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WPROWADZENIE
INTRODUCTION

Rampa to nie to samo, co peron.
Numer to nie to samo, co imię.
Segregacja czy selekcja to nie to samo, co wybór.
Barak to nie to samo, co budynek.
I dziś słowa mają swoją moc.
Jakże niszczycielską.
W Internecie, w dyskusji, na forum, w komentarzach.
W mediach, tytułach, podpisach.
W zestawieniach pojęć, gdy ukazuje się ludzi biednych,
zastraszonych, uciekających… z zarazkami i chorobami.
W języku debaty politycznej,
w demagogii,
w populizmie.

Ramp does not equal platform.
Number does not equal name.
Segregation or selection does not equal choice.
Barracks does not equal building.
And today, words have power.
And it is so destructive.
On the Internet, in discussions, on forums, in comments.
In the media, titles, captions.
In the groups of notions, where the people who are poor,
cringing, running away… are presented as people with germs and diseases.
In the language of political debate,
in demagogy,
in populism.

Dr. Piotr M. A. Cywiński
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STYCZEŃ
Europa po Auschwitz
„To tutaj Europa dotarła do najciemniejszych krańców piekła. To tutaj Europa
zgubiła swoje podstawowe wartości, swoje
człowieczeństwo. Nową Europę, opartą na
podstawowych wartościach i ludzkiej godności, zaczęto budować po doświadczeniu
tego miejsca” – napisał wiceprzewodniczący
Komisji Europejskiej Frans Timmermans,
który 22 stycznia odwiedził Miejsce Pamięci
i Muzeum Auschwitz.
Anna Skrzypińska
Zastępca Dyrektora
Muzeum
Deputy Museum Director
1. 74. rocznica wyzwolenia
2. Wizyta wiceprezydenta
USA i prezydenta Polski
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„Mówiące Wspomnienia
– Ostatni Świadkowie Holokaustu”
Wystawa otwarta w Szwedzkim Muzeum
Historycznym w Sztokholmie była poświęcona ocalałym z Zagłady, którzy po wojnie
odbudowywali swoje życie w Szwecji.

74. rocznica
wyzwolenia Auschwitz
27 stycznia ponad 50 byłych więźniów
Auschwitz spotkało się na obchodach rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady.
Świadkom historii towarzyszył m.in. premier RP Mateusz Morawiecki.

LUTY
Wiceprezydent USA w Miejscu Pamięci
Prezydent RP Andrzej Duda oraz wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence
wraz z małżonkami odwiedzili 15 lutego
Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz.

2019 EVENTS
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JANUARY
Europe after Auschwitz
“This is where Europe reached the darkest ends of hell. It is here that Europe lost
its fundamental values, its humanity. The
creation of a new Europe, based on fundamental values and human dignity, began
after the events that occurred here,” wrote
Frans Timmermans, Vice-President of the
European Commission during his visit to
the Auschwitz Memorial and Museum on
January 22.
“Speaking Memories
—The Last Witnesses of the Holocaust”
An exhibition at the Swedish History Museum was devoted to Holocaust survivors who
rebuilt their lives in Sweden after the war.

74th anniversary of the liberation
of Auschwitz
On January 27, more than 50 former prisoners of Auschwitz met at the premises of the
former Birkenau camp to commemorate the
anniversary of the liberation of the German
Nazi concentration and extermination camp.
The witnesses to history were accompanied,
among others, by the Prime Minister of the
Republic of Poland, Mateusz Morawiecki.

February
The Vice-President of the United States
visits the Memorial
On February 15, the President of the Republic of Poland, Andrzej Duda, the Vice-President of the United States, Mike Pence, and
their spouses visited the Auschwitz Memorial and Museum.

1. 74th anniversary
of the liberation
2. Visit of the Vice
President of the
United States and
the President of Poland
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Andrzej Kacorzyk
Zastępca Dyrektora
Muzeum
Dyrektor MCEAH
Deputy Museum Director
Director of ICEAH

1

Archiwum Eissa
w Zbiorach Muzeum
Jeden z największych zbiorów dokumentujących działania ratunkowe polskiej dyplomacji na rzecz zagrożonych Zagładą Żydów
trafił do Polski. Dokumenty uroczyście zaprezentowano w Belwederze w Warszawie.
Następnie trafiły one do Muzeum Auschwitz.
1. Sara Bloomfield,
laureatka
Światła Pamięci
2. Otwarcie wystawy
Archiwum Eissa
w Belwederze
z udziałem
Prezydenta Polski
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MARZEC
Światło Pamięci
Sara Bloomfield, dyrektor Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, została uhonorowana
„Światłem Pamięci” – najwyższą nagrodą
Miejsca Pamięci Auschwitz.

KWIECIEŃ
„U podstaw pedagogiki pamięci Auschwitz
i Holokaustu” to tytuł nowej publikacji Muzeum Auschwitz, zbiór artykułów autorstwa
polskich badaczy, zajmujących się szeroko
rozumianą edukacją, prowadzoną bezpośrednio w miejscach pamięci, ale także poza
nimi (szkoły, uniwersytety). Teksty z dziedzin edukacji, metodologii, filozofii oraz
historii zostały zebrane pod redakcją Agaty
Czajkowskiej oraz Piotra Trojańskiego.

2019 EVENTS
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The Eiss Archive in the Collections
of the Museum
The Eiss Archive is one of the largest collections documenting the rescue activities of
Polish diplomacy for Jews at risk of extermination, recovered by Poland. The documents
were ceremonially presented at the Belvedere
in Warsaw. Then, they were transferred to
the Auschwitz Museum.

MARCH
Light of Remembrance
Sara Bloomfield, director of the Holocaust
Museum in Washington, was honored with
the “Light of Remembrance”—the highest
award of the Auschwitz Memorial.

APRIL
U podstaw pedagogiki pamięci Auschwitz
i Holokaustu (At the core of education about
the memory of Auschwitz and Holocaust) is
the title of a new publication of the Auschwitz Museum, a collection of articles written
by Polish researchers dealing with education
in its broadest sense, conducted directly at
memorial sites, and beyond (schools, universities). Texts from the fields of education,
methodology, philosophy and history were
collected and edited by Agata Czajkowska
and Piotr Trojański.

1. Sara Bloomfield,
laureate of the Light
of Remembrance
2. The opening
of the Eiss Archive
exhibition
at the Belvedere
attended by the
President of Poland
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MAJ

1. Wernisaż wystawy
w Nowym Jorku
2. Patriarcha Ekumeniczny
Bartłomiej I
na Marszu Żywych
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Wielka wystawa w Nowym Jorku
W Muzeum Dziedzictwa Żydowskiego w Nowym Jorku otwarto wystawę „Auschwitz.
Nie tak dawno. Nie tak daleko.”, przygotowaną przez hiszpańską firmę Musealia i Muzeum Auschwitz. To pierwsza prezentacja
w Stanach Zjednoczonych tej ogromnej, podróżującej ekspozycji.

28. Marsz Żywych
Około 10 tysięcy osób, przede wszystkim
młodych Żydów z ponad 40 krajów i różnych
regionów świata oraz ponad tysiąc uczniów
z polskich szkół, przeszło spod bramy
„Arbeit macht frei” w byłym obozie Auschwitz I na teren byłego obozu Auschwitz II‑Birkenau. Marsz poprowadził Bartłomiej I,
Arcybiskup Konstantynopola – Nowego Rzymu i Patriarcha Ekumeniczny.

2019 EVENTS
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MAY
Grand exhibition in New York
The exhibition “Auschwitz. Not long ago. Not
far away.”, prepared by the Spanish company
Musealia and the Auschwitz Museum was
opened at the Museum of Jewish Heritage
in New York. It is the first presentation of
this huge traveling exhibition in the United
States.

28th March of the Living
About 10 thousand people, mostly young
Jews from more than 40 countries and various regions of the world, and over a thousand
students from Polish schools walked from the
“Arbeit Macht Frei” gate at the former Auschwitz I camp to the site of the former Auschwitz II‑Birkenau camp. The March was led
by Bartholomew I, Ecumenical Patriarch and
Archbishop of Constantinople and New Rome.

1. The opening of the
exhibition in New York
2. The Ecumenical
Patriarch,
Bartholomew I,
at the March
of the Living
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CZERWIEC

Rafał Pióro
Zastępca Dyrektora
Muzeum
Deputy Museum Director
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konserwatorskich w Miejscu Pamięci, finansowanego ze środków Fundacji Auschwitz-Birkenau.

Narodowy Dzień Pamięci
W 79 lat po utworzeniu przez Niemców
KL Auschwitz odbyły się obchody upamiętniające transport 728 Polaków przywiezionych do obozu z więzienia w Tarnowie
14 czerwca 1940 r. Nieco ponad miesiąc po
rocznicy – 22 lipca – zmarł Kazimierz Albin,
ostatni więzień z pierwszego transportu.

VW dla Muzeum
Przedstawiciele firmy Volkswagen, przy
współpracy z Międzynarodowym Komitetem
Oświęcimskim, przekazali w darze Muzeum
Auschwitz dwa mikrobusy, które wesprą
działalność edukacyjną Miejsca Pamięci.

Zachować dla przyszłych pokoleń
Zakończyła się trwająca cztery lata konserwacja pierwszego murowanego baraku
więźniarskiego na terenie dawnego Auschwitz II‑Birkenau. Projekt realizowany jest
w ramach Globalnego Planu Konserwacji –
zaplanowanego na wiele lat programu prac

Przewodnicy w Heidelbergu
Prawie 50 edukatorów Miejsca Pamięci
Auschwitz gościło na specjalnym seminarium na temat historii zagłady Sinti i Romów,
zorganizowanym w ramach współpracy Muzeum oraz Centrum Dokumentacji i Kultury
Niemieckich Sinti i Romów w Heidelbergu.

2019 EVENTS
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JUNE
National Day of Remembrance
On the 79th anniversary of the establishment of the Auschwitz camp by the Germans,
celebrations were held to commemorate the
transport of 728 Poles brought to the camp
from the prison in Tarnów on June 14, 1940.
A little over a month after the anniversary,
on July 22, Kazimierz Albin, the last prisoner
of the first transport, died.
To preserve for future generations
The four-year conservation of the first brick
prisoner barracks at the site of the former
Nazi German Auschwitz II‑Birkenau camp
came to an end. The project is part of the
Master Plan for Preservation, a long-term

conservation program at the Auschwitz Memorial financed by the Auschwitz-Birkenau
Foundation.
VW for the Museum
Representatives of Volkswagen, in collaboration with the International Auschwitz Committee, donated two minibuses to the Auschwitz Museum to support the educational activities of the Memorial Site.
Guides in Heidelberg
About 50 educators of the Auschwitz Memorial attended a special seminar on the history
of the Sinti and Roma extermination, organized in co-operation with the Museum and the
Center for Documentation and Culture of German Sinti and Roma in Heidelberg.

1. Barak więźniarski
w trakcie konserwacji
Prisoner barracks
during conservation
works
2. Wnętrze baraku
po konserwacji
Interior of
the barracks after
conservation works
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LIPIEC
Doświadczenie wiary w Auschwitz
Przed głównym wejściem do Muzeum Auschwitz otwarto wystawę pt. „Through the Lens
of Faith – Przez pryzmat wiary”, przygotowaną przez Amud Aish Memorial Museum z Nowego Jorku i zaprojektowaną przez Daniela
Libeskinda.

1. Konferencja edukacyjna.
Dyskusja Ocalałych
z ludobójstw

14

Nigdy więcej?
„Auschwitz – Nigdy więcej! – Czy na pewno?”
– było hasłem międzynarodowej konferencji
edukacyjnej Muzeum. Ponad 150 osób z 14

krajów dyskutowało o roli edukacji w przeciwdziałaniu ludobójstwom i zbrodniom przeciwko ludzkości.
Strefa EP P20
Muzeum Auschwitz jest najprawdopodobniej
pierwszym muzeum na świecie, dla którego stworzono oficjalną strefę zakazu lotów.
Pozwala to na lepsze zabezpieczenie autentycznej poobozowej przestrzeni oraz osób
zwiedzających Miejsce Pamięci poprzez m.in.
możliwość regulowania lotów dronami nad
historycznym terenem odwiedzanym przez
ponad dwa miliony ludzi rocznie.

2019 EVENTS

JULY
Religious experience in Auschwitz
The exhibition titled “Through the Lens of
Faith” prepared by the Amud Aish Memorial Museum in New York and designed by
Daniel Libeskind was presented in front of
the main entrance to the Auschwitz Museum.
Never again?
“Auschwitz—Never again!—Really?” was the
motto of the Museum’s international education conference. More than 150 persons from

14 countries discussed the role of education in
preventing genocide and crimes against humanity.
EP P20 Zone
The Auschwitz Museum is probably the first
museum in the world to have an official noflight zone created around it. It ensures better protection of the authentic post-camp
space and visitors to the Memorial Site,
among others by regulating drone flights
over the historical area visited by over two
million people a year.

1. Educational Conference.
Discussion
by genocides’ Survivors
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SIERPIEŃ
1. Specjalne Wyróżnienie
Nagrody Praw
Obywatelskich
Sinti i Romów dla
Piotra Cywińskiego.
W 2019 r. został
odznaczony też
francuskim Orderem
Legii Honorowej

75. rocznica tragedii Romów
Na terenie historycznego odcinka BIIe obozu
Auschwitz II‑Birkenau upamiętniono ofiary
romskie w 75. rocznicę likwidacji tzw. obozu
rodzinnego dla Cyganów (Zigeunerfamilienlager). Według najnowszych badań historyków Muzeum esesmani zamordowali wówczas ok. 4,3 tysiąca dzieci, kobiet i mężczyzn,
ostatnich romskich więźniów obozu.

2. Wicepremier Piotr
Gliński otwiera
w Berlinie wystawę
o rtm. Pileckim

Infrastruktura dla odwiedzających
Wsparcie finansowe w wysokości 5,5 miliona
dolarów pomoże w rozbudowie przestrzeni

16

obsługi osób odwiedzających Miejsce Pamięci. Środki te przekazali Ronald S. Lauder
oraz – w imieniu swoim i żony Ulriki – Joel
Citron.

WRZESIEŃ
O Pileckim w Berlinie
Kilkanaście oryginalnych obiektów oraz kopii dokumentów pochodzących ze Zbiorów
Miejsca Pamięci Auschwitz znalazło się na
wystawie „Ochotnik. Witold Pilecki i jego misja w Auschwitz”, przygotowanej w Berlinie
przez Instytut Pileckiego.

2019 EVENTS
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AUGUST
75th Anniversary of the Roma tragedy
Roma victims were commemorated at the
historical BIIe section of the Auschwitz II‑
Birkenau camp on the 75th anniversary of
the liquidation of the so-called Gypsy family camp (Zigeunerfamilienlager). According to
the latest research conducted by historians
of the Museum, the SS murdered then about
4,300 children, women and men—the last
Roma prisoners of the camp.
Infrastructure for visitors
Financial support of $5.5 million will help

to expand the service area for visitors to the
Memorial. Ronald S. Lauder and Joel Citron
donated the funds on behalf of themselves
and Citron’s wife Ulrika.

SEPTEMBER
On Pilecki in Berlin
Over a dozen original objects and copies
of documents from the Collections of the
Auschwitz Memorial were displayed at the
exhibition “The Volunteer. Witold Pilecki
and His Mission in Auschwitz” organized in
Berlin by the Pilecki Institute.

1. Special Award—Civil
Rights Prize of the Sinti
and Roma for Piotr
Cywiński. In 2019,
he was also awarded the
French Order of
the Legion of Honor
2. Deputy Prime Minister
Piotr Gliński opens
an exhibition about
Pilecki in Berlin
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PAŹDZIERNIK
O Auschwitz w Kraju Basków
Wystawa „Niemiecki Nazistowski Obóz
Śmierci Konzentrationslager Auschwitz” została otwarta w hiszpańskiej Guernice,
w historycznym wnętrzu schronu przeciwlotniczego. Ekspozycja prezentuje wszystkie
najistotniejsze zagadnienia historii obozu
Auschwitz. Projekt zrealizowany został we
współpracy z Asociación Pro Tradición y Cultura Europea.

1. Wystawa o Auschwitz
w Guernice
2. W nowym audytorium
MCEAH zmieści się
200 osób
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Nowe Centrum Edukacji
Po kilkunastoletnich staraniach i ponad
dwuletnich pracach budowlano-konserwatorskich oficjalnie zakończono projekt adaptacji historycznego budynku tzw. Starego
Teatru na nowoczesną siedzibę Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.

Rocznica buntu Sonderkommando
W historycznym budynku Sauny, a także
przy ruinach komory gazowej i krematorium
IV na terenie byłego obozu Auschwitz II‑Birkenau, odbyły się obchody 75. rocznicy buntu więźniów Sonderkommando. Fragmenty
notatek Załmena Gradowskiego, więźnia
Sonderkommando, w języku oryginału –
w jidysz – odczytał ocalały z Zagłady Shmuel
Atzmon-Wircer.

LISTOPAD
Forbidden Art w Filadelfii
W filadelfijskim National Liberty Museum uroczyście otwarto wystawę „Forbidden Art”. Ekspozycja przygotowana przez
Muzeum Auschwitz prezentuje historie 20
dzieł sztuki, wykonanych nielegalnie i z narażeniem życia przez więźniów niemieckich
nazistowskich obozów koncentracyjnych.

2019 EVENTS
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OCTOBER
Auschwitz in the Basque Country
The exhibition “German Nazi Death Camp
Konzentrationslager Auschwitz” was presented in Guernica, Spain, in the historical interior of an anti-aircraft shelter. The exhibition presents all the most important issues
in the history of the Auschwitz camp. The
project was implemented in co-operation
with Asociación Pro Tradición y Cultura Europea.
New Education Center
After several years of efforts and more
than two years of construction and conservation work, the project of adapting
the historical building of the so-called Old
Theatre to the modern headquarters of the
International Center for Education about
Auschwitz and the Holocaust was officially
completed.

Anniversary of the Sonderkommando revolt
The 75th anniversary of the Sonderkommando revolt was commemorated in the historical Sauna building, and at the ruins of gas
chamber and crematorium IV at the Auschwitz II‑Birkenau site. Fragments of the notes
written by Załmen Gradowski, a Sonderkommando prisoner, were read in Yiddish by Shmuel Atzmon-Wircer, a Holocaust survivor.

NOVEMBER
“Forbidden Art” in Philadelphia
The exhibition “Forbidden Art” was officially
opened at the National Liberty Museum in
Philadelphia. The exhibition, prepared by
the Auschwitz Museum, presents the history
of 20 works of art made illegally and at the
risk of death by prisoners of German Nazi
concentration camps.

1. Exhibition about
Auschwitz in Guernica
2. The new ICEAH
auditorium can
accommodate
200 people
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Wirtualna wspólnota pamięci
Muzeum Auschwitz, jako pierwsza tego typu
instytucja na świecie, przekroczyło próg
miliona obserwujących oficjalnych profili
w mediach społecznościowych: na Facebooku, Twitterze i Instagramie.

1. 10-lecie Fundacji
Auschwitz-Birkenau

20

Nowe dokumenty
Muzeum pozyskało kolekcję oryginalnych
dokumentów sześciu braci z polskiej rodziny Kupców, więzionych w obozie Auschwitz,
z których trzech nie przeżyło wojny. To 22
grypsy wysłane z więzienia w Krakowie, 26
listów obozowych z Auschwitz i Sachsenhausen oraz jedna karta pocztowa.

GRUDZIEŃ
10 lat Fundacji Auschwitz-Birkenau
W okrągłą rocznicę powstania FAB kanclerz
Angela Merkel wraz z premierem Mateuszem
Morawieckim odwiedziła Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz. Kanclerz Niemiec
w imieniu władz federalnych oraz landów
zadeklarowała ponowne wsparcie Fundacji
kwotą 60 milionów euro.
Rok 2019 zakończył się rekordową liczbą
odwiedzających Miejsce Pamięci: 2,32 miliona.

2019 EVENTS

Virtual memory community
The Auschwitz Museum, as the first institution of its kind in the world, exceeded the
threshold of one million followers on its official social media profiles: on Facebook, Twitter and Instagram.
New documents
The Museum obtained a collection of original documents of six brothers from the Kupiec family imprisoned in Auschwitz, three of
whom did not survive the war. The documents
include 22 secret messages sent from the prison in Krakow, 26 camp letters from Auschwitz
and Sachsenhausen, and one postcard.

DECEMBER
10 years of the Auschwitz-Birkenau Foundation
The German Chancellor, Angela Merkel,
and the Polish Prime Minister, Mateusz
Morawiecki, visited the Auschwitz Memorial and Museum on the occasion of the 10th
anniversary of the establishment of the ABF.
Chancellor Angela Merkel, on behalf of the
federal authorities and the Länder, declared
a further 60 million Euros in support of the
Foundation.
The year 2019 ended with a record attendance
of visitors to the Memorial: 2.32 million.

1. 10th anniversary of
the Auschwitz-Birkenau
Foundation

21

Pamięć i Edukacja
Remembrance
and Education

AUSCHWITZ W SERC ACH ŚWIATA

1

2,32 miliona osób odwiedziło Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz w 2019 r., co stanowi
8-procentowy wzrost w porównaniu do rekordowego roku 2018.
Znaczna większość odwiedzających, bo aż 81
procent, poznawała historię Auschwitz z jednym z 344 przewodników-edukatorów Muzeum,
mówiących w 21 językach. 6-procentowy wzrost
odnotowano wśród odwiedzających Muzeum indywidualnie, którzy decydują się na zwiedzanie
z przewodnikiem. W specjalnie zorganizowanych
grupach (tzw. turach), dostępnych w 9 językach,
oprowadzono 368 662 osób. Prawie 17 tysięcy
osób wybrało poszerzone zwiedzanie studyjne.

1. Ponad 80 proc. osób
zwiedza Miejsce Pamięci
z przewodnikiem
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O prawie 20 procent wzrosła liczba uczestników pobytów studyjnych, podczas których
zwiedzanie uzupełnione jest o wybrane zajęcia
edukacyjne. Każdy program pobytu studyjnego

jest opracowywany z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb grupy. Coraz częściej wpływają do nas zapytania o zajęcia dotyczące historii
KL Auschwitz, które umożliwiłyby uczestnikom
pogłębienie wiedzy na temat losów społeczności z ich miejsca zamieszkania. W takiej formie
edukacji wzięło udział w 2019 r. ponad 14 tysięcy osób, dla których przygotowano ponad 700
warsztatów, prezentacji i wykładów.
W 2019 r. miały miejsce 32 wizyty delegacji oficjalnych, w tym prezydenta RP oraz wiceprezydenta USA wraz z małżonkami, kanclerz Niemiec i premiera RP, wiceprezydenta Parlamentu
Austrii, Arcybiskupa Konstantynopola Patriarchy Ekumenicznego, sędziów Sądu Najwyższego
z Izraela, prefekta Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej oraz ministra sprawiedliwości
Tajwanu. Na terenie Miejsca Pamięci odbyło się
także ponad 480 ceremonii upamiętniających.

Auschwitz in the World’s Hearts
Porównanie całkowitej frekwencji odwiedzających w latach 2001‑2019
Comparison of the total number of visitors from 2001 to 2019
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2.32 million people visited the Auschwitz Memorial and Museum in 2019, an eight-percent
increase compared to the record year 2018.
The significant majority of visitors, about 81
percent, learned about the history of Auschwitz
with one of the 344 Museum educators, who give
tours in 21 languages. Six-percent increase was
noted among individual visitors to the Museum
opting for tours with a guide. Tours were conducted for 386,662 people in specially organized
groups (so-called guided tours), in nine available
languages. Approximately 17 thousand people
opted for the extended study tour.
The number of participants in study visits, during which tours are extended to include selected
educational activities, increased by almost 20
percent. Each study visit program is designed
to meet the individual needs of the group. We re-

ceive more and more inquiries regarding classes
on the history of Auschwitz that will enable participants to deepen their knowledge of the fate
of communities from their places of residence.
In 2019, over 14 thousand people took part in such
a form of education, for whom we prepared over
700 workshops, presentations, and lectures.
In 2019, 32 official delegations visited the Memorial, including the President of the Republic of Poland and the Vice-President of the United States
accompanied by their spouses; the German Chancellor and Prime Minister of Poland; the Vice-President of the Austrian Parliament; the Archbishop
of Constantinople and the Ecumenical Patriarch;
judges of the Supreme Court of Israel; the Prefect
of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura
and the Minister of Justice of Taiwan. Furthermore, more than 480 commemorative ceremonies
were held at the Memorial Site.

1. More than 80%
of visitors tour the
Memorial Site
with a guide
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Agnieszka Osiecka
Kierownik Obsługi
Odwiedzających
Head of Visitor Services

1

Oprowadzający po Miejscu Pamięci stale pogłębiają swoją wiedzę w różnych programach
i szkoleniach. Na przykład 50 przewodników
Muzeum uczestniczyło w unikatowym, zorganizowanym po raz pierwszy, pięciodniowym
szkoleniu w Centrum Dokumentacji Niemieckich Sinti i Romów w Heidelbergu. Szkolenie
poświęcone było nie tylko historii ludobójstwa

Romów, ale również powolnemu procesowi
uznawania tegoż przez społeczność międzynarodową oraz współczesnym przykładom naruszania praw człowieka. Uczestnicy seminarium
zwiedzili także muzeum byłego obozu Natzweiler-Struthof. Inne seminaria szkoleniowe odbyły się w: Austrii, Francji, Izraelu, Polsce i na
Ukrainie.

Odwiedzający w poszczególnych miesiącach 2019
Monthly attendance of visitors in 2019
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1. Przewodnicy Miejsca
Pamięci oprowadzają
w 21 językach

116 210

50 000

92 510

100 000

Auschwitz in the World’s Hearts

Tomasz Michaldo
Kierownik Metodyki
Oprowadzania
Head of Methodology
of Guiding

Guides of the Memorial continuously broaden their knowledge in various programs and
training courses. For example, 50 Museum
guides attended a unique five-day training
course at the German Sinti and Roma Documentation Center in Heidelberg, which was
organized for the first time. In addition to the
history of Roma and Sinti genocide, the train-

ing was also devoted to the slow process of its
recognition by the international community
and contemporary examples of human rights
violations. The seminar participants also visited the museum of the former NatzweilerStruthof camp. Other training seminars were
held in Austria, France, Israel, Poland, and
Ukraine.

Zwiedzający wg krajów w 2019 r. (pierwsze 30 krajów)
Visitors by country in 2019 (top 30 countries)
Razem:

2 320 600

Total

Kanada

20 435

Canada

Polska

396 120

Poland

Belgia

19 955

Belgium

Wielka Brytania

200 625

United Kingdom

Portugalia

11 225

Portugal

USA

120 905

United States

Australia

10 985

Australia

Włochy

104 330

Italy

Grecja

10 825

Greece

Finlandia

10 680

Finland

Ukraina

9 310

Ukraine
Denmark

Niemcy

73 270

Germany

Hiszpania

70 685

Spain

Francja

67 540

France

Dania

8 700

Izrael

59 105

Israel

Austria

8 250

Austria

Irlandia

42 480

Ireland

Brazylia

7 325

Brazil

Rumunia

6 985

Romania

Rosja

6 595

Russia

Chorwacja

5 955

Croatia
Hong Kong

Szwecja

40 555

Sweden

Czechy

38 835

Czech Republic

Holandia

31 460

Netherlands

Norwegia

27 235

Norway

Hong Kong

5 625

Słowacja

26 255

Slovakia

92 846

Japonia

25 495

Japan

Węgry

22 940

Hungary

Pozostałe kraje
Brak danych
o kraju
pochodzenia

737 069

Other countries
No data
on the country
of origin

1. Guides of the Auschwitz
Memorial conduct tours
in 21 languages
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Międzynarodowe Centrum Edukacji
o Auschwitz i Holokauście

Nowa perspektywa dla edukacji
Po ponad dwuletnich pracach budowlano-konserwatorskich prowadzonych przez zespół Inwestycji zakończono adaptację budynku tzw.
Starego Teatru na potrzeby edukacji w Miejscu
Pamięci o Auschwitz i Holokauście. Znajdą się
tu m.in. nowoczesna sala audytoryjna na prawie 200 osób, 7 multimedialnych sal wykładowych, przestrzeń wystawiennicza, biblio1. Nowe Centrum Edukacji
w Miejscu Pamięci
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teka z czytelnią oraz pokoje do samodzielnej
pracy naukowej. W nowej siedzibie Centrum
swoje miejsce znajdą Projekty Edukacyjne,
E-learning oraz Wolontariat Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.
Nowoczesna infrastruktura pozwoli na znaczące
zwiększenie liczby osób korzystających z proponowanych przez Muzeum form edukacji specjalistycznej. W 2019 r. w programach i projektach
MCEAH wzięło udział ok. 17 tysięcy uczestników.

INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION
ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST

Adelina Hetnar-Michaldo
Kierownik Projektów
Edukacyjnych
Head of Educational Projects

Katarzyna Marcak
Kierownik Biura
Wolontariatu
Head of Volunteer Bureau

1

A new perspective for education
The conversion of the so-called Old Theatre building to serve the needs of education at the Auschwitz and Holocaust Memorial Site has been completed after more than two years of construction
and conversation works supervised by the Investments team. The facility will house, among others,
a modern auditorium for nearly 200 people, seven
multimedia lecture halls, an exhibition space,

a library with a reading room and rooms for independent research work. The new center will accommodate Educational Projects, E-learning and
the Volunteers Bureau of the International Center
for Education about Auschwitz and the Holocaust.
The modern infrastructure will provide a significant increase in the number of people using the
forms of specialist education offered by the Museum. In 2019, approximately 17,000 participants
took part in programs and projects of the ICEAH.
1. New Center for
Education at the
Memorial
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Wolontariat
Pomoc wolontariuszy, poza ogromnym wsparciem dla Muzeum, stanowi dla nich wyjątkową lekcję o człowieku i historii. W 2019 r.
na rzecz Miejsca Pamięci Auschwitz pracowało
ponad 470 wolontariuszy, stażystów i praktykantów z całego świata: ponad 270 z Polski, 170
z Niemiec, a także osoby z Austrii, Czech, Rosji,
Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Francji, Hiszpanii, Singapuru, Pakistanu,
Indii, Izraela, Łotwy, Japonii i Chile. Dziesięcioro wyróżniających się wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu uhonorowano nagrodą
„Gdyby zabrakło dziesięciu”.

1. Międzynarodowa
konferencja
edukacyjna
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Konferencja „Auschwitz
– Nigdy więcej! – Czy na pewno?”
W lipcu odbyła się międzynarodowa konferencja
„Auschwitz – Nigdy więcej! – Czy na pewno?”.
W dzisiejszych czasach starania edukacyjne lub
prewencyjne, mające zapobiegać ludobójstwom, są
mało skuteczne i niewystarczające. Zastanawiano
się, w jakiej mierze Auschwitz i Zagłada mogą być
kluczem dla zrozumienia teraźniejszości?
Czy jedno wydarzenie może być porównywalne
do innego wydarzenia tylko dlatego, że oba są ludobójstwami? Czy to porównanie jest zbyt trudne
lub zbyt bolesne? Metodyczne dyskusje prowadzone były w gronie 150 ekspertów m.in. z: Muzeum
Auschwitz, Yad Vashem, United States Holocaust
Memorial Museum, George Washington University, Żydowskiego Instytutu Historycznego, ale też
z udziałem Ocalałych z Zagłady oraz ludobójstw z:
Rwandy, Kambodży i Bośni.

INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION
ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST

Volunteer work
Besides the enormous support for the Museum, the assistance offered by our volunteers is
a unique lesson about people and history.
In 2019, more than 470 volunteers, trainees,
and interns from around the world worked for
the Auschwitz Memorial: over 270 from Poland,
170 from Germany, as well as people from Austria, the Czech Republic, Russia, Ukraine, Great
Britain, the United States, France, Spain, Singapore, Pakistan, India, Israel, Latvia, Japan, and
Chile. Ten outstanding volunteers and volunteer
co-ordinators were honored with the awards “If
Not for Those Ten”.

Conference “Auschwitz
—Never again!—Really?”
The International Conference “Auschwitz—
Never again!—Really?” was held in July. Today,
educational or precautionary measures to prevent genocide are ineffective and inadequate.
Questions were raised as to the extent to which
Auschwitz and the Holocaust could be the key
to understanding the present? Can one event
be compared to another merely because they are
both genocides? Is this comparison too difficult
or too painful? Methodical discussions were conducted among 150 experts, among others from
the Auschwitz Museum, Yad Vashem Institute,
United States Holocaust Memorial Museum,
George Washington University, Jewish Historical Institute, and with the participation of Holocaust Survivors as well as Survivors of genocide
from Rwanda, Cambodia and Bosnia.

1. International Education
Conference
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Międzynarodowe Centrum Edukacji
o Auschwitz i Holokauście

1. Młodzi ludzie
podczas spotkania
z byłym więźniem
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Dyplomacja Pamięci

Polsko-ukraińskie seminarium

W reakcji na obserwowany w ostatnich latach
wzrost postaw rasistowskich i ksenofobicznych,
akty agresji i wykluczenia, został stworzony
w Muzeum zespół Dyplomacji Pamięci. Ma on
za zadanie tworzyć międzynarodową sieć współpracy z instytucjami, organizacjami i osobami
indywidualnymi, której celem jest edukowanie
o Holokauście, upamiętnienie ofiar i ocalałych
oraz kształtowanie postaw i wartości demokratycznych, solidarnych i zaangażowanych. Proponując różne rodzaje aktywności, poprzez Dyplomację Pamięci chcemy docierać z przesłaniem
ocalałych do ludzi na całym świecie.

„Studiowanie Holokaustu dla kształtowania
atmosfery tolerancji” to tytuł pierwszej części
wspólnego polsko-ukraińskiego seminarium
dla edukatorów, zorganizowanego w Dnieprze
i w Kijowie przez MCEAH we współpracy z Ukraińskim Instytutem ds. Badania Holokaustu
„Tkuma”. Dla edukatorów związanych z Muzeum
było ona okazją do zapoznania się z inną perspektywą Zagłady prowadzonej poprzez masowe
egzekucje, często przy wydatnym współudziale
miejscowej ludności.

INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION
ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST

Maria Ossolińska
Dyplomacja Pamięci
Diplomacy
of Remembrance

1

Diplomacy of Remembrance

Polish-Ukrainian seminar

A Diplomacy of Remembrance team was created in
the Museum in response to the increase in racist
and xenophobic attitudes, acts of aggression and
exclusion observed in recent years. Its task is to
create an international network of co-operation
with institutions, organizations and individuals
with the aim of educating about the Holocaust,
commemorating victims and survivors, and shaping democratic, solidarity-minded and committed
attitudes and values. By proposing various types
of activities, through the Diplomacy of Remembrance, we want to reach out to people around
the world with the message of the survivors.

“Studying the Holocaust for developing an atmosphere of tolerance” was the title of the
first part of a joint Polish-Ukrainian seminar
for educators, organized in Dnipro and Kyiv by
the ICEAH in collaboration with the Ukrainian Holocaust Research Institute “Tkuma”. For
educators associated with the Museum, it was
an opportunity to familiarize themselves with
another perspective of the Holocaust: that which
was conducted through mass executions, often
with the significant participation of the local
population.

1. Young people during
a meeting with
a former prisoner
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1. Wykład dla
funkcjonariuszy
Służby Więziennej
2. Centrum Edukacji
w ramach pobytów
studyjnych
zorganizowało
ponad 700 warsztatów,
prezentacji i wykładów
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Nauczyciele z Grecji

Pamięć wśród polskiej młodzieży

Po raz pierwszy odbyło się seminarium dla nauczycieli greckich. Projekt ten ma zapoczątkować cykliczne spotkania dla nauczycieli szkół
podstawowych i ponadpodstawowych, realizujących projekty poświęcone historii Holokaustu
i II wojny światowej. Organizacja seminarium
w 2019 r. zbiega się z innymi inicjatywami, które
zrealizowano w Muzeum we współpracy z greckimi partnerami: otwarciem wystawy czasowej
poświęconej Żydom greckim deportowanym do
Auschwitz oraz prezentacji w kilku miastach
Grecji wystawy „Niemiecki Nazistowski Obóz
Śmierci Konzentrationslager Auschwitz”.

W 2019 r. 55 grup młodzieżowych z Polski odwiedziło Miejsce Pamięci Auschwitz w ramach
projektu realizowanego z dotacji polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
jako element Obchodów 75. Rocznicy Aktion Reinhardt i Zagłady Żydów polskich.

Upamiętnienie likwidacji
getta Litzmannstadt
Grupa ponad 200 uczniów i harcerzy z Łodzi
wzięła udział w projekcie edukacyjnym upamiętniającym 75. rocznicę deportacji Żydów z getta
Litzmannstadt do niemieckiego obozu Auschwitz. Uczestnicy spotkali się z Leonem Weintraubem, Ocalałym z Holokaustu.

biblioteka.auschwitz.org
Wielojęzyczny księgozbiór biblioteki Muzeum
liczy ponad 30 tysięcy woluminów. Unikatowy,
szczególny i wartościowy materiał źródłowy to wspomnienia byłych więźniów Auschwitz
i innych obozów, opublikowane w drugiej połowie lat czterdziestych XX wieku. W celu zachowania obiektów bibliotecznych i ich popularyzacji,
dzięki wsparciu Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau, rozpoczęto w 2019 r. kilkuletni
projekt digitalizacji zbioru. Docelowo obejmie
on wykonanie skanów wszystkich materiałów
bibliotecznych, ich opracowanie oraz stworzenie
elektronicznego systemu wypożyczeń w ramach
biblioteki cyfrowej.

INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION
ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST
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Teachers from Greece

Memory among Polish youth

A seminar for Greek teachers was organized for
the first time. The project is aims to initiate regular meetings for teachers of primary and secondary schools who implement projects devoted
to the history of the Holocaust and World War
II. The organization of the seminar in 2019 corresponds with other initiatives carried out at the
Museum in co-operation with Greek partners:
the opening of a temporary exhibition devoted
to Greek Jews deported to Auschwitz and the
presentation of the exhibition “German Nazi
Death Camp Konzentrationslager Auschwitz” in
several cities of Greece.

In 2019, 55 youth groups from Poland visited the
Auschwitz Memorial Site under a project implemented by the Polish Ministry of Culture and
National Heritage as part of celebrations marking the 75th Anniversary of Operation Reinhardt and the extermination of Polish Jews.

Commemorating the liquidation
of the Litzmannstadt Ghetto
A group of over 200 students and scouts from
Łódź participated in an educational project commemorating the 75th anniversary of the deportation of Jews from the Litzmannstadt Ghetto to
the German Auschwitz camp. The participants
met with Leon Weintraub, a Holocaust survivor.

library.auschwitz.org
The multilingual book collection of the Museum library has more than 30,000 volumes.
Memoirs of former prisoners of Auschwitz and
other camps published in the second half of the
1940s are especially unique and valuable
source material. To preserve and popularize
the library collections, a long-term digitization
project was launched in 2019 with the support
of the Memorial Foundation for the Victims
of Auschwitz-Birkenau. It will ultimately include the creation of scans of all library materials, their development, and the creation of an
electronic lending system within the digital library.

1. Lecture for Prison
Guard officers
2. The Center for
Education organized
more than 700
workshops,
presentations and
lectures as part of
study visits
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PAMIĘĆ ONLINE I MEDIA

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

1

Ekipy filmowe
Ponad 100 ekip filmowych z całego świata
realizowało w 2019 r. materiały do filmów dokumentalnych, reportaży lub projektów edukacyjnych. Oprócz tego ponad 250 kamerzystów
i fotografów dokumentowało zwiedzanie Miejsca
Pamięci. Coraz częściej ekipy filmowe korzystają
w swojej pracy z dronów. W 2019 r. było ich 82.
1. Ponad 100
ekip filmowych
pracowało
w Miejscu Pamięci
w 2019 r.
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E-learning
Wiele szczegółowych zagadnień z historii
obozu Auschwitz przybliża ponad 20 lekcji

internetowych, dostępnych w różnych językach. Nowe lekcje opublikowane w 2019 r.
dotyczyły: deportacji Żydów z getta Litzmannstadt do Auschwitz, wysiedleń ludności polskiej i żydowskiej z Oświęcimia i okolicznych
miejscowości w latach 1940-1942 oraz prześladowań i deportacji Żydów z Holandii w latach
1940-1945.
Lekcje i wystawy internetowe uzupełnia możliwość wirtualnego zapoznania się z poobozowym terenem i – m.in. poprzez głosy świadków
– historią poszczególnych miejsc na stronie
panorama.auschwitz.org.

THE MEDIA AND MEMORY ONLINE

Film crews
In 2019, over 100 film crews from across the
world produced materials for documentaries, reportages and educational projects. Furthermore,
more than 250 cameramen and photographers
documented visits to the Auschwitz Memorial.
Film crews increasingly use drones in their
work. In 2019, they used 82 drones.

E-learning
Over twenty online lessons available in various languages discuss many detailed issues

from the history of Auschwitz. New lessons published in 2019 concerned: Deportations of Jews
from the Litzmannstadt Ghetto to Auschwitz,
Expulsion of the Polish and Jewish population
from Oświęcim and the Surrounding Villages
between 1940–1942, as well as the Persecution
and Deportation of the Jews in the Netherlands
1940–1945.
Lessons and online exhibitions are supplemented with a possibility of a virtual visit of the
former camp site and, through the voices of witnesses, learning the history of particular places
at panorama.auschwitz.org.

1. More than 100 film
crews worked
at the Memorial
in 2019
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Media społecznościowe
Ponad milion osób z całego świata obserwuje
profile Miejsca Pamięci Auschwitz w mediach
społecznościowych: na Facebooku, Twitterze
i Instagramie.
facebook.com/auschwitzmemorial
@auschwitzmuseum
#auschwitzmemorial
Bartosz Bartyzel
Rzecznik Prasowy
Spokesman

1. „Niech Moc będzie
z wami”. Tweet Marka
Hamilla, odtwórcy
roli Luke’a Skywalkera
w Gwiezdnych Wojnach
2. Dla byłego więźnia
Maxa Eisena
wydrukowaliśmy
egzemplarz
internetowego
miesięcznika „Memoria”
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Mimo różnej specyfiki każdego z tych serwisów
głównym celem obecności Muzeum w mediach
społecznościowych jest przypominanie o faktach z historii obozu, o konkretnych ludziach,
ofiarach, historiach i pokazywanie, jak bardzo
trudna, skomplikowana i wielowymiarowa jest
historia obozu.

memoria.auschwitz.org
W publikowanym po polsku i angielsku miesięczniku internetowym „Memoria” prezentujemy ważne projekty i nowe wystawy oraz podsumowujemy konferencje i seminaria dotyczące

pamięci o Zagładzie, obozach koncentracyjnych,
ośrodkach zagłady i innych obszarach ludzkiej
tragedii z czasów II wojny światowej. To pierwsza i jedyna tego typu przestrzeń wymiany
doświadczeń, która zbiera informacje z całego
świata, i którą mogą Państwo współtworzyć razem z nami.

Przestrzeń powietrzna
nad Muzeum
Zarówno użycie dronów, jak i kwestie lotów nad
autentycznym poobozowym terenem od 2019 r.
reguluje polskie prawo lotnicze. Muzeum Auschwitz jest najprawdopodobniej pierwszym muzeum na świecie, dla którego stworzono oficjalną
strefę zakazu lotów. Informacje o zasadach wykonywania lotów w strefie EP P20 oraz o wymogach
dla operatorów dronów znajdują się na specjalnej
stronie internetowej auschwitz.org/epp20.

prasa.auschwitz.org
W pracy mediów pomaga zakładka na stronie,
gdzie znaleźć 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.

THE MEDIA AND MEMORY ONLINE

2

Social media
Over a million people from all over the world
follow the profiles of the Auschwitz Memorial
on social media: Facebook, Twitter and Instagram.

Holocaust, concentration camps, extermination centers and other areas of human tragedy
related to World War II. It is the first and only
space of its kind for the exchange of experiences, which collects information from all
over the world and which you can co-create
with us.

facebook.com/auschwitzmemorial

The airspace above the Museum

@auschwitzmuseum

Polish aviation law has regulated the use of
drones, as well as the issues of flights over the
authentic camp site since 2019. The Auschwitz
Museum is probably the first museum in the
world to have an official no-fly zone created for
it. You will find information on the rules of operating flights in the EP P20 zone and the requirements for drone operators on the special website:
auschwitz.org/epp20.

#auschwitzmemorial
Regardless of the specificity of each of the websites, the main goal of the Museum’s presence on
social media is to remind the public about facts
related to the history of the camp, specific people, victims and stories, as well as to present the
difficult, complicated and multidimensional history of the camp.

memoria.auschwitz.org
The online monthly “Memoria”, published in
Polish and English, presents important projects and new exhibitions and summarises conferences and seminars on the memory of the

press.auschwitz.org
The work of the media is supported by a tab on
the website, which contains announcements of
events, a set of basic concepts and news related
to Auschwitz, as well as rules of filming and
photographing at the Memorial, including a set
of photographs available for download and free
publication.

Paweł Sawicki
Biuro Prasowe
Press Office

1. “May the Force be with
you”. Mark Hamill’s
Tweet, who starred as
Luke Skywalker
in Star Wars
2. We printed a copy of
the Internet monthly
magazine “Memoria”
for former prisoner
Max Eisen
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Wielka wystawa monograficzna

1. Wykonana w obozie
lalka na wystawie
„Auschwitz...”
w Nowym Jorku
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W Muzeum Dziedzictwa Żydowskiego w Nowym
Jorku otwarto wystawę „Auschwitz. Nie tak dawno. Nie tak daleko.”, przygotowaną przez hiszpańską firmę Musealia i Muzeum Auschwitz. To
pierwsza jej prezentacja w Stanach Zjednoczonych. Ekspozycja skupia się na Auschwitz nie tylko jako autentyczniej przestrzeni największego
udokumentowanego masowego mordu w historii
ludzkości, ale też jako symbolu bezgranicznego
wyrazu nienawiści i ludzkiego okrucieństwa.
Jest to wystawa tak o historii, jak i o naszym
współczesnym świecie. Język nienawiści, pro-

paganda ekstremizmu, populizm, ksenofobiczne
ruchy, rasizm, antysemityzm, terror atakujący
niewinne ofiary, separatyzm, wykluczenie, czy
obojętność cały czas rosną w siłę.
Na trzech piętrach nowojorskiego Muzeum
prezentowanych jest ponad 700 oryginalnych
obiektów, w ogromnej większości pochodzących ze Zbiorów Miejsca Pamięci Auschwitz,
a także z 20 instytucji i prywatnych zbiorów
z całego świata.
Największa podróżująca wystawa poświęcona historii Auschwitz będzie prezentowana w Nowym
Jorku także w 2020 r.

EXHIBITIONS

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

Zuzanna Janusik
Kierownik
Wystawiennictwa
Head of Exhibitions

1

Grand monographic exhibition
The Museum of Jewish Heritage in New York has
opened an exhibition entitled “Auschwitz. Not long
ago. Not far away.”, prepared by the Spanish company Musealia and the Auschwitz Museum. It is the
first presentation in the United States. The exhibition focuses on Auschwitz not only as the authentic space of the largest documented mass murder in
human history but also as a symbol of the limitless
expression of hatred and human cruelty.
It is an exhibition about history and our contemporary world. The language of hatred, the
propaganda of extremism, populism, xenopho-

bic movements, racism, antisemitism, terror attacks against innocent victims, separatism, exclusion and indifference, are constantly growing
in strength.
Over 700 original objects are presented on the
three floors of the New York Museum, most of
which originate from the collections of the
Auschwitz Memorial, as well as from 20 institutions and private collections from all over the
world.
The largest traveling exhibition devoted to the
history of Auschwitz will also be presented in
New York City in 2020.

1. A doll made in the camp
at the “Auschwitz...”
exhibition
in New York
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Nowa wystawa główna

Nowa wystawa polska

Zmiana wystawy głównej jest jednym z najważniejszych projektów w Muzeum. Ekspozycja otwierana będzie w trzech etapach – w latach
2021-2025.

Zakończyły się prace nad scenariuszem ekspozycji stałej, pokazującej losy więźniów i ofiar
pochodzących z Polski w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady
Auschwitz. Pełną dokumentację projektu przekazano do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, które podjęło decyzję o finansowaniu projektu.

W 2019 r. ogłoszono przetarg na opracowanie
dokumentacji projektowej przebudowy pierwszych dwóch bloków wystawienniczych oraz projektów wykonawczych ekspozycji poświęconej
doświadczeniu obozowemu więźniów.

1. Polki niosące pomoc
więźniom. Fragment
scenariusza nowej
wystawy polskiej
2. Otwarcie wystawy
„Sonderkommando”
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Przeprowadzono liczne konsultacje dotyczące
m.in. rozwiązań instalacyjnych w specjalistycznych gablotach, w których będą prezentowane
oryginalne historyczne obiekty. Wykonane zostały kwerendy m.in. w: Bundesarchiv, Wiener
Holocaust Library, US National Archives oraz
US Holocaust Memorial Museum.

Nowa wystawa austriacka
Jesienią 2019 r. w bloku nr 17 na terenie byłego
obozu Auschwitz I rozpoczęto prace związane
z remontem budynku i przystosowaniem go do
późniejszej prezentacji nowej wystawy narodowej. Jej organizatorem jest Austriacki Fundusz
Narodowy.

EXHIBITIONS

2

New main exhibition

New Polish exhibition

The change of the main exhibition is one of the
most important projects of the Museum. The
exhibition will be rendered in three stages—in
the years 2021–2025.

Work has been completed on the scenario of
a permanent exhibition portraying the fate of
prisoners and victims of Polish origin in the
German Nazi concentration and extermination
camp Auschwitz. The complete documentation
of the project was submitted to the Ministry of
Culture and National Heritage that made a decision to fund the project.

In 2019, a tender was announced for the preparation of design documentation for the reconstruction of the first two exhibition blocks and detailed designs for the exhibition devoted to the
prisoners’ experience in the camp.
Numerous consultations were held, which included, among others, installation solutions in specialist display cases, in which original historical objects will be presented. Preliminary surveys have
also been conducted in the Bundesarchiv, Wiener
Holocaust Library, US National Archives and
US Holocaust Memorial Museum, among others.

New Austrian exhibition
Work began in Block 17 at the Auschwitz I site
in the autumn of 2019, related to the renovation
of the building and its adaptation for the subsequent presentation of the new national exhibition. The organizer of the project is the Austrian
National Fund.

1. Polish women
providing aid to
prisoners.
Excerpt from the
scenario of the new
Polish exhibition
2. Opening of the
“Sonderkommando”
exhibition
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Wystawy czasowe
Sonderkommando

1. Wystawa „Przez
pryzmat wiary” projektu
Daniela Libeskinda
2. Oryginalne drzwi
komory gazowej na
wystawie czasowej

44

nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady
Auschwitz. Wystawę zaprojektował Daniel Libeskind, a kuratorem ekspozycji jest dr Henri Lustiger Thaler z Amud Aish w Nowym Jorku.

Wystawę czasową w bloku 21 na terenie byłego
Auschwitz I otwarto w 75. rocznicę buntu Sonderkommando, 7 października 2019 r. Ekspozycja
opowiada o losach więźniów zmuszonych do wykonywania nieludzkiej pracy w krematoriach i komorach gazowych Auschwitz. Znajdują się na niej
oryginalne prace m.in.: Davida Olère, Jerzego Adama Brandhubera i Mieczysława Kościelniaka. Zaprezentowano także jedyne zachowane drzwi
komory gazowej z obozu Auschwitz II‑Birkenau,
osobiste rzeczy należące do Ofiar oraz termos,
w którym po wojnie znaleziono zapiski jednego
z więźniów Sonderkommando.

Długa droga do uznania
Zagłady Sinti i Romów

Przez pryzmat wiary

Greccy Żydzi stanowili jedną z największych
grup wśród deportowanych na Zagładę. Na 20
panelach prezentowane są zagadnienia związane
z historią Żydów w Grecji, ich życiem i późniejszym prześladowaniem w czasie II wojny światowej przez niemieckiego okupanta oraz losom
w obozie Auschwitz. Organizatorem ekspozycji
jest Parlament Grecki oraz Muzeum Greckich
Żydów w Salonikach.

Na wystawę plenerową, którą można obejrzeć
przed wejściem do Muzeum, składa się 21 fotograficznych portretów ocalałych z Auschwitz: Żydów, Polaków oraz Romów. Autorką zdjęć
jest Caryl Englander. Fotografiom towarzyszą
fragmenty relacji byłych więźniów związane z tematyką wiary w tragicznym świecie niemieckiego

Wystawa plenerowa prezentowana była przed
wejściem głównym do Muzeum. Mówiła ona
o często pomijanym temacie ludobójstwa Sinti i Romów i o długiej pracy mającej na celu
uznanie i edukowanie o tragicznym losie, który
dotknął tę grupę. Ekspozycję przygotowało Centrum Dokumentacji Kultury Niemieckich Sinti
i Romów w Heidelbergu.

Los Greckich Żydów w KL Auschwitz

EXHIBITIONS

2

Temporary exhibitions
The Sonderkommando
On October 7, 2019, a temporary exhibition was
opened in Block 21 at the former Auschwitz I site
on the occasion of the 75th anniversary of the
Sonderkommando revolt. The exhibition tells the
story of prisoners forced to perform inhuman
work in the crematoria and gas chambers of
Auschwitz. It features original works by David
Olère, Jerzy Adam Brandhuber, and Mieczysław
Kościelniak, among others. The exhibition also
presented the only surviving door of the gas
chamber from the Auschwitz II‑Birkenau camp,
personal belongings of the Victims, and a thermos flask discovered after the war with notes
from one of the Sonderkommando prisoners.

Through the Lens of Faith
It consists of 21 portraits of Auschwitz survivors: Jews, Poles and the Roma. The author
of the photographs is Caryl Englander. The photographs are accompanied by excerpts from accounts by former prisoners related to the subject
of faith in the tragic world of the German Nazi
concentration and extermination camp Ausch-

witz. Daniel Libeskind designed the exhibition
and its curator is Henri Lustiger Thaler, PhD,
from Amud Aish, in New York.

The Long Way To the Recognition
of the Sinti and Roma Holocaust
The outdoor exhibition was presented in front
of the main entrance to the Museum. It addressed the often overlooked topic of the Sinti
and Roma genocide and the extensive work
aimed at acknowledging and educating about
the tragic fate that affected this group. The
exhibition was prepared by the Center for the
Documentation of German Sinti and Roma Culture in Heidelberg.

The fate of Greek Jews
in KL Auschwitz
Greek Jews were one of the largest groups among
those deported for extermination. The issues related to the history of Jews in Greece, their lives
and later persecution during World War II by the
German occupier as well as their fate in Auschwitz was presented on 20 panels. The exhibition
is organized by the Greek Parliament and the
Museum of Greek Jews in Thessaloniki.

1. Exhibition “Through the
Lens of Faith” designed
by Daniel Libeskind
2. Original door from
a gas chamber in
a temporary exhibition
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Jadwiga Pinderska‑Lech
Kierownik Wydawnictwa
Head of Publications

1

Istniejące od ponad 60 lat wydawnictwo Muzeum publikuje przede wszystkim wspomnienia byłych więźniów Auschwitz oraz opracowania naukowe, jak również pozycje socjologiczne,
filozoficzne i edukacyjne. W 2019 r. skupiono
się na przekładach ważnych pozycji na inne
języki. Są one dostępne zarówno na terenie
Miejsca Pamięci, jak i w księgarni internetowej
ksiegarnia.auschwitz.org.

„Życie religijne więźniów
chrześcijańskich w KL Auschwitz”

Nowe publikacje

Na język angielski przetłumaczono opracowanie
historii jednego z pierwszych urządzeń masowej
zagłady w Auschwitz „The Little White House.
A History of Extermination in Bunker II”
(Biały domek. Historia zagłady w bunkrze II).
W tym języku ukazały się także wspomnienia
„My Path to Freedom. A Memoir of a Survivor
of Auschwitz-Birkenau” (Moja droga do wolności. Wspomnienia więźnia Auschwitz-Birkenau)
Karola Tendery, który za ucieczkę z robót przymusowych został deportowany do Auschwitz, a także książka wspomnieniowa „In Extremis. My
Memoir from Auschwitz” (In Extremis. Moje
wspomnienia z Auschwitz) Jerzego Widery, opowieść o młodym człowieku, który za działalność
w ruchu oporu trafił do Auschwitz.

„U podstaw pedagogiki pamięci
Auschwitz i Holokaustu”
Refleksje osób zajmujących się na co dzień nauczaniem o pamięci, którą postrzegają jako aktywność
interdyscyplinarną. Książka zawiera nie tylko
rozważania teoretyczne, ale również przykłady
działań praktycznych oraz projektów zrealizowanych z młodzieżą na terenie miejsc pamięci.
1. Były więzień Bogdan
Bartnikowski
na Targach Książki
w Krakowie
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14 tom serii „Głosy Pamięci” to próba zobrazowania form chrześcijańskiego życia religijnego w obozie na podstawie dokumentacji, wspomnień i relacji.

Tłumaczenia

PUBLIcations

The Museum publishing house, which has existed for over 60 years, primarily publishes
memoirs of former Auschwitz prisoners and
academic studies, as well as sociological, philosophical, and educational titles. In 2019, it focused on translating important titles into other
languages. They are available on the premises of
the Memorial as well as the online bookstore at
books.auschwitz.org.

Religious Life of Christian
Prisoners in KL Auschwitz

New publications

A study on the history of one of the first facilities of mass extermination in Auschwitz,
The Little White House. A History of Extermination in Bunker II was translated
into English. The following memoirs were
also published in English: My Path to Freedom. A Memoir of a Survivor of AuschwitzBirkenau by Karol Tendera, who was deported
to Auschwitz for fleeing from forced labor, as
well as In Extremis. My Memoir from Auschwitz by Jerzy Widera, a story about a young man
who was sent to Auschwitz for his involvement
in the resistance movement.

At the core of education
on the Auschwitz
and Holocaust memory
The reflections of people involved in the daily
teaching of memory, perceived as an interdisciplinary activity. The book contains not only
theoretical considerations but also examples of
practical activities and projects implemented
with young people at memorial sites.

The 14th volume of the series Voices of Memory
is an attempt to depict the forms of Christian religious life in the camp based on documentation,
memoirs and accounts.

Translations

1. Former prisoner |
Bogdan Bartnikowski
at the Book Fair
in Krakow
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Zdobywamy nowe rękopisy
Spośród przekazanych przez rodziny rękopisów byłych więźniów, trzy zostały opatrzone
przypisami i przygotowane do druku. To wspomnienia Aleksandra Kalczyńskiego, Tadeusza
Krupińskiego i Romana Trojanowskiego.

Targi Książki
w Turynie i w Krakowie
1. Była więźniarka
Halina Birenbaum
inauguruje
Targi Książki
w Turynie
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Publikacje Muzeum prezentowane były na Międzynarodowych Targach Książki w Turynie
i w Krakowie.

Gościem specjalnym Wydawnictwa Muzeum
we Włoszech była Halina Birenbaum. Wspólny protest byłej więźniarki i Muzeum
przeciwko obecności na turyńskich Targach
włoskiego wydawnictwa sympatyzującego ze
skrajną prawicą i neonazistami doprowadził
do jego usunięcia z Targów, natomiast Halina
Birenbaum została poproszona o wygłoszenie
mowy na inaugurację imprezy. Przyjęto ją owacjami na stojąco.
Na Targach Książki w Krakowie gościem był
Bogdan Bartnikowski, były więzień Auschwitz
i autor „Dzieciństwa w pasiakach”. Spotkanie
z nim wzbudziło duże zainteresowanie czytelników.

PUBLIcations

We are obtaining new manuscripts
Among the manuscripts of former prisoners donated by their families, three were annotated and prepared for printing. They include
the memoirs of Aleksander Kalczyński, Tadeusz
Krupiński and Roman Trojanowski.

Book Fairs
in Turin and Krakow
The publications of the Museum were presented
at the International Book Fairs in Turin and Krakow.

The special guest of the Museum Publishing
House in Italy was Halina Birenbaum. A joint
protest by the former prisoner and the Museum against the presence of an Italian publishing house at the Turin Fair, which sympathizes with the extreme right and neo-Nazis led
to its removal from the Fair; and Halina Birenbaum was asked to give the inaugural speech
for the event. She was received with a standing
ovation.
At the Book Fair in Krakow, the special guest was
Bogdan Bartnikowski, a former Auschwitz prisoner and the author of Childhood Behind Barbed
Wire. The meeting with him aroused great interest among readers.

1. Former prisoner
Halina Birenbaum
inaugurates the
Book Fair in Turin
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BADANIA NAD HISTORIĄ
AUSCHWITZ

1

Szereg nowych ustaleń dotyczących końcowego okresu istnienia obozu, a zwłaszcza decyzji
podejmowanych w związku z ostatnimi planami
jego rozbudowy, po czym stopniowej likwidacji
śladów Holokaustu i innych dowodów zbrodni
zawiera czwarty tom źródłowej serii wydawniczej, poświęconej rozbudowie kompleksu obozowego Auschwitz.
1.

2.
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Wykład Piotra
Setkiewicza
Lecture by
Piotr Setkiewicz
Wanda Witek-Malicka
prowadzi spotkanie
z byłymi więźniami
z Warszawy
Wanda Witek-Malicka
presides over a meeting
with former prisoners
from Warsaw

Opracowano ponad 1300 wpisów do nowego,
dwutomowego wydania kalendarium, które po
uzupełnieniach odzwierciedlających aktualny
stan badań dotyczący historii Auschwitz stanowić będzie bazę chronologiczną całej, prawie
pięcioletniej historii tego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady.
Spośród innych ważnych projektów wymienić
należy badania poświęcone przejawom życia religijnego chrześcijańskich więźniów w KL Ausch-

witz oraz reakcjom Stolicy Apostolskiej wobec
doniesień o prześladowaniach duchowieństwa.
Odrębnym tematem była historia działalności
niemieckich firm Krupp i Union-Werke, działających przy obozie Auschwitz.
Badane były również strategie przystosowawcze
i obronne osób uwięzionych w KL Auschwitz, postawy i motywacje więźniów funkcyjnych, a także zakres represji stosowanych przez władze SS
za ucieczki więźniów.
Historycy Centrum Badań wygłosili także ponad
sto wykładów i prelekcji o historii obozu Auschwitz i dziejach Zagłady w językach: polskim,
angielskim, niemieckim i rosyjskim dla uczestników sympozjów edukacyjnych, słuchaczy studiów podyplomowych i przewodników Muzeum,
a także referaty na wielu konferencjach naukowych na świecie.

RESEARCH ON THE HISTORY
OF AUSCHWITZ

2

A series of new findings relating to the final
period of the camp’s existence, and in particular, the decisions made in connection with the
latest expansion plans, and then the gradual
destruction of traces of the Holocaust and other
evidence of crimes, are contained in the fourth
volume of the source series of publications devoted to the expansion of the Auschwitz camp
complex.
More than 1,300 entries have been prepared for
the new, two-volume edition of the chronicle,
which, after additions to reflect the current
state of research into the history of Auschwitz,
will constitute a chronological basis for the
entire, nearly five-year history of this German
Nazi concentration and extermination camp.
Other important projects include research into
the religious life of Christian prisoners in Ausch-

witz and the reactions of the Holy See to reports
of persecution of the clergy. The history of the
German companies Krupp and Union-Werke operating at Auschwitz was another topic of study.
Research also examined the adaptation and defense strategies of people imprisoned in Auschwitz, the attitudes and motivations of prisoner
functionaries, as well as the extent of repressions used by the SS authorities for the escape
of prisoners.
The historians of the Research Center also gave
over a hundred lectures and talks on the history
of Auschwitz and the history of the Holocaust in
Polish, English, German, and Russian for participants of educational symposiums, postgraduate
students and Museum guides, as well as lectures
at numerous academic conferences around the
world.

dr Piotr Setkiewicz
Kierownik
Centrum Badań
Head of
Research Center
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Autentyzm i Pamięć
Authenticity
and Remembrance

ARCHIWUM

dr Wojciech Płosa
Kierownik Archiwum
Head of Archives

dr Krzysztof Antończyk
Kierownik
Repozytorium Cyfrowego
Head of
Digital Repository

1

O prawie 200 oryginalnych dokumentów obozowych powiększyły się w 2019 r. zasoby Archiwum Miejsca Pamięci. Najczęściej są one ofiarowane przez rodziny byłych więźniów. Donatorzy
niejednokrotnie podkreślają, że w ich przekonaniu Muzeum Auschwitz to najwłaściwsze miejsce
przechowywania tych cennych archiwaliów.

1. Jeden z paszportów
paragwajskich
One of the Paraguayan
passports
2. Gryps Tadeusza
Pietrzykowskiego
wysłany z obozu
do matki i brata
The secret note of
Tadeusz Pietrzykowski
sent from the camp to
his mother and brother
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Na szczególną uwagę zasługują kolekcje oryginalnych listów obozowych: Zygmunta Jankowskiego, Stanisława Anduły, Józefa Barbera,
a także braci Kupców – Jana, Józefa, Bolesława, Władysława, Karola i Antoniego, z których
trzech nie przeżyło wojny.
Poza dokumentami obozowymi do Archiwum
trafiło także tzw. Archiwum Chaima Eissa,
które dotyczy działalności polskich dyplomatów
i środowisk żydowskich, zaangażowanych w akcję ratowania Żydów w czasie II wojny światowej.
Dokumenty te zostały poddane niezbędnym zabiegom konserwatorskim.

Jedną z nagranych relacji byłych więźniów była
rozmowa z Evą Mozes Kor, dotycząca jej przeżyć
obozowych jako jednej z ofiar pseudomedycznych eksperymentów Josefa Mengelego. Wywiad przeprowadzono – jak się później okazało
– na sześć dni przed jej śmiercią.
Wśród 135 badaczy korzystających z zasobów
Archiwum byli przede wszystkim studenci,
doktoranci, historycy i dziennikarze z: Polski
oraz z Austrii, Belgii, Czech, Francji, Izraela,
Kanady, Niemiec, Norwegii, Słowenii, Włoch
i USA.

Informacja o więźniach
Na prośby przede wszystkich byłych więźniów
i ich rodzin, instytucji, pracowników naukowych, wydawnictw, izb pamięci, placówek muzealnych i kancelarii prawnych Biuro ds. Byłych
Więźniów wykonało 6020 kwerend dotyczących losów konkretnych więźniów.

ARCHIVES

2

Nearly 200 original camp documents enriched
the Archives of the Auschwitz Memorial in 2019.
The families of former prisoners often donate
the majority of these documents. The donors
repeatedly emphasize that, in their opinion,
the Auschwitz Museum is the most appropriate
place to store these valuable archival materials.
Special attention should be given to the collections of original camp letters of Zygmunt
Jankowski, Stanisław Anduła, Józef Barber, as
well as the Kupiec brothers Jan, Józef, Bolesław,
Władysław, Karol, and Antoni, three of whom
did not survive the war.
In addition to the camp documents, the so-called
Chaim Eiss Archive was also transferred to the
Museum Archives. It covers the activities of Polish diplomats and Jewish communities involved
in the rescue of Jews during World War II. The
documents were subjected to necessary conservation measures.

One of the recorded accounts of former prisoners
was a conversation with Eva Mozes Kor concerning her camp experience as one of the victims of
Josef Mengele’s pseudo-medical experiments. As
it later turned out, the interview was conducted
only six days before she passed away.
The 135 researchers using the Archives’ resources were primarily students, doctoral students,
historians and journalists from Poland, Austria, Belgium, the Czech Republic, France, Israel,
Canada, Germany, Norway, Slovenia, Italy and
the USA.

Information on former prisoners
At the request of former prisoners and their families, institutions, academic employees, publishing houses, memory societies, museum institutions, and the law offices, the Bureau for Former
Prisoners carried out 6,020 preliminary surveys on the fate of specific prisoners.

Piotr Supiński
Kierownik Biura
ds. byłych więźniów
Head of the Bureau
for Former Prisoners
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Projekty badawcze

Repozytorium Cyfrowe

Archiwum realizuje projekty naukowo-badawcze, dzięki którym w znaczący sposób zostanie
uzupełniona wiedza o losach więźniów przenoszonych z KL Auschwitz do innych nazistowskich obozów koncentracyjnych.

Muzeum Auschwitz i Yad Vashem wymieniły
się skanami dokumentów poobozowych, komplementarnie uzupełniając zbiory archiwalne
obu instytucji. Repozytorium Cyfrowe Muzeum
Auschwitz powiększyło się dzięki temu m.in.
o 54 tysiące kart więźniarskich.

W projekcie realizowanym z udziałem Miejsc Pamięci Dachau i Flossenbürg, który finansowany
jest przez Fundację Bawarskich Miejsc Pamięci,
do chwili obecnej udało się ustalić nazwiska
i losy blisko 20 tysięcy więźniów.

1. Ofiara Auschwitz Anna
Smoleńska (po lewej)
na przedwojennej
fotografii
2. Wymiana danych
cyfrowych pomiędzy
Muzeum a Yad Vashem

56

Ze środków Międzynarodowego Komitetu
Oświęcimskiego i koncernu Volkswagen AG finansowany jest projekt, którego celem jest ustalenie danych osób deportowanych i więzionych
w KL Auschwitz na podstawie zestawiania muzealnych danych archiwalnych oraz informacji
znajdujących się w bazie danych Międzynarodowego Biura Poszukiwań w Bad Arolsen.

W kolejnym roku współpracy Fundacja Pamięci
Ofiar Auschwitz-Birkenau sfinansowała wprowadzenie do baz danych repozytorium cyfrowego Muzeum 28 tysięcy nazwisk więźniów
KL Auschwitz. Opracowywano dwa zespoły dokumentów: Gestapo Berlin oraz materiały PCK,
zawierające nazwiska więźniów wyzwolonych
27 stycznia 1945 r. W wielu przypadkach dokumentowane nazwiska nie występują w żadnym
innym dokumencie.

ARCHIVES
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Research projects

Digital Repository

The Archives conducts academic and research
projects that significantly supplement knowledge about the fate of prisoners transferred
from Auschwitz to other Nazi concentration
camps.

The Auschwitz Museum and Yad Vashem exchanged scans of camp documents, thus complementing the archival collections of both institutions. Consequently, the Digital Repository
of the Auschwitz Museum increased by 54,000
prisoner cards, among other materials.

The project, implemented in collaboration with
the Dachau and Flossenbürg Memorials, which is
financed by the Bavarian Memorials Foundation,
has so far managed to determine the names and
fates of nearly 20,000 prisoners.
The International Auschwitz Committee and
Volkswagen AG fund a project aimed at establishing data on deportees and prisoners in
Auschwitz based on the compilation of archival
museum data and information from the database of the International Tracing Service in Bad
Arolsen.

In the following year of cooperation, the Memorial Foundation for the Victims of Auschwitz-Birkenau financed the inclusion of
28,000 names of Auschwitz prisoners in the
databases of the Museum’s Digital Repository.
Two sets of documents were developed: The
Gestapo Berlin and the materials of the Polish
Red Cross bearing the names of the prisoners
liberated on 27 January 1945. In several cases,
the documented names do not appear in any
other document.

1. Auschwitz victim Anna
Smoleńska (left)
in a pre-war photograph
2. Exchange of digital data
between the Museum
and Yad Vashem
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ZBIORY
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W 2019 r. Zbiory Muzeum Auschwitz wzbogaciły się o nowe obiekty historyczne oraz wyjątkowe prace artystyczne.

1. Rysunek z 1943 r.
przekazany przez
rodzinę Tomasza
Serafińskiego
2. Jerzy Zieleziński
„Rozgrzewka”
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Podwójny portret rysunkowy Witolda Pileckiego i Tomasza Serafińskiego, wykonany
w 1943 r. w Nowym Wiśniczu, zaraz po ucieczce
rtm. Pileckiego z KL Auschwitz, zarejestrowanego w obozie pod nazwiskiem Tomasz Serafiński.

Zbiór rysunków autorstwa więźnia Auschwitz
Jerzego Zielezińskiego (później Georga Zielezińskiego), składający się z 41 poruszających
rysunków, przedstawiających rzeczywistość
niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady.
Kolekcja 19 obrazów wykonanych w latach 70tych XX wieku przez byłą więźniarkę KL Auschwitz oraz Bergen-Belsen Edith Birkin (z domu
Hofmann). Do Auschwitz została ona deportowana z getta Litzmannstadt.

COLLECTIONS
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The Collections of the Auschwitz Museum were
enriched in 2019 with new historical objects and
exceptional artistic works.
A double sketch portrait of Witold Pilecki
and Tomasz Serafiński, created in 1943 in
Nowy Wiśnicz, immediately after the escape
from Auschwitz of Calvary Capt. Pilecki, registered in the camp under the name Tomasz
Serafiński.

A collection of drawings created by Auschwitz
prisoner Jerzy Zieleziński (later Georg Zieleziński), consisting of 41 moving drawings depicting the reality of the Nazi German concentration and extermination camp.
A collection of 19 paintings created in the 1970s
by a former Auschwitz and Bergen-Belsen prisoner Edith Birkin (née Hofmann). She was deported to Auschwitz from the Litzmannstadt
Ghetto.

1. A drawing from 1943
donated by Tomasz
Serafiński’s family
2. Jerzy Zieleziński
“Rozgrzewka”
(Warm-up)
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Wypożyczenia

Elżbieta Cajzer
Kierownik Zbiorów
Head of Collections
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Oryginalne przedmioty ze Zbiorów zostały
wypożyczone do najważniejszych placówek muzealnych na całym świecie. Największą liczbę obiektów zabytkowych wypożyczono do United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie (785 obiektów)
oraz na wystawę „Auschwitz. Nie tak dawno.
Nie tak daleko.”, realizowaną przez Musealia
w Muzeum Dziedzictwa Żydowskiego w Nowym Jorku (501 obiektów). Ponadto eksponaty
Muzeum trafiły także do: Yad Vashem w Jerozolimie, Los Angeles Museum of the Holocaust,
Sydney Jewish Museum, Holocaust Center for
Humanity w Seattle, Center for Studies of Holocaust and Minorities w Oslo, a także do Instytutu Pileckiego w Berlinie i House of European
History w Brukseli.

Bezpieczeństwo
oryginalnych obiektów
W trosce o jak najbezpieczniejsze warunki
magazynowania obiektów w 2019 r. uzupełniono magazyny tekstyliów m.in. o dodatkowe warstwy (miękką watolinę oraz bawełnę) na ponad
170 aluminiowych wałkach, na których przechowywane są tałesy. Obiekty nawinięte zostały na
wałki w sposób pozwalający maksymalnie wyeliminować zagięcia, fałdy czy załamania tkaniny.
Zmieniono również sposób przechowywania oryginalnych, poobozowych tablic. Dotychczas obiekty
te zmagazynowane były w pozycji pionowej. Dzięki
przeprowadzonym pracom tablice przechowywane są w pozycji poziomej, co minimalizuje procesy
degradacyjne. Każdy z obiektów otrzymał indywidualne, przygotowane specjalnie pod jego wymiar,
opakowanie z tektury bezkwasowej.

COLLECTIONS

2

Loans
Original items from the Collections have been
loaned out to the most important museums
around the world. The largest number of historical objects were loaned to the United States
Holocaust Memorial Museum in Washington
(785 objects) and for the exhibition “Auschwitz.
Not long ago. Not far away.”, organized by Musealia at the Museum of Jewish Heritage in New
York (501 objects). Furthermore, the Museum’s
exhibits were also lent to the Yad Vashem Institute in Jerusalem, Los Angeles Museum of the
Holocaust, Sydney Jewish Museum, Holocaust
Center for Humanity in Seattle, Center for Studies of Holocaust and Minorities in Oslo, as well
as the Pilecki Institute in Berlin and the House
of European History in Brussels.

Safety
of authentic objects
To ensure the safest possible storage conditions for objects, the textile storerooms were
supplemented in 2019 with additional layers
(soft wadding and cotton) for more than 170
aluminum rollers for the storage of tallitot. The
objects were wound on rollers in such a way as
to maximally eliminate bends or folds in the
fabric.
Also the method of storing the original camp
plaques has been changed. Until now, these
objects have been stored vertically. Thanks to
work carried out, the tablets are stored in a horizontal position, which minimizes the degradation processes. Each object received a customized acid-free cardboard packaging, specially
prepared for its size.

1. Bezpieczne
przechowywanie
tałesów
Safe storage of tallitot
2. Antykorozyjne
opakowanie łyżek
wypożyczanych do
USHMM
Anti-corrosive
packaging for
spoons loaned
to the USHMM
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Pierwszy murowany barak

1. Podziemny
mur oporowy,
powstrzymujący
odkształcenia ściany
ruin rozbieralni komory
gazowej III
2. Model 3-D jednego
z konserwowanych
przepustów w Birkenau
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Zakończyła się konserwacja pierwszego murowanego baraku więźniarskiego na terenie byłego
obozu Auschwitz II‑Birkenau. W ciągu czterech
lat zakonserwowano i zachowano całość historycznej tkanki budynku, z uwzględnieniem także
odkrytych historycznych posadzek oraz zabezpieczenia reliktów archeologicznych na dziedzińcu.
Z sukcesem przeprowadzono bezprecedensowe działania takie jak: prostowanie ścian, konsolidację malowideł ściennych z ograniczeniem
do minimum wykorzystania żywic syntetycznych
czy opracowanie konserwatorskich metod usuwania wandalizmów. Szczególnie wymagającym
technicznie i organizacyjnie zakresem prac było

wzmocnienie ścian wewnętrznych i zewnętrznych baraku, co w praktyce oznaczało kompleksową rozbudowę fundamentów. Barak został udostępniony odwiedzającym.

Zabezpieczenie ruin
komór gazowych
i krematoriów
Zakończono prace zabezpieczające ściany rozbieralni krematorium i komory gazowej nr III. Wykonano tam zabezpieczenie konstrukcyjne, polegające na zakotwieniu zdeformowanej konstrukcji
murowej ściany południowej do istniejących ścian
oporowych, które zostały poddane przebudowie
oraz uzupełnione fragmentem palościanki.

PRESERVATION WORKS

2

The first brick barracks
Conservation works have been completed on
the first brick prisoner barracks at the Auschwitz II‑Birkenau site. Within four years, the entire historic fabric of the building was restored
and preserved, including the unearthed historical
floors and the preservation of archaeological relics in the courtyard. Some unprecedented activities were successfully carried out, such as
the straightening of walls, consolidation of wall
paintings with minimal use of synthetic resins
or development of conservation methods for preventing vandalism. The most challenging technical and organizational scope of work involved the
reinforcement of the internal and external walls

of the barracks, which in practice meant the expansion of the foundations. The barracks is now
open to visitors.

Preservation of the ruins
of the gas chambers
and crematoria
Preservation works have been completed on the
walls of the undressing rooms of crematorium
and gas chamber III. A structural reinforcement
was carried out, consisting in anchoring the deformed masonry structure of the southern wall
to the existing retaining walls, which were rebuilt and supplemented with a fragment of pile
wall.

1. Underground retaining
wall, preventing
the deformation
of the ruined walls
of gas chamber III
undressing rooms
2. 3-D model of one
of the preserved sluices
in Birkenau
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Jolanta Banaś-Maciaszczyk
Kierownik Konserwacji
Head of Preservation

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

1. Opracowywanie
programu
konserwacji butów
Preparation of the shoe
preservation program
2. Fotografia
mikroskopowa próbki
drewna, pobranej
z pryczy więźniarskiej
Microscopic photograph
of a wood sample taken
from a prisoner’s
bunk bed
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Obiekty i archiwalia

Droga techniczna

W Pracowniach Konserwatorskich wykonano
konserwację 40 walizek, 20 koszy, 20 przedmiotów zaopatrzenia ortopedycznego, 200 butów,
30 naczyń emaliowanych, 40 puszek po Cyklonie B oraz 5 elementów krematoryjnych, a także konserwację i digitalizację 400 listów obozowych oraz digitalizację 600 planów zespołu
Zentralbauleitung.

W związku z intensyfikacją prac konserwatorskich, aby transport techniczny nie utrudniał zwiedzania Miejsca Pamięci, została zbudowana tymczasowa droga techniczna wzdłuż
południowego ogrodzenia byłego obozu Auschwitz II‑Birkenau. Pozwoli to także na ochronę
historycznych dróg poobozowych.

Prace ratunkowe
W 2019 r. prowadzone były prace przy dwóch
uszkodzonych przez nawałnicę wieżach wartowniczych na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. Zdemontowano i zabezpieczono elementy drewniane obydwu obiektów. Naprawiono
i zabezpieczono oraz przywrócono na pierwotne
miejsce elementy drewniane pierwszej z wież.

Powyższe prace prowadzone były ze środków
Fundacji Auschwitz-Birkenau. Z funduszy własnych realizowano m.in.:
- badania do opracowania wytycznych konserwatorskich w ramach przygotowań do utworzenia nowej wystawy polskiej w bloku 15;
- prace konserwatorskie w budynku Blockführerstube, podczas których zabezpieczono nawarstwienia malarskie na ścianach, drzwiach
i oknach.

PRESERVATION WORKS
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Objects and archival materials

Technical road

Preservation works were carried out in the
Conservation Workshops, on 40 suitcases, 20
baskets, 20 orthopedic aids, 200 shoes, 30
enameled dishes, 40 empty Zyklon B cans, and
five crematorium elements, as well as the conservation and digitization of 400 camp letters
and 600 plans of the Zentralbauleitung collection.

A temporary technical road was built along the
southern fence of the former Auschwitz II‑Birkenau camp to prevent technical transport
from hindering visits to the Memorial, due to
the intensification of conservation work.
It will also help to preserve the historical camp
roads.

Rescue works
In 2019, work was carried out on two guard
towers damaged by a storm at the site of Auschwitz II‑Birkenau. The wooden elements of both
buildings were dismantled and secured. The
wooden elements of the first of the towers were
repaired and secured, and then restored to their
original location.

The Auschwitz-Birkenau Foundation financed
the works mentioned above. Our internal funds
were used to carry out the following projects,
among others:
- research to develop conservation guidelines
as part of preparations for the creation of
a new Polish exhibition in Block 15;
- conservation work in the Blockführerstube
building, during which we secured layers of
paint on walls, doors, and windows.

dr Aleksandra Papis
Kierownik Pracowni
Konserwatorskich
Head of Conservation
Laboratories
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1. Konserwacja
odnalezionej naszywki
więźniarskiej
2. Konserwacja walizek
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Konserwacja zieleni

Obiekty i archiwalia

W miejsce starych i zagrażających bezpieczeństwu drzew wokół ruin krematoriów i komór
gazowych II i III na terenie byłego Auschwitz II‑Birkenau odtwarzane są linie topoli włoskich, zgodnie z ich historycznym układem.
Ponadto w miejsce powojennych, także starzejących się nasadzeń, znajdujących się za pomnikiem, zostanie posadzona nowa, trwalsza linia
drzew, mająca izolować wizualnie teren Miejsca
Pamięci.

W Pracowniach Konserwatorskich przeprowadzona została konserwacja ponad 100 dokumentów archiwalnych oraz ponad 200 przedmiotów
codziennego użytku. Zabezpieczono również
około 800 obiektów przeznaczonych do wypożyczenia. Wśród nich był m.in. paszport Republiki Paragwaju, należący do Reginy Scheinowitz
i jej pięciorga dzieci z tzw. Archiwum Eissa, oraz
naszywka więźniarska znaleziona podczas badań przy baraku murowanym odcinka BIa. Na
jej powierzchni zachował się numer 15513, na
podstawie którego udało się zidentyfikować
właściciela – Josefa Vacka, przeniesionego do
Auschwitz z Dachau 8 maja 1941 r.

PRESERVATION WORKS
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Greenery maintenance

Objects and archival materials

The old and dangerous trees around the ruins
of crematoria and gas chambers II and III at
the Auschwitz II‑Birkenau site are being replaced by lines of Lombardy poplar, according to their historical arrangement. Furthermore, new, more durable tree-lines will be
planted in place of ageing post-war plants at
the site behind the monument to visually isolate the Memorial.

Preservation works have been carried out at
the Conservation Workshops on more than 100
archival documents and over 200 items of everyday use. About 800 objects have also been secured for rent. They include, among other things,
a passport of the Republic of Paraguay, belonging
to Regina Scheinowitz and her five children from
the so-called Eiss Archive, as well as a prisoner
badge found during research at the brick barracks in the BIa section in Birkenau. The number
15513 is retained on its surface, through which
it was possible to identify the owner, Josef
Vacek, transferred to Auschwitz from Dachau on
May 8, 1941.

1. Conservation
of a prisoner’s
badge
2. Conservation
of suitcases
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Bezpieczniejsze Miejsce Pamięci

1

W 2019 r. nastąpiły poważne zmiany na przedpolu Bramy Śmierci byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. Zbudowano nową drogę odbarczającą, przebiegającą w oddaleniu od historycznego
obszaru. Dzięki temu zredukowano drgania
terenu powodowane przez ciężkie pojazdy oraz
podniesiono bezpieczeństwo osób odwiedzających Miejsce Pamięci w bezpośredniej bliskości
wejścia do byłego obozu Birkenau.

Paulina Krasowska-Ziomek
Kierownik Inwestycji
Head of Development
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Droga została zbudowana przez Gminę Oświęcim dzięki specjalnemu dofinansowaniu w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu
Rządowego. Zapisy tego programu przewidują,
że teren pomiędzy drogą a drutami obozowymi
stanie się własnością Muzeum.

A safer Memorial Site

2

6

In 2019, major changes were made to the foreground of the Death Gate of the former Auschwitz II‑Birkenau camp. A new decongestion road
was built, which runs farther from the historical
area. Consequently, it reduced the vibrations
caused by heavy vehicles and improved the safety of visitors to the Memorial near the entrance
to the former Birkenau camp.

The road was built by the Municipality of
Oświęcim thanks to special funding from the
Government Strategic Program for Oświęcim.
The provisions of this program stipulate that the
area between the road and the camp fences will
become the property of the Museum.

1. Droga odbarczająca
przy byłym obozie
Birkenau
Decongestion road
near the former
Birkenau camp
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Tereny i obiekty
Ochroną i opieką konserwatorską objętych jest
m.in. ponad 150 budynków, około 300 ruin
i śladów poobozowych, w tym szczególnie waż‑
ne dla historii Auschwitz ruiny czterech komór
gazowych i krematoriów w Birkenau, ponad
13 km ogrodzenia z ponad 3 tysiącami słupów
betonowych. Na blisko 200 hektarach znajdują się
też m.in. kilometry dróg utwardzonych, 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
1. Okulary
zrabowane ofiarom
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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.
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;
• 397 sztuk odzieży obozowej, tzw. pasiaków;
• 246 sztuk tałesów;
• ponad 4,1 tys. prac plastycznych (w tym ok.
2 tys. wykonanych przez więźniów w obozie).
Pod opieką Muzeum znajdują się też blisko dwie
tony włosów obciętych deportowanym kobie‑
tom.

The Auschwitz Memorial

Adam Kukla
Szef Straży Muzealnej
Head of Museum Security
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Grounds and buildings
Protection and preservationist care extends to more
than 150 immovable structures (buildings). It also
covers about 300 ruins and vestiges of the camp, in‑
cluding the ruins of four gas chambers and cremato‑
ria in Birkenau that are especially important for the
history of Auschwitz, more than 13 kilometres of
fencing, and more than 3,000 concrete fence posts.
On almost 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 forest, are also under constant protection.

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

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

1. Glasses confiscated
from victims
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Archiwum
W muzealnym archiwum znajduje się prawie 250
metrów bieżących dokumentów.

1-2. Ćwiczenia
przeciwpożarowe
na terenie Miejsca
Pamięci
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Zbiór zawiera m.in.:
• ok. 39 tys. negatywów fotografii nowo przy‑
wiezionych więźniów, wykonanych przez ad‑
ministrację obozową;
• kopie ok. 200 fotografii wykonanych przez SS
w Birkenau w trakcie deportacji Żydów z Wę‑
gier w 1944 r.;
• zdjęcia wykonane nielegalnie przez członków
Sonderkommando w pobliżu komór gazowych
w Birkenau; ok. 500 zdjęć obiektów i terenu
Auschwitz wykonanych przez SS w czasie ist‑
nienia obozu; prawie 2,5 tys. fotografii rodzin‑
nych przywiezionych przez osoby deportowa‑
ne do Auschwitz (głównie przez Żydów z gett

w Będzinie i Sosnowcu); kilkadziesiąt fotogra‑
fii lotniczych terenów obozowych, wykona‑
nych przez alianckich pilotów w 1944 r., oraz
zdjęcia wykonane po wyzwoleniu przez pra‑
cowników Muzeum i innych.
Dokumenty obozowe i związane z obozem, 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;

The Auschwitz Memorial

2

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

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

1-2. Fire drill at the
Memorial Site
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Konserwacja baraków
murowanych to
największy projekt
finansowany przez
FAB

•

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 przy‑
musowych, mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej
itp., w sumie ponad 30 tys. stron;

•

•

•
•

•

283 tomy zespołu „Wspomnienia”, zawie‑
rające ponad 1,4 tys. wspomnień byłych
więźniów obozów koncentracyjnych, robot‑
ników przymusowych, mieszkańców Ziemi
Oświęcimskiej itp., w sumie ponad 45 tys.
stron;
78 tomów akt procesowych komendanta obo‑
zu Rudolfa Hössa i załogi obozu Auschwitz,
w sumie ponad 16 tys. stron;
196 tomów zespołu „Ankiety”, wypełnionych
przez byłych więźniów, ok. 20 tys. stron;
27 tomów ankiet tematycznych, przeprowa‑
dzonych wśród byłych więźniów, łącznie ok.
8 tys. stron;
7 tomów akt i relacji dotyczących ewakuacji
więźniów Auschwitz w 1945 r., ponad tysiąc
stron.

The Auschwitz Memorial

•
•

•
•
•

•

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 mate‑
rial on war and camp themes;
about 130 feature‑length and shorter docu‑
mentary films (on reels) on war and camp
themes;
167 volumes of the Statements fonds, con‑
taining over 3,500 accounts by former con‑
centration camp prisoners, forced laborers,
residents of the Oświęcim area, etc., totaling
over 30,000 pages;

•

•

•
•

•

283 volumes of the Memoirs fonds, containing
more than 1,400 memoirs by former concen‑
tration camp prisoners, forced laborers, resi‑
dents of the Oświęcim area, etc., totaling over
45,000 pages;
78 volumes of court documents from the trial
of camp commandant Rudolf Höss and the
garrison of the Auschwitz camp, totaling over
16,000 pages;
196 volumes of the fonds of Questionnaires filled
out by former prisoners, about 20,000 pages;
27 volumes of thematic questionnaires dis‑
tributed among former prisoners, totaling
about 8,000 pages;
7 volumes of records and accounts connected
with the evacuation of prisoners from Auschwitz in 1945, more than 1,000 pages.

1. The conservation of the
brick barracks is the
largest project funded
by ABF
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FUNDACJA
AUSCHWITZ-BIRKENAU

Wojciech Soczewica
Dyrektor Generalny
Director General

Elwir Świętochowski
Dyrektor Finansowy
Financial Director

1

1. Posiedzenie
Komitetu
Międzynarodowego
FAB
Meeting of the
ABF International
Committee
2. Beate i Serge
Klarsfeldowie
na posiedzeniu
Rady FAB
Beate and Serge
Klarsfeld at the ABF
Council meeting
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W 2019 r. obchodziliśmy 10-lecie istnienia
Fundacji Auschwitz-Birkenau, której misją jest
zabezpieczenie wszystkich autentycznych pozostałości po obozach Auschwitz i Birkenau.
W tym celu – dzięki wsparciu 38 państw,
a także osób prywatnych – Fundacja tworzy
i zarządza Kapitałem Wieczystym, a wypracowane z niego dochody finansują konserwację
w Miejscu Pamięci. Spowolnienie koniunktury

gospodarczej spowodowało konieczność wyboru pomiędzy zwiększeniem ryzyka inwestycyjnego a powiększeniem sumy Funduszu.
Organy Fundacji opowiedziały się za drugim
rozwiązaniem, a Niemcy – jako pierwszy kraj
– podwoiły swój wkład z 60 do 120 milionów euro. Na stronie internetowej Fundacji
znajdują się wszystkie sprawozdania i raporty
z audytów.

Wesprzyj: fundacja.auschwitz.org
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

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

AUSCHWITZ-BIRKENAU
FOUNDATION
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In 2019, we celebrated the 10th anniversary of
the Auschwitz-Birkenau Foundation, whose mission is to preserve all authentic remains of the
Auschwitz and Birkenau camps. To this end,
with the support of 38 countries and individuals, the Foundation creates and manages the Endowment Fund, and uses the resulting proceeds
to finance the preservation of the Memorial Site.

The economic downturn made it necessary to
choose between increasing investment risk and
increasing the Fund’s capital. The governing bodies of the Foundation opted for the latter
solution, and Germany was the first country to
double its contribution from 60 to 120 million
Euro. All financial statements and audit reports
are available on the Foundation’s website.

Donate: foundation.auschwitz.org

1%

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

Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski
Wiceprezes Zarządu
Vice-President

Wspierają nas / They support us
Weil, Gotshal & Manges (obecnie / at present Rymarz Zdort), KPMG, Deloitte, Korn Ferry
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FUNDACJA
AUSCHWITZ-BIRKENAU

Marek Zając
Przewodniczący
Rady Fundacji
Auschwitz-Birkenau
Chairman of the Council
of the Auschwitz-Birkenau
Foundation
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Donations of over 1 million USD
Dotacje powyżej 1 miliona USD
Józef Wancer
Przewodniczący Komisji
Finansowej Fundacji
Auschwitz-Birkenau
Chairman of the
Financial Committee of
the Auschwitz-Birkenau
Foundation

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 / miliony EUR
2.1 million / miliona GBP
1.07 million / miliona EUR
1 million / milion EUR
1 million / milion USD
1 million / milion USD

*In December Germany declared doubling its contribution to 120 million /
W grudniu Niemcy zadeklarowały podwojenie wkładu do 120 milionów

Donations of over 100,000 USD
Dotacje 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

1. Konserwacja buta
2. Zabezpieczanie ściany
rozbieralni w ruinach
komory gazowej III

78

Other donations
Pozostałe dotacje
Argentina / Argentyna, Bulgaria / Bułgaria, 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

AUSCHWITZ-BIRKENAU
FOUNDATION

2

PILLARS OF REMEMBRANCE: individuals and groups of philantropists.
each have donated 1 million euros.
FILARY PAMIĘCI: indywidualni darczyńcy i grupy filantropów,
którzy wsparli fundację kwotą 1 miliona euro każdy.
Ronald S. Lauder • Andrea Goldrich Cayton & Melinda Goldrich • Frank Lowy • Steven Spielberg’s
Righteous Persons Foundation • Mrs. Lily Safra and the Edmond J. Safra Foundation
• Toronto Jewish Community: The Azrieli Foundation, 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 • 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
• Michael Bloomberg • Arthur Rock • 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
• Hedy and Ted Orden • Lenny and Corrine Sands • Martin E. Karlinsky • Kathy H. Rocklen
• Roman Kent • Jacqueline B. Kosecoff & Robert Brook • Michele Bober • David Wiener • Sheldon Solow
• Howard Unger • Kenneth and Barbara Horowitz • Joshua Kazdin • Carrie Menkel Meadow

1. Conservation of a shoe
2. Securing of a wall
of the ruins
of gas chamber III
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THE AUSCHWITZ-BIRKENAU
MEMORIAL FOUNDATION (USA)

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

dr Maria Zalewska
p.o. Dyrektora
Auschwitz-Birkenau
Memorial Foundation (USA)
Auschwitz-Birkenau
Memorial Foundation (USA)
Acting Director

1. Sygnet z gwiazdą
Dawida odnaleziony
podczas prac
konserwatorskich
w baraku murowanym
2. Umowa pomiędzy
Muzeum a Fundacją
Auschwitz-Birkenau
Memorial Foundation
na przekazanie
5,5 miliona dolarów
została podpisana
w Nowym Jorku
przez dr. Piotra M. A.
Cywińskiego
oraz darczyńców
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Auschwitz-Birkenau Memorial Foundation (ABMF)
to założona w 2012 r. organizacja non-profit
z siedzibą w Nowym Jorku. Fundacja na czele
z przewodniczącym Ronaldem S. Lauderem na
wiele sposobów wspiera Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Około 120 Ocalonych z Auschwitz-Birkenau ze
Stanów Zjednoczonych, Kanady, Izraela, Australii
oraz kilku krajów europejskich będzie miało możliwość wzięcia udziału w obchodach 75. rocznicy
wyzwolenia Auschwitz dzięki wsparciu Ronalda S.
Laudera oraz darczyńców Fundacji ABMF.
„Najważniejsza w nadchodzących obchodach
75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz jest obecność tych, którzy przeżyli piekło tego miejsca.
Świadkowie tej okrutnej zbrodni to ogniwo łączące z tamtymi czasami. Dlatego też uczynię
wszystko, co będzie trzeba, by znaleźli się oni na
miejscu. Niech świat ich zobaczy, usłyszy i zapamięta” – powiedział Ronald S. Lauder.

W sierpniu 2019 r. Muzeum Auschwitz-Birkenau otrzymało dar w wysokości 5,5 miliona dolarów na rozbudowę nowego Centrum
Obsługi Odwiedzających. Ronald S. Lauder,
Przewodniczący Fundacji ABMF, oraz Joel Citron,
Wiceprzewodniczący, ofiarowali odpowiednio
5 milionów oraz 500 tysięcy dolarów.
Ronald S. Lauder powiedział: „Od momentu
przekroczenia bramy Arbeit Macht Frei 40 lat
temu działanie na rzecz zachowania przestrzeni Auschwitz-Birkenau stało się dla mnie jednym z priorytetów. (…) Jedynym sposobem,
by zapobiec kolejnej Zagładzie, jest edukacja
oraz zadbanie o to, by tyle osób, ile to tylko
możliwe, niosło świadectwo tego okropnego miejsca, gdzie dokonało się największe zło
w historii ludzkości. Nowe centrum odwiedzających będzie stanowiło nieodłączną część
tego doświadczenia i umożliwi odwiedzającym
wypełnioną zrozumieniem wizytę w Auschwitz-Birkenau”.

THE AUSCHWITZ-BIRKENAU
MEMORIAL FOUNDATION (USA)
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The Auschwitz-Birkenau Memorial Foundation
(ABMF) is a New York based non-profit organization that was established in 2012. Under the
leadership of its Chairman, Ronald S. Lauder,
the ABMF has supported the Auschwitz-Birkenau Memorial and Museum in numerous
ways.
Approximately 120 Auschwitz-Birkenau Survivors from the United States, Canada, Israel,
Australia, and several European countries will
be able to take part in the main commemoration
events of the 75th anniversary of the liberation
of Auschwitz thanks to the support of Ronald S.
Lauder and the ABMF’s donors.
“Nothing is more important for the upcoming
75th anniversary of the liberation of Auschwitz
than having survivors of this horrible place present. They are the direct link, the witnesses to
this atrocious crime. That is why I am willing to
do whatever is needed to bring them back. Let

the world see them, let the world hear them, let
the world remember,” said Ronald S. Lauder.
In August 2019, the Auschwitz-Birkenau Museum received a $5,5M Gift for the extention
of the new Visitors’ Center. Ronald S. Lauder,
Chairman of the ABMF and Joel Citron, viceChairman of the ABMF donated $5 million and
$500,000 respectively.
Ronald S. Lauder said: “Preserving Auschwitz
-Birkenau has been one of my greatest priorities
since I first walked through the ‘Arbeit Macht
Frei’ gate 40 years ago. ... The only way we can
prevent another Shoah is through education,
and ensuring that as many people as possible
bear witness to this terrible place where the
worst atrocities known to mankind occurred.
The new Visitor Center will be an integral part
of this experience and it will enable visitors to
enter Auschwitz-Birkenau in an understanding
frame of mind.”

1. Signet ring with
a Star of David
found during
conservation work
at the brick barracks
2. The agreement between
the Museum and the
Auschwitz-Birkenau
Memorial Foundation
for the transfer of
$5.5M was signed
in New York by
Dr. Piotr M. A. Cywiński,
and the donors
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THE AUSCHWITZ-BIRKENAU
MEMORIAL FOUNDATION (USA)
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Pozyskiwanie środków
na rzecz zachowania przestrzeni
Auschwitz-Birkenau

1. Ronald S. Lauder
przekazał 250
tys. dolarów na
sfinansowanie wizyt na
nowojorskiej wystawie
dla grup z tamtejszych
szkół
2. ABMF wspiera misję
zachowania autentyzmu
Miejsca Pamęci
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W 2019 r. Auschwitz-Birkenau Memorial Foundation kontynuowała pozyskiwanie środków
celem wsparcia kapitału żelaznego utworzonego
przez Fundację Auschwitz-Birkenau. W ramach
starań na rzecz kontynuowania kampanii Filary
Pamięci Fundacja ABMF zabezpieczyła środki
w wysokości niemal 600 tysięcy dolarów na poczet pozyskania docelowej sumy 1 miliona dolarów na Filar w Filadelfii.

Wystawa Sztuka Zakazana
w Narodowym Muzeum Wolności
National Liberty Museum
w Filadelfii
W 2019 r. Auschwitz-Birkenau Memorial Foundation podjęła współpracę z Narodowym Muzeum
Wolności, sprowadzając wystawę „Sztuka Zakazana” do Filadelfii. Wystawa ta, przygotowana
przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau,
prezentuje historię 20 prac wykonanych nielegalnie i z zagrożeniem życia przez więźniów niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie
Auschwitz-Birkenau Memorial Foundation (USA):
www.preserveauschwitz.org.

THE AUSCHWITZ-BIRKENAU
MEMORIAL FOUNDATION (USA)
You can support the Auschwitz-Birkenau Foundation by sending a check
to Auschwitz-Birkenau Memorial Foundation (USA) 483 10th Ave. Suite 425, New York, NY 10018
If you wish to send a wire transfer or a credit card donation, please contact Lisa Steinberg
at +1 212 335 0544 or lsteinberg@preserveauschwitz.org

For donors in the USA

For donors in Canada

The Auschwitz-Birkenau Memorial Foundation (USA)
The Auschwitz-Birkenau Foundation (USA)
has been formed to support the activity
is a registered foreign charity for the purposes
of the Foundation in the United States.
of subsection 149.1(26) of the Income Tax Act
Its mission is to make it easier for private
and is as such a registered qualified donee in Canada.
individuals in the USA to contribute.
The registration is effective from
The Auschwitz-Birkenau Memorial Foundation
February 19, 2019 to February 19, 2021.
has acquired the 501(c)(3)
Should private donors wish to receive official receipts
status as a tax-exempt non-profit.
for their donation, please contact our office
at fundacja@fab.org.pl.
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Fundraising Efforts
for the Preservation
of Auschwitz-Birkenau

Forbidden Art Exhibit
at the National Liberty Museum
in Philadelphia

In 2019, the Auschwitz-Birkenau Memorial
Foundation has continued its fundraising efforts to support the Endowment created by the
Auschwitz-Birkenau Foundation. In its ongoing
effort to continue the Pillars of Remembrance
campaign, the ABMF secured pledges of almost $600,000 toward the $1 Million goal for
the new Philadelphia Pillar.

In 2019, the Auschwitz-Birkenau Memorial
Foundation partnered with the National Liberty
Museum and brought the “Forbidden Art” exhibit to Philadelphia. The exhibit, which is prepared by the Auschwitz-Birkenau State Museum,
presents the history of 20 works of art made illegally and at risk of death by prisoners of the
German Nazi concentration camps.
More information can be found on the Auschwitz-Birkenau Memorial Foundation’s website:
www.preserveauschwitz.org.

1. Ronald S. Lauder
donated $250,000 to
fund visits to the
New York exhibition
for groups from
local schools
2. ABMF supports the
mission to preserve
the authenticity of the
Memorial Site
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Finanse

Stanisława Hadzik
Główna Księgowa
Head Accountant

Zachowanie autentyzmu Miejsca Pamięci i jego codzienne ukazywanie odwiedzającym z całego świata
wymagają nakładów finansowych przekraczających
możliwości naszego Muzeum. Z tego względu oprócz
przychodów własnych i dotacji polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tak
duże znaczenie mają środki zewnętrzne pochodzące
m.in. z Fundacji Auschwitz-Birkenau (zob. str. 76-79)
oraz z Unii Europejskiej.
W 2019 r. środki celowe MKiDN w wysokości 0,6
mln zł zostały przeznaczone na zabezpieczenie
przeciwpożarowe historycznych obiektów na terenie Miejsca Pamięci; 0,2 mln zł na realizację projektu
związanego z organizacją Nowej Wystawy Głównej;
47 tys. zł na realizację projektu badawczego „Kluczowe czynniki warunkujące realizację celów strategicznych muzeów i miejsc pamięci byłych niemieckich
nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady
ze szczególnym uwzględnieniem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu”; 64 tys. zł
na realizację projektu edukacyjnego „Przez wspólną
historię ku przyszłości”.
Środki przekazane z Fundacji Auschwitz-Birkenau w wysokości 12,8 mln zł zostały przeznaczone
na realizację zadań konserwatorskich prowadzonych
w 2019 r. na obszarze terenu byłego obozu Auschwitz II-Birkenau (m.in. baraki murowane, ruiny komór gazowych i krematorium, obiekty drewniane,
przepusty) oraz bieżącą konserwacją obiektów ruchomych w projekcje realizowanym w Pracowniach Konserwatorskich. Poza tym opracowywane były również
karty ewidencyjne obiektów archeologicznych.
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz MKiDN współfinansują realizację projektu „Adaptacja budynku »Starego
Teatru« na działalność Międzynarodowego Centrum
Edukacji o Auschwitz i Holokauście Państwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu”. Realizacja projektu w 2019 r. została sfinansowana
w kwocie 9,6 mln zł ze środków UE oraz 4,1 mln zł ze
środków MKiDN.
Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau
wsparła działalność merytoryczną działów muzeum
takich jak: Edukacja, Repozytorium Cyfrowe, Archiwum, Wystawiennictwo, Metodyka oprowadzania,
Wydawnictwo, oraz zakupiła specjalistyczny sprzęt
w postaci skanera na rzecz Biblioteki na łączną kwotą
0,8 mln zł, natomiast Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów finansuje realizację polsko-holenderskiego projektu edukacyjnego.
Wsparcie wyniosło w 2019 r. 0,3 mln zł.
Muzeum Auschwitz i International Tracing Service
Bad Arolsen kontynuowali w 2019 r. realizację wspólnego projektu pod nazwą „Rekonstrukcja tożsamości
deportowanych i więzionych w KL Auschwitz na podstawie danych archiwalnych PMA-B w Oświęcimiu
i ITS w Bad Arolsen”, który zmierza do odtworzenia
na podstawie zasobów archiwalnych obu instytucji
jak największej liczby danych dotyczących deportowanych i więzionych w KL Auschwitz osób. Na ten

cel Volkswagen AG & Internationales Auschwitz
Komitee przeznaczył w 2019 r. 0,4 mln zł.
Stiftung Bayerische Gedenkstädten Fundacja
z Monachium wraz z Muzeum Auschwitz kontynuują projekt, którego celem jest wyjaśnienie losów
polskich więźniów politycznych z obozu koncentracyjnego Auschwitz w kompleksach obozowych Dachau i Flossenbürg. Projekt jest realizowany wraz
z Gedenkstädte Flossenbürg oraz Gedenkstädte Dachau i finansowany w całości przez Fundację. Wartość środków przeznaczonych na realizację projektu
w 2019 r. wynosi 0,3 mln zł.

56,8% – Przychody własne Muzeum
17,6% – Dotacja Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
11,3% – Fundacja Auschwitz-Birkenau
8,4% – Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko - Środki Unii Europejskiej
3,6% – Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko - Środki MKiDN
0,9% – Środki celowe Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
1,4% – Inne

Budżet
Przychody własne Muzeum
64,7 mln zł
Dotacja Ministerstwa Kultury
20 mln zł
i Dziedzictwa Narodowego
Fundacja Auschwitz-Birkenau
12,8 mln zł
Program Operacyjny Infrastruktura
9,6 mln zł
i Środowisko – Środki Unii Europejskiej
Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko
4,1 mln zł
– Środki MKiDN
Środki celowe Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, m.in.:
• Zabezpieczenie przeciwpożarowe
obiektów Muzeum
0,9 mln zł
• Organizacja Nowej Wystawy Głównej
• Różne projekty badawcze
i edukacyjne
Fundacja Pamięci Ofiar
0,8 mln zł
Auschwitz-Birkenau
Volkswagen AG & Internationales
0,4 mln zł
Auschwitz Komitee
Stiftung Bayerische Gedenkstädten
0,3 mln zł
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
0,3 mln zł
Królestwa Niderlandów
Suma
113,9 mln zł
*dane na dzień 3 stycznia 2020 r.

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:
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wesprzyj.auschwitz.org

FINANCES
The preservation of the authenticity of the Memorial and its daily presentation to visitors from all over the
world require funding, which exceeds the capabilities of
our Museum. For this reason, in addition to our revenue
and grants from the Polish Ministry of Culture and
National Heritage, external funds derived among others, from the Auschwitz-Birkenau Foundation (learn
more on pp. 76–79) and the European Union are of significant importance.
In 2019, the Ministry of Culture and National Heritage
allocated special-purpose funds in the amount PLN 0.6
million for fire protection of historical buildings at the
memorial; PLN 0.2 million for the implementation of
a project related to the organization of the New Main
Exhibition; PLN 47,000 for the implementation of the
research project “Key factors conditioning the implementation of the strategic objectives of museums and
memorials of former German Nazi concentration and
extermination camps, with particular emphasis on
the Auschwitz-Birkenau State Museum in Oświęcim”;
PLN 64,000 for the implementation of the educational
project “Through a common history towards the future”.
The funds transferred from the Auschwitz-Birkenau
Foundation totalling PLN 12.8 million were allocated
to conservation tasks conducted in 2019 on the grounds
of the former Auschwitz II-Birkenau camp (among others, the brick barracks, the ruins of the gas chamber and
crematorium, wooden objects, culverts) and current conservation of movable objects in projects carried out in the
Conservation Workshops. Furthermore, the record cards
of archaeological objects were also developed.
The European Union, within the framework of the European Regional Development Fund and the Ministry of
Culture and National Heritage, co-finances the project
“Adaptation of the »Old Theatre« 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 in 2019 was financed to the amount of PLN 9.6 million with funds from the EU and PLN 4.1 million from
the Ministry of Culture and National Heritage.
The Memorial Foundation for the Victims of Auschwitz-Birkenau supported the substantive activities of
the Museum’s departments such as Education, the Digital Repository, the Archives, Exhibitions, Methodology of
Guiding, the Publishing House, and also purchased specialist equipment in the form of a scanner for the Library
to a total amount of PLN 0.8 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 2019 amounted to PLN 0.3 million.
In 2019, the Auschwitz Museum and the International
Tracing Service Bad Arolsen continued work on the
joint project titled “The reconstruction of the identity
of Auschwitz deportees and prisoners based on archival data from the Auschwitz-Birkenau State Museum in
Oświęcim and the ITS in Bad Arolsen.” The project aims
to reconstruct as much data as possible on Auschwitz
deportees and prisoners using the archival resources of
both institutions. To this end, Volkswagen AG & In-

ternationales Auschwitz Komitee donated PLN 0.4
million in 2019.
Stiftung Bayerische Gedenkstädten (a foundation
from Munich) and the Auschwitz Museum, are continuing with a project that aims to research the fate of Polish
political prisoners from the Auschwitz-Birkenau concentration camp deported to the Dachau and Flossenbürg
camp complexes. The project is implemented jointly with
Gedenkstädte Flossenbürg and Gedenkstädte Dachau and
financed entirely by the Foundation. The value of funds
earmarked for the project in 2019 is PLN 0.3 million.

56,8% – The Museum’s revenue
17,6% – Grant from the Ministry of Culture and
National Heritage
11,3% – Auschwitz-Birkenau Foundation
8,4% – Operational Programme Infrastructure
and Environment—EU Funds
3,6%– Operational Programme Infrastructure
and Environment—Funds from the
Ministry of Culture and National Heritage
0,9% – Special funds from the Ministry
of Culture and National Heritage
1,4% – Other

Budget
The Museum’s revenue
Grant from the Ministry of Culture and
National Heritage.
Auschwitz-Birkenau Foundation
Operational Programme Infrastructure
and Environment—EU Funds
Operational Programme Infrastructure
and Environment—Funds from the
Ministry of Culture and National Heritage
Special funds from the Ministry of
Culture and National Heritage, including:
• Fire protection of Museum facilities
• Organization of the New Main
Exhibition
• Various educational and research
projects
The Memorial Foundation for
the Victims of Auschwitz-Birkenau
Volkswagen AG & the International
Auschwitz Committee
Stiftung Bayerische Gedenkstädten
The Ministry of Foreign Affairs of the
Kingdom of the Netherlands
Total

€ 15.2 million
€ 4.7 million
€ 3 million
€ 2.3 million
€ 1 million

€ 0.2 million

€ 0.2 million
€ 90 thousand
€ 65 thousand
€ 63 thousand
€ 26.82 million

*as of 3 January 2020

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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Struktura 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
Piotr Supiński

REPOZYTORIUM CYFROWE
Digital Repository
dr Krzysztof Antończyk

ZBIORY
Collections
Elżbieta Cajzer

KONSERWACJA
Preservation
Jolanta Banaś-Maciaszczyk

Projekty edukacyjne
Educational Projects
Adelina Hetnar-Michaldo

Metodyka oprowadzania
Methodology OF GUIDING
Tomasz Michaldo

Obsługa odwiedzających
Visitor Services
Agnieszka Osiecka

E‑learning
Agnieszka Juskowiak‑Sawicka

Pracownie Konserwatorskie
Conservation Laboratories
dr Aleksandra Papis

Globalny Plan Konserwacji
master plan for preservation
Agnieszka Tanistra-Różanowska

Wystawiennictwo
Exhibitions
Zuzanna Janusik

BIURO WOLONTARIATU
Volunteers Bureau
Katarzyna Marcak

Sekcja Techniczna
Maintenance Section
Zespół remontowo‑budowlany
Repair & Construction Unit
Radosław Piątek

Zespół elektro‑energetyczny
Electro-Energetic Unit
Jarosław Kurek

INWESTYCJE
DEVELOPMENT
Paulina Krasowska-Ziomek
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BIBLIOTEKA
Library

Robert Płaczek

MUSEUM STRUCTURE

Z‑CA DYREKTORA
DEPUTY DIRECTOR
Anna Skrzypińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
head Accountant
Stanisława Hadzik

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
Anna Cinal

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
Izabela Drabczyk

SPECJALISTA DS. BHP
HEALTH AND SAFETY SPECIALIST
Mateusz Grubka

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

Stanisława Hadzik

Główna Księgowa
Head Accountant

+48 33 844 8177

stanislawa.hadzik@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

Elżbieta Cajzer

Kierownik Zbiorów
Head of Collections

+48 33 844 8015

elzbieta.cajzer@auschwitz.org

dr Krzysztof
Antończyk

Kierownik Repozytorium Cyfrowego
Head of Digital Repository

+48 33 844 8090

krzysztof.antonczyk@auschwitz.org

Jolanta Banaś-Maciaszczyk

Kierownik Konserwacji
Head of Preservation

+48 33 844 8020

jolanta.banas@auschwitz.org

Agnieszka Tanistra-Różanowska

Kierownik Globalnego Planu Konserwacji
Head of Master Plan for Preservation

+48 33 844 8176

agnieszka.tanistra@auschwitz.org

dr Aleksandra Papis

Kierownik Pracowni Konserwatorskich
Head of Conservation Laboratories

+48 33 844 8171

aleksandra.papis@auschwitz.org

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

Piotr Supiński

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

Zuzanna Janusik

Kierownik Wystawiennictwa
Head of Exhibitions

+48 33 844 8049

zuzanna.janusik@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

Adelina HetnarMichaldo

Kierownik Projektów Edukacyjnych
Head of Educational Projects

+48 33 844 8062

adelina.michaldo@auschwitz.org

Tomasz Michaldo

Kierownik Metodyki Oprowadzania
Head of Methodology of Guiding

+48 33 844 8074

tomasz.michaldo@auschwitz.org

Agnieszka Osiecka

Kierownik Obsługi Odwiedzających
Head of Visitor Services

+48 33 844 8101
fax +48 33 843 2227

agnieszka.osiecka@auschwitz.org

Marta Ortman

Pobyty Studyjne
Study Visits

+48 33 844 8096

marta.ortman@auschwitz.org

Beata Juszczyk

Koordynator wydarzeń
Event coordinator

+48 33 844 8006

beata.juszczyk@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

Anna Cinal

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

Wojciech Soczewica

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

+48 501 315 145

wojciech.soczewica@fab.org.pl
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