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WPROWADZENIE

Nigdy Europa nie zawiodła bardziej. 

W dniu wielkiej próby nie zdaliśmy egzaminu. W do-

bie Zagłady zawiodły wszystkie filary europejskości 

– starożytne fundamenty myśli i prawa, chrześcijań-

ski ład moralny, cały dorobek humanizmu i oświe-

cenia. To wszystko okazało się zbyt słabe. Europę 

zdominowała bierność wobec zła, które sama wyge-

nerowała.

To po tej wojnie, a nie żadnej innej, Europa musiała 

stać się inną. Stary kontynent trzeba było przemyśleć 

na nowo.

Auschwitz w tym sensie leży w samym sercu doświad-

czenia europejskiego. Jest największym miejscem Za-

głady, symbolem jej potwornej całości. Dla powojennej 

Europy Auschwitz stał się stałym punktem odniesie-

nia, najpełniej uzasadniając cały powojenny wysi-

łek tworzenia Europy innej, nowej, bardziej ludzkiej 

i wrażliwej. Dziś, gdy tyle mówimy o kryzysie Europy, 

warto o tym pamiętać.

Nie wszystko jest już wygrane i nic nie jest dane raz na 

zawsze. Z każdej frustracji może się odrodzić pogarda 

i nienawiść. Właśnie dziś musimy ponownie odczytać 

lekcję płynącą spod znaku Arbeit macht frei, płynącą 

z dramatu europejskich Żydów, polskich więźniów, 

Romów, jeńców sowieckich i wszystkich ofiar Ausch-

witz oraz całej niemieckiej nazistowskiej Trzeciej Rze-

szy. 

Dlatego przekazuję ten raport. Jest nim zapis codzien-

nego wysiłku kilkuset osób, aby uświadomić bardzo 

wielu milionom to, z czego wyszliśmy i do czego nie 

chcemy już nigdy powrócić.

Nauczmy się zrozumieć źródła dzisiejszego świata 

i hierarchii jego wartości. Pamięć wymaga od nas od-

powiedzialności, a odpowiedzialność może zrodzić się 

tylko z pamięci.

dr Piotr M.A. Cywiński

dr Piotr M.A. Cywiński 

Dyrektor 

Director
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INTRODUCTION

Europe never let itself down so badly. 

On the day, we failed the examination. In the time of 

the Shoah every pillar of Europe crumbled—the age-

 -old foundations of ideas and law, the Christian moral 

order, and all the achievements of humanism and the 

Enlightenment. It all proved too weak. The continent 

was dominated by passivity toward an evil that Eu-

rope itself had generated.

After that war, like no other war, Europe had to change. 

The old continent had to be thought through anew.

Auschwitz, in this sense, lies at the very heart of the 

European experience. It is the greatest center of the 

Shoah, the symbol of a monstrous whole. To postwar 

Europe, Auschwitz became a permanent reference 

point that fully justifies the entire postwar effort 

at creating a different Europe that is new, more hu-

man, and sensitive. Today, when there is so much 

talk about the crisis of Europe, it is worth remem-

bering this.

Not everything is yet won and nothing lasts for-

ever. Contempt and hatred can be reborn out of 

every frustration. Today in particular we must re-

view again the lesson flowing from the words Arbeit 

macht frei, flowing from the drama of the European 

Jews, the Polish prisoners, the Roma, the Soviet 

prisoners, and all the victims of Auschwitz and of 

the entire Nazi German Third Reich.

This is why I am sending you this report. It is the 

record of the daily exertions of several hundred peo-

ple to make a great many millions aware of where we 

come from and where we never want to return.

Let us learn to understand the sources of today’s 

world and the hierarchy of its values. Remembrance 

demands responsibility of us, and responsibility can 

arise only from remembrance. 

Dr. Piotr M.A. Cywiński
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MIĘDZYNARODOWE GŁOSY POPARCIA 

Zechciał mi Pan przesłać ostatni roczny raport Mu-

zeum Auschwitz  -Birkenau i zwrócić moją uwagę na 

absolutną konieczność zachowania dla przyszłych po-

koleń tego miejsca należącego do światowej pamięci. 

Pragnę Panu za to podziękować. Korzystam z tej okazji, 

aby podkreślić istotną rolę Fundacji, którą Pan kieruje 

i złożyć ukłon w kierunku akcji, którą Pan prowadzi 

wraz z prof. Władysławem Bartoszewskim. Dzięki Pań-

skim działaniom państwa członkowskie UE są jeszcze 

bardziej zmobilizowane do wypełnienia imperatywne-

go nakazu wierności wobec tej pamięci i solidarności 

w służbie wspólnego dziedzictwa europejskiego. 

You were so kind as to send me the most recent 

Auschwitz  -Birkenau Museum report and draw my 

attention to the absolute necessity of preserving 

for future generations this place that belongs to the 

world’s memory. I thank you for this. Let me take 

advantage of the occasion to stress the essential role 

of the Foundation that you head and to express my 

respects for the direction of the campaign that you 

lead together with Prof. Władysław Bartoszewski. 

Thanks to your work the EU member states have 

greater motivation to meet the imperative of loyalty 

to this memory and solidarity in the service of the 

shared European heritage. 

François Fillon 

Premier Francji

Prime Minister of France

Jestem przekonana co do wagi edukacji i informo-

wania na rzecz zapewnienia tego, aby ofiar rasizmu 

i antysemityzmu nie było już więcej, podczas gdy inni 

biernie się temu przyglądają. Jest to wielkie zadanie, 

ponieważ są to straszne przestępstwa, które nie pod-

legają przedawnieniu, gdyż nowe rasistowskie i anty-

semickie akty przemocy zagrażają nowym ofiarom 

i ponieważ wiedza i informacja zaniknie, o ile nie będą 

prowadzone działania informacyjne wśród przedsta-

wicieli nowych pokoleń. 

I am convinced of the importance of education and 

information to ensure that racism and anti-Semi-

tism do not create more victims whole others stand 

passively by. This is an enormous task because these 

crimes are abominable and are therefore not sub-

ject to statute of limitations, because new racist and 

anti-Semitic outrages are threatening new victims, 

because knowledge and information is likely to dis-

appear unless constant efforts are made to inform 

new generations.

Micheline Calmy  -Rey 

Prezydent Szwajcarii

President of Switzerland

Nazistowski obóz koncentracyjny Auschwitz-

 -Birkenau jest jednym z najbardziej dramatycznych 

świadectw zbrodni przeciwko ludzkości, które powin-

no pozostać mocnym ostrzeżeniem na przyszłość. 

Ochrona pamięci i oddanie hołdu dziedzictwu Holo-

kaustu jest naszym obowiązkiem i powinnością wo-

bec przyszłych pokoleń. Polska i Republika Czeska są 

świadome tego moralnego obowiązku i nieustannie 

próbują realizować to zobowiązanie. 

The Nazi concentration camp Auschwitz-Birkenau 

is one of the most dramatic testimony of the crimes 

against humanity which should remain a strong 

warning for the future. Preserving the memory and 

paying tribute to the legacy of the Holocaust is our 

obligation and commitment to future generations. 

Poland and the Czech Republic are aware of this 

moral duty and are continually trying to address 

this commitment.

 

Petr Nečas 

Premier Czech

Prime Minister of the Czech Republic





INTERNATIONAL VOICES OF SUPPORT

W czasach, kiedy liczba ocalałych każdego roku male-

je, coraz ważniejsza jest praca Państwowego Muzeum 

Auschwitz  -Birkenau. Doceniamy Państwa wysiłki 

w upamiętnianiu przeszłości, a także Wasz wkład we 

wspólne działania na rzecz zapewnienia tego, aby 

tamten horror nigdy się nie powtórzył.

With the number of survivors dwindling with each 

passing year, the work of the Auschwitz-Birkenau 

State Museum grows even more important. We ap-

preciate your efforts to memorialize the past and 

your contribution to our collective efforts to ensure 

that these horrors are never repeated.

Ron Dermer 

Główny doradca premiera Izraela

Chief Adviser to the Prime Minister of Israel

Słusznie Pan Dyrektor napisał we wstępie, że „słowa 

Ocalałych i Miejsce Pamięci potrzebują siebie nawza-

jem”. Trzeba o tym pamiętać i przypominać. Miejmy 

nadzieję, że solidarność ludzka, w wymiarze między-

narodowym, pomoże zrealizować to wspólne moralne 

zobowiązanie wobec Ofiar i pozostanie żywym sym-

bolem i przestrogą.

You were right to note in the introduction that “the 

words of the Survivors and the Memorial need each 

other.” We should remember this and remind our-

selves of it. We hope that human solidarity, in an 

international dimension, will help in meeting this 

shared moral obligation toward the Victims and in 

remaining a living symbol and warning.

Arcybiskup / Archbishop Józef Kowalczyk

Prymas Polski

Primate of Poland

Gratuluję gorliwości oraz sił w prowadzeniu tego 

szczególnego dzieła w miejscu, z którego nauka o czło-

wieku płynie – ta okrutna, zasmucająca naszą pamięć, 

i ta heroiczna, ukazująca miłość i odwagę mocniejsze 

niż śmierć.

I congratulate you on your zeal and strength in car-

rying out this special work in a place that has so 

much to teach us about mankind—the cruel things 

that sadden our memory and the heroic things that 

demonstrate love and courage more powerful than 

death. 

Arcybiskup / Archbishop Józef Michalik

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Chairman of the Conference of the Polish Episcopate

Szczególnie budujący jest fakt, że poszukiwanie odpo-

wiedzi na bolesne pytania historii w miejscu tak wy-

jątkowym przyciąga coraz większe rzesze młodzieży. 

Jestem przekonana, że zaangażowanie ludzi chcących 

przyczynić się do zachowania autentyzmu Miejsca Pa-

mięci przyniesie pożądane efekty i że już niebawem 

uda się Państwu zakończyć tworzenie „żelaznego ka-

pitału”.

It is a particularly inspiring fact that the search for 

answers to history’s painful questions in such an ex-

ceptional place is attracting increasing numbers of 

young people. I am convinced that the commitment 

by people desirous of contributing to preserving the 

authenticity of the Memorial will have the desired 

effect and you will soon finish raising this “emer-

gency capital.”

Irena Lipowicz

Rzecznik Praw Obywatelskich RP

Human Rights Defender of the Republic of Poland





Paweł Sawicki

Biuro Prasowe

Press Office

1. Teren byłego obozu 

Auschwitz II  -Birkenau. 

Nowy plan bezpieczeństwa 

Muzeum zwiększy jeszcze 

bardziej m.in. poziom 

zabezpieczeń technicznych 

i przeciwpożarowych

2. Prezydent RP 

Bronisław Komorowski 

na uroczystościach 66. 

rocznicy wyzwolenia 

Auschwitz

W YDARZENIA 2011

W 2011 r. rozpoczęto realizację nowego planu bez-

pieczeństwa Muzeum. Obejmuje on m.in. działa-

nia związane z zabezpieczeniem fizycznym i tech-

nicznym oraz systemy wczesnego wykrywania 

pożaru, sygnalizacji alarmu pożaru, a także stałe 

urządzenia gaśnicze.

STYCZEŃ

27 stycznia

66. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz. W uro-

czystościach, u boku byłych więźniów obozu, sta-

nęli prezydenci Bronisław Komorowski i Christian 

Wulff. Była to pierwsza wspólna wizyta prezyden-

tów Polski i Niemiec w Auschwitz. Podczas uroczy-

stości rocznicowych prof. Władysław Bartoszewski, 

były więzień i twórca Fundacji Auschwitz  -Birkenau, 

skierował do całego świata specjalny Apel o pomoc 

w zachowaniu autentycznych pozostałości byłego 

obozu. 

LUTY 

1 lutego

Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz odwiedziła 

delegacja blisko 200 osobistości i przedstawicieli 

rządów 40 krajów – przede wszystkim arabskich 

i muzułmańskich. Wizyta była częścią Projektu 

Alladyn, realizowanego od 2009 r. przez francu-

ską pozarządową organizację o tej samej nazwie. 

Jej celem jest promocja międzykulturowych kon-

taktów, głównie między światem żydowskim i mu-

zułmańskim, a także przeciwdziałanie negacjo-

nizmowi i szerzenie wiedzy na temat Holokaustu 

w świecie islamu.

Ludzie Dobrej Woli, niosący w czasie wojny pomoc 

więźniom obozu Auschwitz, zostali odznaczeni 

Orderami Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP 

Bronisława Komorowskiego. Historykom Muzeum 

udało się ustalić nazwiska ponad 1200 Polaków 

z Oświęcimia i okolic, którzy pomagali więźniom, 

ryzykując życiem swoim i swoich rodzin. 

Luty

Ukazał się angielskojęzyczny wybór poezji o Ausch-

witz pt. The Auschwitz Poems. An Anthology. Ob-

szerny tom zawiera 400 wierszy autorstwa 250 

poetów z całego świata: zarówno byłych więź-

niów obozu (m.in. Haliny Birenbaum, Tadeusza 

Borowskiego, Charlotte Delbo, Friedricha Löwy, 

Primo Leviego, Elie Wiesela), jak i poetów współ-

czesnych, w tym noblistów (Salvatore Quasimodo, 

Roalda Hoffmanna, Wisławy Szymborskiej i Cze-

sława Miłosza). 

1





A new plan for Museum security was initiated in 

2011. Among other things, it includes measures 

connected with physical and technical safety, as 

well as a system for early detection of fires and 

signaling fire alarms, and permanent extin-

guishing equipment. 

JANUARY

January 27

The sixty  -sixth anniversary of the liberation of 

the Auschwitz camp. Presidents Bronisław Ko-

morowski and Christian Wulff stood alongside 

former camp prisoners during the ceremonies. 

This was the first joint visit to Auschwitz by the 

presidents of Poland and Germany. During the 

anniversary observances, Professor Władysław 

Bartoszewski, a former prisoner and the found-

er of the Auschwitz  -Birkenau Foundation, ad-

dressed a special Appeal to the whole world for 

help in preserving the authenticity of the re-

mains of the former camp. 

FEBRUARY

February 1

A delegation of almost 200 personages and gov-

ernment officials from forty mostly Arab and 

Muslim countries visited the Auschwitz Memo-

rial. The visit was part of Project Alladin, begun 

in 2009 by a French NGO of the same name. The 

goal is to promote intercultural contacts, mainly 

between the Jewish and Muslim worlds, as well 

as to counter denial and disseminate knowledge 

of the Holocaust in the world of Islam.

People of Good Will who aided Auschwitz prison-

ers during the war received the Order of Poland 

Reborn from President Bronisław Komorowski 

of the Polish Republic. Museum historians have 

succeeded in establishing the names of more 

than 1,200 Poles from Oświęcim and the vicinity 

who risked their own lives and the lives of their 

families to aid prisoners. 

February

A selection of poetry in English, The Auschwitz 

Poems: An Anthology, was published. The large 

volume contains 400 poems by 250 poets from 

around the world including former Auschwitz 

prisoners (Halina Birenbaum, Tadeusz Borow-

ski, Charlotte Delbo, Friedrich Löwy, Primo 

Levi, Elie Wiesel, and others) and contemporary 

poets, some of whom have won the Nobel prize 

(Salvatore Quasimodo, Roald Hoffmann, Wisława 

Szymborska, and Czesław Miłosz). 

2011 EVENTS

2

Bartosz Bartyzel

Biuro Prasowe

Press Office

1. Grounds of the former 

Auschwitz II-Birkenau 

camp. The new Museum 

security plan further 

enhances the level 

of technical safety 

and fire prevention

2. Polish President 

Bronisław Komorowski 

at ceremonies marking 

the 66th anniversary 

of the liberation 

of Auschwitz





MARZEC

Ruszył nabór na kursy internetowe dotyczące 

historii Auschwitz i Zagłady. Muzeum jest jedną 

z pierwszych tego typu placówek na świecie, która 

uruchomiła platformę edukacji internetowej o tej 

tematyce.

23 marca 

Rozpoczęła się 12. edycja studiów podyplomo-

wych „Totalitaryzm – Nazizm – Holokaust” or-

ganizowanych przez Międzynarodowe Centrum 

Edukacji o Auschwitz i Holokauście oraz Instytut 

Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krako-

wie. Ich tematyka obejmuje zarówno zagadnienia 

z zakresu historii systemów totalitarnych, II wojny 

światowej, ze szczególnym uwzględnieniem histo-

rii Zagłady, jak również zagadnienia z zakresu hi-

storii i kultury Żydów oraz Romów.

KWIECIEŃ 

8 kwietnia

Poruszone apelem Fundacji Auschwitz  -Birkenau 

nastoletnie rodzeństwo z Cincinnati w stanie 

Ohio (USA) zorganizowało w swojej szkole zbiór-

kę pieniędzy, podczas której udało się zgromadzić 

1,2 tys. dolarów. Pieniądze trafią na Fundusz 

Wieczysty Fundacji, z którego zysk przeznaczony 

będzie na konserwację terenów byłego niemieckie-

go obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. 

To jeden z przykładów inicjatyw młodych ludzi 

z całego świata, angażujących się na rzecz zacho-

wania Miejsca Pamięci dla przyszłych pokoleń.

11  -15 kwietnia

Centrum Edukacji gościło grupę oficerów i kade-

tów z Fortu Leavenworth, uczestników semina-

rium im. Rafała Lemkina. Uczestniczyło w nim 

35 Amerykanów, którzy wysłuchali wykładów 

dotyczących m.in. historii Zagłady i obozu Ausch-

witz, roli armii niemieckiej w procesie ludobój-

stwa, psychologii sprawców, a także prawnych 

aspektów i roli wojska w jego zapobieganiu.

1

1. Jednym z tematów 

lekcji e  -learningowych 

przygotowanych przez 

specjalistów Muzeum 

są warunki egzystencji 

w obozie Auschwitz

2. Wydawany po polsku 

i angielsku miesięcznik 

Muzeum „Oś Oświęcim 

– Ludzie – Historia – 

Kultura” obchodził 

w kwietniu swoje 

trzecie urodziny

W YDARZENIA 2011





MARCH

Enrollment began for an online course cover-

ing the history of Auschwitz and the Holocaust. 

The Museum is one of the first institutions of its 

kind anywhere in the world to feature an inter-

net education platform on the subject. 

March 23 

For the twelfth time, the postgraduate course on 

Totalitarianism, Nazism, and the Holocaust, of-

fered by the International Center for Education 

about Auschwitz and the Holocaust in conjunc-

tion with the History Institute of the Pedagogi-

cal University in Cracow, began. It covers issues 

in the history of totalitarian systems and World 

War II, with special emphasis on the history of 

the Holocaust and issues in the history and cul-

ture of the Jews and Roma. 

APRIL 

April 8

Moved by an appeal from the Auschwitz  -Birkenau 

Foundation, teenage siblings from Cincinnati 

(U.S.) organized a fundraising drive at their school 

and collected $1,200. They donated the money to 

the Foundation’s Perpetual Fund, which will gen-

erate income to conserve the grounds of the for-

mer Nazi German Auschwitz concentration camp 

and extermination center. This is one example of 

young people from all over the world taking the 

initiative and getting involved in preserving the 

Memorial for future generations. 

April 11  -15

The Education Center played host to a group of of-

ficers and cadets from Fort Leavenworth attending 

the Raphael Lemkin Seminar. The 35 Americans 

in attendance listened to lectures on the history 

of the Holocaust and Auschwitz, the role of the 

German army in the genocide process, the psy-

chology of perpetrators, as well as legal aspects, 

and the role of the army in genocide prevention.

2

1. One of the subjects 

for the e-learning lessons 

prepared by Museum 

specialists is living 

conditions in Auschwitz

2. The Auschwitz 

Memorial Monthly 

Magazine Oś 

Oświęcim—People—

History—Culture 

celebrated its third 

anniversary in April

2011 EVENTS
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1. 21. posiedzenie 

Międzynarodowej Rady 

Oświęcimskiej

2. Scalony 

i zakonserwowany 

napis „Arbeit macht frei” 

pokazano na specjalnej 

konferencji prasowej

3. 20. Marsz Żywych

MAJ

Zniszczony przez złodziei napis „Arbeit macht 

frei” znad historycznej bramy głównej obozu 

Auschwitz I został scalony i zakonserwowany. – 

Kradzież i zniszczenie napisu były symbolicznym 

atakiem na Pamięć. Chodziło bowiem nie tylko 

o przedmiot niezwykłej wagi historycznej, ale 

i o jedno z najsłynniejszych haseł propagandy to-

talitarnej, niezwykle dziś mocną przestrogę przed 

szaleństwem nacjonalizmu, rasizmu i antysemity-

zmu. Sprawcy byli blisko swego haniebnego celu, 

ale nie udało im się – powiedział dyrektor Mu-

zeum dr Piotr M.A. Cywiński. 

2 maja

20. Marsz Żywych. Około 6 tys. młodych Żydów 

z całego świata oraz ponad tys. młodych Polaków 

przeszło spod bramy z napisem „Arbeit macht frei” 

z Auschwitz I w pobliże ruin komór gazowych i kre-

matoriów byłego obozu Auschwitz II  -Birkenau. 

26 maja

Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił, że zasili Fundusz 

Wieczysty Fundacji Auschwitz  -Birkenau kwotą 

2,15 mln funtów brytyjskich. Decyzja rządu pre-

miera Davida Camerona przybliża realizację celu 

Fundacji zebrania 120 mln euro, z których przy-

chód pokryje koszty prac konserwatorskich na te-

renie Miejsca Pamięci (więcej na temat Funduszu 

na str. 26).

CZERWIEC 

1  -2 czerwca

21. posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświę-

cimskiej. Głównym tematem dyskusji była sytu-

acja finansowa muzeów znajdujących się na tere-

nach byłych niemieckich nazistowskich obozów 

koncentracyjnych i zagłady. Członkowie MRO roz-

mawiali także m.in. o pracach nad nową wystawą 

główną oraz ekspozycją rosyjską w Miejscu Pamię-

ci Auschwitz. 

14 czerwca

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Nazi-

stowskich Obozów Koncentracyjnych pracowni-

cy i dyrektor Muzeum złożyli wieniec pod Ścianą 

Straceń. Towarzyszyli im uczestnicy inauguracyj-

nej konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Stu-

diów nad Holokaustem, która odbywała się w tych 

dniach w Miejscu Pamięci. 

1 2
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1. The International 

Auschwitz Council 

in session

2. The reassembled and 

conserved Arbeit macht frei 

inscription shown 

at a special press 

conference

3. 20. March of the Living

MAY

The Arbeit macht frei inscription from above the 

historical main gate of the Auschwitz I camp, 

destroyed by thieves, was reconstituted and con-

served. “The theft and destruction of the sign was 

a symbolic attack on remembrance. It was not only 

a matter of an object of extraordinary historical 

significance, but also one of the most infamous 

slogans of totalitarian propaganda, an especially 

powerful warning today against the madness 

of nationalism, racism, and antisemitism. The 

perpetrators nearly achieved their heinous goal, 

but they did not succeed,” said Museum Director 

dr. Piotr M.A. Cywiński.

May 2

The twentieth March of the Living. About six 

thousand young Jews from all over the world and 

more than a thousand young Poles marched from 

the Arbeit macht frei gate at the Auschwitz I site to 

the vicinity of the ruins of the gas chambers and 

crematoria at the Auschwitz II  -Birkenau site. 

May 26

The government of the United Kingdom announced 

that it will support the Auschwitz  -Birkenau Founda-

tion Perpetual Fund with a donation of £2.15 mil-

lion. The decision by David Cameron’s government 

brings the Foundation closer to its goal of raising 

€120 million, generating income to cover the cost of 

conservation work on the grounds of the Memorial 

(for more about the Fund see p. 26).

JUNE

June 1  -2

At the twenty  -first session of the International 

Auschwitz Council, the main subject under dis-

cussion was the financial situation of Museums 

on the sites of Nazi German concentration camps 

and extermination centers. Council members also 

considered the state of work on the new main ex-

hibition and the Russian exhibition at the Ausch-

witz Memorial. 

June 14

To mark the National Day of Remembrance for 

the Victims of Nazi Concentration Camps, the 

staff and director of the Museum laid a wreath at 

the Death Wall. They were accompanied by par-

ticipants in the inaugural conference of the Eu-

ropean Association for Holocaust Studies, taking 

place at the Memorial. 
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1. Obchody Dnia Pamięci 

o Zagładzie Romów 

na terenie byłego obozu 

Auschwitz II  -Birkenau

2. Przedstawiciele 

Międzynarodowej Rady 

Chrześcijan i Żydów 

na rampie w byłym obozie 

Auschwitz II  -Birkenau

1

LIPIEC

Specjaliści Muzeum zostali zaproszeni w cha-

rakterze ekspertów do udziału w konferencji 

organizowanej w Jerozolimie przez European 

Holocaust Research Infrastructure. EHRI to ini-

cjatywa badawcza grupy organizacji i instytucji 

z całego świata związanych z dokumentowaniem 

zbrodni niemieckiego nazizmu.

Odbyła się pierwsza Międzynarodowa Akademia 

Letnia: Historia, Pamięć, Edukacja. W programie 

projektu skierowanego do odbiorców angielskoję-

zycznych znalazły się m.in. wykłady i dyskusje na 

tematy związane z historią Auschwitz oraz dzieja-

mi powojennymi. Debatowano także nad zadania-

mi edukacyjnymi stojącymi w XXI w. przed Mu-

zeum Auschwitz, najbardziej na świecie znanym 

Miejscem Pamięci i zarazem symbolem Zagłady.

5 lipca

Członkowie Międzynarodowej Rady Chrześcijan 

i Żydów (ICCJ) po raz pierwszy w historii orga-

nizacji odwiedzili Miejsce Pamięci Auschwitz. 

Ponadstuosobowa grupa Żydów i chrześcijan róż-

nych wyznań z 27 krajów przeszła Drogą Pamięci 

na terenie byłego obozu Auschwitz II  -Birkenau. 

Wizyta była częścią krakowskiego spotkania 

ICCJ pod hasłem „Religie i ideologie. Polskie per-

spektywy na przyszłość”.

10  -21 lipca

21 edukatorów z Izraela uczestniczyło w semi-

narium „Auschwitz w zbiorowej świadomości 

w Polsce i na świecie. Rola i znaczenie pamię-

ci Auschwitz  -Birkenau dla Żydów i Polaków”. 

Uczestnikami byli pracownicy Instytutu Pa-

mięci Yad Vashem w Jerozolimie, przewodnicy 

przyjeżdżający z młodzieżą izraelską do Polski, 

a także pracownicy różnych działów Instytutu. 

Wiele spośród wykładów poświęconych było 

wspólnej polsko  -żydowskiej historii społecznej 

i politycznej oraz współczesnym kontaktom 

polsko  -żydowskim.

SIERPIEŃ 

2 sierpnia

67. rocznica likwidacji tzw. obozu rodzinnego 

dla Sinti i Romów. Wśród uczestników obcho-

dów Dnia Pamięci o Zagładzie Romów, które 

odbyły się na terenie byłego obozu Auschwitz II  -

-Birkenau, znaleźli się m.in. byli więźniowie 

nazistowskich obozów i gett, przedstawiciele 

19 organizacji romskich oraz rządów. Obchodom 

towarzyszyła premiera publikacji z serii „Głosy 

Pamięci” poświęconej Romom, którzy zginęli 

w Auschwitz. 

14 sierpnia

Ponad dwa tys. osób, wśród nich byli więźnio-

wie Auschwitz i pielgrzymi z całej Polski, wzię-

ło udział w uroczystościach 70. rocznicy śmierci 

Maksymiliana Kolbe. Mszę świętą koncelebro-

wali kardynałowie, biskupi, księża i zakonnicy. 

Na polowym ołtarzu znalazła się m.in. czarna 

róża Benedykta XVI, którą papież obdarzył Miej-

sce Pamięci w czasie swej pielgrzymki w 2006 r.
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1. Observances of Roma 

Genocide Remembrance 

Day on the grounds of the 

former Auschwitz II-

-Birkenau

2. Representatives of the 

International Conference 

of Christians and Jews on 

the ramp in the former 

Auschwitz II-Birkenau 

camp

2

JULY

Museum specialists were invited to participate as 

experts at a conference organized in Jerusalem by 

the European Holocaust Research Infrastructure, 

a research initiative by a group of organizations 

and institutions from around the world involved 

in documenting the crimes of German Nazism. 

The first International Summer Academy: His-

tory, Remembrance, and Education was held. The 

program, intended for an English  -speaking audi-

ence, included lectures and discussions on sub-

jects connected with the history of Auschwitz and 

the postwar period. There were also debates about 

the educational challenges facing the Auschwitz 

Museum, the best known Memorial in the world 

and at the same time a symbol of the Holocaust, 

in the twenty  -first century. 

July 5

Members of the International Council of Christians 

and Jews (ICCJ) visited the Auschwitz Memorial 

for the first time in the history of the organization. 

More than 100 Jews and Christians of various de-

nominations from 27 countries walked the Path of 

Remembrance on the grounds of the former Ausch-

witz II  -Birkenau camp. The visit was part of the Cra-

cow meeting of the ICCJ under the keyword Religion 

and Ideology: Polish Perspectives on the Future. 

July 10  -21

Twenty  -one educators from Israel attended a sem-

inar on Auschwitz in the Collective Awareness in 

Poland and the World: The Role and Significance 

of the Remembrance of Auschwitz  -Birkenau for 

Jews and Poles. The participants were members of 

the staff of the Yad Vashem Remembrance Insti-

tute in Jerusalem who accompany Israeli youth to 

Poland, and employees of various departments of 

the Institute. Many of the lectures were devoted 

to the shared Polish social and political history 

and contemporary Polish  -Jewish contacts. 

AUGUST 

August 2

The sixty  -seventh anniversary of the liquida-

tion of the so  -called family camp for Sinti and 

Roma. Participants in observances of Roma 

Genocide Remembrance Day on the grounds of 

the former Auschwitz II  -Birkenau camp were 

former prisoners of Nazi camps and ghettos, 

representatives of nineteen Roma organiza-

tions, and government officials. The publica-

tion of a volume in the Voices of Memory series 

dedicated to the Roma who perished in Ausch-

witz also marked the occasion.

August 14

More than two thousand people, including for-

mer Auschwitz prisoners and pilgrims from all 

over Poland, attended ceremonies marking the 

seventieth anniversary of the death of Maksy-

milian Kolbe. Cardinals, bishops, priests, and 

monks concelebrated Mass. On the outdoor altar 

lay the black rose that Pope Benedict XVI donat-

ed to the Memorial during his 2006 pilgrimage. 
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1. Marsz milczenia 

uczestników Światowego 

Kongresu Miłosierdzia 

Bożego w byłym obozie 

Auschwitz II  -Birkenau

2. Odnaleziona w ziemi 

przy ruinach krematoriów 

bransoletka wykonana 

w getcie Litzmannstadt 

prezentowana na wystawie 

„Sztuka zakazana”

1

WRZESIEŃ

Rząd Izraela włączył się w projekt budowy Fun-

duszu Wieczystego Fundacji Auschwitz  -Birkenau. 

Premier Benjamin Netanjahu zapowiedział, 

że wsparcie wyniesie 3,6 mln nowych szekli, czyli 

ok. mln dolarów (więcej o Funduszu na str. 26).

PAŹDZIERNIK

Odbyła się konferencja naukowa, podczas której 

specjaliści z muzeów i miejsc pamięci z Izraela, 

Niemiec, Polski i Stanów Zjednoczonych rozma-

wiali na temat sztuki tworzonej w gettach i obo-

zach koncentracyjnych. Omawiano m.in. liczbę 

i tematykę zachowanych prac, a także mówiono 

o kwestiach związanych z przechowywaniem, 

konserwacją, opracowaniem i udostępnianiem 

obiektów artystycznych i historycznych. Konfe-

rencja towarzyszyła wystawie „Sztuka zakazana” 

(więcej na str. 44).

4 października

Miejsce Pamięci odwiedzili uczestnicy Świato-

wego Kongresu Miłosierdzia Bożego. Ok. 1,5 tys. 

osób przeszło w marszu milczenia wzdłuż rampy 

w Birkenau pod ruiny krematoriów i komór gazo-

wych. Tam, przy pomniku ofiar obozu, uczestni-

cy, reprezentujący wszystkie kontynenty świata, 

zapalili znicze, po czym odmówiono modlitwę 

o pokój i miłosierdzie dla świata. 

5 października

Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał 

specjalną ustawę dotyczącą polskiego wsparcia 

dla Funduszu Wieczystego Fundacji Auschwitz-

 -Birkenau. Wyniesie ono 10 mln euro. „To miej-

sce stanowi uniwersalny symbol zła i jest bardzo 

ważnym punktem odniesienia dla wielu ludzi na 

całym świecie” – napisano w uzasadnieniu ustawy. 

Polski wkład finansowy to ok. 8% całego Fundu-

szu Wieczystego (więcej o Funduszu na str. 26).

8  -14 października

„Nauczanie o Holokauście: łączenie wizyt studyj-

nych z pracą pedagogiczną” było hasłem semi-

narium dla edukatorów i nauczycieli z krajów 

członkowskich Rady Europy. Wzięli w nim udział 

edukatorzy m.in. z: Francji, Austrii, Gruzji, Ru-

munii, Hiszpanii, Malty, Włoch, Portugalii, Fin-

landii i Polski. Głównym celem było odpowiednie 

przygotowanie ich do pracy i wizyt z młodymi 

ludźmi w Muzeum Auschwitz i innych Miejscach 

Pamięci.
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1. Silent march by 

participants in the World 

Divine Mercy Congress in 

the former Auschwitz II-

-Birkenau camp

2. A bracelet made in the 

Litzmannstadt ghetto 

and found in the ground 

near the crematorium 

ruins, presented at the 

Forbidden Art exhibition

2

SEPTEMBER 

The government of Israel joined the effort to 

build up the Auschwitz  -Birkenau Foundation 

Perpetual Fund. Prime Minister Benjamin 

Netanyahu announced support amounting to 

3.6 million new shekels, or about a million dol-

lars (for more about the Fund see p. 26).

OCTOBER

At a scholarly conference, specialists from mu-

seums and memorials in Israel, Germany, Po-

land, and the United States discussed art cre-

ated in the ghettos and concentration camps. 

They considered the number of extant works 

and their subject matter, as well as discussing 

issues connected with the preservation, con-

servation, study, and exhibiting of artistic and 

historical objects. The conference accompanied 

the Forbidden Art exhibition (see p. 45).

October 4

Participants in the World Divine Mercy Con-

gress visited the Memorial. About 1,500 people 

held a silent march along the ramp in Birkenau 

to the ruins of the crematoria and gas cham-

bers. There, at the monument to victims of the 

camp, the participants representing every con-

tinent lighted candles, after which they said 

prayers for peace and mercy for the world. 

October 5

Polish President Bronisław Komorowski signed 

a special law on the country’s support for the 

Auschwitz  -Birkenau Foundation Perpetual 

Fund, to the amount of €10 million. “This place 

represents a universal symbol of evil and is 

a very important reference point for many 

people all around the world,” reads the justi-

fication for the statute. The Polish financial 

contribution is about eight percent of the en-

tire Perpetual Fund (for more about the Fund 

see p. 26).

October 8  -14

Teaching about the Holocaust: Combining 

Study Visits with Pedagogical Work was the 

keynote of a seminar for educators and teach-

ers from member states of the Council of Eu-

rope. Educators from France, Austria, Georgia, 

Romania, Spain, Malta, Italy, Portugal, Finland 

and Poland took part. The main goal was pre-

paring them appropriately to work and visits 

with young people at the Auschwitz Museum 

and other memorial sites. 
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1. Spotkanie z byłymi 

więźniami Auschwitz

2. Podpisanie umowy na 

grant Komisji Europejskiej 

na wsparcie działań 

konserwatorskich 

w Miejscu Pamięci

3. Edukatorzy z Polski 

w Dolinie Gmin 

w Instytucie Yad Vashem 

w Jerozolimie

LISTOPAD

Przedstawiciele ministerstw spraw zagranicz-

nych z całego świata wzięli udział w seminarium 

im. Rafała Lemkina poświęconym zbrodniom 

ludobójstwa, którego współorganizatorem było 

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz 

i Holokauście. Ma ono na celu uwrażliwianie pra-

cowników rządowych średniego szczebla na pro-

blem ludobójstwa, w tym jego polityczne, ekono-

miczne i humanitarne konsekwencje. 

W ostatnich miesiącach roku konserwacji pod-

dane zostały metalowe elementy stanowiące 

pozostałości po wyposażeniu krematoriów. Jed-

nym z etapów konserwacji było usuwanie starych 

powłok zabezpieczających. Obiekty oczyszczane 

były w technologii suchego lodu.

8  -9 listopada

Byli więźniowie Auschwitz: Zofia Posmysz, Juliusz 

Zon oraz Wacław Długoborski byli bohaterami se-

sji edukacyjnej „Auschwitz we wspomnieniach by-

łych więźniów”. Wspomnień naocznych świadków 

niemieckich zbrodni wysłuchało prawie 300 osób, 

przede wszystkim uczniowie szkół średnich. 

12  -26 listopada

Grupa 25 nauczycieli, pracowników muzeów, 

a także edukatorów z ośrodków zajmujących się 

historią Zagłady i II wojny światowej z Polski 

wzięło udział w seminarium „Judaizm – dzieje 

i kultura Żydów polskich – Holokaust” w Insty-

tucie w Yad Vashem w Jerozolimie. W programie 

seminarium znalazły się przede wszystkim wy-

kłady historyczne oraz warsztaty dotyczące me-

todologii nauczania o Zagładzie.

GRUDZIEŃ

Państwowe Muzeum Auschwitz  -Birkenau zakoń-

czyło proces przenoszenia strony internetowej 

pod nowy adres: www.auschwitz.org.

13 grudnia

4 mln euro przeznaczyła Komisja Europejska 

na wsparcie Miejsca Pamięci w ramach projektu 

„Auschwitz – Zachowanie Autentyzmu – dziewięć 

zadań na lata 2012  -2015”. Fundusze pochodzą 

z programu „Europa dla obywateli”. W ramach pro-

jektu planowane są m.in. badania archeologiczne 

i hydrologiczno  -geologiczne terenu na odcinku BI 

byłego obozu Auschwitz II  -Birkenau.

20 grudnia

Premier François Fillon zapowiedział wkład Fran-

cji w Fundusz Wieczysty Fundacji Auschwitz-

 -Birkenau. W ciągu pięciu lat Francja przekaże 

5 mln euro (więcej o Funduszu na str. 26).
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1. A meeting with former 

Auschwitz prisoners

2. Signing the contract 

for a European 

Commission grant 

to support conservation 

work at the Memorial

3. Educators from 

Poland in the Valley 

of the Communities 

at the Yad Vashem 

Institute in Jerusalem

NOVEMBER

Representatives of ministries of foreign affairs 

from all over the world attended the Raphael Lem-

kin seminar on crimes of genocide, co  -organized 

by the International Center for Education about 

Auschwitz and the Holocaust. The aim was to make 

middle  -ranking government officials sensitive to 

the problem of genocide, including its political, eco-

nomic, and humanitarian ramifications. 

In recent months surviving metal elements of 

the crematoria equipment were conserved. One 

stage in the conservation was the removal of old 

protective layers. The items were cleaned using 

the dry  -ice technique. 

November 8  -9

Former Auschwitz prisoners Zofia Posmysz, 

Juliusz Zon, and Wacław Długoborski were the 

main guests at an educational session titled 

Auschwitz in the Recollections of Former Pris-

oners. Almost three hundred people, above all 

secondary  -school students, listened to their 

reminiscences.

November 12  -26

A group of 25 teachers, museum staff, and educa-

tors from centers dealing with the history of the 

Holocaust and the Second World War in Poland 

took part in a seminar at the Yad Vashem Insti-

tute in Jerusalem on Judaism, the History and 

Culture of Polish Jews, and the Holocaust. The 

seminar program consisted mainly of historical 

lectures and workshops on methods of teaching 

about the Holocaust. 

December

The Auschwitz  -Birkenau State Museum com-

pleted the process of moving its website to a new 

address: www.auschwitz.org.

December 13

The European Commission appropriated €4 mil-

lion to support the Memorial within the frame-

work of the project Auschwitz—Maintaining 

Authenticity—Ten Tasks for the Years 2012  -2015. 

The funds come from the Europe for Citizens Pro-

ject. Archaeological and hydro  -geological exami-

nations of the terrain in sector BI of the former 

Auschwitz II-Birkenau camp are planned within 

the project framework. 

December 20

Prime Minister François Fillon announced 

a French contribution to the Auschwitz  -Birkenau 

Foundation Perpetual Fund. Over the course 

of five years, France will contribute €5 million 

(for more about the Fund see p. 26).
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Porównanie frekwencji odwiedzających w latach 2001  -2011

Comparison of number of visitors between 2001 and 2011

AUSCHWITZ W SERCACH ŚWIATA
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Magdalena Luranc

Sekcja Obsługi 

Odwiedzających

Visitor Services 

Section

W 2011 r. Miejsce Pamięci odwiedziło rekordowe 

1,4 mln osób. Niemal wszyscy wybrali możliwość po-

znawania historii obozu koncentracyjnego i ośrod-

ka zagłady pod opieką ponad 270 licencjonowanych 

przewodników Muzeum, oprowadzających w blisko 

20 językach. Wizyty obejmowały obie części byłego 

obozu: Auschwitz I oraz Auschwitz II  -Birkenau.

Attendance at the Memorial in 2011 was 1,400,000 

people, a record. Almost all of them took the oppor-

tunity of learning about the history of the concen-

tration camp and extermination center in the com-

pany of the more than 270 licensed Museum guides, 

who work in almost twenty languages. The visits 

included both parts of the former camp: Auschwitz I 

and Auschwitz II  -Birkenau.

Magdalena Urbaniak

Sekcja Obsługi 

Odwiedzających

Visitor Services Section



Europa z Rosją i Izraelem
Europe (including Russia and Israel) 

 1240000

Azja (bez Rosji i Izraela) 
Asia (excluding Russia and Israel)

 77000

Australia i Oceania
Australia 

and Oceania 
15000

Afryka
Africa 
2000

Ameryka 
Południowa

South 
America 

6000

 Ameryka 
Północna

North America
65000

AUSCHWITZ IN THE HEARTS 

OF THE WORLD



Andrzej Kacorzyk

Kierownik Sekcji 

Obsługi Odwiedzających

Head of Visitor 

Services Section

Auschwitz I od lat gości przestrzenie wystawiennicze, 

które ukazują wszystkie funkcje i okresy działania 

obozu. Birkenau natomiast poraża swoim ogromem 

i autentyzmem zachowanych przestrzeni. Zgodnie 

z dopracowanym w drugiej połowie roku scenariu-

szem, uwzględniającym opinie różnych ekspertów, 

zwiedzanie Birkenau rozpoczyna się od miejsca, gdzie 

zatrzymywały się pociągi przywożące na Zagładę Ży-

dów z całej Europy. Następnie odwiedzający udają 

się drogą wzdłuż torów kolejowych pod ruiny komór 

gazowych i krematoriów. Wizyta w Birkenau kończy 

się zapoznaniem z historią obozu koncentracyjnego 

i zwiedzeniem baraków więźniarskich. 

For years, Auschwitz I has featured space for exhi-

bitions depicting all the functions of the camp at 

various periods. Birkenau, on the other hand, makes 

a powerful impression through the immensity and au-

thenticity of the original space. In line with a scenario 

worked out in the second half of the year with input 

from various experts, tours of Birkenau begin at the 

point of arrival of trains carrying Jews from all over 

Europe to extermination. Next, visitors follow the 

road alongside the train platforms to the ruins of the 

gas chambers and crematoria. The tour of Birkenau 

concludes with information about the history of the 

concentration camp and a visit to prisoner barracks.



AUSCHWITZ W SERCACH ŚWIATA

Zwiedzający wg krajów w 2011 r. (pierwsze 30 krajów)

Number of visitors in 2011 according to countries (first 30 countries)

Polska 610500 Poland

Wielka Brytania  82200 United Kingdom

Włochy 78000 Italy

Izrael  62000 Israel

Niemcy  58000 Germany

Francja 56000 France

USA 51800 USA

Hiszpania  46000 Spain

Korea Południowa 43100 South Korea

Czechy 43000 Czech Republic

Słowacja  40000 Slovakia

Norwegia  36000 Norway

Szwecja  25500 Sweden

Węgry 18300 Hungary

Holandia  15600 Netherlands

Australia 14200 Australia

Belgia  11600 Belgium

Japonia  10700 Japan

Irlandia 9100 Ireland

Kanada 9000 Canada

Dania 7900 Denmark

Singapur 7100 Singapore

Chiny  6800 China

Chorwacja 6400 Croatia

Finlandia  5100 Finland

Austria 4500 Austria

Portugalia 4300 Portugal

Brazylia  3900 Brazil

Rumunia  3800 Romania

Rosja 3500 Russia

Pozostałe kraje 31100 Other countries

Razem  1405000 Total

 Polska / Poland

610500

 Zagranica / Abroad

794500

 Młodzież / Students 

1039700 (74%)

 Dorośli/ Adults  

365300 (26%)



Ponad 750 tys. ludzi ze 111 krajów świata przyjecha-

ło do Muzeum w grupach zorganizowanych. Dostrzec 

można znaczny wzrost odwiedzin gości z Hiszpa-

nii, Polski i USA. Na stabilnym wysokim poziomie 

utrzymuje się liczba odwiedzin z: Włoch, Izraela, Ko-

rei, Węgier oraz krajów skandynawskich. Nieznacz-

nie zmniejszyła się liczba zwiedzających z Niemiec 

i Francji. Zwraca uwagę fakt spadku o jedną trzecią 

odwiedzających z Japonii, co z pewnością spowodo-

wane było trzęsieniem ziemi, które dotknęło ten kraj 

w marcu 2011 r.

More than 750,000 people from 111 countries came 

to the Museum in organized groups. A significant 

rise in visitors from Spain, Poland, and the U.S. can 

be noted. The number of visitors from Italy, Israel, 

Korea, and the Scandinavian countries remains sta-

ble at a high level. There was a slight decline in the 

number of visitors from Germany and France. A de-

cline by one-third in the number of visitors from Ja-

pan was noted, certainly a result of the March 2011 

earthquake there. 



Procentowy udział odwiedzających w stosunku do liczby mieszkańców

Visitors as a percentage of population

Polska 1,598% Poland

Izrael 0,815% Israel

Słowacja 0,727% Slovakia

Norwegia 0,72% Norway

Czechy 0,421% Czech Republic

Szwecja 0,271% Sweden

Węgry 0,184% Hungary

Wielka Brytania 0,132% United Kingdom

Włochy 0,129% Italy

Belgia  0,11% Belgium

Hiszpania 0,097% Spain

Holandia 0,094% Netherlands

AUSCHWITZ IN THE HEARTS 

OF THE WORLD



Odwiedzający indywidualni, którzy skorzystali ze zwiedzania 

z przewodnikiem w specjalnie organizowanych dla nich grupach

Individual visitors who took advantage of the possibility of visiting 

the Site in the company of a guide, in specially assembled groups
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91 988

 angielski
English

77 513

 polski
Polish

15 426

 hiszpański
Spanish

15 197

 włoski
Italian

13 579

 niemiecki
German

11 532

 francuski
French

Cieszy fakt, że coraz więcej przyjeżdżających do Mu-

zeum indywidualnie korzysta z propozycji pozna-

nia Miejsca Pamięci w towarzystwie przewodnika, 

w specjalnie organizowanych dla nich grupach. 

Niemal każdego dnia Miejsce Pamięci odwiedzają eki-

py telewizyjne i dziennikarze całego świata. Oprócz 

tego w 2011 r. w Muzeum pracowało 107 ekip filmo-

wych z 29 krajów. Najliczniejszą grupę stanowiły eki-

py polskie (15) oraz z Wielkiej Brytanii (13), Francji 

(10) i Włoch (8). Były też ekipy z miejsc tak odległych 

jak: Mauritius, Wyspy Kanaryjskie i Tajwan. 

It is encouraging that increasing numbers of indi-

vidual visitors to the Museum take advantage of the 

possibility of discovering the Memorial in the com-

pany of a guide, in specially assembled groups. 

Television crews and journalists from all over the 

world visit the Memorial almost every day. In 2011, 

107 film crews from 29 countries worked at the 

Museum. The highest numbers of crews came from 

Poland (15), the U.K. (13), France (10), and Italy (8). 

There were also crews from places as distant as Mau-

ritius, the Canary Islands, and Taiwan. 



AUSCHWITZ W SERCACH ŚWIATA

Historię Auschwitz poznawać można także dzięki na-

rzędziom wirtualnym. Liczba pojedynczych wizyt na 

oficjalnej stronie internetowej Miejsca Pamięci i Mu-

zeum wyniosła ponad dwa miliony.

The history of Auschwitz can also be learned in the 

virtual world. The number of unique visits to the of-

ficial website of the Memorial and Museum exceed-

ed two million. 



Użytkownicy Facebooka z podziałem na wiek

Facebook users by age

wiek / ageMężczyźni / Men Kobiety / Women

13  -17

18  -24

25  -34

35  -44

45  -54

55 +

1%1% 2%2% 3%3% 4%4% 5%5% 6%6% 7%7% 8%8% 9%9% 10%10% 11%11% 12%12%

2,5%

7,8%

11%

10%

8%

6,5%

8,3%

12%

11%

8,5%

6,9%

2,3%



Język użytkowników Facebooka

Facebook users by language

The number of followers of our Facebook page is also 

growing. At the end of 2011 there were 58,597 regis-

tered users. The texts and photographs there, which 

have to do with both the history of Auschwitz and 

the work of the Museum, are read regularly by al-

most 60,000 users from all over the world, who can 

also comment and discuss. 

Brief video reports on the most important events 

at the Museum are uploaded to YouTube, and were 

viewed by 55,000 people in 2011. 

Rośnie też liczba sympatyków naszej strony w portalu 

społecznościowym Facebook. W 2011 r. było ich już 

58,597. Publikowane tam teksty i fotografie dotyczą-

ce zarówno historii Auschwitz, jak i działalności Mu-

zeum czyta regularnie blisko 60 tys. użytkowników 

z całego świata, którzy mogą też korzystać z możliwo-

ści komentowania i dyskusji. 

Krótkie materiały wideo dotyczące najważniejszych 

wydarzeń w Muzeum, które umieszczane są w serwi-

sie You Tube, obejrzało w 2011 r. 55 tys. osób. 

AUSCHWITZ IN THE HEARTS 

OF THE WORLD



Kraje pochodzenia użytkowników na Facebooku 

Facebook users by country 

USA 13285 USA

Włochy 3930 Italy

Polska 3897 Poland

Portugalia 3785 Portugal

Wielka Brytania 3683 United Kingdom

Izrael 3187 Israel

Francja 2964 France

Hiszpania 1929 Spain

Niemcy 1866 Germany

Argentyna 1526 Argentina

Kanada 1224 Canada

Inne kraje 18545 Other countries
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R ATOWAĆ AUTENTYZM 

AUSCHWITZ 

Celem powstałej trzy lata temu Fundacji Auschwitz  -Birkenau jest zbudo-
wanie Funduszu Wieczystego na potrzeby konserwacji terenów, budynków 
i ruin poobozowych, a take konserwacji i bezpiecznego przechowywania 
archiwaliów i przedmiotów oryginalnych. Po zgromadzeniu niezbdnej 
kwoty, oszacowanej przez specjalistów na  mln euro, coroczne odset-
ki w wys.   - mln euro pozwol na planowe i systematyczne realizowanie 
tych prac. 



Jacek Kastelaniec 

Dyrektor Generalny 

Fundacji Auschwitz  -

  -Birkeanu

Director General

of the Auschwitz  -Birkenau 

Foundation

Quality In Everything We Do
ERNST & YOUNG

Wspieraj nas aktywnie. Szczegóły na stronie www.auschwitz.org

17 krajów, 3 miasta, wiele firm oraz setki osób na ca-

łym świecie włączyły się już w ten projekt. Mobiliza-

cja ta pozwoliła na zebranie deklaracji przekazania do 

Funduszu 97 mln euro. 

W 2012 r. rozpoczną się pierwsze prace konserwator-

skie finansowane z odsetek uzyskanych z Funduszu. 

W ciągu kilku lat, dzięki wpłatom wszystkich zapo-

Seventeen countries, three cities, many companies, and 

hundreds of people all around the world have already 

joined this effort. This participation has made it possi-

ble to obtain pledges to donate €97 million to the Fund. 

The first conservation work financed by proceeds 

from the Fund will begin in 2012. Within a few years, 

thanks to the payment of all the pledges, it will be 



RESCUING THE AUTHENTICITY 

OF AUSCHWITZ

The goal of the Auschwitz  -Birkenau Foundation, founded three years ago, 
is to construct a Perpetual Fund for the purpose of conserving the origi-
nal camp grounds, buildings, and ruins, as well as conserving and protect-
ing the archival holdings and original objects. When the necessary sum 
has been raised, estimated by specialists at  million, the annual income 
of   - million will make it possible to plan and systematically carry out 
these tasks. 



Support us actively. For details go to www.auschwitz.org

wiedzianych kwot, będzie możliwe wdrożenie planu 

globalnej konserwacji Auschwitz  -Birkenau. To wszyst-

ko dla kolejnych pokoleń. 

Pozostało do zgromadzenia jeszcze 23 mln euro. Do-

tychczasowe doświadczenie pokazuje, że każdy z czy-

telników tego raportu może się przyczynić do tego, 

aby to ogromne wyzwanie zakończyło się sukcesem.

possible to implement an overall plan for the conser-

vation of Auschwitz  -Birkenau—all of this for future 

generations. 

There are €23 million still to be raised. Experience to 

date shows that each and every reader of this report 

can contribute to the success of this tremendous chal-

lenge. 



R ATOWAĆ AUTENTYZM 

AUSCHWITZ 

Wpłaty i deklaracje na sumy ponad pół miliona euro
Contributions and pledges of amounts above half a million euro

Niemcy / Germany 60 mln euro / €60 million

USA / United States ok. 11,5 mln euro / approx. €11.5 million

Polska / Poland 10 mln euro / €10 million

Austria / Austria 6 mln euro / €6 million

Francja / France 5 mln euro / €5 million

Wielka Brytania / United Kingdom ok. 2,5 mln euro / approx. €2.5 million

Izrael / Israel ok. 750 tys. euro / approx €750 thousand

Miasta:

Boulogne  -Billancourt, Kołobrzeg, Paryż

Firmy, instytucje i osoby prywatne:

Cenne wsparcie otrzymujemy od setek osób indy-

widualnych z całego świata. Szczególne podzięko-

wania składamy Leszkowi i Jolancie Czarneckim, 

arcybiskupowi Kościoła prawosławnego, metropo-

licie warszawskiemu Sawie, Kołu Byłych Więźniów 

Obozu Koncentracyjnego Auschwitz  -Birkenau oraz 

Bankowi ABN Amro.

Cities:

Boulogne-Billancourt, Kołobrzeg, Paris

Companies, institutions, and private individuals:

We have received invaluable support from hun-

dreds of individuals all over the world. We ex-

press particular gratitude to Leszek Czarnecki

and Jolanta Czarnecka, Archbishop Sawa of East-

ern Orthodox Church in Warsaw, Association of 

the Former Prisoners of the Auschwitz-Birkenau 

Concentration Camp, and ABN Amro  Bank.

Wpłaty i deklaracje na sumy do pół miliona euro
Contributions and pledges for amounts up to half a million euro

Pastwa / Countries

Belgia

Belgium

Czechy

Czech Republic

Estonia

Estonia

Holandia 

The Netherlands

Norwegia

Norway

Malta

Malta

Szwecja

Sweden

Szwajcaria

Switzerland

Turcja

Turkey

Nowa Zelandia

 New Zealand

W 2011 r. Biuro Fundacji mogło funkcjonować dzięki pomocy francuskiej Fondation pour la Mémoire de la Shoah. 

Jesteśmy ogromnie wdzięczni za okazane nam wsparcie. 

The functioning of the Foundation Office in 2011 was made possible by aid from the French Fondation pour la Mémoire de la Shoah. 

We are especially grateful for their support. 

Wszystkie sprawozdania i audyty Fundacji znale mona na stronie

All reports and audits of the Foundation are online at 

www.fundacja.auschwitz.org

1%
Fundacja Auschwitz  -Birkenau 

ma status Organizacji Poytku Publicznego. 
Dziki temu osoby fizyczne przekaza mog na cele Fundacji 

 swojego podatku dochodowego. 
Przekazujc dotacj, wspierasz zachowanie 

Miejsca Pamici Auschwitz  -Birkenau dla przyszłych pokole. 

Auschwitz  -Birkenau Foundation 
ul. Twarda 6, 00  -105 Warsaw, Poland
tel. / phone / fax: +48 22 620 48 99

e  -mail: foundation@fab.org, www.foundation.auschwitz.org 

KRS: 328383

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



RESCUING THE AUTHENTICITY 

OF AUSCHWITZ

Maintaining the authenticity 
of Auschwitz is a tremendous 

challenge. The task 
of the Auschwitz  -Birkenau 

Foundation is to ensure the 
unbroken financing 

of conservation work over 
the coming decades. 

Zachowanie autentyzmu Auschwitz 
jest wyzwaniem ogromnym. 

Zadaniem Fundacji 
Auschwitz  -Birkenau 

jest zapewnienie 
nieprzerwanego finansowania 

prac konserwatorskich 
przez kolejne dekady. 

z

Kraje, które wsparły zachowanie autentyzmu Auschwitz
Countries that supported the effort to save the authenticity of Auschwitz



Rafał Pióro

Zastępca dyrektora

Deputy Director

1. Proces mapowania, 

czyli wizualizacja stanu 

zachowania napisu 

„Arbeit macht frei”

2. Oczyszczanie 

metalowych części 

krematoryjnych metodą 

suchego lodu

Konserwacja 

dla zachowania autentyzmu

Największą wartością Miejsca Pamięci Auschwitz jest 

jego autentyzm. Dlatego też w pierwszym rzędzie pra-

ce konserwatorskie skupiają się na zabezpieczaniu 

i ochronie obiektów najbardziej zagrożonych upływem 

czasu. Wiele prac stanowiło przygotowanie do realiza-

cji Globalnego Planu Konserwacji, który w większości 

będzie finansowany z Funduszu Wieczystego Funda-

cji Auschwitz  -Birkenau (patrz na ten temat str. 26). 

Badania stanu zachowania archiwaliów

Wiele działań konserwatorskich ma charakter profi-

laktyczny. W tym roku przeprowadziliśmy komplek-

sową analizę stanu zachowania archiwaliów przecho-

wywanych w Archiwum. Jego zbiory obejmują blisko 

440 tys. różnego typu bezcennych dokumentów. Ba-

dania pozwoliły określić m.in. stopień ich zakwasze-

nia oraz ustalić priorytety konserwatorskie. Pierwsze 

prace zaplanowanego długofalowego programu dzia-

łań rozpoczną się w styczniu 2012 r.

Konserwacja napisu 

„Arbeit macht frei” 

Ważnym wydarzeniem było zakończenie prac kon-

serwatorskich nad scaleniem napisu „Arbeit macht 

frei”, skradzionego znad bramy głównej dawnego 

Auschwitz I w 2009 r. i szybko odzyskanego, m.in. 

dzięki wysokiej nagrodzie pieniężnej wyznaczonej 

przez dyrektora Muzeum.

Celem podjętych działań było przede wszystkim 

przywrócenie jego historycznego wyglądu sprzed 

kradzieży i profanacji, gdyż napis został przez zło-

dziei pocięty i powyginany. Było to zadanie o du-

żym stopniu złożoności, o skali problemów znacz-

nie wykraczających poza ramy typowych działań 

konserwatorskich. Pracom poddano wszystkie hi-

storyczne elementy składowe napisu: zarówno rury 

ramy głównej, jak i litery, spoiny oraz zachowane 

na obiekcie historyczne powłoki malarskie. W trak-

cie procesu konserwacji wykonano m.in. badania 

endoskopowe, rentgenowskie, składu pierwiastko-

wego napisu, jak również identyfikację nawarstwień 

malarskich. 

Największym wyzwaniem okazało się prostowanie 

i usuwanie odkształceń oraz scalanie poszczególnych 

fragmentów napisu. Połączono je poprzez spawanie 

w technice wykonania oryginału, zapewniającej 

stabilność i trwałość połączeń. Naprawę zerwanych 

spawów liter i pęknięć przeprowadzono również 

spawaniem metodą TIG z materiałem dodatkowym 

z wykończeniową warstwą licową wykonaną wiązką 

laserową. 

PR ACE KONSERWATORSKIE
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Conservation to preserve authenticity

The greatest value of the Auschwitz Memorial is its 

authenticity. That is why the highest  -priority con-

servation work focuses on securing and protecting 

the objects most endangered by the passage of time. 

Much of this work as constituted a prelude to the 

realization of the Preservation Master Plan, which 

will be financed for the most part by the Auschwitz  -

  -Birkenau Foundation Perpetual Fund (for more in-

formation, see p. 26). 

Determining the preservation state 

of the archives

Much conservation work is of a preventive nature. 

This year, we completed a thorough analysis of the 

preservation state of the records held in the Archives. 

This collection includes almost 440,000 priceless 

documents of various kinds. The study made it pos-

sible to determine the degree of acidification and set 

conservation priorities. The first work in the planned 

long  -term action program will begin in January 2012.

Conservation 

of the Arbeit macht frei inscription

An important event was the completion of work 

on the conservation and reassembly of the Arbeit 

macht frei inscription stolen from above the main 

gate of Auschwitz I in 2009 and quickly recovered, 

thanks in part to the large monetary reward of-

fered by the Museum director. 

The goal of the work done was above all to restore 

the historic appearance from before the theft and 

the profanation that involved the cutting up and 

crushing of the inscription by the thieves. This 

was a highly complex task presenting problems on 

a scale far beyond the boundaries of typical conser-

vation work. All the historical elements making up 

the inscription required work: the pipes making up 

the main framework, the letters, the soldering, and 

the historical paint layers that were present. Endo-

scopic, X  -ray, and molecular analyses were carried 

out, along with the identification of the paint lay-

ers. 

The greatest challenge turned out to be straighten-

ing, removing deformations, and reintegrating the 

fragments of the inscription. They were joined by 

welding using the same technique as the original, 

to ensure stability and a durable join. Fragment-

ed letter welds and cracks were repaired through 

TIG welding, with additional material from 

the finishing layer of the surface applied by laser 

beams. 

Jolanta Banaś  -

  -Maciaszczyk 

Kierownik Działu 

Konserwacji

Head of Preservation 

Department

1. The process of mapping, 

or visualizing, 

the condition 

of the Arbeit macht frei 

inscription

2. Cleaning metal 

crematorium parts 

using the dry-ice method

PRESERVATION WORK

2





Adaptacja budynku Starego Teatru 

na przyszł siedzib 

Centrum Edukacji

Zakończyły się prace nad opracowaniem komplekso-

wej dokumentacji projektowo  -kosztorysowej adaptacji 

oraz konserwacji historycznej elewacji budynku tzw. 

Starego Teatru w czasie wojny stanowiącego część 

obozowego kompleksu (mieściły się tam m.in. maga-

zyny Cyklonu B). 

Założeniem projektu jest adaptacja historycznego 

budynku na potrzeby nowoczesnego obiektu, któ-

ry stworzy odpowiednie warunki dla prowadzonych 

przez Centrum działań edukacyjnych. W przyszłości 

budynek pomieści m.in. lektoria, sale konferencyjne, 

bibliotekę oraz główną salę audytoryjną. 

Inwestycja będzie gotowa do realizacji w momencie po-

zyskania środków finansowych (ok. 6 mln euro).

Remont i konserwacja 

bloków wystawienniczych 

Tworzenie nowych wystaw jest zawsze okazją do prze-

prowadzenia niezbędnych prac konserwatorskich. 

W bloku 27 dawnego obozu Auschwitz wykonane zo-

stały prace konstrukcyjne, niezbędne ze względu na 

stan techniczny budynku, oraz prace konserwatorskie 

wszystkich zachowanych historycznych elementów 

wnętrza budynku.

 

Przywrócony został w dużym stopniu historyczny 

układ pomieszczeń. Udało się też odsłonić malowidła 

wykonane w okresie funkcjonowania obozu, zasłonię-

te do tej pory wtórnymi warstwami malarskimi, przy-

wrócono także pierwotną kolorystykę stolarki okien-

nej i drzwiowej. Remont i konserwacja budynku jest 

wspólnym przedsięwzięciem Muzeum i izraelskiego 

Instytutu Yad Vashem, finansowanym głównie przez 

stronę izraelską.

PR ACE KONSERWATORSKIE

Aleksandra Papis

Kierownik 

Sekcji Konserwatorskiej

Head of 

Conservation Section
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The adaptation 

of the Old Theater building as future 

premises for the Education Center

Work has finished on developing complete planning 

and cost  -estimate documentation for the adapta-

tion and conservation of the elevation of the “Old 

Theater” building that was part of the camp complex 

during the war (it was where Zyklon B was stored). 

The purpose of the project is to adapt the histori-

cal building as a modern structure that will provide 

appropriate conditions for the educational work car-

ried out by the Center. In future the building will 

include lecture and conference rooms, a library, and 

the main auditorium. 

The project will be ready for implementation at the 

moment financing (approximately €6 million) is ob-

tained. 

Renovation and conservation 

of exhibition blocks

The creation of new exhibitions is always an occasion 

for vital conservation work. Structural work essential 

in view of the technical condition of the building has 

been carried out on block 27 of the former Auschwitz 

camp, along with conservation work on all the extant 

historical elements in the building’s interior. 

The historical layout of the rooms has been restored 

to a large degree. There has also been success in un-

covering the paint applied while the camp was in 

operation, which was previously covered by multi-

ple levels of later paint; the original color scheme of 

the window and door frames has also been restored. 

The renovation and conservation of the building 

is a joint undertaking by the Museum and the Yad 

Vashem Institute in Israel, and is mostly financed by 

the Israeli side. 

PRESERVATION WORK
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1. Plan nowej siedziby 

Międzynarodowego 

Centrum Edukacji 

o Auschwitz i Holokauście 

Plans for the new 

headquarters of the 

International Center 

for Education about 

Auschwitz and the 

Holocaust

2. Konserwacja walizki 

Conservation of suitcases





Konserwacja zieleni 

Ważnym zakresem prac związanych z utrzymaniem 

zieleni jest monitorowanie stanu drzew. Dzięki bada-

niom z użyciem tomografu dźwiękowego rozpoznali-

śmy stan wewnętrznej struktury drewna, co umożli-

wi podjęcie niezbędnej profilaktyki.

Wzdłuż dwóch ulic dawnego Auschwitz I wycięto, ze 

względu na zły stan zdrowotny, 10 topól włoskich. 

Z uwagi na wyniki ekspertyz dendrologicznych ko-

nieczne było również, niestety, usunięcie historycz-

nych topól kanadyjskich rosnących przy budynku 

dawnego krematorium oraz obok wartowni przy 

głównej bramie obozowej. 

W miejsce każdego usuniętego drzewa nasadzono 

nowe, tego samego gatunku. 

Projekty realizowane w ramach 

Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 

W blokach 2 i 3 trwały zaawansowane prace konser-

watorskie dotyczące stolarki drzwiowej, elementów 

metalowych, posadzek betonowych, górnopłuków 

i elementów ceramicznych oraz nawarstwień ścien-

nych. W pomieszczeniu umywalni odkryto dekorację 

malarską z czasu funkcjonowania obozu. 

Zakończono prace związane z podbijaniem funda-

mentów budynków oraz wykonaniem opaski żel-

betowej, spinającej ściany fundamentowe. Przepro-

wadzone zostały prace konstrukcyjne związane ze 

wzmocnieniem stropów piwnic i parteru. 

W Birkenau ukończono prace przy dwóch kolejnych 

barakach drewnianych: wykonano konserwację ele-

mentów drewnianych, a także przeprowadzono 

prace związane z oczyszczeniem, zabezpieczeniem 

i wzmocnieniem posadzek, trzonu kominowego wraz 

z czopuchem i przewodem kominowym oraz zabezpie-

czeniem oryginalnego malowidła na trzonie komina 

jednego z baraków. 

Realizacja obu projektów możliwa jest dzięki współfi-

nansowaniu przez Unię Europejską ze środków Euro-

pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 

lata 2007  -2013.

PR ACE KONSERWATORSKIE

Wojciech Plata

Kierownik Sekcji 

Remontowo  -Budowlanej

Head of Repair and 

Construction Section

1. Malowidło ścienne 

odkryte na ścianie 

umywalni bloku 2

2. Użycie tomografu 

dźwiękowego pozwala 

dokładnie zbadać stan 

wewnętrznej struktury 

drewna
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1. Painting uncovered 

on a washroom wall 

in block 2

2. The use of sonic 

tomography makes 

a precise examination 

of the internal structure 

of wood possible

Conservation of vegetation

 

Monitoring the condition of trees is an important 

part of vegetation maintenance. Examinations us-

ing sonic tomography enabled us to determine the 

internal structural condition of trees so that the 

necessary preventive work could be performed. 

Because they were in poor condition, ten Italian pop-

lars were cut down along two of the camp streets at 

the Auschwitz I site. The results of expert dendro-

logical consultations unfortunately made it neces-

sary to remove the historic Canadian poplars grow-

ing near the former crematorium building and next 

to the guardhouse at the main camp gate, as well. 

New trees of the same variety have been planted 

where the old ones were removed. 

Projects implemented within 

the Framework of the Infrastructure 

and Environment Operational Program

Advanced conservation work continued on the door 

frames, metal components, concrete floor, toilet 

tanks, ceramic elements, and wall paint in blocks 2 

and 3. Decorative painting from the time when the 

camp was in operation was uncovered in the wash-

room. 

Work was completed in connection with under-

pinning building foundations and installing rein-

forced concrete strips joining the foundation walls. 

Construction work connected with the reinforce-

ment of basement and ground floor beams was per-

formed. 

In Birkenau, work was completed on two more 

wooden barracks: wooden elements were con-

served and work was done in connection with 

cleaning, securing, and reinforcing the floors and 

chimney columns, including the flues, and securing 

an original wall painting on the chimney column 

in one of the barracks. The implementation of both 

projects is made possible thanks to co  -financing 

by the European Union’s European Regional De-

velopment Fund as part of the Infrastructure 

and Environment Operational Program for 2007-

 -2013. 

PRESERVATION WORK
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Przedmioty z Auschwitz 

na wystawach

Wypożyczanie obiektów ze zbiorów Miejsca Pamię-

ci stwarza bardzo istotną możliwość kontaktu z au-

tentycznym, materialnym świadectwem Auschwitz. 

W ten sposób przedmioty związane z Zagładą i hi-

storią obozu stają się w świecie ambasadorami naszej 

misji zachowania Pamięci. Jest to szczególnie istotne 

w czasie, gdy odchodzą ostatni naoczni świadkowie 

historii. W 2011 r., dzięki dobrej współpracy z In-

stytutem Yad Vashem, przeprowadziliśmy płynną 

wymianę obiektów znajdujących się na wystawie 

głównej, bez konieczności zamykania części jerozo-

limskiej ekspozycji.

Nowe przedmioty w Zbiorach

W wyniku prac konserwatorskich oraz towarzyszących 

im badań archeologicznych do zbiorów Muzeum trafiło 

kilkadziesiąt przedmiotów historycznych związanych 

bezpośrednio z Auschwitz. Zostały one odkryte w ele-

mentach oryginalnych konstrukcji architektonicznych 

obozowych budynków. Są wśród nich: naszywki więź-

niarskie, kartki okolicznościowe, fragmenty obuwia czy 

też ręcznie wykonany nóż z drewnianym trzonkiem. 

Wyjątkowym obiektem, który trafił do Zbiorów, jest uni-

katowa, ręcznie wykonana w Birkenau lalka. Przedmiot 

tym cenniejszy, że jest to jeden z nielicznych zachowanych 

eksponatów związanych z losem dzieci w Auschwitz. 

ZBIORY

Elżbieta Brzózka

Kierownik Działu Zbiorów 

Head of 

Collections Department
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1. Oryginalne 

przedmioty obozowe 

odnalezione podczas 

prac konserwatorskich 

w poobozowych blokach 

więźniarskich

Original camp objects 

found during conservation 

work in the original camp 

prisoner blocks

2. Lalka wykonana 

w Birkenau

A doll made in Birkenau

Objects from Auschwitz 

on Exhibition

The lending of objects from the Memorial collections 

creates a very important opportunity for contact 

with the authentic material testimony of Auschwitz. 

In this way, items connected with the Holocaust 

and the history of the camp become ambassadors 

throughout the world for our mission to preserve 

remembrance. This is particularly important at 

a time when the last eyewitnesses to history are pass-

ing away. In 2011, thanks to good cooperation with 

the Yad Vashem Institute, we carried out a smooth 

exchange of objects in the main exhibition without 

the need to close part of the exhibition in Jerusalem. 

New items in the Collections

Dozens of historical objects directly connected with 

Auschwitz were added to the Museum collections as 

a result of conservation and the accompanying ar-

chaeological work. They were discovered in original 

architectonic construction elements of camp build-

ings. Among them are sewn prisoner badges, greet-

ing cards, fragments of footwear, and a handmade 

knife with a wooden handle. 

A special item added to the collections is a unique 

doll made by hand in Birkenau. It is all the more 

priceless because it is one of the few extant exhibits 

connected with the fate of children in Auschwitz. 

COLLECTIONS

2





Redefinicja zasad tworzenia 

kolekcji artystycznej 

Muzeum Auschwitz posiada w swoich zbiorach uni-

katową i największą na świecie kolekcję sztuki obo-

zowej. Składają się na nią ponad dwa tys. prac wy-

konanych przez więźniów w warunkach skrajnego 

zagrożenia oraz te tworzone – w formie relacji – po 

wojnie, stanowiąc niezwykle cenne dokumenty czasu 

i historii. 

W naszych zbiorach znajdowały się również różne 

prace artystów nigdy nie będących więźniami obozu 

koncentracyjnego. W warunkach ograniczonej po-

wierzchni magazynowej oraz ogromu potrzeb kon-

serwatorskich określiliśmy na nowo priorytety two-

rzenia i poszerzania kolekcji. Prace, które nie zostały 

wykonane w Auschwitz lub po wojnie przez byłych 

więźniów, zostaną odpisane z inwentarza muzealnego 

i przekazane różnym instytucjom, które będą mogły 

je wykorzystać w swoich wystawach. Działania te po-

zwolą na zapewnienie optymalnych warunków prze-

chowywania i konserwacji przedmiotów związanych 

bezpośrednio z historią obozu i przeżyciami ofiar.

Digitalizacja Zbiorów

Kilkaset obiektów ze Zbiorów Muzeum zostało sfo-

tografowanych w wysokiej rozdzielczości w ramach 

projektu digitalizacji przedmiotów historycznych. 

Są to zarówno klasyczne zdjęcia dokumentacyjne, jak 

i bardzo dokładne zbliżenia istotnych detali. 

Modernizacja 

magazynów

Dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej 

projekt realizacji nowoczesnego, bezpiecznego dla 

obiektów systemu gaszenia pożaru, oświetlenia i spe-

cjalistycznych szaf do przechowywania waliz, konty-

nuowany w 2011 r., zostanie zakończony w przeciągu 

niespełna dwóch i pół lat. 
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ZBIORY

1-2. W zbiorach Miejsca 

Pamięci przechowywane są 

m.in. cywilne ubrania 

deportowanych oraz 

więźniarskie pasiaki. 

Rozpoczęto prace nad 

obszernym, ilustrowanym 

katalogiem zbiorów 

i archiwaliów, który 

ukaże się w 2012 r.





Redefinition of the principles 

for the creation 

of the artistic collection

The Auschwitz Museum holds a unique collection—

the largest of its kind in the world—of camp art. It is 

made up of more than 2,000 works made by prison-

ers in conditions of extreme danger, and others cre-

ated, as a form of report, after the war—an excep-

tionally valuable document of the times and history.

There are other works in our collection by artists 

who were never concentration camp prisoners. Un-

der conditions of limited storage space and vast con-

servation needs, we have redefined the priorities for 

creating and adding to the collection. Works that 

were not made in Auschwitz or after the war by for-

mer prisoners will be struck from the Museum in-

ventory and transferred to various institutions that 

can exhibit them. This step will make it possible to 

ensure optimal conditions for the storage and con-

servations of items connected directly with the his-

tory of the camp and the experiences of the victims. 

The Digitization 

of the Collections

High  -definition photographs of several hundred 

objects from the Museum Collections were taken 

as part of the project to digitize historic objects. 

The images include both classic documentary pho-

tos and precise close  -ups of significant details. 

The Modernization 

of storage cases

Thanks to financial support from the European 

Union, the project for installing secure, modern 

cases for storing suitcases, with lighting and fire-

 -protection systems that are safe for the objects, 

continued in 2011 and will be completed within two-

 -and  -a  -half years. 
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COLLECTIONS

1-2. Civilian clothing 

belonging to deportees 

and striped prisoner 

uniforms are preserved in 

the Memorial collections. 

Work has begun on a 

wide-ranging illustrated 

catalogue of the 

collections and archives, 

which will come out in 

2012





ARCHIWUM 

dr Wojciech Płosa

Kierownik Archiwum

Head of Archives

1. Obozowy list więźniarki 

Elżbiety Romer

2. Plan krematorium 

i komory gazowej nr 2

W 2011 r. do Biura Informacji trafiło blisko dziesięć 

tys. zapytań o losy ofiar i więźniów Auschwitz. Piszą 

do nas krewni pragnący poznać losy swoich najbliż-

szych. Odpowiadamy na każdy list, po przeprowadze-

niu wnikliwej kwerendy archiwalnej.

Nowe dokumenty i fotografie, które wzbogacają ar-

chiwalne zbiory, wciąż poszerzają naszą wiedzę. 

W roku ubiegłym było to m.in. kilkadziesiąt niezna-

nych wcześniej zdjęć, wykonanych zaraz po wyzwole-

niu obozu, w zorganizowanym na jego terenie szpitalu 

dla ocalałych. Ich autorem był były więzień żydowski 

Josef Blitz, a skany do Archiwum przekazał jego syn 

Alain. Do Archiwum trafiło też 18 listów obozowych 

przekazanych przez m.in. członków rodzin byłych 

polskich więźniów politycznych: Rodryga i Elżbiety 

Romerów oraz Maksymiliana Lohmana. Dzięki kar-

tom pocztowym pozyskanym od Wiesława Bąkow-

skiego możliwe stało się poznanie losów trzech braci 

Bąkowskich, z których dwóch zginęło w Auschwitz 

w sierpniu 1941 r. 

Ważną motywacją dla osób przekazujących Miejscu 

Pamięci swoje cenne rodzinne pamiątki jest pew-

ność, że dokumenty te trafią w ręce profesjonalnych 

archiwistów i konserwatorów, będą przechowywane 

w specjalnie do tego celu przystosowanych, klimaty-

zowanych magazynach. Dla badaczy są to unikatowe 

źródła wiedzy. Opisane w dokumentach sytuacje hi-

storycy mogą powiązać z konkretnymi wydarzenia-

mi lub skrzyżować z informacjami znanymi z innych 

źródeł.

W 2011 r. gościliśmy naukowców, historyków, dokto-

rantów i studentów z: Austrii, Belgii, Czech, Francji, 

Holandii, Izraela, Niemiec, Polski, Rosji, Szwecji, USA 

i Wielkiej Brytanii. 

Digitalizacja Archiwum 

W bazach danych Repozytorium Cyfrowego Muzeum 

Auschwitz znajduje się ponad milion rekordów, czy-

li pojedynczych wpisów. Dokumentują one historię 

uwięzienia w obozie ok. 180 tys. osób. Dostępne dane 

to nie tylko źródło cennej informacji historycznej. 

To także pomnik pamięci o ludziach, których losy 

w tragiczny sposób naznaczył Auschwitz.

W 2011 r. do Repozytorium wpisano ponad 30 tys. no-

wych rekordów, powstałych na podstawie zachowanych 

dokumentów poobozowych. Zakończony został proces 

pełnej digitalizacji trzech zespołów dokumentów: kar-

toteki tzw. „Arbeitseinsatz” (wydziału zatrudnienia), 

książki tzw. stacji dentystycznej oraz kartoteki ślusarzy 

i elektryków. W wyniku prac związanych z cyfryzacją po-

wstało ponad 15 tys. skanów oryginalnych dokumentów. 

Elektroniczna baza informacji o więźniach Ausch-

witz dostępna jest na stronie internetowej www.

auschwitz.org.
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ARCHIVES

Krzysztof Antończyk

Kierownik 

Repozytorium Cyfrowego 

Head of

Digital Repository

1. Camp letter by prisoner 

Elżbieta Romer

2. Plan of crematorium 

and gas chamber no. 2

In 2011 there were almost ten thousand inquiries to 

the Information Office about the fate of Auschwitz 

victims and prisoners. Relatives contact us out of 

a desire to learn about the fate of loved ones who 

were Auschwitz victims. We answer every letter af-

ter conducting exhaustive archival searches. 

New documents and photographs continually en-

hance the archival holdings and broaden our knowl-

edge. Last year they included dozens of previously 

unknown photographs made immediately after 

liberation at the hospital for survivors set up at the 

site. Jewish former prisoner Josef Blitz took them, 

and his son Alain donated scans to the Archives. 

We also received 18 camp letters donated by mem-

bers of the families of Polish political prisoners 

Rodryg and Elżbieta Romer and Maksymilian Lohm-

an. Post cards obtained from Wiesław Bąkowski 

made it possible to establish the fates of the three 

Bąkowski brothers, two of whom died in Auschwitz 

in August 1941. 

An important motivation for people donating their 

priceless family mementos to the Memorial is the 

certainty that the documents will be in the hands 

of professional archivists and conservationists and 

kept in specially designed, air  -conditioned storage. 

They represent a unique source of information for 

researchers. The historical situations described in 

documents can be connected with specific events 

and cross  -referenced with information available 

from other sources. 

In 2011 we played host to scholars, historians, doc-

toral candidates, and students from Austria, Bel-

gium, the Czech Republic, France, Israel, Germany, 

The Netherlands, Poland, Russia, Sweden, the Unit-

ed States, and the United Kingdom. 

The digitization of the Archives

There are more than a million records, or individual 

entries, in the Auschwitz Museum Digital Repository. 

They document the history of the imprisonment in the 

camp of approximately 180,000 people. The available 

data represent more than a source of valuable histori-

cal information. They are also a memorial to the people 

upon whose fates Auschwitz left its tragic mark. 

More than 30,000 new records based on extant origi-

nal camp documents were entered into the Repository 

in 2011. The digitization of three documents fonds, the 

Arbeitseinsatz (labor assignment) files, the record book 

of the so  -called dental station, and the mechanics’ and 

electricians’ files, were successfully completed. More 

than 15,000 scans of original documents were made as 

a result of the work connected with digitization. 

The electronic data base of information on Auschwitz 

prisoners is available online at www.auschwitz.org.
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W YSTAW Y

Nowa 

wystawa stała

Trwają końcowe prace nad scenariuszem nowej wy-

stawy stałej. Jego treść była konsultowana z eksper-

tami z wielu krajów. Dopracowane zostały także har-

monogramy i wstępne kosztorysy niezbędnych prac 

konserwatorskich i budowlanych w poobozowych 

blokach, w których mieścić się będzie nowa ekspozy-

cja. 

Wystawy narodowe

Wystawa stała jest uzupełniona o wystawy narodowe 

organizowane przez państwa, z których największe 

transporty ofiar docierały do obozu. Wystawy te są 

regularnie odnawiane.

Trwają prace nad zmianą tzw. wystawy żydowskiej 

w bloku 27, realizowane przez Instytut Yad Vashem. 

Dotychczasowa wystawa została całkowicie zdemon-

towana, a wewnątrz budynku rozpoczęły się prace 

remontowo  -konserwatorskie. Niemal kompletnie 

domknięto też przygotowania scenariusza i projektu 

wystawienniczego. Otwarcie nowej wystawy plano-

wane jest w 2012 r.

Praca nad ukończeniem nowej ekspozycji rosyjskiej 

weszła w decydującą fazę. Główny zakres prac Cen-

tralnego Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej 

1941  -1945 w Moskwie dotyczył projektu meryto-

rycznego i plastycznego wystawy oraz kwestii tech-

nicznego przygotowania budynku. 

Republika Austrii rozpoczęła prace koncepcyjne przy 

zmianie wystawy austriackiej. Piętro tego samego 

bloku 17 będzie gościć wystawy państw powstałych 

po rozpadzie Jugosławii. 

Rozpoczęły się także prace nad scenariuszem nowej 

polskiej ekspozycji, która pokazać ma los deporto-

wanych do Auschwitz obywateli polskich – Polaków 

i Żydów – a także opowiedzieć o historii obozu z per-

spektywy lokalnej. 

Teresa Zbrzeska

Kierownik 

Działu Wystawienniczego

Head of Exhibition

Department

1. Fragment wystawy 

rosyjskiej poświęconej 

wyzwoleniu Auschwitz

2. Wystawa „Forbidden Art 

– Sztuka zakazana” 
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EXHIBITIONS

The new 

permanent exhibition

Work continues on finalizing the scenario for the 

new permanent exhibition. Experts from many 

countries have served as consultants. Project sched-

ules and preliminary cost estimates have been pre-

pared for the conservation and construction work 

that will be necessary in the original camp buildings 

that will house the new exhibition. 

The national exhibitions

The permanent exhibition is supplemented by na-

tional exhibitions organized by the countries from 

which the largest transports of victims arrived in 

Auschwitz. These exhibitions are regularly updat-

ed. 

Work continues on the changing of the “Jewish exhi-

bition” in block 27, carried out by the Yad Vashem In-

stitute. The existing exhibition has been completely 

dismantled and work on renovating and conserving 

the interior of the building has begun. Work on the 

scenario and visual design is almost finished. The 

opening of the new exhibition is planned for 2012. 

The completion of the new Russian exhibition has 

entered the decisive phase. The main scope of the 

work by the Central Museum of the Great Patriotic 

War 1941  -1945 in Moscow concerned the subject 

matter, visual design, and questions regarding the 

technical preparation of the building.

The Republic of Austria commenced conceptual 

work on changing the Austrian exhibition. An exhi-

bition by the Former Yugoslavia successor states will 

be upstairs in the same building, block 17.

Work also began on the scenario for a new Polish ex-

hibition depicting the fates of Polish citizens—Jews 

and non  -Jews—deported to Auschwitz, as well as 

telling the story of the camp from a local perspec-

tive. 

1. Detail of the Russian 

exhibition devoted to the 

liberation of Auschwitz

2. The Forbidden Art 

– Sztuka Zakazana 

exhibition
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W YSTAW Y

Wystawy 

objazdowe i czasowe

Z okazji 66. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz 

w salach wystaw czasowych Muzeum prezentowana 

była ekspozycja „Budujmy pamięć”. Przedstawiono 

na niej dary przekazane w ostatnich latach do zbio-

rów Muzeum przez byłych więźniów i ich rodziny: 

osobiste pamiątki, dokumenty, a także prace arty-

styczne związane z historią Auschwitz. 

Wśród przedmiotów związanych z historią Ausch-

witz, zgromadzonych w zbiorach Muzeum, szcze-

gólny charakter posiada wyjątkowa kolekcja prac 

plastycznych wykonanych przez więźniów obozu 

w skrajnych warunkach, w atmosferze cierpienia 

i śmierci. Wystawa „Forbidden Art” to fotografie 

unikatowych dzieł sztuki obozowej, zaprezentowane 

w oryginalnej aranżacji budynku byłej pralni obozo-

wej. Wystawa została przygotowana z myślą o szero-

kim gronie odbiorców na całym świecie. W 2012 r. 

prezentowana będzie m.in. w USA. 

 

Ekspozycja „Niemiecki Nazistowski Obóz Śmierci – 

Konzentrationslager Auschwitz” w szwedzkiej wersji 

językowej została pokazana na uniwersytecie w Go-

eteborgu z okazji Dnia Pamięci o Holokauście. Dzięki 

współpracy z Fundacją Kultury Polskiej w Bostonie 

ekspozycja ta będzie pokazywana na terenie Stanów 

Zjednoczonych. Ta sama wystawa prezentowana była 

w 16 aresztach śledczych i zakładach karnych na Ślą-

sku w ramach projektu „Auschwitz – Historia – Edu-

kacja Obywatelska”, realizowanego wspólnie z Inspek-

toratem Służby Więziennej w Katowicach.

„Niemieckie plany rozbudowy Auschwitz” to tytuł wy-

stawy prezentującej archiwalne dokumenty ze zbiorów 

Muzeum, ukazujące plany nazistów dotyczące rozwo-

ju tego największego niemieckiego nazistowskiego 

obozu koncentracyjnego i zagłady oraz okupowanego 

miasta, na terenie którego obóz założono.

We współpracy z Muzeum Uchodźców Żydowskich 

w Szanghaju przygotowywana jest stała wystawa 

o obozie Auschwitz, która prezentowana będzie w Chi-

nach. Jej otwarcie zaplanowano na 2012 r. 

1. Obraz Izaaka Celnikiera 

Massacre d’Hommes 

prezentowany na wystawie 

„Budujmy pamięć”

2. Niemiecki plan 

rozbudowy Auschwitz 

ze stycznia 1943 r.
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Traveling 

and temporary exhibitions

The exhibition Let’s Construct Remembrance was 

presented in the temporary exhibition rooms at the 

Museum to mark the 66th anniversary of the libera-

tion of Auschwitz. It featured donations made to the 

Museum collections in recent years by former pris-

oners and their families: personal souvenirs, docu-

ments, and works of art connected with the history 

of Auschwitz. 

Art works made by Auschwitz prisoners in extreme 

conditions amidst an atmosphere of suffering and 

death and now held in the Museum collections have 

a special place among the objects connected with the 

history of the camp. The exhibition Forbidden Art 

consists of photographs of unique works of camp 

art, presented in an original arrangement in the for-

mer camp laundry building. The exhibition was pre-

pared with a wide audience from all over the world 

in mind. It will be shown in the United States and 

elsewhere in 2012. 

The exhibition German Nazi Death Camp – Konzen-

trationslager Auschwitz was shown in a Swedish 

version at the University of Gothenburg to mark 

Holocaust Remembrance Day. Thanks to coopera-

tion with the Polish Culture Foundation in Boston, 

the exhibition will be shown in the United States. 

The same exhibition was presented in 16 jails and 

prisons in Silesia as part of the Auschwitz, Histo-

ry, and Civic Education project carried out jointly 

with the Inspectorate of the Penal Service in 

Katowice. 

German Plans for the Expansion of Auschwitz is the 

title of an exhibition featuring archival documents 

from the Museum collections bearing on the devel-

opment of this largest Nazi German concentration 

camp and extermination center and the occupied 

city where the camp was located. 

In cooperation with the Museum of Jewish Refu-

gees in Shanghai, a permanent exhibition about the 

Auschwitz camp is being prepared for presentation 

in China. The planned opening date is 2012. 

1. Izaak Celnikier’s 

painting Massacre 

d’Hommes presented 

at the Let’s Construct 

Remembrance exhibition

2. German plan for the 

expansion of Auschwitz 

from January 1941
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Choć historia Auschwitz jest w znacznej mierze po-

znana, to badacze, nawet po ponad 65 latach, cały 

czas docierają do nieznanych wcześniej źródeł. 

Wszystko po to, aby lepiej poznać procesy, które zło-

żyły się na obraz jednej z największych tragedii ludz-

kości.

W ostatnim czasie szczególnie istotne badania do-

tyczyły losu ponadstutysięcznej wspólnoty Żydów 

polskich pochodzących z Górnego Śląska i Zagłębia 

Dąbrowskiego i ich zagłady w latach 1942  -1943. 

Obóz Auschwitz stał się dla nich głównym miejscem 

eksterminacji. 

Kolejnym polem badań są dzieje niewielkich podo-

bozów Auschwitz utworzonych w końcowym okresie 

wojny. Trwają prace nad ostatnimi monografiami kil-

ku spośród ponad 40 podobozów Auschwitz. 

W zakresie naszych zainteresowań naukowych zna-

lazły się także poszczególne komórki administracji 

obozu zarządzające gospodarką rolną, które stopnio-

wo weszły w skład koncernu SS pod nazwą Deutsche 

Lebensmittel GmbH. 

Najwaniejsze 

zakoczone prace

• Koncentracja Żydów zagłębiowskich w gettach 

i ich deportacja do KL Auschwitz (Andrzej Strze-

lecki)

• Elementy komór gazowych oraz instalacji kre-

matoryjnych ze zbiorów Państwowego Muzeum 

Auschwitz  -Birkenau w świetle dokumentacji archi-

walnej (Igor Bartosik)

• Rola KL Auschwitz w eksterminacji polskich 

warstw przywódczych na przykładzie działalności 

Geheime Staatspolizei – Staatstpolizeistelle Ziche-

nau/Schröttersburg (Jerzy Dębski)

• Podobóz Plawy (Piotr Setkiewicz)

• Orkiestry w KL Auschwitz (Jacek Lachendro)

• Więźniowie deportowani do KL Auschwitz w ra-

mach Aktion Oderberg (Bohdan Piętka)

• Blok 11 w obozie Auschwitz I – Stammlager (Adam 

Cyra)

• Schlachthaus und Molkerei w KL Auschwitz (Łu-

kasz Martyniak)

• Powojenne losy dzieci wyzwolonych w KL Ausch-

witz (Helena Kubica)

Wybrane opracowywane tematy

• Zagłada Żydów z getta w Chrzanowie (Bohdan 

Piętka)

• Historia terenów byłego obozu koncentracyjnego 

Auschwitz w latach 1945  -1947 (Jacek Lachendro, 

Piotr Setkiewicz)

• Deutsche Lebensmittel GmbH w Oświęcimiu (Łu-

kasz Martyniak)

• Przyczynek do dziejów likwidacji obozu romskiego 

(Zigeunerlager) w Birkenau (Helena Kubica)

• Podobóz Wirtschaftshof Birkenau (Andrzej Strze-

lecki, Piotr Setkiewicz)

• Oficerowie WP więźniami KL Auschwitz (Jerzy 

Dębski)

• SS  -Bäckerei Auschwitz (Bohdan Piętka, Łukasz 

Martyniak)

• Powstańcy śląscy w KL Auschwitz (Bohdan Piętka)

• Jeńcy sowieccy w KL Auschwitz (Jacek Lachendro)

Najistotniejsze publikacje 

historyków muzeum

• Paradygmat Auschwitz jako historyczny kontekst 

ludobójstw XX wieku (Piotr Setkiewicz) 

• The Auschwitz Crematoria nad Gas Chambers 

(Piotr Setkiewicz)

• Červena armáda v koncentračnom tábore Ausch-

witz a v okoli Osvienčimu v roku 1945. Oslobode-

nie alebo okupácia? (Jacek Lachendro)

• Pomoc niesiona ocalonym więźniom KL Auschwitz 

po wyzwoleniu obozu (Jacek Lachendro)

• Henryk Bartosiewicz – bohater polskiej konspiracji 

wojskowej w KL Auschwitz (Bohdan Piętka)

• Бандеровцы в концентрационном лагере 

Аушвиц (Adam Cyra)

BADANIA NAD HISTORIĄ 

AUSCHWITZ

dr Piotr Setkiewicz

Kierownik

Działu Naukowego

Head of Research

Department

1. Dokumentacja 

historyczna przy 

pozostałościach rewiru 

myśliwskiego dla oficerów 

SS załogi Auschwitz 

w Pławach

2. Prezydent RP 

Bronisław Komorowski 

z mieszkańcami 

Ziemi Oświęcimskiej 

odznaczonymi za pomoc 

więźniom Auschwitz. 

Historycy Muzeum ustalili 

do tej pory nazwiska ponad 

1200 Ludzi Dobrej Woli
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Although the history of Auschwitz is known to a sig-

nificant degree, researchers continue to discover previ-

ously unknown sources even after the passage of more 

than 65 years. This adds to our understanding of the 

processes that led to one of the greatest tragedies in hu-

man history. 

There has been particularly significant recent research 

on the fate of the Polish Jewish community of Upper 

Silesia and the Dąbrowa Basin, numbering more than a 

hundred thousand people, and its destruction in 1942-

 -1943. The Auschwitz camp was the main site of their 

extermination. 

Another research area is the history of the small Ausch-

witz sub  -camps set up in the waning phase of the war. 

Work is underway on monographs for several of the 

more than forty Auschwitz sub  -camps. 

Also falling within the scope of our research interest 

are the specific units of the camp administration that 

ran the farms, which were gradually absorbed into 

an SS company operating under the name Deutsche 

Lebensmittel GmbH. 

Important completed studies

• The concentration of the Jews of the Dąbrowa Basin 

in ghettos and their deportation to Auschwitz (An-

drzej Strzelecki)

• Components of the gas chambers and the crematory 

installations from the collections of the Auschwitz  -

  -Birkenau State Museum in the light of archival doc-

umentation (Igor Bartosik)

• The role of Auschwitz in the extermination of the 

Polish leadership strata on the example of the activi-

ty of the Geheime Staatspolizei – Staatstpolizeistelle 

Zichenau/Schröttersburg (Jerzy Dębski)

• The Pławy sub  -camp (Piotr Setkiewicz)

• The orchestra in Auschwitz (Jacek Lachendro)

• Prisoners deported to Auschwitz within the frame-

work of Aktion Oderberg (Bohdan Piętka)

• Block 11 in the Auschwitz I Main Camp (Adam Cyra)

• Schlachthaus und Molkerei in Auschwitz (Łukasz 

Martyniak)

• The postwar fate of the children liberated from 

Auschwitz (Helena Kubica)

Selected studies in progress

• The extermination of Jews from the Chrzanów ghet-

to (Bohdan Piętka)

• The history of the grounds of the former Auschwitz 

concentration camp in the years 1945  -1947 (Jacek 

Lachendro, Piotr Setkiewicz)

• Deutsche Lebensmittel GmbH in Oświęcim (Łukasz 

Martyniak)

• A contribution to the history of the liquidation of 

the Roma camp (Zigeunerlager) in Birkenau (Helena 

Kubica)

• The Wirtschaftshof Birkenau sub  -camp (Andrzej 

Strzelecki, Piotr Setkiewicz)

• Polish Army officers who were Auschwitz prisoners 

(Jerzy Dębski)

• SS  -Bäckerei Auschwitz (Bohdan Piętka, Łukasz 

Martyniak)

• Veterans of the Silesian Uprising in Auschwitz (Boh-

dan Piętka)

• Soviet prisoners of war in Auschwitz (Jacek Lachen-

dro)

Major publications by museum historians

• The Auschwitz paradigm as a historical context for 

twentieth  -century genocide (Piotr Setkiewicz) 

• The Auschwitz Crematoria and Gas Chambers (Piotr 

Setkiewicz)

• Červena armáda v koncentračnom tábore Auschwitz 

a v okoli Osvienčimu v roku 1945. Oslobodenie alebo 

okupácia? (Jacek Lachendro)

• Aid to surviving Auschwitz prisoners after the lib-

eration of the camp (Jacek Lachendro)

• Henryk Bartosiewicz – a hero of the Polish military 

Underground in Auschwitz (Bohdan Piętka)

• Бандеровцы в концентрационном лагере Аушвиц 

(Adam Cyra)

RESEARCH ON THE HISTORY 

OF AUSCHWITZ

1. Historical 

documentation 

of the remains 

of the hunting reserve 

at Pławy for officers 

from the Auschwitz 

SS garrison

2. Polish President 

Bronisław Komorowski 

with Oświęcim area 

residents decorated 

for aiding Auschwitz 

prisoners. To date, 

Museum historians have 

established the names 

of more than 1,200 

People of Good Will
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W YDAWNICTWA 

Publikacje Miejsca Pamięci Auschwitz koncentrowały 

się przede wszystkim na opracowaniach naukowych 

i edukacyjnych związanych z historią obozu oraz 

wspomnieniach byłych więźniów. Ukazały się rów-

nież takie pozycje jak wybór poezji o Auschwitz oraz 

Szkicownik z Auschwitz – wstrząsający dokument z cza-

sów istnienia obozu. Nasze wydawnictwa, skierowane 

do odbiorcy międzynarodowego, w 2011 r. tłumaczo-

ne były na języki: angielski, włoski, portugalski, sło-

wacki i francuski. 

Opracowania naukowe

Auschwitz 1940  -1945. Les problèmes fondamentaux de 

l’histoire du camp. Liczący 2167 stron najobszerniejszy 

zbiór naukowych opracowań kompleksowo opisują-

cych historię obozu Auschwitz. Tłumaczenie mono-

grafii na język francuski było możliwe dzięki wspar-

ciu Fondation pour la Mémoire de la Shoah. Druk 

sfinansowała Fundacja Pamięci Ofiar Obozu Zagłady 

Auschwitz  -Birkenau.

Auschwitz przed sądem. Proces we Frankfurcie nad Me-

nem 1963  -1965. Dokumentacja. Polskie wydanie książ-

ki Hermanna Langbeina, inicjatora procesu przeciwko 

esesmanom, wartownikom i strażniczkom z obozu 

Auschwitz, który odbył się w latach 1963  -1965 we 

Frankfurcie nad Menem. To nie tylko dokument histo-

ryczny, ale również doskonałe studium psychologicz-

ne, pokazujące zachowania i reakcje ludzkie w procesie 

dotyczącym jednej w największych zbrodni w dziejach 

ludzkości.

Studia nad dziejami. Podsumowanie konferencji nauko-

wej zorganizowanej przez historyków Muzeum, na 

którą składają się referaty przedstawiające rezultaty 

dotychczasowych badań nad różnorodnymi zagadnie-

niami związanymi z drugą wojną światową.

Values and Violence in Auschwitz. A Sociological Analy-

sis. Socjologiczna rozprawa porządkująca zjawiska 

i zachodzące między nimi prawidłowości pomagające 

wyjaśnić mechanizmy działania obozu koncentracyj-

nego. To uaktualnione, angielskojęzyczne wydanie 

głośnej książki byłej więźniarki Auschwitz, Anny Pa-

wełczyńskiej. 

Konserwacja dokumentów SS  -Hygiene Institut. Polsko-

 -angielskie podsumowanie ambitnego projektu kon-

serwatorskiego, dzięki któremu uratowano przed 

zniszczeniem dziesiątki tysięcy dokumentów Instytu-

tu Higieny SS. 

Anna Skrzypińska

Zastępca dyrektora

Deputy director

1  -6. Nowe publikacje 

Muzeum dostępne są 

w księgarni internetowej 

Miejsca Pamięci



1 2 3



PUBLICATIONS

Publishing by the Auschwitz Memorial concentrated 

predominantly on scholarly and educational studies 

connected with the history of the camp and on mem-

oirs by former prisoners. Other titles included a selec-

tion of poetry about Auschwitz and the Sketchbook by 

an unknown author—a striking document from the 

time when the camp was in operation. Our publica-

tions, aimed at an international audience, were trans-

lated into English, French, Italian, Portuguese, and 

Slovakian in 2011. 

SCHOLARLY STUDIES

Auschwitz 1940  -1945. Les problèmes fondamentaux 

de l’histoire du camp. At 2,167 pages, this is the most 

complete collection of scholarly studies and consti-

tutes a thorough history of the Auschwitz camp. The 

translation of the monograph into French was made 

possible thanks to the support of the Fondation pour 

la Mémoire de la Shoah. Printing was financed by the 

Auschwitz  -Birkenau Death Camp Victims Memorial 

Foundation. 

Auschwitz przed sądem. Proces we Frankfurcie nad Menem 

1963  -1965. Dokumentacja [Auschwitz in court: The trial 

in Frankfurt am Main 1963  -1965]. A Polish edition of 

the book by Hermann Langbein, initiator of the trial 

of the Auschwitz SS men, sentries, and guards held 

at Frankfurt am Main from 1963 to 1965. This is not 

only a historical document but also an excellent psycho-

logical study of human behavior and reactions during a 

trial connected with one of the worst crimes in history. 

Studia nad dziejami [Studies of History]. Summary of 

a scholarly conference organized by Museum histori-

ans featuring talks presenting the results to date of 

research on a wide range of issues connected with the 

Second World War. 

Values and Violence in Auschwitz. A Sociological Analysis. 

A sociological treatment of phenomena and the regu-

larities governing the relations between them as an aid 

to elucidating the mechanisms by which the concen-

tration camp functioned. This is an updated English-

 -language edition of the influential book by the former 

Auschwitz prisoner Anna Pawełczyńska. 

Konserwacja dokumentów SS  -Hygiene Institut / The Con-

servation of the SS  -Hygiene Institut Documents. A Polish-

 -English report on the ambitious conservation project 

that saved tens of thousands of SS Hygiene Institute 

documents from loss. 

Jadwiga Pinderska  -Lech

Kierownik 

Działu Wydawniczego

Head of Publication

Department

1  -6. New Museum 

publications are available 

at the internet bookstore 

on the Memorial website

Th e Conservation of the SS-Hygiene Institut Documents
Konserwacja dokumentów SS-Hygiene Institut1

Konserwacja dokumentów 
SS-Hygiene Institut

The Conservation 
of the SS-Hygiene Institut 

Documents
the Ins utof t tittuSS neenygi-H gSS Hygthe SSS-Hygiene It SS Hygthe SS Hygiene If the SS Hygiene InstituSS H I

Documents

Konserwacja dokumentów
SS-Hygiene Institut

Ewelina Bisaga, Nel Jastrzębiowska, Mirosław Maciaszczyk

Th e Conservation of the SS-Hygiene Institut Documents
Konserwacja dokumentów SS-Hygiene Institut1

Konserwacja dokumentów 
SS-Hygiene Institut

The Conservation 
of the SS-Hygiene Institut 

Documents
the Ins utof t tittuSS neenygi-H gSS Hygthe SSS-Hygiene It SS Hygthe SS Hygiene If the SS Hygiene InstituSS H I

Documents

Konserwacja dokumentów
SS-Hygiene Institut

Ewelina Bisaga, Nel Jastrzębiowska, Mirosław Maciaszczyk
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Relacje wiadków 

i wspomnienia

Szkicownik z Auschwitz/The Sketchbook from Auschwitz. 

Publikowany po raz pierwszy w całości zbiór uni-

katowych szkiców nieznanego autora wykonanych 

w 1943 r. na terenie obozu Auschwitz II  -Birkenau 

i tam też odnaleziony po wojnie. Ten wstrząsający do-

kument przedstawia zagładę Żydów w Auschwitz oraz 

obrazy z życia codziennego więźniów. Opracowanie 

polsko  -angielskie.

Io dal crematorio di Auschwitz / I was at the Auschwitz 

Crematorium. Poruszający wywiad z Henrykiem Man-

delbaumem – jednym z niewielu ocalałych więźniów 

Sonderkommando, czyli specjalnej grupy więźniów 

zmuszanych do pracy w komorach gazowych i krema-

toriach. Tłumaczenie na język włoski i angielski.

Młodość utracona za drutami. Wspomnienia Józefa Ma-

tyni, polskiego więźnia politycznego obozów Ausch-

witz i Buchenwald, walczącego o przetrwanie przez 

cztery lata gehenny obozowej. 

Głosy Pamici

Romowie w KL Auschwitz / Roma in Auschwitz. W siód-

mym tomie cyklu „Głosów Pamięci” wydanym po pol-

sku i angielsku opisano tragiczne losy około 23 tys. 

Romów więzionych i w większości zamordowanych 

w obozie Auschwitz. 

Inne

The Auschwitz Poems. An Anthology. Najobszerniejszy 

wybór poezji o Auschwitz zawierający 400 wierszy 

autorstwa 250 poetów z całego świata w języku angiel-

skim: zarówno byłych więźniów obozu, jak i poetów 

współczesnych, w tym noblistów. 

Auschwitz  -Birkenau. Dějiny a současnost. Folder poświę-

cony historii obozu Auschwitz, a także powstaniu 

i bieżącej działalności Muzeum, został przetłumaczo-

ny na język słowacki. Wszystkie 19 wersji językowych 

można pobrać bezpłatnie z naszej strony internetowej 

www.auschwitz.org. 

Ksigarnia 

internetowa

Publikowane przez nas książki oraz płyty DVD do-

stępne są w księgarni internetowej Muzeum na 

naszej stronie internetowej www.auschwitz.org. 

W 2011 r. z takiej formy zakupu literatury na temat 

Auschwitz skorzystały osoby z 30 krajów z całego 

świata. 

W YDAWNICTWA 

1. Jedna ze stron 

Szkicownika z Auschwitz

2  -3. Głosy Pamięci 

– seria tematycznych 

publikacji edukacyjnych 

Miejsca Pamięci
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Eyewitness accounts and memoirs

Szkicownik z Auschwitz/The Sketchbook from Auschwitz. 

A unique collection of sketches by an unknown artist, 

drawn on the grounds of the Auschwitz II  -Birkenau 

camp in 1943, where it was found after the war, and 

now published in its entirety for the first time. This 

powerful document depicts the extermination of the 

Jews in Auschwitz along with images from the daily 

life of prisoners. A Polish  -English edition. 

Io dal crematorio di Auschwitz / I was at the Auschwitz 

Crematorium. A poignant interview with Henryk 

Mandelbaum, one of the few surviving prisoners 

from the Sonderkommando—the special group of 

prisoners forced to labor in the gas chambers and 

crematoria. Translated into Italian and English. 

Młodość utracona za drutami [Youth lost behind the 

barbed wire]. The memoirs of Józef Matynia, a Pol-

ish political prisoner in Auschwitz and Buchenwald 

fighting for survival during four years of hell in the 

camps. 

Voices of Memory

Romowie w KL Auschwitz / Roma in Auschwitz. The 

seventh volume of the Voices of Memory series, pub-

lished in Polish and English, describes the tragic fate 

of approximately 23,000 Roma imprisoned and for 

the most part murdered in Auschwitz. 

Others

The Auschwitz Poems. An Anthology. The broadest se-

lection of poetry about Auschwitz, containing 400 

poems by 250 poets from around the world in Eng-

lish—both former camp prisoners and contempo-

rary poets including winners of the Nobel Prize. 

Auschwitz  -Birkenau. Dějiny a současnost. The folder 

dedicated to the history of the Auschwitz camp as 

well as the founding and present  -day activity of the 

Museum has been translated into Slovakian. Ver-

sions of the folder in nineteen languages can be 

downloaded free of charge from our website www.

auschwitz.org. 

Internet 

bookstore

The books and DVDs that we publish are avail-

able from the Museum internet bookstore on our 

website www.auschwitz.org. In 2011, people from 

30 countries all over the world took advantage of 

this method of purchase. 

PUBLICATIONS

1. A page from the 

Auschwitz Sketchbook

2  -3. Voices of Memory– 

a series of thematic 

educational publications 

from the Memorial
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MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUK ACJI 

O AUSCHWITZ I HOLOK AUŚCIE

Ponad 90% z blisko półtora miliona osób z całego 

świata, które odwiedziły w 2011 r. Miejsce Pamięci, 

zostało oprowadzonych przez 270 przewodników, 

przygotowanych i przeszkolonych przez Międzyna-

rodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście 

(MCEAH). Wizyty obejmowały obie części byłego 

obozu: zarówno Auschwitz I, jak i Auschwitz II-

 -Birkenau.

Z każdym rokiem rośnie liczba uczestników zajęć 

specjalistycznych oraz projektów naszego Centrum. 

W ubiegłym roku udział w pogłębionych formach 

edukacji wzięło ponad 10 tys. osób. 

Jednym z projektów otwierających nowy kierunek 

w działaniach Centrum jest „Międzynarodowa Aka-

demia Letnia: Historia, Pamięć, Edukacja”, którą 

skierowaliśmy do indywidualnego odbiorcy anglo-

języcznego. Zróżnicowany program Akademii objął 

m.in. serię wykładów i dyskusji na tematy związane 

z historią Auschwitz oraz dziejami powojennymi, 

polsko  -żydowskimi relacjami w czasie wojny oraz ak-

tualnymi globalnymi wyzwaniami edukacyjnymi.

Z wielu innych projektów międzynarodowych wy-

mienić można seminarium „Auschwitz — historia 

i symbolika”, skierowane do nauczycieli czeskich 

i słowackich i realizowane wspólnie m.in. z Miejscem 

Pamięci Terezin, „Holokaust w perspektywie eu-

ropejskiej” dla nauczycieli, trenerów, dydaktyków 

i metodyków z Polski i Holandii, a także seminaria 

organizowane w Polsce i Izraelu wspólnie z Instytu-

tem Yad Vashem. Projekty te przybliżają metodykę 

przekazywania wiedzy o Zagładzie, a także uczą, jak 

przygotowywać do wizyt w miejscach pamięci. 

Zdaniem specjalistów z Centrum Edukacji odpo-

wiednie przygotowanie grup szkolnych przed wizy-

tą pozwala na znacznie głębsze zrozumienie pobytu 

w tak szczególnym miejscu. Dlatego też, wychodząc 

naprzeciw zainteresowaniu płynącemu z całej Euro-

py, powstała kilkusetstronicowa publikacja dla edu-

katorów planujących wizytę młodzieży w Auschwitz. 

„European Pack for Visiting Auschwitz  -Birkenau 

Memorial and Museum” to efekt kilkuletniej pracy 

ekspertów MCEAH, Rady Europy oraz Ministerstwa 

Edukacji Narodowej. W publikacji znaleźć można 

nie tylko niezbędne informacje praktyczne dotyczą-

ce organizacji wizyty, ale przede wszystkim teksty 

i materiały historyczne, konspekty lekcji oraz suge-

stie interdyscyplinarnych projektów na styku historii 

Auschwitz i czasów współczesnych.
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Krystyna Oleksy

Zastępca dyrektora 

Muzeum,

Dyrektor MCEAH

Museum Deputy Director,

Director of ICEAH

1. Ponad 90% 

odwiedzających zwiedza 

obie części byłego obozu 

z przewodnikiem 

2. Projekt „Auschwitz 

– Historia – Edukacja 

Obywatelska” skierowany 

jest do osadzonych 

w zakładach karnych





Alicja Białecka

Kierownik Sekcji 

Programowej MCEAH

Head of ICEAH 

Program Section

1. More than 90% 

of visitors tour both parts 

of the former camp with 

a guide

2. The Auschwitz, History, 

and Civic Education 

project is addressed 

to inmates of penal 

institutions 

INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION

ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST

More than 90 percent of the almost million and a half 

people from all over the world who visited the Memo-

rial in 2011 were accompanied by 270 guides prepared 

and trained by the International Center for Education 

about Auschwitz and the Holocaust (ICEAH). The vis-

its covered both parts of the former camp: Auschwitz I 

and Auschwitz II  -Birkenau. 

The number of participants in the Center’s specialized 

educational activities and projects grows by the year. 

More than ten thousand people took part in forms of 

in  -depth education last year. 

One of the projects marking a new direction in the work 

of the Center is the International Summer Academy: 

History, Remembrance, and Education, which we ad-

dressed to English  -speaking individuals. The varied 

program of the Academy included a series of lectures 

and discussions on subjects connected with the history 

of Auschwitz and the postwar period, Polish  -Jewish re-

lations during the war, and current global educational 

challenges. 

Among many other international projects, those worthy 

of note include the Auschwitz: History and Symbol-

ism seminar addressed to Czech and Slovakian teachers 

and carried out jointly with the Terezin Memorial; The 

Holocaust in European Perspective for teachers, train-

ers, educators, and methodologists from Poland and the 

Netherlands; and seminars organized in Poland and 

Israel jointly with the Yad Vashem Institute. These pro-

jects offer familiarization with methods for conveying 

information about the Holocaust and teach about how 

to prepare for visits to memorial sites. 

In the opinion of specialists from the Education Cent-

er, appropriately preparing school groups before visits 

makes possible a significantly deeper understanding of 

the time spent in such a special place. That is why, re-

sponding to interest from all over Europe, a publication 

numbering several hundred pages has been developed 

for educators planning visits to Auschwitz by young 

people. The European pack for visiting Auschwitz-

 -Birkenau Memorial and Museum is the outcome of 

several years of work by experts from the ICEAH, the 

Council of Europe, and the Ministry of National Edu-

cation. Not only essential practical information on the 

organization of visits, but above all texts and historical 

material, lesson plans, and suggestions for interdisci-

plinary projects on the relationship between the his-

tory of Auschwitz and present times can be found in 

this publication. 
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Poza organizacją pobytów studyjnych, seminariów 

i konferencji tematycznych, stanowiących podstawę 

codziennej pracy specjalistów Centrum Edukacji, re-

alizowaliśmy również nowatorskie projekty adresowa-

ne do wąskich, specyficznych grup odbiorców. Projekt 

„Auschwitz – Historia – Edukacja Obywatelska” 

skierowany jest do osadzonych oraz funkcjonariuszy 

Służby Więziennej. Tegoroczna edycja projektu przy-

bliżała pozytywne postawy oraz sylwetki polskich 

Sprawiedliwych wśród Narodów Świata – ludzi, którzy 

ryzykując życiem, ratowali zagrożonych. Z kolei lekcja 

muzealna „Trudne – proste słowa” to unikatowy pro-

gram zwiedzania terenów byłego obozu, specjalnie do-

stosowany dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Wykorzystując możliwości internetu, prowadziliśmy 

też zdalną edukację o Auschwitz i Holokauście. Przy 

wykorzystaniu profesjonalnej dedykowanej platformy 

e  -learningowej w 2011 r. zrealizowano szkolenia skie-

rowane do nauczycieli i edukatorów. Kursy edukacji na 

odległość zostały włączone także w program szkoleń 

kandydatów na przewodników Muzeum oraz studen-

tów studiów podyplomowych „Totalitaryzm – Na-

zizm – Holokaust”. Opracowano także nowe lekcje 

dotyczące historii Holokaustu oraz przekrojowy kurs 

poświęcony historii Auschwitz jako obozu koncentra-

cyjnego i ośrodka zagłady. W 2012 r. udostępnimy go 

wszystkim korzystającym ze strony internetowej Miej-

sca Pamięci i Muzeum.

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUK ACJI 

O AUSCHWITZ I HOLOK AUŚCIE

1. Birkenau. 

Lekcja muzealna 

„Trudne – proste słowa” 

to unikatowy program 

zwiedzania terenów 

byłego obozu, specjalnie 

dostosowany dla osób 

niepełnosprawnych 

intelektualnie.





Aside from organizing the study residencies, semi-

nars, and thematic conferences that are the basis of 

the everyday work of Education Center specialists, 

we also completed innovative projects addressed to 

narrow, specific target groups. The Auschwitz, His-

tory, and Civic Education project is addressed to 

inmates and functionaries of the Penal Service. This 

year’s edition of the project taught about positive 

attitudes and profiles of Polish Righteous among 

the Nations—people who risked their own lives to 

save those in danger. In turn, the museum lesson 

Difficult  -Simple Words is a unique program, spe-

cially adapted for mentally disabled people, for visit-

ing the grounds of the camp.

Taking advantage of the possibilities offered by the 

internet, we also provided remote learning about 

Auschwitz and the Holocaust. Using a dedicated pro-

fessional e  -learning platform we held training ses-

sions for teachers and educators. Distance  -learning 

courses were also included in the training program 

for candidate Museum guides and students in the 

postgraduate course on Totalitarianism, Nazism, 

and the Holocaust. New lessons on the history of 

the Holocaust and a cross  -section course devoted to 

the history of Auschwitz as a concentration camp 

and extermination center were also developed. In 

2012, we will make it available to all users of the Me-

morial and Museum website.

INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION

ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST
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WOLONTARIAT I PR AKTYKI

Blisko 850 młodych ludzi z całego świata, m.in. z Polski, 

Turcji, USA, Wielkiej Brytanii, Holandii, Irlandii, Rosji, 

Niemiec, Białorusi, Japonii, Austrii i Włoch wsparło 

w 2011 r. Miejsce Pamięci w ramach programu wolon-

tariatu i praktyk. Jak podkreślali, wolontariat w tym 

szczególnym miejscu wymagał od nich nie tylko aktyw-

nego działania, ale także skłaniał do poznania prawdy 

historycznej oraz refleksji nad jego symboliką. 

Wolontariat i praktyki stwarzają nie tylko możliwość 

doskonalenia zawodowego dla studentów rozmaitych 

specjalności, ale również wzbogacają i uporządkowują 

posiadaną wiedzę, rozbudzają zainteresowania, gwa-

rantują bezpośredni kontakt z wciąż żywą historią oraz 

stwarzają niepowtarzalną okazję do spotkania ludzi 

z całego świata, a tym samym sposobność do dosko-

nalenia obcych języków i skonfrontowania opinii, do-

świadczeń i odczuć.

Praktykanci i wolontariusze nie tylko wspierają Muzeum 

w codziennej pracy, ale także pomagają w porządkowa-

niu terenu Miejsca Pamięci, wprowadzają i skanują dane 

w Repozytorium Cyfrowym, biorą udział w projekcie 

„Historia mówiona”, którego celem jest zbieranie relacji 

świadków historii, pomagają w pracach biura prasowego 

i biblioteki, a także sprawują opiekę nad wystawami i po-

magają w organizacji konferencji edukacyjnych, semina-

riów i warsztatów. 

Szczególne znaczenie ma obecność wolontariuszy i prak-

tykantów w pracowniach konserwatorskich. W tym roku 

specjalistom Muzeum pomagali młodzi ludzie z Polski, 

Wielkiej Brytanii, Niemiec i USA. Wykonali oni bardzo 

różne prace, takie jak: fotografowanie, piaskowanie, 

malowanie, porządkowanie, zabezpieczanie, odkurza-

nie oraz skanowanie obiektów. Ich pomoc dotyczyła 

m.in. konserwacji nut, betonowych płytek ozdobnych, 

drewnianych elementów prycz obozowych, jak również 

zabezpieczania butów więźniarskich oraz konserwacji 

papierowych obiektów artystycznych.

Od kilkunastu lat w Muzeum odbywają swoje praktyki 

konserwatorskie studenci Fachhochschule z Kolonii. 

W tym roku m.in. kontynuowali oni inwentaryzację nie-

mieckich napisów w budynkach na terenie byłego obo-

zu Auschwitz I. Zajmowali się problematyką dotyczącą 

konserwacji tałesów. W pracowniach konserwatorskich 

odbywali również praktyki studenci z London Metropo-

litan University, którzy pod opieką specjalistów Muzeum 

wykonali konserwację fragmentu drewnianego baraku. 

Na praktykach przebywali u nas także uczniowie szkół 

zawodowych związanych z koncernem Volkswagena. 

Celem projektu, oprócz pomocy przy zabezpieczeniu 

pozostałości po byłym obozie, jest zachowanie pamięci 

o wydarzeniach z przeszłości oraz uświadomienie mło-

dzieży istniejących współcześnie zagrożeń dla demo-

kracji praw człowieka.

Od ponad 30 lat Miejsce Pamięci wspierają też specja-

listyczną pracą, wymagającą solidnego przygotowania 

merytorycznego, uczniowie Zespołu Szkół Leśnych 

i Ekologicznych w Brynku, pomagając przy pielęgnacji 

zieleni historycznej i współczesnej.

Elżbieta Myrdko

Kierownik

Biura Wolontariatu

Head of Volunteer Bureau

1  -2. Ponad 850 młodych 

ludzi, praktykantów 

i wolontariuszy z całego 

świata, wsparło Muzeum 

w 2011 r.
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VOLUNTEERING AND INTERNSHIPS

Close to 850 young people from all over the world, in-

cluding Poland, Turkey, the United States, the United 

Kingdom, The Netherlands, Ireland, Russia, Germany, 

Belarus, Japan, Austria, and Italy supported the Me-

morial in 2011 within the framework of a program of 

volunteering and internships. They emphasized that 

volunteering in such a special place not only required 

them to be active but also prompted them to learn the 

historical truth and to reflect on its symbolism. 

Volunteering and internships not only give students in 

various courses of studies excellent career experience, 

but also enrich and order the knowledge in their posses-

sion, awaken their interests, guarantee direct contact 

with history that is still living, and create an unrepeat-

able chance to meet people from all over the world, and 

thus to perfect their command of foreign languages and 

to compare opinions, experiences, and feelings. 

Interns and volunteers not only support the Museum 

in its daily work, but also help maintain the grounds 

of the Memorial, enter data and make scans in the 

Digital Repository, take part in the Spoken History 

project aimed at collecting accounts by eyewitnesses 

to history, help in the work of the press office and 

library, stand watch at exhibitions, and assist in the 

organization of educational conferences, seminars, 

and workshops. 

Of special significance is the presence of volunteers 

and interns in the conservation studios. This year, 

young people from Poland, the United Kingdom, Ger-

many, and the United States assisted Museum spe-

cialists. They performed such highly varied tasks as 

photographing, sanding, painting, ordering, securing, 

dusting, and scanning objects. Their aid extended to 

the conservation of musical scores, decorative concrete 

tiles, and wooden components of camp bunks. They 

also helped with the upkeep of prisoner footwear and 

the conservation of paper artistic objects.

For more than a decade, students from the Fachhoch-

schule in Cologne have had practical conservation in-

ternships at the Museum. This year they continued 

taking inventory of German inscriptions in buildings 

at the Auschwitz I site. They were also engaged in is-

sues associated with the conservation of fringed prayer 

garments. Students from London Metropolitan Uni-

versity also had internships in the conservation stu-

dios and conserved part of a wooden barracks under 

the supervision of Museum specialists. 

Students from vocational schools associated with the 

Volkswagen company also served internships here. The 

aim of the project, aside from help in securing the re-

mains of the camp, is cultivating memory about events 

from the past and making young people aware of the 

threats to democracy and human rights that exist today.

Also for more than 30 years students from the Complex 

of Forestry and Ecology Schools in Brynek, Poland, have 

supported the Memorial with a specialized work, requir-

ing solid expert skills, by helping to care for the histori-

cal and contemporary vegetation. 
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FINANSE

Małgorzata Mentelska

Główna księgowa

Head Accountant

 

Miejsce Pamici i Pastwowe Muzeum Auschwitz  -Birkenau
to zobowizanie pamici i edukacji przyszłych pokole całego wiata.

Kad instytucj i kad osob dobrej woli, pragnc wesprze trud utrzymania,
konserwacji i udostpniania tych najbardziej wymownych,

autentycznych ladów Holokaustu i ludobójstwa,
prosimy o kontakt:

PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ  -BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU
ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32  -603 Oświęcim

tel. +48 33 844 8003. fax +48 33 843 1862, e  -mail: muzeum@auschwitz.org
Nr konta bankowego: PL 15 1240 1170 1111 0000 2418 5907

Bank PEKAO SA O/Bielsko  -Biała
SWIFT CODE: PKOPPLPW

Możliwe jest także wsparcie Miejsca Pamięci bezpośrednio z naszej strony internetowej
www.auschwitz.org

Działalność Muzeum pozwala nie tylko na opiekę nad 

pozostałościami Auschwitz, ale także umożliwia lu-

dziom z całego świata poznać to największe i najważ-

niejsze Miejsce Pamięci. Pamiętajmy, iż zachowanie 

pamięci wymaga też nakładów finansowych. Utrzy-

manie autentyzmu terenów byłego niemieckiego obo-

zu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz  -Birkenau to 

przedsięwzięcie przerastające budżetowe możliwości 

Muzeum, dlatego tak dużą nadzieję pokładamy w spe-

cjalnym funduszu na rzecz długofalowej konserwacji 

pozostałości poobozowych (zob. więcej o Fundacji 

Auschwitz  -Birkenau na str. 26). 

Budet

Przychody własne Muzeum 22.3 mln zł

Dotacja Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

11 mln zł

Programy unijne 6.9 mln zł

Środki celowe Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego:

• nowe Centrum
Obsługi Odwiedzających

4.1 mln zł

• dokumentacja projektowa systemu
wczesnego wykrywania pożaru,
sygnalizacji alarmu pożaru
i koncepcji systemu stałych
urządzeń gaśniczych

 35 tys. zł

• założenie bezprzewodowego
systemu alarmowego oraz
rozbudowa istniejącego
monitoringu wizyjnego

 92 tys. zł

• wsparcie projektu realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko

1.2 mln zł

Fundacja Pamięci Ofiar
Obozu Zagłady Auschwitz  -Birkenau
w Oświęcimiu

0.3 mln zł

Razem 45.9 mln zł

Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-

nalnego w ramach Programu Operacyjnego Infra-

struktura i Środowisko na lata 2007  -2013 zostały 

przeznaczone na kontynuację konserwacji drewnia-

nych baraków byłego obozu Auschwitz II  -Birkenau 

oraz prace konserwatorskie w dwóch poobozowych 

blokach w byłym obozie Auschwitz I;

Fundacja Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz  -

  -Birkenau wsparła m.in. działania edukacyjne i wy-

dawnicze w Miejscu Pamięci oraz prace przy utrzyma-

niu zieleni.

 48 % – Przychody własne Muzeum

 24 % – Dotacja Ministerstwa Kultury 

   i Dziedzictwa Narodowego

 15 % – Programy unijne

 12 % – Środki celowe Ministerstwa Kultury 

   i Dziedzictwa Narodowego

 1 % – Fundacja Pamięci Ofiar 

   Obozu Zagłady Auschwitz  -Birkenau 

   w Oświęcimiu





FINANCES

The Memorial and the Auschwitz  -Birkenau State Museum
are a duty of remembrance and education owed to future generations around the world.

We ask each institution and each person of good will, desirous of supporting
the hard work of conserving and providing access to these most eloquent, 

authentic vestiges of the Holocaust and genocide to contact us:

PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ  BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU
ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32  -603 Oświęcim

phone +48 33 844 8003, fax +48 33 843 1862, e  -mail: muzeum@auschwitz.org
Bank account: PL 15 1240 1170 1111 0000 2418 5907

Bank PEKAO SA O/Bielsko  -Biała
SWIFT CODE: PKOPPLPW

It is also possible to support the Memorial directly at our website
www.auschwitz.org

The work of the Museum not only protects the re-

mains of Auschwitz, but also makes it possible for 

people from all over the world to encounter and learn 

about this largest and most important of the memori-

al sites. We should remember that protecting remem-

brance also requires financial outlays. Maintaining 

the authenticity of the grounds of the former German 

Nazi Concentration and Extermination Camp Ausch-

witz is an undertaking far exceeding the Museum 

budget, which is why we place such high hopes in the 

special fund for the long  -term conservation of the 

original camp remains (for more on the Auschwitz-

 -Birkenau Foundation, see p. 26). 

Budget 

Museum-generated income €5,1 million

Appropriation by the Ministry 
of Culture and National Heritage

€2,5 million

European programs €1,6 million

Ministry of Culture and National 
Heritage earmarked funds:

• new Visitor Service Center €0,9 million

• documentation of plans for a new 
system for early fire-detection 
and fire-alarm signalling, and
conceptual work on a permanent 
extinguishing system installation

€8 thousand

• installation of wireless alarm 
system and improvement 
of existing visual monitoring

€21 thousand

• support for implementation of an 
Infrastructure and Environment 
Operational Program project

€0,3 million

Auschwitz-Birkenau Death Camp 
Victims Memorial Foundation 
in Oświęcim

 €0,07 million

Total €10,5 million

European Regional Development Fund Infrastruc-

ture and Environment Operational Grants for 2007-

 -2013 were assigned to the continuation of the conser-

vation of wooden barracks at the former Auschwitz II  -

-Birkenau camp and conservation work on two original 

camp buildings at the Auschwitz I site; 

The Auschwitz  -Birkenau Death Camp Victims 

Memorial Foundation supported education and 

publishing at the Memorial and landscaping main-

tenance.

 48 % – Museum-generated income 

 24 % – Appropriation by the Ministry 

   of Culture and National Heritage

 15 % – European programs

 12 % – Ministry of Culture 

   and National Heritage 

   earmarked funds

 1 %  – Auschwitz-Birkenau Death Camp 

   Victims Memorial Foundation 

   in Oświęcim





MIEJSCE PAMIĘCI AUSCHWITZ

Tereny i obiekty

Ochroną i opieką konserwatorską objętych jest 

m.in. ponad 150 obiektów nieruchomych (bu-

dynków), około 300 ruin i śladów poobozowych, 

w tym szczególnie ważne dla historii Auschwitz 

ruiny czterech komór gazowych i krematoriów 

w Birkenau, ponad 13 km ogrodzenia z ponad 3 tys. 

słupów betonowych. Na blisko 200 hektarach znaj-

dują się też m.in. kilometry dróg utwardzonych, ro-

wów melioracyjnych oraz tory kolejowe z bocznicą. 

Stałej konserwacji poddana jest zieleń niska, a tak-

że drzewostan historyczny i powojenny (w tym ok. 

20 hektarów lasu).

Zbiory

W Miejscu Pamięci przechowujemy i chronimy 

przedmioty pochodzenia obozowego oraz część do-

bytku przywiezionego przez skazanych na Zagładę 

Żydów, którego Niemcy nie zdążyli zniszczyć lub 

wysłać w głąb Rzeszy.

Są to m.in.:

• ponad 110 tys. butów;

• około 3,8 tys. waliz, w tym 2,1 tys. z napisami 

pozostawionymi przez właścicieli;

• ponad 12 tys. garnków;

• prawie 470 protez i ortoz;

• 350 sztuk odzieży obozowej, tzw. pasiaków;

• ok. 250 tałesów;

• ponad 6 tys. prac plastycznych (w tym ok. 2 tys. 

wykonanych przez więźniów).

Pod opieką Muzeum znajdują się też blisko dwie 

tony włosów obciętych deportowanym kobietom.

Archiwum

W muzealnym archiwum znajduje się prawie 250 

metrów bieżących dokumentów.

Zbiór zawiera m.in.:

• ok. 39 tys. negatywów fotografii nowo przywie-

zionych więźniów, wykonanych przez admini-

strację obozową;

• kopie ok. 200 fotografii wykonanych przez SS 

w Birkenau w trakcie deportacji Żydów z Węgier 

w 1944 r.;

• zdjęcia wykonane nielegalnie przez członków 

Sonderkommando w pobliżu komór gazowych 

w Birkenau; ok. 500 zdjęć obiektów i terenu 

Auschwitz wykonanych przez SS w czasie istnie-

nia obozu; prawie 2,5 tys. fotografii rodzinnych 

przywiezionych przez osoby deportowane do 

Auschwitz (głównie przez Żydów z gett w Bę-

dzinie i Sosnowcu); kilkadziesiąt fotografii lot-

niczych terenów obozowych, wykonanych przez 

amerykańskich pilotów w 1944 r., oraz zdjęcia 

wykonane po wyzwoleniu przez pracowników 

Muzeum i innych; 

Adam Kukla

Szef Służby 

Ochrony Muzeum

Head of Museum Security

1-2. Ochroną i opieką 

konserwatorską objętych 
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150 budynków oraz 

ok. 300 ruin i śladów 

poobozowych
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1-2. Conservationist 

protection and care 

extends to more than 

150 buildings and about 

three hundred ruins 

and vestiges of the 

original camp

Grounds and buildings

Conservationist protection and care extends to more 

than 150 non  -movable objects (buildings); about three 

hundred ruins and vestiges of the original camp, includ-

ing the ruins of the four gas chambers and crematoria in 

Birkenau which are of critical importance to the history 

of Auschwitz; and more than thirteen km of fencing with 

more than three thousand concrete fence posts. On the 

nearly 200 hectares of grounds, there are many kilom-

eters of paved roads, drainage ditches, and railroad tracks 

with a siding. Low  -growing vegetation and historical and 

postwar trees (with a total of approximately 20 hectares 

of woods) are under permanent conservation.

Collections

At the Memorial we hold and protect objects that origi-

nated in the camp along with that part of the property 

brought here by Jews sentenced to extermination that 

the Germans did not manage to destroy or ship into the 

depths of the Reich.

This includes:

• more than 110,000 shoes;

• approximately 3,800 suitcases, including 2,100 la-

beled by their owners;

• more than 12,000 pots and pans;

• almost 470 prostheses and braces;

• 350 camp uniforms (“stripes”);

• about 250 fringed prayer garments;

• more than 6,000 works of art (including about 2,000 

made by prisoners). 

Almost two tons of hair cut from deported women are 

under the care of the Museum. 

The archives

The documents in the Museum Archives fill almost 

250 running meters of shelf space.

The collection includes:

• approximately 39,000 photographic negatives, tak-

en by the camp administration, showing newly ar-

rived prisoners;

• copies of approximately 200 photographs taken by 

the SS in Birkenau in the course of the deportation 

of Jews from Hungary in 1944;

• photographs taken illegally by members of the 

Sonderkommando in the vicinity of the gas cham-

bers in Birkenau; approximately 500 photographs 

taken by the SS of the Auschwitz buildings and 

grounds during the time when the camp was in op-

eration; almost 2,500 family photographs brought 

to the camp by deportees (mostly Jews from the 

ghettos in Bedzin and Sosnowiec); several dozen 

aerial reconnaissance photographs of the camp 

area taken by American airmen in 1944; and pho-

tographs taken after liberation by members of the 

Museum staff and others; 
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Dokumenty obozowe i związane z obozem, w tym 

m.in.:

• 48 tomów obozowych „Ksiąg zgonów”, zawierających 

blisko 70 tys. aktów zgonu zmarłych i zamordowa-

nych w Auschwitz;

• 248 tomów dokumentów Zentralbauleitung der 

Waffen SS und Polizei Auschwitz (Centralnego Za-

rządu Budowlanego Waffen SS i Policji w Auschwitz), 

zawierających dokumentację techniczną i plany do-

tyczące budowy i rozbudowy obozu, jego infrastruk-

tury oraz plany przebudowy miasta Oświęcimia;

• 64 tomy dokumentów „SS  -Hygiene Institut” (Insty-

tutu Higieny SS);

• 16 tomów akt personalnych więźniów; 

• 12 tys. listów i kart wysłanych z obozu przez więź-

niów;

• ok. 800 tys. klatek mikrofilmów (głównie kopii do-

kumentów obozowych lub dokumentów pozyska-

nych z innych źródeł);

• ponad 2 tys. nagrań z relacjami i wspomnieniami by-

łych więźniów;

• ponad 1 tys. kaset wideo z materiałami o tematyce 

wojennej i obozowej;

• ok. 130 filmów (taśma filmowa) fabularnych 

i krótkometrażowych o tematyce wojennej i obo-

zowej;

• 165 tomów zespołu „Oświadczenia”, zawiera-

jących ponad 3,5 tys. relacji byłych więźniów 

obozów koncentracyjnych, robotników przymu-

sowych, mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, itp., 

w sumie ponad 30 tys. stron;

• 274 tomy zespołu „Wspomnienia”, zawierające po-

nad 1,4 tys. wspomnień byłych więźniów obozów 

koncentracyjnych, robotników przymusowych, 

mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej itp., w sumie 

ponad 45 tys. stron;

• 78 tomów akt procesowych komendanta obozu 

Rudolfa Hössa i załogi obozu Auschwitz, w sumie 

ponad 16 tys. stron;

•  195 tomów zespołu „Ankiety” wypełnione przez 

byłych więźniów, ok. 20 tys. stron;

• 27 tomów ankiet tematycznych, przeprowadzo-

nych wśród byłych więźniów, łącznie ok. 8 tys. 

stron;

• 7 tomów akt i relacji dotyczących ewakuacji więź-

niów Auschwitz w 1945 r., ponad tysiąc stron.

Jarek Mensfelt

Rzecznik prasowy

Spokesman

1. Birkenau. 

Fragment dawnego 

obozu kobiecego
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Camp records and documents connected with the 

camp, including:

• the 48 volumes of the “Death Books,” containing 

almost seventy thousand death certificates for 

prisoners who died or were murdered in Ausch-

witz; 

• 248 volumes of Zentralbauleitung der Waffen SS 

und Polizei Auschwitz (Central Waffen SS and 

Police Construction Board in Auschwitz) records 

containing technical documentation and blue-

prints for the construction and expansion of the 

camp and its infrastructure, and plans for the re-

building of the city of Oświęcim;

• 64 volumes of documents of the SS  -Hygiene Insti-

tute; 

• 16 volumes of prisoner personal data files; 

• 12,000 letters and cards mailed from the camp by 

prisoners; 

• approximately 800 thousand frames of micro-

films (mostly copies of camp documents or docu-

ments obtained from other sources);

• more than 2,000 recordings of accounts and remi-

niscences by former prisoners; 

• more than 1,000 video cassettes with material on 

war and camp subjects;

• about 130 reel  -to  -reel feature and documentary 

films on war and camp subjects;

• 165 volumes of the “Statements” collection, con-

taining more than 3,500 accounts by former 

concentration camp prisoners, slave laborers, 

and Oświęcim area residents, totaling more than 

30,000 pages; 

• 274 volumes of the “Memoirs” collection, contain-

ing more than 1,400 accounts by former concentra-

tion camp prisoners, slave laborers, and Oswiecim 

area residents, totaling more than 45,000 pages; 

• 78 volumes of court proceedings from the trials of 

camp commandant Rudolf Höss and the Auschwitz 

garrison, totaling more than 16,000 pages;

• 195 volumes of “Questionnaires” filled out by for-

mer prisoners, about 20,000 pages;

• 27 volumes of subject  -specific surveys of former 

prisoners, totaling about 8,000 pages;

• 7 volumes of records and accounts of the evacua-

tion of Auschwitz prisoners in 1945 totaling more 

than a thousand pages.

Monika Korzeniowska

Biuro Prasowe

Press Office

1. Birkenau. 

Part of the former 

women’s camp
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Przewodniczący / Chairman prof. Władysław Bartoszewski

Wiceprzewodniczący / Deputy Chairman prof. Israel Gutman

Wiceprzewodniczący / Deputy Chairman Stefan Wilkanowicz

Sekretarz Rady / Council’s Secretary Marek Zając

Członkowie / Members

Kazimierz Albin rev. / ks. Grzegorz Michalczyk

rabbi / rabin Andrew Baker dr Richard Prasquier

dr Hava Dreyfus Romani Rose

Sara Bloomfield Avner Shalev

dr Piotr M.A. Cywiński Kalman Sultanik

rev. / ks. Manfred Deselaers Leszek Szuster

Henryk Flug dr Piotr Trojański

Christoph Heubner Marian Turski

prof. Ołeksandr Jewhenowicz Łysenko prof. Jonathan Webber

Agnieszka Magdziak  -Miszewska Jerzy Wróblewski

Midzynarodowa Rada Owicimska

Ze względu na szczególny charakter tego Miejsca, 

Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polski po-

wołał Międzynarodową Radę Oświęcimską. To ona 

rozstrzyga w najtrudniejszych przypadkach o kierun-

kach rozwoju Muzeum i jego opieki nad Miejscem Pa-

mięci. Rada, pod przewodnictwem prof. Władysława 

Bartoszewskiego, skupia specjalistów oraz uznane 

autorytety z wielu państw świata. Dwukrotnie w roku 

zbiera się dla rozpatrywania wszystkich spraw, które 

wymagają szerszych debat przed powzięciem decyzji 

dla przyszłości Miejsca Pamięci. 

The International Auschwitz Council

In view of the special nature of this place, the President 

of the Council of Ministers of the Polish Republic has 

called into being the International Auschwitz Council, 

which makes determinations on the most important 

issues in the development of the Museum and its care 

of the Memorial. The Council, under the chairmanship 

of Professor Władysław Bartoszewski, includes special-

ists and recognized authorities from many countries 

around the world. It meets twice a year to deliberate 

over all matters requiring broader discussion before de-

cisions affecting the future of the Memorial are made. 

Pastwowe Muzeum Auschwitz  -Birkenau 

ma w swojej opiece Miejsce Pamici Ausch-

witz. Muzeum jest instytucj pastwow, 

bezporednio podlegajc Ministrowi Kul-

tury i Dziedzictwa Narodowego. 

The Auschwitz  -Birkenau State Museum cares 

for the Auschwitz Memorial. The Museum 

is a state institution reporting directly to 

the Minister of Culture and National Herit-

age. 
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Rada Muzeum

Praca Muzeum oceniana jest ponadto corocznie przez 

Radę powoływaną przez Ministra Kultury i Dziedzic-

twa Narodowego. Opiniuje ona działalność tej insty-

tucji, przedłożone przez dyrektora plany i sprawozda-

nia.

The Museum Council

The work of the Museum is additionally assessed each 

year by a Council named by the Minister of Culture 

and National Heritage. It delivers opinions on the 

work of the institution and on the plans and reports 

submitted by the director. 

Kazimierz Albin prof. Edward Kosakowski

Alicja Bartuś prof. Stanisław Krajewski

Andrzej Bibrzycki Piotr Kućka

prof. Tomasz Gąsowski dr hab. Andrzej Kunert

prof. Jan Kantyka Jerzy Wróblewski

Rada Midzynarodowego Centrum 

Edukacji o Auschwitz 

i Holokaucie

Przy utworzonym w 2005 r. Międzynarodowym 

Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście działa 

10  -osobowa Rada, która jest powoływana przez Mi-

nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wnio-

sek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Rada ta 

skupia się na ocenie i wyznaczaniu kierunków pracy 

edukacyjnej.

The Council of the International Center 

for Education about Auschwitz 

and the Holocaust

A ten  -member Council nominated by the Minister 

of Culture and National Heritage on the advice of 

the International Auschwitz Council supervises the 

International Center for Education about Auschwitz 

and the Holocaust, established in 2005. The Council 

focuses on assessing and laying down guidelines for 

the educational effort. 
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dr Piotr M.A. 

Cywiński

Dyrektor Muzeum

Museum Director

+ 48 33 844 8003

fax +48 33 843 1862 
piotr.cywinski@auschwitz.org

Anna Skrzypińska
Wicedyrektor

Deputy Director

+ 48 33 844 8188 

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

Rafał Pióro
Wicedyrektor

Deputy Director

+ 48 33 844 8003 

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

Małgorzata 

Mentelska

Główna Księgowa

Head Accountant
+ 48 33 844 8080 malgorzata.mentelska@auschwitz.org

Magdalena Tabak
Asystentka dyrekcji

Directors’ Assistant
+48 33 844 8003 magdalena.tabak@auschwitz.org

dr Wojciech Płosa
Kierownik Archiwum

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

Elżbieta Brzózka
Kierownik Działu Zbiorów

Head of Collections Department
+48 33 844 8015 elzbieta.brzozka@auschwitz.org

Krzysztof 

Antończyk

Kierownik Repozytorium Cyfrowego

Head of Digital Repository
+48 33 844 8090 krzysztof.antonczyk@auschwitz.org

Ewa Bazan

Informacja o Byłych Więźniach

Office for Information 

on Former Prisoners

+48 33 844 8009 archiwum@auschwitz.org

Jolanta 

Banaś  -Maciaszczyk

Kierownik Działu Konserwacji

Head of Preservation Department
+48 33 844 8020 jolanta.banas@auschwitz.org

Aleksandra Papis
Kierownik Sekcji Konserwatorskiej

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

Wojciech Plata
Kierownik Sekcji Remontowo  -Budowlanej

Head of Repair and Construction Section
+48 33 844 8027 wojciech.plata@auschwitz.org

Adam Kukla
Szef Służby Ochrony Muzeum

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

Teresa Zbrzeska
Kierownik Działu Wystawienniczego

Head of Exhibition Department
+48 33 844 8049 teresa.zbrzeska@auschwitz.org

Alicja Białecka
Kierownik Sekcji Programowej MCEAH

Head of ICEAH Program Section
+48 33 844 8062 alicja.bialecka@auschwitz.org

Andrzej Kacorzyk
Kierownik Sekcji Obsługi Odwiedzających

Head of Visitor Services Section
+48 33 844 8096 andrzej.kacorzyk@auschwitz.org

Magdalena 

Urbaniak

Sekcja Obsługi Odwiedzających 

– rezerwacja przewodników

Visitor Service Section—guides reservation

+48 33 844 8101

fax +48 33 843 2227
magdalena.urbaniak@auschwitz.org 
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Elżbieta Myrdko
Kierownik Biura Wolontariatu

Head of Volunteer Bureau
+48 33 844 8149 elzbieta.myrdko@auschwitz.org

Wanda Hutny
Obsługa ekip filmowych

Film Service

+48 33 844 8097

fax +48 33 843 2227
wanda.hutny@auschwitz.org

Jadwiga 

Pinderska  -Lech

Kierownik Działu Wydawniczego

Head of Publications Department
+48 33 844 8054 jadwiga.lech@auschwitz.org

Artur Misterek
Kierownik Sekcji Informatycznej

Head of IT Section
+48 33 843 8150 artur.misterek@auschwitz.org

Jadwiga Dąbrowska
Biuro Współpracy z b. Więźniami

Section for Former Prisoners’ Affairs
+48 33 844 8110 jadwiga.dabrowska@auschwitz.org

Arkadiusz Juszczyk
Kierownik Sekcji Prawno  -Kancelaryjnej

Head of the Legal  -Notarial Section
+48 33 844 8138 arkadiusz.juszczyk@auschwitz.org

Wojciech Pióro
Kierownik Działu Gospodarczego

Head of Economics Section
+48 33 844 8065 wojciech.pioro@auschwitz.org

Stanisława Bajer
Kadry

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

Marek Giżycki
Specjalista ds. OC

Civil Security Inspector
+48 33 844 8115 muzeum@auschwitz.org

dr Jadwiga

Badowska  -Buczak

Kierownik Biblioteki

Head of Library
+48 33 844 8060 biblioteka@auschwitz.org

dr Piotr Setkiewicz
Kierownik Działu Naukowego

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

Jarek Mensfelt
Rzecznik prasowy

Museum Spokesman
+48 33 844 8058 jarek.mensfelt@auschwitz.org

Monika 

Korzeniowska

Biuro Prasowe

Press Office
+48 33 844 8145 monika.korzeniowska@auschwitz.org

Bartosz Bartyzel
Biuro Prasowe

Press Office
+48 33 844 8043 bartosz.bartyzel@auschwitz.org

Paweł Sawicki
Biuro Prasowe

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

Jacek Kastelaniec

Dyrektor Generalny Fundacji 

Auschwitz  -Birkenau

General Director of 

Auschwitz  -Birkenau Foundation

+48 608 300 677 jacek.kastelaniec@fab.org.pl
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