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INTRODUCTION

W czasach, w których odradzają się populizmy,
wzmacnia się nieufność i znieczulica względem
potrzebujących, zanika zdolność reagowania na
zło, na ludobójcze konflikty i śmierć, a także ro‑
śnie lęk przed wszystkim, co inne, powracają ob‑
razy zorganizowanej ideologicznie nienawiści,
pogardy, rasizmu i antysemityzmu. Można się za‑
stanawiać, czemu tak naprawdę ma służyć pamięć
o wydarzeniach sprzed ponad 70 lat…

In times of the recurrence of populism, our dis‑
trust and indifference to those in need amplifies;
we lose the ability to react to evil, genocidal con‑
flicts, and death; we also observe a growing fear
of everything that is different, and images of ideo‑
logically organized hatred, contempt, racism and
anti-Semitism begin to reoccur. You may be won‑
dering why it is so important to remember events
dating back more than 70 years...

Nigdy bardziej Europa i Świat nie potrzebowały
jasnego świadectwa płynącego z najciemniejszych
kart swojej własnej historii.

Europe and the world has never needed a clear tes‑
timony resulting from the darkest cards of its own
history as much as it does now.

Nigdy bardziej nie potrzebowaliśmy oparcia dla
naszych własnych osądów i działań w głosach pa‑
mięci z tamtych lat.

We have never needed to base our own judgements
and actions on the voices of memories of those
years more than we do now.

Nigdy bardziej nie potrzebowaliśmy wzmocnie‑
nia naszych trudnych wyborów pamięcią o pozo‑
stawionych własnemu losowi ofiarach Auschwitz
i Szoa.

We have never needed to strengthen our difficult
choices regarding the memory of the victims of
Auschwitz and the Shoah who were left to their
own fate as much as we do now.

Krzyk tamtych ofiar będzie ponadczasowy, o ile
dotrze do naszych uszu także i dziś. Dlatego dziś
i każdego następnego dnia – być może jak nigdy
wcześniej – każdy z nas powinien przemyśleć swo‑
ją osobistą lekcję Auschwitz. Wszyscy potrzebuje‑
my tego rytuału przejścia.

The cries of those victims will be timeless, if they
reach our ears today. Therefore, today and each
subsequent day—perhaps as never before—each
one of us should think through our own personal
lessons from Auschwitz. We all need this transi‑
tional ritual.

„Panie, miej litość nad Twoim ludem. Panie, prze‑
bacz tyle okrucieństwa” – krzyk ten nie odnosi
się tylko do tamtych lat. Te słowa i nas dotyczą
w pełni.

“Lord, have mercy on Your people. Lord, forgive
this innumerable cruelty”—this cry does not refer
only to those years. These words also apply to us.

Dr. Piotr M. A. Cywiński
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Anna Skrzypińska
Zastępca dyrektora
Muzeum
Deputy Museum Director
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Andrzej Kacorzyk
Zastępca dyrektora
Muzeum
Dyrektor MCEAH
Deputy Museum Director
Director of ICEAH

STYCZEŃ
Pantofelki
Była więźniarka Auschwitz Batszewa Dagan
przekazała Muzeum niezwykłą, osobistą pa‑
miątkę – parę malutkich pantofelków, wy‑
konanych w obozie przez współwięźniarkę.
„Wszyscy chcieli te pantofelki mieć, ale ja po‑
wiedziałam: to się urodziło w Auschwitz i to
musi być w Auschwitz” – powiedziała Batsze‑
wa Dagan.

1. Obozowa pamiątka
- dar Batszewy Dagan

Edukacja online
Ruch oporu w KL Auschwitz oraz Ucieczki z KL
Auschwitz to nowe lekcje internetowe przygo‑
towane i udostępnione po polsku i po angiel‑
sku przez Międzynarodowe Centrum Edukacji
o Auschwitz i Holokauście.

2. Byli więźniowie
oraz prezydent RP
Andrzej Duda
na 71. rocznicy
wyzwolenia
Auschwitz

71. rocznica wyzwolenia
27 stycznia ponad 80 ocalałych spotkało się
na terenie Miejsca Pamięci, aby upamiętnić
71. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazi‑
stowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady.
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Towarzyszyli im prezydent RP Andrzej Duda
oraz prezydent Chorwacji Kolinda Grabar-Ki‑
tarović. Tematem przewodnim rocznicowych
obchodów były „Powroty”.

LUTY
correctmistakes.auschwitz.org
Udostępniono specjalną aplikację „Remember”
mającą pomóc w zapobieganiu używania poję‑
cia „polskie obozy koncentracyjne” lub „polskie
obozy zagłady” w 16 językach. Program, który
można zainstalować na swoim komputerze,
wyszukuje fałszywą frazę, podkreśla ją i suge‑
ruje właściwe sformułowanie.
Sny obozowe
Sny obozowe w pamięci ocalałych z Auschwitz to
książka oparta na ankietach z 1973 r. przepro‑
wadzonych wśród ocalałych, ukazująca głębię
traumy wykraczającą zdecydowanie poza hi‑
storię samego obozu. Jej autorem jest dyrektor
Muzeum dr Piotr M. A. Cywiński.

2016 EVENTS
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JANUARY
Miniature shoes
Batszewa Dagan, a former prisoner of Auschwitz, donated a unique item of personal memora‑
bilia to the Museum—a pair of miniature shoes
made in the camp by a fellow prisoner. “Every‑
body wanted to have these shoes, but I said—they
came from the Auschwitz camp and they must
remain in Auschwitz,” Batszewa Dagan said.
Education online
Resistance movement in KL Auschwitz and the Escapes from KL Auschwitz are new online lessons
prepared and made available in Polish and in
English by the International Center for Educa‑
tion about Auschwitz and the Holocaust.
71st anniversary of the liberation
On January 27, more than 80 survivors gathered
at the Memorial to celebrate the 71st anniversa‑
ry of the liberation of the Nazi German concen‑
tration and extermination camp. The Presidents
of the Republic of Poland and Croatia, Andrzej

Duda and Kolinda Grabar-Kitarović, accompa‑
nied the survivors. The central theme of the an‑
niversary celebrations was “The Returns.”

FEBRUARY
correctmistakes.auschwitz.org
A special online application, “Remember,” which
serves to prevent the use of the term “Polish
concentration camps” or “Polish extermination
camps,” was made available in 16 languages. The
program, which can be installed on any comput‑
er, searches for a false phrase, underlines it, and
suggests the correct, appropriate wording.
Camp dreams
Sny obozowe w pamięci ocalałych z Auschwitz
[Camp dreams in the memory of Auschwitz
survivors] is a book based on surveys from
1973 conducted amongst survivors, showing
the depth of horror that far exceeds the story
of the camp itself. Its author is Dr. Piotr M.A.
Cywiński, the Museum’s Director.

Rafał Pióro
Zastępca dyrektora Muzeum
Deputy Museum Director
1. Camp memento donated
by Batszewa Dagan
2. Former prisoners and
Andrzej Duda, the
President of the Republic
of Poland, at the 71st
anniversary of the
liberation of Auschwitz
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MARZEC
Rada MCEAH
Powołano członków nowej rady Międzyna‑
rodowego Centrum Edukacji o Auschwitz
i Holokauście. Podczas pierwszego posiedze‑
nia nominacje gronu ekspertów z wielu krajów
wręczył wicepremier, minister kultury i dzie‑
dzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

1. Uczestnicy
sesji edukacyjnej
2. Portret obozowy
Zygmutna
Salwerowicza

8

W Auschwitz o ludobójstwie
W hiszpańskojęzycznej edycji seminarium im.
Raphaela Lemkina dla dyplomatów i pracow‑
ników rządowych średniego szczebla wzięło
udział 24 przedstawicieli państw Ameryki
Łacińskiej. Celem seminarium było zwrócenie
uwagi na problematykę ludobójstwa, w tym na

jego polityczne, ekonomiczne i humanitarne
konsekwencje.

KWIECIEŃ
Więźniarski portret
Wykonany w obozie portret przedstawiający
Zygmunta Salwerowicza, więźnia Auschwitz,
przekazał do Zbiorów Miejsca Pamięci jego
syn, Adam Salwerowicz.
Statuetka Ikara
Andrzej Kacorzyk, dyrektor Międzynarodo‑
wego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holo‑
kauście, został uhonorowany statuetką Ikara,
nagrodą Związku Nauczycielstwa Polskiego,
przyznawaną za zasługi dla tolerancji i pokoju.
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MARCH
Council of the ICEAH
The members of the new Council of the Inter‑
national Center for Education about Auschwitz
and the Holocaust were appointed. During the
first session of the ICEAH, the Deputy Prime
Minister, Minister of Culture and National Her‑
itage, Prof. Piotr Gliński presented nominations
to a group of experts from various countries.
Learning about genocide at Auschwitz
24 representatives of Latin American coun‑
tries attended the Spanish-language edition
of the Raphael Lemkin seminar for diplomats
and mid-level government workers. The aim of
the seminar was to draw attention to the issue

of genocide, including its political, economic
and humanitarian consequences.

APRIL
A prisoner’s portrait
A portrait made in the camp showing Zyg‑
munt Salwerowicz, a prisoner of Auschwitz,
was donated to the Memorial by his son, Adam
Salwerowicz.
The Statuette of Icarus
Andrzej Kacorzyk, Director of the International
Center for Education about Auschwitz and the
Holocaust, was honored with The Statuette of
Icarus, awarded by the Polish Teachers’ Union
for his contribution to tolerance and peace.

1. Participants of an
educational session
2. Camp portrait of
Zygmunt Salwerowicz
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MAJ

1. Uczestnicy Marszu
Żywych zwiedzają
dziedziniec bloku 11
ze Ścianą Śmierci
2. Spotkanie
z byłą więźniarką
Lilianą Segre
na targach książki
w Turynie
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Edukacja polsko-holenderska
Rozpoczął się program wymiany nauczycieli
i edukatorów z Polski i Holandii zajmujących
się problematyką nauczania o Holokauście.
Jest to efekt porozumienia podpisanego przez
Muzeum z Domem Anny Frank w Amsterda‑
mie.

2

Marsz Żywych
Na terenie Miejsca Pamięci odbył się 25. Marsz
Żywych, w którym uczestniczyło kilka tysięcy
osób, przede wszystkim młodych Żydów z po‑
nad 40 krajów, ale także duża grupa polskiej
młodzieży.
Na targach książki w Turynie
Wydawnictwo Muzeum zaprezentowało swo‑
je publikacje na Międzynarodowym Salonie
Książki w Turynie, drugich co do wielkości
w Europie Targach Książki. Wśród prezento‑
wanych książek jest m.in. włoska edycja Szkicownika z Auschwitz.

2016 EVENTS

MAY
Polish-Dutch education
An exchange program for teachers and edu‑
cators from Poland and the Netherlands who
deal with issues related to teaching about the
Holocaust was inaugurated. It was the result
of a co-operation agreement between the Mu‑
seum and the Anne Frank House in Amster‑
dam.

The March of the Living
The 25th March of the Living was held on
the premises of the Memorial, attended by
several thousand people, mainly young Jews
from more than 40 countries, as well as a large
group of Polish youth.
At the book fair in Turin
The Museum’s publishing house presented
its publications at the International Book
Fair in Turin, the second largest book fair
in Europe. The books exhibited included,
among others, the Italian edition of The
Sketchbook from Auschwitz.

1. Participants of the
March of the Living
entering the courtyard
of Block 11 where
the Wall of Death is
2. Meeting with former
prisoner Liliana Segre
at the book fair in Turin
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CZERWIEC
Biogramy ofiar
Ukazały się dwa monumentalne słowniki bio‑
graficzne Polscy adwokaci w obozie koncentracyjnym Auschwitz 1940-1945 oraz sześciotomowy
– Oficerowie Wojska Polskiego w obozie koncentracyjnym Auschwitz 1940-1945. To pierwsze
opracowania poświęcone ofiarom Auschwitz
z określonej grupy zawodowej. Autorem obu
publikacji jest historyk Centrum Badań Mu‑
zeum Auschwitz dr Jerzy Dębski.
1-2. Kubek z podwójnym
dnem i ukrytą wewnątrz
biżuterią znaleziono
w jednym z kilkunastu
tysięcy naczyń
należących do ofiar
obozu. Przed ingerencją
znalezisko poddano
badaniu promieniami
RTG
3. Osobiste przedmioty
ofiar Auschwitz
z Instytutu Archeologii
PAN
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Rocznica wysiedleń Polaków
75 lat temu Niemcy rozpoczęli masowe wy‑
siedlenia polskiej ludności cywilnej z terenów
położonych w pobliżu rozbudowywanego obo‑
zu. Dla upamiętnienia tych wydarzeń MCEAH
zorganizowało sesję edukacyjną, a także ogło‑
siło konkurs „Po wojnie pozostało zaledwie
pięć domów...” pod patronatem Premier RP
Beaty Szydło.
Ogromne odkrycie po pół wieku
Ponad 16 tysięcy osobistych przedmiotów na‑

leżących do ofiar Auschwitz-Birkenau, pocho‑
dzących z prac archeologicznych prowadzo‑
nych w rejonie komory gazowej i krematorium
III w 1967 r., zostało – po trwających wiele mie‑
sięcy poszukiwaniach – odnalezionych przez
pracowników Muzeum w Instytucie Archeolo‑
gii PAN.
Początek piekła
14 czerwca 1940 r. Niemcy skierowali z wię‑
zienia w Tarnowie do obozu Auschwitz grupę
pierwszych 728 Polaków. Data ta uznawana
jest za początek funkcjonowania obozu. Wyda‑
rzenia upamiętniające 76. rocznicę pierwszego
transportu odbyły się w Oświęcimiu i w Tar‑
nowie.
„Pozostał po nich ślad…”
W Google Cultural Institute udostępniono
wystawę ukazującą niezwykle poruszające
ślady pozostawione przez więźniów – napisy
wykonane na ścianach Bloku Śmierci, więzie‑
niu obozowym na terenie obozu Auschwitz I.
Autorem wystawy jest historyk, dr Adam
Cyra.

2016 EVENTS
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JUNE
Biographical notes on the victims
Two monumental biographical dictionar‑
ies were published—Polscy adwokaci w obozie
koncentracyjnym Auschwitz 1940–1945 [Polish
lawyers in the Auschwitz Concentration Camp
1940–1945] and the six-volume Oficerowie Wojska Polskiego w obozie koncentracyjnym Auschwitz 1940–1945 [Officers of the Polish Army
in the Auschwitz Concentration Camp 1940–
1945]. These are the first studies dedicated to
the victims of Auschwitz from specific profes‑
sional groups. The author of both publications
is historian Dr. Jerzy Dębski of the Auschwitz
Museum Research Center.
Anniversary of the displacement of Poles
75 years ago, the Germans began a mass dis‑
placement of Polish civilians from areas near
the camp. To commemorate these events, the
ICEAH organized an educational session and
announced a contest titled “After the war,
only five houses were left...” under the patron‑
age of Polish Prime Minister Beata Szydło.

Huge discovery after half a century
More than 16,000 personal items belonging to
the victims of Auschwitz-Birkenau, originat‑
ing from archaeological works carried out in
the area of the gas chamber and Crematorium
III in 1967, were discovered after months of
searching by workers of the Museum at the In‑
stitute of Archaeology of the Polish Academy
of Sciences (PAN).
The beginning of hell
On June 14, 1940, the Germans transferred
the first group of 728 Poles from the prison in
Tarnów to the concentration camp at Ausch‑
witz. This date is considered the beginning
of the functioning of the camp. Events com‑
memorating the 76th anniversary of the first
transport were held in Oświęcim and Tarnów.
Traces of Them Remain...
An exhibition was made available in the online
Google Cultural Institute showing extremely
moving marks left by prisoners—inscriptions
on the walls of the Block of Death—the camp
jail in Auschwitz I. The author of the exhibition
is historian Dr. Adam Cyra.

1-2. A mug with a false
bottom and jewelry
hidden inside, one
of several thousand
items of kitchenware
belonging to the victims
of the camp. Prior to
any interference,
this find was subjected
to an x-ray
3. Personal items of the
victims of Auschwitz
from the PAN Institute
of Archaeology
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LIPIEC
„Nigdy nie dość tolerancji”
Premier Kanady Justin Trudeau odwiedził
Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz. To‑
warzyszył mu m.in. były więzień Auschwitz
Nate Leipciger. „Ludzkość musi nauczyć się
kochać swoją różnorodność” – napisał pre‑
mier Trudeau w Księdze Pamiątkowej.
Pomagają i chronią
Prawie 300 funkcjonariuszy Śląskiej Policji
oraz prawie 200 słuchaczy ze Szkoły Policji
w Katowicach wzięło udział w cyklu szkoleń
w ramach projektu „Auschwitz – Historia –
Edukacja Obywatelska”.
1. Premier Kanady
Justin Trudeau
2. Prezydent Panamy
Juan Carlos Varela
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Letnia Akademia
Nauczyciele i edukatorzy m.in. z Norwegii,
Stanów Zjednoczonych, Włoch, Wielkiej Bry‑
tanii, Finlandii, Izraela i Brazylii wzięli udział

w pierwszej Międzynarodowej Akademii Let‑
niej drugiego stopnia dla absolwentów z lat
2011-2015.
Franciszek w Miejscu Pamięci
Papież odwiedził były niemiecki nazistowski
obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz‑
-Birkenau. Zgodnie z papieskim życzeniem
wizyta odbyła się w atmosferze modlitewnej
ciszy i skupienia. Franciszek spotkał się m.in.
z byłymi więźniami obozu, a także Polaka‑
mi odznaczonymi tytułem Sprawiedliwych
wśród Narodów Świata, którzy w czasie wojny
z narażeniem życia udzielali pomocy Żydom,
ratując ich od Zagłady. (patrz str. 24)
Wizyta prezydenta Panamy
Prezydent Juan Carlos Varela odwiedził
wraz z małżonką Miejsce Pamięci i Muzeum
Auschwitz. „Panie, uczyń nas narzędziem
Twego pokoju” – napisał w Księdze Pamiąt‑
kowej.
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JULY
“Never enough tolerance”
The Prime Minister of Canada, Justin Trudeau,
visited the Auschwitz Memorial and Museum
in the company of former Auschwitz prisoner
Nate Leipciger, among others. “Mankind must
learn to love its diversity,” Prime Minister
Trudeau wrote in the Visitor’s Book.
They help and protect
Nearly 300 officers of the Silesian police force
and almost 200 students of the Police School
in Katowice took part in a series of training
courses as part of the project “Auschwitz—
History—Civic Education”.
Summer Academy
Teachers and educators from Norway, the
United States, Italy, the UK, Finland, Israel
and Brazil, among others, participated in the

first advanced International Summer Acad‑
emy, designed for graduates of the Summer
Academies from the years 2011–2015.
Pope Francis at the Memorial
The Pope visited the former German Nazi con‑
centration and extermination camp Ausch‑
witz-Birkenau. In accordance with the wishes
of the Pope, the visit took place in an atmos‑
phere of prayerful silence and concentration.
Pope Francis met, amongst others, with for‑
mer prisoners of the camp, and Poles honored
with the title of Righteous among the Nations
who, risking their lives during the war, provid‑
ed aid to some Jews, saving them from death.
(See page 24)
Visit from the President of Panama
President Juan Carlos Varela and his wife vis‑
ited the Auschwitz Memorial and Museum.
“Lord, make us Thy tool of Peace,” he wrote in
the Visitor’s Book.

1. The Prime Minister
of Canada
Justin Trudeau
2. The President
of Panama
Juan Carlos Varela
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Dzień Pamięci
o Zagładzie Romów i Sinti
W nocy z 2 na 3 sierpnia 1944 r. Niemcy zli‑
kwidowali tzw. Zigeunerfamilienlager. Zamor‑
dowano wówczas w komorach gazowych blisko
3 tysiące dzieci, kobiet i mężczyzn, ostatnich
romskich więźniów obozu. Z okazji obchodów
tej rocznicy MCEAH przygotowało specjalną
wystawę w Google Cultural Institute: „Romo‑
wie w Auschwitz”.
Światowe Dni Młodzieży
Ponad 155 tysięcy uczestników ŚDM na prze‑
łomie lipca i sierpnia przeszło przez auten‑
tyczne tereny Auschwitz i Birkenau. Dla przy‑
jeżdżających z całego świata Muzeum przy‑
gotowało wystawę plenerową, folder w wielu
językach, specjalną księgarnię plenerową oraz
lekcję internetową „Duchowieństwo chrześci‑
jańskie i życie religijne w KL Auschwitz” autor‑
stwa Teresy Wontor-Cichy. (patrz str. 28)
1. 75. rocznica śmierci
Maksymiliana Kolbe
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Seminarium dla izraelskich edukatorów
W dwunastodniowym seminarium „Ausch‑
witz w zbiorowej świadomości w Polsce i na
świecie. Rola i znaczenie pamięci Auschwitz‑
-Birkenau dla Żydów i Polaków” wzięły udział
osoby, które w Izraelu, w ramach swojej pracy
zawodowej, zajmują się historią Zagłady.
75. rocznica śmierci
Maksymiliana Kolbe
Około 2 tysięcy osób, w tym premier RP Beata
Szydło, wzięło udział w uroczystościach upa‑
miętniających o. Maksymiliana Kolbe zamor‑
dowanego 14 sierpnia 1941 r., w celi bloku 11
obozu Auschwitz I.
Obozowe listy Kłymyszyna
Obszerna oryginalna korespondencja obozowa
Mykoły Kłymyszyna, działacza UPA, więźnia
niemieckiego nazistowskiego obozu koncen‑
tracyjnego i zagłady Auschwitz nr 57340, zo‑
stała podarowana przez rodzinę do Archiwum
Miejsca Pamięci.
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AUGUST
Roma and Sinti Holocaust
Remembrance Day
On the night of 2–3 August 1944, the Germans
shut down the so-called Zigeunerfamilienlager
(Gypsy family camp). At that time, they mur‑
dered nearly 3,000 children, women and men,
the last of the Roma prisoners of the camp, in
the gas chambers. On the occasion of the com‑
memoration of the anniversary, the ICEAH
prepared a special exhibition in the Google Cul‑
tural Institute, Roma in Auschwitz.
World Youth Day
More than 155,000 participants of World Youth
Day passed through the authentic sites of the
Auschwitz and Birkenau at the turn of July and
August. The Museum prepared for the visitors
from all over the world with an open-air exhibi‑
tion, an information folder in multiple languag‑
es and a special outdoor bookstore, as well as an
online lesson, Christian Clergy and Religious Life
at Auschwitz, written by Teresa Wontor-Cichy.
(See page 29)

Seminar for Israeli educators
The 12-day seminar “Auschwitz in the collec‑
tive consciousness in Poland and the world:
The role and importance of the memory of
Auschwitz-Birkenau for the Jews and Poles”
was attended by people who deal with the his‑
tory of the Holocaust within the scope of their
work in Israel.
75th anniversary of the death
of Maximilian Kolbe
About 2,000 people, including Prime Minister
Beata Szydło, participated in ceremonies com‑
memorating St. Maximilian Kolbe, murdered
on August 14, 1941, in a cell in Block 11 at
Auschwitz I.
Camp letters of Kłymyszyn
The extensive original camp correspondence
of Mykoła Kłymyszyn, a UPA activist and pris‑
oner of the German Nazi concentration and ex‑
termination camp Auschwitz (No. 57340), was
donated to the Memorial Archive by his family.

1. 75th anniversary
of the death of
Maximilian Kolbe
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1. Para książęca
Luksemburga,
Stefania i Wilhelm,
podczas wizyty
w Miejscu Pamięci
2. Sesja edukacyjna
w 75. rocznicę
deportacji jeńców
sowieckich
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2

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

Architektura Zagłady
W Muzeum oglądać można było wystawę cza‑
sową „Auschwitz, fabryka śmierci. Codzien‑
ność oraz topografia obozu koncentracyjnego
i zagłady”. Przygotowało ją Centrum Doku‑
mentacji Nazizmu w Kolonii, a także Peter Sie‑
bers i prof. Gideon Greif, we współpracy z Mu‑
zeum Auschwitz.

75. rocznica deportacji jeńców sowieckich
W październiku 1941 r. w wydzielonej części
niemieckiego nazistowskiego obozu Ausch‑
witz I, władze SS osadziły około 10 tysięcy so‑
wieckich jeńców wojennych. Głównym ich za‑
daniem była budowa nowego obozu na polach
wysiedlonej wsi Brzezinka (niem. Birkenau).
W 75. rocznicę tego wydarzenia odbyła się
sesja poświęcona losom tych jeńców w Ausch‑
witz. Honorowy patronat nad wydarzeniem
objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

Wielka inwestycja w edukację
Wicepremier, minister kultury i dziedzic‑
twa narodowego prof. Piotr Gliński podpisał
w Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz umo‑
wę o dofinansowanie ze środków UE projektu
adaptacji budynku tzw. Starego Teatru na dzia‑
łalność Międzynarodowego Centrum Edukacji
o Auschwitz i Holokauście.

2016 EVENTS

SEPTEMBER
Holocaust Architecture
In the Museum, a temporary exhibition
“Auschwitz, the factory of death. Everyday life
and the topography of the concentration and
extermination camp” was installed. The Nazi
Documentation Center in Cologne, Peter Sie‑
bers and Prof. Gideon Greif prepared the ex‑
hibition in collaboration with the Auschwitz
Museum.
Huge investment in education
Deputy Prime Minister and Minister of Cul‑
ture and National Heritage, Prof. Piotr Gliński,
signed an EU funding agreement at the Ausch‑
witz Memorial and Museum for the adapta‑
tion project of the so-called “Old Theater”
building, which will house the International

Center for Education about Auschwitz and the
Holocaust.

OCTOBER
75th anniversary of the deportation
of Soviet prisoners of war
In October 1941, in a sectioned-off part of the
German Nazi concentration camp Auschwitz
I, the SS authorities imprisoned some 10,000
Soviet prisoners of war. Their main task was to
construct a new camp on the fields of the dis‑
placed village of Brzezinka (Birkenau in Ger‑
man). An educational session was held on the
75th anniversary of this event to honor these
prisoners of Auschwitz. The Ministry of Cul‑
ture and National Heritage assumed honorary
patronage over the event.

1. The ducal couple of
Luxembourg, Stéphanie
and Guillaume, during
a visit to the Memorial
2. Educational session
on the 75th anniversary
of the deportation
of Soviet prisoners
of war
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LISTOPAD

1. Wizyta członków Rady
Przewodniczących
Wspólnot Religijnych
w Izraelu

„Odrzucamy rasizm,
fanatyzm i ekstremizm”
„W miejscu zbrodni popełnionej przez na‑
zistowskie Niemcy deklarujemy nasze za‑
angażowanie na rzecz świętości ludzkiego
życia. Odrzucamy rasizm, fanatyzm i eks‑
tremizm, zwłaszcza gdy dopuszczający się
ich twierdzą, że robią to w imię religii” –
czytamy w deklaracji członków Rady Prze‑
wodniczących Wspólnot Religijnych w Izra‑
elu, podpisanej po wizycie 30 zwierzchników
religijnych z Izraela w Miejscu Pamięci Ausch‑
witz.

2. Zabezpieczenia
stawiane nad
konserwowanymi
barakami murowanymi
w Birkenau

Ocalić ruiny
Rozpoczął się projekt konserwatorski, któ‑
rego celem jest zabezpieczenie chylących się
ścian rozbieralni budynku komory gazowej
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i krematorium III. Podczas prac odkryto po‑
zostałości historycznego, ceglanego chodni‑
ka, biegnącego wzdłuż budynku, którego nie
ma na planach architektonicznych, i o któ‑
rym nie wspominały relacje więźniów Son‑
derkommando.
Konserwacja historycznych
baraków więźniarskich
Dzięki specjalnym halom namiotowym, które
ustawiono nad dwoma pierwszymi murowa‑
nymi barakami byłego obozu Auschwitz II‑
-Birkenau, możliwy był demontaż wszyst‑
kich elementów dachu i przeniesienie ich do
pracowni konserwatorskich. W ten sposób,
po dwóch latach interdyscyliparnych badań
naukowych, dzięki wsparciu Fundacji Ausch‑
witz-Birkenau, na dobre rozpoczął się naj‑
większy projekt konserwatorski, realizowany
w Miejscu Pamięci, mający na celu uratowanie
45 baraków murowanych Birkenau.

2016 EVENTS
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NOVEMBER
“We reject racism, fanaticism
and extremism”
“In this place of crimes committed by Nazi
Germany, we declare our commitment to
the sanctity of human life. We reject racism,
fanaticism and extremism, especially when
those committing them, claim that they are
doing it in the name of religion,” we read in
the declaration of the members of the Coun‑
cil of Religious Community Leaders in Isra‑
el, signed after the visit of 30 religious lead‑
ers from Israel at the Auschwitz Memorial
Site.
Save the ruins
A restoration project began, the aim of which
is to secure the tilting walls of the undressing
rooms in the former Gas Chamber and Cre‑

matorium III. During the restoration works,
the historical remains of a brick pavement
was discovered that runs along the build‑
ing, and which is not included in the archi‑
tectural plans nor mentioned in accounts
written by the prisoners of the Sonderkommando.
Restoration of the historical
prisoners’ barracks
Thanks to special tents, which were erected
over the first two brick barracks of the former
Auschwitz II-Birkenau camp, it was possible
to disassemble all elements of the roofs and
transfer them to the preservation workshop.
In this way, after two years of interdiscipli‑
nary scientific research, and the support of
the Auschwitz-Birkenau Foundation, the
largest restoration project began in earnest
at the Memorial to save 45 brick barracks in
Birkenau.

1. Visit of the members
of the Council of
Religious Community
Leaders in Israel
2. Safeguards placed
over the brick
barracks at Birkenau

21

W YDAR ZENIA 2016

1

1. Uczestnicy
seminarium
dla kleryków
2. Szkolenie
dla edukatorów
Miejsca Pamięci
poświęcone
doświadczeniu
ortodoksyjnych Żydów
w czasach Zagłady

22

GRUDZIEŃ

Historia: Pamięć – Odpowiedzialność
W pierwszym seminarium MCEAH, skierowa‑
nym do dziennikarzy, wzięli udział uczestnicy
z: Australii, Francji, Izraela, Niemiec, Stanów
Zjednoczonych, Szwecji i Wielkiej Brytanii,
m.in. korespondenci największych świato‑
wych agencji prasowych pracujący w Polsce.

Przekazanie pasiaka
Płaszcz więźniarski należący do Edwarda
Okły, byłego więźnia obozów Auschwitz
(nr 150289) oraz Natzweiler, został przekaza‑
ny przez jego rodzinę do Miejsca Pamięci.

Konferencja dla kleryków
Program jest wspólnym przedsięwzięciem Mu‑
zeum oraz Centrum św. Maksymiliana Kolbe
w Harmężach, obejmującym cykliczne szko‑
lenia adeptów seminariów franciszkańskich.
Konferencja była częścią programu MCEAH
odnoszącego się do poznania znaczenia war‑
tości duchowych i postaw religijnych w Ausch‑
witz.

Pogłębianie wiedzy
Edukatorzy-przewodnicy Muzeum wzięli
udział w zajęciach prowadzonych przez Amud
Aish Memorial Centre z Nowego Jorku. Proble‑
matyka zajęć skupiona była wokół doświadcze‑
nia Żydów ortodoksyjnych w czasach Zagłady.
Była to część specjalistycznych szkoleń, w któ‑
rych każdego roku uczestniczą osoby oprowa‑
dzające zwiedzających w Miejscu Pamięci.

2016 EVENTS
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History—Memory and Responsibility
The first seminar of the ICEAH addressed
to journalists was attended by participants
from Australia, France, Israel, Germany, the
United States, Sweden and the United King‑
dom, among others—correspondents of the
world’s largest news agencies working in Po‑
land.
Conference for clerics
The program is a joint project of the Museum
and St. Maximilian Kolbe Center in Harmęże
and it includes regular training sessions for
Franciscan seminars students. The conference was part of the ICEAH project relating
to the importance of spiritual values and religious attitudes in Auschwitz.

DECEMBER
Donation of striped uniform
A prisoner coat belonging to Edward Okła,
a former prisoner (No. 150289) of the Ausch‑
witz and Natzweiler camps, was donated to
the Memorial by his family.
Developing knowledge
Museum guides-educators took part in acti‑
vities conducted by the Amud Aish Memorial
Center from New York. They were focused
around the experience of Orthodox Jews
during the Holocaust. It was part of annual
specialized training sessions for people who
guide visitors at the Memorial.

1. Participants of
a seminar for clerics
2. Training for educators
of the Memorial
dedicated to
the experience
of Orthodox Jews
during the Holocaust
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ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

24

WORLD YOUTH DAY
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ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
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WORLD YOUTH DAY
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ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

W ciągu dwunastu dni, na przełomie lipca i sierp‑
nia 2016 r., ponad 155 tysięcy uczestników Świa‑
towych Dni Młodzieży przeszło przez autentycz‑
ne tereny Auschwitz i Birkenau. Tak ogromna
frekwencja wymagała specjalnych przygotowań.
Najistotniejsze zagadnienia z historii obozu przy‑
bliżyła przygotowana na tę okazję wystawa ple‑
nerowa. Stworzono także plenerową księgarnię
z albumami, książkami historycznymi oraz wspo‑
mnieniowymi w kilku językach.
Najważniejszym wydarzeniem ŚDM w Miejscu Pa‑
mięci była obserwowana przez cały świat wizyta
papieża Franciszka.
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Rekordową frekwencję podczas ŚDM odnotowa‑
no 26 lipca, kiedy to Miejsce Pamięci odwiedziło
niemal 21 tysięcy osób. Nigdy wcześniej jednego
dnia tak ogromna liczba osób nie zwiedziła terenu
byłego obozu.
Dla wszystkich pielgrzymów spotkanie z autenty‑
zmem poobozowej przestrzeni było niezwykłym
doświadczeniem i lekcją historii, natomiast dla
Muzeum było to największe organizacyjne i logi‑
styczne wyzwanie w jego prawie siedemdziesięcio‑
letniej historii.

WORLD YOUTH DAY

Within twelve days, at the turn of July and August
2016, more than 155,000 participants of World
Youth Day passed through the authentic sites of
Auschwitz and Birkenau. Such a huge turnout re‑
quired special preparation. An outdoor exhibition
prepared for this occasion gave closer insight into the
most significant issues in the history of the camp. An
open-air bookstore was also created where the partic‑
ipants could find specially-prepared albums, history
books and memoirs in several languages.

Record attendance during World Youth Day was
noted on July 26, when the Memorial was visited
by almost 21,000 people. Never before has such
a huge number of people visited the former camp
on one day.
For all the pilgrims, the encounter with the au‑
thenticity of the former camp space was a unique
experience and a history lesson, but for the
Museum, it was the largest organizational and
logistical challenge in its nearly 70-year history.

The most important event of World Youth Day at
the Memorial was the visit of Pope Francis, ob‑
served and reported on throughout the world.
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1. Największą miesięczną
frekwencję odnotowano
w sierpniu – 271 225
odwiedzających
The largest monthly
attendance was recorded
in August—271,225
visitors
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2 miliony 53 tysiące osób z całego świata odwie‑
dziło w 2016 r. tereny byłego obozu Auschwitz
i Auschwitz II-Birkenau, nad którymi opiekę spra‑
wuje Muzeum. To rekord w prawie 70-letniej hi‑
storii Muzeum.

In 2016, 2,053,000 people from all over the world
visited the sites of the former Auschwitz and
Auschwitz II-Birkenau camp, which are under the
care of the Museum. It is a record in the almost
70-year history of the Museum.

Przyjęcie tak ogromnej liczby odwiedzających
umożliwia elektroniczny system rezerwacji na
visit.auschwitz.org. Dzięki temu możliwe jest
stworzenie odpowiednich i bezpiecznych warun‑
ków zwiedzania historycznej, chronionej konser‑
watorsko przestrzeni poobozowej.

The admission of such a huge number of visitors
was possible due to the electronic booking system at
visit.auschwitz.org. Thanks to the system, it has
been possible to create appropriate and safe condi‑
tions for exploring the historical and preserved
space of the former camp.

AUSCHWITZ
IN THE WORLD’S HEART
Porównanie całkowitej frekwencji odwiedzających
w latach 2001‑2016
Comparison of the total number of visitors
from 2001 to 2016
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Tomasz Michaldo
Kierownik Metodyki
Oprowadzania
Head of Methodology
of Guiding
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927 000

989 500

1 220 000

1 130 000

1 300 000

1 380 000

1 405 000

1 430 000

1 332 700

1 534 000

1 725 700

2 053 650

0

699 700

100 000

578 700

200 000

541 800

300 000

492 500

400 000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Europa z Rosją i Izraelem
Europe (including Russia and Israel)
1 650 750
Ameryka Północna
North America
244 230

Azja (bez Rosji i Izraela)
Asia (excluding Russia and Israel)
101 050
Afryka
Africa
7 770

Ameryka
Południowa
South
America
24 250

Australia i Oceania
Australia
and Oceania
25 600
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AUSCHWITZ
W SERC ACH ŚWIATA
Zwiedzający wg krajów w 2016 r. (pierwsze 30 krajów)
Visitors by country in 2016 (top 30 countries)
Razem: 2 053 650

Agnieszka Osiecka
Kierownik Obsługi
Odwiedzających
Head of Visitor Services

Katarzyna Marcak
Kierownik Biura
Wolontariatu
Head of Volunteer Bureau

1. W 2016 r. edukatorzy
Miejsca Pamięci
oprowadzili 61 tysięcy
grup zorganizowanych
oraz ponad 310 tysięcy
odwiedzających
indywidualnych
2. Przedstawiciele DDG
Office at the National
Department: Rural
Development and Land
Reform z Pretorii z RPA

1
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Total

Irlandia

26 600

Ireland

Australia

23 400

Australia

Belgia

21 600

Belgium

Korea Południowa

18 000

South Korea

Kanada

16 050

Canada

Polska

424 800

Poland

Wielka Brytania

271 650

United Kingdom

USA

215 850

United States

Włochy

146 500

Italy

Hiszpania

115 250

Spain

Portugalia

15 500

Portugal

Izrael

97 650

Israel

Brazylia

14 300

Brazil

Niemcy

92 000

Germany

Chiny

12 550

China

Francja

82 950

France

Chorwacja

11 750

Croatia

Czechy

60 700

Czech Republic

Rosja

11 600

Russia

Szwecja

41 100

Sweden

Dania

11 400

Denmark

Słowacja

40 750

Slovakia

Rumunia

9 900

Romania

Holandia

35 050

Netherlands

Grecja

8 250

Greece

Norwegia

33 600

Norway

Finlandia

7 900

Finland

Węgry

32 000

Hungary

Austria

7 900

Austria

Japonia

30 000

Japan

Pozostałe kraje

117 100

Other countries
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73% zwiedziło Miejsce Pamięci z jednym z 286
edukatorów-przewodników Muzeum, którzy o hi‑
storii Auschwitz opowiadają w prawie 20 językach.
Tak duża liczba języków oprowadzania jest rzeczą
wyjątkową na skalę światową. Zwiedzanie z edu‑
katorem daje najpełniejszą możliwość poznania
autentycznej poobozowej przestrzeni i losów ofiar
niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyj‑
nego i ośrodka zagłady.

73% of visitors were guided around the Memo‑
rial by one of the Museum’s 286 guides-educators,
who recount the history of Auschwitz in nearly
20 languages. Such a large number of languages
for guided tours is unique on a global scale. Visit‑
ing with an educator provides the full possibility
of discovering the authentic space of the former
camp and the fate of the victims of the German
Nazi concentration and extermination camp.

Do wielu form zwiedzania z edukatorem dołączo‑
no możliwość pogłębionego 6-godzinnego zwie‑
dzania w języku niemieckim dla osób przyjeż‑
dżających indywidualnie. W 2016 r. przewodnicy
oprowadzili aż 310 716 osób, które do Miejsca Pa‑
mięci przyjechały indywidualnie, a nie w grupach
zorganizowanych.

In addition to the various forms of visiting with
educators, we have included the option of an indepth six-hour tour in German for individual
visitors. In 2016, the guides conducted tours for
310,716 people, who visited the Memorial individ‑
ually and not as part of an organized group.

1. In 2016, the Memorial’s
educators guided 61,000
organized groups and
more than 310,000
individual visitors

In comparison to the previous year, the number
of visitors from the following countries increased
significantly in 2016: Portugal (by 115%), Italy
(by 91%), Spain (by 68%), Israel (by 59%) and
France (by 44%).

2. Representatives of
the DDG Office at the
National Department
for Rural Development
and Land Reform from
Pretoria, South Africa

W porównaniu do ubiegłego roku w 2016 r. znacz‑
nie wzrosła liczba odwiedzających z: Portugalii
(o 115%), Włoch (o 91%), Hiszpanii (o 68%), Izra‑
ela (o 59%) oraz Francji (o 44%).

35

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUK ACJI
O AUSCHWITZ I HOLOK AUŚCIE

Marta Berecka
Kierownik Projektów
Edukacyjnych
Head of Educational
Projects

1

Poznanie dramatu Auschwitz przez pryzmat au‑
tentyzmu przestrzeni poobozowej jest unikalnym
i osobistym doświadczeniem każdego odwiedza‑
jącego, również uczestnika dłuższych programów
edukacyjnych. Uwzględnienie tej indywidualnej
perspektywy, jak i świadomość zmieniającej się rze‑
czywistości, w tym zauważalnego wzrostu postaw
populistycznych sprawiają, iż niezwykle istotne
jest wypracowanie komplementarnych programów
edukacyjnych o charakterze długofalowym, pozwa‑
lających na uczenie podejmowania właściwych de‑
cyzji, będących zdecydowaną reakcją na ksenofobię,
rasizm, antysemityzm i nietolerancję.
1. We wszystkich
programach MCEAH
wzięło udział ponad
15 tysięcy uczestników
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Współpracujący z Centrum edukatorzy, biorący
udział w poprzednich edycjach anglojęzycznej Mię‑
dzynarodowej Akademii Letniej „Auschwitz – Hi‑

storia, Pamięć i Edukacja”, uczestniczyli w pierwszej
edycji Akademii dla Absolwentów. Zaawansowany
program zakładał poznawanie różnych aspektów
historii Holokaustu, innowacyjnych metod naucza‑
nia, uwzględniał także wizyty studyjne w innych
miejscach pamięci.
Nabór uczestników do projektu „Młodych lide‑
rów”, przygotowanie nowych wersji językowych
lekcji internetowych, a także aktualizacja wystawy
„Jestem stąd. Polska wielu narodów” wykorzysty‑
wanej w tzw. edukacji rówieśniczej, to zadania zre‑
alizowane w pierwszym etapie 3-letniego projektu
„The Future of the Holocaust Education in Authen‑
tic Memorial Sites”. Polscy i holenderscy nauczycie‑
le wymieniali się doświadczeniami i dyskutowali
nad efektywnymi metodami pracy z młodzieżą.

INTERNATIONAL CENTER FOR EDUC ATION
ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOC AUST

Understanding the tragedy of Auschwitz through
the prism of the authenticity of the former camp
space is a unique and personal experience for each
visitor, including participants of longer educa‑
tional programs. Taking into consideration the
individual perspective, as well as awareness of the
changing reality, including the noticeable increase
of populist attitudes makes it extremely impor‑
tant to develop complementary long-term educa‑
tional programs that allow people to learn to make
the right decisions as an overwhelming response
to xenophobia, racism, anti-Semitism and intoler‑
ance.
Educators co-operating with the Center, who
have attended previous editions of the Englishlanguage International Summer Academy “Ausch‑

witz—History, Memory and Education”, took part
in the first edition of the Academy for Graduates.
The goal of the advanced program was to explore
various aspects of the Holocaust history, innova‑
tive teaching methods, and conduct study visits in
other memorial sites.
The recruitment of participants for the “Young
Leaders” project, preparation of new language ver‑
sions of online lessons, and the update of the exhi‑
bition “I Am From Here: Poland of Many Nations”
used in so-called peer education is a task imple‑
mented in the first stage of the three-year project
“The Future of the Holocaust Education in Au‑
thentic Memorial Sites.” Polish and Dutch teach‑
ers exchanged experience and discussed the most
effective methods of working with young people.

1. More than 15,000
participants took part
in ICEAH programs
in 2016
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1. Uczestnicy studiów
podyplomowych
„Relacje chrześcijańskożydowskie” na wystawie
węgierskiej w bloku 18
2. Spotkanie z byłą
więźniarką Auschwitz
Batszewą Dagan
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Akademickie programy zostały poszerzone
o interdyscyplinarne studia podyplomowe „Re‑
lacje chrześcijańsko-żydowskie”. Tematyka stu‑
diów obejmuje zagadnienia związane z dziejami
Żydów w Europie od starożytności po współcze‑
sność, chrześcijańską teologią judaizmu i dialogu
międzyreligijnego, historią nazizmu oraz historią
i współczesnością Izraela.
Stała współpraca z nauczycielami z całego świata
znacząco wpływa na wzrost liczby wizyt studyj‑
nych młodzieży. Zauważalny jest także wzrost
wagi, jaką przykłada się do przygotowania mło‑
dego człowieka do tak emocjonalnego doświad‑

czenia. Program pobytu studyjnego jest opraco‑
wywany indywidualnie dla każdej grupy. W tym
roku w wizytach studyjnych uczestniczyło 11 200
młodych osób, co stanowi stuprocentowy wzrost
na przestrzeni ostatnich dwóch lat.
Sesje edukacyjne Centrum nawiązywały w tym
roku szczególnie do trzech rocznic: masowych
wysiedleń polskiej ludności cywilnej z terenów
położonych w pobliżu obozu koncentracyjnego
Auschwitz, 75. rocznicy śmierci o. Maksymi‑
liana Kolbe, rocznicy deportacji jeńców sowiec‑
kich do KL Auschwitz, jak i losów Cichociem‑
nych.

INTERNATIONAL CENTER FOR EDUC ATION
ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOC AUST

1

The academic programs were extended to include
interdisciplinary postgraduate studies on “Chris‑
tian-Jewish Relations.” Topics of study included
issues related to the history of Jews in Europe
from antiquity to the present day; the Christian
theology of Judaism and inter-religious dialogue;
the history of Nazism; as well as Israel in the past
and the present day.
Constant co-operation with teachers from all
over the world affects significantly the increase in
the number of study visits of young people. Also
noticeable is the increase in significance which
is attached to the preparation of a young person

2

for such an emotional experience. The study visit
program is devised individually for each group.
11,200 young people attended this year’s study
visits, which constitutes a 100% increase in the
last two years.
The Center’s educational sessions this year al‑
luded particularly to three anniversaries: the mass
expulsion of Polish civilians from areas near the
Auschwitz concentration camp; the 75th anniver‑
sary of the death of Fr. Maximilian Kolbe; the an‑
niversary of the deportation of the Soviet prison‑
ers of war to Auschwitz and the fate of Cichociemni
(the Silent and Unseen).

1. Participants
of the postgraduate
studies program
in “Christian-Jewish
Relations” at the
Hungarian exhibition
in Block 18
2. Meeting with former
Auschwitz prisoner
Batszewa Dagan
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Stary Teatr

w 2016 r. podpisana została przez ministra kul‑
tury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Gliń‑
skiego umowa gwarantująca sfinansowanie tego
projektu w latach 2017-2019. W nowej siedzibie
MCEAH znajdą się m.in. nowoczesna sala audyto‑
ryjna, multimedialne sale wykładowe, przestrzeń
wystawiennicza, biblioteka oraz stanowiska do sa‑
modzielnej pracy naukowej.

Największe perspektywy rozwoju projektów edu‑
kacyjnych rodzi planowana adaptacja dużego
budynku Starego Teatru (tzw. Theatergebeuade)
na przestrzeń działań edukacyjnych Muzeum.
W wyniku konkursu na środki Unii Europejskiej

Do tego czasu działania edukacyjne MCEAH opie‑
rają się głównie o dwie sale seminaryjne, których
modernizacja została ukończona dzięki środkom
koncernu Volkswagen, przy wsparciu Międzynaro‑
dowego Komitetu Oświęcimskiego.

We wszystkich programach MCEAH wzięło udział
ponad 15 tysięcy uczestników. Centrum koordy‑
nowało także działania ponad 300 wolontariuszy,
praktykantów i stażystów z całego świata, którzy
poprzez pomoc w codziennej pracy Muzeum po‑
znają Miejsce Pamięci i jego historię.

1. Prof. Piotr Gliński
podpisuję umowę
o finansowaniu nowej
siedziby MCEAH
2. Podczas Światowych
Dni Młodzieży Muzeum
wspierało m.in. ponad
150 harcerzy z Okręgu
Górnośląskiego ZHR
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The Old Theater

tition for European Union funds, the Minister of
Culture and National Heritage Prof. Piotr Gliński
signed an agreement for the financing of this pro‑
ject in the years 2017–2019. The new headquarters
of the ICEAH will house, among other facilities,
a modern auditorium, multimedia lecture halls,
exhibition spaces, a library and a workstation for
independent research work.

The greatest prospect for the development of edu‑
cational projects is brought about by the planned
adaptation of the huge Old Theater building (socalled Theatergebeuade) for educational activities
of the Museum. In 2016, as a result of a compe‑

Until then, the educational activities of the ICEAH
will be conducted mainly in two seminar halls also
on-site, which were modernized thanks to funds
from the Volkswagen Group, with the support of
the International Auschwitz Committee.

Over 15,000 participants took part in ICEAH pro‑
grams in 2016. The Center also co-ordinated the
activities of over 300 volunteers, trainees and in‑
terns from all over the world who, by assisting in
the daily work of the Museum, got to know more
about the Memorial and its history.

1. Prof. Piotr Gliński
is signing an agreement
for the financing of
the new headquarters
of the ICEAH
2. During the World
Youth Day, more
than 150 ZHR scouts
from the Upper Silesian
District provided
their assistance
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PAMIĘĆ ONLINE

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

Podstawowym źródłem informacji o historii Ausch‑
witz w Internecie jest strona www.auschwitz.org.
W 2016 r. serwis odnotował ponad 43 miliony od‑
słon. Znaleźć tam można m.in. wirtualne zwiedza‑
nie (panorama.auschwitz.org) oraz lekcje inter‑
netowe. W 2016 r. opublikowano następujące nowe
lekcje:
Sztuka w KL Auschwitz
Duchowieństwo w KL Auschwitz
Sowieccy jeńcy wojenni w KL Auschwitz

1. Wystawa w Google
Cultural Institute
„Pozostał po nich ślad”
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Ważną częścią przekazu bezpośredniego są także
media społecznościowe, dzięki którym każdego
dnia w przestrzeni wirtualnej pojawiają się m.in.
informacje historyczne, fotografie, opisy najważ‑
niejszych wydarzeń w Miejscu Pamięci, dotyczące
np. obchodów rocznicowych. Prawie 230 tysięcy
osób korzysta z muzealnego profilu na Facebooku,
ponad 30 tysięcy obserwuje konto Muzeum na
Twitterze, a 22 tysiące na Instagramie.

facebook.com/auschwitzmemorial

pinterest.com/auschwitzmuseum

@auschwitzmuseum

youtube.com/auschwitzmemorial

#auschwitzmemorial

+auschwitzmemorial

MEMORY ONLINE

1

The primary source of information about the his‑
tory of Auschwitz on the Internet is www.auschwitz.org. In 2016, the website recorded more
than 43 million page views. The website contains
a virtual tour (panorama.auschwitz.org) and
Internet lessons, among other features. The fol‑
lowing new lessons were published in 2016:
Art at Auschwitz
Christian clergy and religious life at Auschwitz
The fate of Soviet prisoners in Auschwitz

Social media portals are also an important part
of sharing and direct messaging, thanks to which
historical information, photographs, and descrip‑
tions of the most important events at the Memori‑
al, e.g. anniversary celebrations, appear on the vir‑
tual space every day. Nearly 230,000 people ‘like’
the Museum’s profile on Facebook; more than
30,000 follow the Museum’s account on Twitter,
and 22,000 on Instagram.

facebook.com/auschwitzmemorial

pinterest.com/auschwitzmuseum

@auschwitzmuseum

youtube.com/auschwitzmemorial

#auschwitzmemorial

+auschwitzmemorial

1. Exhibition
in the Google Cultural
Institute Traces
of Them Remain…
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MEDIA I PAMIĘĆ

W przestrzeni publicznej dostrzegamy coraz wię‑
cej niepokojących zjawisk: populizm, mowę nie‑
nawiści, postawy antysemickie, ksenofobiczne,
lęk przed innymi i obcymi, bierność w obliczu zła,
uciekanie od odpowiedzialności. Nowe pokolenia
wychowują się w świecie o skrajnie uproszczo‑
nym, hasłowym przekazie. Media mogą ten pro‑
ces podsycać, ale też mogą mu zapobiec. Nawet
jeśli historia niekoniecznie „lubi się dosłownie
powtarzać”, to współczesne przemiany na świecie
każą nam dokładnie wczytywać się w mechani‑
zmy i doświadczenia płynące z tragicznych kart
XX wieku.
Bartosz Bartyzel
Rzecznik Prasowy
Spokesman

1. Wydarzenia w Miejscu
Pamięci relacjonowało
w 2016 r. kilkuset
dziennikarzy
2. correctmistakes.
auschwitz.org
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Dzięki mediom informacje związane z historią
Auschwitz mogą docierać do odbiorców dosłownie
w każdym zakątku świata. W 2016 r. specjalnie
dla dziennikarzy zorganizowano kilkudniowe an‑
gielskojęzyczne seminarium „Historia – Pamięć
i Odpowiedzialność”, które służyło bardzo do‑
kładnemu poznaniu historii miejsca, ale też dawa‑
ło praktyczne narzędzia do pracy dziennikarskiej
związanej z tematyką Auschwitz i Holokaustu.
Media mogą też przyczyniać się do utrwalania
pojęć fałszujących historię. Wśród różnych haseł

negacjonistycznych i rewizjonistycznych poja‑
wia się określenie „polski obóz koncentracyjny”
czy „polski obóz zagłady”. Dlatego stworzyliśmy
specjalną aplikację „Remember” w 16 językach,
która ma pomóc w zapobieganiu używania takich
pojęć.Program, który można pobrać ze strony
correctmistakes.auschwitz.org i zainstalo‑
wać na swoim komputerze, wyszukuje fałszywą
frazę w pisanym tekście, podkreśla ją i podpo‑
wiada właściwe sformułowanie. Projekt powstał
we współpracy Muzeum oraz FCB Warsaw, przy
wsparciu banku PKO BP, Mint Media i Macoscope.
W codziennej pracy mediów pomóc ma strona
prasa.auschwitz.org, gdzie umieszczone są
wszystkie informacje potrzebne dziennikarzom.
Znaleźć tam można zapowiedzi wydarzeń, zestaw
podstawowych pojęć i wiadomości związanych
z Auschwitz, zasady filmowania i fotografowania
w Miejscu Pamięci, a także zestaw fotografii do
pobrania i darmowej publikacji.
W 2016 r. wydarzenia w Miejscu Pamięci relacjo‑
nowało kilkuset dziennikarzy z całego świata.
Oprócz tego produkcje dokumentalne realizowało
150 ekip filmowych.

MEDIA AND REMEMBR ANCE

1

We have been noticing more and more disturbing
phenomena in the public sphere: populism; hate
speech and anti-Semitic attitudes; xenophobic
fear of others; passivity in the face of evil; and
avoidance of responsibility. Younger generations
are growing up in a world of extremely simpli‑
fied media slogans. The media can encourage this
process, but may also prevent it. Although history
does not “literally like to repeat itself,” the modern
changes in the world require of us to exactly re‑
call the mechanisms and experience of the tragic
pages of the 20th century.

2

nation camp” are among the various denial and
revisionist expressions that appear in the media.
Therefore, we have created a special application,
“Remember,” which aims to help in the preven‑
tion of the use of such concepts in 16 languages.
The program, which can be downloaded from
correctmistakes.auschwitz.org and installed
on a computer, searches for a false phrase in writ‑
ten text, underlines it and suggests the appropri‑
ate wording. The project was created through the
co-operation of the Museum and FCB Warsaw,
with the support of Bank PKO BP, Mint Media and
Macoscope.

Thanks to the media, information related to the
history of Auschwitz can reach audiences in liter‑
ally every corner of the world. In 2016, a multi-day
English seminar, “History—Memory and Respon‑
sibility,” was organized especially for journalists,
which served to help them precisely understand
the history of the site, and provide practical tools
for journalistic work related to the subject of
Auschwitz and the Holocaust.

The goal of the website press.auschwitz.org is
to assist the media in their daily work by provid‑
ing all information required by journalists. On the
website they can find event announcements, a set
of core concepts and messages related to Ausch‑
witz, including the rules for filming and photo‑
graphing at the Memorial, as well as a set of pho‑
tographs for download and free publications.

The media can also contribute to the perpetu‑
ation of concepts falsifying history. The terms
“Polish concentration camp” and “Polish extermi‑

In 2016, several hundred journalists from around
the world reported on events at the Memorial. In
addition, 150 film crews produced documentaries.

Paweł Sawicki
Biuro Prasowe
Press Office

1. In 2016, several
hundred journalists
reported on events
at the Memorial
2. correctmistakes.
auschwitz.org
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W YSTAW Y

1

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

1. Ascetyzm projektowanej
nowej wystawy głównej
2. Obecna wystawa będzie
stopniowo zmieniana
w latach 2021-2025
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Nowa Wystawa Główna

Wystawy czasowe

Trwają prace nad utworzeniem nowej wystawy
głównej. Po opracowaniu scenariusza i koncepcji
graficznej, wykonano już m.in. dokumentację
techniczną, projekty, kwerendy oraz wybór kon‑
kretnych oryginalnych poobozowych przedmio‑
tów. Analizowane są także różne techniczne roz‑
wiązania dla wielkogabarytowych gablot, które
mają zdecydowanie zwiększyć bezpieczeństwo
prezentowanych obiektów.

•

Zmiana wystawy głównej jest jednym z najważ‑
niejszych zadań Muzeum. Ze względu na koniecz‑
ność zapewnienia ciągłości zwiedzania oraz po‑
trzebę kompleksowej konserwacji historycznych
budynków, wystawa oddawana będzie w trzech
etapach – w latach 2021-2025. Wystawa powstaje
dzięki finansowaniu Ministerstwa Kultury i Dzie‑
dzictwa Narodowego.

•

„Wyzwolenie” – wystawa plenerowa, dokumen‑
tująca pierwsze tygodnie po wyzwoleniu obozu,
ukazywała przede wszystkim ocalonych więź‑
niów oraz niosący im pomoc personel medyczny
Armii Czerwonej i Polskiego Czerwonego Krzy‑
ża oraz okolicznych mieszkańców.
„Auschwitz. Fabryka śmierci” – prezentowała
ona rysunki techniczne i plany architekto‑
niczne stanowiące budowlaną dokumentację
kompleksu obozowego. Rysunki techniczne
zestawiono z rysunkami wykonanymi przez
więźniów oraz ich biogramami.

Wystawy objazdowe
W 2016 r. miało miejsce 45 prezentacji wystaw
objazdowych w Niemczech, na Słowacji oraz
w Stanach Zjednoczonych. Prezentacja ekspozycji
„Forbidden Art” w USA jest możliwa dzięki współ‑
pracy z Misją Polską w Orchard Lake. Wystawy
Muzeum pokazywane były też w wielu miastach
Polski, m.in. w ramach projektu edukacyjnego re‑
alizowanego z Inspektoratem Służby Więziennej.

EXHIBITIONS

2

The New Main Exhibition

Temporary exhibitions

Work is underway on the creation of a new main
exhibition. Following the development of the
scenario and graphics concepts, the technical
documentation, projects, inquiry and selection of
specific original post-camp items, amongst oth‑
ers, have been already prepared. Various technical
solutions for large-size cabinets, which will defi‑
nitely increase the safety of the exhibits, are also
being analyzed.

•

The change of the main exhibition is one of the
most important tasks of the Museum. Due to the
need to ensure the continuity of tours and the ne‑
cessity for the comprehensive conservation of his‑
torical buildings, the exhibition will be completed
in three stages between the years 2021‒2025. The
exhibition will be made possible thanks to fund‑
ing from the Ministry of Culture and National
Heritage.

•

“The Liberation”—an open-air exhibition docu‑
menting the first weeks after the liberation of
the camp presented above all the medical staff
of the Red Army and the Polish Red Cross, as
well as local residents providing aid to the res‑
cued prisoners.
“Auschwitz. Factory of death”—presented tech‑
nical drawings and architectural plans consti‑
tuting the construction documentation of the
camp complex. The technical drawings were ac‑
companied by drawings made by prisoners and
their biographical notes.

Traveling exhibitions
In 2016, traveling exhibitions were presented 45
times in Germany, Slovakia and the United States.
The presentation of the exhibition “Forbidden Art” in
the US has been possible through co-operation with
The Polish Mission in Orchard Lake. The exhibitions
of the Museum were also shown in many Polish cit‑
ies, within the framework of the educational project
conducted by the Prison Service Inspectorate.

Alicja Wójcik
Kierownik
Wystawiennictwa
Head of Exhibitions
1. Asceticism
of the proposed new
main exhibition
2. The current exhibition
will be gradually
changed in the years
2021‒2025
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Publikacje Muzeum to aktualnie ponad 300 publi‑
kacji w kilkunastu językach: opracowania nauko‑
we, wspomnienia byłych więźniów, albumy, filmy
DVD oraz materiały edukacyjne. Dostępne są one
na terenie Miejsca Pamięci oraz w księgarni inter‑
netowej (ksiegarnia.auschwitz.org).

Jadwiga Pinderska‑Lech
Kierownik Wydawnictwa
Head of Publications

1-3. Nowe publikacje
Miejsca Pamięci
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W maju 2016 r. włoskojęzyczne publikacje Mu‑
zeum prezentowane były na Międzynarodowych
Targach Książki w Turynie, drugich co do wielko‑
ści targach na świecie. Promocji Disegni da Auschwitz (Szkicownik z Auschwitz) towarzyszyła wysta‑
wa oraz spotkanie z ocalałą z Auschwitz, Lilianą
Segre. Podczas Targów zainaugurowano projekt
Pagine di Memoria (Strony Pamięci), realizowany we
współpracy ze stowarzyszeniem Terra del Fuoco.
Ma on na celu docieranie z mobilną księgarnią do
różnych regionów Włoch.

Polscy adwokaci
w obozie koncentracyjnym
Auschwitz 1940-1945
Publikacja autorstwa Jerzego Dębskiego o charakte‑
rze słownika biograficznego, wydana we współpra‑
cy z Ośrodkiem Badawczym Adwokatury im. adw.
Witolda Bayera przy Naczelnej Radzie Adwokackiej,
przedstawia sylwetki ponad 200 polskich adwoka‑
tów więzionych i zamordowanych w Auschwitz.

Oficerowie Wojska Polskiego
w obozie koncentracyjnym
Auschwitz 1940-1945, tomy I-VI
Na podstawie ocalałych dokumentów archiwal‑
nych oraz wielu innych źródeł Jerzy Dębski od‑
tworzył szczegółowo losy 1515 przedstawicieli
polskiej przedwojennej kadry oficerskiej, którzy
stali się więźniami Auschwitz i z których wielu
poniosło śmierć w tym bądź innym niemieckim
nazistowskim obozie koncentracyjnym.

PUBLIC ATIONS

3

The Museum currently lists more than 300 publi‑
cations in over a dozen languages: scientific stud‑
ies, memoirs of former prisoners, albums, DVDs
and educational materials. They are available
on the premises of the Memorial and the online
bookstore (books.auschwitz.org).
In May 2016, the Italian-language publications of
the Museum were presented at the International
Book Fair in Turin, the second largest fair of its
kind in the world. The promotion of Disegni da
Auschwitz (The Sketchbook from Auschwitz) was ac‑
companied by an exhibition and a meeting with
Auschwitz survivor Liliana Segre. The project
Pagine di Memoria (Memory Pages) was inaugurated
during the Fair. It was implemented in collabora‑
tion with the Terra del Fuoco Association. It is
aimed at reaching out to the different regions of
Italy with a mobile bookstore.

Polish lawyers
in the Auschwitz
concentration camp
1940‒1945
This biographical dictionary by Jerzy Dębski, pub‑
lished in co-operation with the Witold Bayer Bar
Research Center at the Polish Bar Council, pre‑
sents the profiles of more than 200 Polish lawyers
imprisoned and murdered in Auschwitz.

Officers of the Polish Army
in the Auschwitz concentration
camp 1940‒1945, volumes I‒VI
Based on preserved archival documents and vari‑
ous other sources, Jerzy Dębski recreates in de‑
tail the fate of 1,515 representatives of the Polish
pre-war officers’ cadre who became prisoners of
the Auschwitz concentration camp and many of
whom were killed here or other Nazi concentra‑
tion camps.

1-3. New publications
of the Memorial
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Miejsce Prawdy
W ramach serii „Miejsce Prawdy” autorstwa dr.
Piotra M. A. Cywińskiego ukazały się trzy tomy:
Marsze Śmierci, Sny obozowe oraz Rampa. Książki te
opowiadają o wybranych zagadnieniach z dziejów
obozu i jego ofiar poprzez zestawione fragmenty
relacji i wspomnień ocalałych.

Zeszyty Oświęcimskie nr 29
Najnowszy numer zawiera m.in. opracowanie
na temat pierwszych Żydów deportowanych do
Auschwitz w momencie, gdy nie pełnił on jeszcze
funkcji ośrodka Zagłady, historię planów wybudo‑
wania krematorium VI oraz artykuł o obozowych
kantynach.

„Nie poczuwam się
do żadnej winy”

1-4. Nowe publikacje
Miejsca Pamięci
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Publikacja zawiera wybrane fragmenty zeznań
esesmanów oraz niemieckich nadzorczyń obo‑
zowych z procesu, który odbył się w Krakowie
w 1947 roku. Przesłuchano wówczas m.in. dru‑
giego komendanta obozu Auschwitz Arthura
Liebehenschla, kierownika obozowego gestapo

2

3

Maximiliana Grabnera oraz kierowniczkę obozu
kobiecego Marię Mandl. Istotnym rysem więk‑
szości zeznań jest linia obrony, polegająca na
zaprzeczaniu osobistej odpowiedzialności za po‑
pełnione czyny.

Głosy Pamięci.
Jeńcy sowieccy
w KL Auschwitz
Jedenasty tom serii edukacyjnej Głosy Pamięci
został poświęcony tragicznym losom 15 tysięcy
jeńców sowieckich deportowanych do Auschwitz.
Byli oni regularnie mordowani przy pracy nad
budową pierwszych baraków obozu Birkenau. Se‑
ria ukazuje się w językach polskim i angielskim,
ponadto ten tom został także wydany w języku
rosyjskim.

Wielojęzyczny przewodnik
Nowy przewodnik po terenach byłych obozów
Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau wydany został w kolejnych
wersjach językowych: rosyjskiej, włoskiej, portu‑
galskiej, niderlandzkiej, japońskiej, czeskiej, fiń‑
skiej i norweskiej.

PUBLIC ATIONS

4

The Place of Truth
As part of the series Miejsce Prawdy [The Place of
Truth], written by Dr. Piotr M. A. Cywiński, three
volumes were published: Marsze Śmierci [Death
Marches], Sny obozowe [Camp Dreams] and Rampa
[The Ramp]. These books talk about selected issues
from the history of the camp and its victims through
compiled fragments of the accounts and memoirs of
the survivors.

Auschwitz Studies no. 29

at the time: the second commandant of the Ausch‑
witz camp, Arthur Liebehenschel; the head of the
Gestapo, Maximilian Grabner; and the head of the
women’s camp, Maria Mandl, amongst others. An
important feature of most of the testimony is the
line of defence, consisting in the denial of personal
responsibility for the acts committed.

Voices of Memory:
Soviet Prisoners
of War in KL Auschwitz

The latest issue of Auschwitz Studies in Polish (Zeszyty Oświęcimskie) includes a study on the first Jews
deported to Auschwitz, before the camp facilitated
extermination of victims, the history of the con‑
struction plans for Crematorium VI and an article
about the camp canteens.

The eleventh volume of the educational series Voices
of Memory is dedicated to the tragic fate of 15,000
Soviet prisoners deported to Auschwitz. They were
regularly murdered while working on the construc‑
tion of the first barracks of the Birkenau camp. The
series appears in Polish and English; in addition, this
volume was also released in the Russian language.

“I feel no guilt”

A multilingual guidebook

The publication “Nie poczuwam sie do żadnej winy”
[“I feel no guilt”] contains selected testimony ex‑
cerpts from the trials of SS men and German female
overseers at the camp, which took place in Krakow
in 1947. The following persons were interrogated

The new guidebook of the former camps of Ausch‑
witz I and Auschwitz II-Birkenau, Auschwitz-Birkenau Memorial, was published in the following lan‑
guages: Russian, Italian, Portuguese, Dutch, Japa‑
nese, Czech, Finnish and Norwegian.

1-4. New publications
of the Memorial
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BADANIA
NAD HISTORIĄ AUSCHWITZ

dr Piotr Setkiewicz
Kierownik
Centrum Badań
Head of
Research Center

1

Dzieje Auschwitz są badane od wielu lat, jednakże
dzięki nowym dokumentom i świadectwom wiele
szczegółów nadal jest odkrywanych. Prace history‑
ków są fundamentalne dla działań edukacyjnych
prowadzonych przez Muzeum, ale są też istotną
częścią ogólnoświatowej historiografii związa‑
nej z Auschwitz. Stąd historycy Centrum Badań
brali udział w wielu konferencjach naukowych na
całym świecie, m.in. w Nowym Jorku, Dearborn
(Michigan) oraz Edinboro (Pensylwania), w Pradze
i Terezinie, w Seulu i Rio de Janeiro.

Ofiary

1. Spotkanie z dr. Jerzym
Dębskim w siedzibie
warszawskiej Okręgowej
Rady Adwokackiej na
temat książki „Polscy
adwokaci w obozie
koncentracyjnym
Auschwitz 1940-1945”
2. Wykłady historyków
Centrum Badań są
ważnym elementem
projektów MCEAH
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Największa część prac naukowych poświęcona
jest ofiarom. W roku 2016 badania dotyczyły
w szczególności słowackich Żydów, a także de‑
portowanych z Białorusi. Pracami badawczymi
objęte zostały próby tajnego nauczania w obozie,
ostatnie dni obozu romskiego w Birkenau oraz
ucieczki z „Marszów Śmierci”. Kontynuowane
były prace nad losami różnych grup więźniar‑
skich, jak np. członków delegatury Rządu RP na
Kraj.

Sprawcy
Tematem pozostawiającym być może największe
perspektywy badawcze jest kwestia sprawców,
i to nie tylko członków załogi SS, ale również

dyrektorów i personelu utworzonych w okolicy
obozu niemieckich firm i fabryk, jak Buna-Werke
czy „Union”, a także rozwój różnorodnych projek‑
tów niemieckich na terenie przyobozowym, tzw.
Interessengebiet. Często niestety brak źródeł
wynikający ze zniszczenia lub wywiezienia do‑
kumentacji przed wyzwoleniem utrudnia analizę
tych kwestii.

Infrastruktura zbrodni
Kompleks obozów Auschwitz i rozmaitych insty‑
tucji przyobozowych jest w dalszym ciągu cie‑
kawym obiektem badań. W 2016 r. objęte nimi
były takie tematy, jak historia pierwszych komór
gazowych w Birkenau: tzw. bunkra I i bunkra II,
utworzonych w wyludnionych wiejskich domach.
Po zakończeniu wieloletnich badań nad dziejami
poszczególnych podobozów, rozpoczęto ich ana‑
lizę pod kątem mikroregionalnym na przykładzie
powiatu pszczyńskiego. Badania historyczne do‑
tyczyły także komanda zewnętrznego SS-Sola‑
hütte.

Powojenna pamięć
Prace historyków objęły również wczesny okres
powojenny, w szczególności proces tworzenia
przez ocalałych Muzeum na terenach poobozo‑
wych.

RESEARCH
ON THE HISTORY OF AUSCHWITZ

2

The history of Auschwitz has been a topic of re‑
search for many years. With new documents and
testimonies surfacing, however, many details are
still being discovered. The work of historians is fun‑
damental to the educational activities conducted by
the Museum, but is also an essential part of the
global historiography related to Auschwitz. There‑
fore, historians of the Research Center participated
in several research conferences around the world,
including New York City, Dearborn (Michigan) and
Edinboro (Pennsylvania), in Prague and Terezín,
Seoul and Rio de Janeiro, and others.

Victims
The largest part of the research is dedicated to the
victims. In 2016, research focused in particular
on the Slovakian Jews and deportees from Bela‑
rus. The research covered secret teaching attempts
made in the camp, the last days of the Roma camp
in Birkenau and the escapes from the “Death
Marches”. Work was continued on the fate of vari‑
ous prisoner groups, such as members of the Gov‑
ernment Delegation for Poland.

Perpetrators
The topic that leaves perhaps the greatest research
prospect is the issue of the perpetrators. This in‑
cludes not only the members of the SS crew, but

also directors and staff of German companies and
factories created in the vicinity of the camp, such
as Buna Werke or “Union,” as well as the develop‑
ment of various German projects on the premises
of the camp (so-called Interessengebiet). Often, un‑
fortunately, a lack of sources resulting from the
destruction or exportation of documentation be‑
fore the liberation makes analysis of these issues
difficult.

Infrastructure of crime
The Auschwitz camp complex and various camp
institutions are still interesting objects of re‑
search. In 2016, research covered topics such as
the history of the first gas chambers in Birkenau
(Bunker I and Bunker II were created in vacated
rural homes). After the completion of several years
of research on the history of the various subcamps, researchers began their analysis in terms
of micro-region on the example of Pszczyna Coun‑
ty. Historical research also covered the external
SS-Solahütte command.

Post-war memorial

1. Meeting with
Dr. Jerzy Dębski
at the Warsaw District
Bar Council about
the book on
the Polish lawyers
in the Auschwitz
Concentration Camp
1940‒1945

The work of historians also included the early
post-war period, in particular the process of cre‑
ating the Museum on the premises of the former
camp by survivors.

2. Lectures by historians
of the Research Center
are an important
element of ICEAH
projects
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AUTENTYZM
I PAMIĘĆ
AUTHENTICITY
AND REMEMBR ANCE

ARCHIWUM

1

1. Telegram o śmierci
więźnia KL Auschwitz
Wacława Senczka
(dokument ofiarowany
przez bliskich)
2. Jeden z listów
obozowych Mykoły
Kłymyszyna
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Przekaz
poobozowych dokumentów

się także trzy oryginalne listy obozowe, wysłane
przez tego więźnia z KL Auschwitz do rodziny.

W 2016 r. zbiory archiwalne zostały wzbogacone
o 175 dokumentów (w tym 125 oryginalnych).

Informacje o byłych więźniach

Na szczególną uwagę zasługuje obszerna, orygi‑
nalna korespondencja więźnia Mykoły Kłymyszy‑
na (nr obozowy 57340), licząca aż 77 listów oraz
8 kart pocztowych. Wyjątkowość tego zbioru, poza
jego ogromem, wynika z faktu, że jedynie w bar‑
dzo niewielu przypadkach dysponujemy listami
nie tylko wysyłanymi przez więźnia z obozu, ale
także tymi, które więzień otrzymywał.
Do Archiwum trafił także zbiór oryginalnych
dokumentów dotyczących Eugeniusza Bałdy‑
sa, więźnia KL Auschwitz (nr obozowy 18286).
Oprócz korespondencji wysyłanej i otrzymywa‑
nej przez Eugeniusza Bałdysa w więzieniu mysło‑
wickim (łącznie 9 kart pocztowych) zachowały

Biuro ds. Byłych Więźniów wykonało kweren‑
dy i przygotowało odpowiedzi na 7530 zapytań
(w tym 4480 z zagranicy) o losy ofiar Auschwitz.
W 2016 r. w Archiwum odbyły się warsztaty po‑
święcone tematyce metodyki udzielania informa‑
cji o byłych więźniach i ofiarach II wojny świa‑
towej, a także różnym zagadnieniom z zakresu
archiwizacji i digitalizacji dokumentów. W spo‑
tkaniu tym wzięli udział goście z innych muze‑
ów martyrologicznych w Polsce, jak też z Cen‑
tralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu‑
-Łambinowicach, Biura Informacji i Poszukiwań
Polskiego Czerwonego Krzyża, Instytutu Pamięci
Narodowej w Warszawie i Muzeum Powstania
Warszawskiego.

ARCHIVES

2

Donation
of camp documents

prisoner from Auschwitz to his family remained
intact.

In 2016, the Archive collections were enriched
with 175 more documents (including 125 origi‑
nals). Particularly noteworthy is the extensive
original correspondence of prisoner Mykoła
Kłymyszyn (prisoner No. 57340), numbering
as many as 77 letters and eight postcards. The
uniqueness of this collection, in addition to its
vastness, stems from the fact that only in very
few cases do we have not just letters sent by
a prisoner from the camp, but also those that the
prisoner received.

Information about former prisoners

The Archive also received a collection of original
documents about Eugeniusz Bałdys, a prisoner of
Auschwitz (prisoner No. 18286). In addition to
correspondence sent and received by Eugeniusz
Bałdys in the prison in Mysłowice (a total of 9
postcards), three original camp letters sent by the

The Bureau for Former Prisoners conducted in‑
quiries and prepared answers to 7,530 questions
(including 4,480 from abroad) on the fate of
Auschwitz victims.
In 2016, the Archive held a workshop devoted to
the methodology for the provision of information
on former prisoners and victims of World War II,
as well as various issues from the scope of archiv‑
ing and document digitisation. Those attending the
meeting were representatives of other museums of
martyrdom in Poland, as well as the Central Muse‑
um of Prisoners of War in Opole-Łambinowice, the
Information and Tracing Bureau of the Polish Red
Cross, the Institute of National Remembrance in
Warsaw and the Warsaw Uprising Museum.

1. A telegram about
the death of
Auschwitz
prisoner
Wacław Senczek
(document donated
by the family)
2. One of Mykoła
Kłymyszyn’s letters
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ARCHIWUM

dr Wojciech Płosa
Kierownik Archiwum
Head of Archives

dr Krzysztof Antończyk
Kierownik
Repozytorium Cyfrowego
Head of
Digital Repository

1

Bezpieczeństwo dokumentów

1. W Archiwum
znajduje się 248
tomów dokumentów
Zentralbauleitung
der Waffen SS
und Polizei Auschwitz
(Centralnego Zarządu
Budowlanego
Waffen SS i Policji
w Auschwitz)
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Przeprowadzone badania czystości mikrobiologicz‑
nej powietrza i powierzchni magazynowych po‑
twierdziły, że gruntowny remont siedziby Archiwum
zakończony w 2015 r. przyczynił się do znacznego
polepszenia warunków istniejących w bloku nr 24.

Repozytorium Cyfrowe
W procesie digitalizacji zapoczątkowanym w 1991 r.
poddano skanowaniu już ponad 80% całego zasobu
dokumentalnego Muzeum. W 2016 r. wykonano
ponad 10 tysięcy skanów oryginalnych dokumen‑
tów (m.in. zespoły korespondencji wysyłanej przez

więźniów z obozu czy akta tzw. Instytutu Higieny
SS w Auschwitz).
W 2016 r. zakończono pracę nad pięcioma zespo‑
łami dokumentów (m.in. listami transportowymi
z Auschwitz, wykazami więźniów i dokumentami
z tzw. szpitala więźniarskiego). Każdy zespół ar‑
chiwalny jest nie tylko skanowany – w toku pracy
tworzona jest także na jego podstawie baza da‑
nych zawierająca informacje osobowe o więźniach
i deportowanych do obozu. Łącznie w minionym
roku wprowadzono do baz ponad 40 tysięcy no‑
wych informacji osobowych zawierających imio‑
na, nazwiska, daty urodzenia, a czasami – jedynie
dostępne – numery więźniarskie deportowanych.

ARCHIVES

Safety of documents
A survey of the microbiological purity of air in
the storage area has confirmed that the major
renovation of the headquarters of the Archive,
completed in 2015, has contributed to a signifi‑
cant improvement of the conditions existing in
Block 24.

Digital Repository
Subject to the digitalization process initiated in
1991, the Museum has scanned more than 80%
of its entire documentary resource. In 2016, over
10,000 scans of original documents were taken

(including sets of correspondence sent by prison‑
ers from the camp, or files of the so-called SS In‑
stitute of Hygiene in Auschwitz).
This year, work on five sets of documents was com‑
pleted (including transport lists from Auschwitz,
lists of prisoners and documents from the socalled prisoners’ hospital). Each set of fonds is not
only scanned—in the course of the work, a data‑
base is created that contains personal information
about prisoners and deportees to the camp. More
than 40,000 new personal data containing names,
surnames, dates of birth, and sometimes—the
only available information—the number of the
deported prisoners were added to the database.

1. The Archives house
248 volumes of
documents of the
Zentralbauleitung der
Waffen SS und Polizei
Auschwitz (Central
Construction Office
of the Waffen SS and
the Police in Auschwitz)
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ZBIORY
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2
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Pozyskiwanie i odzyskiwanie
Najważniejszym zdarzeniem 2016 r. było zlokali‑
zowanie i odzyskanie ponad 16 tysięcy osobistych
przedmiotów należących do ofiar, a pochodzących
z prac archeologicznych prowadzonych w rejonie
komory gazowej i krematorium III w 1967 r. To ol‑
brzymie i całkowicie niecodzienne wydarzenie było
zwieńczeniem trwających wiele miesięcy poszuki‑
wań.

Elżbieta Cajzer
Kierownik Zbiorów
Head of Collections
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Poruszającym odkryciem minionego roku było od‑
nalezienie skrytki w jednym z kilkunastu tysięcy
emaliowanych naczyń, zrabowanych przez Niem‑
ców osobom deportowanym do obozu Auschwitz‑

-Birkenau. W jednym z kubków odkryto podwójne
dno, pod którym znajdowały się złoty pierścionek
i łańcuszek.
Ocalona z Auschwitz, mieszkająca dziś w Izraelu
Batszewa Dagan, podarowała Muzeum niezwykłą
osobistą pamiątkę – parę malutkich pantofelków,
wykonanych w obozie przez współwięźniarkę.
Ponadto do Zbiorów trafiły: wykonany w obozie
portret przedstawiający więźnia Auschwitz Zyg‑
munta Salwerowicza, płaszcz więźniarski należą‑
cy do byłego więźnia Edwarda Okły, a także bluza
i spodnie więźniarskie byłego więźnia Edwarda
Garwolińskiego.

COLLECTIONS

5

Collection and recovery
The most important event of 2016 was the dis‑
covery and recovery of more than 16,000 per‑
sonal items belonging to victims of Auschwitz,
derived from archaeological works carried out
in the area of Gas Chamber and Crematorium
III in 1967. This gigantic and very unusual
event was the culmination of many months of
searching.
A poignant discovery of the past year was a box
found in one of dozens of thousands of enam‑
elled dishes looted by the Germans from people
deported to the Auschwitz-Birkenau camp. One

of the mugs found had a false bottom, under
which a golden ring and a necklace had been hid‑
den.
A survivor of Auschwitz, Batszewa Dagan, now
living in Israel, gave the Museum an unusual per‑
sonal souvenir—a pair of miniature shoes, made
in the camp by a fellow inmate.
In addition, the Museum’s collection was enriched
with a portrait made in the camp and depicting
Auschwitz prisoner Zygmunt Salwerowicz; a pris‑
oner coat belonging to former prisoner Edward
Okła; and a prisoner jacket and trousers of former
prisoner Edward Garwoliński.

1-5. Część z 16 tysięcy
osobistych
przedmiotów ofiar
obozu odnalezionych
przez pracowników
Muzeum
Some of the 16,000
personal items of
victims discovered
by Museum staff
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ZBIORY
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Poprawa stanu przechowywania
Zmodernizowany został magazyn rysunku i gra‑
fiki, w którym zainstalowano nowoczesny sys‑
tem gaszenia pożaru, bezpieczne oświetlenie
oraz nowe szafy na obiekty. Przy okazji dokonano
pełnej analizy stanu zachowania (w tym poziomu
zakwaszenia) wszystkich prac artystycznych wy‑
konanych na podłożu papierowym.

1-2. Konserwacja
historycznych waliz
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W 2016 r. sprawdzono także stan zachowania
wszystkich waliz znajdujących się na wystawie
głównej. Historyczne obiekty należące do ofiar
zostały przeniesione do tymczasowego maga‑
zynu, gdzie zostały poddane zabezpieczającym

zabiegom konserwatorskim: oczyszczaniu oraz
dezynsekcji. W trakcie prac ukończono tworzenie
kompletnej listy napisów, które zachowały się na
ponad połowie z niemalże czterech tysięcy waliz.

Wypożyczenia
Muzeum Auschwitz jest instytucją źródłową dla
wystaw wielu instytucji pamięci na świecie. Orygi‑
nalne obiekty znalazły się w 2016 r. na wystawach
w San Sebastian w Hiszpanii (Europejskiej Stoli‑
cy Kultury 2016) oraz Sydney Jewish Museum
w Australii, a także w Muzeum II Wojny Światowej
w Gdańsku oraz Muzeum Historycznym Miasta
Krakowa.

COLLECTIONS

2

Improvement
of storage conditions
The drawings and graphics storehouse has been
modernized with a new fire extinguishing sys‑
tem, safe lighting and new cabinets for objects.
Furthermore, a full analysis (including the level
of acidification) of storage conditions was con‑
ducted of all work of art created on paper.
In 2016, the storage conditions of all the suit‑
cases in the main exhibition were also exam‑
ined. Historical items belonging to the victims
were transferred to temporary storage, where
they were subjected to preservation treatments:

cleaning and disinfection. In the course of the
work, the full list of inscriptions for more than
half of the nearly 4,000 surviving suitcases was
completed.

Loan
Auschwitz is a source institution for exhibitions
for many institutions of memory in the world.
In 2016, original objects were part of exhibitions
in San Sebastian in Spain (European Capital of
Culture 2016), the Sydney Jewish Museum in
Australia and in the World War II Museum in
Gdańsk, as well as the Historical Museum of the
City of Krakow.

1-2.Preservation works
on the historical
suitcases
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PR ACE KONSERWATORSKIE
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Od kilku lat prace konserwatorskie w Miejscu
Pamięci wchodzą w zupełnie nowy etap, dzięki
stabilnemu finansowaniu ze środków Fundacji
Auschwitz-Birkenau. Pozwoliło to zespołowi spe‑
cjalistów rozpocząć wiele zadań długofalowych,
w tym niezbędną, kompleksową konserwację
45 baraków murowanych dawnego obozu kobiece‑
go w Birkenau.

Baraki murowane

Jolanta Banaś-Maciaszczyk
Kierownik Konserwacji
Head of Preservation

Po dwóch latach badań naukowych prowadzo‑
nych na wybranych uniwersytetach i zintegrowa‑
niu otrzymanych rezultatów kontynuowano wła‑
ściwą konserwację dwóch pierwszych baraków
murowanych.
Prace obejmowały m.in. konsolidację tynków
i nawarstwień ściennych, konserwację prycz
więźniarskich, konserwację posadzek, zabezpie‑
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czenie boksów przeznaczonych na prycze oraz
podbijanie fundamentów ścian wewnętrznych.
Nad barakami wzniesione zostały dwie hale na‑
miotowe zabezpieczające budynki przed działa‑
niem czynników atmosferycznych oraz pozwala‑
jące prowadzić prace całorocznie.
W tym samym czasie przygotowane zostały pro‑
jekty budowlane i programy prac konserwator‑
skich dla kolejnych czterech budynków na odcin‑
ku BI: łaźni, kuchni, latryny i trzeciego baraku
więźniarskiego.

Zabezpieczenie
ruin
W 2016 r. rozpoczęto zabezpieczanie ścian roz‑
bieralni krematorium i komory gazowej III. Stwo‑
rzono specjalną podziemną konstrukcję ograni‑
czającą napór mas gruntu na ściany rozbieralni.

PRESERVATION WORK

2

For several years, preservation works at the Me‑
morial have been entering a completely new phase,
due to stable funding from the Auschwitz-Birke‑
nau Foundation. This has allowed our team of
professionals to start on many long-term plans,
including the necessary comprehensive restora‑
tion of 45 brick barracks of the former women’s
camp in Birkenau.

The brick barracks
After two years of laboratory research conducted
at selected universities, and the integration of
the results obtained, appropriate preservation
works on the first two brick barracks have been
continued.
The preservation works will cover the consolida‑
tion of the plaster and other layers of the walls,
preservation of the prisoners’ bunk beds and the

floor, securing boxes for the bunk beds and rais‑
ing the foundations of the internal walls. The
barracks have been covered with two tent halls
protecting the buildings against the weather,
making the undertaking of restoration work pos‑
sible all year round.
Simultaneously, construction projects and preservation programs have been prepared for four
subsequent buildings in sector BI: the bathhouse,
kitchen, a latrine and a third prisoners’ barracks.

Protection
of the ruins
In 2016, the securing the walls of the undress‑
ing rooms of Crematorium and Gas Chamber III
began. An underground structure was installed,
which limits the pressure of the land mass on the
walls of the undressing rooms.

1-2. Konserwacja baraków
murowanych w Birkenau
to największy projekt
tego typu w Miejscu
Pamięci
The preservation
of the brick barracks
in Birkenau is the
largest project of its
kind in any Memorial
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PR ACE KONSERWATORSKIE
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Konserwacja ubrań
i przedmiotów historycznych
Prace konserwatorskie objęły: 20 obiektów tek‑
stylnych, takich jak bluzy i spodnie więźniarskie
oraz odzież cywilna, 100 waliz należących do
ofiar, 15 puszek po cyklonie B, ponad 700 listów
pisanych przez więźniów w obozie oraz ponad 900
planów zespołu Zentralbauleitung.

Pracownie
konserwatorskie

1-2. Muzeum Auschwitz
dysponuje jedną
z najnowocześniejszych
pracowni
konserwatorskich
na świecie
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Konserwatorzy skupili się na działaniach profi‑
laktycznych dotyczących obiektów prezentowa‑
nych na głównej ekspozycji. Dezynsekcji pod‑
dano ok. 80 tysięcy butów, 2014 waliz oraz 96
koszy. Przeprowadzone badania będą podstawą
do zaprojektowania harmonogramu prac konser‑
watorskich.

2

Szczególnymi obiektami, przy których prowadzo‑
ne były prace konserwatorskie, były 2 szkicowniki
Mieczysława Kościelniaka z pracami wykonany‑
mi potajemnie w czasie pobytu artysty w obozie.
Zawierają one autoportrety, portrety współwięź‑
niów, ale przede wszystkim przedstawienia będą‑
ce ucieczką od obozowej codzienności – portrety
członków rodziny, zapamiętane z wolności pejzaże
lub ilustracje do legend.

Konserwacja zieleni
Prace dotyczące zieleni skupiły się w 2016 r. przede
wszystkim na historycznych brzozach na terenie
dawnego KL Auschwitz I – badaniom i pielęgnacji
poddano 44 drzewa w obrębie alei brzozowej oraz
brzozę przy bramie Arbeit macht frei. Ponadto wy‑
konano szereg ekspertyz dendrologicznych drzew
m.in. w obrębie płyty pomnika w byłym obozie
Birkenau (przebadano prawie 100 drzew).

PRESERVATION WORK

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

Aleksandra Papis
Kierownik Pracowni
Konserwatorskich
Head of Conservation
Laboratories

Preservation of clothes
and historical objects
Preservation work involved 20 textile objects,
such as sweatshirts and prisoners’ trousers, as
well as civilian clothing; 100 suitcases belong‑
ing to the victims; 15 empty Zyklon B cans; over
700 letters written by prisoners in the camp; and
more than 900 plans of the Zentralbauleitung
fonds.

Conservation
Laboratories
The conservators focused on preventive actions
on objects displayed at the main exhibition. About
80,000 shoes, 2,014 suitcases and 96 baskets were
subjected to pest control. The research conducted
will serve as the basis for designing the schedule of
future preservation works.

The particular objects subjected to preservation
works were two sketchbooks from the works of
Mieczysław Kościelniak, secretly made during
the artist’s stay in the camp. They include selfportraits and portraits of his fellow prisoners, but
above all depictions that served as an escape from
daily camp life—portraits of family members,
landscapes remembered from times of freedom or
illustrations of legends.

Maintenance of greenery
This year, work on greenery focused mainly on the
historical birches on the premises of the former
Auschwitz I—44 trees in the Birch Alley and the
birch at the Arbeit macht frei gate were subjected to
tests and nurturing. In addition, a series of den‑
drological analyses were performed on trees near
the Memorial in Birkenau (about 100 trees were
examined).

1-2. The Auschwitz
Museum has one
of the most modern
conservation
laboratories
in the world
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Tereny i obiekty
Ochroną i opieką konserwatorską objętych jest
m.in. ponad 150 budynków, około 300 ruin
i śladów poobozowych, w tym szczególnie waż‑
ne dla historii Auschwitz ruiny czterech komór
gazowych i krematoriów w Birkenau, ponad
13 km ogrodzenia z ponad 3 tysiącami słupów
betonowych. Na blisko 200 hektarach znajdują
się też m.in. kilometry dróg utwardzonych, ro‑
wów melioracyjnych oraz tory kolejowe z boczni‑
cą. Stałej konserwacji poddana jest zieleń niska,
a także drzewostan historyczny i powojenny
(w tym ok. 20 hektarów lasu).
1. Wnętrze historycznego
budynku
Blockführerstube
na terenie byłego
obozu Auschwitz I
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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;
• 390 sztuk odzieży obozowej, tzw. pasiaków;
• 246 sztuk tałesów;
• ponad 4,1 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.

THE AUSCHWITZ MEMORIAL

Adam Kukla
Szef Służby Ochrony Muzeum
Head of Museum Security

1

Grounds and buildings
Protection and preservationist care extends to more
than 150 immovable structures (buildings). It also
covers about 300 ruins and vestiges of the camp, in‑
cluding the ruins of four gas chambers and crematoria
in Birkenau that are especially important for the his‑
tory of Auschwitz, more than 13 kilometres of fenc‑
ing, and more than 3,000 concrete fence posts. On al‑
most 200 hectares of ground there are also kilometres
of paved roads, drainage ditches, railroad tracks, and
a railroad spur. Low‑growing vegetation and historical
and post-war trees, including about 20 hectares of for‑
est, are also under constant protection.

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

brought here by Jews condemned to extermina‑
tion which the Germans did not manage to de‑
stroy or ship into the depths of the Reich.
They include:
• about 110,000 shoes;
• about 3,800 suitcases, 2,100 of which bear the
names of their owners;
• more than 12,000 pots and pans;
• almost 470 prostheses and orthopaedic braces;
• 390 of the camp garments known as “stripes”;
• 246 tallitot;
• over 4,100 works of visual art (about 2,000 of
which were made by prisoners).
Almost two tonnes of hair cut from the heads of
deported women are also under the care of the
Memorial.

1. The interior
of the historic
Blockführerstube
building on the site
of the former
Auschwitz I
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1

Archiwum
W muzealnym archiwum znajduje się prawie 250
metrów bieżących dokumentów.

1. Brama
„Arbeit macht frei”
widziana z budynku
Blockführerstube,
w którym mieściła się
część administracji SS
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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;

THE AUSCHWITZ MEMORIAL

Archives
There are almost 250 metres of documents in the
Museum Archives.
The collection includes:
• about 39,000 photographic negatives of newly
arrived prisoners, taken by the camp adminis‑
tration;
• copies of about 200 photographs taken by the SS
in Birkenau during the deportation of Jews from
Hungary in 1944;
• photographs taken illegally by members of
the Sonderkommando in the vicinity of the gas
chambers in Birkenau; approximately 500
photographs of the 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 Arbeit mach frei
gate seen from the
Blockführerstube
building, which
housed part of the
SS administration
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•
•
•
•

•
•
•
1. W Zbiorach Muzeum
znajduje się
ok. 110 tys. butów
należących do ofiar
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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.

THE 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;

•

•

•

•

•

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 Museum has
in its collections
about 110,000 shoes
which belonged
to the victims
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FUNDACJA
AUSCHWITZ-BIRKENAU

Anna Miszewska
Dyrektor Generalna
Director General

Fundacja Auschwitz-Birkenau działa od 2009 r. Jej
celem jest utworzenie i zarządzanie Kapitałem Wie‑
czystym w wysokości 120 milionów euro. Wypra‑
cowane dochody przeznaczane są na finansowanie
długofalowych prac konserwatorskich na terenie
Muzeum. Dzięki temu zabezpieczone zostaną po‑
obozowe budynki, ruiny, archiwalia, a także orygi‑
nalne przedmioty należące do ofiar.

The Auschwitz-Birkenau Foundation has been oper‑
ating since 2009. Its goal is to create and manage the
Endowment Fund, an amount of 120 million Euros.
Revenue acquired is allocated to the financing of longterm preservation works on the premises of the Mu‑
seum. Thanks to this fund, we will be able to secure
the former camp buildings, ruins and archives, as well
as original items which belonged to the victims.

Dzięki wsparciu 36 państw, indywidualnych Fila‑
rów Pamięci oraz osób prywatnych, rozumiejących
znaczenie tego wyjątkowego Miejsca Pamięci, zbli‑
ża się chwila zebrania całości Kapitału Wieczyste‑
go. Autentyzm przestrzeni poobozowej zostanie
wówczas zabezpieczony na pokolenia.

Due to the support of 36 States, individual Pillars
of Remembrance and private individuals who un‑
derstand the importance of this unique Memorial,
we are close to collecting the entire Endowment
Fund. The authenticity of the former camp site
will then be preserved and secured for generations.

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

Special donors, philanthropists who have given
the Foundation the amount of one million Euros,
have become authentic Pillars of Remembrance.

W 2016 roku Ronald S. Lauder postanowił wspo‑
móc działania fundraisingowe Fundacji. W tym
celu powołał Auschwitz-Birkenau Foundation
Committee.

In 2016 Ronald S. Lauder decided to support fund‑
raising efforts of the Foundation. With this inten‑
tion he established the Auschwitz-Birkenau Foun‑
dation Committee.

Maciej Antosik
Wiceprezes Zarządu –
Dyrektor Finansowy
Vice-President –
Finance Director

For donors in the USA

Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski
Wiceprezes Zarządu
Vice-President
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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.
You can support Auschwitz-Birkenau Foundation
by sending a check to
Friends of Auschwitz-Birkenau Foundation
767 Fifth Ave, New York, NY 10153
If you wish to send a wire transfer or a credit card dona‑
tion please contact Beata Schulman at
+1 212 335 0544 or bschulman@preserveauschwitz.org.

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

THE AUSCHWITZ-BIRKENAU
FOUNDATION
Donations and declarations of 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 of over 100,000 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 & Harry Krakowski, Andrew Intrater,
Jerry Wartski, Pines Family, Ilana and Tom Mauskopf,
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,
Corrine and Lenny Sands, Martin
Karlinsky

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
Weil, Gotshal & Manges, KPMG, Deloitte
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FINANSE
Zachowanie autentyzmu Miejsca Pamięci i jego co‑
dzienne ukazywanie odwiedzającym z całego świa‑
ta wymagają nakładów finansowych przekraczają‑
cych możliwości naszego Muzeum. Z tego względu
oprócz przychodów własnych i dotacji polskiego
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
tak duże znaczenie mają środki zewnętrzne po‑
chodzące m.in. z Fundacji Auschwitz‑Birkenau
(zob. więcej o Fundacji Auschwitz-Birkenau na
str. 74-75) oraz z Unii Europejskiej.

Agnieszka Wójcik
Główna Księgowa
Head Accountant

59,2% – Przychody własne Muzeum
25,6% – Dotacja Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
8,9% – Fundacja Auschwitz-Birkenau
3,8% – Środki celowe Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
2,0% – Środki Unii Europejskiej
0,5% – Inne

W 2016 r. środki celowe MKiDN w wysokości
0,55 mln zł zostały przeznaczone na poprawę bez‑
pieczeństwa Miejsca Pamięci, 0,5 mln zł na zabez‑
pieczenie przeciwpożarowe historycznych obiektów,
0,5 mln na organizację wizyty pielgrzymów Świato‑
wych Dni Młodzieży, a 0,1 mln zł na projekt Nowej
Wystawy Głównej.
Środki przekazane z Fundacji Auschwitz-Birke‑
nau w wysokości 5,9 mln zł zostały przeznaczo‑
ne na realizację działań konserwatorskich, które
w 2016 r. skupiały się na obszarze terenu byłego
obozu Auschwitz II-Birkenau.

Budżet
Przychody własne Muzeum

39,5 mln zł

Dotacja Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

17,1 mln zł

Środki celowe Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego:

W związku z rozliczeniem projektu w ramach
grantu Komisji Europejskiej „Auschwitz – zacho‑
wanie autentyzmu – dziewięć zadań na lata 2012-2015” Muzeum otrzymało środki w wysokości
1,3 mln zł.

•

Inwestycje związane
z bezpieczeństwem

0,5 mln zł

•

Zabezpieczenie przeciwpożarowe

0,5 mln zł

•

Organizacja Światowych
Dni Młodzieży

0,5 mln zł

Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau
wsparła bezpośrednio działania MCEAH, Repozy‑
torium Cyfrowego, Archiwum, Zbiorów i Konser‑
wacji kwotą 0,5 mln zł. Natomiast Ministerstwo
Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów
finansuje realizacje polsko-holenderskiego pro‑
jektu edukacyjnego. W 2016 r. wsparcie wyniosło
0,3 mln zł. Wsparcie finansowe PKO Bank Polski
umożliwia monitoring internetowy w projekcie
Remember, którego celem jest zapobieganie uży‑
wania pojęcia „polskie obozy koncentracyjne” lub
„polskie obozy zagłady”.

•

Nowa Wystawa Główna

0,1 mln zł

•

Inne

0,9 mln zł

Fundacja Auschwitz-Birkenau

5,9 mln zł

Środki Unii Europejskiej

1,3 mln zł

Ministerstw Spraw Zagranicznych
Królestwa Niderlandów

0,3 mln zł

Fundacja Pamięci Ofiar
Auschwitz-Birkenau
Suma

32 tys. zł
66,6 mln zł

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

wesprzyj.auschwitz.org
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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 exceed
the means of our Museum. This is why, besides our
own income and appropriations from the Polish
Ministry of Culture and National Heritage, exter‑
nal funding from the Auschwitz-Birkenau Founda‑
tion (for more about the Auschwitz-Birkenau Foun‑
dation, see pp. 74‒75) and the European Union is so
significant for us.

59.2% – Income generated by the Museum
25.6% – Ministry of Culture and National
Heritage grants
8.9% – Auschwitz-Birkenau Foundation
3.8% – Designated Ministry of Culture
and National Heritage funding
2.0% – European Union grant
0.5% – Other

In 2016, the Ministry of Culture and National Her‑
itage allocated a special purpose fund in the amount
€ 0.1 million to improve the safety of the Memorial
Site, € 0.1 million for fire protection of historical ob‑
jects, € 0.1 million for the organization of pilgrim
visits to World Youth Day and € 31 thousand for the
project for a New Main Exhibition.
Funds from the Auschwitz-Birkenau Foundation in
the amount of € 1.4 million were allocated to the im‑
plementation of preservation works in 2016, which
focused on the area of the former Auschwitz II-Birkenau concentration camp.
Due to the settlement of the project under the
European Commission grant “Auschwitz—Pre‑
serving Authenticity—Nine Tasks for the Years
2012‒2015” the Museum received € 0.3 million.
Auschwitz-Birkenau Victims Memorial Foun‑
dation has directly supported the activities of
ICEAH, the Digital Repository, Archives, Col‑
lections, and Preservation in the amount of
€ 0.1 million. The Ministry of Foreign Affairs of
the Kingdom of the Netherlands finances the im‑
plementation of the special Polish-Dutch educa‑
tional project. In 2016, the support amounted to
€ 69 thousand. The financial support from PKO
Bank Polski provides for the monitoring of the In‑
ternet project “Remember,” which aims to prevent
the use of the term “Polish concentration camps”
or “Polish extermination camps.”

Budget
Income generated by the Museum
Ministry of Culture
and National Heritage grants

€ 9 million
€ 3.9 million

Designated Ministry of Culture
and National Heritage funding:
•

Security investments

€ 0.1 million

•

Installation of fire-prevention

€ 0.1 million

•

World Youth Day organization

€ 0.1 million

•

New Main Exhibition

•

Others

€ 31 thousand
€ 0.2 million

Auschwitz-Birkenau Foundation

€ 1.4 million

European Union grant

€ 0.3 million

Ministry of Foreign Affairs
of the Kingdom of the Netherlands

€ 69 thousand

Auschwitz-Birkenau Victims
Memorial Foundation

€ 7 thousand

Total

€ 15.2 million

The Auschwitz‑Birkenau State Museum and Memorial the is a commitment to memory
and the education of future generations all over the world.
We kindly ask for assistance from every institution and person of good will
that wishes to support the efforts to maintain, preserve and share these most revealing
and authentic traces of the Holocaust and genocide.
All information may be found at:

donate.auschwitz.org
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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
Agnieszka Osiecka

E‑LEARNING
Agnieszka Juskowiak‑Sawicka

PRACOWNIE KONSERWATORSKIE
CONSERVATION LABORATORIES
Aleksandra Papis

GLOBALNY PLAN KONSERWACJI
MASTER PLAN FOR PRESERVATION
Anna Łopuska

WYSTAWIENNICTWO
EXHIBITIONS
Alicja Wójcik

BIURO WOLONTARIATU
VOLUNTEERS BUREAU
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 Buczak

MUSEUM STRUCTURE

Z‑CA DYREKTORA
DEPUTY DIRECTOR

GŁÓWNY KSIĘGOWY
HEAD ACCOUNTANT

Anna Skrzypińska

Agnieszka Wójcik

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
/ 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

Agnieszka Wójcik

Główna Księgowa
Head Accountant

+48 33 844 8177

agnieszka.wojcik@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

Alicja Wójcik

Kierownik Wystawiennictwa
Head of Exhibitions

+48 33 844 8049

alicja.wojcik@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
/ 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

Kierownik Obsługi Odwiedzających
Head of Visitor Services

+48 33 844 8101
fax +48 33 843 2227

agnieszka.osiecka@auschwitz.org

Katarzyna Marcak

Kierownik Biura Wolontariatu
Head of Volunteers Bureau

+48 33 844 8149

katarzyna.marcak@auschwitz.org

Agnieszka
Juskowiak‑Sawicka

Kierownik E‑learningu
Head of E‑learning

+48 33 844 8068

agnieszka.juskowiak@auschwitz.org

dr Jadwiga 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
Powiat Oświęcimski
Polska / Poland
Fundacja Pamięci Ofiar
Auschwitz-Birkenau
Polska / Poland
Fiat Chrysler Automobiles
Włochy / Italy
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DARCZYŃCY
DONORS
Oraz / And
Richard Moore,
Populorum Progresssio Associazione,
Baerbel Nemitz,
Gymnasium Bersenbrück,
Renato Campoli,
Antonio Attisano,
Pio Claudio Massaroni,
Giuseppe Cioeta,
Bruno Canale,
Nicola Matera,
Sharon Welzel,
Paweł Gładysz,
Fernando Guerra,
Patricia Gorner Schwartz,
Comune Di Guspinivia,
Tamsin Abrahams,
Colm Davey
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www.auschwitz.org

