire 
historical space to be covered by a remote tour pro‑
gramme. 

In 2022, the Foundation continued to finance the 
conservation process of the camp remains, build‑
ings, personal belongings of the victims and archi‑
val materials at the site of the former Auschwitz 
concentration camp. Together with the Museum 
and the International March of the Living an 
agreement was reached to fund a project to con‑
serve some 8,000 children’s shoes. 

The Foundation and the Museum also launched  
a special scholarship programme for women con‑
servators from Ukraine.

Donate: foundation.auschwitz.org

1,5% Osoby, organizacje i instytucje wspierające zachowanie Miejsca Pamięci Auschwitz
 i edukację przyszłych pokoleń mogą włączyć się w ten unikatowy projekt.

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

2

Wojciech Soczewica
Dyrektor Generalny
Director General

Elwir Świętochowski
Dyrektor Finansowy
Financial Director

1. Site inspection 
by members of  
the A ‑BF Council

2. Documentation on  
the conservation state 
of children’s shoes
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FUNDACJA 
AUSCHWITZ ‑BIRKENAU

Donations of over 1 million USD
Dotacje powyżej 1 miliona USD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Other donations
Pozostałe dotacje

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

1

Łukasz Rozdeiczer‑ 
‑Kryszkowski
Wiceprezes Zarządu
Vice ‑President 

1. Dzięki wsparciu 
Fundacji możliwe będzie 
zwiedzanie online 
z przewodnikiem

2. Członkowie Komisji 
Finansowej FAB 
w Pracowniach 
Konserwatorskich
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AUSCHWITZ ‑BIRKENAU 
FOUNDATION

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

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

 • Ronald S. Lauder 

• Melinda Goldrich and Andrea Goldrich Cayton 

• Frank Lowy 

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

• Steven Spielberg’s Righteous Persons Foundation 

• Toronto Jewish Community led by Linda Frum and Howard Sokolowski: The Azrieli Foundation, 
Judy and George Frankfort, Marya and Herman Grad, The Greenberg and York Families, Barbara  

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

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

Pines Family, Sharon Schneier and Clifford Brandeis, Jerry Wartski 

• Friends of the United States Holocaust Memorial Museum

• Philadelphia Jewish Community led by Lewis Gantman and Joseph Finkelstein

DONATIONS FOR EDUCATION:
DOTACJE NA CELE EDUKACYJNE:

Tajwan / Taiwan, Monako / Monaco, Opera Państwowa w Berlinie / Berlin State Opera,  
Fundusze Norweskie i EOG / Norway Grants and EFA, Appsflyer Inc., Orange Polska, 

Wydawnictwo / Publishing House „Fayard”

2

Marek Zając
Przewodniczący 
Rady Fundacji 
Auschwitz ‑Birkenau
Chairman of the Council
of the Auschwitz ‑Birkenau
Foundation 

Józef Wancer
Przewodniczący Komisji 
Finansowej Fundacji 
Auschwitz ‑Birkenau
Chairman of the  
Financial Committee of 
the Auschwitz ‑Birkenau 
Foundation 

1. Thanks to the 
Foundation’s support,  
it will be possible to take 
guided tours online

2. Members of the A ‑BF 
Finance Committee 
at the Conservation 
Laboratories
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THE AUSCHWITZ ‑BIRKENAU  
MEMORIAL FOUNDATION (USA)

W styczniu the Auschwitz‑Birkenau Memorial Fo‑
undation (ABMF) oficjalnie rozpoczęła Auschwitz 
Legacy Fellowship – roczny w pełni finansowany 
program adresowany do nauczycieli szkół średnich 
ze Stanów Zjednoczonych, w ramach którego orga‑
nizowany jest tygodniowy wyjazd do Warszawy, 
Krakowa oraz Miejsca Pamięci Auschwitz. W lip‑
cu do Miejsca Pamięci przyjechała pierwsza grupa 
składająca się z czterdziestu edukatorów ze stanów: 
Kansas, Missouri, Utah, Colorado i Michigan. Wzię‑
li oni udział w trzydniowym intensywnym progra‑
mie edukacyjnym przygotowanym przez Fundację 
ABMF we współpracy z Międzynarodowym Cen‑
trum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. 

Głos Ocalałych: książka kucharska 
„Honey Cake & Latkes” 

We wrześniu ABMF opublikowała wyjątkowy 
zbiór przepisów i świadectw Ocalałych zatytuło‑
wany “Honey Cake and Latkes: Recipes from the 
Old World by the Auschwitz ‑Birkenau Survivors.” 
[Ciasto miodowe i latkes – przepisy ze Starego 
Świata od Ocalałych z Auschwitz‑Birkenau]. Zbiór 
ten to więcej niż książka kucharska, ponieważ 
zawiera nie tylko ponad 110 przepisów, ale także 
wspomnienia, informacje biograficzne oraz opis 
tradycji, zaprezentowanyprzez przedstawicieli 
ostatnich Ocalałych z Auschwitz ‑Birkenau. Ma‑
teriały i relacje odnoszą się do czasów przed oraz 

po Holokauście i według Prezesa ABMF Ronalda S. 
Laudera stanowią „historię nadziei i triumfu du‑
cha człowieczeństwa”. 

Historia powstania książki sięga stycznia 2020 r., 
kiedy to dzięki wysiłkom ABMF do Miejsca Pa‑
mięci Auschwitz przybyło 120 Ocalałych, by wziąć 
udział w obchodach upamiętniających 75. roczni‑
cę wyzwolenia obozu. 

„Gdy wybuchła pandemia ABMF, chcąc utrzymać 
zaangażowanie delegacji Ocalałych, podjęła decyzję 
o organizowaniu spotkań za pośrednictwem plat‑
formy Zoom, w trakcie których Ocalali dzielili się 
ulubionymi przepisami, w ten sposób dodając sobie 
nawzajem otuchy w tamtym wyjątkowo trudnym 
okresie globalnego kryzysu”, powiedziała dr Maria 
Zalewska, redaktorka książki i Dyrektor Wyko‑
nawcza ABMF. Książka została opatrzona komen‑
tarzem autorstwa dyrektora Muzeum Auschwitz‑
‑Birkenau dr. Piotra M. A. Cywińskiego, w którym 
podsumował on kulturowe znaczenie tej pozycji. 

ABMF nadal wspierała Fundusz Wieczysty Fun‑
dacji Auschwitz‑Birkenau oraz zbierała środki na 
nowe inicjatywy edukacyjne realizowane przez 
Muzeum.
 
Więcej informacji na stronie: 
www.preserveauschwitz.org

1

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

dr Maria Zalewska
Dyrektor Wykonawczy
Auschwitz‑Birkenau
Memorial Foundation (USA)
Konsul honorowa Miejsca 
Pamięci w USA
Auschwitz‑Birkenau
Memorial Foundation (USA)
Executive Director
Honorary Consul  
of the Memorial in USA 

1. Ronald S. Lauder 
z książką  
„Honey Cake & Latkes”

2. Uczestnicy Auschwitz 
Legacy Fellowship
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THE AUSCHWITZ ‑BIRKENAU  
MEMORIAL FOUNDATION (USA) 

In January, the Auschwitz‑Birkenau Memorial 
Foundation (ABMF) launched the inaugural 2022 
Auschwitz Legacy Fellowship—a year ‑long fully‑
‑funded programme for American high school 
teachers that includes a week ‑long trip to Warsaw, 
Krakow, and the Auschwitz Memorial. In July, the 
first group of 40 educators from Kansas, Missouri, 
Utah, Colorado, and Michigan arrived at the Me‑
morial to participate in a three ‑day intense edu‑
cational programme co ‑designed by A ‑BMF and 
the Museum’s International Center for Education 
about Auschwitz and Holocaust. 
 
Survivors Outreach: 
Honey Cake & Latkes Cookbook 

In September, the ABMF released a unique col‑
lection of recipes and testimonies entitled Honey 
Cake & Latkes: Recipes from the Old World by the 
Auschwitz ‑Birkenau Survivors. More than a cook‑
book, this collection of over 110 recipes, memo‑
ries, biographical notes, and traditions shared 
by some of the last living Auschwitz ‑Birkenau 
Survivors from before and after the Holocaust 
is, in the words of ABMF’s Chairman, Ronald  
S. Lauder, “a story of hope and triumph of the hu‑
man spirit”. 

The genesis of this book’s creation goes back to 
January 2020, when the ABMF brought 120 Sur‑
vivors to Auschwitz to commemorate the 75th an‑
niversary of its liberation. 

“When the pandemic hit, the ABMF kept the 
Survivors’ delegation engaged and connected via 
Zoom. While reunited online, Survivors shared 
their favourite recipes to keep their spirits up dur‑
ing a challenging time of global crisis,” said Dr. 
Maria Zalewska, book editor and ABMF’s Execu‑
tive Director. The book includes a note from Dr. 
Piotr M. A. Cywinski, Director of the Auschwitz‑
‑Birkenau Museum, in which he summarises the 
cultural importance of the cookbook.
 
The ABMF continued financially supporting the 
Endowment Fund created by the Auschwitz‑Bir‑
kenau Foundation and fundraising for new educa‑
tional initiatives developed by the Museum.

For more information, 
visit: www.preserveauschwitz.org
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1. Ronald S. Lauder  
with the book  
Honey Cake & Latkes

2. Participants of the 
Auschwitz Legacy 
Fellowship
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Stanisława Hadzik
Główna Księgowa
Head Accountant

FINANSE

Zachowanie autentyzmu, edukacja oraz inne ele‑
menty misji Miejsca Pamięci wymagają nakładów 
finansowych przekraczających możliwości Mu‑
zeum. Dlatego też poza przychodami własnymi 
i dotacją polskiego Ministerstwa Kultury i Dzie‑
dzictwa Narodowego (MKiDN) duże znaczenie 
mają środki przekazywane m.in. przez Fundację 
Auschwitz ‑Birkenau oraz środki z Unii Europej‑
skiej.

W 2022 r. środki celowe MKiDN w wysokości  
7,9 mln zł zostały przeznaczone na następujące 
projekty: 5,4 mln zł na kolejne etapy budowy Cen‑
trum Obsługi Odwiedzjących; 0,9 mln zł na pro‑
jekt Nowej Wystawy Polskiej; 0,6 mln zł na projekt 
Nowej Wystawy Głównej; 0,6 mln zł na stworze‑
nie laboratorium badawczego Pracowni Konser‑
watorskich; 0,1 mln zł na polsko ‑izraelski projekt 
edukacyjny; 65 tys. zł na realizację projektu edu‑
kacyjnego „Łączyła ich Niepodległa. Obywatele  
II Rzeczpospolitej w KL Auschwitz”.

Środki przekazane z Fundacji Auschwitz ‑Birke‑
nau w wysokości 22,2 mln zł zostały przezna‑
czone na realizację zadań konserwatorskich pro‑
wadzonych w 2022 r. na obszarze terenu byłego 
obozu Auschwitz II ‑Birkenau oraz na bieżącą 
konserwację obiektów ruchomych w projekcie re‑
alizowanym w Pracowniach Konserwatorskich 
„Konserwacja waliz, butów, szczotek, naczyń 
emaliowanych, obiektów tekstylnych, puszek po 
cyklonie B, zabytków archeologicznych i listów 

obozowych; digitalizacja dokumentów i planów 
zespołu Zentralbauleitung”. Poza tym opracowy‑
wane były również karty ewidencyjne obiektów 
archeologicznych oraz konserwacja malarskich 
nawarstwień ściennych w blokach dawnego 
Auschwitz I. W  ramach wdrożenia BIM zreali‑
zowano dwie umowy wykonawcze i opracowa‑
no modele BIM stanu zachowania oraz stanu 
powykonawczego jednego baraku murowanego. 
Trwają również prace nad wdrożeniem systemu 
GIS umożliwiającego tworzenie, udostępnia‑
nie i zarządzanie mapami, aplikacjami i dany‑
mi przestrzennymi. W trakcie opracowania jest 
koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej. Ze 
środków Fundacji sfinansowano też prace przy 
jednej z dróg poobozowych na terenie byłego 
obozu Auschwitz II ‑Birkenau, skanowanie lase‑
rowe czterech baraków murowanych. Dofinanso‑
wano też digitalizację i mikrofilmowanie zbiorów 
bibliotecznych oraz projekt bezpieczeństwa na 
terenie Auschwitz II ‑Birkenau.

Unia Europejska w ramach Europejskiego Fundu‑
szu Rozwoju Regionalnego oraz MKiDN współfi‑
nansują realizację projektu „Zwiększenie dostę‑
pu do zasobów kultury poprzez rozbudowę trasy 
zwiedzania Państwowego Muzeum Auschwitz‑
‑Birkenau o przestrzeń poobozową budynków 
Schlachthaus i Molkerei oraz przebudowę sali 
kinowej”. Realizacja projektu w 2022 r. została 
sfinansowana w kwocie 5,2 mln zł ze środków UE 
oraz 3,5 mln zł ze środków MKiDN.

 44,2% – Przychody własne Muzeum
 19,2% – Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 16,3% – Fundacja Auschwitz ‑Birkenau
 7,7% – Ronald S. Lauder, Joel i Ulrika Citron
 5,8% – Środki celowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 3,8% – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – Środki Unii Europejskiej
 2,6% – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  – Środki MKiDN
 0,4% – Inne
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FINANCES

The preservation of authenticity, education and 
other elements of the Memorial’s mission require 
financial outlays beyond the Museum’s capacity. 
Thus, in addition to its revenues and a subsidy from 
the Polish Ministry of Culture and National Herit‑
age (MKiDN), funds provided, among others, by 
the Auschwitz ‑Birkenau Foundation and the Euro‑
pean Union are of great significance.

In 2022, earmarked funds from the Ministry 
of Culture and National Heritage amounting to  
PLN 7.9 million were allocated to the following pro‑
jects: PLN 5.4 million for the subsequent stages of 
the construction of the Visitor Services Center; PLN 
0.9 million for the New Polish Exhibition project; 
PLN 0.6 million for the New Main Exhibition project; 
PLN 0.6 million for the creation of a research labo‑
ratory for the Conservation Laboratories; PLN 0.1 
million for a Polish ‑Israeli educational project; PLN 
65,000 for the educational project “United by Inde‑
pendence. Citizens of the Second Polish Republic in 
KL Auschwitz”.

Funds transferred from the Auschwitz ‑Birkenau 
Foundation in the amount of PLN 22.2 million were 
allocated for the implementation of conservation 
tasks carried out in 2022 at the site of the former 
Auschwitz II ‑Birkenau camp, as well as the ongo‑
ing conservation of movable objects in the project 
carried out in the Conservation Laboratories: “Con‑
servation of suitcases, shoes, brushes, enamelware, 
textile objects, Zyklon B cans, archaeological arte‑

facts and camp letters; digitalisation of documents 
and plans of the Zentralbauleitung staff”. In addition, 
archaeological object registration cards were also 
compiled, as well as the conservation of the painted 
wall layers in the blocks of the former Auschwitz I  
site. Two executory contracts were completed as 
part of the implementation of BIM. Furthermore, 
BIM models of the preservation and as ‑built status 
of one of the brick barracks were developed. Work is 
also underway to implement a GIS system to create, 
share and manage maps, applications and spatial 
data. A concept for a Spatial Information System 
is under development. Funds from the Foundation 
have also been used to finance work on one of the 
post ‑camp roads at the Auschwitz II ‑Birkenau site 
and laser scanning of four brick barracks. Further‑
more, funding was provided for the digitisation and 
microfilming of the library collection and the safety 
project at the Auschwitz II‑Birkenau site.

The European Union, through the European Re‑
gional Development Fund and the Ministry of 
Culture and National Heritage, are co ‑financing 
the project “Increasing access to cultural resources 
by expanding the tour routes of the Auschwitz‑
‑Birkenau State Museum to include the post ‑camp 
space of the Schlachthaus and Molkerei buildings 
and the reconstruction of the cinema hall”. The 
project’s implementation in 2022 was financed to 
the tune of PLN 5.2 million from EU funds and 
PLN 3.5 million from funds from the Ministry of 
Culture and National Heritage.

 44.2% – The Museum’s revenue
 19.2% – Grant from the Ministry of Culture and National Heritage
  16.3% – Auschwitz ‑Birkenau Foundation
 7.7% – Ronald S. Lauder, Joel and Ulrika Citron
 5.8% – Special funds from the Ministry of Culture and National Heritage
 3.8% – Operational Programme Infrastructure and Environment – EU Funds
 2.6% – Operational Programme Infrastructure and Environment Funds  

from the Ministry of Culture and National Heritage
 0.4% – Other
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FINANSE

Muzeum Auschwitz oraz International Tracing 
Service Bad Arolsen kontynuowali w 2022 r.re‑
alizację wspólnego projektu pod nazwą „Rekon‑
strukcja tożsamości deportowanych i więzionych 
w KL Auschwitz na podstawie danych archiwal‑
nych PMA ‑B w Oświęcimiu i ITS w Bad Arolsen”. 
Na ten cel Volkswagen AG & Internationales 
Auschwitz Komitee przeznaczył w 2022 r. 15 tys. 
zł.

Stiftung Bayerische Gedenkstädte z Monachium 
wraz z Muzeum Auschwitz kontynuują projekt, 
którego celem jest wyjaśnienie losów polskich 
więźniów politycznych z obozu koncentracyjne‑
go Auschwitz w kompleksach obozowych Dachau 
i Flossenbürg. Projekt jest realizowany przez Pań‑
stwowe Muzeum Auschwitz ‑Birkenau, Gedenk‑
städte Flossenbürg oraz Gedenkstädte Dachau 
i finansowany w całości przez Fundację. Wartość 
środków przeznaczonych na realizację projektu 
w 2022 r. wyniosła 0,3 mln zł.

Wartość dotacji jakiej udzieliła Auschwitz ‑Birke‑
nau Memorial Foundation ze Stanów Zjednoczo‑
nych w 2022 r. z przeznaczeniem na budowę Cen‑
trum Obsługi Odwiedzających w Miejscu Pamięci 
pochodzącej ze wsparcia finansowego darczyńców 
pana Ronalda S. Laudera oraz Joela i Ulrikę Citron 
wyniosła 10,5 mln zł.

W ramach projektu Memory 4.0 polegającego na 
prezentacji historii różnych grup osób prześlado‑
wanych w obozie Auschwitz Fundacja „Erinne‑
rung, Verantwortung und Zukunft“ przekazała 
w 2022 r. środki w wysokości 29 tys.

W ramach projektu „Kultura bez barier” realizo‑
wanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014 ‑2020 Muzeum otrzymało grant w wysokości 
0,1 mln zł na realizację programu „Auschwitz – 
Pamięć dostępna”.

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

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

autentycznych śladów Holokaustu i ludobójstwa. 

Wszystkie informacje znaleźć można pod adresem: 

wesprzyj.auschwitz.org 

Budżet

Przychody własne Muzeum  60,2 mln zł

Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 26,1 mln zł

Fundacja Auschwitz ‑Birkenau 22,1 mln zł

Ronald S. Lauder, Joel i Ulrika Citron – Centrum Obsługi Odwiedzających  10,5 mln zł

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

7,9 mln zł

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – Środki Unii Europejskiej 5,2 mln zł

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – Środki MKiDN 3,5 mln zł

Stiftung Bayerische Gedenkstädten 0,3 mln zł

Grant w ramach projektu „Kultura bez barier” 0,1 mln zł

Fundacja „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ 29 tys. zł 

Volkswagen AG & Internationales Auschwitz Komitee 15 tys. zł 

Suma 136 mln zł

*dane na dzień 5 stycznia 2023 r.
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FINANCES

The Auschwitz Museum and the International 
Tracing Service Bad Arolsen continued a joint pro‑
ject in 2022 titled “Reconstructing the identities 
of deportees and prisoners at KL Auschwitz based 
on archival data from A‑BSM in Oświęcim and ITS 
in Bad Arolsen”. Volkswagen AG & Internationales 
Auschwitz Komitee allocated PLN 15,000 for the 
project in 2022.

The Stiftung Bayerische Gedenkstädte of Munich, 
in conjunction with the Auschwitz Museum, is 
continuing a project to clarify the fate of Polish 
political prisoners from the Auschwitz concentra‑
tion camp deported to the Dachau and Flossen‑
bürg camp complexes. The project is being carried 
out by the Auschwitz ‑Birkenau State Museum, 
Gedenkstädte Flossenbürg and Gedenkstädte 
Dachau and is funded entirely by the Foundation. 
The amount of funding earmarked for the project 
in 2022 is PLN 0.3 million.

Funding provided by the Auschwitz ‑Birkenau 
Memorial Foundation from the United States in 
2022 for the construction of the Visitor Center at 
the Memorial from the financial support of do‑
nors Ronald S. Lauder and Joel and Ulrika Citron 
amounted to PLN 10.5 million.

As part of the Memory 4.0 project developed to 
present the fate the various groups of people per‑
secuted at Auschwitz, the “Erinnerung, Verant‑
wortung und Zukunft” Foundation donated EUR 
29,000 in 2022.

As part of the project “Culture without barriers” 
implemented by the State Fund for the Rehabilita‑
tion of Persons with Disabilities as part of Action 
4.3 of the Operational Programme Knowledge Ed‑
ucation Development 2014‒2020, the Museum re‑
ceived a grant of PLN 0.1 million for implementing 
the programme “Auschwitz—Accessible Memory”.

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

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

and authentic traces of the Holocaust and genocide.

All information may be found at:

donate.auschwitz.org

Budget

The Museum’s revenue € 12.8 million

Grant from the Ministry of Culture and National Heritage € 5.6 million

Auschwitz‑Birkenau Foundation € 4,7 million

Ronald S. Lauder, Joel and Ulrika Citron – Visitor Services Center € 2.2 million

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

€ 1.7 million

Operational Programme Infrastructure and Environment – EU Funds € 1.1 million

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

€ 0.7 million

Stiftung Bayerische Gedenkstadten € 63 thousand

Grant within “Culture without barriers” project € 23 thousand

“Erinnerung, Verantwortung und Zukunft” Foundation € 6 thousand

Volkswagen AG & the International Auschwitz Committee € 3 thousand

Total € 29 million

*as of 5 January 2023
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PROJEKTY EDUKACYJNE
EDUCATIONAL PROJECTS

Adelina Hetnar ‑Michaldo

OBSŁUGA ODWIEDZAJĄCYCH
VISITOR SERVICES 

Agnieszka Osiecka

E ‑LEARNING
Agnieszka Juskowiak ‑Sawicka

METODYKA OPROWADZANIA
METHODOLOGY OF GUIDING

Tomasz Michaldo

WYSTAWIENNICTWO
EXHIBITIONS

Zuzanna Janusik

BIURO WOLONTARIATU
VOLUNTEERS BUREAU

Katarzyna Marcak

BIBLIOTEKA
LIBRARY

Robert Płaczek

ARCHIWUM
ARCHIVES 

dr Wojciech Płosa

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM
EDUKACJI O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE

INTERNATIONAL CENTER 
FOR EDUCATION ABOUT AUSCHWITZ 

AND THE HOLOCAUST
BIURO DS. BYŁYCH WIĘŹNIÓW

BUREAU FOR FORMER PRISONERS
Ewa Bazan

Z ‑CA DYREKTORA
DEPUTY DIRECTOR

Rafał Pióro

Z ‑CA DYREKTORA
DEPUTY DIRECTOR

Andrzej Kacorzyk

REPOZYTORIUM CYFROWE
DIGITAL REPOSITORY
dr Krzysztof Antończyk

PRACOWNIE KONSERWATORSKIE
CONSERVATION LABORATORIES 

dr Aleksandra Papis

ZBIORY
COLLECTIONS
Elżbieta Cajzer

INWESTYCJE
DEVELOPMENT

Paulina Krasowska ‑Ziomek

KONSERWACJA
PRESERVATION 

Jolanta Banaś ‑Maciaszczyk

ZESPÓŁ REMONTOWO‑BUDOWLANY
REPAIR & CONSTRUCTION UNIT

Radosław Piątek

ZESPÓŁ ELEKTRO ‑ENERGETYCZNY
ELECTRO ‑ENERGETIC UNIT

Jarosław Kurek

SEKCJA TECHNICZNA
MAINTENANCE SECTION

GLOBALNY PLAN KONSERWACJI
MASTER PLAN FOR PRESERVATION

Agnieszka Tanistra ‑Różanowska

STRUKTUR A MUZEUM

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

WYDAWNICTWO
PUBLICATIONS 

Jadwiga Pinderska ‑Lech

Z ‑CA DYREKTORA
DEPUTY DIRECTOR

Anna Skrzypińska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
HEAD ACCOUNTANT

Stanisława Hadzik

ADMINISTRACJA
ADMINISTRATION

Wojciech Pióro

SEKRETARIAT
OFFICE MANAGER
Małgorzata Cembala

OBSŁUGA PRAWNA
LEGAL SERVICES
Arkadiusz Juszczyk

SEKCJA INFORMATYCZNA
IT SECTION 

Łukasz Stobiński

KADRY 
HUMAN RESOURCES

Anna Cinal

STRAŻ MUZEALNA
MUSEUM SECURITY

Adam Kukla

KSIĘGOWOŚĆ
ACCOUNTING 
Beata Szczęśniak

BIURO PRASOWE
PRESS OFFICE
Bartosz Bartyzel

NOWA WYSTAWA GŁÓWNA
THE NEW MAIN EXHIBITION

Katarzyna Półtorak

NOWA WYSTAWA POLSKA
THE NEW POLISH EXHIBITION

Robert Płaczek

DYPLOMACJA PAMIĘCI
DIPLOMACY OF REMEMBRANCE

Maria Ossolińska

BIURO DS. BEZPIECZEŃSTWA
PUBLIC SAFETY

Marek Giżycki

RADCA PRAWNY
LEGAL ADVISER
Izabela Drabczyk

SPECJALISTA DS. BHP
HEALTH AND SAFETY SPECIALIST

Agnieszka Morgała 

ASYSTENT DYREKTORA
DIRECTOR’S ASSISTANT 

Magdalena Tabak

CENTRUM BADAŃ
RESEARCH CENTER

dr Piotr Setkiewicz
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Imię i nazwisko
Name

Funkcja
Position

Telefon / Fax
Telephone 

/ fax number

E ‑mail

KONTAKT

dr Piotr M. A. 
Cywiński

Dyrektor Muzeum
Museum Director

+ 48 33 844 8003
fax +48 33 843 1862 

piotr.cywinski@auschwitz.org

Andrzej Kacorzyk
Zastępca dyrektora

Deputy Director
+ 48 33 844 8003 

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

Rafał Pióro
Zastępca dyrektora

Deputy Director
+ 48 33 844 8003 

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

Anna Skrzypińska
Zastępca dyrektora

Deputy Director
+ 48 33 844 8003 

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

Stanisława Hadzik
Główna Księgowa
Head Accountant

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

Beata Szczęśniak
Księgowość
Accounting

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

Magdalena Tabak
Asystent dyrektora
Director’s Assistant

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

Marta Berecka
Wydarzenia upamiętniające

Commemorative Events
+48 33 844 8023 marta.berecka@auschwitz.org

Małgorzata
Cembala

Kierownik Sekretariatu
Head of Office Management

+48 33 844 8003 
fax +48 33 843 1862

sekretariat.muzeum@auschwitz.org

dr Wojciech Płosa
Kierownik Archiwum

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

Elżbieta Cajzer 
Kierownik Zbiorów
Head of Collections

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

dr Krzysztof 
Antończyk

Kierownik Repozytorium Cyfrowego
Head of Digital Repository

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

Jolanta Banaś‑ 
‑Maciaszczyk

Kierownik Konserwacji
Head of Preservation

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

Agnieszka Tanistra‑ 
‑Różanowska

Kierownik Globalnego Planu Konserwacji
Head of Master Plan for Preservation

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

dr Aleksandra Papis
Kierownik Pracowni Konserwatorskich

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

Radosław Piątek
Kierownik Zespołu Remontowo ‑Budowlanego

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

Jarosław Kurek
Kierownik Zespołu Elektro ‑Energetycznego

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

Paulina 
Krasowska ‑Ziomek

Kierownik Inwestycji
Head of Development

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

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

+48 33 844 8009 archiwum@auschwitz.org

Zuzanna Janusik
Kierownik Wystawiennictwa

Head of Exhibitions
+48 33 844 8091 zuzanna.janusik@auschwitz.org

Katarzyna Półtorak
Nowa Wystawa Główna

The New Main Exhibition
+48 33 844 8193 katarzyna.poltorak@auschwitz.org
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Imię i nazwisko
Name

Funkcja
Position

Telefon / Fax
Telephone 

/ fax number

E ‑mail

CONTACTS

Adelina Hetnar‑
‑Michaldo

Kierownik Projektów Edukacyjnych
Head of Educational Projects

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

Tomasz Michaldo
Kierownik Metodyki Oprowadzania

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

Agnieszka Osiecka
Kierownik Obsługi Odwiedzających

Head of Visitor Services
+48 33 844 8101

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

Katarzyna Marcak
Kierownik Biura Wolontariatu

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

Agnieszka 
Juskowiak ‑Sawicka

Kierownik E‑learningu
Head of E‑learning

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

Robert Płaczek 
Kierownik Biblioteki / Nowa Wystawa Polska
Head of Library / The New Polish Exhibition

+48 33 844 8060 robert.placzek@auschwitz.org

Adam Kukla
Szef Straży Muzealnej

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

Łukasz Stobiński 
p.o. Kierownika Sekcji Informatycznej

Acting Head of IT Section
+48 33 844 8018 lukasz.stobinski@auschwitz.org

Anna Cinal
Kierownik Kadr

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

Arkadiusz Juszczyk
Kierownik Obsługi Prawnej

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

Jadwiga 
Pinderska ‑Lech

Kierownik Wydawnictwa
Head of Publications

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

Wojciech Pióro
Kierownik Administracji
Head of Administration

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

Marek Giżycki
Biuro ds. Bezpieczeństwa

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

dr Piotr Setkiewicz
Kierownik Centrum Badań

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

Bartosz Bartyzel
Rzecznik prasowy

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

Paweł Sawicki
Biuro Prasowe

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

Maria Ossolińska
Dyplomacja Pamięci

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

Wojciech Soczewica

Dyrektor Generalny Fundacji  
Auschwitz ‑Birkenau
General Director of  

the Auschwitz ‑Birkenau Foundation

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

dr Maria Zalewska

Dyrektor Wykonawczy Auschwitz ‑Birkenau
Memorial Foundation (USA)

Executive Director, Auschwitz ‑Birkenau
Memorial Foundation (USA)

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

Ministry of Culture  
and National Heritage 

Polska / Poland

Fundacja Auschwitz ‑Birkenau 
Auschwitz ‑Birkenau Foundation 

Polska / Poland

Unia Europejska 
European Union

Fundacja Pamięci Ofiar  
Auschwitz ‑Birkenau 

The Memorial Foundation for the Victims  
of Auschwitz‑Birkenau 

Polska / Poland

Ronald S. Lauder 
Joel & Ulrika Citron 

Stany Zjednoczone / USA

Musealia Exhibitions 

Populorum Progressio Onlus

Lagergemeinschaft Auschwitz – Freundeskreis  
der Auschwitzer e.V.

Netta ‑Lee Lax

Martin Rudolph

Baerbel Nemitz

Visigoth Enterprises B.V.

Arndt Wille

Ben McKee

Mw D van Zaanen 

Dr. Arndt Burchard Ludwig Freiherr Freytag  
von Loringhoven

Joanna, Paweł & Michał Gładysz

DARCZYŃCY
DONORS



DARCZYŃCY
DONORS

 Brian McNeill | Gondolat Kiadoi Kor Kiado es Szol | Pascal Gienger | 

R.A. van den Beukel | Stefan Blocker | Jannik Kretschmar |  

Kristin Mancuso | Jason Munn | Damon Rolfs | Thomas Drechsel | 

Matthew E. Langer | Matthias Ferdinand | Mark Berger |  

Tania Galloni | Olenka Czarnocki | Susan Harmon |  

Katrin ‑Nicole Meier | Muna Al.‑Samir |  

Staatlichen Berufsschule Illertissen | Rachael Mills |  

Petter Jacobsen | Zbigniew Felczyński | Cals College Ijsselstein | 

Johann Beneke | Michael Meckler | Roksana Stróżyk |  

Brinja ‑Miralay Urbanski | Sam Baud | Hillary Ledford |  

Charity Anthology | Anja Huste | Thomas & Heike Liebetrau |  

Gloria & Antoni Gasparotti | Sascha Jorg & Jevgenija Marek |  

Tim Van Zuylen | Gerard Block | Clayton Leopold |  

Thomas J. Lynn Jr. | Susan L. Diamond | Raylene Kaufman |  

Samantha Shannon ‑Jones | Paul King | Ben Schepps |  

Kathryn Becker | KW Purchases
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