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WPROWADZENIE

Oblicze czasów, w których żyjemy, nie budzi spe‑
cjalnego entuzjazmu ani optymizmu. Przemiany
zmierzają w kierunkach mało przewidywalnych.
Wielu powtarza, że brakuje dziś prawdziwych
mężów stanu, autorytetów. W wielu miejscach
odradzają się antysemityzm, rasizm i ksenofobia.
Ideologie nienawiści podnoszą głowę i hasła nacjo‑
nalistyczne coraz mocniej obecne są w przestrzeni
publicznej.
Pamięć jest źródłem doświadczenia i mądrości.
Nasze pokolenia powojenne budowały świat na
gruzach człowieczeństwa, po II wojnie światowej,
doświadczeniu totalitaryzmów i Szoa. Dziś najpeł‑
niejszym symbolem tego zniszczenia jest Miejsce
Pamięci Auschwitz-Birkenau.
Jeśli zatem nasz świat ma nadal posiadać klarow‑
ne punkty odniesienia w swojej własnej pamięci,
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to nie sposób – ze zdwojoną mocą – nie wskazy‑
wać dziś na ową najciemniejszą kartę europejskiej
historii.
Prezentujemy sprawozdanie z naszych działań
podejmowanych w Miejscu Pamięci w roku 2017,
których tak ważnym celem jest, by wartości stoją‑
ce w kontrapunkcie do tragicznego doświadczenia
ofiar Auschwitz – czyli pokój, wolność, fundamen‑
talne prawa człowieka, demokracja, wzajemność
i szacunek – pozostawały czytelnymi i uznawa‑
nymi drogowskazami rozwoju naszych społe‑
czeństw.
Tak, jak z pamięci rodzi się mądrość, z zapomnie‑
nia powracają nieustannie dawne koszmary.

INTRODUCTION

The face of the times we live in does not arouse
particular enthusiasm or optimism. Transforma‑
tions are heading towards unpredictable direc‑
tions. Many reiterate that we currently lack true
statesmen and authority figures. In several places,
we are witnessing the revival of anti-Semitism,
racism and xenophobia. Ideologies of hatred are
evident and nationalistic slogans are increasingly
present in the public space.
Memory is a source of experience and wisdom.
Our post-war generations built the world on the
ruins of humanity, after World War II, and the ex‑
perience of totalitarianisms and the Shoah. Today,
the most complete symbol of that destruction is
the Auschwitz-Birkenau Memorial.

double our efforts today in pointing to the darkest
history of Europe.
We present the report of activities carried out at
the Memorial in 2017, the primary objective of
which is to ensure the values that stand in coun‑
terpoint to the tragic experience of the Auschwitz
victims—that is, peace, freedom, fundamental
human rights, democracy, reciprocity and re‑
spect—remain legible and recognized as develop‑
ment signposts for our societies.
Just as wisdom is born from memory, so do past
nightmares continually resurface from oblivion.

Therefore, if our world is to continue having clear
points of reference in its memory, we need to re‑
Dr. Piotr M. A. Cywiński

5

W YDAR ZENIA 2017

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
Apel o dokumenty ze świata sprawców
Dyrektor Muzeum zwrócił się z apelem do
niemieckiej i austriackiej opinii publicznej
o przekazywanie dokumentów, zdjęć, prywatnych listów, czy jakichkolwiek innych
materiałów związanych z załogą SS obozu
Auschwitz. Pierwszym dokumentem przekazanym do Archiwum Miejsca Pamięci był list
napisany przez esesmana Stefana Dilmetza.
W siedzibie UNESCO
Oryginalne osobiste przedmioty należące
do ofiar Auschwitz, odnalezione w 1967 r.
podczas prac archeologicznych w rejonie komory gazowej i krematorium III w Birkenau,
zostały po raz pierwszy publicznie pokazane
na wystawach w Miejscu Pamięci Auschwitz
oraz w siedzibie UNESCO w Paryżu.

1. Batszewa Dagan.
72. rocznica wyzwolenia
2. Akademia West Point
– otwarcie wystawy
„Forbidden Art”
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72. rocznica wyzwolenia Auschwitz
27 stycznia ponad 60 byłych więźniów
Auschwitz spotkało się na terenie byłego
obozu Birkenau, aby upamiętnić rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obo-

zu koncentracyjnego i zagłady. Towarzyszyła
im premier RP Beata Szydło. Tematem przewodnim rocznicowych obchodów był „Czas”.

LUTY
Wśród kadetów West Point
W Akademii Wojskowej Stanów Zjednoczonych w West Point zaprezentowano wystawę pt. „Forbidden Art” (Sztuka zakazana).
Prezentuje ona historię 20 dzieł sztuki wykonanych nielegalnie i z narażeniem życia
przez więźniów obozów koncentracyjnych.
Wydarzenie miało miejsce dzięki Marcinowi
Chumieckiemu, dyrektorowi Polskiej Misji
w Orchard Lake.
Ronald S. Lauder na czele Friends of Auschwitz-Birkenau Foundation
Przewodniczącym zarządu organizacji wspierającej działania Fundacji Auschwitz-Birkenau
w USA został Ronald S. Lauder. Do zarządu dołączyli także Joel Citron, Elly Kleinman, Harry
Krakowski. W Nowym Jorku utworzono również specjalny komitet doradczy Fundacji.

2017 EVENTS
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JANUARY
An appeal for documents from the world of the
perpetrators
The Director of the Auschwitz Museum appealed
to the German and Austrian public to hand over
documents, photos, personal letters and any materials associated with the SS staff of the Auschwitz camp. The first document handed over to
the Museum Archives was a letter written by
SS man Stefan Dilmetz.
At the UNESCO headquarters
Original personal items of Auschwitz victims, discovered in 1967 during archaeological works in the area of the gas chamber and
crematorium III in Birkenau, were for the first
time publicly presented at exhibitions in the
Auschwitz Memorial and the headquarters of
UNESCO in Paris.
72nd anniversary of the liberation of Auschwitz
On January 27, more than 60 former prisoners
of Auschwitz met at the site of the former Auschwitz II-Birkenau camp to commemorate the anniversary of the liberation of the German Nazi con-

centration and extermination camp. They were
accompanied by the Prime Minister of the Republic of Poland, Beata Szydło. The central theme
of the anniversary celebrations was “Time”.

FEBRUARY
Among the cadets of West Point
The exhibition titled “Forbidden Art” was presented at the United States Military Academy
in West Point. It presents the history of 20
works of art created by concentration camp
prisoners even at the risk of losing their lives.
The event was possible thanks to Marcin
Chumiecki, the director of Polish Misson of
the Orchard Lake Schools.
Ronald S. Lauder at the helm of the Friends of
the Auschwitz-Birkenau Foundation
Ronald S Lauder was elected as chairperson of
the board of the organization supporting the
activities of the Auschwitz-Birkenau Foundation in the USA. Others elected to the board
include Joel Citron, Elly Kleinman and Harry
Krakowski. A special advisory committee of the
Foundation was also established in New York.

Rafał Pióro
Zastępca dyrektora Muzeum
Deputy Museum Director

1. Batszewa Dagan.
72nd anniversary of the
liberation
2. West Point Academy
—opening of the
exhibition “Forbidden Art”
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MARZEC

KWIECIEŃ

Nowe perspektywy edukacji
Eksperci z sześciu krajów zasiadający w Radzie Międzynarodowego Centrum Edukacji
o Auschwitz i Holokauście omawiali m.in.
perspektywy rozwoju edukacji w Miejscu Pamięci związane z adaptacją na te cele budynku tzw. Starego Teatru.

Memorandum z Wannsee
Szerokie, międzynarodowe grono eksperckie zarekomendowało poobozowym Miejscom Pamięci zalecenia oparte na dobrych
praktykach Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Spoza Polski w konsylium
w berlińskim Domu Konferencji w Wannsee
udział wzięli m.in. przedstawiciele UNESCO,
Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, Yad
Vashem, Fundacji Mémoire de la Shoah, International Coalition of Sites of Conscience,
Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie.

Topf & Söhne
„Przemysł i Zagłada. Topf & Söhne. Konstruktorzy pieców Auschwitz” to czasowa
wystawa prezentowana w Miejscu Pamięci.
Była ona poświęcona losom firmy z Erfurtu,
której inżynierowie zaprojektowali i zbudowali piece krematoryjne w obozie Auschwitz.

1. Wystawa Topf
und Söhne
2. 26. Marsz Żywych
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Deklaracja pamięci ministrów edukacji
„Zobowiążemy się do zwalczania wszelkich
form negowania Holokaustu, a także zwalczania antysemityzmu, uprzedzeń w stosunku do
Romów i wszystkich form rasizmu i nietolerancji.” – zapisali w specjalnej deklaracji ministrowie edukacji z kilkunastu krajów, którzy
wzięli udział w 26. Marszu Żywych.

2017 EVENTS
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MARCH

APRIL

New perspective on education
Experts from six countries with seats on the
Council of the International Center for Education about Auschwitz and the Holocaust
discussed the prospects for the development
of education at the Memorial Site related,
among other things, to the adaptation of the
so-called Old Theater building for these purposes.

The Wannsee Memorandum
A broad, international group of experts
recommended that post-camp Memorials
should adopt the good practices of the Auschwitz-Birkenau State Museum. In addition to
Poland, the conference held at the Wannsee
House in Berlin was attended by representatives of UNESCO, the International Auschwitz Council, Yad Vashem, Foundation pour
la Mémoire de la Shoah, International Coalition of Sites of Conscience and the Holocaust
Museum in Washington, among others.

Topf & Söhne
“Industry and the Holocaust. Topf & Söhne.
Constructors of the Auschwitz crematoria
ovens” was a temporary exhibition presented
at the Memorial. It was dedicated to the fate
of the company from Erfurt, whose engineers
designed and built the crematoria ovens at
the Auschwitz camp.

Declaration of memory by Ministers of education
“We will commit ourselves to combating any
forms of the Holocaust denial, as well as counteracting anti-Semitism, prejudice against
the Roma and all forms of racism and intolerance”—the Ministers of education from over
a dozen countries wrote in a special declaration during the 26th March of the Living.

1. Topf und Söhne
exhibition
2. The 26th March of the
Living
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MAJ
„Światło Pamięci” dla Serge’a Klarsfelda
W Izieu, podczas konferencji poświęconej 30.
rocznicy procesu szefa lyońskiego Gestapo
Klausa Barbie, dyrektor Muzeum dr Piotr
M. A. Cywiński wręczył Serge’owi Klarsfeldowi najważniejszą nagrodę Miejsca Pamięci
Auschwitz-Birkenau.
Nowe dokumenty
1893 dokumenty oraz 29 fotografii związanych z obozem Auschwitz i historią II wojny
światowej, m.in. gett i innych obozów koncentracyjnych, trafiło do Archiwum Miejsca
Pamięci. Obszerną kolekcję dokumentów
stworzoną przez ocalałego z Listy Schindlera
Władysława Ratha przekazała do Muzeum
jego rodzina.
1. Ewa Rath z portretem
teścia Maksymiliana,
więźnia Auschwitz
2. „Światło Pamięci” dla
Serge’a Klarsfelda
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CZERWIEC
W 77 lat po utworzeniu przez Niemców KL
Auschwitz odbyły się obchody upamiętnia-

jące transport 728 Polaków przywiezionych
do obozu z Tarnowa 14 czerwca 1940 r.
Wydarzeniom tym towarzyszyły również
plenerowa wystawa podarowanej Muzeum
kolekcji 21 listów obozowych Tadeusza Korczowskiego (nr obozowy 373), a także publikacja nowej wystawy internetowej o pierwszym transporcie Polaków w Google Cultural
Institute.
Nowe ustalenia historyków
„Początki obozu Birkenau w świetle materiałów źródłowych”, nowa polsko-angielska
publikacja Muzeum, opowiada – poprzez
analizę 100 archiwalnych dokumentów,
w większości nigdzie dotąd niepublikowanych – o genezie obozu Birkenau oraz pierwszym okresie jego funkcjonowania. Autorami
opracowania są historycy Centrum Badań
Muzeum: Igor Bartosik, Łukasz Martyniak
oraz Piotr Setkiewicz.
Wizyta premiera Szwecji
Premier Stefan Löfven odwiedził Miejsce
Pamięci i Muzeum Auschwitz. Towarzyszyła

2017 EVENTS
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MAY
“Light of Remembrance” for Serge Klarsfeld
Director Piotr M.A. Cywiński presented
Serge Klarsfeld with the highest award of the
Auschwitz-Birkenau Memorial, “Light of Remembrance”, during the conference in Izieu
dedicated to the 30th anniversary of the trial
of the Lyon Gestapo Chief, Klaus Barbie.
New documents
1,893 documents and 29 photographs related to the Auschwitz camp and the history
of World War II, including the ghettos and
other concentration camps were donated to
the Memorial Archives. The extensive collection of documents created by the Schindler
List survivor, Władysław Rath, was handed
over to the Museum by his family.

JUNE
On the 77th anniversary of the creation of
the Auschwitz concentration camp by the

Germans, an event was held in commemoration of the 14 June 1940 transport of 728
Poles deported from Tarnów. The events were
accompanied by an outdoor exhibition consisting of a collection of 21 camp letters by
Tadeusz Korczowski (prisoner no. 373) donated to the Museum, as well as the publication of
a new online exhibition on the first transport
of Poles in the Google Cultural Institute.
New findings of historians
“The origins of the Birkenau camp, in the light
of source materials,” the new Polish-English
publication of the Museum, tells—through the
analysis of 100 archival documents, most of
them previously unpublished—about the genesis of the Birkenau camp and the early stages
of its operation. The authors of the publication
are historians of the Museum Research Center:
Igor Bartosik, Łukasz Martyniak and Piotr Setkiewicz.
Visit of the Swedish Prime Minister
The Prime Minister of Sweden, Stefan
Löfven visited the Auschwitz Memorial and

1. Ewa Rath with a portrait
of her father-in-law
Maximilian, prisoner
of Auschwitz
2. ”Light of Remembrance”
for Serge Klarsfeld
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mu m.in. była więźniarka obozu Livia Fränkel. „Niech nasza młodzież przyjeżdża w to
miejsce, aby uczyć się o naszej historii i ludzkiej zdolności do czynienia zła” – napisał
w muzealnej księdze pamiątkowej.
Trybunał Haski w Miejscu Pamięci
Sędziowie Międzynarodowego Trybunału
Karnego w Hadze odwiedzili Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz. „Sprawiedliwość po
takich zbrodniach powinna pozostać wspólnym celem i wysiłkiem ludzkości” – stwierdziła przewodnicząca Trybunału Silvia Fernández de Gurmendi.

1. 14 czerwca – na
wystawie prac Mariana
Kołodzieja
2. Ocalali podczas
konferencji
„Świadomość
– Odpowiedzialność
– Przyszłość”
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„Pamięć – Świadomość – Odpowiedzialność”
Trzy filary edukacji w Miejscu Pamięci stały
się tytułem filmu dokumentalnego przygotowanego wspólnie przez Telewizję Polską S.A.
oraz Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w związku z 70. rocznicą utworzenia
Muzeum. Opowiada on o historii powstania Muzeum w 1947 r. i ukazuje wyzwania
współczesnego Miejsca Pamięci.

LIPIEC
Poruszająca wymowa sztuki
„Twarzą w Twarz. Sztuka w Auschwitz” w Kamienicy Szołayskich, oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie, to pierwsza tak obszerna prezentacja prawie 200 oryginalnych
prac wykonanych w obozie przez więźniów
Auschwitz. Nad obrazami poświęconymi niewolniczej pracy więźniów umieszczono oryginalny napis „Arbeit macht frei”.
Szoa wyzwaniem dla przyszłości
150 osób z 14 krajów, m.in. z: Belgii, Francji,
Izraela, Holandii, Niemiec, Polski, Stanów
Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, eksperci
i specjaliści z Miejsc Pamięci i muzeów Holokaustu, a także historycy, edukatorzy i metodycy wzięli udział w organizowanej co dwa
lata przez MCEAH międzynarodowej konferencji metodologicznej, poświęconej najważniejszym wyzwaniom w edukacji.

2017 EVENTS
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Museum. He was accompanied by a former
Auschwitz prisoner, Livia Fränkel, among
others. “Let our young people visit this place
to learn about our history and human ability
to do evil”—Prime Minister Stefan Löfven
wrote in the Museum’s memorial book.
The Hague Tribunal at the Memorial
The judges of the International Criminal
Court in The Hague visited the Auschwitz
Museum and Memorial. “After such crimes,
justice should remain a mutual goal and effort of mankind,” stated the President of the
ICC Silvia Fernández de Gurmendi.
“Memory—Awareness—Responsibility”
The three pillars of education at the Memorial became the title of the documentary film
jointly prepared by Telewizja Polska S.A. and
the Auschwitz-Birkenau State Museum in
connection with the 70th anniversary of the
creation of the Museum. It shows how the
Museum came into being in 1947 and presents the challenges faced by the contemporary Memorial Site.

JULY
A moving message of art
“Face to Face. Art in Auschwitz” at the
Szołayski House, a branch of the National
Museum in Krakow was the first such an extensive presentation of nearly 200 authentic
works made in the camp by Auschwitz prisoners. The original inscription “Arbeit macht
frei” was placed above the paintings dedicated to the slave labor of the prisoners.
The Shoah—a challenge for the future
150 persons from 14 countries, including
Belgium, France, Germany, Great Britain,
the Netherlands, Poland and the United
States, experts and specialists from Memorial Sites and Holocaust Museums, as well
as historians, educators and methodologists
participated in the international methodology conference devoted to the most important challenges in education, organized by
the ICEAH every two years.

1. 14 June—at the exhibition
of the works of Marian
Kołodziej
2. Survivors during the
conference “Awareness—
—Responsibility—Future”

13

W YDAR ZENIA 2017

1

Dziesięć perspektyw ocalałych z Auschwitz
Z okazji 70. rocznicy utworzenia Muzeum
ukazał się wybór najbardziej interesujących
książek wspomnieniowych autorstwa byłych więźniów niemieckiego nazistowskiego
obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Są wśród nich zarówno Żydzi
skazani na Zagładę, jak: Halina Birenbaum,
Primo Levi, Miklós Nyiszli czy Elie Wiesel, jak
i nie-Żydzi, aresztowani przede wszystkim
za działalność w ruchu oporu, jak: Charlotte Delbo, Adolf Gawalewicz, Wiesław Kielar,
Hermann Langbein i Seweryna Szmaglewska.
Całości dopełniają wspomnienia polskiego
księdza katolickiego, Adama Ziemby.
1. Zhang Dejiang
- Przewodniczący
Parlamentu Chin
2. Dzień Pamięci
o Zagładzie Sinti
i Romów
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Wizyta Przewodniczącego Parlamentu Chin
Zhang Dejiang, Przewodniczący Stałego
Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia
Przedstawicieli Ludowych Chińskiej Republiki Ludowej odwiedził Miejsce Pamięci
i Muzeum Auschwitz.

SIERPIEŃ
Pamięć o Romach i Sinti
W nocy z 2 na 3 sierpnia 1944 r. Niemcy zlikwidowali w obozie Auschwitz II-Birkenau
tzw. Zigeunerfamilienlager. Zamordowano
wówczas w komorach gazowych blisko 3 tysiące dzieci, kobiet i mężczyzn, ostatnich
romskich więźniów obozu. 2 sierpnia jest
obchodzony jako Dzień Pamięci o Zagładzie
Romów i Sinti. Obchody rocznicowe odbyły
się na terenie byłego obozu.
Zabezpieczenie reliktów rozbieralni komory
gazowej
Zakończył się projekt konserwatorski zabezpieczający północną i zachodnią ścianę w ruinach rozbieralni komory gazowej i krematorium III na terenie byłego obozu Auschwitz
II-Birkenau. Prace finansowane były ze środków Fundacji Auschwitz-Birkenau.

2017 EVENTS
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Ten perspectives of Auschwitz survivors
To mark 70 years of the Museum’s operation,
a selection of the most interesting memoirs
was published. They are memoirs of former
prisoners of the German Nazi concentration
and extermination camp Auschwitz-Birkenau.
Among them are both—Jews condemned to
extermination such as Halina Birenbaum, Primo Levi, Miklós Nyiszli or Elie Wiesel, as well
as non-Jews, arrested primarily for activities
in the resistance movement, such as Charlotte
Delbo, Adolf Gawalewicz, Wiesław Kielar, Hermann Langbein and Seweryna Szmaglewska.
The selection is complemented by the memoirs
of the Polish Catholic priest, Adam Ziemba.
Visit of the Chairman of the National People’s
Congress of the Republic of China
Zhang Dejiang, Chairman of the Standing
Committee of the National People’s Congress
of the People’s Republic of China, visited the
Auschwitz Memorial and Museum.

AUGUST
The Roma and Sinti Remembrance Day
On the night of 2/3 August 1944, the Germans liquidated the so-called Zigeunerfamilienlager at the Auschwitz II-Birkenau camp.
At that time, nearly three thousand children,
women and men were murdered in gas chambers, the last Roma prisoners of the camp.
August 2 is the Roma and Sinti Genocide Remembrance Day. The anniversary commemoration took place on the site of the former
camp.
Securing the relics of the gas chamber
The preservation project has been completed on securing the northern and western
walls at the ruins of the gas chamber and
crematorium III undressing room at the former Auschwitz II-Birkenau camp. The works
were financed by the Auschwitz-Birkenau
Foundation.

1. Zhang Dejiang—
—Chairman of the
National People’s
Congress of the Republic
of China
2. Roma and Sinti Genocide
Remembrance Day
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W YDAR ZENIA 2017

1

WRZESIEŃ
Obrazy z Sonderkommando
18 unikatowych obrazów autorstwa Davida
Olère, francuskiego Żyda polskiego pochodzenia, więźnia Auschwitz, członka Sonderkommando, który w swoich powojennych
pracach przedstawił tragedię ludzi mordowanych w komorach gazowych niemieckiego
obozu Auschwitz-Birkenau, trafiło do Zbiorów Miejsca Pamięci.
Bezpieczeństwo historycznych tekstyliów
Prawie 350 obozowych pasiaków, a także 250
tałesów, ubrania cywilne i ubranka dziecięce
należące do ofiar obozu, przede wszystkim deportowanych na zagładę Żydów, znajdzie swoje miejsce w zmodernizowanym magazynie
na tkaniny. Realizacja projektu była możliwa
dzięki wsparciu Fundacji Auschwitz-Birkenau.
1. David Olère
– Gazowanie (fragment)
2. Komitet
Międzynarodowy
FAB w pracowni
konserwatorskiej
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PAŹDZIERNIK
Nowe filmy o ucieczkach
„Podziemny schron” to pierwszy z cyklu filmów dokumentalnych zrealizowany w ra-

mach cyklu „Ucieczki przez druty”. Seria planowana na 12 odcinków opowiada historie
uciekinierów z KL Auschwitz.
memoria.auschwitz.org
Pamięć o Szoa, obozach koncentracyjnych,
ośrodkach zagłady i innych obszarach ludzkiej tragedii z czasów II wojny światowej
kształtowana jest na całym świecie w wielu
miejscach i przez wiele osób. Miesięcznik
„Memoria” to miejsce, gdzie piszemy o tym,
jak wygląda kształtowanie pamięci na całym
świecie.
Ambasadorowie przy pracach konserwatorskich
Oficjalni przedstawiciele, w większości ambasadorowie 36 państw-darczyńców wspierających Kapitał Wieczysty Fundacji Auschwitz-Birkenau, spotkali się w Oświęcimiu na
posiedzeniu Komitetu Międzynarodowego
Fundacji. Mieli oni po raz pierwszy możliwość zapoznania się z przebiegiem prac konserwatorskich na terenie byłego obozu finansowanych ze środków Fundacji.

2017 EVENTS

2

SEPTEMBER
Paintings from the Sonderkommando
The Collections of the Memorial received 18
unique paintings by David Olère, a French Jew
of Polish descent, Auschwitz prisoner and member of the Sonderkommando, who in his post-war
work portrayed the tragedy of people murdered
in the gas chambers of the German concentration camp Auschwitz-Birkenau.
Historical textiles secured
Nearly 350 striped uniforms worn by prisoners of the camp, as well as 250 tallitot,
civilian and children’s clothes belonging to
camp victims, primarily Jews deported for
extermination, will be transferred to the
modernized textile storage. The project was
implemented thanks to the support of the
Auschwitz-Birkenau Foundation.

OCTOBER
New films about escapes
“Underground shelter” is the first episode
in the documentary series “Escapes through

wires.” The series, that is to consist of twelve
episodes, tells the stories of the Auschwitz
escapees.
memoria.auschwitz.org
The memory of the Shoah, concentration
camps, extermination centers and other areas of the human tragedy of World War II is
developed around the world in many places
and by many people. In the monthly magazine “Memoria” we write about how memory
is shaped around the world.
Ambassadors observe preservation works
Official representatives, mostly ambassadors, of the 36 donor countries supporting the Auschwitz-Birkenau Foundation’s
Endowment Fund met in Oświęcim during
the session of the International Committee.
They had the opportunity to see, for the first
time, the progress of preservation works on
the site of the former camp, financed by the
Foundation.

1. David Olère,
Gassing (fragment)
2. International Committee
of the AuschwitzBirkenau Foundation
at the preservation
workshop
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LISTOPAD
Organizacje pozarządowe o Pamięci
Przedstawiciele organizacji pozarządowych
z kilkunastu krajów przyjechali na seminarium na wspólne zaproszenie Rady Europy,
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN
w Krakowie. Celem spotkania była refleksja
nad istotną rolą organizacji pozarządowych
w działaniach związanych z upamiętnieniem
ofiar Szoa.

GRUDZIEŃ
1. Wystawa „Auschwitz.
Nie tak dawno. Nie tak
daleko” w Madrycie
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Bezprecedensowa wystawa dla świata
Prawie 73 lata po wyzwoleniu Auschwitz,
o jego historii i znaczeniu opowiada wielka
wystawa monograficzna „Auschwitz. Nie tak

dawno. Nie tak daleko”. To unikatowa ekspozycja objazdowa, poświęcona tematyce
Auschwitz i Zagłady w historii, prezentująca
setki autentycznych przedmiotów i obiektów. Do 17 czerwca 2018 r. można ją oglądać
w Centrum Wystawowym Arte Canal w Madrycie. W ciągu następnych 7 lat odwiedzi
ona łącznie 14 miast świata, aby przybliżyć
historię Auschwitz milionom ludzi.
Współpraca dla pamięci
Wystawą w Berlinie podsumowano 30 lat
współpracy koncernu Volkswagen AG i Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego
z Miejscem Pamięci Auschwitz.

2017 EVENTS

1

NOVEMBER
Non-governmental organizations on Memory
Representatives of NGOs from over a dozen
countries arrived to a seminar at the mutual invitation of the Council of Europe, the
Auschwitz-Birkenau State Museum, the Ministry of National Education and the Pedagogical University of Krakow. The meeting aimed
at reflecting on the crucial role of NGOs in
commemorating victims of the Shoah.

DECEMBER
An unprecedented exhibition for the world
The history and significance of Auschwitz
are portrayed 73 years after its liberation by
a great monographic exhibition “Auschwitz.
Not long ago. Not far away.” It is a unique
traveling exhibition devoted to the subject of

Auschwitz and the Holocaust in history, presenting hundreds of authentic items and objects. The exhibition can be seen at the Arte
Canal Exhibition Center in Madrid until 17
June 2018. Over the next seven years, it shall
visit a total of 14 cities around the world, to
bring the history of Auschwitz closer to millions of people.
Cooperation for memory
An exhibition in Berlin marked the 30-year
cooperation of Volkswagen AG and International Auschwitz Committee with the Auschwitz Memorial.

1. Exhibition “Auschwitz.
Not long ago. Not far
away” in Madrid
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PAMIĘĆ I EDUK ACJA
REMEMBR ANCE
AND EDUCATION

AUSCHWITZ W SERC ACH ŚWIATA

1

1

1. Naczelny rabin Polski
Michael Schudrich
podczas rozpoczęcia
„Rajdu dla Żywych”
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Liczba odwiedzających każdego roku Miejsce
Pamięci utrzymuje się powyżej dwóch milionów. W 2017 r. tereny byłego obozu Auschwitz
I i Auschwitz II-Birkenau odwiedziło 2 miliony
100 tysięcy osób.

Osobom indywidualnym proponujemy zwiedzanie z przewodnikiem w specjalnie organizowanych grupach w jednym z 9 języków. W ubiegłym
roku liczba korzystających z tej propozycji wzrosła o ponad 10 proc. i wyniosła 343 tysiące osób.

Internetowy system rezerwacji godzin wejścia
umożliwia stworzenie odpowiednich warunków zwiedzania przestrzeni poobozowej dla tak
licznych grup, a także zwiększa bezpieczeństwo
zarówno samych odwiedzających, jak i chronionego konserwatorsko miejsca.

Dla osób zainteresowanych pogłębionym poznaniem tematyki dostępne są różne warianty rozszerzonego oprowadzania. Wszystkie szczegóły
i możliwość rezerwacji dostępne są na stronie
visit.auschwitz.org.

Najbardziej wartościową formą poznania historii obozu jest zwiedzanie z jednym z ponad 300
edukatorów Muzeum w prawie 20 językach.
O ich kompetencjach i jakości pracy świadczy to,
że w ubiegłym roku aż 81 proc. odwiedzających
zdecydowało się na ten rodzaj zwiedzania.

W 2017 r. znacznie wzrosła liczba odwiedzających z: Ukrainy (o 48 proc.), a także z Kanady
(o 36 proc.) oraz Grecji (o 32 proc.).

AUSCHWITZ IN THE WORLD’S HEART
Porównanie całkowitej frekwencji odwiedzających
w latach 2001‑2017
Comparison of the total number of visitors
from 2001 to 2017
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The number of visitors per year to the Memorial
has remained above two million. In 2017, 2 million 100 thousand people visited the sites of the
former Auschwitz I and Auschwitz II-Birkenau.
The online system for booking entry hours made
it possible to create appropriate conditions for
visiting the post-camp space for such numerous
groups, and also increased safety for both the
visitors and the preserved site.
The most valuable form of learning the history
of the camp is by exploring it with one of over
300 educators of the Museum in nearly 20
languages. Their competence is evidenced by
the fact that 81 percent of visitors last year opted
for this form of tour.

For individual visitors, we recommend tours
with a guide in specially organized groups in one
of nine languages. Last year, the number of visitors who chose this form of visiting the Museum
increased by over 10 per cent and amounted to
343 thousand persons.
Those interested in an in-depth understanding of the subject may choose from the various
versions of extended guided tours available.
All details and booking options are available at
the website visit.auschwitz.org.
In 2017, a significant increase was noted in the
number of visitors from Ukraine (by 48 per
cent), Canada (by 36 per cent) and Greece (by 32
per cent).

1. Chief Rabbi of Poland
Michael Schudrich
at the start of the “Ride
for the Living”
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Agnieszka Osiecka
Kierownik Obsługi
Odwiedzających
Head of Visitor Services

1

Katarzyna Marcak
Kierownik Biura
Wolontariatu
Head of Volunteer Bureau

Europa z Rosją i Izraelem
Europe (including Russia and Israel)
1 728 400
Ameryka Północna
North America
212 700

Azja (bez Rosji i Izraela)
Asia (excluding Russia and Israel)
99 800
Afryka
Africa
6 100

Ameryka
Południowa
South
America
18 600

1. Zdecydowana większość
odwiedzających zwiedza
Miejsce Pamięci
z edukatorem Muzeum
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Australia i Oceania
Australia
and Oceania
34 400

AUSCHWITZ W SERC ACH ŚWIATA
Zwiedzający wg krajów w 2017 r. (pierwsze 30 krajów)
Visitors by country in 2017 (top 30 countries)
Razem: 2 100 000

Total

Węgry

28 900

Hungary

Polska

498 300

Poland

Japonia

28 000

Japan

Wielka Brytania

339 400

United Kingdom

Kanada

21 800

Canada

USA

183 300

United States

Belgia

21 700

Belgium

Włochy

115 400

Italy

Korea Południowa

16 300

South Korea
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101 200
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China
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85 300
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Irlandia
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Portugalia
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Norwegia
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Finlandia
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Finland

Australia

29 300

Australia

Pozostałe kraje

111 900

Other countries

Porównanie frekwencji miesięcznej w 2017 r.
Comparison of the month-to-month number of visitors in 2017
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1. A significant majority
of visitors explore the
Memorial with an
educator of the Museum
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MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUK ACJI
O AUSCHWITZ I HOLOK AUŚCIE

1

We wszystkich programach Międzynarodowego
Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście
udział wzięło w 2017 r. ponad 17 tysięcy uczestników. Centrum koordynowało także działania
ponad 400 wolontariuszy, praktykantów i stażystów z: Austrii, Francji, Hiszpanii, Kambodży,
Niemiec, Polski, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.
Celem edukacji o Auschwitz jest nie tylko przywoływanie faktów z przeszłości, ale też budowanie
odniesień do zagrożeń i wyzwań współczesnego świata.

1. Seminarium dla
funkcjonariuszy polskiej
Służby Więziennej
2. Każdego roku tysiące
młodych ludzi biorą
udział w zajęciach
i seminariach MCEAH
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W takim kontekście szczególne znaczenie w programach MCEAH zajmuje edukacja obywatelska
w ramach projektów skierowanych do policjantów, funkcjonariuszy służby więziennej oraz
pracowników wymiaru sprawiedliwości.
Współpraca m.in. z: Yad Vashem w Izraelu, Pamatnik Terezin w Czechach, The British Columbia University w Kanadzie, The University
of Northampton w Wielkiej Brytanii, Han Uni-

versity of Applied Sciences w Królestwie Niderlandów oraz Instytutem Wysokich Technologii
w rosyjskim Woroneżu pozwoliła na realizację
w Miejscu Pamięci Auschwitz międzynarodowych programów dla studentów i nauczycieli.
Innym ważnym obszarem działań edukacyjnych
są organizacje pozarządowe i społeczeństwo
obywatelskie. Działania NGO w tej przestrzeni
tematycznej adresowane do różnych grup społecznych i mniejszości narodowych były celem
międzynarodowego seminarium „Role of NGOs
in the remembrance of the Holocaust and prevention of crimes against humanity” zrealizowanym we współpracy z Radą Europy oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej.
W tym samym duchu setki uczniów, głównie
z południowej Polski, wzięło udział w projekcie
edukacyjnym „Auschwitz a postrzeganie współczesnego świata” przygotowanym we współpracy z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W ramach projektu ,,75 lat po Aktion
Reinhardt – współczesna pamięć o Zagładzie

INTERNATIONAL CENTER FOR EDUC ATION
ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOC AUST

2

In 2017, over 17 thousand participants engaged
in the programs provided by the International
Center for Education about Auschwitz and the
Holocaust. The Center also coordinated the activities of over 400 volunteers, trainees and interns from Austria, Cambodia, France, Germany, Great Britain, Poland, Spain and the United
States.
The goal of education about Auschwitz is not
only to revoke past facts but also to build references to the threats and challenges of the
contemporary world.
In this context, civic education holds a particular importance in the programes of the ICEAH
as part of projects addressed to police officers,
officers of the prison service and employees of
the judiciary.
Cooperation with the Yad Vashem in Israel,
Pamatnik Terezín in the Czech Republic, the
British Columbia University in Canada, the University of Northampton in Great Britain, Han

University of Applied Sciences in the Netherlands, as well as the Voronezh Institute of High
Technologies in Russia, allowed, among other
things, the implementation of international programes for students and teachers.
Other important areas of educational activities
are the non-governmental organizations and
civil society. The activities of NGOs in this thematic space addressed to various social groups
and national minorities were the subject of the
international seminar “Role of NGOs in the remembrance of the Holocaust and prevention of
crimes against humanity” implemented in cooperation with the Council of Europe and the Ministry of National Education.
Hundreds of students, mainly from southern
Poland, took part in the educational project
"Auschwitz and the perception of the contemporary world" prepared in collaboration with the
Małopolska Center for the Professional Development of Teachers. As part of the project “75 years
after Operation Reinhardt—contemporary

1. Seminar for officers of
the Polish Prison Service
2. Every year, thousands
of young people take part
in lessons and seminars
organized by the ICEAH
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MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUK ACJI
O AUSCHWITZ I HOLOK AUŚCIE
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Żydów polskich” prawie 2 tysiące uczniów wzięło
udział w wizytach studyjnych w Miejscu Pamięci, których częścią były warsztaty w „sali refleksji” na wystawie „Szoa” w bloku 27 w Muzeum
Auschwitz, a także zajęcia w synagodze Chewra
Lomdei Misznajot w Oświęcimiu.

1. Zwiedzanie Miejsca
Pamięci w ramach
projektu edukacyjnego
z Kraju Basków
2. Seminarium dla
przedstawicieli
organizacji
pozarządowych krajów
członkowskich Rady
Europy
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Razem z Domem Anny Frank w Amsterdamie
realizowany jest 3-letni projekt “The Future of
Auschwitz and Holocaust Education in Authentic Memorial Sites”. Jednym z jego adresatów są
osoby wykluczone i z dysfunkcjami.
Odrębnymi programami szkoleniowymi objęci
są edukatorzy oprowadzający po Miejscu Pamięci, dla których specjalne wizyty studyjne zorganizowano we Francji, w Holandii, w Izraelu i na
Łotwie. Natomiast szkolenia w Muzeum prowadzone były m.in. we współpracy z Amud Aisch
z Nowego Jorku i Yahad-In Unum z Paryża.

Debata nad metodyką edukacji o Auschwitz
i Szoa prowadzona jest w wielu ośrodkach na
całym świecie. Refleksji porównawczej i wyznaczaniu nowych kierunków służyła międzynarodowa konferencja „Świadomość – Odpowiedzialność – Przyszłość”, która w lipcu 2017 r.
skupiła 150 ekspertów i edukatorów z 14 krajów,
m.in. z: Belgii, Francji, Izraela, Holandii, Niemiec, Polski, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej
Brytanii.

INTERNATIONAL CENTER FOR EDUC ATION
ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOC AUST

2

remembrance of the Extermination of Polish
Jews,” about two thousand students participated in study visits to the Memorial, which
included workshops in the “reflection room” at
the “Shoah” exhibition in Block 27 of the Auschwitz Museum, and classes at the Chevra Lomdei
Mishnayot synagogue in Oświęcim.
The three-year project “The Future of Auschwitz
and Holocaust Education in Authentic Memorial Sites” is being implemented in collaboration
with the Anne Frank House in Amsterdam. One
of the addressed groups are excluded persons
and those with dysfunctions.
Educators at the Memorial are subject to separate training programes. In this regard, special
study visits were organized in France, Israel, Latvia and the Netherlands, while training was also
conducted at the Museum in cooperation with

Amud Aisch from New York and Yahad-In Unum
from Paris.
The debate on the methodology of education
about Auschwitz and the Shoah is conducted
in many centers across the world. The international conference "Awareness—Responsibility—
—Future" organized in July 2017 provided for
the comparative reflection and defining of
new directions. The conference was attended
by 150 experts and educators from 14 countries–
Belgium, France, Germany, Great Britain, Israel,
the Netherlands, Poland and the United States,
among others.

1. Visit at the Memorial
by participants of an
education project from
the Basque Country
2. Seminar for
representatives
of non-governmental
organizations from
member states of the
Council of Europe
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PAMIĘĆ ONLINE

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

1

We współczesnym świecie w wielu instytucjach
i organizacjach nieustannie realizowane są
nowe, ciekawe projekty związane z Pamięcią.
Dla pełniejszej wymiany doświadczeń i przepływu informacji Muzeum stworzyło internetowy
magazyn „Memoria” dostępny pod adresem:
memoria.auschwitz.org.
Miesięcznik „Memoria”, ukazujący się w wersjach angielskiej i polskiej, to pierwsza tego typu
na świecie przestrzeń, gdzie znajdują się przykłady ciekawych i dobrych praktyk z bardzo wielu
krajów i różnorodnych instytucji, a także artykuły problemowe, które służą naszej wspólnej
dyskusji i refleksji.
Podstawowym źródłem informacji o historii Auschwitz w Internecie jest strona www.auschwitz.org.
W 2017 r. serwis, w którym znajdują się m.in.
informacje historyczne, serwis rezerwacji
visit.auschwitz.org oraz księgarnia internetowa

1. Nowy magazyn
„Memoria” poświęcony
Pamięci na świecie
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ksiegarnia.auschwitz.org, odnotował ponad
33 miliony odsłon. Znaleźć tam można także wirtualne zwiedzanie wzbogacone o relacje świadków i opisy miejsc (panorama.auschwitz.org)
oraz lekcje internetowe. W 2017 r. opublikowano
następujące nowe lekcje:
• Zagłada Żydów w KL Auschwitz
• Świat po Holokauście
• Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
– pierwsze lata działalności
Ważną częścią przekazu bezpośredniego są także media społecznościowe, dzięki którym każdego dnia w przestrzeni wirtualnej pojawiają się
m.in. informacje historyczne, fotografie i opisy
najważniejszych wydarzeń w Miejscu Pamięci,
dotyczące np. obchodów rocznicowych. Prawie
ćwierć miliona osób korzysta z muzealnego profilu na Facebooku, ponad 60 tysięcy obserwuje
konto Muzeum na Twitterze, a ponad 30 tysięcy
na Instagramie.

facebook.com/auschwitzmemorial

pinterest.com/auschwitzmuseum

@auschwitzmuseum

youtube.com/auschwitzmemorial

#auschwitzmemorial

+auschwitzmemorial

MEMORY ONLINE

2

3

New and interesting projects related to Memory
are increasingly implemented in many institutions and organizations in the contemporary world. For a full exchange of experience
and flow of information, the Museum created
the online magazine “Memoria” available at
memoria.auschwitz.org.
The magazine published in English and Polish is
the first of its kind in the world with examples
of interesting and good practices from several
countries and institutions, as well as problem
articles that serve our mutual discussion and reflection.
The primary source of information about
the history of Auschwitz on the Internet is
www.auschwitz.org. In 2017, the website that
contains, among others historical information,
the booking site visit.auschwitz.org and
the online bookshop books.auschwitz.org

recorded more than 33 million views. The website also includes a virtual tour enriched
with witness accounts and place descriptions
(panorama.auschwitz.org), as well as online
lessons. In 2017, the following new lessons were
published:
• The extermination of Jews at Auschwitz
• The World after the Holocaust
• The Auschwitz-Birkenau State Museum—early
years of operation
Social media portals are an essential part of
direct messaging, thanks to which historical
information, photographs, descriptions of the
most important events at the Memorial, e.g. the
commemoration of anniversaries, etc. appear
on the virtual space every day. Nearly a quarter
of a million people use the Museum’s profile on
Facebook; more than 60 thousand follow the
Museum’s account on Twitter and over 30 thousand on Instagram.

facebook.com/auschwitzmemorial

pinterest.com/auschwitzmuseum

@auschwitzmuseum

youtube.com/auschwitzmemorial

#auschwitzmemorial

+auschwitzmemorial

1. New magazine “Memoria”
dedicated to Memory in
the world
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MEDIA I PAMIĘĆ

1

Bartosz Bartyzel
Rzecznik Prasowy
Spokesman

Realizacja filmu
o 70 latach Muzeum
3. Informacje dla
dziennikarzy na stronie
media.auschwitz.org
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Przekaz płynący z Miejsca Pamięci nie byłby tak
mocno słyszalny w świecie bez codziennej pracy
dziennikarzy i naszego wzajemnego zaufania.

Message from the Memorial would not be so audible in the world without the daily work of the
journalists and our mutual trust.

W pracy mediów pomaga strona internetowa
prasa.auschwitz.org. 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.

Our website press.auschwitz.org supports
the media in their work. Here, one can find announcements of events, a set of core concepts
and messages related to Auschwitz, rules for
filming and photographing at the Memorial, as
well as a set of photographs for download and
free publication.

W 2017 r. specjalnie dla dziennikarzy zorganizowano kilkudniowe angielskojęzyczne seminarium „Historia – Pamięć i Odpowiedzialność”,
które służyło bardzo dokładnemu poznaniu historii miejsca, ale też dawało praktyczne narzędzia do pracy dziennikarskiej związanej z tematyką Auschwitz i Holokaustu.

In 2017, a multi-day English seminar titled “History—Memory and Responsibility,” was organized specially for journalists, which served to
precisely understand the history of the site and
provide practical tools for journalistic work related to the subject of Auschwitz and the Holocaust.

W roku ubiegłym w Miejscu Pamięci relacjonowało kilkuset dziennikarzy z całego świata.
Oprócz tego produkcje dokumentalne realizowało 99 ekip filmowych.

In the previous year, several hundred journalists
from around the world reported on events at the
Memorial. Also, documentary films were produced by 99 film crews.

THE MEDIA AND MEMORY

2

Paweł Sawicki
Biuro Prasowe
Press Office

1. Shooting of the film
about the 70 years
of the Museum

3

3. Information for
journalists on the website
press.auschwitz.org
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W YSTAW Y

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

Alicja Wójcik
Kierownik
Wystawiennictwa
Head of Exhibitions

1

Wielka wystawa monograficzna
„Nie tak dawno. Nie tak daleko” to tytułowe przesłanie podróżującej wystawy o historii i znaczeniu Auschwitz. Największa tego typu ekspozycja w historii odwiedzi w ciągu 7 lat 14 miast
na całym świecie. Pierwsza odsłona miała miejsce w Madrycie. Na ok. 2500 metrów kwadratowych prezentowanych jest ponad 600 oryginalnych przedmiotów, pochodzących w większości
ze Zbiorów Muzeum Auschwitz, ale też z innych
muzeów i instytucji, m.in. z: Yad Vashem w Jerozolimie, Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie
oraz prywatnych kolekcjonerów.
1. Barak z Auschwitz
III-Monowitz na wystawie
w Madrycie
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Ekspozycja powstała dzięki współpracy hiszpańskiej firmy Musealia kierowanej przez Luisa Ferreiro

i międzynarodowego zespołu kuratorów, m.in. dr.
Michaela Berenbauma, dr. Roberta Jana van Pelta
i Paula Salmonsa, z ekspertami Muzeum Auschwitz:
konserwatorami, archiwistami oraz historykami
Centrum Badań, którym kieruje dr Piotr Setkiewicz.

Nowa Wystawa Główna
Zmiana wystawy głównej jest jednym z najważniejszych zadań Muzeum. Ekspozycja oddawana
będzie w trzech etapach – w latach 2021-2025.
Dobiegają końca prace nad projektem III części
wystawy poświęconej doświadczeniu obozowemu, która udostępniona zostanie odwiedzającym jako pierwsza. Nowa wystawa główna
powstaje dzięki finansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

EXHIBITIONS

Great monographic exhibition
“Not long ago. Not far away” is the title message of
the traveling exhibition about the history and significance of Auschwitz. The largest exhibition of
this type in history will visit 14 cities around the
world within 7 years. The first presentation took
place in Madrid. Over 600 original objects, mainly
from the Auschwitz Museum Collections, as well as
other museums and institutions, including the Yad
Vashem in Jerusalem, the Holocaust Museum in
Washington and private collectors are presented on
an area of approximately 2,500 square meters.
The exhibition was created thanks to the cooperation of the Spanish company Musealia led
by Luis Ferreiro, and the international team of

curators, including Dr. Michael Berenbaum, Dr.
Robert Jan van Pelt and Paul Salmons with experts of the Auschwitz Museum: conservators,
archivists and historians of the Research Center
led by Dr. Piotr Setkiewicz.

New Main Exhibition
The change of the main exhibition is one the most
important tasks of the Museum. The exhibition
will be rendered in three stages—in the years
2021–2025. Works on the project for Part III of
the exhibition dedicated to the camp experience
are on the verge of completion. This part will be
presented to the public first. The new main exhibition is being created thanks to funding from the
Ministry of Culture and National Heritage.

1. Barrack from Auschwitz
III-Monowitz at the
exhibition in Madrid
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W YSTAW Y

1

Aktualne prace obejmują opracowanie specjalistycznych gablot, systemu zabudowy, postumentów, plansz i tablic. Osobnym zagadnieniem jest
wybór obiektów i materiałów ikonograficznych
do II części wystawy poświęconej Zagładzie,
m.in. części krematoryjnych oraz mienia zagrabionego deportowanym do obozu: drobnych
przedmiotów użytku osobistego, ubranek dziecięcych, obiektów dotyczących tożsamości żydowskiej.

Wystawy Czasowe
1. Byłe więźniarki na
wystawie „Archeologia”
2. Na wystawie „Twarzą
w twarz. Sztuka
w Auschwitz” w Muzeum
Narodowym w Krakowie

36

„Archeologia”
W Miejscu Pamięci Auschwitz i w siedzibie
UNESCO w Paryżu pokazano osobiste przedmioty należące do ofiar Auschwitz, odnalezione w 1967 r. podczas prac archeologicznych
w rejonie komory gazowej i krematorium III
w Birkenau.

„Twarzą w twarz. Sztuka w Auschwitz”
Pierwsza tak obszerna prezentacja oryginalnych prac, wykonanych w obozie przez
więźniów Auschwitz, zrealizowana wspólnie z Muzeum Narodowym w Krakowie.
Pokazano na niej blisko 200 oryginalnych
prac, w przeważającej części wykonanych
nielegalnie.
„Od 14 VI znajduję się w obozie koncentracyjnym Auschwitz”
Prezentacja kolekcji 21 listów wysłanych
z Auschwitz przez Tadeusza Korczowskiego
(nr obozowy 373), a przekazanych do Muzeum przez rodzinę byłego więźnia.
„Ludzie i Wydarzenia”
Wystawa plenerowa przygotowana na 70-lecie
utworzenia Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

EXHIBITIONS

2

Current works include the development of specialized display cases, built-in systems, pedestals, display and information boards. A different
issue is the choice of objects, and iconographic
materials for the Part II of the exhibition dedicated to the extermination, including components of the crematoria and property looted
from those deported to the camp: small personal
items, children’s clothes, and objects related to
Jewish identity.

Temporary Exhibitions
“Archaeology”
The personal items of Auschwitz victims, discovered in 1967 during archaeological works
in the area of the gas chamber and crematorium III in Birkenau were presented at the
Auschwitz Memorial and the headquarters of
UNESCO in Paris.

“Face to Face. Art in Auschwitz”
The exhibition prepared in collaboration with
the National Museum in Krakow was the first
in history of such extensive presentation of
authentic works created by prisoners of Auschwitz. Nearly 200 original works were presented, most of which were created illegally.
“Since June 14, I have been imprisoned in the
Auschwitz concentration camp”
The presentation of a collection of 21 camp
letters sent from Auschwitz by a prisoner
of the first transport, Tadeusz Korczowski
(prisoner no. 373) donated by his family to
the Memorial.
“People and Events”
An outdoor exhibition prepared on the occasion of the 70th anniversary of the creation
of the Auschwitz-Birkenau State Museum.

1. Former female prisoners
at the exhibition
“Archaeology”
2. At the exhibition “Face
to Face. Art in Auschwitz”
at the National Museum
in Krakow
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„Przemysł i Holokaust. Topf und Söhne”
Wystawa poświęcona historii firmy, która
wybudowała piece krematoryjne w obozie
Auschwitz-Birkenau. Ekspozycja została
przygotowana przez Fundację Miejsc Pamięci
Buchanwald i Mittelbau-Dora we współpracy
z Żydowskim Muzeum w Berlinie oraz Muzeum Auschwitz.

1. Wystwa „Forbidden Art”
w West Point
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„Przeżyłem obóz”
Wystawa prezentowała 34 wielkoformatowe
zdjęcia byłych więźniów obozu KL Auschwitz, wykonanych przez Stefana Hanke.

„Gusen. Granit i śmierć, pamięć i zapomnienie”
Wystawa poświęcona niemieckiemu obozowi
koncentracyjnemu Gusen, którą przygotowało Muzeum Historii Polski we współpracy
z Fundacją Polsko-Niemieckie Pojednanie.

Wystawy objazdowe
W 2017 r. miało miejsce ponad 70 prezentacji
wystaw objazdowych w Grecji, Niemczech, Polsce, Stanach Zjednoczonych i we Włoszech.

EXHIBITIONS

“Industry and the Holocaust. Topf und Söhne”
An exhibition dedicated to the history of the
company that built the crematoria ovens at
the Auschwitz-Birkenau. The exhibition was
prepared by Buchanwald and Mittelbau-Dora
Memorials Foundation in cooperation with
the Jewish Museum in Berlin and the Auschwitz Museum.

“Gusen. Granite and death, memory and oblivion”
The exhibition dedicated to the German Nazi
concentration camp Gusen was prepared by
the Museum of Polish History in cooperation with the Polish-German Reconciliation
Foundation.

“I survived the camp”
The exhibition presented 34 large-format
photographs of former prisoners of Auschwitz taken by Stefan Hanke.

In 2017, 70 presentations of traveling exhibitions were held in Germany, Slovakia and the
United States.

Traveling exhibition

1. “Forbidden Art”
exhibition at West Point
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Najciekawsze publikacje Muzeum tłumaczone są
na kilkanaście języków obcych. Dostępne są one
w księgarniach na terenie Miejsca Pamięci i w internecie (ksiegarnia.auschwitz.org).

Jadwiga Pinderska‑Lech
Kierownik Wydawnictwa
Head of Publications

Podczas Targów Książki w Turynie, drugich co
do wielkości w Europie, zaprezentowane zostało
włoskie tłumaczenie „Bajek z Auschwitz”, publikacji zawierającej reprinty sześciu bajek narysowanych i napisanych w obozie po kryjomu przez
więźniów. Promocji „Favole di Auschwitz” towarzyszyła wystawa oraz spotkanie z Batshewą
Dagan, ocalałą, poetką i pisarką literatury dziecięcej.

wybór 10 książek wspomnieniowych
autorstwa byłych więźniów auschwitz
Dziesięć książek wspomnieniowych w wersji polskiej i angielskiej autorstwa byłych więźniów,
które składają się na to wydanie, to dziesięć różnych, odmiennych perspektyw widzenia Auschwitz. Różnorodne historie doskonale pokazują
złożoność obozu Auschwitz.

1. Wybrane nowe
publikacje Muzeum
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początki obozu birkenau w świetle
materiałów źródłowych.
Wybór stu niemieckich dokumentów, publikowanych w większości po raz pierwszy, ilustruje
chronologicznie chaotyczność decyzji SS na etapie planowania. Jednak z dokumentów jasno
wynika, że od początku zakładano, iż Birkenau
będzie pełnił funkcję obozu nie tylko koncentracyjnego, ale również zagłady.

głosy pamięci nr 12:
kobiety w kl auschwitz
Monograficzne opracowanie tematu porusza
bardzo wiele aspektów losu kobiet deportowanych do Auschwitz.
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Zalmen Gradowski
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THE PUBLISHING HOUSE

Les manuscrits
d’un Sonderkommando
retrouvés à Auschwitz

3

The most interesting publications of the Museum
are translated into over a dozen languages. They
are available on the site of the Memorial and the
online book store (books.auschwitz.org).
During the Book Fair in Turin, which is the
second largest in Europe, an Italian translation of “Fairy tales from Auschwitz” was
presented—a publication containing reprints
of six fairy tales drawn and written secretly
in the camp by prisoners. The promotion of
“Favole di Auschwitz” was accompanied by an
exhibition and meeting with Batsheva Dagan,
an Auschwitz survivor, poet and writer of children’s literature.

ten memoirs by former auschwitz
prisoners
The ten memoirs in English and Polish versions by former Auschwitz prisoners that make
up this edition are ten different and diverse
perspectives of Auschwitz. The diverse stories
perfectly show the complexity of the Auschwitz
camp.

4

the origins of the birkenau camp in
the light of the source materials
A selection of one hundred German documents,
published in most cases for the first time, which
chronologically illustrates the chaotic decisions
of the SS at the planning stage. However, it is
clear from the documents that from the beginning it was assumed that Birkenau would be
a concentration and extermination camp.

voices of memory 12:
women in auschwitz
The monographic elaboration of the subject raises many aspects of the fate of women deported
to Auschwitz.

1. New publications of the
Museum
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the more i know,
the less i understand

katalog „twarzą w twarz.
sztuka w auschwitz”

Publikacja prezentująca wybór esejów studentów
University of British Columbia w Kanadzie napisanych po pobytach seminaryjnych w Miejscu
Pamięci Auschwitz.

W katalogu towarzyszącym wystawie można zobaczyć reprodukcje 200 prac stworzonych przez
więźniów w obozie oraz przeczytać biografie artystów.

„biały domek”.
historia zagłady w bunkrze ii

znajduję się w sercu piekła.
notatki więźnia sonderkommando
odnalezione w auschwitz

Na potrzeby masowych mordów Niemcy zaadaptowali na komorę gazową dom wysiedlonych
Polaków, usytuowany w pobliżu powstającego
obozu Birkenau. Do dzisiaj zachowały się jedynie
jego fundamenty. Opracowanie zawiera dokładny opis zarówno „białego domku”, jak i jego otoczenia.

1. Wybrane nowe
publikacje Muzeum
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Po raz pierwszy w jednym tomie zebrano wszystkie odnalezione po wojnie na terenie krematoriów Birkenau rękopisy Załmena Gradowskiego,
więźnia Sonderkommando. Rękopisy zostały na
nowo przełożone z jidysz. Publikację wydano
jednocześnie w sześciu językach: angielskim,
francuskim, hiszpańskim, niemieckim, polskim
i włoskim.

THE PUBLISHING HOUSE

3

4

the more i know,
the less i understand

catalogue “face to face. art
in auschwitz”

Publication presenting a selection of essays by
students of the University of British Columbia in
Canada, written after the seminar visits to the
Auschwitz Memorial.

In the catalogue accompanying the exhibition,
you can see reproductions of 200 works created
by inmates in the camp, and read biographies of
the artists.

“biały domek”
[the little white house].
history of extermination
in bunker ii

i am in the very heart of hell.
notes of a sonderkommando
prisoner discovered in auschwitz

For the purposes of mass murder, the Germans
adapted a house of displaced Poles that was situated near the emerging Birkenau camp to a gas
chamber. Until date, only its foundations were
preserved. The study contains a detailed description of both the “little white house” and its surroundings.

For the first time, all the manuscripts of Załmen
Gradowski, a prisoner of the Sonderkommando,
discovered after the war in the area of the Birkenau crematoria were collected into one volume.
The manuscripts were re-translated from Yiddish. The publication was issued simultaneously
in six languages: English, French, Spanish, German, Polish and Italian.
1. New publications of the
Museum
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BADANIA NAD HISTORIĄ
AUSCHWITZ

dr Piotr Setkiewicz
Kierownik
Centrum Badań
Head of
Research Center

1

1. Wizyta sędziów
Międzynarodowego
Trybunału Karnego
z Hagi
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Dzięki prowadzonym badaniom historycznym
na nowych dokumentach i świadectwach cały
czas jesteśmy w stanie odkrywać nowe fakty
na temat dziejów Auschwitz.

zowych losach dzieci i młodzieży, a także Białorusinach, członkach czeskiej organizacji ruchu
oporu „Sokół” i Polakach osadzonych w Auschwitz za pomoc Żydom.

W 2017 r. prace historyków Muzeum skupiły się
na początkach i rozwoju infrastruktury obozowej. Szczegółowe badania dotyczyły m.in. początków niemieckiego nazistowskiego obozu
Auschwitz II-Birkenau, historii krematorium
w obozie Auschwitz I oraz drugiej prowizorycznej komory gazowej.

Podjęto także zagadnienia wysiedleń ludności
polskiej i żydowskiej z Oświęcimia i sąsiednich
miejscowości w latach 1940-41, a także kontynuowano pracę nad historią załogi SS.

Skupiano się również na analizie losów poszczególnych grup więźniarskich, m.in. Żydach
słowackich, więźniach Sonderkommando, obo-

Historycy Centrum Badań brali udział w licznych konferencjach naukowych na całym świecie, m.in. w: Akko, Berlinie, Detroid, Flossenbürgu, Lohamei HaGetaot, Nowym Jorku, Orchard
Lake, Terezinie, Wixom i Vancouver.

RESEARCH ON THE HISTORY
OF AUSCHWITZ

Through research conducted on new historical
documents and testimonies, we are able to discover new facts about the history of Auschwitz.

in the camp, as well as Belarusians, members
of the Czech resistance movement “Falcon” and
Poles imprisoned in Auschwitz for helping Jews.

In 2017, the work of the Museum’s historians focused on the origins and development of camp
infrastructure. Detailed research concerned,
among other things, the beginnings of the German Nazi Auschwitz II-Birkenau camp, the history of the crematorium in the Auschwitz I camp,
and the second makeshift gas chamber.

The issues of displacement of the Polish and
Jewish population from Oświęcim and neighboring towns in the years 1940–1941 were also
discussed, and work was continued on the history of the SS garrison.

Particular attention was also paid to the analysis of the fate of particular groups of prisoners,
among others, Slovak Jews, Sonderkommando
prisoners, the fate of children and young people

Historians of the Research Center participated
in numerous scientific conferences around the
world, among others, Akko, Berlin, Detroit, Flossenbürg, Lohamei HaGetaot, New York, Orchard
Lake, Terezín, Wixom and Vancouver.

1. Visit of the judges of the
International Criminal
Court in The Hague
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AUTENTYZM
I PAMIĘĆ
AUTHENTICITY
AND REMEMBR ANCE

ARCHIWUM

dr Wojciech Płosa
Kierownik Archiwum
Head of Archives

dr Krzysztof Antończyk
Kierownik
Repozytorium Cyfrowego
Head of
Digital Repository
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Zbiory Archiwum w mijającym roku wzbogaciły się o 2112 oryginalnych dokumentów

1. Książeczka wojskowa
Amona Götha,
komendanta KL Plaszow
2. Karta pocztowa wysłana
w listopadzie 1941 r.
przez Fritza Mayera
z Szanghaju do Camilli
Aadler w Wiedniu
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Unikatowy zbiór 1893 dokumentów i 29 fotografii składa się na przekazaną do Archiwum kolekcję stworzoną przez Władysława Ratha, ocalałego z Szoa. Większość dokumentów dotyczy
Zagłady, lecz znajdują się tam także dokumenty
dotyczące więźniów przebywających w czasie
II wojny światowej w obozach pracy przymusowej, obozach internowania, jak również jeńców
wojennych. W kolekcji tej znalazła się także książeczka wojskowa Amona Götha, komendanta
obozu w Płaszowie.
Na szczególną uwagę zasługuje zbiór 21 listów
obozowych wysłanych z KL Auschwitz przez
Tadeusza Korczowskiego, więźnia KL Auschwitz (nr obozowy 373), który trafił do obozu
14 czerwca 1940 r.

O losach Pawła Gnioździorza, więźnia KL Auschwitz (nr obozowy 127870), opowiada z kolei kolekcja korespondencji, jaka po nim pozostała.
Zbiór ten obejmuje bowiem 15 kart pocztowych
wysłanych z więzienia w Mysłowicach i 24 listy
obozowe wysłane z KL Auschwitz.
Archiwum wzbogaciło się także o 306 fotografii.
Wśród nich zwraca uwagę zbiór 15 oryginalnych
zdjęć nieznanego autora przedstawiających teren obozu KL Auschwitz III-Monowitz i zakładów IG Farben.
Informacje o byłych więźniach
Biuro ds. Byłych Więźniów odpowiedziało na
7254 zapytania dotyczące losów byłych więźniów. Kwerendy są wykonywane na potrzeby
byłych więźniów i ich rodzin, instytucji, pracowników naukowych, wydawnictw i placówek muzealnych.

THE ARCHIVE

2

The collections of the Archive were enriched
with 2,112 original documents in 2017
The unique collection donated to the Archives
that consists of 1,893 documents and 29 photographs was created by Władysław Rath, a survivor of the Shoah. Most of the documents relate to the Holocaust; however, there are also
documents on prisoners who were placed during
World War II in forced labor camps, internment
camps, as well as prisoners of war. The collection
also includes the military book of Amon Göth,
commandant of the camp in Plaszow.
Particularly noteworthy is the collection of
21 camp letters sent from Auschwitz by Tadeusz
Korczowski, an inmate of Auschwitz (prisoner
number 373), who was brought to the camp on
14 June 1940.

A collection of letters tells also the fate of Paweł
Gnioździorz, a prisoner of Auschwitz (prisoner
no. 127870). This collection includes 15 postcards sent from the prison in Mysłowice and
24 camp letters sent from Auschwitz.
The Archive was also enriched with 306 photographs. Particular attention among them is
drawn to 15 original photographs of an unknown
author, presenting the premises of the Auschwitz
III-Monowitz camp and the IG Farben plants.
Information about former prisoners
The Bureau for Former Prisoners responded to
7,254 inquiries on the fate of former prisoners.
Preliminary research is conducted on request
of former prisoners and their families, institutions, academic staff, publishing houses and
museums.

1. Military book of Amon
Göth, commandant
of Plaszow
2. Postcards sent in
November 1941 by Fritz
Mayer from Shanghai to
Camillia Aadler in Vienna
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Repozytorium cyfrowe

1. Urządzenia do
wytwarzania zasłony
dymnej na wypadek
nalotu bombowego
na zakłady IG Farben
w Monowitz
2. List obozowy Tadeusza
Korczowskiego
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W bazach danych gromadzących informację
o więźniach i deportowanych do obozu znajduje
się obecnie 1,16 mln wpisów-rekordów. Każdy
z nich odpowiada pojedynczemu wystąpieniu
nazwiska bądź numeru więźniarskiego w poobozowej dokumentacji archiwalnej.
W roku 2017 do cyfrowego zasobu wprowadzono
łącznie 40 tysięcy nowych rekordów. Znalazły się wśród nich dane o więźniach i deportowa-

nych m.in. z list transportowych do KL Auschwitz z Theresienstadt, meldunki z tzw. szpitala
obozowego (HKB) w Auschwitz, listy osób przeniesionych z KL Auschwitz do KL Gross-Rosen,
KL Natzweiler i KL Dachau.
W minionym roku z możliwości przeszukiwania
udostępnionego w ten sposób zasobu skorzystało 200 tysięcy indywidualnych odwiedzających
stronę internetową.

THE ARCHIVE

2

Digital Repository
Currently, the databases that collect information about prisoners and deportees to the camp
contain 1.16 million entries. Each of them corresponds to a single occurrence of a surname
or a prisoner number in the post-camp archive
documentation.
In 2017, a total of 40 thousand new entries
were introduced to the digital repository. These
include data on prisoners and deportees, as well

as a list of transports to Auschwitz from Theresienstadt, reports from the so-called camp
hospital (HKB) in Auschwitz, a list of persons
transferred from Auschwitz to Gross-Rosen,
Natzweiler and Dachau.
In the previous year, 200 thousand visitors used
the online search option provided via the digital
resource.

1. Equipment for the
production of a smoke
screen in the event of an
air raid on the IG Farben
plant in Monowitz
2. Camp letters of Tadeusz
Korczowski
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ZBIORY

1

18 obrazów Davida Olère
Prace Davida Olère prezentują ogromną
wartość historyczną, był bowiem jedynym
członkiem Sonderkommando, który swoje
doświadczenia udokumentował na obrazach
i rysunkach. Muzeum posiada obecnie największy na świecie zbiór prac namalowanych przez
tego autora. Pozyskanie obrazów możliwe było
dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Elżbieta Cajzer
Kierownik Zbiorów
Head of Collections

1. Nowy magazyn na
poobozowe tekstylia
2. Obiekty archeologiczne
wykopane w 1967 r.
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Modernizacja magazynów na tkaniny
Zakończyły się prace związane z modernizacją
magazynów na tkaniny poobozowe, m.in. pasiaki więźniarskie oraz ubrania i tałesy ofiar.
Pomieszczenia zostały wyposażone w bezpieczny dla zbiorów muzealnych system gaszenia.
Po wykonaniu remontu magazyny wyposażono
w specjalnie zaprojektowane szafy: lekkie i bez-

pieczne, wykonane z materiałów trudnozapalnych oraz takich, które nie wchodzą w reakcje
z obiektami zabytkowymi. W szafach zastosowano różne systemy do przechowywania tkanin
tj. wałki, szuflady, półki. Projekt został sfinansowany przez Fundację Auschwitz-Birkenau.
Nowe gabloty na buty i walizy
W 2017 r. zmodernizowano gabloty z bucikami
dziecięcymi, butami i walizami znajdujące się na
ekspozycji głównej. W trakcie prac oczyszczono
i zabezpieczono eksponowane obiekty. Nowa
konstrukcja podestu na walizy pozwoliła zachować charakter ekspozycji, jednocześnie zapewniając bezpieczne ułożenie obiektów.

COLLECTIONS

2

18 paintings of David Olère
The works of David Olère present a substantial
historical value because he was the only member
of the Sonderkommando, who documented his
experiences in paintings and drawings. The Museum currently has the largest collection in the
world of works painted by this author. The acquisition of these paintings was possible thanks to
the Ministry of Culture and National Heritage.
Modernization of the storage for textiles
Works have been completed on the modernization of storage facilities for post-camp textiles,
including striped prisoners’ uniforms, as well as
clothes and tallitots of victims.
The rooms have been equipped with a fire-extinguishing system that is safe for the Museum
Collections. Upon completion of the renovation,
the storage was equipped with specially designed

cabinets: lightweight and safe, made from nonflammable materials that are non-reactive with
historic objects. The cabinets are equipped with
various storage systems for textiles, such as
rollers, drawers and shelves. The project was financed by the Auschwitz-Birkenau Foundation.
New display cases for shoes and suitcases
In 2017, we modernized the display cases for
children’s shoes, shoes and suitcases at the main
exhibition. During the works exhibited items
were cleaned and secured. The structure of the
platform for suitcases allows us to maintain the
character of the exposition while ensuring safe
arrangement of the objects.
1. New storage for
post-camp textiles
2. Archaeological objects
excavated in 1967

53

PR ACE KONSERWATORSKIE

1

Dzięki finansowaniu Fundacji Auschwitz-Birkenau rozwijają się na coraz większą skalę prace
konserwatorskie służące zachowaniu autentyzmu Miejsca Pamięci.

Jolanta Banaś-Maciaszczyk
Kierownik Konserwacji
Head of Preservation

1. Konserwacja waliz
2. Badanie odporności
warstw barwnych na
oznaczeniu obozowym
bluzy więźniarskiej
w technice MFT
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Kompleksowe prace obejmują poobozowe budynki, baraki wieźniarskie, ruiny, drogi i inne
elementy infrastruktury obozowej, m.in. trwają
prace przy dwóch pierwszych barakach murowanych na odcinku BIb w Birkenau, przygotowany
został także program prac dla czterech kolejnych
budynków. Poza standardowymi działaniami
konserwatorskimi, takimi jak podklejanie nawarstwień malarskich lub zabezpieczenie cegieł
i elementów drewnianych, wykonano wzmocnienia i podbicia fundamentów, izolację gruntową
oraz drenaż opaskowy.
Uzupełnieniem tych prac są prowadzone na
szeroką skalę badania archeologiczne, dzięki
którym odsłonięto liczne pozostałości reliktów

2

ceglanych oraz kamiennych, przebadano nawarstwienia historyczne, a także odnaleziono liczne
przedmioty należące do więźniów.
Ze względu na napór gruntu konieczne są
wzmocnienia ścian rozbieralni ruin komór
gazowych krematoriów II i III. W 2017 r. wykonano je dla ścian północnej i zachodniej krematorium III. Wcześniej, dzięki finansowaniu
Fundacji Ronalda S. Laudera, zabezpieczono już
ściany ruin komór gazowych II i III.
Rozpoczęły się badania konserwatorskie bloku więźniarskiego nr 1 na terenie dawnego
KL Auschwitz I. Dzięki pozyskanym informacjom możliwe będzie opracowanie dokumentacji
projektowej remontu tego budynku.
Prowadzony jest także bieżący monitoring stanu
fitosanitarnego historycznych drzew na terenie
Muzeum. W 2017 r. wykonano badania tomogra-

PRESERVATION WORKS

With funding from the Auschwitz-Birkenau
Foundation, preservation works are developed
continuously on a larger scale to preserve the authenticity at the Memorial.
The comprehensive work covers the post-camp
buildings, prisoners’ barracks, ruins, roads and
other elements of the post-camp infrastructure,
including on-going works on the first two brick
barracks in the BIb section in Birkenau, while
a program has been prepared for works on four
subsequent buildings. In addition to standard
conservation activities such as gluing of paint
layers or securing bricks and wooden elements,
we also conducted a reinforcement of the foundation, insulation of the ground floor, as well as
perimeter drainage.
These works are complemented by large-scale archaeological research through which many brick
and stone remains have been unveiled, historical

stratifications have been examined, and numerous objects belonging to the victim have been
discovered.
Due to ground pressure, it is necessary to reinforce the walls of the ruins of the gas chamber
and crematoria II and III undressing room.
In 2017, it was performed on the northern and
western walls of crematorium III. In the past the
walls of ruins of gas chambers II and III were
protected thanks to the financial support of the
Ronald S. Lauder Foundation.
Conservation analysis has begun for prisoners’
Block 1 on the grounds of the former Auschwitz I.
Thanks to information obtained it will be possible to develop a project documentation for the
renovation of this building.
We have also introduced regular monitoring of
the phytosanitary condition of the historic trees

1. Conservation
of suitcases
2. Analysis of resistance
of color layers on
a prisoner’s blouse mark
using MFT technique
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PR ACE KONSERWATORSKIE

1

ficzne wszystkich drzew tzw. Birkenallee oraz
przygotowano projekt rewaloryzacji wtórnego
drzewostanu za pomnikiem w Birkenau.
Nadal realizowane są prace związane z regulacją stosunków wodnych w Birkenau. Wykonano
czyszczenie przepustów rowów wraz z inspekcją
TV oraz dokumentacją fotogrametryczną.
1. Prace archeologiczne
przy konserwowanym
baraku murowanym
2. Zdjęcie włókien bawełny
z wnętrza historycznej
walizy
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W pracowniach i laboratoriach muzealnych
coraz większa liczba przedmiotów poddawana jest zabiegom konserwatorskim: 200
obiektów archeologicznych, 174 obozowe prace
artystyczne, a także ponad 500 przedmiotów ze

Zbiorów, 38 tkanin – ubranek dziecięcych, ponad 700 listów obozowych, 65 planów zespołu
Zentralbauleitung, 50 waliz, 20 koszy, 15 puszek
po Cyklonie B i 30 elementów krematoryjnych.
W pracach badawczych skupiano się m.in. na
zjawisku rozwłókniania drewna, metodyce dezynfekcji tekstyliów czy odczytywaniu treści
z nieczytelnych dokumentów Sonderkommando
m.in. przy użyciu kamery hiperspektralnej.

PRESERVATION WORKS

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

2

on the grounds of the Museum. In 2017, all trees
of the so-called Birkenallee were subjected to tomographic examination, and a project has been prepared to regenerate the secondary stand behind
the monument in Birkenau.
Works are still in progress related to the regulation of water relations in Birkenau. We have
conducted the cleaning of the drainage culverts
along with TV inspection and photogrammetric
documentation.
A growing number of objects are subjected
to conservation treatment at the Museum’s

workshops and laboratories: these included 200
archaeological objects, 174 camp artworks, as
well as over 500 items from the Collections, 38
textiles—children’s clothing, over 700 camp letters, 65 plans of the Zentralbauleitung, 50 suitcases, 20 baskets, 15 empty cans of Zyklon B and
30 crematoria elements.
The research work focused on the phenomenon
of pulping wood, disinfection methodology for
textiles, or deciphering content from illegible
Sonderkommando documents, among others, using a hyperspectral imaging camera.

1. Archaeological works
at the preserved brick
barracks
2. Image of cotton fibres
from the historical
suitcase
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ROZWÓJ MUZEUM I MIEJSC A PAMIĘCI

Paulina Krasowska-Ziomek
Kierownik Inwestycji
Head of Development

1

Rozwój Muzeum i Miejsca Pamięci najlepiej ukazują aktualne wielkie projekty inwestycyjne.
Dzięki funduszom Unii Europejskiej trwają
prace adaptacyjne Starego Teatru na siedzibę
Centrum Edukacji. Budynek będzie zawierał
m.in. sale wykładowe i konferencyjne, duże audytorium, przestrzenie dla naukowców i badaczy
oraz dostępną bibliotekę.
Ukończone zostały przygotowania do budowy
nowej infrastruktury obsługi odwiedzających, wraz z parkingiem, księgarnią i inną niezbędną infrastrukturą dla tak wysokiej liczby
osób. Projekt zakłada także budowę hostelu dla
wolontariuszy i uczestników projektów edukacyjnych i konferencji.
Trwają wstępne prace koncepcyjne nad lokalizacją i specyfikacją całkowicie nowego budynku
przeznaczonego dla poobozowych zbiorów i archiwaliów.
1. Projekt nowego Centrum
Obsługi Odwiedzających
2. Fragment projektu
Nowej Wystawy Głównej

58

Prace konserwatorskie finansowane przez Fundację Auschwitz-Birkenau obejmują kolejne
budynki i obiekty poobozowe. W ostatnich
latach liczba dyplomowanych konserwatorów,
archeologów, inżynierów lub np. mikrobiologów
pracujących przy projektach konserwatorskich
wzrosła kilkukrotnie.
Podjęto również decyzję o stworzeniu stałej
wystawy sztuki więźniarskiej w budynku byłej
kuchni obozowej w Auschwitz I. Projekt ten pozwoli bez słów, a bardzo wyraziście ukazać ludzki dramat ofiar obozu.
Przygotowywane są kompleksowe projekty konserwatorskie i budowlane dla sześciu bloków
w Auschwitz, gdzie w najbliższych latach znajdzie się nowa wystawa główna Muzeum.
Rozwijane są także inwestycje podnoszące bezpieczeństwo zarówno obiektów poobozowych,
jak i osób odwiedzających Miejsce Pamięci.

MUSEUM AND MEMORIAL DEVELOPMENT

BLOK HISTORYCZNY NR A - 8
grafika/reprodukcja A-8.03.02_04
Portret nieznanego więźnia

grafika/reprodukcja A-8.03.02_02
Portret Daniela Boguszewskiego
grafika/reprodukcja A-8.03.02_03
Portret Stanisława Ledermanna

+ 3,14

poziom istniejącego sufitu;
poziom należy zweryfikować
na budowie;

198
19,5

26

26

26

29

26

19,5

26

+ 3,14
11

SW

11

POMIESZCZENIE NR A-8.03

11

3

19

A-8.03

grafika/reprodukcja A-8.03.02_05
Portret Pawła Falka

+ 2,80

10

5

+ 2,80

A-8.03.02

projektowana szczelina
h = 3cm;

projektowana szczelina
h = 3cm;

LEGENDA

95

70

część ruchoma systemu wystawienniczego - płyta wykończona
jednostronnie płytą mineralno-akrylową;

oświetlenie
konturowe grafiki/reprodukcji

PLANSZA nr A-8.03.02
Założenia projektowe:
 wymiary: szer. 420 x wys. 208 ;
 materiał - płyta mineralno-akrylowa;
 oświetlenie grafik/reprodukcji - reflektory typu LED umieszczone w suficie;
 dostęp do okien poprzez rewizję w SW;

grafika/reprodukcja
208

11

13

UWAGA: przedstawione rewizje (R) należy traktować jako przykład, do rozwiązania na etapie
projektu wykonawczego; Sugeruje się wykonanie okien otwieranych z zewnątrz na zewnątrz, tak
aby rewizje ze środka budynku nie były projektowane/wykonywane;

8a

TABLICA nr A-8.03.02_01
Założenia projektowe:

PLANSZA nr A-8.03.02

 wymiary: szer. 175 x wys. 84 cm (należy zweryfikować na etapie opracowania projektu
wykonawczego);

70

9

PLANSZA nr A-8.03.02

40

 tablica wykonana (nadrukowana/grawerowana/inkrustowana) bezpośrednio na planszy z płyty

40

mineralno-akrylowej;

 sugeruje się wykonanie oznaczeń metodą inkrustacji w płycie planszy wykonanej z płyty
mineralno-arkylowej;

SW

 dobór wykonania tablicy należy uzgodnić z Zamawiającym;

detal 1
tablica z winklami nr A-8.03.02_01

20
198

111

GRAFIKA/REPRODUKCJA nr A-8.03.02_02; A-8.03.02_03; A-8.03.02_04; A-8.03.02_05
Założenia projektowe:
 wymiary: szer. 66 x wys. 95 x gr. 2 cm;
 sposób wykonania kopii grafiki do uzgonienia z Zamawiającym;
 grubość ramy zależne od rodzaju wybranego podłoża dla grafiki;
 montaż - zawieszenie elementu na planszy, należy założyć dodatkowe wzmocnienia w części
podkonstrukcji planszy;

projektowany cokół h=10 cm;
(listwa cokołowa 8cm +
szczelina went. 2 cm)

420
64

64

tablica z winklami nr A-8.03.02_01

± 0,00

± 0,00

poziom surowego istn. stropu

poziom surowego istn. stropu

PRZEKRÓJ A-A

ROZWINIĘCIE ŚCIANY - PLANSZA +
GRAFIKI/REPRODUKCJE
PRZEKRÓJ B-B

pas - frezowany, wgłębienie ok. 0,3 cm

UWAGI:
1. kształt i wielkość
podkonstrucji ścian działowych, obudowy ściennej i systemu
wystawienniczego są poglądowe;
2. usytowanie ww. podkonstrukcji względem przegród budowlanych obrazuje wytyczne
konserwatorskie tj. brak możliwości jej montażu do tych przegód lub możliwość miejscowego
montażu;
3. rodzaj materiału, kształt, wymiary, miejsce usytuowania ww. podkonstrukcji oraz sposób
i ilość elementów mocujących do przegród budowalnych należy dobrać indywidualnie do
każdego systemu wystawienniczego;
4. sposób oraz ilość elementów mocujących uzgodnić z Zamawiającym;

4,5

111

projektowany cokół h=10 cm;
(listwa cokołowa 8cm +
szczelina went. 2 cm)

11

5

A

tekst - frezowany,
wypełnienie kolorem czarnym

Istniejące przegrody budowlane - element oryginalny do
zabezpieczenia i zabudowy od strony wewnętrznej wg wskazań
z wytycznych konserwatorskich;

9

8a

9

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
32-603 Oświęcim
ul. Więżniów Oświęcimia 20

oznaczenia - inkrustowane,
kolor uzgodnić na etapie projektu wykonawczego

8a

Projektowana lokalizacja obiektów należących do systemu
wystawienniczego (SW) - grafika / reprodukcja;

Projektowana rewizja / dostęp do przestrzeni za projektowanymi
elementami systemu wystawienniczego (SW);

8

Założenie projektowe - filtry okienne;

8a

Założenie projektowe - zastosowanie wewn. folii okiennych imitujących
filtry okienne oznaczone wg pkt. 8;

9
11

18

Projekt Nowej Wystawy Głównej w Państwowym Muzeum Auschwitz Birkenau
w
Budynkach
historycznych
dawnego
obozu
koncentracyjnego Auschwitz I o numerach porządkowych A-9, i A-8.

Założenie projektowe - maskownica, blenda po obwodzie otworu
okiennego;
Projektowana obudowa w systemie szkieletowym - okładzina ścienna
kotwiona na konstrukcji nośnej 2x płyta GK;
Uwaga: obudowa kotwiona do istniejących przegród wg wskazań
z wytycznych konserwatorskich;
Projektowany sufit systemowy napinany;
Projektowana linia oświetlenia sufitowego w pom. wystawy, systemowa
szynowa (mocowane w przestrzeni sufitu napinanego) z reflektorami
kierunkowymi;

patrz UWAGA
w LEGENDZIE
11

19

R

SW

R

Inwestor:

tekst - frezowany,
wypełnienie kolorem czarnym

11

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Temat:

Projekt systemu wystawinniczego dla Nowej Wystawy Głównej
Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Branża:

R

Architektura

Opracowanie:

B

64

45

66

64

22

66

22

66

22

66

B

45

420

A

19

Nazwa inwestycji:

Projektowany system wystawienniczy (SW) - plansza;
Założenie projektowe - obłożenie konstrukcji materiałem typu płyty
mineralno - akrylowe;

R

4

SW

Tytuł rysunku:

ZESPÓŁ NOWEJ WYSTAWY GŁÓWNEJ
System Wystawienniczy (SW) - Plansza nr A-8.03.02 - WINKLE;
Grafiki/Reprodukcje nr A-8.03.02_02; A-8.03.02_03; A-8.03.02_04;
A-8.03.02_05; Tablica A-8.03.02_01;
RZUT / PRZEKRÓJ A-A / PRZEKRÓJ B-B

Format rys.:

DETAL 1

297/660

Nr projektu:

Data:

A/SW/8

Skala:

Wrzesień 2017

Nr rys.:

1:25

A/8.13.2

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji i udostępniania osobom trzecim tego opracowania, rysunku lub jego
części, bez wyraźnego upoważnienia Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.
All rights reserved, including the right to reproduce the present study, drawings or parts thereof to third parties without an express
consent of the Auschwitz-Birkenau State Museum in Oświęcim.
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The development of the Memorial is best portrayed by current major investment projects.
Thanks to EU funds, adaptation works are in
progress to transform the so-called Old Theater
building into the Headquarters of the Education Center. The building will include lecture
and conference halls, a large auditorium, spaces
for scientists and researchers, as well as a library.
Preparations have been completed for the construction of a new visitor service infrastructure, along with a car park, bookshop and other
necessary infrastructure to serve such a high
number of people. The project also envisages the
construction of a hostel for volunteers and participants of educational projects and conferences.
Preliminary conceptual works are underway for
the location and specification of an entirely new
building for the collections and archival materials of the former camp.

The preservation works financed by the Auschwitz-Birkenau Foundation include subsequent
buildings and facilities of the former camp.
In recent years, the number of qualified conservators, archaeologists, engineers or microbiologists working on conservation projects has increased considerably.
A decision was also made to create a permanent
exhibition of art made by prisoners of the camp
inside the building of the former camp kitchen in
Auschwitz I. This project will allow us to clearly
portray the tragedy of the camp’s victims without words.
Comprehensive conservation and construction
projects are being prepared for six blocks at
Auschwitz, where the Museum’s new main exhibition will be located in the coming years.
Investments are also being developed to improve
the safety of post-camp buildings and visitors of
the Memorial.
1. Design of the new
Visitors Center
2. Fragment of the desing
of the New Main
Exhibition

59

MIEJSCE PAMIĘCI AUSCHWITZ

1

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

Zbiory
W Miejscu Pamięci przechowujemy i chronimy
przedmioty pochodzenia obozowego oraz tę część
dobytku przywiezionego przez skazanych na Za‑
gładę Żydów, której Niemcy nie zdążyli zniszczyć
lub wysłać w głąb Rzeszy.

1. Tereny byłego obozu
Auschwitz II-Birkenau
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Są to m.in.:
• ok. 110 tys. butów;
• ok. 3,8 tys. waliz, w tym 2,1 tys. z napisami
pozostawionymi przez właścicieli;

•
•
•
•
•

ponad 12 tys. garnków;
prawie 470 protez i ortez;
390 sztuk odzieży obozowej, tzw. pasiaków;
246 sztuk tałesów;
ponad 4,1 tys. prac plastycznych (w tym ok. 2 tys.
wykonanych przez więźniów).

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

Archiwum
W muzealnym archiwum znajduje się prawie 250
metrów bieżących dokumentów.
Zbiór zawiera m.in.:
• ok. 39 tys. negatywów fotografii nowo 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‑
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Adam Kukla
Szef Straży Muzealnej
Head of Museum Security

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 kilometers
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.

Archives
There are almost 250 meters of documents in the
Museum Archives.
The collection includes:
• about 39,000 photographic negatives of newly
arrived prisoners, taken by the camp administra‑
tion;
• 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 cham‑
bers in Birkenau; approximately 500 photographs
of the buildings and grounds of Auschwitz taken

1. Premises of the former
Auschwitz II-Birkenau
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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.

1. Tereny byłego obozu
Auschwitz I
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Dokumenty obozowe i związane z obozem, m.in.:
• 48 tomów obozowych ksiąg zgonów, zawiera‑
jących blisko 70 tys. aktów zgonu zmarłych
i zamordowanych w Auschwitz;
• 248 tomów dokumentów Zentralbauleitung
der Waffen SS und Polizei Auschwitz (Central‑
nego Zarządu Budowlanego Waffen SS i Po‑
licji w Auschwitz), zawierających dokumen‑
tację techniczną i plany dotyczące budowy
i rozbudowy obozu, jego infrastruktury oraz
plany przebudowy miasta Oświęcimia;
• 64 tomy dokumentów „SS‑Hygiene Institut” (In‑
stytutu Higieny SS);
• 16 tomów akt personalnych więźniów;
• 13 tys. listów i kart wysłanych z obozu przez
więźniów;
• ok. 800 tys. klatek mikrofilmów (głównie kopii
dokumentów obozowych lub dokumentów pozy‑
skanych z innych źródeł);
• ponad 2 tys. nagrań z relacjami i wspomnieniami
byłych więźniów;

•
•

•

•

•

•
•

•

ponad tysiąc kaset wideo z materiałami o tematy‑
ce wojennej i obozowej;
ok. 130 filmów (taśma filmowa) fabularnych
i krótkometrażowych o tematyce wojennej
i obozowej;
167 tomów zespołu „Oświadczenia”, zawiera‑
jących ponad 3,5 tys. relacji byłych więźniów
obozów koncentracyjnych, robotników przymu‑
sowych, mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej itp.,
w sumie ponad 30 tys. stron;
282 tomy zespołu „Wspomnienia”, zawierają‑
ce ponad 1,4 tys. wspomnień byłych więźniów
obozów koncentracyjnych, robotników przymu‑
sowych, mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej itp.,
w sumie ponad 45 tys. stron;
78 tomów akt procesowych komendanta obo‑
zu Rudolfa Hössa i załogi obozu Auschwitz,
w sumie ponad 16 tys. stron;
196 tomów zespołu „Ankiety”, wypełnionych
przez byłych więźniów, ok. 20 tys. stron;
27 tomów ankiet tematycznych, przeprowa‑
dzonych wśród byłych więźniów, łącznie ok.
8 tys. stron;
7 tomów akt i relacji dotyczących ewakuacji więź‑
niów Auschwitz w 1945 r., ponad tysiąc stron.
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by the SS during the time the camp was in opera‑
tion; 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 Al‑
lied pilots in 1944, and photographs taken after
liberation by Museum staff and others;
Camp records and other records connected with
the camp, including:
• 48 volumes of the camp death books containing
almost 70,000 death certificates for prisoners
who died or were murdered in Auschwitz;
• 248 volumes of records from the Zentralbauleitung der Waffen SS und Polizei Auschwitz (Cen‑
tral Construction Office of the Waffen SS and
Police in Auschwitz), containing technical
documentation and plans for the construction
and expansion of the camp and its infrastruc‑
ture, as well as plans for rebuilding the city of
Oświęcim;
• 64 volumes of SS
‑Hygiene Institute docu‑
ments;
• 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 concentration
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 garri‑
son 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 distribut‑
ed 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. Premises of the former
Auschwitz I camp
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FUNDACJA
AUSCHWITZ-BIRKENAU

Anna Miszewska
Dyrektor Generalna
Director General

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

Fundacja Auschwitz-Birkenau powstała w 2009 r.
Jej misją jest zabezpieczenie wszystkich auten‑
tycznych pozostałości Auschwitz-Birkenau. W tym
celu – dzięki wsparciu 37 państw, a także osób pry‑
watnych – Fundacja tworzy i zarządza Kapitałem

Wieczystym, który ma wynieść 120 mln euro. Wy‑
pracowane z niego dochody finansują konserwację
w Miejscu Pamięci.
Na stronie internetowej Fundacji znajdują się
wszystkie sprawozdania i audyty.

Wesprzyj / Donate:
fundacja.auschwitz.org / foundation.auschwitz.org

Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski
Wiceprezes Zarządu
Vice-President

Fundacja Auschwitz-Birkenau /
Auschwitz-Birkenau Foundation
56/9 Mokotowska
00-534 Warsaw, Poland,
tel. / phone / +48 22 620 48 99
e-mail: foundation@fab.org.pl

1%

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

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

Wspierają nas / They support us
Weil, Gotshal & Manges, KPMG, Deloitte
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THE AUSCHWITZ-BIRKENAU
FOUNDATION

The Auschwitz-Birkenau Foundation was established
in 2009. Its mission is to preserve all the authentic
remains of Auschwitz-Birkenau. To this end—with
the support of 37 states and private individuals—the
Foundation creates and manages the Endowment

Fund, which is to amount to 120 million Euro. Income
generated from the fund is used to finance the preser‑
vation works at the Memorial.
All financial and audit reports can be found on the
website of the Foundation.

You can support Auschwitz-Birkenau Foundation by sending a check to Friends
of Auschwitz-Birkenau Foundation 483 10th Ave. Suite 425, New York, NY 10018
If you wish to send a wire transfer or a credit card donation please contact Beata Schulman
at +1 212 335 0544 or bschulman@preserveauschwitz.org.
For donors in the USA
The Auschwitz-Birkenau Foundation Committee has
been formed to support the activity of the Foundation
in the United States.
Its mission is to make it easier for private individuals
in the USA to contribute.
The Auschwitz-Birkenau Foundation Committee has
acquired the 501(c)(3) status as a tax-exempt non-profit.
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FUNDACJA
AUSCHWITZ-BIRKENAU

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

Donations and declarations of over 1 million USD
Dotacje i deklaracje powyżej 1 miliona USD
Germany / Niemcy
USA
Poland / Polska
France / Francja
Austria / Austria
United Kingdom / Wielka Brytania
Switzerland / Szwajcaria
Italy / Włochy
Israel / Izrael
Russia / Rosja

60 million / milionów EUR
15 million / milionów USD
10 million / milionów EUR
5 million / milionów EUR
4 million / milionów EUR
2.1 million / milionów GBP
1.07 million / milionów EUR
1 million / milion EUR
1 million / milion USD
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, Greece / Grecja
Ireland / Irlandia, Liechtenstein, Lithuania / Litwa, Malta, Monaco / Monako, Portugal / Portugalia,
Slovakia / Słowacja, City of Boulogne‑Billancourt / Miasto Boulogne‑Billancourt
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THE AUSCHWITZ-BIRKENAU
FOUNDATION

Ronald S. Lauder
Przewodniczący Zarządu
Auschwitz-Birkenau
Foundation Committee (USA)
Chairman of the
Auschwitz-Birkenau
Foundation Committee (USA)

PILLARS OF REMEMBRANCE: individuals and groups of philantropists.
each donated 1 million eur.
FILARY PAMIĘCI: indywidualni darczyńcy i grupy filantropów,
którzy wsparli fundację kwotą 1 miliona euro każdy.
Ronald S. Lauder • Andrea Goldrich Cayton & Melinda Goldrich • Elly Kleinman, Amud Aish
Memorial Museum • Frank Lowy • Steven Spielberg’s Righteous Persons Foundation
• Mrs. Lily Safra and the Edmond J. Safra Foundation • 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, The Azrieli Foundation
• Second Generation Pillar: Ulrika and Joel Citron, Marcy Gringlas and Joel Greenberg, Andrew
Intrater, Harry Krakowski, The Mauskopf Family, The Pines Family, Sharon Schneier and Cliff
Brandeis, Jerry and Arnold Wartski • Friends of the United States Holocaust Memorial Museum
OTHER DISTINGUISHED DONORS
INNI ZNACZĄCY DARCZYŃCY
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 • Michèle Bober • Lenny and Corrine Sands • David Wiener
• Michael Bloomberg • Sheldon Solow • Howard Unger • Jacqueline Kosecoff and Robert Brook
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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 Mi‑
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego tak
duże znaczenie mają środki zewnętrzne pochodzą‑
ce m.in. z Fundacji Auschwitz‑Birkenau (zob. więcej
o Fundacji Auschwitz-Birkenau na str. 64-67) oraz
z Unii Europejskiej.

Agnieszka Wójcik
Główna Księgowa
Head Accountant

W 2017 r. środki celowe MKiDN w wysokości
2 mln zł zostały przeznaczone m.in. na zabezpie‑
czenie przeciwpożarowe historycznych obiektów
na terenie Miejsca Pamięci, zakup prac malarskich
Davida Olère, realizację projektu związanego z or‑
ganizacją Nowej Wystawy Głównej; publikację za‑
pisków więźnia Sonderkommando Załmena Gra‑
dowskiego „Znajduję się w sercu piekła”, a także
wiele projektów edukacyjnych.
Środki przekazane z Fundacji Auschwitz-Birkenau
w wysokości 7,7 mln zł zostały przeznaczone na
realizację zadań konserwatorskich, przede wszyst‑
kim skupionych na obszarze byłego obozu Ausch‑
witz II-Birkenau. Wsparcie Fundacji pozwoliło
także na modernizację magazynów na tekstylia.
Unia Europejska w ramach Europejskiego Fundu‑
szu Rozwoju Regionalnego oraz MKiDN współfi‑
nansują realizację projektu „Adaptacja budynku
tzw. Starego Teatru na działalność Międzynaro‑
dowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokau‑
ście Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau
w Oświęcimiu”. Realizacja projektu w 2017 r. zo‑
stała sfinansowana w kwocie 1,9 mln zł ze środ‑
ków UE oraz 0,7 mln zł ze środków MKiDN.
Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau wspar‑
ła bezpośrednio działania MCEAH, Repozytorium
Cyfrowego, Archiwum, Wystawiennictwa, Metody‑
ki Oprowadzania, Wydawnictwa i Straży Muzealnej
kwotą 0,8 mln zł, natomiast Ministerstwo Spraw
Zagranicznych Królestwa Niderlandów finansuje
realizację polsko-holenderskiego projektu eduka‑
cyjnego. Wsparcie to w 2017 r. wyniosło 0,2 mln zł.

57,6% – Przychody własne Muzeum
24,8% – Dotacja Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
10,8% – Fundacja Auschwitz-Birkenau
2,8% – Środki celowe Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
2,7% – Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko - Środki Unii Europejskiej
1% – Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko - Środki MKiDN
0,3% – Inne

Budżet
Przychody własne Muzeum
Dotacja Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

41 mln zł
17,7 mln zł
2 mln zł

Środki celowe Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, m.in.:
• Zabezpieczenie przeciwpożarowe
obiektów Muzeum
• Zakup prac malarskich Davida Olère
• Organizacja Nowej Wystawy Głównej
• Publikacja zapisków polskiego
Żyda Załmena Gradowskiego
„Znajduję się w sercu piekła”
• Różne projekty edukacyjne
Fundacja Auschwitz-Birkenau

7,7 mln zł

Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko – Środki Unii Europejskiej

1,9 mln zł

Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko – Środki MKiDN

0,7 mln zł

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Królestwa Niderlandów

0,2 mln zł

Fundacja Pamięci Ofiar
Auschwitz-Birkenau
Suma

28 tys. zł
71,2 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 show‑
ing 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, external funding from the
Auschwitz-Birkenau Foundation (for more about the
Auschwitz-Birkenau Foundation, see pp. 64‒67) and
the European Union is so significant for us.
In 2017, funds from the Ministry of Culture and National
Heritage in the amount of € 0.5 million were alloted to fire
protection of historical buildings on the site of the Memo‑
rial, purchase of paintings by David Olère, implementa‑
tion of a project related to the organization of a New Main
Exhibition, publication of the notes of Sonderkommando
prisoner, Załmen Gradowski “I am in the very heart of
hell,” as well as numerous educational projects.
Funds from the Auschwitz-Birkenau Foundation in
the amount of € 1.8 million were allocated to the im‑
plementation of preservation works which focused on
the area of the former Auschwitz II-Birkenau camp.
The Foundation’s support also enabled us to modern‑
ize the textile storage facilities.
The European Union under the European Regional De‑
velopment Fund and the Ministry of Culture and Na‑
tional Heritage are co-financing the implementation
of the project “Adaptation of the so-called Old Theater
building for the activities of the International Center
for Education about Auschwitz and the Holocaust at
the Auschwitz-Birkenau State Museum in Oświęcim.”
The project implementation for 2017 was financed to
the amount of € 0.5 million and 0.2 million with funds
from the EU and the Ministry of Culture and National
Heritage respectively.
The Auschwitz-Birkenau Victims Memorial Foundation
directly supported the activities of the ICEAH, the Digital
Repository, Archives, Exhibitions, Methodology of Guid‑
ing, the Publishing House and Museum Security to the
amount of € 0.2 million, while the Ministry of Foreign
Affairs of the Kingdom of the Netherlands finances the
implementation of the Polish-Dutch educational project.
The support in 2017 amounted to € 50 thousand.

57.6% – Income generated by the Museum
24.8% – Ministry of Culture and National
Heritage grants
10.8% – Auschwitz-Birkenau Foundation
2.8% – Designated Ministry of Culture
and National Heritage funding
2.7% – Operation Program Infrastructure
and Environment—UE Funds
1% – Operation Program Infrastructure
and Environment—State Funds
0.3% – Other

Budget
Income generated by the Museum

€ 9.8 million

Ministry of Culture
and National Heritage grants

€ 4.3 million

Designated Ministry of Culture and
National Heritage funding, i.a.:
• Fire protection of Museum
buildings
• Purchase of David Olère’s
paintings
• Organization of the New Main
Exhibition
• Publication of manuscripts of
Polish Jew Załmen Gradowski
“I am in the very heart of hell”
• Different education projects

€ 0.5 million

Auschwitz-Birkenau Foundation

€ 1.8 million

Operation Program Infrastructure
and Environment—UE Funds

€ 0.5 million

Operation Program Infrastructure
and Environment—State Funds

€ 0.2 million

Ministry of Foreign Affairs of the
Kingdom of the Netherlands

€ 50 thousand

Auschwitz-Birkenau Victims
Memorial Foundation
Total

€ 7 thousand
€ 17.1 million

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

donate.auschwitz.org
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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
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
Agnieszka Tanistra-Różanowska

WYSTAWIENNICTWO
EXHIBITIONS
Alicja Wójcik

BIURO WOLONTARIATU
VOLUNTEERS BUREAU
Katarzyna Marcak

SEKCJA TECHNICZNA
MAINTENANCE SECTION

BIBLIOTEKA
LIBRARY

Robert Płaczek

ZESPÓŁ REMONTOWO‑BUDOWLANY
REPAIR & CONSTRUCTION UNIT
ZESPÓŁ ELEKTRO‑ENERGETYCZNY
ELECTRO-ENERGETIC UNIT
Jarosław Kurek

INWESTYCJE
DEVELOPMENT
Paulina Krasowska-Ziomek
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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

DYPLOMACJA PAMIĘCI
DIPLOMACY OF REMEMBRANCE
Maria Ossolińska

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

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

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

dr Wojciech Płosa

Kierownik Archiwum
Head of Archives

+48 33 844 8007

wojciech.plosa@auschwitz.org

Magdalena
Emiliewicz-Pióro

Zastępca Kierownika Zbiorów
Deputy Head of Collections

+48 33 844 8037

magdalena.emilewicz@auschwitz.org

dr Krzysztof
Antończyk

Kierownik Repozytorium Cyfrowego
Head of Digital Repository

+48 33 844 8090

krzysztof.antonczyk@auschwitz.org

Jolanta Banaś-Maciaszczyk

Kierownik Konserwacji
Head of Preservation

+48 33 844 8020

jolanta.banas@auschwitz.org

Agnieszka Tanistra-Różanowska

Kierownik Globalnego Planu Konserwacji
Head of Master Plan for Preservation

+48 33 844 8176

agnieszka.tanistra@auschwitz.org

Aleksandra Papis

Kierownik Pracowni Konserwatorskich
Head of Conservation Laboratories

+48 33 844 8171

aleksandra.papis@auschwitz.org

Jarosław Kurek

Kierownik Zespołu Elektro‑Energetycznego
Head of Electro-Energetic Unit

+48 33 844 8022

jaroslaw.kurek@auschwitz.org

Paulina
Krasowska-Ziomek

Kierownik Inwestycji
Head of Development

+48 33 844 8078

paulina.krasowska@auschwitz.org

Ewa Bazan

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

+48 33 844 8009

archiwum@auschwitz.org

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

Alicja Białecka

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

+48 33 844 8141

alicja.bialecka@auschwitz.org

CONTACTS

Imię i nazwisko
Name

Funkcja
Position

Telefon / Fax
Telephone
/ fax number

E‑mail

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

Marta Olko

Pobyty Studyjne
Study Visits

+48 33 844 8096

marta.olko@auschwitz.org

Katarzyna Marcak

Kierownik Biura Wolontariatu
Head of Volunteers Bureau

+48 33 844 8149

katarzyna.marcak@auschwitz.org

Agnieszka
Juskowiak‑Sawicka

Kierownik E‑learningu
Head of E‑learning

+48 33 844 8068

agnieszka.juskowiak@auschwitz.org

Robert Płaczek

Kierownik Biblioteki
Head of Library

+48 33 844 8060

robert.placzek@auschwitz.org

Adam Kukla

Szef Straży Muzealnej
Head of Museum Security

+48 33 844 8085

adam.kukla@auschwitz.org

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 8145

bartosz.bartyzel@auschwitz.org

Paweł Sawicki

Biuro Prasowe
Press Office

+48 33 844 8126

pawel.sawicki@auschwitz.org

Maria Ossolińska

Dyplomacja Pamięci
Diplomacy of Remembrance

+48 507 736 147

maria.ossolinska@auschwitz.org

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
Fundacja
Auschwitz-Birkenau
Polska / Poland
European Union
Fundacja Pamięci Ofiar
Auschwitz-Birkenau
Polska / Poland
VOLKSWAGEN AG & Internationales Auschwitz Komitee
Niemcy / Germany
FCA EMEA, Gruppo Dirigenti Fiat
Włochy / Italy

DARCZYŃCY
DONORS
Oraz / And
Rüdiger Dehn
E. Barentz & B. Koning
L’Associazione Populorum Progressio
Baerbel Nemitz
Christian Hinkelmann
Joanna, Paweł, Michał Gładysz
Michael Roffer
Aidan McCormack
Parrish Collins
Sandra Fay
Fernando Guerra
Andrea Balles
Johannes, Regine Unger
Anna Minda
Paul Nelson
Johannes Kepler Gymnasium, Ibbenbüren
Ashley Portlock
Alessandro Federico
Steve Young
Gilles Winand
Gottfried, Dorothea Hickethier
Samuel Weitz

w w w.ausc hw it z.org

