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WPROWADZENIE

Siedemdziesiąt lat po wojnie nasz współczesny
świat coraz bardziej niepokoi. Wszyscy widzimy
i odczuwamy narastanie populizmu, ksenofobii,
nacjonalizmu, antysemityzmu, terroryzmu, wo‑
jen.
Tymczasem wiemy dobrze – aż za dobrze – dokąd
prowadzi zaślepiająca moc nienawiści.
Dlatego tak ważne jest, by – zwłaszcza młode
pokolenia – poczuły siłę krzyczącego przekazu,
jaki płynie z Auschwitz, z tragedii Szoa i obo‑
zów koncentracyjnych. To te pokolenia będą już
niebawem dokonywały swoich dojrzałych wybo‑
rów życiowych. One muszą umieć przeciwstawić
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się nienawiści, zanim jej spirala nie rozkręci na
nowo huraganu wyniszczenia wśród naszych
społeczeństw.
Były niemiecki nazistowski obóz koncentracyj‑
ny i zagłady Auschwitz-Birkenau to dzisiaj prze‑
strzeń pamięci i edukacji przez doświadczenie
jego autentyzmu. Dajmy młodym ludziom szansę
poznania, zrozumienia i mądrego wyboru.

dr Piotr M. A. Cywiński

INTRODUCTION

dr Piotr M.A. Cywiński Dyrektor / Director

Seventy years after the war, our contemporary
world is increasingly troubling. We can all see
and feel the rise in populism, xenophobia, natio‑
nalism, anti-Semitism, terrorism, and wars.
The whole time we know well—all too well—
what the blinding power of hatred leads to.
That is why it is especially important that the
younger generations, in particular, heed the in‑
sistent message of Auschwitz, of the tragedy of
the Shoah and the concentration camps. These
are the generations that will soon be making
their own adult, life-changing decisions. They
must know how to stand up to hate before it spi‑

rals again into a new hurricane of devastation
among our societies.
The former Nazi German concentration camp
and extermination center of Auschwitz-Birkenau
is today a space for remembrance and education
through the experience of authenticity. We should
give young people a chance to learn, understand,
and choose wisely.

Dr. Piotr M. A. Cywiński
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70. ROCZNIC A
W YZWOLENIA AUSCHWITZ

Prawie 300 Ocalałych z Auschwitz, a także liderzy
ponad 50 państw i organizacji międzynarodowych,
przedstawiciele wielu światowych instytucji, or‑
ganizacji społecznych i religijnych oraz pracow‑
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nicy miejsc pamięci, byli obecni na obchodach
70. rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz 27 stycz‑
nia 2015 r. Uczestników powitał Prezydent RP
Bronisław Komorowski.

70TH ANNIVERSARY
OF THE LIBER ATION OF AUSCHWITZ

Almost 300 Auschwitz Survivors joined the lead‑
ers of more than 50 states and international or‑
ganizations, representatives of global institutions
and social and religious organizations, and memo‑

rial sites staff at the observances on January 27,
2015, of the 70th anniversary of the liberation of
Auschwitz. Polish President Bronisław Komorows‑
ki greeted the participants.
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70. ROCZNIC A
W YZWOLENIA AUSCHWITZ

Najważniejsze słowa w tym dniu wygłosili byli
więźniowie obozu: Halina Birenbaum, Kazimierz
Albin i Roman Kent. W imieniu „Filarów Pamięci”,
indywidualnych darczyńców Fundacji Auschwitz‑
-Birkenau, głos zabrał Ronald S. Lauder, a oso‑
bistą refleksją podzielił się dyrektor Muzeum
Piotr M. A. Cywiński.
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Podczas ceremonii odbył się premierowy pokaz
filmu dokumentalnego „Auschwitz” przygotowa‑
nego wspólnie przez Muzeum i Fundację Shoah.
Producentem filmu w reżyserii Jamesa Molla był
Steven Spielberg.

70TH ANNIVERSARY
OF THE LIBER ATION OF AUSCHWITZ

The weightiest words of the day were pronounced
by former Auschwitz prisoners Halina Biren‑
baum, Kazimierz Albin, and Roman Kent. Ronald
S. Lauder spoke in the name of the “Pillars of Re‑
membrance”—individual donors to the Ausch‑
witz-Birkenau Foundation. Museum Director
Piotr M. A. Cywiński shared personal reflections.

The premiere of the documentary film Auschwitz,
a joint production of the Museum and the Shoah
Foundation, took place during the ceremonies.
Steven Spielberg is the producer of the film, di‑
rected by James Moll.
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70. ROCZNIC A
W YZWOLENIA AUSCHWITZ

Obchody 70. rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz
miały miejsce w ogromnym namiocie ustawio‑
nym nad Bramą Śmierci obozu Birkenau. Całość
transmitowało na żywo ponad 250 telewizji z ca‑
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łego świata. Wedle zebranych danych bezpośredni
przekaz obejrzało ponad pół miliarda osób, a rela‑
cje prasowe z obchodów dotarły do ponad 1 miliar‑
da 752 milionów odbiorców.

70TH ANNIVERSARY
OF THE LIBER ATION OF AUSCHWITZ

The observance of the 70th anniversary the libera‑
tion of Auschwitz was held in an enormous tent
that enclosed the Gate of Death of the Birkenau
camp. It was televised live in its entirety by more
than 250 broadcasters from around the world.

Data compilation indicates that more than half
a billion people viewed the direct transmission,
and press accounts of the observances reached
1,752,000,000 readers.
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W YDAR ZENIA 2015

Anna Skrzypińska
Zastępca dyrektora
Muzeum
Deputy Museum Director
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STYCZEŃ
Andrzej Kacorzyk
Zastępca dyrektora
Muzeum
Dyrektor MCEAH
Deputy Museum Director
Director of ICEAH

Debata o ludobójstwach w ONZ
Z okazji 70. rocznicy wyzwolenia obozu Ausch‑
witz w siedzibie ONZ w Nowym Jorku, w obec‑
ności przedstawicieli państw członkowskich,
przy współpracy z Muzeum, odbyła się spe‑
cjalna sesja o przeciwdziałaniu ludobójstwom.
Spotkaniu towarzyszyło otwarcie wystawy Mu‑
zeum pt. „Forbidden Art” (Sztuka zakazana).
„Auschwitz Legacies”
Po raz pierwszy opublikowany został katalog,
który obszernie prezentuje przechowywane
w Muzeum autentyczne poobozowe przed‑
mioty i dokumenty. Wśród nich są osobiste pa‑
miątki po ofiarach, jak i rzeczy pozostawione
przez esesmanów.

1. Bucik dziecięcy należący
do jednej z ofiar
Auschwitz.
Zdjęcie z Auschwitz
Legacies
2. O Auschwitz
i ludobójstwach
w siedzibie ONZ
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Nowa www.auschwitz.org
Nowa wersja strony internetowej Miejsca Pa‑
mięci i Muzeum zawiera m.in. wyszukiwar‑
kę danych ofiar Auschwitz, wirtualne zwie‑
dzanie, księgarnię internetową oraz serwis
visit.auschwitz.org umożliwiający rezerwację
terminu zwiedzania. Przygotowanie strony
było możliwe dzięki wsparciu Drive Creative
Group z Kanady oraz firmy Ideo z Rzeszowa.

Auschwitz w Google Cultural Institute
Muzeum udostępniło dwie nowe wystawy
w Google Cultural Institute: „Ewakuacja i wy‑
zwolenie obozu Auschwitz” oraz „Sonderkom‑
mando”.
O wyzwoleniu
„Ewakuacja i wyzwolenie KL Auschwitz” to
nowa lekcja internetowa autorstwa historyka
dr Jacka Lachendro. Muzeum opublikowało
również jego książkę „Auschwitz po wyzwole‑
niu”. To historia tego, co działo się na terenach
byłego obozu od momentu wyzwolenia aż do
utworzenia Miejsca Pamięci w 1947 r.

LUTY
Internetowe przygotowanie
do wizyty
Dla pełniejszego zrozumienia historii niezwy‑
kle ważne jest odpowiednie przygotowanie do
wizyty w byłym obozie. „Auschwitz – Miejsce
Pamięci” to nowa lekcja internetowa, której
podstawowym zadaniem jest pomoc nauczy‑
cielom i wychowawcom w tym wyzwaniu.

2015 EVENTS
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JANUARY
Debate about genocide at the UN
In the presence of representatives of member
states and in cooperation with the Museum,
a special session on genocide prevention was
held at UN headquarters in New York on the
70th anniversary of the liberation of Auschwitz.
The meeting was accompanied by the opening
of the Museum’s exhibition Forbidden Art.
Auschwitz Legacies
For the first time, a catalog has been published
that presents an extensive overview of the au‑
thentic camp objects and documents preserved at
the Museum. They include personal mementos of
the victims and items left behind by SS men.
The new www.auschwitz.org
A new version of the website of the Memo‑
rial and Museum features a search engine for
identifying information on Auschwitz vic‑
tims, a virtual tour, the online bookstore, and
visit.auschwitz.org, where reservations for vis‑
iting can be made. The preparation of the web‑
site was made possible thanks to the support
of the Drive Creative Group from Canada and
the Ideo company of Rzeszów, Poland.

Auschwitz in the Google Cultural Institute
The Museum provided two new exhibitions
to the Google Cultural Institute: The Evacuation and Liberation of the Auschwitz Camp and
Sonderkommando.
On liberation
The Evacuation and liberation of KL Auschwitz
is a new internet lesson by the historian Dr.
Jacek Lachendro. The Museum also published
Lachendro’s book Auschwitz after Liberation,
the history of what transpired on the grounds
of the former camp from the moment of libera‑
tion through the creation of the Memorial in
1947.

Rafał Pióro
Zastępca dyrektora
Muzeum
Deputy Museum
Director

FEBRUARY
Preparing for a visit online
For a full understanding of history, the ap‑
propriate preparation for a visit to the former
camp is exceptionally important. Auschwitz –
Memorial Site is a new internet lesson with the
primary goal of helping teachers and counse‑
lors meet this challenge.

1. A child’s shoe belonging
to one of the victims
of Auschwitz. Photo
from Auschwitz Legacies
2. Auschwitz and genocide
at UN Headquarters
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MARZEC
Finansowanie nowej wystawy głównej
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodo‑
wego zapewni finansowanie utworzenia nowej
wystawy głównej Miejsca Pamięci Auschwitz‑
-Birkenau. List intencyjny w tej sprawie pod‑
pisali minister Małgorzata Omilanowska oraz
dyrektor Muzeum Piotr M. A. Cywiński. Kosz‑
ty projektu szacowane są na ok. 100 milionów
złotych.

1. 24 kwietnia 2015 r.
zmarł Profesor
Władysław Bartoszewski,
były więzień Auschwitz,
Sprawiedliwy wśród
Narodów Świata,
przewodniczący
Międzynarodowej Rady
Oświęcimskiej, twórca
Fundacji Auschwitz-Birkenau.
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Listy Tadeusza Łukasiewicza
Unikatowa, niezwykle obszerna kolekcja ory‑
ginalnych dokumentów związanych z osobą
Tadeusza Łukasiewicza, więźnia Auschwitz
nr 16941, trafiła do Archiwum Miejsca Pamięci.
Studia podyplomowe
34 osoby odebrały indeksy XIV edycji studiów
podyplomowych „Totalitaryzm – Nazizm – Ho‑
lokaust”. W projekcie Międzynarodowego Cen‑
trum Edukacji o Auschwitz i Holokauście wzięło
już udział prawie 500 nauczycieli i edukatorów

zaangażowanych w podtrzymywanie pamięci
oraz edukowanie o historii Auschwitz i Szoa.
„Odwiedzanie Miejsc Pamięci”
Blisko 100 nauczycieli i edukatorów z całej Pol‑
ski wzięło udział w seminarium „Odwiedzanie
Miejsc Pamięci: znaczenie i wyzwania eduka‑
cyjne”.

KWIECIEŃ
Europejscy Ombudsmani w Miejscu Pamięci
„Nie ma lepszej odpowiedzi na zbrodnie, lu‑
dobójstwo i zbrojną agresję niż przestrzega‑
nie praw człowieka” – stwierdzili po wizycie
w Miejscu Pamięci Auschwitz ombudsmani
z ponad 30 europejskich krajów i regionów,
m.in. polska Rzecznik Praw Obywatelskich
prof. Irena Lipowicz oraz Ombudsman Euro‑
pejska Emily O’Reilly.

2015 EVENTS

MARCH
Funding for the new main exhibition
The Ministry of Culture and National Heritage
is guaranteeing the financing of the develop‑
ment of a new main exhibition at the Ausch‑
witz-Birkenau Memorial. Minister Małgorzata
Omilanowska and Museum director Piotr
M. A. Cywiński signed the relevant letter
of intent. The cost of the project is estimated
at around 100 million złoty.
Letters of Tadeusz Łukasiewicz
A unique, exceptionally extensive collection of
original documents connected with Tadeusz
Łukasiewicz, Auschwitz prisoner no. 16941,
was acquired by the the Memorial Archive.
Postgraduate studies
34 people enrolled in the fourteenth edition
of the postgraduate course on Totalitarianism,
Nazism, and the Holocaust. Almost 500 teachers
and educators involved in safeguarding memo‑
ry and the pedagogy of the history of Aus

chwitz and the Shoah have participated to date
in this project of the International Center for
Education about Auschwitz and the Holocaust.
Visiting Memorial Sites
Almost 100 teachers and trainers from all
over Poland took part in a seminar on Visiting Memorial Sites: Educational Meanings and
Challenge.

APRIL
European Ombudsmen at the Memorial
“There is no better response to crime, genocide,
and armed aggression than respecting human
rights,” said the ombudsmen of more than 30
European countries and regions, including Pol‑
ish Human Rights Defender Irena Lipowicz and
European Ombudsman Emily O’Reilly, after a
visit to the Auschwitz Memorial

1. Professor Władysław
Bartoszewski, former
Auschwitz prisoner,
Righteous among the
Nations, and Chairman
of the International
Auschwitz Council,
founder of the
Auschwitz-Birkenau
Foundation, died on
April 24, 2015.
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MAJ
„Pociąg 1000”
Tysiąc młodych Europejczyków z dziesięciu
państw odwiedziło Miejsce Pamięci w ramach
projektu „Pociąg 1000”.
Publikacje Muzeum
na Salonie Książki w Turynie
Muzeum zaprezentowało swoje włoskojęzycz‑
ne publikacje na Międzynarodowym Salonie
Książki w Turynie, jednym z najważniejszych
wydarzeń kulturalnych we Włoszech. Gościem
honorowym uroczystego otwarcia Salonu była
Ocalała z Auschwitz Halina Birenbaum, którą
powitał prezydent Republiki Włoskiej Sergio
Mattarella.
1. Historia polskiego
wojskowego ruchu
oporu ma szansę trafić
do świadomości ludzi na
całym świecie

16

Polski wojskowy ruch oporu w Auschwitz
Historię wojskowego ruchu oporu zorganizo‑
wanego przez polskich więźniów politycznych
w niemieckim obozie Auschwitz mogą poznać
internauci z całego świata dzięki wystawie

przygotowanej przez Muzeum w Google Cul‑
tural Institute.

CZERWIEC
Relacje Ocalonych w autentycznej przestrzeni
Relacje byłych więźniów Auschwitz zostały
udostępnione w historycznej przestrzeni by‑
łego obozu poprzez QR kody. Odwiedzający
mogą w wybranych miejscach posłuchać histo‑
rii bezpośrednich świadków wydarzeń. Pro‑
jekt zainicjowała francuska Unia Deportowa‑
nych do Auschwitz.
Pamięci 14 czerwca
W Tarnowie i w Oświęcimiu odbyły się wyda‑
rzenia upamiętniające 75. rocznicę pierwszego
transportu polskich więźniów politycznych.
Z tej okazji ukazała się również książka „Po‑
czątki Auschwitz” autorstwa dyrektora Mu‑
zeum Piotra M. A. Cywińskiego oraz lekcja
internetowa poświęcona temu tematowi.

2015 EVENTS
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MAY

JUNE

Train of 1000
A thousand young Europeans from 10 coun‑
tries visited the Memorial as part of the ”Train
of 1000” project.

Survivors’ accounts in the authentic setting
Accounts by former Auschwitz prisoners have
been made accessible in the historic setting
of the former camp thanks to QR codes. At
selected points, visitors can listen directly to
eyewitnesses. The project was initiated by the
French Union of Deportees to Auschwitz.

Museum publications at the Book Salon in Turin
The Museum presented its Italian-language
publications at the International Book Fair
in Turin, one of the most important cultural
events in Italy. Italian President Sergio Mat‑
tarella greeted Auschwitz Survivor Halina Bi‑
renbaum, who was Guest of Honor at the ce‑
remonies marking the opening of the Salon.
The Polish military resistance movement
in Auschwitz
Internet users from all over the world could le‑
arn about the resistance movement organized
by Polish political prisoners in the German
Auschwitz camp thanks to an exhibit prepared
by the Museum in the Google Cultural Institute.

Commemorating June 14
Events were held in Tarnów and Oświęcim to
mark the 75th anniversary of the first trans‑
port of Polish political prisoners. This was also
the occasion for launching the book Początki
Auschwitz [The beginnings of Auschwitz] by
Museum Director Piotr M. A. Cywiński and an
internet lesson devoted to the subject.

1. The history of the Polish
military resistance
movement has a chance
to make an impact
on the consciousness
of people all around
the world.
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LIPIEC
Edukacja w zakładach karnych
Inspektorat Służby Więziennej z Podkarpacia
dołączył do projektu „Auschwitz – Historia –
Edukacja Obywatelska”. W ciągu sześciu lat
objął on prawie 20 tys. osadzonych i prawie
300 funkcjonariuszy służby więziennej.

SIERPIEŃ
1. Dedykowane
projekty edukacyjne
uwzględniają specyfikę
wybranych grup
zawodowych
2. 71. rocznica
likwidacji tzw.
Zigeunerfamilienlager
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Dzień Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti
– To dzisiejsza młodzież ma za zadanie zadbać o to,
by wydarzenia sprzed lat nigdy się nie powtórzyły –
zaapelował podczas obchodów niemiecki Rom Sieg‑
fried Heilig, który w Auschwitz stracił jedenaścio‑
ro członków swojej rodziny, a sam przetrwał wojnę
w ukryciu.

Rocznica śmierci o. Kolbe
W 74. rocznicę zamordowania w Auschwitz
franciszkanina o. Maksymiliana Marii Kolbe,
przy bloku 11, w którym mieściło się obozowe
więzienie i w którym zabito zakonnika, od‑
prawiono mszę, której przewodniczył bp Piotr
Greger.
Akademie Letnie
Kilkadziesiąt osób z całego świata wzięło
udział w dwóch edycjach Akademii Letniej –
specjalistycznym kilkudniowym seminarium
przeznaczonym dla odbiorców angielskoi niemieckojęzycznych. W programie znalazły
się m.in. dyskusje i spotkania dotyczące upa‑
miętnienia i zachowania autentycznego Miej‑
sca Pamięci.

2015 EVENTS
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JULY
Education in penal institutions
The Inspectorate of the Penal Service in SubCarpathia voivodship has joined the project
titled Auschwitz, History, and Civic Education.
Over the course of 6 years it has involved al‑
most 20,000 inmates and almost 300 staff.

AUGUST
Roma and Sinti Extermination Memorial Day
“It is today’s youth who have the task of ensur‑
ing that the events of many years ago are never
repeated,” urged the German Roma Siegfried
Heilig, who lost eleven members of his family
in Auschwitz, and himself survived the war in
hiding, during the observances.

Anniversary of the death of Fr. Kolbe
On the 74th anniversary of the murder in
Auschwitz of Franciscan Father Maksymilian
Maria Kolbe, Bishop Piotr Greger officiated
at a mass at block 11, which housed the camp
prison and is the place where Fr. Kolbe was
killed.
Summer Academy
Several dozen people from all over the world
took part in two sessions of the Summer
Academy—a specialized multi-day seminar
intended for English- and German-speaking
audiences. The schedule featured discussions
and meetings on the commemoration and
preservation of the authentic Memorial Site.

1. Tailored educational
projects take account of
the specifics of selected
professional groups
2. The 71st anniversary
of the liquidation
of the so-called
Zigeunerfamilienlager
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WRZESIEŃ
Konserwacja baraków murowanych
Na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birke‑
nau rozpoczął się główny etap projektu kom‑
pleksowej konserwacji dwóch murowanych
baraków więźniarskich, które znajdują się
w bardzo złym stanie zachowania. Prace fi‑
nansuje Fundacja Auschwitz-Birkenau.

PAŹDZIERNIK

1. Otwarcie wystawy
w Smoleńsku
2. Była więźniarka
Auschwitz Batszewa
Dagan była gościem
konferencji „Pamięć
w nas ciągle nie
dojrzała… ”
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Zagłada w pamięci Sonderkommando
Z okazji 71. rocznicy buntu więźniów Sonderkommando ukazała się książka „Zagłada
w pamięci więźniów Sonderkommando” au‑
torstwa dyrektora Muzeum Piotra M. A. Cy‑
wińskiego.
O historii Auschwitz w Smoleńsku
W Smoleńsku otwarto rosyjskojęzyczną wersję
wystawy „Niemiecki Nazistowski Obóz Śmier‑
ci Konzentrationslager Auschwitz”. Prezenta‑

cja możliwa była dzięki współpracy z Instytu‑
tem Polskim w Moskwie.
„Za cenę przeżycia zawarłem pakt”
Prace byłego więźnia Auschwitz Waltera
Spitzera zaprezentowano na czasowej wysta‑
wie „Za cenę przeżycia zawarłem pakt”. Autor
przekazał do Zbiorów pięć swoich powojen‑
nych rysunków. Do tej pory w Muzeum znaj‑
dowało się dziewięć jego grafik.
„Pamięć w nas ciągle nie dojrzała…”
Jak uczyć o Auschwitz i Holokauście w czasie,
kiedy odchodzą ostatni naoczni świadkowie
historii? Czy edukatorzy powinni nawiązywać
do wyzwań współczesnego świata? To tylko
niektóre z pytań stawianych podczas między‑
narodowej konferencji edukacyjnej „Pamięć
w nas ciągle nie dojrzała…”. Wzięli w niej udział
przedstawiciele instytucji zajmujących się edu‑
kacją o Holokauście, historycy i edukatorzy
z Europy, Izraela i Stanów Zjednoczonych.
Specjalnymi gośćmi byli też byli więźniowie
Auschwitz.

2015 EVENTS

1

SEPTEMBER
The conservation of brick barracks
The main stage of a project for the comprehensive
conservation of two brick prisoner barracks in very
poor condition on the grounds of the former Aus‑
chwitz II-Birkenau camp began. The work is being
financed by the Auschwitz-Birkenau Foundation.

OCTOBER
Extermination in the memory
of the Sonderkommando
To mark the 71st anniversary of the mutiny by
Sonderkommando prisoners, the book Zagłada
w pamięci więźniów Sonderkommando [Extermina‑
tion in the memory of the Sonderkommando pris‑
oners] by Museum director Piotr M. A. Cywiński
was published.
On the history of Auschwitz in Smolensk
The Russian-language version of the exhibition
The Nazi German Death Camp Konzentrationslager

2

Auschwitz opened in Smolensk. The presentation
was made possible thanks to cooperation with
the Polish Institute in Moscow.
For the Price of Survival I Made a Pact
Works by former Auschwitz prisoner Walter
Spitzer were shown in the temporary exhibition
For the Price of Survival I Made a Pact. The artist
donated five of his postwar drawings to the Col‑
lections. There were already nine of his prints
in the Museum.
The Memory Has Not Yet Ripened in Us...
How to teach about Auschwitz and the Holo‑
caust at a time when the last eyewitnesses
to history are departing? Should educators take
up the challenges of the contemporary world?
Those are only some of the questions posed dur‑
ing the international educational conference
titled The Memory Has Not Yet Ripened in Us...
Participants included representatives of institu‑
tions concerned with Holocaust education, his‑
torians, and educators from Europe, Israel, and
the United States. The special guests included
former Auschwitz prisoners.

1. The opening of the
exhibition in Smolensk
2. Former Auschwitz
prisoner Bat-Sheva
Dagan was a guest at
the conference titled
The Memory Has Not Yet
Ripened in Us...
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W YDAR ZENIA 2015

LISTOPAD
Połowa historycznego baraku
w Birkenau
Połowa oryginalnego drewnianego baraku więź‑
niarskiego z Birkenau, która w 2013 r. powróciła
z wypożyczenia do muzeum w Waszyngtonie,
po konserwacji powróciła na historyczny teren
byłego obozu. W czasie istnienia KL Auschwitz
przetrzymywano tam m.in. żydowskie dzieci
deportowane z getta Theresienstadt.
1. Połowa drewnianego
baraku po konserwacji
powróciła na swoje
historyczne miejsce
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Bezpieczne archiwalia
Do bloku 24 powróciły poobozowe archiwalia.
Tym samym zakończył się trwający dwa lata
kompleksowy remont historycznego budyn‑

ku. Inwestycje w bezpieczeństwo obejmowa‑
ły m.in. wzmocnienie konstrukcji budynku,
zmianę systemu oraz warunków przechowy‑
wania, a także montaż instalacji wykrywania
i bezpiecznego gaszenia pożaru.

GRUDZIEŃ
Seminarium dla polskich dziennikarzy
w Yad Vashem
Dzięki współpracy z Instytutem Yad Vashem
po raz pierwszy zorganizowane zostało w Mu‑
zeum Auschwitz oraz w Izraelu seminarium
dla polskich dziennikarzy prasowych, radio‑
wych i telewizyjnych.

2015 EVENTS

1

NOVEMBER
Half of a historic barracks at Birkenau
Half of an original wooden prisoner barracks
from Birkenau, which came back in 2013 from
a loan in USHMM in Washington, was re‑
turned to the historic grounds of the former
camp after conservation. When Auschwitz was
in operation, Jewish children deported from
the Theresienstadt ghetto were among those
imprisoned in the barracks.
Secure archives
The original archival holdings returned
to block 24. This marked the conclusion of the
comprehensive, two-year-long renovation

of the historic building. An investment in secu‑
rity, it included structural reinforcement, modi‑
fications to the system and conditions of stor‑
age, and the installation of equipment for the
detection and safe extinguishing of fires.

DECEMBER
Seminar at Yad Vashem for Polish journalists
In cooperation with the Yad Vashem Institute,
a seminar for Polish press, television, and ra‑
dio journalists was organized for the first time
at the Auschwitz Museum and in Israel.

1. Half of a wooden
barracks returned to
its historic place after
conservation
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PAMIĘĆ
I EDUK ACJA
REMEMBR ANCE
AND EDUCATION

AUSCHWITZ
W SERC ACH ŚWIATA

Tomasz Michaldo
Kierownik Metodyki
Oprowadzania
Head of Methodology
of Guiding

1

Agnieszka Osiecka
Kierownik Obsługi
Odwiedzających
Head of Visitor Services

Rekordowa frekwencja

Record Attendance

W 2015 r. przez rozległy obszar Miejsca Pamięci
przeszło 1,72 miliona osób. Nigdy wcześniej
w jednym roku tak duża liczba odwiedzających nie
zapoznała się osobiście z wymową przestrzeni po‑
obozowej.

Over 1,720,000 people passed through the exten‑
sive grounds of the Memorial in 2015. Never before
had such a large number of visitors personally enco‑
untered the significance of the original camp space.
The special reservation service visit.auschwitz.org
was set up to create the best possible conditions for
visiting. For safety reasons, a limit on the maxi‑
mum number of people starting their visit in any
single hour was introduced. Thanks to this, bottle‑
necks while visiting are avoided even with such vast
attendance figures.

Dla stworzenia jak najlepszych warunków zwiedza‑
nia uruchomiony został specjalny serwis rezerwacji
visit.auschwitz.org. Ze względów bezpieczeń‑
stwa wprowadzono limity dotyczące maksymalnej
liczby osób rozpoczynających wizytę w ciągu jednej
godziny. Dzięki temu tak ogromna frekwencja nie
powoduje tłoku podczas zwiedzania.

Odwiedzający oprowadzeni w Miejscu Pamięci
Visitors guided at the Memorial
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1 000 000
900 000
800 000
700 000
600 000
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500 000

1 124 262

1 180 975

1 358 000

0

1 035 824

100 000

967 801
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932 363

300 000

821 963

400 000

795 347

1. W ciągu ostatnich 15 lat
frekwencja w Miejscu
Pamięci wzrosła niemal
czterokrotnie
Over the last 15 years,
attendance at the
Memorial has grown
almost fourfold
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AUSCHWITZ
IN THE WORLD’S HEARTS
Porównanie całkowitej frekwencji odwiedzających
w latach 2001‑2015
Comparison of the total number of visitors
from 2001 to 2015
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Europa z Rosją i Izraelem
Europe (including Russia and Israel)
1 379 000
Ameryka Północna
North America
178 000

Azja (bez Rosji i Izraela)
Asia (excluding Russia and Israel)
105 600
Afryka
Africa
7 700

Ameryka
Południowa
South
America
20 900

Australia i Oceania
Australia
and Oceania
34 500
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AUSCHWITZ
W SERC ACH ŚWIATA
Zwiedzający wg krajów w 2015 r. (pierwsze 30 krajów)
Visitors by country in 2015 (top 30 countries)

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

Katarzyna Marcak
Kierownik Biura
Wolontariatu
Head of Volunteer Bureau

1. Żołnierze armii
USA podczas wizyty
w Miejscu Pamięci
U.S. Army soldiers
during a visit to the
Memorial
2. Wystawa Szoa w Bloku
27 to najczęściej
odwiedzana wystawa
narodowa w Muzeum
The Shoah Exhibition
in Block 27 is the
most visited national
exhibition at the
Museum
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Polska

425 200

Poland

Kanada

28 100

Canada

Wielka Brytania

220 000

United Kingdom

Irlandia

24 150

Ireland

USA

141 500

United States

Japonia

19 500

Japan

Niemcy

93 800

Germany

Belgia

18 300

Belgium

Włochy

76 500

Italy

Chiny

13 000

China

Hiszpania

68 500

Spain

Brazylia

13 000

Brazil

Izrael

61 200

Israel

Rosja

12 400

Russia

Francja

57 600

France

Rumunia

11 100

Romania

Czechy

47 800

Czech Republic

Dania

9 100

Denmark

Holandia

43 200

Netherlands

Ukraina

8 850

Ukraine

Słowacja

35 700

Slovakia

Austria

8 700

Austria

Korea Południowa

34 900

South Korea

Portugalia

7 200

Portugal

Norwegia

33 900

Norway

Turcja

6 600

Turkey

Szwecja

31 200

Sweden

Grecja

6 500

Greece

Węgry

29 600

Hungary

Pozostałe kraje

Australia

29 500

Australia

Razem

101 700

1 725 700

Other countries
Total

Wyzwania edukacyjne

Educational challenges

Zdecydowana większość, bo ponad 80 procent
odwiedzających Miejsce Pamięci, decyduje się
na zwiedzanie pod opieką edukatora Muzeum
w jednym z prawie dwudziestu dostępnych
języków. Dużym wyzwaniem jest odpowiednie
przygotowanie i szkolenie blisko 300 przewodni‑
ków przy dynamicznie zmieniającej się frekwencji
przyjazdów z różnych obszarów językowych.

The vast majority—over 80 percent—of the
people who come to the Memorial decide to make
their visit in the company of a Museum educator,
in one of the almost 20 languages available.
Appropriately preparing and training almost 300
guides is a great challenge, considering the rapidly
changing frequency of arrivals from various lan‑
guage zones.

Wprowadzono również możliwość pogłębionego
zwiedzania (do 6 godzin) dla osób przyjeżdżają‑
cych indywidualnie. Obejmuje ono m.in. wizytę
w blokach rezerwatowych 2 i 3, których wnętrze
zostało zachowane niemal w stanie nienaruszo‑
nym od czasów wyzwolenia obozu.

An option has also been introduced for intensified visits (up to six hours) for persons who ar‑
rive individually. This includes a visit to the re‑
serve blocks, 2 and 3, with interiors preserved in
practically unaltered form since the time when the
camp was liberated.

AUSCHWITZ
IN THE WORLD’S HEARTS

1

Miejsce ważne dla świata

A place of importance to the world

W 2015 r. znacznie wzrosła liczba odwiedzających
z Ameryki Południowej (o 51 procent) oraz Ame‑
ryki Północnej (o 39 procent). W porównaniu do
lat ubiegłych znacznie wzrosła m.in. liczba odwie‑
dzających z Irlandii (o 57 procent), Węgier (o 56
procent), a także Chin (o 36 procent) oraz Niemiec
(o 24 procent).

2015 saw a significant rise in the number of
visitors from South America (by 51 percent) and
North America (by 39 percent). In comparison
with previous years, there was a significant in‑
crease in the numbers of visitors from Ireland (by
57 percent), Hungary (by 56 percent), China (by
36 percent) and Germany (by 24 percent).

2
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MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUK ACJI
O AUSCHWITZ I HOLOK AUŚCIE

1

1. Każdego roku tysiące
młodych ludzi biorą
udział w seminariach
i zajęciach MCEAH
Each year, thousands
of young people
take part in ICEAH
seminars and
activities

Edukacja prowadzona przez Międzynarodowe
Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, choć
zawsze oparta na poznaniu autentycznego miejsca
zbrodni, musi przybierać dziś coraz bardziej pogłę‑
bione i wyspecjalizowane formy kierowane do zde‑
finiowanych grup priorytetowych. Są to nie tylko
uczniowie, studenci, nauczyciele czy wychowawcy –
w tym katecheci, ale też środowiska osób szczegól‑
nie zagrożonych (osadzeni w zakładach karnych),
funkcjonariusze publiczni oraz dziennikarze, a tak‑
że osoby narażone na społeczne wykluczenia.

Szczególnie narażone na objawy przemocy i nie‑
nawiści są osoby przebywające w zakładach
karnych. Rozwijany od kilku lat kompleksowy
program edukacyjny obejmuje zarówno funk‑
cjonariuszy służby penitencjarnej, wychowaw‑
ców więziennictwa, jak i samych osadzonych.
Punktem wyjścia do uniwersalnych refleksji
jest poznanie historii Auschwitz dzięki ekspo‑
zycji prezentowanej w więzieniach. Uzupełniają
ją prelekcje, pokazy filmów i dyskusje warsztato‑
we.

2. Na wystawie
rysunków byłego
więźnia Auschwitz
Mariana Kołodzieja
w Harmężach
At an exhibition of
drawings by former
Auschwitz prisoner
Marian Kołodziej
in Harmęże

Rozwój programów szkolnych ukazuje rosnące za‑
potrzebowanie systemów edukacji na zderzenie wy‑
obraźni ucznia z autentyzmem poobozowym. Wy‑
maga to jednak metodycznego przygotowania
zarówno młodych ludzi, jak i ich wychowawców.
Wcześniejsze publikacje temu poświęcone uzupeł‑
nia specjalna lekcja internetowa, a także tematycz‑
ne seminaria przeznaczone dla nauczycieli.

Niezwykle ważną grupą, do której Miejsce Pamięci
powinno przemawiać, są osoby pełniące funkcje publiczne. W 2015 r. w projektach MCEAH
brali udział m.in. europejscy rzecznicy praw oby‑
watelskich, wysocy funkcjonariusze publiczni
z różnych państw, a także oficerowie wojsk i in‑
nych służb mundurowych.
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INTERNATIONAL CENTER FOR EDUC ATION
ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOC AUST

2

Although it is always based on the encounter with
the authentic scene of the crimes, the educational
work done today by the International Center for
Education about Auschwitz and the Holocaust
must assume increasingly detailed and specialized
forms aimed at defined priority groups. These are
not only students, teachers, and counselors—in‑
cluding catechism teachers—but also groups of
people at special risk (penitentiary inmates), public
officials, journalists, and people in danger of social
exclusion.
The growth of school programs indicates the in‑
creasing need in educational systems to bring stu‑
dents’ imagination into confrontation with the
authenticity of the camp. However, this requires
methodological preparation by both the young
people and faculty. Earlier publications in this area
are supplemented by a special internet lesson and
thematic seminars for teachers.

Persons confined to penal institutions are
especially exposed to manifestations of violence
and hatred. A comprehensive educational program
developed in recent years is intended equally for
prison service functionaries, educational staff,
and the inmates themselves. Learning about the
history of Auschwitz through an exhibition held in
the prisons is a starting point for universal reflec‑
tion. This is supplemented by lectures, film show‑
ings, and discussion groups.
Holders of public office are another exception‑
ally important group that the Memorial should
address. European ombudsmen, high public offi‑
cials from various countries, and officers from the
military and other uniformed services took part in
ICEAH projects in 2015.

Marta Berecka
Kierownik Projektów
Edukacyjnych
Head of Educational
Projects
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MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUK ACJI
O AUSCHWITZ I HOLOK AUŚCIE

1. Seminaria dla
edukatorów z Izraela
realizowane są
wspólnie z Instytutem
Yad Vashem
2. Studenci i licealiści
podczas sesji
edukacyjnej
upamiętniającej 75.
rocznicę przybycia
pierwszego transportu
do Auschwitz
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Osoby z niepełnosprawnością intelektualną uczestniczą w projekcje „Trudne – proste
słowa”, podczas którego poznają podstawowe
fakty z historii obozu. Całość dostosowana jest
do ich poziomu percepcji, a pierwszoplanową
rolę w narracji edukatora odgrywają relacje Oca‑
lałych.
W 2015 r. we wszystkich specjalistycznych pro‑
jektach edukacyjnych MCEAH wzięło udział
ponad 11 tys. uczestników, nie wliczając
w to ponad 600 wolontariuszy i stażystów
z całego świata, którzy pomagając w codziennej

pracy Muzeum, jednocześnie dogłębnie poznają
Miejsce Pamięci i jego historię.
Ze względu na rosnące na świecie napięcia naj‑
ważniejszym wyzwaniem jest dzisiaj refleksja nad metodyką przekazu prawdy płynącej
z Auschwitz. Podczas międzynarodowej konferen‑
cji edukacyjnej „Pamięć w nas ciągle nie dojrzała...”
przedstawiciele miejsc pamięci, muzeów oraz in‑
nych instytucji z całego świata debatowali o per‑
spektywach edukacji o Szoa, definicji metod pracy
z młodzieżą, zwłaszcza w odniesieniu do dzisiej‑
szych zagrożeń.

INTERNATIONAL CENTER FOR EDUC ATION
ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOC AUST

1

Persons with intellectual disabilities take
part in the Difficult, Simple Words project, adapt‑
ed as a whole to their level of perception, during
which they learn basic facts about the history of
the camp. Accounts by Survivors play the lead
role in the educational narrative.
More than 11,000 participants joined in the spe‑
cial educational projects of the ICEAH in 2015, along
with more than 600 volunteers and interns
from around the world who help in the everyday
work of the Museum while at the same time learning
in depth about the Memorial and its history.

2

In the light of the growing tension around the
world, reflection on the methods for communicating the truths flowing from Auschwitz
is the most important challenge today. During
the international educational conference titled
The Memory Has Not Yet Ripened in Us... repre‑
sentatives of memorial sites, museums, and other
institutions from all over the world debated the
perspectives for education about the Shoah and
the definition of methods for working with youth,
especially with reference to present-day dangers.

1. A seminar in
cooperation with the
Yad Vashem Institute,
for educators from Israel
2. University and
highschool students
during an educational
session commemorating
the 75th anniversary
of the first transport
of Poles to Auschwitz
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MEDIA I PAMIĘĆ

Bartosz Bartyzel
Rzecznik Prasowy
Spokesman

Paweł Sawicki
Biuro Prasowe
Press Office

1

Wrażliwość opinii publicznej jest nieustannie na‑
sycana przez dynamicznie zmieniające się ścieżki
przekazu medialnego. Współczesny przekaz sta‑
je się coraz bardziej hasłowy, ulotny i uciekający
od odpowiedzialności. W tej sytuacji szczegól‑
ne znaczenie ma przemyślane wsparcie dla tych
przedstawicieli świata mediów, którzy podejmują
wyzwanie przekazywania trudnej tematyki zwią‑
zanej i wynikającej z Auschwitz.

Słownik podstawowych pojęć

1. Ekipa filmowa na
terenie byłego obozu
Auschwitz I
2. Obchody 70. rocznicy
wyzwolenia Auschwitz
relacjonowało blisko
tysiąc dziennikarzy
z całego świata
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W 2015 r. udostępniony został w językach an‑
gielskim i polskim warsztatowy zestaw podstawowych pojęć i wiadomości związanych
z Auschwitz. Ma on pomóc w przygotowaniu ma‑
teriałów informacyjnych i m.in. pozwolić na unik‑
nięcie tak kompromitujących błędów, jak używa‑
nie sformułowania „polskie obozy śmierci”.
Wśród opracowanych dla dziennikarzy tema‑
tów znalazły się m.in.: nazistowskie przesłanki
rasistowskie i plany politycznej dominacji oraz

zmian demograficznych w Europie Wschodniej,
realizacja polityki eksterminacyjnej w Auschwitz,
narodowość i liczba ofiar, znaczenie Auschwitz
w historii Europy czy szczególny charakter Mu‑
zeum i Miejsca Pamięci.

Media
w Miejscu Pamięci
Każdego dnia dziennikarze kontaktują się z Biu‑
rem Prasowym Muzeum, poszukując informacji
o zagadnieniach historycznych i o codziennym
funkcjonowaniu Miejsca Pamięci. Szczególnym
wyzwaniem była organizacja obsługi medialnej
podczas 70. rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz,
którą relacjonowało ok. tysiąca dziennikarzy
z całego świata (patrz str. 10). W pracy mediów
pomagają także dedykowane seminaria i wizyty
studyjne. Oprócz tego w 2015 r. prawie 200 profesjonalnych ekip filmowych realizowało na
terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu
koncentracyjnego i zagłady różnorodne produkcje
dokumentalne.

MEDIA AND REMEMBR ANCE

2

Dynamically changing media sources continually
overwhelm audience sensitivity. Communication
today is increasingly insistent, evanescent, and
evasive of responsibility. In this situation it is par‑
ticularly important to offer thoughtful support to
those in the media world who face up to the chal‑
lenge of conveying the difficult subject matter
connected with and resulting from Auschwitz.

A Glossary of Elementary Concepts
2015 saw the release of an English- and Polishlanguage glossary of fundamental concepts
and information connected with Auschwitz.
It is intended to help in compiling news items and,
for instance, make it possible to avoid such cringeworthy mistakes as the use of the formulation
“Polish concentration camps.”
The themes worked up for the journalists include
Nazi racist doctrine and plans for political domi‑
nation, demographic changes in Eastern Europe,
the implementation of extermination policies in

Auschwitz, the nationality and numbers of vic‑
tims, the significance of Auschwitz in European
history, and the special nature of the Museum and
Memorial.

Media at the Memorial
Journalists contact the Museum Press Office eve‑
ry day in search of information about historical is‑
sues and the everyday functioning of the Memori‑
al. Dealing with the media at the 70th anniversary
of the liberation of Auschwitz, covered by around
a thousands of journalists from around the
world, was a special challenge (see p. 11). Dedi‑
cated seminars and study visits also facilitate the
work of the media. Beyond this, almost 200 professional film crews shot a variety of documen‑
taries on the grounds of the former Nazi German
concentration camp and extermination center in
2015.

1. A film crew on the
grounds of the former
Auschwitz I camp
2. Nearly a thousand
reporters from around
the world covered the
commemoration of the
70th anniversary of the
liberation of Auschwitz
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1

2

Przekaz internetowy

1. Strona Miejsca Pamięci
w serwisie Pinterest
2. Historia Auschwitz
nieustannie budzi
zainteresowanie
mediów
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Wzrasta także siła przekazu bezpośredniego
przez Internet i media społecznościowe. Ponad
200 tys. osób korzysta z regularnych informacji
publikowanych na muzealnym profilu na Facebo‑
oku, ponad 15 tys. obserwuje konto Muzeum na
Twitterze, a 12 tys. na Instagramie. W 2015 r. na
stronie www.auschwitz.org odnotowano ponad
25 milionów odsłon.

facebook.com/auschwitzmemorial
@auschwitzmuseum
#auschwitzmemorial
pinterest.com/auschwitzmuseum
youtube.com/auschwitzmemorial
+auschwitzmemorial

MEDIA AND REMEMBR ANCE

Online communication
The power of direct communication by way of the
Internet and social media is increasing. More than
200,000 people use the regular postings on the
Museum Facebook page, more than 15,000 follow
the Museum on Twitter, and 12,000 on Instagram.
There were more than 25 million visits to the web‑
site www.auschwitz.org in 2015.

facebook.com/auschwitzmemorial
@auschwitzmuseum
#auschwitzmemorial
pinterest.com/auschwitzmuseum
youtube.com/auschwitzmemorial
+auschwitzmemorial

1. The Memorial on
Pinterest
2. The history of
Auschwitz attracts
continual media
attention
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Nowa
Wystawa Główna

Wystawy czasowe
•

W 2015 r. ukończona została koncepcja – scena‑
riusz i design – nowej wystawy głównej. Projekt
zakłada podział ekspozycji na trzy części, które
umieszczone zostaną w historycznych blokach 4-9
na terenie byłego obozu Auschwitz I.

Alicja Białecka
Pełnomocnik ds.
Nowej Wystawy Głównej
Representative for
the New Main Exhibition
1. Projekt części
nowej wystawy
głównej poświęconej
sprawcom
2. Wystawa prac byłego
więźnia Waltera Spitzera
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W pierwszej części obóz zostanie ukazany jako
instytucja niemieckiej Trzeciej Rzeszy. Druga
część podejmie temat Zagłady i jej ofiar. Trzecia
natomiast skupi się na losie więźniów i opisie obo‑
zowego świata nieuchronnej śmierci i dehumani‑
zacji. Rozwiązania plastyczne i architektoniczne
ekspozycji podporządkowane zostały zasadzie
minimalizmu, fenomenologii oraz doświadczeniu
autentycznego miejsca.
W marcu 2015 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisało deklarację
sfinansowania całości prac – zarówno wzmoc‑
nienia technicznego poobozowych budynków, jak
i wykonania oraz instalacji wystawy.

•

•

„14 czerwca 1940 r.” – opowiadająca o lo‑
sach Polaków, których Niemcy deportowali do
Auschwitz w pierwszym transporcie więźniów
politycznych.
„Za cenę przeżycia zawarłem pakt” – na
której pokazane zostały prace byłego więźnia
i artysty Waltera Spitzera.
„Świadek: Przekazywanie Światła Pamięci o Holokauście Przyszłym Pokoleniom” – zorganizowana przez Międzynaro‑
dowe Biuro Marszu Żywych.

Wystawy objazdowe
W 2015 r. miało miejsce 87 prezentacji wy‑
staw objazdowych m.in. w: Czechach, Holandii,
Rosji, na Słowacji, w Stanach Zjednoczonych, na
Ukrainie i we Włoszech. Prezentacja ekspozycji
„Forbidden Art” w USA, m.in. w siedzibie ONZ
w Nowym Jorku, możliwa jest dzięki współpracy
z Misją Polską w Orchard Lake. Wystawy Muzeum
pokazywane również były w wielu miastach i in‑
stytucjach w Polsce, m.in. w IPN w Warszawie.

EXHIBITIONS

2

The New Main Exhibition

Temporary exhibits

The concept—the scenario and the design—of
the new main exhibition was completed in 2015.
The project envisions the division of the exhibi‑
tion into three parts, which will be located in the
historical blocks 4–9 on the grounds of the former
Auschwitz I camp.

• June 14, 1940 recounts the fate of the Poles de‑
ported by the Germans to Auschwitz in the first
transport of political prisoners.
• For the Price of Survival I Made a Pact exhib‑
its the work of artist and former prisoner Walter
Spitzer.
• Witness: Passing the Light of Holocaust
Memory to Future Generations was organized
by the International Bureau of the March of the
Living.

In the first part, the camp will be shown as an in‑
stitution of the German Third Reich. The second
part will take up the subject of extermination
and its victims. The third part will focus on the
fate of the prisoners, describing the camp world
of unavoidable death and dehumanization. The
use of visual and architectonic techniques has
been subordinated to the principles of minimal‑
ism, phenomenology, and the experience of the
authentic place.
In March 2015, the Ministry of Culture and
National Heritage signed a pledge to finance all of the work—both the technical rein‑
forcement of the original camp buildings, and the
realization and installation of the exhibition.

Traveling exhibitions
In 2015, traveling exhibitions were presented 87
times in the Czech Republic, Italy, Holland, Rus‑
sia, Slovakia, Ukraine, and the United States. The
presentation of the exhibition Forbidden Art in the
United States (including UN headquarters in New
York) was made possible thanks to cooperation
with the Polish Mission in Orchard Lake, Michi‑
gan. Museum exhibitions were also shown in
many towns and institutions in Poland, including
the Institute of National Remembrance in Warsaw.

Teresa Zbrzeska
Kierownik
Wystawiennictwa
Head of Exhibitions
1. The design for the
part of the new main
exhibition devoted to
the perpetrators
2. An exhibition of works
by former prisoner
Walter Spitzer
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Publikacje stanowią niezwykle ważny element mi‑
sji edukacyjnej Muzeum. Propozycja wydawnicza
obejmująca ponad 300 publikacji w kilkunastu językach jest stale poszerzana o nowe tytuły.
To przede wszystkim opracowania naukowe i wspo‑
mnienia byłych więźniów, ale również albumy, fil‑
my DVD oraz materiały edukacyjne. Dostępne są
one na terenie Miejsca Pamięci oraz w księgarni
internetowej (ksiegarnia.auschwitz.org).
Jadwiga Pinderska‑Lech
Kierownik Wydawnictwa
Head of Publications
1. Była więźniarka Auschwitz
Halina Birenbaum podczas
inauguracji Salonu Książki
w Turynie, którego gościem
było Muzeum Auschwitz.
2. Niektóre nowe publikacje
Wydawnictwa Muzeum
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W maju na Międzynarodowym Salonie Książ‑
ki w Turynie zaprezentowane zostały książki
wspomnieniowe byłych więźniów Auschwitz
w tłumaczeniu na włoski. Trzy spotkania autorskie
przybliżające sylwetki pisarzy byłych więźniów
Auschwitz – Haliny Birenbaum, Bogdana Bartni‑
kowskiego, Tadeusza Sobolewicza i Heleny Dunicz
Niwińskiej – przyciągnęły setki czytelników.
Wśród nowych publikacji są:

Auschwitz Legacies
Pierwsza przekrojowa publikacja przedstawiają‑
ca zbiory archiwalne Miejsca Pamięci Auschwitz.
Przedmioty i dokumenty wybrane do tego unikal‑
nego albumu stanowią przejmujące świadectwo
indywidualnych ludzkich dramatów.

Auschwitz
po wyzwoleniu
Ilustrowany archiwalnymi fotografiami album
opisuje ostatnie dni obozu, jego ewakuację oraz
pierwsze miesiące po wyzwoleniu, a w szczegól‑
ności heroiczne organizowanie opieki medycznej
dla wyzwolonych i powroty byłych więźniów do
domu. Kilka rozdziałów poświęconych zostało
również komisjom, mającym za zadanie ustalenie
liczby ofiar Auschwitz.

PUBLIC ATIONS

AUSCHWITZ LEGACIES

ISBN 978-83-7704-089-8

AUSCHWITZ
LEGACIES

2

Publications are an especially important part of
the Museum’s educational mission. Our publish‑
ing house lists over 300 titles in more than a
dozen languages, with new titles being added
all the time. Above all these are scientific studies
and memoirs by former prisoners, but there are
also albums, films on DVD, and educational ma‑
terials. They are available on the grounds of the
Museum and in our online bookstore
(books.auschwitz.org).
At the International Book Fair in Turin in May,
there were presentations of Italian translations of
memoirs by former Auschwitz prisoners. Hundreds
of readers were attracted to three meetings with or
about the writers and former Auschwitz prisoners
Halina Birenbaum, Bogdan Bartnikowski, Tadeusz
Sobolewicz, and Helena Dunicz Niwińska.
New publications include

Auschwitz Legacies
The first published overview of the archival hold‑
ings of the Auschwitz Memorial. The objects and
documents chosen for this unique album constitute
gripping testimony to individual human dramas.

Auschwitz after liberation
This album, illustrated with archival photographs,
describes the final days of the camp, its evacuation,
the first months after liberation, and, in particular,
the heroic efforts to organize medical care for the
liberated prisoners and the return home of former
prisoners. Several chapters are also dedicated to
the commissions given the task of establishing the
number of victims of Auschwitz.

1. Former Auschwitz
prisoner Halina
Birenbaum at the
opening of the Book Fair
in Turin, of which the
Auschwitz Museum was
a guest
2. Some new titles from
the Museum Publishing
Department
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Początki Auschwitz
w pamięci pierwszego
transportu polskich
więźniów politycznych
W publikacji fragmenty relacji byłych więźniów
z pierwszego transportu zestawiono w siedmiu
rozdziałach opowiadających historię 728 męż‑
czyzn, którzy, m.in. za działalność konspiracyjną
oraz próby przedostania się do armii polskiej we
Francji, trafili z więzienia w Tarnowie do obozu
Auschwitz.

Zagłada w pamięci więźniów
Sonderkommando
1. Publikacje Muzeum
dostępne są w kilkunastu
językach na stronie
ksiegarnia.auschwitz.org
2-4. Niektóre najnowsze
publikacje Wydawnictwa
Muzeum
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Sonderkommando było złożone głównie z więź‑
niów żydowskich, których Niemcy zmusili
w Auschwitz do obsługi komór gazowych, sto‑
sów spaleniskowych i krematoriów. Ta publikacja
zawiera fragmenty niezwykle przejmujących re‑
lacji, wspomnień, zeznań procesowych nielicz‑
nych naocznych świadków, którzy zdołali ocaleć

z Zagłady oraz zapiski wykonywane przez więź‑
niów po kryjomu i z narażeniem życia w obozie.

Głosy Pamięci nr 9.
Żydzi w KL Auschwitz
Tom w syntetyczny sposób przedstawia losy Ży‑
dów europejskich deportowanych do Auschwitz
– zarówno ludzi mordowanych bezpośrednio
w komorach gazowych, jak i zarejestrowanych
w obozie. Oprócz wyczerpujących artykułów hi‑
storycznych praca zawiera niezwykle szeroki
wybór materiałów źródłowych z Archiwum Mu‑
zeum: dokumentów, fotografii, fragmentów relacji
i wspomnień.

Miejsce Pamięci
Auschwitz-Birkenau:
przewodnik
Nowy przewodnik po terenach Miejsca Pamięci
wzbogacony o komentarz historyczny oraz szcze‑
gółowy opis wystaw.

PUBLIC ATIONS

2

3

The beginnings of Auschwitz
in the memory of the first transport
of Polish political prisoners
Excerpts from accounts by former prisoners from
the first transport, arranged in seven chapters
telling the stories of the 728 men who, for clan‑
destine activity or attempting to reach the Polish
army in France, were transferred from the prison
in Tarnów to the Auschwitz camp.

Extermination in the memory
of Sonderkommando prisoners
The Sonderkommando was made up mostly of Jew‑
ish prisoners forced by the Germans to service the
gas chambers, pyres, and crematoria in Auschwitz.
This publication includes fragments of the unusu‑
ally moving accounts, memoirs, and courtroom
testimony by the few eyewitnesses who managed
to survive the Holocaust, as well as notes made in
secret by prisoners in the camp at the risk of their
own lives.

4

Voices of Memory no. 9:
Jews in Auschwitz
A systematic view of the fate of the European Jews
deported to Auschwitz—both the people mur‑
dered directly in the gas chambers, and those who
were registered in the camp as prisoners. Aside
from exhaustive historical articles, the work con‑
tains an exceptionally broad selection of materials
from the Museum Archives: documents, photo‑
graphs, excerpts from accounts, and memoirs.

The auschwitz-birkenau memorial:
a guide
A new guide to the grounds of the memorial, en‑
hanced with a historical commentary and a de‑
tailed description of the exhibitions.

1. Museum publications
in more than a dozen
languages are available at
books.auschwitz.org
2-4. Some new titles from
the Museum Publishing
Department
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BADANIA
NAD HISTORIĄ AUSCHWITZ

1

Choć historia Auschwitz jest w znacznej mierze
znana, to historycy cały czas zapisują jej kolejne
karty m.in. dzięki odkrywaniu nowych doku‑
mentów i świadectw. Wyniki ich badań i analiz,
zawarte w publikacjach i artykułach, stanowią
fundament dla działań edukacyjnych pro‑
wadzonych zarówno w Muzeum, jak i w licznych
instytucjach na całym świecie.

Ofiary

1. Poza badaniami
naukowymi
przybliżanie historii
Auschwitz jest jednym
z najważniejszych
zadań Centrum Badań
Muzeum (wykład dr
Łukasza Martyniaka
w budynku byłego
podobozu Budy,
którym opiekuje się
Fundacja Pobliskie
Miejsca Pamięci
Auschwitz-Birkenau)
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W ostatnim roku najobszerniejsze studia poświę‑
cono ofiarom. W szczególności analizie poddane
zostały początki deportacji Żydów do Ausch‑
witz w początkowym okresie istnienia obozu, a
także przebieg zagłady Żydów słowackich oraz
dzieje Sonderkommando. Wśród transportów
Polaków badano w szczególności te pochodzące
z Górnego Śląska, a także z zakładów karnych
Rawicza, Wronek oraz z Pawiaka. Przebadano
obozowe losy oficerów Wojska Polskiego i przed‑
stawicieli polskiej palestry. Wśród innych grup
ofiar badano obozową historię członków czeskiej
organizacji patriotycznej „Sokół”, grupy więź‑
niów z byłej Jugosławii, Białorusi oraz jeńców
sowieckich. Podjęto również tematy tajnego na‑
uczania oraz uzupełniono i zweryfikowano wy‑
kaz ucieczek z obozu.

Sprawcy
Innym tematem ostatnich prac historycznych
byli niemieccy sprawcy, w szczególności badani
przez pryzmat zeznań esesmanów składanych
w 1947 r. przed Najwyższym Trybunałem Narodo‑
wym w Krakowie, a także w procesach dyrektorów
IG Farben Auschwitz. Ponadto przeanalizowano
niewolnicze wykorzystywanie więźniów w prze‑
myśle ciężkim na Górnym Śląsku.

Infrastruktura zbrodni
Wśród priorytetów naukowych była także infra‑
struktura zbrodni. Ciekawe w swych konkluzjach
okazały się prace nad początkami Birkenau (1941
r.). Zbadano wiele istotnych kwestii dotyczących po‑
stępów budowy KL Auschwitz oraz ważniejszych in‑
westycji realizowanych przez obozowy Zentralbau‑
leitung. Szczegółowe analizy historyczne dotyczyły
krematorium I w Auschwitz oraz planów budowy
krematorium VI w Birkenau. Pogłębiono wiedzę na
temat koncepcji rozwoju całego obszaru Interessen‑
gebiet do 1942 r.

Powojenna pamięć
Prace badawcze poświęcone były także podstawom
pamięci powojennej, przede wszystkim genezie
Muzeum i roli byłych więźniów w jego utworzeniu.

RESEARCH
ON THE HISTORY OF AUSCHWITZ

dr Piotr Setkiewicz
Kierownik
Centrum Badań
Head of
Research Center

Although the history of Auschwitz is known to a
significant degree, historians are constantly writ‑
ing new chapters—thanks to the discovery of new
documents and eyewitness accounts. Their re‑
search findings and analyses, published in books
and articles, make up the foundation of educational work carried out both at the Museum and
at numerous institutions throughout the world.

Victims
Over the last year, the greatest amount of research
has been devoted to the victims. More specifically,
analysis has begun of the earliest deportations of
Jews to Auschwitz at the inicial phase of the camp
operation, the course of the extermination of Slova‑
kian Jews, and the history of the Sonderkommando.
Research is under way into the deportation of Poles
from Upper Silesia, as well as from Rawicz, Wronki,
and Pawiak prisons. There is also ongoing research
into the fate of lawyers and Polish Army officers.
Other groups currently of interest to researchers
are members of the Czech Sokol patriotic organiza‑
tion, and prisoners from the former Yugoslavia and
Belarus. The subject of Soviet prisoners of war is
a research theme. Separate investigations are also
underway into the disabled and the mentally ill.
The subject of clandestine teaching is also under
investigation. The records of the escapes from the
camp have been filled in and verified.

Perpetrators
German perpetrators have been another subject in re‑
cent research work, especially in investigations making
use of testimony by SS men before the Supreme Na‑
tional Tribunal in Cracow in 1947, and at the trials of
the IG Farben Auschwitz directors. There has also been
analysis of the exploitation of prisoners as slave labor in
the heavy industry at the Upper Silesia region.

The infrastructure of crime
The infrastructure of crime was another research prior‑
ity. Work on the beginnings of Birkenau (1941) yielded
interesting conclusions. There was research into many
significant questions related to the construction pro‑
gress of KL Auschwitz and the more important projects
completed by the camp Zentralbauleitung (Central Con‑
struction Office). There were detailed historical analy‑
ses of crematorium I in Auschwitz and construction
plans of crematorium VI in Birkenau. New information
is available on concepts for the development of the en‑
tire Interessengebiet (camp interest zone) up to 1942.

Postwar remembrance
Research work was also devoted to the foundations
of postwar remembrance, and above all the origins
of the Museum and the role of former prisoners in
its founding.

1. Except historical
research Apart from
of Auschwitz presenting
the history is one of the
most important tasks
of the Museum
Research Center (lecture
of Dr. Łukasz Martyniak
in the building of former
Budy subcamp, which
is taken care of by the
Foundation of Memory
Sites Near AuschwitzBirkenau)
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AUTENTYZM
I PAMIĘĆ
AUTHENTICITY
AND REMEMBRANCE

ARCHIWUM

1

dr Wojciech Płosa
Kierownik Archiwum
Head of Archives

Kompleksowa modernizacja
Archiwum

przekazać 142 cenne dokumenty obozowe, po‑
zostające dotychczas w ich posiadaniu.

Rok 2015 był przełomowy w dziejach poobozo‑
wego Archiwum. Po kompleksowym remoncie do
odnowionych i zmodernizowanych magazynów
mieszczących się w historycznym poobozowym
bloku 24 powróciły oryginalne dokumenty, zdję‑
cia i relacje.

Repozytorium Cyfrowe

Archiwum wyposażono w nowoczesne systemy
wczesnego wykrywania pożaru, stałych urządzeń
bezpiecznego gaszenia i kontroli dostępu. W po‑
mieszczeniach magazynowych rozwijany jest sys‑
tem przechowywania polegający na indywidual‑
nym podejściu do dokumentów.
Mimo trudności związanych z remontem Archi‑
wum cały czas udzielało odpowiedzi na płynące
z całego świata pytania o losy ofiar Auschwitz.
W 2015 r. Biuro ds. Byłych Więźniów wykonało
6970 takich kwerend.

1. Oryginalna niemiecka
mapa tzw. strefy
interesów obozu
2. Repozytorium Cyfrowe
digitalizuje wszystkie
dane dotyczące ofiar
Auschwitz
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Przekazy poobozowych
dokumentów
Zasób Archiwum stale powiększa się o nowe doku‑
menty i fotografie. Rok 2015 był pod tym wzglę‑
dem szczególny ze względu na wydźwięk 70. rocz‑
nicy wyzwolenia Auschwitz. Wiele rodzin byłych
więźniów właśnie w tym czasie zdecydowało się

W maju 2015 r. zakończona została rozbudowa
Repozytorium Cyfrowego finansowana z grantu
Komisji Europejskiej. Struktura bazy opiera się
nie na dokumentach i obiektach, ale na ludziach,
których losy są z nimi związane. Każdy zapis na‑
zwiska czy imienia w poobozowej dokumentacji
znajduje swoje odzwierciedlenie w bazie danych
Repozytorium.
W bazie danych znajduje się obecnie ponad milion rekordów osobowych, pojedynczych
zapisów zawierających dane o ofiarach obozu
(deportowanych, więzionych i zamordowanych).
Zgrupowane one są w 101 zdigitalizowanych ze‑
społach archiwalnych. W ponad 2 tys. folderów
na macierzy dyskowej znajduje się ponad 600 tys.
skanów z oryginalnych dokumentów.
System pozwala na wyszukiwanie danych w każ‑
dym z ponad 300 pól – takich jak: imię, nazwisko,
data urodzenia, czy bardziej szczegółowych, jak:
zawód, data przybycia do obozu, a nawet barak lub
komando, do którego dana osoba była przypisana.
Dzięki użyciu algorytmu fonetycznego rezultaty
wyszukiwania są jeszcze bardziej dokładne.

ARCHIVES

2

Comprehensive modernization
of the Archives

documents that until then had been in their pos‑
session.

2015 was a breakthrough year in the history of
the camp archives. After complete remodeling, the
original documents, photographs, and accounts
returned to renovated and modernized storage in
the historic original camp block 24.

The Digital Repository

The Archives have been fitted with a new system
for early fire detection, a permanent safe extin‑
guishing unit and access control. In the storage
space, a system that offers an individual
approach tailored to documents.
Despite the difficulties connected with the reno‑
vation, the Archives answered without interrup‑
tion the queries about the fates of Auschwitz vic‑
tims that came in from all over the world. In 2015,
the Bureau for Former Prisoner Affairs completed
6,970 of these archival searches.

Donations of original
camp documents
The Archives are continually acquiring new docu‑
ments and photographs. In this respect, 2015
benefited from the fact that it represented the
70th anniversary of the liberation of Auschwitz.
This was the moment chosen by many families of
former prisoners to donate 142 valuable camp

The expansion of the Digital Repository, financed
by a European Union grant, concluded in May
2015. The structure of the data base is not organ‑
ized around documents and objects, but rather
around the person with whose fates they are con‑
nected. Every first or last name appearing in the
original camp records is reflected in the Reposi‑
tory data base.
At present there are over a million personal
records in the data base—individual entries con‑
taining information on victims of the camp (the
deported, the imprisoned, and the murdered).
They are grouped in 101 digital archival fonds.
There are more than 600,000 scans of original
documents in over 2,000 folders on the disk array.
The system makes it possible to search for data in
each of more than 300 fields, such as first name,
last name, birth date, or—with greater specific‑
ity—occupation, date of arrival in the camp, or
even the barracks or labor detail a particular per‑
son was assigned to. The use of a phonetic algo‑
rithm makes the search results even more precise.

dr Krzysztof Antończyk
Kierownik
Repozytorium Cyfrowego
Head of
Digital Repository

1. An original German
map of the so-called
camp interest zone
2. The Digital Repository
is compiling all the
data on the victims
of Auschwitz
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ZBIORY

1

2

Podobnie jak to miało miejsce w przypadku Ar‑
chiwum, w 2015 r. dzięki ofiarności byłych więź‑
niów i ich rodzin do Zbiorów trafiło wiele cennych
obiektów. Wśród nich są portrety nielegalnie wy‑
konane w obozie, odzież obozowa, oznaczenia
więźniarskie i inne drobne przedmioty, a także
wydane jeszcze w czasie funkcjonowania obozu
cztery czarno-białe pocztówki z wizerunkami nie‑
istniejących już malowideł ściennych z „Haus der
Waffen SS”.
1. Plastikowe przedmioty
obozowe należące do
Wandy Bargieł
2. Projekt magazynu
obozowych teksyliów
3. Portret więźnia
Auschwitz Stanisława
Serafiniego
4. Przedmioty
pochodzące ze
spalonych magazynów
„Kanady”
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Modernizacja magazynów
Rozpoczęto kompleksową modernizację magazy‑
nu tekstyliów, w którym przechowywanych jest
ponad 1800 obiektów. To m.in.: tałesy przywiezione przez Żydów deportowanych do obozu na
Zagładę, odzież więźniarska, naszywki z gwiaz‑
dami żydowskimi czy numerami obozowymi.
Różnorodne tekstylia spoczną w szafach magazy‑
nowych wykonanych według indywidualnego pro‑
jektu. Prace te finansowane są ze środków Funda‑
cji Auschwitz-Birkenau.

Dokumentacja
Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzic‑
twa Narodowego zweryfikowano część przed‑
miotów metalowych pochodzących z tzw. stopu
z Kanady, w którego skład wchodzą oryginalne
przedmioty zrabowane zamordowanym w Ausch‑
witz Żydom, jak: łyżki, widelce, noże, nożyczki
i inne. Wykonano także dokumentację fotogra‑
ficzną 500 rysunków i obrazów autorstwa byłych
więźniów obozu.

Wypożyczenia
Oryginalne obiekty historyczne i prace artystycz‑
ne ze Zbiorów Muzeum zostały wypożyczone
m.in. do: berlińskiego Bundestagu, norymberskie‑
go Deutsche Bahn Museum, Vorarlberg Museum
w austriackiej Bregencji, rzymskiego Complesso
del Vittoriano, jerozolimskiego Yad Vashem, Holo‑
caust Center for Humanity w amerykańskim Se‑
attle, jak również do warszawskiej Zachęty i Mu‑
zeum Śląskiego w Katowicach.

COLLECTIONS

Elżbieta Cajzer
Kierownik Zbiorów
Head of Collections

3

4

As was the case with the Archives, so too the Col‑
lections acquired numerous valuable objects in
2015 thanks to the generosity of former prison‑
ers and their families. Among them are portraits
made illegally in the camp, camp garments, pris‑
oner insignia, and other small items, as well as
four black-and-white postcards published when
the camp was still in operation and featuring
views of the wall paintings, no longer extant, from
the Haus der Waffen SS.

Documentation

Modernization of storage areas

Loans

The complex modernization of the textile stor‑
age areas, which hold more than 1,800 objects,
was begun. These include fringed prayer garments brought by Jews deported to the camp
for extermination, prisoner garments, and tags
with Jewish stars or camp numbers. These varied
textiles rest in storage cabinets made according to
a custom design. The work was financed from the
resources of the Auschwitz-Birkenau Foundation.

Original historic objects and artistic works from
the Museum Collections were loaned to the Bun‑
destag in Berlin, the Deutsche Bahn Museum in
Nuremberg, the Vorarlberg Museum in Bregenz,
Austria, the Complesso del Vittoriano in Rome,
Yad Vashem in Jerusalem, the Holocaust Center
for Humanity in Seattle, the Zachęta Museum in
Warsaw, and the Silesian Museum in Katowice.

Thanks to support from the Ministry of Culture
and National Heritage, some of the metal objects
found in the so-called “Kanada ingot,” made up of
original objects plundered from Jews murdered
in Auschwitz, such as spoons, forks, knives, and
scissors, have been identified. Photographic docu‑
mentation of 500 drawings and paintings made by
former camp prisoners has also been carried out.

1. Plastic camp items
belonging to Wanda
Bargieł
2. Design for the storage
of camp textile items
3. Portrait of Auschwitz
prisoner Stanisław
Serafino
4. Objects from the burned
Kanada storehouses
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Jolanta Banaś-Maciaszczyk
Kierownik Konserwacji
Head of Preservation

1

1-2. Konserwacja baraków
murowanych w Birkenau
to projekt unikatowy na
skalę światową
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Możliwość prowadzenia unikatowej edukacji w au‑
tentycznej przestrzeni historycznej zapewniają pro‑
fesjonalni konserwatorzy, pod których opieką znaj‑
dują się pozostałości Auschwitz-Birkenau.

fotogrametrię i skaning laserowy. Konserwacji
poddano także połowę drewnianego baraku
z odcinka BIIb w Birkenau, która ustawiona zosta‑
ła na oryginalnym miejscu.

W 2015 r., dzięki wsparciu Fundacji Auschwitz‑
-Birkenau, rozpoczęła się konserwacja pierwszych dwóch baraków murowanych obozu ko‑
biecego Birkenau. Prace te poprzedziła dokładna
dokumentacja stanu zachowania obejmująca m.in.

Sporządzona została również kompleksowa kon‑
cepcja regulacji stosunków wodnych dla tere‑
nów Birkenau, której celem jest ograniczenie nisz‑
czącego działania wód opadowych i gruntowych
na zabytkowej przestrzeni.

PRESERVATION WORK

2

The possibility of unique education in the authen‑
tic historic space is guaranteed by the professional
conservationists who watch over what remains of
Auschwitz-Birkenau.
The conservation of the first two brick barracks from the Birkenau women’s camp began in
2015 thanks to support from the Auschwitz-Birke‑
nau Foundation. The work was preceded by precise
documentation of the present condition, includ‑

ing photogrammetry and laser scanning. Half of
a wooden barracks from sector BIIb in Birkenau
was also conserved and erected in its original place.
A comprehensive concept for the regulation of water on the Birkenau grounds was also drawn up. Its
purpose is to limit the destructive action of rain- and
groundwater on the landmark site.

1-2. The project to conserve
brick barracks in
Birkenau is unique
on a global scale
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1

Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Ronalda
S. Laudera kontynuowano prace przy pozostałościach komór gazowych i krematoriów II
i III w Birkenau. Obejmowały one głównie zabez‑
pieczenia konstrukcyjne ruin.

1. Badania przy użyciu
mikroskopów
pomagają rozpoznać
stan zachowania
historycznych
obiektów
2. Konserwacja
archiwalnych
dokumentów
poobozowych
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Ze specjalnego grantu Komisji Europejskiej sfi‑
nansowano m.in. pełną konserwację dwóch
baraków drewnianych – mieszkalnego oraz
sanitarnego na odcinku BIIa w Birkenau, zmo‑
dernizowano gabloty wystawy głównej chronią‑
ce okulary i tałesy oraz doposażono Laboratoria
Konserwatorskie w komorę klimatyczną do testów
starzeniowych, przenośny spektrofotometr, spek‑
trometr fluorescencji rentgenowskiej XRF, myjkę
ultradźwiękową i inny specjalistyczny sprzęt la‑
boratoryjny. W ramach grantu zakonserwowano

46 tomów ksiąg z kartami zgonów prawie 69 tys.
więźniów Auschwitz i ponad 17 tys. innych doku‑
mentów, a także 12 tałesów oraz 40 waliz.
Ochronie konserwatorskiej podlegają także obiek‑
ty umieszczone na wystawie głównej. Dokonano
m.in. przeglądu konserwatorskiego ekspozycji
emaliowanych naczyń. Poprawiono warunki prze‑
chowywania 100 drewnianych prycz więźniar‑
skich.
Przeprowadzono również konserwację 2100 bu‑
tów, a także m.in. puszek po Cyklonie B, metalo‑
wych elementów krematoryjnych, rozmaitych tek‑
styliów oraz obiektów artystycznych.

Wyłączną odpowiedzialność za publikację ponosi autor. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności
za wykorzystanie w jakikolwiek sposób informacji zawartych w niniejszej publikacji.

PRESERVATION WORK

Anna Łopuska
Kierownik Globalnego
Planu Konserwacji
Head of Master Plan
for Preservation

Aleksandra Papis
Kierownik Pracowni
Konserwatorskich
Head of Conservation
Laboratories

2

Thanks to financial support from the Ronald S.
Lauder Foundation, work continued on the remains of gas chambers and crematoria II
and III in Birkenau. It consisted mostly of the
structural preservation of the ruins.
A special grant from the European Commission
underwrote the complete conservation of two
wooden barracks—one residential and one san‑
itary—in sector BIIa in Birkenau, the moderniza‑
tion of the display cases in the main exhibition
that contain eyeglasses and prayer garments, and
the installation in the Conservation Laboratory
of a climatic chamber for tests of aging, a port‑
able spectrophotometer, an XRF spectrometer, an
ultrasonic cleaner, and other specialist laboratory
equipment. As part of the grant, 46 volumes of

the books of death certificates for nearly 69,000
Auschwitz prisoners, and more than 17,000 other
documents, as well as 12 prayer garments and 40
suitcases were conserved.
Preservationist care was also extended to objects
that make up the main exhibition. A conservation‑
ist review was made of the display of enamel uten‑
sils. Storage conditions for 100 wooden prisoner
bunks were improved.
Also undergoing conservation were 2,100 shoes,
Zyklon-B canisters, metal crematorium compo‑
nents, various textile items, and objects of art.

This publication reflects the views only of the author, and the European Commission cannot
be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

1. Microscopic
examination helps
determine the condition
of historic buildings
2. The conservation
of original camp
documents
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Tereny i obiekty

Adam Kukla
Szef Służby Ochrony Muzeum
Head of Museum Security
1. Bloki byłego obozu
Auschwitz I
2. Rampa i Brama Śmierci
w byłym obozie
Auschwitz II-Birkenau
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Ochroną i opieką konserwatorską objętych jest
m.in. ponad 150 budynków, około 300 ruin
i śladów poobozowych, w tym szczególnie waż‑
ne dla historii Auschwitz ruiny czterech komór
gazowych i krematoriów w Birkenau, ponad
13 km ogrodzenia z ponad 3 tys. słupów betono‑
wych. Na blisko 200 hektarach znajdują się też
m.in. kilometry dróg utwardzonych, rowów me‑
lioracyjnych oraz tory kolejowe z bocznicą. Stałej
konserwacji poddana jest zieleń niska, a także
drzewostan historyczny i powojenny (w tym ok.
20 hektarów lasu).

dobytku przywiezionego przez skazanych na Za‑
gładę Żydów, której Niemcy nie zdążyli zniszczyć
lub wysłać w głąb Rzeszy.

Zbiory

Są to m.in.:
• ok. 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 ortez;
• 387 sztuk odzieży obozowej, tzw. pasiaków;
• 246 sztuk tałesów;
• ok. 4,5 tys. prac plastycznych (w tym ok. 2 tys.
wykonanych przez więźniów).

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

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

AUSCHWITZ MEMORIAL

2

Grounds and buildings
Protection and conservationist care extends to more
than 150 immovable structures (buildings), about
300 ruins and vestiges of the camp including the
ruins of four gas chambers and crematoria in Birk‑
enau that are especially important for the history of
Auschwitz, more than 13 kilometres of fencing, and
more than three thousand concrete fence posts. On al‑
most 200 hectares of grounds there are also kilometers
of paved roads, drainage ditches, railroad tracks, and
a railroad spur. Low‑growing vegetation and historical
and postwar trees, including about 20 hectares of for‑
est are also under constant conservation.

brought here by Jews doomed to extermination,
which the Germans did not manage to destroy or
ship into the depths of the Reich.

Collections

They include:
• about 110,000 shoes;
• about 3,800 suitcases, 2,100 of which bear the
names of their owners;
• more than 12,000 pots and pans;
• almost 470 prostheses and orthopedic braces;
• 387 of the camp garments known as “stripes”;
• 246 tallitot;
• about 4,500 works of visual art (about 2,000 of
which were made by prisoners).

In the Memorial we store and preserve items origi‑
nating in the camp and the part of the property

Almost two tons of hair cut from the heads of deport‑
ed women are also under the care of the Memorial.

1. The blocks at the former
Auschwitz I camp
2. The unloading ramp
and the Gate of Death
in the former Auschwitz
II-Birkenau camp
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Archiwum
W muzealnym archiwum znajduje się prawie 250
metrów bieżących dokumentów.

1. Wnętrze budynku tzw.
Sauny w byłym obozie
Auschwitz II-Birkenau
2. Brama „Arbeit
macht frei”
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Zbiór zawiera m.in.:
• ok. 39 tys. negatywów fotografii nowo przy‑
wiezionych więźniów, wykonanych przez ad‑
ministrację obozową;
• kopie ok. 200 fotografii wykonanych przez SS
w Birkenau w trakcie deportacji Żydów z Wę‑
gier w 1944 r.;
• zdjęcia wykonane nielegalnie przez członków
Sonderkommando w pobliżu komór gazowych
w Birkenau; ok. 500 zdjęć obiektów i terenu
Auschwitz wykonanych przez SS w czasie ist‑
nienia obozu; prawie 2,5 tys. fotografii rodzin‑
nych przywiezionych przez osoby deportowa‑

ne do Auschwitz (głównie przez Żydów z gett
w Będzinie i Sosnowcu); kilkadziesiąt fotogra‑
fii lotniczych terenów obozowych, wykona‑
nych przez alianckich pilotów w 1944 r., oraz
zdjęcia wykonane po wyzwoleniu przez pra‑
cowników Muzeum i innych.
Dokumenty obozowe i związane z obozem, w tym
m.in.:
• 48 tomów obozowych ksiąg zgonów, zawiera‑
jących blisko 70 tys. aktów zgonu zmarłych
i zamordowanych w Auschwitz;
• 248 tomów dokumentów Zentralbauleitung
der Waffen SS und Polizei Auschwitz (Central‑
nego Zarządu Budowlanego Waffen SS i Policji
w Auschwitz), zawierających dokumentację
techniczną i plany dotyczące budowy i rozbu‑
dowy obozu, jego infrastruktury oraz plany
przebudowy miasta Oświęcimia;

AUSCHWITZ MEMORIAL
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Archives
There are almost 250 meters of documents in the
Museum Archives.
The collection includes:
• about 39,000 photographic negatives of newly
arrived prisoners, taken by the camp adminis‑
tration;
• copies of about 200 photographs taken by the SS
in Birkenau during the deportation of Jews from
Hungary in 1944;
• photographs taken illegally by members of
the Sonderkommando in the vicinity of the gas
chambers in Birkenau; approximately 500
photographs of the buildings and grounds of
Auschwitz taken by the SS during the time the
camp was in operation; almost 2,500 family

photographs brought to Auschwitz by deportees
(mostly Jews from the Będzin and Sosnowiec
ghettos); several dozen aerial photographs of
the camp area taken by Allied pilots in 1944,
and photographs taken after liberation by Mu‑
seum staff and others;
Camp records and other records connected with the
camp, including:
• 48 volumes of the camp death books containing
almost 70,000 death certificates for prisoners
who died or were murdered in Auschwitz;
• 248 volumes of records from the Zentralbauleitung der Waffen SS und Polizei Auschwitz (Central
Construction Office of the Waffen SS and Police
in Auschwitz), containing technical documenta‑
tion and plans for the construction and expan‑
sion of the camp and its infrastructure, as well as
plans for rebuilding the city of Oświęcim;

1. The interior of the
“Sauna” building at the
former Auschwitz II
-Birkenau camp
2. The Arbeit macht frei
gate
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1. Ruiny komory gazowej
i krematorium V
2. Szubienica na placu
apelowym w byłym
obozie Auschwitz I
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•

64 tomy dokumentów „SS‑Hygiene Institut”
(Instytutu Higieny SS);
16 tomów akt personalnych więźniów;
13 tys. listów i kart wysłanych z obozu przez
więźniów;
ok. 800 tys. klatek mikrofilmów (głównie ko‑
pii dokumentów obozowych lub dokumentów
pozyskanych z innych źródeł);
ponad 2 tys. nagrań z relacjami i wspomnie‑
niami byłych więźniów;
ponad tysiąc kaset wideo z materiałami o te‑
matyce wojennej i obozowej;
ok. 130 filmów (taśma filmowa) fabularnych
i krótkometrażowych o tematyce wojennej
i obozowej;
167 tomów zespołu „Oświadczenia”, zawiera‑
jących ponad 3,5 tys. relacji byłych więźniów
obozów koncentracyjnych, robotników przy‑

•

•

•
•

•

musowych, mieszkańców Ziemi Oświęcim‑
skiej itp., w sumie ponad 30 tys. stron;
282 tomów zespołu „Wspomnienia”, zawiera‑
jących ponad 1,4 tys. wspomnień byłych więź‑
niów obozów koncentracyjnych, robotników
przymusowych, mieszkańców Ziemi Oświę‑
cimskiej itp., w sumie ponad 45 tys. stron;
78 tomów akt procesowych komendanta obo‑
zu Rudolfa Hössa i załogi obozu Auschwitz,
w sumie ponad 16 tys. stron;
196 tomów zespołu „Ankiety”, wypełnionych
przez byłych więźniów, ok. 20 tys. stron;
27 tomów ankiet tematycznych, przeprowa‑
dzonych wśród byłych więźniów, łącznie ok.
8 tys. stron;
7 tomów akt i relacji dotyczących ewakuacji
więźniów Auschwitz w 1945 r., ponad tysiąc
stron.

AUSCHWITZ MEMORIAL
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64 volumes of SS‑Hygiene Institute documents;
16 volumes of personal files on prisoners;
13,000 letters and postcards mailed from the
camp by prisoners;
approximately 800,000 frames of microfilm
(mostly copies of camp records or documents
obtained from other sources);
more than 2,000 recordings of accounts and
recollections by former prisoners;
more than 1,000 video cassettes with material
on war and camp themes;
about 130 feature‑length and shorter documen‑
tary films (on reels) on war and camp themes;
167 volumes of the Statements fonds, contain‑
ing over 3,500 accounts by former concentra‑
tion camp prisoners, forced laborers, residents
of the Oświęcim area, etc., totalling over 30,000
pages;

2

•

•

•

•

•

282 volumes of the Memoirs fonds, containing
more than 1,400 memoirs by former concentra‑
tion camp prisoners, forced laborers, residents
of the Oświęcim area, etc., totalling over 45,000
pages;
78 volumes of court documents from the trial
of camp commandant Rudolf Höss and the
garrison of the Auschwitz camp, totalling over
16,000 pages;
196 volumes of the fonds of Questionnaires
filled out by former prisoners, about 20,000
pages;
27 volumes of thematic questionnaires distrib‑
uted among former prisoners, totalling about
8,000 pages;
7 volumes of records and accounts connected
with the evacuation of prisoners from Auschwitz in 1945, more than 1,000 pages.

1. The ruins of gas
chamber and
crematorium V
2. The gallows at the rollcall square in the former
Auschwitz I camp
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Anna Miszewska
Dyrektor Generalna
Director General

Fundacja Auschwitz-Birkenau działa od 2009 r.
Jej celem jest utworzenie i zarządzanie Kapita‑
łem Wieczystym w wysokości 120 milionów euro.
Wypracowane dochody przeznaczane są na finan‑
sowanie długofalowych prac konserwatorskich
na terenie Muzeum. Dzięki temu zabezpieczone
zostaną poobozowe budynki, ruiny, archiwalia,
a także oryginalne przedmioty należące do Ofiar.

The Auschwitz-Birkenau Foundation has been at
work since 2009. Its goal is to amass and manage
a Perpetual Endowment in the amount of 120 mil‑
lion euro. The income earned is assigned to finance
long-term conservation work on the grounds of the
Museum. This will make it possible to preserve the
original buildings, ruins, and archival holdings, as
well as original objects belonging to the victims.

Dzięki wsparciu 36 państw oraz osób prywat‑
nych, rozumiejących znaczenie tego wyjątkowego
Miejsca Pamięci, zbliża się chwila zebrania cało‑
ści Kapitału Wieczystego. Autentyzm przestrzeni
poobozowej zostanie wówczas zabezpieczony na
pokolenia.

Thanks to the support of 36 states, as well as pri‑
vate individuals who understand the significance of
this unique Memorial, the final target for the Per‑
petual Endowment is within sight. The authenticity
of the original space will then be preserved for the
generations.

Wyjątkowi darczyńcy, filantropi, którzy przekaza‑
li Fundacji kwoty po milionie euro, stali się auten‑
tycznymi Filarami Pamięci.

Those special benefactors and philanthropists who
have donated one million euro to the Foundation
have become true Pillars of Remembrance.

Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski
Wiceprezes Zarządu
Vice-President

For donors in the USA

Maciej Antosik
Wiceprezes Zarządu Dyrektor Finansowy
Vice-President Financial Director
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Auschwitz‑Birkenau
Foundation
56/9 Mokotowska
00-534 Warsaw, Poland,
tel. / phone / +48 22 620 48 99
e-mail: foundation@fab.org.pl
KRS: 0000328383
Bank PKO BP, SWIFT: BPKOPLPW
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

1%

The Friends of Auschwitz-Birkenau Foundation
(FOABF) has been formed to support
the mission of the Foundation
in the United States.
Its mission is to make it easier for
private individuals in the USA to contribute.
The FOABF has acquired the 501(c)(3)
status as a tax-exempt non-profit.
Friends of Auschwitz‑Birkenau Foundation
Citibank # 9946901548
Citibank 785 Fifth Ave.
New York, NY 10022
ABA/Routing No. 021000089

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

PRESERVING AUTHENTICIT Y

Donations and declarations for over 1 million USD
Dotacje i deklaracje powyżej 1 miliona USD
Germany / Niemcy

60 million / milionów EUR

USA

15 million / milionów USD

Poland / Polska

10 million / milionów EUR

France / Francja

5 million / milionów EUR

Austria / Austria

4 million / milionów EUR

United Kingdom / Wielka Brytania

2.1 million / milionów GBP

Switzerland / Szwajcaria

1.07 million / milionów EUR

Italy / Włochy

1 million / milion EUR

Israel / Izrael

1 million / milion USD

Russia / Rosja

1 million / milion USD

Donations and declarations for over 100 thousand USD
Dotacje i deklaracje powyżej 100 tysięcy USD
Australia, Azerbaijan / Azerbejdżan, Belgium / Belgia, Canada / Kanada,
Czech Republic / Czechy, Finland / Finlandia, Hungary / Węgry, Luxembourg / Luksemburg,
Netherlands / Holandia, New Zealand / Nowa Zelandia, Norway / Norwegia, Spain / Hiszpania,
Sweden / Szwecja, Turkey / Turcja, Vatican City / Watykan, City of Paris / Miasto Paryż

Other donations and declarations
Pozostałe dotacje i deklaracje
Argentina / Argentyna, Cyprus / Cypr, Estonia, Georgia / Gruzja,
Ireland / Irlandia, Liechtenstein, Lithuania / Litwa, Malta, Monaco / Monako, Portugal / Portugalia,
Slovakia / Słowacja, City of Boulogne‑Billancourt / Miasto Boulogne‑Billancourt

Our donors:
Nasi darczyńcy
Pillars of Remembrance:

Other distinguished donors:

Ronald S. Lauder, Andrea Goldrich Cayton
and Melinda Goldrich, Elly Kleinman, Frank
Lowy, Mrs. Lily Safra and the Edmond J. Safra
Foundation, Steven Spielberg’s Righteous Persons
Foundation, Second Generation in Honor of the
victims and Survivors of the Shoah, Pillar led by
Ulrika and Joel Citron, In Honor of the United
States Holocaust Memorial Museum dedicated
by friends of the Museum, Toronto Jewish
Community (Joseph Burnett Family Foundation,
Judy and George Frankfort, Linda Frum and Howard
Sokolowski, Marya and Herman Grad, The Greenberg
and York Families, Barbara and Jay Hennick, The
Koschitzky Family, The Latner Family Foundation, Miles
Nadal and Family, Heather Reisman and Gerry Schwartz,
Fran and Ed Sonshine, Judy and Larry Tanenbaum)

Jolanta Pieńkowska and Leszek Czarnecki,
Fondation pour la Mémoire de la Shoah,
Antony Ressler, ABN AMRO Bank N.V., Richard
Edelman, Jonathan D. Gray & Mindy Gray,
Harvey Krueger, William Schwartz, Polish
Orthodox Church, Ralph Neukirchen, Rabbi
Arthur Schneier, Ada and Jim Horwich, Circle
of Former Prisoners of the Auschwitz-Birkenau
Concentration Camp, Joanna, Paweł, Michał
Gładysz, Arthur Rock , Hedy and Ted Orden

Wesprzyj / Donate:
fundacja.auschwitz.org / foundation.auschwitz.org
Na stronie internetowej Fundacji znajdują się wszystkie sprawozdania i audyty.
All financial and audit reports can be found on the website of the Foundation.

Wspierają nas / They support us

Edelman, Weil, Gotshal & Manges, KPMG, Deloitte
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FINANSE
Zachowanie autentyzmu Miejsca Pamięci i jego
codzienne ukazywanie odwiedzającym z całego
świata wymagają nakładów finansowych prze‑
kraczających możliwości naszego Muzeum. Z tego
względu oprócz przychodów własnych i dotacji
polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego tak duże znaczenie mają środki ze‑
wnętrzne pochodzące m.in. z Fundacji Auschwitz‑
-Birkenau (zob. więcej o Fundacji Auschwitz-Bir‑
kenau na str. 62-63) oraz z Unii Europejskiej.

Małgorzata Mentelska
Główna Księgowa
Head Accountant

W 2015 r. środki celowe MKiDN w wysokości
2 mln zł przeznaczone zostały na realizację pro‑
jektu wykonania sieci przeciwpożarowej w hi‑
storycznych obiektach na terenie byłego obozu.
Środki przekazane z Fundacji Auschwitz-Birkenau
w wysokości 5,2 mln zł zostały przeznaczone na
realizację działań Globalnego Planu Konserwacji,
które w 2015 r. skupiały się na obszarze terenu
byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. 0,2 mln zł
z Fundacji Ronalda S. Laudera przeznaczone zo‑
stały na zabezpieczenie konserwatorskie ruin ko‑
mór gazowych i krematoriów II i III w Birkenau.
Pomoc finansowa Volkswagena przy wsparciu
Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego
w wysokości 0,3 mln zł dotyczyła przede wszyst‑
kim projektów edukacyjnych realizowanych przez
Międzynarodowe Centrum Edukacji o Ausch‑
witz i Holokauście. Specjalny polsko-holenderski
projekt edukacyjny wspiera także Ministerstwo
Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów.
W 2015 r. kontynuowany był bezpośredni grant
Komisji Europejskiej „Auschwitz – Zachowanie
Autentyzmu – dziewięć zadań na lata 2012–2015”
na co przekazana była kwota 2,1 mln zł.
Dodatkowo Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz‑
-Birkenau wsparła bezpośrednio m.in. działania
edukacyjne oraz Repozytorium Cyfrowe na łączną
kwotę 268 tys. zł.

54% – Przychody własne Muzeum
27 % – Dotacja Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
6,3 % – Środki celowe Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
8,4 % – Fundacja Auschwitz-Birkenau
3,4 % – Grant bezpośredni KE
0,9 % – Inne

Budżet
Przychody własne Muzeum

33,4 mln zł

Dotacja Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

16,7 mln zł

Środki celowe Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego:
•

Wykonanie sieci przeciwpożarowej

2 mln zł

•

Wsparcie organizacji obchodów 70.
rocznicy wyzwolenia Auschwitz

1,5 mln zł

•

Inwestycje związane
z bezpieczeństwem

0,4 mln zł

Fundacja Auschwitz‑Birkenau

5,2 mln zł

Grant Bezpośredni z Komisji
Europejskiej

2,1 mln zł

Volkswagen / Międzynarodowy
Komitet Oświęcimski

0,3 mln zł

Fundacja Ronalda Laudera

0,2 mln zł

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Królestwa Niderlandów

0,1 mln zł

Fundacja Pamięci Ofiar
Auschwitz-Birkenau

79 tys. zł

NIMOZ

15 tys. zł

Razem

62,0 mln zł

Miejsce Pamięci i Państwowe Muzeum Auschwitz‑Birkenau
to zobowiązanie pamięci i edukacji przyszłych pokoleń całego świata.
Prosimy o wsparcie każdą instytucję i każdą osobę dobrej woli, pragnącą wesprzeć trud
utrzymania, konserwacji i udostępniania tych najbardziej wymownych,
autentycznych śladów Holokaustu i ludobójstwa.
Wszystkie informacje znaleźć można pod adresem:

wesprzyj.auschwitz.org
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FINANCES
Preserving the authenticity of the Memorial and
showing it to visitors from all over the world on
an everyday basis involves expenditures that ex‑
ceed the means of our Museum. This is why, be‑
sides our own income and appropriations from the
Polish Ministry of Culture and National Heritage,
external funding from the Auschwitz-Birkenau
Foundation (for more about the Auschwitz-Birke‑
nau Foundation, see pp. 62-63) and the European
Union is so significant for us.
In 2015, special Ministry of Culture and National
Heritage funds of € 0,46 million were earmarked
were earmarked for a project to install a fire-pre‑
vention network in the historical buildings on the
grounds of the former camp. Funding from the
Auschwitz-Birkenau Foundation to the amount
of € 1,2 million was assigned to the Conserva‑
tion Master Plan, which in 2015 concentrated on
the grounds of the former Auschwitz II-Birkenau
camp. € 46 thousand from the Ronald S. Lauder
Foundation was used for the conservation and se‑
curity of the ruins of gas chambers and crematoria
II and III in Birkenau.
Financial assistance from Volkswagen with the
support of the International Auschwitz Commit‑
tee, amounting to € 69 thousand, was allotted pri‑
marily to the educational projects of the Interna‑
tional Center for Education about Auschwitz and
the Holocaust. The Ministry of Foreign Affairs of
the Kingdom of the Netherlands supports a spe‑
cial Polish-Dutch educational project.

54% – Income generated by the Museum
27 % – Ministry of Culture and National
Heritage grants
6,3 % – Earmarked Ministry of Culture
and National Heritage funding
8,4 % – Auschwitz-Birkenau Foundation
3,4 % – European Commission direct grant
0,9 % – Other

Budget
Income generated by the Museum

€ 7,7 million

Ministry of Culture and National
Heritage grants

€ 3,8 million

Designated Ministry of Culture
and National Heritage funding:
•

Installation of fire-prevention
network

€ 0,46 million

•

Support of the organization
of the 70th anniversary of the
liberation of Auschwitz

€ 0,34 million

•

Security investments

Auschwitz-Birkenau Foundation

€ 92 thusand
€ 1,2 million

European Commission direct grant

€ 0,48 million

Volkswagen/International
Auschwitz Committee

€ 69 thousand

Ronald S. Lauder Foundation

€ 46 thousand

“Auschwitz—Preserving Authenticity—Nine Tasks
for the Years 2012-2015,” a direct grant by the Euro‑
pean Commission of € 0,48 million, was completed
in 2015.

Ministry of Foreign Affairs of the
Kingdom of the Netherlands

€ 23 thousand

Additionally, the Auschwitz-Birkenau Victims
Memorial Foundation gave direct support totaling
€ 61,500 to underwrite educational activity and
the Digital Repository.

National Institute for Museums and
€ 3,4 thousand
Public Collections

Auschwitz-Birkenau Victims Memo‑
€ 18 thousand
rial Foundation

Total

€ 14,2 million

The Auschwitz‑Birkenau Memorial and State Museum represents a duty to remembrance
and the education of future generations throughout the world.
We ask for help of each institution and each person of good will wishing to support
the work of maintaining, conserving, and making accessible these most eloquent
and authentic vestiges of the Holocaust and genocide.
All information can be found on-line:

donate.auschwitz.org
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STRUKTUR A MUZEUM
DYREKTOR MUZEUM
MUSEUM DIRECTOR
dr Piotr M.A. Cywiński

Z‑CA DYREKTORA
DEPUTY DIRECTOR

Z‑CA DYREKTORA
DEPUTY DIRECTOR

Rafał Pióro

Andrzej Kacorzyk

ARCHIWUM
ARCHIVES

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM
EDUKACJI O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE
INTERNATIONAL CENTER
FOR EDUCATION ABOUT AUSCHWITZ
AND THE HOLOCAUST

dr Wojciech Płosa

BIURO DS. BYŁYCH WIĘŹNIÓW
BUREAU FOR FORMER PRISONERS
Ewa Bazan

REPOZYTORIUM CYFROWE
DIGITAL REPOSITORY
dr Krzysztof Antończyk

ZBIORY
COLLECTIONS
Elżbieta Cajzer

KONSERWACJA
PRESERVATION
Jolanta Banaś-Maciaszczyk

PROJEKTY EDUKACYJNE
EDUCATIONAL PROJECTS
Marta Berecka

METODYKA OPROWADZANIA
METHODOLOGY OF GUIDING
Tomasz Michaldo

OBSŁUGA ODWIEDZAJĄCYCH
VISITOR SERVICES
p.o. / acting Agnieszka Osiecka

E‑LEARNING
Agnieszka Juskowiak‑Sawicka

PRACOWNIE KONSERWATORSKIE
CONSERVATION LABORATORIES
Aleksandra Papis

GLOBALNY PLAN KONSERWACJI
MASTER PLAN FOR PRESERVATION
Anna Łopuska

WYSTAWIENNICTWO
EXHIBITIONS
Teresa Zbrzeska

BIURO WOLONTARIATU
VOLUNTEERS BUREAU
p.o. / acting Katarzyna Marcak

SEKCJA TECHNICZNA
MAINTENANCE SECTION
ZESPÓŁ REMONTOWO‑BUDOWLANY
REPAIR & CONSTRUCTION UNIT
Krzysztof Soja

ZESPÓŁ ELEKTRO‑ENERGETYCZNY
ELECTRO-ENERGETIC UNIT
Jarosław Kurek

INWESTYCJE
INVESTMENTS
Paulina Krasowska-Ziomek
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BIBLIOTEKA
LIBRARY
dr Jadwiga Badowska‑Buczak

MUSEUM STRUCTURE

Z‑CA DYREKTORA
DEPUTY DIRECTOR

GŁÓWNY KSIĘGOWY
HEAD ACCOUNTANT

Anna Skrzypińska

Małgorzata Mentelska

WYDAWNICTWO
PUBLICATIONS

KSIĘGOWOŚĆ
ACCOUNTING

Jadwiga Pinderska‑Lech

Aurelia Zakutyńska

STRAŻ MUZEALNA
MUSEUM SECURITY
Adam Kukla

ADMINISTRACJA
ADMINISTRATION
Wojciech Pióro

SEKCJA INFORMATYCZNA
IT SECTION
Artur Misterek

SEKRETARIAT
OFFICE MANAGER
Małgorzata Cembala

KADRY
HUMAN RESOURCES
Stanisława Bajer

OBSŁUGA PRAWNA
LEGAL SERVICES
Arkadiusz Juszczyk

CENTRUM BADAŃ
RESEARCH CENTER
dr Piotr Setkiewicz

BIURO PRASOWE
PRESS OFFICE
Bartosz Bartyzel

PEŁNOMOCNIK DS.
NOWEJ WYSTAWY GŁÓWNEJ
REPRESENTATIVE FOR
THE NEW MAIN EXHIBITION
Alicja Białecka

BIURO DS. BEZPIECZEŃSTWA
PUBLIC SAFETY
Marek Giżycki

RADCA PRAWNY
LEGAL ADVISER
Maria Bies‑Matonóg

SPECJALISTA DS. BHP
HEALTH AND SAFETY SPECIALIST
Zofia Błaszczyńska

ASYSTENT DYREKTORA
DIRECTOR’S ASSISTANT
Magdalena Tabak
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KONTAKT
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Imię i nazwisko
Name

Funkcja
Position

Telefon / Fax
Telephone
and fax number

E‑mail

dr Piotr M.A.
Cywiński

Dyrektor Muzeum
Museum Director

+ 48 33 844 8003
fax +48 33 843 1862

piotr.cywinski@auschwitz.org

Andrzej Kacorzyk

Zastępca dyrektora
Deputy Director

+ 48 33 844 8003
fax +48 33 843 1862

andrzej.kacorzyk@auschwitz.org

Rafał Pióro

Zastępca dyrektora
Deputy Director

+ 48 33 844 8003
fax +48 33 843 1862

rafal.pioro@auschwitz.org

Anna Skrzypińska

Zastępca dyrektora
Deputy Director

+ 48 33 844 8003
fax +48 33 843 1862

anna.skrzypinska@auschwitz.org

Małgorzata
Mentelska

Główna Księgowa
Head Accountant

+ 48 33 844 8080

malgorzata.mentelska@auschwitz.org

Magdalena Tabak

Asystent dyrektora
Director’s Assistant

+48 33 844 8003

magdalena.tabak@auschwitz.org

Małgorzata
Cembala

Kierownik Sekretariatu
Office Manager

dr Wojciech Płosa

Kierownik Archiwum
Head of Archives

+48 33 844 8007

wojciech.plosa@auschwitz.org

Elżbieta Cajzer

Kierownik Zbiorów
Head of Collections

+48 33 844 8015

elzbieta.cajzer@auschwitz.org

dr Krzysztof
Antończyk

Kierownik Repozytorium Cyfrowego
Head of Digital Repository

+48 33 844 8090

krzysztof.antonczyk@auschwitz.org

Jolanta Banaś-Maciaszczyk

Kierownik Konserwacji
Head of Preservation

+48 33 844 8020

jolanta.banas@auschwitz.org

Anna Łopuska

Kierownik Globalnego Planu Konserwacji
Head of Master Plan for Preservation

+48 33 844 8176

anna.lopuska@auschwitz.org

Aleksandra Papis

Kierownik Pracowni Konserwatorskich
Head of Conservation Laboratories

+48 33 844 8171

aleksandra.papis@auschwitz.org

Krzysztof Soja

Kierownik Zespołu Remontowo-Budowlanego
Head of Repair & Construction Unit

+48 33 844 8027

krzysztof.soja@auschwitz.org

Jarosław Kurek

Kierownik Zespołu Elektro‑Energetycznego
Head of Electro-Energetic Unit

+48 33 844 8022

jaroslaw.kurek@auschwitz.org

Paulina
Krasowska-Ziomek

Kierownik Inwestycji
Head of Investments

+48 33 844 8078

paulina.krasowska@auschwitz.org

Ewa Bazan

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

+48 33 844 8009

archiwum@auschwitz.org

Jadwiga Dąbrowska

Kontakty z byłymi Więźniami
Former Prisoners’ Affairs

+48 33 844 8110

jadwiga.dabrowska@auschwitz.org

Teresa Zbrzeska

Kierownik Wystawiennictwa
Head of Exhibitions

+48 33 844 8049

teresa.zbrzeska@auschwitz.org

+48 33 844 8003
sekretariat.muzeum@auschwitz.org
fax +48 33 843 1862

CONTACTS

Imię i nazwisko
Name

Funkcja
Position

Telefon / Fax
Telephone
and fax number

E‑mail

Alicja Białecka

Pełnomocnik ds. Nowej Wystawy Głównej
Representative for the New Main Exhibition

+48 33 844 8141

alicja.bialecka@auschwitz.org

Marta Berecka

Kierownik Projektów Edukacyjnych
Head of Educational Projects

+48 33 844 8062

marta.berecka@auschwitz.org

Tomasz Michaldo

Kierownik Metodyki Oprowadzania
Head of Methodology of Guiding

+48 33 844 8074

tomasz.michaldo@auschwitz.org

Agnieszka Osiecka

p.o. Kierownika Obsługi Odwiedzających
Acting Head of Visitor Services

+48 33 844 8101
fax +48 33 843 2227

agnieszka.osiecka@auschwitz.org

Katarzyna Marcak

p.o. Kierownika Biura Wolontariatu
Acting Head of Volunteers Bureau

+48 33 844 8149

katarzyna.marcak@auschwitz.org

Agnieszka
Juskowiak‑Sawicka

Kierownik E‑learningu
Head of E‑learning

+48 33 844 8068

agnieszka.juskowiak@auschwitz.org

dr Jadwiga
Badowska‑Buczak

Kierownik Biblioteki
Head of Library

+48 33 844 8060

biblioteka@auschwitz.org

Adam Kukla

Szef Straży Muzealnej
Head of Museum Security

+48 33 844 8085

adam.kukla@auschwitz.org

Artur Misterek

Kierownik Sekcji Informatycznej
Head of IT Section

+48 33 844 8150

artur.misterek@auschwitz.org

Stanisława Bajer

Kadry
Human Resources

+48 33 844 8112

kadry@auschwitz.org

Arkadiusz Juszczyk

Kierownik Obsługi Prawnej
Head of Legal Services

+48 33 844 8138

arkadiusz.juszczyk@auschwitz.org

Jadwiga
Pinderska‑Lech

Kierownik Wydawnictwa
Head of Publications

+48 33 844 8054

jadwiga.lech@auschwitz.org

Wojciech Pióro

Kierownik Administracji
Head of Administration

+48 33 844 8065

wojciech.pioro@auschwitz.org

Marek Giżycki

Biuro ds. Bezpieczeństwa
Public Safety

+48 33 844 8115

muzeum@auschwitz.org

dr Piotr Setkiewicz

Kierownik Centrum Badań
Head of Research Center

+48 33 844 8042

piotr.setkiewicz@auschwitz.org

Bartosz Bartyzel

Rzecznik prasowy
Spokesman

+48 33 844 8043

bartosz.bartyzel@auschwitz.org

Paweł Sawicki

Biuro Prasowe
Press Office

+48 33 844 8126

pawel.sawicki@auschwitz.org

Wanda Hutny

Obsługa ekip filmowych
Film Services

+48 33 844 8097
fax +48 33 843 2227

wanda.hutny@auschwitz.org

Anna Miszewska

Dyrektor Generalny Fundacji
Auschwitz‑Birkenau
General Director of
Auschwitz‑Birkenau Foundation

+48 608 300 626

a.m.miszewska@fab.org.pl
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DARCZYŃCY
DONORS
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Polska / Poland
European Union
Fundacja Auschwitz-Birkenau
Polska / Poland
Volkswagen
Niemcy / Germany
Internationales Auschwitz Komitee
Niemcy / Germany
Fundacja Pamięci Ofiar
Auschwitz-Birkenau
Polska / Poland
Ideo sp z o.o.
Polska / Poland
Drive Group
Kanada / Canada
Ronald S. Lauder Foundation
USA
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Italy & Poland
Włochy / Italy Polska / Poland
70

DARCZYŃCY
DONORS
FCA Italy, Gruppo Dirigenti Fiat
Włochy / Italy
EPB Sp. z o.o. Sosnowiec
Polska / Poland
Oraz / And
Lions Foerderverein Unna e.V.,
Ministerpräsidentin
von Rheinland-Pfalz Malu Dreyer,
L’Associazione Populorum Progressio,
Anthony Webb, Sven George,
Roxana Magee, Virgil Gaugain,
Martin Schmiederer, Alessandro Federico,
Richard Edelman,
Scott Lenet, Lee Plave,
Valerie Schmeitzer, Jarrod Moses,
Frank Hunter, Sylvia S. Welsh, Ph. D.,
Borodulin Boris MD,
Elliot Goldofsky, Isabelle Kaczmarek,
Amy Kavanaugh, Joseph Gubbay,
Yosuke Aoyagi, Daniel Schnur,
Barbara Goodwin, Patricia Gorner Schwartz,
Michael Sullivan,
Zoe Tarshis, William Perniciaro, Richard J Lynch
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Mamy straszne przeczucie,
gd y ż w i e my.
We h ave a d a rk premon it ion,
bec au se we k now.
Załmen Gradowski,
Sonderkommando Birkenau, 1944

w w w.ausc hw it z.org

