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dr Piotr M.A. Cywiński Dyrektor / Director

Jakże niewielu jest już wśród nas Ocalałych. Pa‑
trzymy w przeszłość i słyszymy ich słowa. Spo‑
glądamy w przyszłość i odczuwamy lęk przed
Wielką Ciszą.
Czyżbyśmy lękali się sami siebie? Przyszłość
nie jest jutro, czy pojutrze. Ona jest już dzisiaj –
w naszych rękach.
W przyszłym roku będziemy obchodzić sie‑
demdziesiątą rocznicę wyzwolenia Auschwitz.
Wówczas powiemy Ostatnim, że ich słowa głę‑
boko zapadły w naszą pamięć. Zapewnimy ich
również, że relikty ich piekła – świadectwo
Człowieka – są bezpieczniejsze, niż kiedykol‑
wiek wcześniej. Stało się to dzięki wsparciu tych
rządów i tych ludzi, dla których przyszłość nie
jest obojętna.
Tego miejsca nie da się ominąć. To miejsce sta‑
nowi punkt zwrotny w historii ludzkości. Nic,
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z tego co było przedtem, już nie będzie. Tu swoją
śmierć przeżyły etyka, moralność, prawo, wiara,
nauka, oświecenie, pozytywizm… Człowiek nie
odzyska swego lubianego, wygodnego poczucia
niewinności.
Dlatego jeśli dziś istnieje jakikolwiek niezbęd‑
ny rite de passage w życiu człowieka, to jest nim
przejście przez pozostałości Auschwitz. Każdy
człowiek powinien przeżyć swoje własne zrozu‑
mienie. Więcej: powinien poczuć ciężar swojej
własnej dzisiejszej odpowiedzialności.
Wielka Cisza nie nastąpi. Jest nas za wielu i wie‑
my za dużo.

dr Piotr M.A. Cywiński

There are so few Survivors left among us now.
We look back, into the past, and we hear their
words. We look forward, into the future, and fear
the Great Silence.

will ever return. Ethics, morality, law, faith, sci‑
ence, enlightenment, positivism, all died here...
A Man lost his sense of innocence that he cher‑
ished and found so comforting.

Are we afraid of ourselves then? The future is not
tomorrow or the day after tomorrow. The future is
today and it is up to us to shape it.

If there is a necessary rite de passage that every
man and woman should complete, this rite is walk‑
ing through the remnants of Auschwitz. Everyone
should experience their personal comprehension
here. There is even more to that experience, for
they should also feel the burden of their own pre‑
sent responsibility.

Next year we will be celebrating the seventieth an‑
niversary of the liberation of Auschwitz. We will
then tell those Last of the Survivors among us that
their words are rooted in our memory. We will also
reassure them that the relics of their hell—Hu‑
man traces and testimonies—are safer now than
they have ever been before. This is possible thanks
to the support of governments and people to
whom the future is not indifferent.
This place is impossible to ignore. It is a turning
point in human history. Nothing that preceded it

There will be no Great Silence. We are too many
and we know too much.

Dr. Piotr M.A. Cywiński
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STYCZEŃ

Paweł Sawicki
Biuro Prasowe
Press Office
1. Kilkudziesięciu byłych
więźniów wzięło udział
w uroczystości 68.
rocznicy wyzwolenia
Auschwitz
2. Rysunki Zinowija
Tołkaczewa na wystawie
rosyjskiej w bloku 14
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Rocznica wyzwolenia Auschwitz
27 stycznia minęło 68 lat od oswobodzenia
niemieckiego nazistowskiego obozu koncen‑
tracyjnego i zagłady Auschwitz. Symbolem
ceremonii był obraz byłej więźniarki obozu,
polskiej Żydówki, Haliny Ołomuckiej, zaty‑
tułowany właśnie Wyzwolenie. „Pamiętamy
o Zagładzie Żydów, o cierpieniu i ekstermi‑
nacji Polaków, Rosjan, Romów, Białorusinów,
Ukraińców oraz obywateli niemal wszystkich
państw Europy. Ich pamięć, ich los, to nasze
dziedzictwo” – mówił podczas ceremonii pol‑
ski minister kultury i dziedzictwa narodowego
Bogdan Zdrojewski.
„Tragedia. Męstwo. Wyzwolenie.”
	W 68. rocznicę wyzwolenia w obecności prze‑
wodniczącego Dumy Państwowej Federacji Ro‑
syjskiej Siergieja Naryszkina oficjalnie otwarto
nową wystawę rosyjską pt. „Tragedia. Męstwo.
Wyzwolenie”. Mieści się ona w bloku 14 byłego
obozu Auschwitz I, jednym z dziewięciu, gdzie

w październiku 1941 r. ulokowano tysiące ra‑
dzieckich jeńców wojennych.

LUTY
Życie prywatne esesmanów w Auschwitz
	Wybór relacji młodych Polek, które podczas
wojny pracowały przymusowo w domach ofi‑
cerów i podoficerów SS z załogi Auschwitz opu‑
blikowano w książce Życie prywatne esesmanów
w Auschwitz. To portret 22 esesmanów i ich ro‑
dzin, spojrzenie na sprawców zbrodni z innej,
mało znanej i czasem zaskakującej perspekty‑
wy.
Pierwszy numer Auschwitz Studies
Ukazał się pierwszy angielskojęzyczny numer
Zeszytów Oświęcimskich, publikacji naukowej
Muzeum. Ukazujące się od 55 lat Zeszyty wy‑
dawane były dotychczas w języku polskim oraz
w niemieckim, jako Hefte von Auschwitz. Ausch‑
witz Studies zastąpią wersję niemieckojęzycz‑
ną.
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JANUARY
Anniversary of the Liberation of Auschwitz
	The 27th of January marked the 68th anniver‑
sary of the liberation of the Nazi German con‑
centration and extermination camp Auschwitz.
A symbol used for the ceremony was a painting
by Halina Ołomucka, a former Polish-Jewish
prisoner of the camp, entitled Liberation. “We
remember the Holocaust of Jews and the suf‑
fering and extermination of Poles, Russians,
Roma, Belarusians, Ukrainians, and citizens of
almost all the countries of Europe. Our memory
of them and of their fate is our heritage,” Bogdan
Zdrojewski, the Polish Minister of Culture and
National Heritage, said during the ceremony.
“Tragedy. Valour. Liberation.”
	A new Russian exhibition entitled “Tragedy. Val‑
our. Liberation.” was opened on the 68th anni‑
versary of the liberation in the presence of Sergey
Naryshkin, Chairman of the State Duma of the
Russian Federation. It was created in block 14
of the former Auschwitz I camp, one of the nine

blocks in which, in October 1941, thousands of
Soviet prisoners of war were located.

FEBRUARY
The Private Life of the SS in Auschwitz
	A selection of accounts by young Polish women
who during the war were forced to work at the
houses of SS officers and non-commissioned of‑
ficers of the Auschwitz garrison can be found in
a book entitled The Private Life of the SS in Ausch‑
witz. The book portrays life of 22 members of
the SS and their families and depicts the per‑
petrators of the crimes from a little-known and
sometimes surprising perspective.
First Issue of Auschwitz Studies
	The first English-language issue of Zeszyty
Oświęcimskie was published, entitled Auschwitz
Studies. Zeszyty Oświęcimskie has been pub‑
lished out for 55 years in Polish and in German
as Hefte von Auschwitz. Auschwitz Studies re‑
placed the German-language version.

Bartosz Bartyzel
Rzecznik prasowy
Spokesman
1. Several dozen former
prisoners took part in
the observances of the
68th anniversary of the
liberation of Auschwitz
2. Drawings by Zinovy
Tolkachyov at the Russian
exhibition in block 14
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MARZEC
Pamiętnik Anny Hinel podarowany
muzealnemu Archiwum
	Pamiętnik pisany w czasie wojny w okupowanej
Warszawie przez szesnastoletnią Annę Hinel
został przekazany do Archiwum Muzeum. Jego
autorka zginęła w Auschwitz 19 marca 1943 r.
Miała wówczas 19 lat. Zawarte w nim zapisy
z okresu wrzesień 1939 – sierpień 1940 r. są
świadectwem początku wojny i niemieckiej
okupacji Warszawy.
XIII edycja studiów podyplomowych
	Wykład Haliny Birenbaum, izraelskiej poetki
i pisarki, byłej więźniarki obozu Auschwitz,
rozpoczął 13. edycję studiów podyplomo‑
wych „Totalitaryzm – Nazizm – Holokaust”.
Ich tematyka obejmuje zarówno zagadnienia
z zakresu historii systemów totalitarnych, jak
i II wojny światowej, ze szczególnym uwzględ‑
nieniem historii Auschwitz i Zagłady.
1.

2.
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Wizyta
Przewodniczącego
Parlamentu
Europejskiego
Martina Schulza
22. Marsz Żywych

KWIECIEŃ
22. Marsz Żywych
Młodzi Żydzi z ponad 50 krajów świata, ale
także grupa polskiej młodzieży, przeszli spod

bramy Arbeit macht frei w Auschwitz I do
Auschwitz II‑Birkenau podczas 22. Marszu Ży‑
wych. Wśród prowadzących tegoroczny Marsz
był m.in. Przewodniczący Światowego Kongre‑
su Żydów Ronald S. Lauder, którego fundacja
finansowała powstanie pracowni konserwa‑
torskiej Muzeum.
„Auschwitz i Holokaust – edukacja w szkole
i w Miejscu Pamięci”
	Tematyce Auschwitz i Holokaustu w edukacji
szkolnej i pozaszkolnej poświęcona była kon‑
ferencja naukowo
‑dydaktyczna „Auschwitz
i Holokaust – edukacja w szkole i w Miejscu
Pamięci”. Wzięło w niej udział ponad 80 eks‑
pertów, nauczycieli szkolnych i akademickich
z całej Polski.
Martin Schulz odwiedził Miejsce Pamięci
	Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
Martin Schulz odwiedził tereny byłego nie‑
mieckiego nazistowskiego obozu koncentra‑
cyjnego i zagłady Auschwitz
‑Birkenau. „Jest
dla mnie całkowicie jasne, że to miejsce opusz‑
cza się innym, niż kiedy się tu przyjechało. Musi
się tutaj przyjeżdżać, aby zdać sobie sprawę, jak
głęboki był ten upadek cywilizacji. Widok dzie‑
cięcego bucika, okularów czy ludzkich włosów
zmienia człowieka” – powiedział Schulz.
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MARCH
Diary of Anna Hinel Donated
to the Museum Archives
	Diary written by the sixteen-year-old Anna
Hinel during the war in occupied Warsaw was
donated to the Museum Archives. The author
herself died in Auschwitz on 19 March 1943 at
the age of nineteen. Her entries, dating from
September 1939 to August 1940, describe the
beginning of the war and the German occupa‑
tion of Warsaw.
13th Edition of Post-graduate Studies
	A lecture delivered by Halina Birenbaum, an Is‑
raeli poet and writer and a former prisoner of the
Auschwitz camp, began the 13th edition of the
“Totalitarianism, Nazism, and the Holocaust”
post-graduate studies. Their scope includes the
history of both totalitarian regimes and the Sec‑
ond World War; particular attention is paid to
the history of Auschwitz and the Holocaust.

APRIL
22nd March of the Living
Young Jews from more than 50 countries of the
world and a group of Polish youth marched from

the Arbeit macht frei gate in Auschwitz I to Ausch‑
witz II-Birkenau during the 22nd March of the Liv‑
ing. Among the leaders of the March was Ronald
S. Lauder, President of the World Jewish Congress,
whose foundation financed the creation of the
conservation workshop and laboratories of the
Museum.
“Auschwitz and the Holocaust—Education
in School and at the Memorial Site”
The issue of Auschwitz and the Holocaust in
education (both in school and out-of-school) was
the main point of a scholarly and methodological
conference entitled “Auschwitz and the Holocaust
—education in school and at the Memorial Site”.
It was attended by more than 80 experts—school
and university teachers from all over Poland.
Martin Schulz Visited the Memorial Site
Martin Schulz, the President of the European
Parliament, visited the grounds of Auschwitz‑
-Birkenau, the former Nazi German concentra‑
tion and extermination camp. “It is completely
clear to me that a visit to this place alters one.
One has to come here to realize just how great
the depths to which our civilisation descended
were. To see a child’s shoe, a pair of glasses, or
a lock of human hair here changes one forever”,
Schulz said.

1.

The visit by
Martin Schulz,
the President
of the European
Parliament

2.

The 22nd March
of the Living
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MAJ
Prezydent Bronisław Komorowski
w Miejscu Pamięci
	Prezydent Polski Bronisław Komorowski oddał
hołd ofiarom Auschwitz. „Naszym wspólnym
zadaniem jest sprawić, by ten symbol upadku
człowieczeństwa stał się ostrzeżeniem wszech
czasów, znakiem sprzeciwu wobec zła, zbrodni
i unicestwiania ludzkiej godności” – podkreślił
prezydent Komorowski.
1.

Wizyta Prezydenta
Polski Bronisława
Komorowskiego

2.

Duchowni
muzułmańscy
modlą się na
dziedzińcu
Bloku Śmierci

10

Przeciwko negowaniu Holokaustu
Grupa muzułmańskich duchownych odwiedzi‑
ła Miejsce Pamięci Auschwitz. Studyjna wizyta
była częścią specjalnego programu współorga‑
nizowanego przez amerykański Departament
Stanu, którego celem jest zwalczanie antysemi‑
tyzmu oraz negacjonizmu.

Wspomnienia z Lagerkapelle
	Wyjątkowy opis historii obozowej orkiestry
znalazł się w opublikowanych przez Muzeum
wspomnieniach byłej więźniarki Heleny
Dunicz Niwińskiej Drogi mojego życia. Wspo‑
mnienia skrzypaczki z Birkenau. Publikacji to‑
warzyszyła sesja edukacyjna oraz wystawa
czasowa.
„Co w moim dzisiejszym życiu
znaczy Auschwitz?”
Blisko 300 osób nadesłało swoje refleksje w ra‑
mach konkursu literackiego zorganizowanego
przez Muzeum i Rzecznika Praw Obywatel‑
skich. Jednym z celów projektu było kształ‑
towanie i rozwijanie wrażliwości na niespra‑
wiedliwość i krzywdę ludzką, w szczególności
wśród młodego pokolenia.
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MAY
President Bronisław Komorowski
at the Memorial Site
Bronisław Komorowski, the President of Po‑
land, paid tribute to the victims of Auschwitz.
“It is the duty of us all to ensure that this sym‑
bol of human degradation forever remains
a warning and comes to signify our protest
against evil, crime, and the destruction of hu‑
man dignity”, President Komorowski empha‑
sized.
Against Negating the Holocaust
	A group of Muslim clerics paid a visit to the
Auschwitz Memorial. This study visit was
a part of a special programme co-organised by
the US Department of State aimed at combat‑
ing anti-Semitism and revisionism.

Memories of Lagerkapelle
	A remarkable description of the history of the
camp orchestra can be found in the memoirs
of Helena Dunicz Niwińska, a former prisoner,
published by the Museum and entitled Ways
of my Life. Memoirs of a Birkenau Violinist. This
publication was accompanied by an education‑
al session and temporary exhibition.
“What Does Auschwitz Mean
in my Today Life?”
Close to 300 participants submitted their
works as part of a literary contest organised by
the Museum and the Human Rights Defend‑
er. One of the objectives of that project was
to shape and develop sensitivity to injustice
and harm done to other humans, particularly
among the youth.

1.

The visit
by Bronisław
Komorowski,
the President
of Poland

2.

Muslim clerics
praying in the
courtyard of
the Death Block
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CZERWIEC
Autobus od Volkswagena
dla Miejsca Pamięci
Muzeum otrzymało w darze autobus od fir‑
my Volkswagen AG oraz Międzynarodowego
Komitetu Oświęcimskiego. Od wielu lat au‑
tobusy muzealne ułatwiają odwiedzającym
przejazd pomiędzy obiema częściami Miejsca
Pamięci.
1.

W maju Auschwitz
odwiedzili wyżsi
przełożeni zakonu
św. Augustyna
z całej Europy

2.

Avner Shalev
odbiera nagrodę
„Światło Pamięci”
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„Szoa”. Nowa wystawa w bloku 27
	W bloku 27 otwarto nową wystawę narodową
pt. „Szoa”. W uroczystości wzięli udział pre‑
mier Izraela Beniamin Netanyahu oraz polski
minister kultury i dziedzictwa narodowego
Bogdan Zdrojewski. Ekspozycja przygotowana
została przez Instytut Yad Vashem. Podczas
inauguracji dyrektor Instytutu Avner Sha‑

lev został uhonorowany „Światłem Pamięci”,
nagrodą Muzeum przyznawaną za wybitny
wkład w edukację o Auschwitz i Zagładzie.
Narodowy Dzień Pamięci
14 czerwca, w rocznicę przywiezienia do Ausch‑
witz pierwszych 728 polskich więźniów poli‑
tycznych, odbyły się uroczystości Narodowego
Dnia Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów
Koncentracyjnych.
„Słowa w służbie nienawiści”
	Ponad 120 edukatorów, przedstawicieli organi‑
zacji pozarządowych oraz dziennikarzy wzięło
udział w IV konferencji „Auschwitz i Holo‑
kaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku”.
Uczestnicy dyskutowali nad istotą działania
systemów totalitarnych, a także nad sposoba‑
mi zapobiegania masowym zbrodniom w przy‑
szłości.
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JUNE
Bus from Volkswagen for the Memorial Site
	The Museum received a bus as a gift from Volks‑
wagen AG and the International Auschwitz
Committee. For years, Museum buses have been
making the access to the two parts of the Memo‑
rial Site easier.
“Shoah”. New Exhibition in Block 27
	A new national exhibition entitled “Shoah” was
opened in block 27. Benjamin Netanyahu, the
Prime Minister of Israel, and Bogdan Zdrojew‑
ski, the Polish Minister of Culture and National
Heritage, took part in the opening ceremony.
The exhibition was prepared by the Yad Vashem
Institute. During the opening ceremony, Avner
Shalev, Director of the Institute, received the
“Light of Remembrance”, an award the Museum

grants in recognition of an exceptional contribu‑
tion to education about Auschwitz and the Holo‑
caust.
National Remembrance Day
Celebration of the National Remembrance Day
for Victims of the Nazi Concentration Camps
took place on 14 June, on the anniversary of the
day when the first 728 Polish political prisoners
were deported to Auschwitz.
“Words in the Service of Hatred”
More than 120 educators, representatives of
non-governmental organisations, and journal‑
ists took part in the 4th “Auschwitz and the
Holocaust in the Context of Genocide in the
20th Century” conference. The participants dis‑
cussed the idea underlying the functioning of
totalitarian regimes and ways in which geno‑
cide could be prevented in the future.

1.

In May, major
superiors of the
Order of Saint
Augustine from
all over Europe
visited Auschwitz

2.

Avner Shalev
is presented
with the “Light of
Remembrance”
award
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1.

Wizyta Prezydenta
Grecji Karolosa
Papouliasa

2.

Uroczystości Dnia
Pamięci o Zagładzie
Romów i Sinti
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LIPIEC

SIERPIEŃ

Akademia Letnia
Uczestnicy m.in. z Izraela, Sri Lanki, Grecji
czy Wielkiej Brytanii wzięli udział w Aka‑
demii Letniej, czterodniowym angielskoję‑
zycznym seminarium Międzynarodowego
Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.
W sierpniu odbyło się podobne seminarium po
raz pierwszy prowadzone w języku niemiec‑
kim.

Dzień Pamięci
o Zagładzie Romów i Sinti
	W uroczystościach 69. rocznicy likwidacji Zi‑
geunerlager w Birkenau wzięli udział m.in. byli
więźniowie, przedstawiciele europejskich or‑
ganizacji romskich, polskiego rządu oraz kor‑
pusu dyplomatycznego.

Prezydent Grecji w Miejscu Pamięci
	Prezydent Grecji Karolos Papoulias odwie‑
dził Miejsce Pamięci Auschwitz. „Naszym
obowiązkiem jest zachować pamięć o trage‑
dii spowodowanej przez siły nazistowskie.
Ktokolwiek neguje ofiary i pozbawianie życia
osób, które tu trafiły, nie ma prawa należeć do
rodziny europejskiej” – powiedział prezydent
Papoulias.

Wielkopolskie Księgi Pamięci
Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Ausch‑
witz z Wielkopolski, Pomorza, Ciechanowskiego
i Białostocczyzny 1940
‑1944 to trzytomowa
publikacja naukowa wydana przez Muzeum.
Opracowanie Bohdana Piętki przedstawia
losy 5453 więźniów i więźniarek skierowa‑
nych przez Niemców do obozu Auschwitz
w 84 transportach przywiezionych z zachod‑
nich i północnych ziem polskich wcielonych do
Rzeszy Niemieckiej.

2013 EVENTS

JULY

AUGUST

Summer Academy
	Participants from such countries as Israel, Sri
Lanka, Greece, and Great Britain, took part in
the Summer Academy, a four-day English lan‑
guage seminar of the International Center for
Education about Auschwitz and the Holocaust.
In August, a similar seminar was held for the
first time in German.

Roma and Sinti Genocide Remembrance Day
Former prisoners, representatives of European
organisations of Roma people, representatives
of the Polish government, the Polish diplomat‑
ic corps, and others took part in the celebra‑
tion of the 69th anniversary of the liquidation
of Zigeunerlager in Birkenau.

President of Greece
at the Memorial Site
Karolos Papoulias, the President of Greece,
paid a visit to the Auschwitz Memorial. “It is
our duty to preserve the memory of the trag‑
edy caused by the Nazis. Whoever denies that
there were victims and that people who were
brought here were murdered has no right to
call himself or herself a member of our Euro‑
pean family”, President Papoulias said.

Memorial Book of Greater Poland
Memorial Book. Transports of Poles to KL Auschwitz from the Greater Poland, Pomerania, Ciecha‑
nów Region, and Białystok Region in 1940-1944
is a three-volume scholarly book published by
the Museum. This study by Bohdan Piętka
presents the fate of 5,453 male and female
prisoners sent by the Nazis to the Auschwitz
concentration camp in 84 transports from the
western and northern regions of Poland incor‑
porated into the German Reich.

1.

The visit by Karolos
Papoulias, the
President of Greece

2.

Observances
of the Roma and
Sinti Genocide
Remembrance Day

15

Wydar zenia 2013

1

1.

2.

16

Wizyta Prezydenta
Finlandii Sauli
Niinistö
Edukatorzy z Czech
na terenie byłego
obozu rodzinnego
dla Żydów z getta
Theresienstadt
w Birkenau

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

Wystawa
„Obóz rodzinny Theresienstadt”
	W 70. rocznicę utworzenia na terenie Birkenau
Familienlager Theresienstadt otwarto czasową
ekspozycję poświęconą historii getta stwo‑
rzonego przez Niemców w czeskim Terezinie
oraz losowi Żydów deportowanych stamtąd do
Auschwitz.

Konserwacja dwóch bloków
obozu Auschwitz I zakończona
	Zakończył się trzyletni projekt konserwa‑
cji historycznych bloków 2 i 3 byłego obozu
Auschwitz I, niezwykle cennych murowa‑
nych bloków więźniarskich, które nie uległy
przekształceniom po okresie funkcjonowania
obozu. Prace objęły kompleksową konserwa‑
cję wszystkich zachowanych oryginalnych
elementów i wyposażenia budynków.

Budynek tzw. małych ziemniaczarek
pod opieką Muzeum
	Pod opiekę Muzeum trafił znajdujący się
w bezpośrednim sąsiedztwie byłego obozu
Birkenau obiekt tzw. małych ziemniaczarek.
W przyszłości będzie się tam mieścić zaplecze
techniczne dla prac konserwatorskich prowa‑
dzonych na obszarze Birkenau.

Wizyta Prezydenta Finlandii
Sauli Niinistö odwiedził Miejsce Pamięci
Auschwitz. W grudniu 2012 r. Finlandia dołą‑
czyła do krajów, które wsparły Kapitał Wieczy‑
sty Fundacji Auschwitz‑Birkenau.

2013 EVENTS
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SEPTEMBER

OCTOBER

Exhibition
“Theresienstadt Family Camp”
	A temporary exhibition devoted to the history
of the ghetto the Germans created in a Czech
town Terezín and the fate of Jews deported to
Auschwitz from there was opened on the 70th
anniversary of the establishment of Familien‑
lager Theresienstadt in Birkenau.

Conservation of Two Blocks
of the Former Auschwitz I Camp Completed
	A three-year project for the conservation of
historical blocks 2 and 3 of the former Ausch‑
witz I camp was completed. Those prisoner
brick blocks are particularly valuable and they
were not modified after the camp was liqui‑
dated. Work comprised comprehensive conser‑
vation of all surviving original elements and
fittings of the buildings.

Building of “Small Potato Warehouses”
Under the Care of the Museum
	The building which used to house potato ware‑
houses, located in the direct vicinity of the for‑
mer Birkenau camp, came under the care of the
Museum. In the future, it will house technical
resources for conservation work conducted in
the area of Birkenau.

Visit by the President of Finland
Sauli Niinistö paid a visit to the Auschwitz Me‑
morial. In December 2012, Finland joined the
countries supporting the Perpetual Capital of
the Auschwitz-Birkenau Foundation.

1.

The visit by Sauli
Niinistö, the
President of Finland

2.

Educators from
the Czech Republic
at the site of the
former family camp
for Jews from the
Theresienstadt
ghetto in Birkenau
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LISTOPAD
Nowy magazyn waliz i zmiana systemu
przechowywania historycznych obiektów
	Zakończyła się kompleksowa modernizacja
magazynów, w których przechowywane są
walizki z transportów do Auschwitz. Zain‑
stalowano tam bezpieczny system gaszenia,
specjalistyczne oświetlenie oraz zamontowa‑
no profesjonalne szafy do przechowywania
obiektów.
Forbidden Art w Nowym Jorku
	W nowojorskiej Park East Synagogue otwarto
wystawę „Forbidden Art”. Ekspozycja Mu‑
zeum prezentuje historie 20 dzieł sztuki wy‑
konanych z narażeniem życia przez więźniów.
Podczas uroczystości rabin Arthur Schne‑
ier zwrócił się z apelem o wsparcie Fundacji
Auschwitz‑Birkenau. „Nie możemy odtworzyć
przeszłości – ona jest już za nami. Jednak mo‑
żemy kształtować współczesność i przyszłość”
– powiedział rabin.
1.

Wizyta Sekretarza
Generalnego ONZ
Ban Ki-moona

2.

Wizyta Prezydenta
Nauru Barona Waqa

3.

Specjalne szafy do
przechowywania
oryginalnych waliz
ze zbiorów Muzeum
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Ban Ki‑moon w Miejscu Pamięci
Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki‑moon od‑
wiedził Muzeum Auschwitz. W czasie wizy‑
ty ogłoszono przystąpienie – na zaproszenie
ONZ – Międzynarodowego Centrum Eduka‑
cji o Auschwitz i Holokauście, jako pierwszej
tego typu instytucji na świecie, do inicjatywy
United Nations Academic Impact.

2

Prezydent Nauru w Miejscu Pamięci
Baron Waqa, prezydent Nauru – najmniejszej
republiki świata – odwiedził Miejsce Pamięci
Auschwitz. Choć Muzeum odwiedzane jest
głównie przez mieszkańców Europy i Ame‑
ryki Północnej, to o uniwersalnym znaczeniu
Auschwitz świadczy wzrastająca z roku na rok
liczba zwiedzających z całego świata.

GRUDZIEŃ
Auschwitz od A do Z.
Ilustrowana historia obozu
	Pierwsze tego rodzaju popularnonaukowe ha‑
słowe ujęcie historii największego niemieckiego
nazistowskiego obozu koncentracyjnego i za‑
głady. Publikacja wydana w językach polskim
i angielskim przedstawia wiedzę o obozie ze‑
braną w ponad 300 haseł napisanych w zwięzły
i przystępny sposób.
Powrót historycznego baraku
	Po ponad dwudziestu latach wypożyczenia
fragment oryginalnego drewnianego baraku
z Birkenau powrócił z United States Holo‑
caust Memorial Museum do Miejsca Pamięci
Auschwitz‑Birkenau.
Frekwencja
	Nie słabnie zainteresowanie świata Miejscem
Pamięci Auschwitz
‑Birkenau. W roku 2013
Muzeum odwiedziło 1,33 miliona osób.

2013 EVENTS
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NOVEMBER
New Storage for Suitcases and Changing
the Storage System of Historical Objects
	A comprehensive modernisation of storages
where suitcases of people who were deported to
Auschwitz are kept was completed. A safe fire ex‑
tinguishing system, specialist lighting, and profes‑
sional cabinets for storing objects were installed.
The project is connected with extensive invest‑
ments aimed at ensuring maximum safety of ar‑
chival materials and the collections.
Forbidden Art in New York
	An exhibition entitled “Forbidden Art” was opened
at the Park East Synagogue in New York. It pre‑
sents the history of more than 20 works of art cre‑
ated by prisoners who risked their lives by making
them. Among the guests attending the opening
were ambassadors, consuls and diplomats from
18 countries. During the ceremony, Rabbi Arthur
Schneier asked for support for the Auschwitz-Bir‑
kenau Foundation. “We cannot recreate the past,
it lies behind us now. However, we can shape the
present and the future”, the rabbi said.
Ban Ki-moon at the Memorial Site
Ban Ki-moon, the Secretary-General of the UN,
paid a visit to the Auschwitz Museum. During
his visit, it was announced that the Internation‑
al Center for Education about Auschwitz and the
Holocaust joined the United Nations Academic
Impact initiative; it was invited to do so by the

UN as the first institution of such kind in the
world.
The President of Nauru at the Memorial Site
Baron Waqa, the President of Nauru, the small‑
est republic in the world, visited the Auschwitz
Memorial. Even though the Museum is mostly
visited by people from Europe and North Amer‑
ica, an evidence of its increasing significance is
that more and more people from other regions
of the world come to visit it every year.

DECEMBER
Auschwitz from A to Z. An Illustrated History
	This is the first time that the history of the
largest Nazi German concentration and exter‑
mination camp is presented in so accessible
a manner. The book, published in Polish and
English, presents facts about the camp in more
than 300 concise and intelligible entries.
Historical Barracks Returned
	After being on loan to the United States Holo‑
caust Memorial Museum for more than twenty
years, a part of the original wooden barracks
from Birkenau was returned to the Auschwitz‑
-Birkenau Memorial.
Attendance
	The world’s interest in the Memorial shows no
signs of dwindling. The Museum was visited
by 1.33 million people in 2013.

1.

The visit by
Ban Ki-moon, the
Secretary-General
of the UN

2.

The visit by
Baron Waqa, the
President of Nauru

3.

Special cabinets
for storing original
suitcases in
the collections
of the Museum
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AUSCHWITZ
W SERC ACH ŚWIATA

Magdalena Luranc
Kierownik Obsługi
Odwiedzających
Head of
Visitor Services

1.

Każdego roku
rośnie liczba
oprowadzonych po
Miejscu Pamięci
Each year the
number of guided
visitors increases

1

The number of visitors has for years now been
very high. In 2013, the Memorial Site was visited
by 1.33 million people from all around the world.
Most of them were young people paying their visit
as part of various educational programmes.

Utrzymuje się bardzo wysoka frekwencja z lat
ubiegłych. W 2013 r. Miejsce Pamięci odwiedziło
1,33 mln osób z całego świata. Większość z nich
to ludzie młodzi, przyjeżdżający na ogół w ramach
różnych programów edukacyjnych.

Porównanie frekwencji odwiedzających w latach 2001‑2013
Comparison of the number of visitors from 2001 to 2013
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Zwiedzający wg krajów w 2013 r. (pierwsze 30 krajów)
Visitors by country in 2013 (top 30 countries)
Polska

336700

Poland

Kanada

16000

Canada

Wielka Brytania

178800

United Kingdom

Japonia

15700

Japan

USA

101500

United States

Węgry

13000

Hungary

Włochy

71400

Italy

Belgia

12200

Belgium

Niemcy

69100

Germany

Chiny

7900

China

Izrael

57200

Israel

Rosja

6600

Russia

Hiszpania

52800

Spain

Portugalia

6600

Portugal

Francja

47600

France

Dania

6600

Denmark

Korea Południowa

45200

South Korea

Rumunia

6500

Romania

Czechy

41500

Czech Republic

Singapur

6000

Singapore

Słowacja

28500

Slovakia

Finlandia

5900

Finland

Norwegia

27100

Norway

Brazylia

5700

Brazil

Holandia

22600

Netherlands

Chorwacja

4800

Croatia

Australia

22600

Australia

Szwajcaria

4000

Switzerland

Szwecja

20400

Sweden

Pozostałe kraje

76100

Other countries

Irlandia

16100

Ireland

Razem

1332700

Total
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Blisko 300 licencjonowanych edukatorów Mu‑
zeum oprowadziło w 19 językach 1 124 262 osób
(87% wszystkich odwiedzających). Stanowi to aż
16
‑procentowy wzrost w porównaniu z rokiem
2012. Wzrasta również liczba osób indywidualnie
odwiedzających Miejsce Pamięci, które decydują
się na przyłączenie do specjalnie organizowanych
dla nich grup. W 2013 r. było ich 271 371, o 4%
więcej niż w 2012 r. Wizyta z edukatorem obej‑
muje obie części byłego obozu: Auschwitz I oraz
Auschwitz II‑Birkenau.
Znacznie wzrosła liczba odwiedzających z Irlandii
(123%). Ten sam poziom lub też nieznaczny wzrost
utrzymuje się wśród przyjeżdżających z Izraela,
Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz USA.
Utrzymuje się jednak także zeszłoroczna niższa
frekwencja wśród polskich grup szkolnych, co jest
związane ze zmianą programu nauczania w pol‑
skich szkołach oraz z niżem demograficznym.
1.

Latem miesięczna
frekwencja
przekracza
150 tys. osób

2.

Zimą frekwencja
miesięczna nie
spada poniżej
45 tys. osób
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Tematyka Auschwitz cały czas budzi zaintereso‑
wanie świata mediów. Oprócz kilkuset dzienni‑
karzy z całego świata w 2013 r. w Muzeum praco‑
wało ponad 145 ekip filmowych z 29 krajów m.in.
z Wielkiej Brytanii (25), Francji, Niemiec i Włoch
(po 18) oraz z Polski (14). Po raz pierwszy chęć krę‑
cenia filmu dokumentalnego zgłosiła ekipa filmo‑
wa ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Almost 300 licensed educators of the Museum
guided 1,124,262 people (87% of the overall number
of visitors) in 19 languages. This was an increase of
16% in comparison with 2012. The number of indi‑
vidual visitors who decided to join groups organised
for them also increased. In 2013, there were 271,371
such visitors, i.e. 4% more than in 2012. A tour guid‑
ed by an educator covers both parts of the former
camp: Auschwitz I and Auschwitz II-Birkenau.
The number of visitors from Ireland increased sig‑
nificantly (123%). The number of visitors from Is‑
rael, Norway, Sweden, Great Britain, and the USA
remained the same or slightly increased. Visits paid
by Polish school groups were fewer—similarly to
last year—which is connected with a change in the
curriculum in Polish schools and the demographic
decline.
The subject of Auschwitz continues to arouse the
interest of the media around the world. In addition
to several hundreds of journalists from all over the
world, more than 145 film crews from 29 countries
(including 25 crews from Great Britain, 18 crews
from France, Germany, and Italy each, and 14 crews
from Poland). Moreover, now was the first time that
a film crew from the United Arab Emirates voiced
its willingness to shoot a documentary about Ausch‑
witz.

Auschwitz
in the world’s heart

2

Odwiedzający oprowadzeni w Miejscu Pamięci
Visitors guided at the Memorial

1 400 000
1 300 000
1 200 000
1 100 000
1 000 000
900 000
800 000
700 000
600 000
500 000

1.

Monthly
attendance in
summer exceeds
150 thousand
people

2.

In winter
attendance does
not drop below
45 thousand
people
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Tereny i obiekty
Ochroną i opieką konserwatorską objętych jest
m.in. ponad 150 obiektów nieruchomych (bu‑
dynków), około 300 ruin i śladów poobozowych,
w tym szczególnie ważne dla historii Auschwitz
ruiny czterech komór gazowych i krematoriów
w Birkenau, ponad 13 km ogrodzenia z ponad
3 tys. słupów betonowych. Na blisko 200 hek‑
tarach znajdują się też m.in. kilometry dróg
utwardzonych, rowów melioracyjnych oraz tory
kolejowe z bocznicą. Stałej konserwacji poddana
jest zieleń niska, a także drzewostan historyczny
i powojenny (w tym ok. 20 hektarów lasu).

Zbiory

1.
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Były obóz
Auschwitz II-Birkenau

W Miejscu Pamięci przechowujemy i chronimy
przedmioty pochodzenia obozowego oraz część
dobytku przywiezionego przez skazanych na Za‑
gładę Żydów, którego Niemcy nie zdążyli znisz‑
czyć lub wysłać w głąb Rzeszy.
Są to m.in.:
• ok. 110 tys. butów;
• około 3,8 tys. waliz, w tym 2,1 tys. z napisami
pozostawionymi przez właścicieli;
• ponad 12 tys. garnków;
• prawie 470 protez i ortez;
• 350 sztuk odzieży obozowej, tzw. pasiaków;

•
•

ok. 250 tałesów;
ok. 4,5 tys. prac plastycznych (w tym ok. 2 tys.
wykonanych przez więźniów).
Pod opieką Muzeum znajdują się też blisko dwie
tony włosów obciętych deportowanym kobietom.

Archiwum
W muzealnym archiwum znajduje się prawie 250
metrów bieżących dokumentów.
Zbiór zawiera m.in.:
• ok. 39 tys. negatywów fotografii nowo przy‑
wiezionych więźniów, wykonanych przez ad‑
ministrację obozową;
• kopie ok. 200 fotografii wykonanych przez SS
w Birkenau w trakcie deportacji Żydów z Wę‑
gier w 1944 r.;
• zdjęcia wykonane nielegalnie przez członków
Sonderkommando w pobliżu komór gazowych
w Birkenau; ok. 500 zdjęć obiektów i terenu
Auschwitz wykonanych przez SS w czasie ist‑
nienia obozu; prawie 2,5 tys. fotografii rodzin‑
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 amerykańskich pilotów w 1944 r.,
oraz zdjęcia wykonane po wyzwoleniu przez
pracowników Muzeum i innych;

AUSCHWITZ MEMORIAL

Grounds and buildings
Protection and conservationist care extends to more
than 150 immovable structures (buildings), about
300 ruins and vestiges of the camp including the ru‑
ins of four gas chambers and crematoria in Birkenau
that are especially important for the history of Ausch‑
witz, more than 13 kilometre of fencing, and more
than three thousand concrete fence posts. On almost
200 hectares of grounds there are also kilometre of
paved roads, drainage ditches, railroad tracks, and
a railroad spur. Low‑growing vegetation and histori‑
cal and postwar trees, including about 20 hectares of
forest are also under constant conservation.

Collections
In the Memorial we store and preserve items origi‑
nating in the camp and some of the property brought
here by Jews doomed to extermination, which the
Germans did not manage 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 owner;
• more than 12,000 pots and pans;
• almost 470 prostheses and orthopedic braces;
• 350 of the camp garments known as “stripes”;

•
•

about 250 prayer garments;
about 4,500 works of visual art (about 2,000 of
which were made by prisoners).
Almost two tons of hair cut from the heads of deport‑
ed women are also under the care of the Memorial.

Archives
There are almost 250 meters of documents in the
Museum Archives.
The collection includes.:
• about 39,000 photographic negatives of newly
arrived prisoners, taken by the camp 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 American pilots in 1944,
and photographs taken after liberation by Mu‑
seum staff and others;

Adam Kukla
Szef Służby
Ochrony Muzeum
Head of Museum
Security

1.

Former
Auschwitz II-Birkenau camp
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Historyczny napis
nad wejściem
do komendantury
obozu

Dokumenty obozowe i związane z obozem, w tym
m.in.:
• 48 tomów obozowych „Ksiąg zgonów”, zawie‑
rających blisko 70 tys. aktów zgonu zmarłych
i zamordowanych w Auschwitz;
• 248 tomów dokumentów Zentralbauleitung
der Waffen SS und Polizei Auschwitz (Central‑
nego Zarządu Budowlanego Waffen SS i Policji
w Auschwitz), zawierających dokumentację
techniczną i plany dotyczące budowy i rozbu‑
dowy obozu, jego infrastruktury oraz plany
przebudowy miasta Oświęcimia;
• 64 tomy dokumentów „SS‑Hygiene Institut”
(Instytutu Higieny SS);
• 16 tomów akt personalnych więźniów;
• 12 tys. listów i kart wysłanych z obozu przez
więźniów;
• ok. 800 tys. klatek mikrofilmów (głównie ko‑
pii dokumentów obozowych lub dokumentów
pozyskanych z innych źródeł);
• ponad 2 tys. nagrań z relacjami i wspomnie‑
niami byłych więźniów;
• ponad 1 tys. kaset wideo z materiałami o te‑
matyce wojennej i obozowej;

•

•

•

•

•
•

•

ok. 130 filmów (taśma filmowa) fabularnych
i krótkometrażowych o tematyce wojennej
i obozowej;
166 tomów zespołu „Oświadczenia”, zawiera‑
jących ponad 3,5 tys. relacji byłych więźniów
obozów koncentracyjnych, robotników przy‑
musowych, mieszkańców Ziemi Oświęcim‑
skiej, itp., w sumie ponad 30 tys. stron;
279 tomy zespołu „Wspomnienia”, zawierające
ponad 1,4 tys. wspomnień byłych więźniów
obozów koncentracyjnych, robotników przy‑
musowych, mieszkańców Ziemi Oświęcim‑
skiej itp., w sumie ponad 45 tys. stron;
78 tomów akt procesowych komendanta obo‑
zu Rudolfa Hössa i załogi obozu Auschwitz,
w sumie ponad 16 tys. stron;
196 tomów zespołu „Ankiety”, wypełnionych
przez byłych więźniów, ok. 20 tys. stron;
27 tomów ankiet tematycznych, przeprowa‑
dzonych wśród byłych więźniów, łącznie ok.
8 tys. stron;
7 tomów akt i relacji dotyczących ewakuacji
więźniów Auschwitz w 1945 r., ponad tysiąc
stron.

AUSCHWITZ MEMORIAL

Camp records and other records connected with the
camp, including:
• 48 volumes of the camp Death Books contain‑
ing almost 70,000 death certificates for prison‑
ers who died or were murdered in Auschwitz;
• 248 volumes of records from the Zentralbaulei‑
tung der Waffen SS und Polizei Auschwitz
(Central Construction Office of the Waffen SS
and Police in Auschwitz), containing technical
documentation and plans for the construction
and expansion of the camp and its infrastruc‑
ture, as well as plans for rebuilding the city of
Oświęcim;
• 64 volumes of SS‑Hygiene Institut documents;
• 16 volumes of personal files on prisoners;
• 12,000 letters and postcards mailed from the
camp by prisoners;
• approximately 800,000 frames of microfilm
(mostly copies of camp records or documents
obtained from other sources);
• more than 2,000 recordings of accounts and
recollections by former prisoners;
• more than 1,000 video cassettes with material
on war and camp themes;

•
•

•

•

•

•

•

about 130 feature‑length and shorter documen‑
tary films (on reels) on war and camp themes;
166 volumes of the Statements fonds, contain‑
ing over 3,500 accounts by former concentration
camp prisoners, forced labourers, residents of the
Auschwitz area, etc., totalling over 30,000 pages;
279 volumes of the Memoirs fonds, containing
more than 1,400 memoirs by former concen‑
tration camp prisoners, forced labourers, resi‑
dents of the Auschwitz area, etc., totalling over
45,000 pages;
78 volumes of court documents from the trial
of camp commandant Rudolf Höss and the
garrison of the Auschwitz camp, totalling over
16,000 pages;
196 volumes of the fonds of Questionnaires
filled out by former prisoners, about 20,000
pages;
27 volumes of thematic questionnaires distrib‑
uted among former prisoners, totalling about
8,000 pages;
7 volumes of records and accounts connected
with the evacuation of prisoners from Ausch‑
witz in 1945, more than 1,000 pages.

1.

Historical
inscription above
the entrance to the
camp commandant
office
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Pr ace konserwatorskie

1

Konserwacja oryginalnych poobozowych pozo‑
stałości jest jednym z najważniejszych zadań Mu‑
zeum. Dzięki zachowaniu autentycznych obiektów
i dokumentów możliwe jest zarówno prowadzenie
badań naukowych, jak i działalność edukacyjna
w Miejscu Pamięci.

Globalny Plan Konserwacji

Rafał Pióro
Zastępca dyrektora
Deputy Director

1.
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Tymczasowe
podpory
minimalizują ryzyko
zniekształceń
ściany jednego
z murowanych
baraków w Birkenau

Rozpoczęto szeroko zakrojone badania nauko‑
we mające na celu pełną ocenę stanu zachowania
murowanych baraków w Birkenau. Programy ba‑
dawcze dotyczą wielorakich zagadnień, w tym
korozji biologicznej, metalu, żelbetu i zapraw mi‑
neralnych, drewna oraz nawarstwień ściennych
i konstrukcji. Wyniki badań posłużą opracowaniu
programów konserwatorskich.
Przeprowadzane badania geologiczne i hydro‑
geologiczne na odcinku BII w Birkenau posłużą
poprawie warunków gruntowo‑wodnych na tym
terenie. Równolegle do prowadzonych badań i prac
projektowych baraki murowane zostały zabezpie‑
czone przed postępującą degradacją i odkształce‑
niami.

Na terenie byłego obozu Auschwitz I rozpoczęto
prace nad zabezpieczeniem rezerwatowego bloku
28, który należał do obozowego szpitala. W roku
2013 przeprowadzono inwentaryzację i przygoto‑
wano niezbędne ekspertyzy.
Zadania związane z realizacją Globalnego Planu
Konserwacji w głównej mierze finansowane są ze
środków Fundacji Auschwitz‑Birkenau.

Projekty
europejskie
Zakończono trzyletni projekt konserwacji dwóch
murowanych bloków, 2 i 3, byłego obozu Ausch‑
witz I. Dzięki temu te wyjątkowe, rezerwatowe
budynki więźniarskie, w których zachował się
oryginalny układ i charakter wnętrz, wystrój
oraz elementy wyposażenia, zostaną utrzymane
w optymalnych warunkach temperatury i wil‑
gotności. Prace finansowane były ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktu‑
ra i Środowisko na lata 2007‑2013.

PRESERVATION WORK

Preserving the original post-camp remains is one
of the most important objectives of the Museum.
Conducting scientific research and educational ac‑
tivity at the Memorial Site is possible thanks to the
protection of authentic structures and documents.

On the grounds of the former Auschwitz I camp,
work aimed at protecting block 28, part of the for‑
mer camp’s hospital, commenced. Inventory was
conducted in 2013 and the necessary expert opin‑
ions were prepared.

Auschwitz-Birkenau
Preservation Plan

Tasks connected with performing the Auschwitz‑
-Birkenau Preservation Plan are mostly financed
by the Auschwitz-Birkenau Foundation.

Extensive research aimed at comprehensively as‑
sessing the condition of the remaining brick bar‑
racks in Birkenau has commenced. Research pro‑
grammes cover numerous fields, including biologi‑
cal corrosion and the corrosion of metal, reinforced
concrete, mineral mortars, wood, and structural
and wall layers. The results of that research will be
used to prepare conservation programmes.
Geological and hydro-geological research conduct‑
ed at the BII sector in Birkenau will be used to im‑
prove the ground and water conditions in that area.
Concurrently with research and planning work
conducted, work aimed at protecting the brick bar‑
racks against progressing degradation and damage
was performed.

European
projects
A three-year project for the conservation of two
brick blocks 2 and 3 of the former Auschwitz I
camp is complete. Thanks to the project, optimum
temperature and humidity will be guaranteed for
those exceptional historical prisoner blocks with
the original layout and character of their interior
and fittings all preserved. Work carried out as part
of the project was co-financed by the European Re‑
gional Development Fund within the Operational
Programme: Infrastructure and Environment
2007-2013.

Agnieszka Tanistra‑
‑Różanowska
p.o. Kierownika
Konserwacji
Acting Head
of Preservation

1.

Temporary supports
minimise the risk
of deformation of the
wall of one of the brick
barracks at Birkenau
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Pr ace konserwatorskie

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

1

komór gazowych potrzebne do opracowania nowej
koncepcji ich zabezpieczenia.

Badania
i inwentaryzacja

Aleksandra Papis
Kierownik Pracowni
Konserwatorskich
Head of Conservation
Laboratories

1.

2.

3.
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Konserwacja
zachowanych
elementów
esesmańskiej maski
przeciwgazowej
Murowane
baraki na terenie
Birkenau wymagają
najpilniejszej
konserwacji
Prace
konserwatorskie
poprzedzają
specjalistyczne
analizy

W ramach grantu Komisji Europejskiej* na terenie
byłego obozu Birkenau rozpoczęła się konserwa‑
cja dwóch mieszkalnych baraków drewnianych,
przeprowadzono badania archeologiczne, geolo‑
giczne i hydrologiczne gruntu na odcinku BI oraz
wykonano skanowanie laserowe 14 obiektów.
W Auschwitz natomiast rozpoczęto remont stro‑
pów w bloku 24, w którym mieści się muzealne
Archiwum. Finansowanie europejskie pozwoliło
również na konserwację 12 tałesów, 10 ksiąg zgo‑
nów „Sterbebücher von Auschwitz”, liczących ok.
15 tysięcy kart, a także na digitalizację 22 tysięcy
dokumentów. Laboratorium chemiczne pracowni
konserwatorskiej zostało wyposażone w przeno‑
śny spektrometr XRF.

Konserwacja
ruin komór gazowych
W ramach projektu zabezpieczenia ruin komór ga‑
zowych i krematoriów II i III w Birkenau zastąpio‑
no stare drewniane elementy podporowe nowymi
metalowymi, przestrzennymi konstrukcjami. Pra‑
ce te wsparła Fundacja Ronalda S. Laudera, która
sfinansowała specjalistyczne skanowanie ruin

Została wykonana pełna inwentaryzacja i skata‑
logowanie dekoracyjnych wzorów oraz malatur
wykonanych przez więźniów komanda malarzy
na ścianach baraków więźniarskich byłego obozu
Auschwitz I. Łącznie udało się zidentyfikować 39
różnych wzorów, które umieszczane były na ścia‑
nach za pomocą specjalnych wałków.

Większe bezpieczeństwo
Muzealny System Sygnalizacji Pożaru został roz‑
szerzony o 20 historycznych bloków więźniarskich
byłego obozu Auschwitz I.

Nowe Centrum
Obsługi Odwiedzających
Zakończyły się prace projektowe Nowego Cen‑
trum Obsługi Odwiedzających, które będą pod‑
stawą do ogłoszenia przetargu na prace budowla‑
ne. Już w listopadzie wydane zostało pozwolenie
na budowę. Nowe Centrum powstanie na ponad
3‑hektarowym terenie przylegającym bezpośred‑
nio do Muzeum i znacznie ułatwi obsługę prawie
1,5 miliona osób odwiedzających każdego roku
Miejsce Pamięci.

PRESERVATION WORK

2

3

sponsored specialist scanning of the ruins of gas
chambers necessary for preparing the new concept
for their protection.

Research
and inventory
Financed using a grant from the European Com‑
mission*, the conservation work concerning two
residential wooden barracks was carried out at
the former concentration camp of Birkenau and
archaeological, geological, and hydrological sur‑
veying of the land along the BI sector, as well as
laser scanning of 14 structures, was conducted.
In Auschwitz, the repair of ceilings in block 24
which houses the Museum Archives commenced.
European funds also made it possible to perform
conservation work regarding 12 tallitot and 10
Death Books (“Sterbebücher von Auschwitz”) a to‑
tal of around 15 thousand cards, and to digitize 22
thousand documents. The chemistry laboratory of
the conservation laboratories was equipped with
a portable XRF spectrometer.

Conservation work
on the ruins of gas chambers
As part of the project for preserving the ruins of
gas chambers and crematoria II and III in Birke‑
nau, old wooden support elements were replaced
with new metal structures. This work was sup‑
ported by the Ronald S. Lauder Foundation which

A full inventory and cataloguing of decorative pat‑
terns and painting layers made by prisoners from
the camp painters work detail on the walls of pris‑
oner barracks of the former Auschwitz I camp was
performed. A total of 39 different patterns which
prisoners made using special rolling pins were
identified.

Increased safety
Museum Fire Alarm System was extended to cover
20 historical prisoner blocks of the former Ausch‑
witz I camp.

New Visitor
Center
Design work for the New Visitor Center which will
form the basis for the tender regarding construc‑
tion work was completed. A construction permit
was already issued in November. The New Center
will be built on an area of more than 3 hectares
directly adjacent to the Museum and it will signifi‑
cantly improve services for almost 1.5 million visi‑
tors to the Memorial each year.

1.

Conservation of the
surviving elements
of an SS gas mask

2.

Brick barracks
at Birkenau require
conservation works
urgently

3.

Conservation works
are preceded by
specialist analyses
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Zbiory

Elżbieta Cajzer
Kierownik Zbiorów
Head of Collections

1

Bezcenne dary
W 2013 r. do zbiorów Miejsca Pamięci trafiło kil‑
ka wyjątkowych przedmiotów. Był to m.in. pa‑
miętnik wykonany przez więźniów niemieckich
obozów koncentracyjnych: Auschwitz, Dachau
i Mauthausen‑Gusen. W unikalnym, kilkunasto‑
stronicowym notatniku znajdują się rysunki przed‑
stawiające sceny obozowe oraz wiersze. Pamiątkę
ofiarowała mieszkająca w Kalifornii Eleanor Hen‑
sel, żona porucznika armii USA Clifforda Hensela,
który uczestniczył w wyzwalaniu nazistowskich
obozów w Niemczech.
W Zbiorach znalazły się także sygnet i zapal‑
niczka wykonane własnoręcznie przez więźniów
Auschwitz dla Alojzego Frosa, polskiego żołnierza
3. Pułku Strzelców Podhalańskich, byłego więźnia
Auschwitz, Sachsenhausen i Buchenwald, który
osobiście przekazał te pamiątki do zbiorów Mu‑
zeum.

Sztuka dla pamięci
1.

Jedna z kart
pamiętnika
przekazanego do
Muzeum przez
Eleanor Hensel

2.

Lalka znaleziona
na terenie Birkenau
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Dzieci byłych więźniów, artystów plastyków –
Wincentego Gawrona i Jerzego Potrzebowskiego
– przekazały Muzeum prawa autorskie do prac
swoich ojców znajdujących się w muzealnych zbio‑
rach. Gest ten, świadczący o wielkiej świadomości
znaczenia sztuki obozowej, pozwoli szeroko wyko‑

rzystywać prace tych byłych więźniów w działal‑
ności edukacyjnej.

Zbiory Muzeum na świecie
Autentyczne przedmioty świadczące o tragedii mi‑
lionów ludzi, a zarazem pomagające zrozumieć hi‑
storię Auschwitz i całego systemu obozów koncen‑
tracyjnych, zostały wypożyczone do Mauthausen
Memorial w Austrii oraz Musée de la Resistance
w Limoges we Francji.
Ponadto sztuka więźniarska ze zbiorów Muzeum
trafiła na wystawy w Narodowej Galerii Sztuki Za‑
chęta w Warszawie, do Państwowej Galerii Sztuki
w Sopocie oraz Galerii OPERA w Teatrze Wielkim
– Operze Narodowej w Warszawie.

Lepsze warunki przechowywania
Dzięki finansowemu wsparciu Komisji Europej‑
skiej ukończono prace remontowe we wszystkich
trzech magazynach waliz. Magazyny zostały wy‑
posażone w bezpieczny dla zbiorów muzealnych
system przeciwpożarowy, nowe oświetlenie oraz
profesjonalne szafy do przechowywania waliz.
Wykonano je według dedykowanego projektu
z materiałów trudnopalnych oraz takich, które nie
będą wchodziły w reakcje z materiałami, z których
wykonane są walizy.

COLLECTIONS

2

Invaluable donations
Several extraordinary objects became a part of
the collections of the Memorial Site in 2013.
Among them was a diary written by prisoners
of Auschwitz, Dachau, and Mauthausen-Gusen
Nazi German concentration camps. This unique
notebook of over a dozen pages contains draw‑
ings presenting scenes from life at the camp and
poems. This memento was donated to the Mu‑
seum by Eleanor Hensel, a resident of California
and the wife of Clifford Hensel, a USA army offic‑
er who took part in the liberation of Nazi camps
in Germany.
A signet ring and a lighter crafted by Auschwitz
prisoners for Alojzy Fros, a Polish soldier from 3rd
Podhale Rifle Regiment and a former prisoner of
Auschwitz, Sachsenhausen, and Buchenwald who
personally donated those mementoes to the Mu‑
seum were also added to the collections.

Art for memory
Children of Wincenty Gawron and Jerzy Potrze‑
bowski, who were both prisoners and visual artists,
transferred the copyrights to the works by their fa‑
thers in the collections of the Museum to the Mu‑
seum. This proves their great comprehension of the
significance of the camp art. It will make extensive

usage of works by those former prisoners possible
in educational activity.

Collections of the Museum
all over the world
Authentic objects telling of the tragedy that befell
millions of people and, at the same time, helping
us to grasp the history of Auschwitz and the en‑
tire system of concentration camps, were loaned to
Mauthausen Memorial in Austria and Musée de la
Resistance in Limoges in France.
Works of art created by prisoners of the camp and col‑
lected by the Museum also were displayed at exhibi‑
tions of Zachęta National Gallery of Art in Warsaw, to
the State Art Gallery in Sopot and to OPERA Gallery
in the Grand Theatre—National Opera in Warsaw.

Better storage conditions
Thanks to financial support from the European
Commission, renovation work in all three suitcase
storages was completed. Suitcase storages were
equipped with a fire prevention system safe for suit‑
cases, new lighting, and professional cabinets for
storing suitcases. These were created according to
a specially prepared design and are made of materi‑
als that do not catch fire easily and do not react with
the materials from which the suitcases are made.

1.

A page from
the diary donated
to the Museum
by Eleanor Hensel

2.	Doll found on the
grounds of Birkenau
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Archiwum

dr Wojciech Płosa
Kierownik Archiwum
Head of Archives

1

Mimo upływu lat wciąż do Archiwum trafiają ory‑
ginalne dokumenty, które wiele mówią o losach
konkretnych ofiar. W 2013 r. Archiwum wzboga‑
ciło swe zbiory o 131 oryginalnych dokumentów
obozowych oraz o 75 kopii.

dr Krzysztof Antończyk
Kierownik
Repozytorium Cyfrowego
Head of
Digital Repository

Na szczególną uwagę zasługują dwie obszerne ko‑
lekcje korespondencji obozowej, pozyskane od ro‑
dzin byłych więźniów: 34 listy obozowe oraz trzy
grypsy Stanisława Zaczka, a także 38 listów i czte‑
ry kary pocztowe Juliana Szczotki.
Do Archiwum trafił także oryginalny pamięt‑
nik więźniarki Anny Marii Hinel, która zginęła
w Auschwitz w 1943 r. w wieku 19 lat.
Zbiory ikonograficzne Archiwum wzbogaciły się
o 234 fotografie. Szczególnie cenna jest oryginal‑
na fotografia obozowa więźnia Jana Kowalskiego
o numerze obozowym 99, która została przekaza‑
na przez jego rodzinę.
Dokumenty i materiały z Archiwum stanowią
ważne źródło informacji dla badaczy, naukowców
i historyków z całego świata. W 2013 r. w Archi‑
wum pracowali historycy, doktoranci i studenci
m.in. z Polski, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii,
USA oraz Rosji.

1.

Początek
pamiętnika
Anny Marii Hinel

2.

Obozowa fotografia
Jana Kowalskiego
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Biuro Informacji
o Byłych Więźniach
Istotną częścią działalności Archiwum jest praca
Biura Informacji o Byłych Więźniach, do którego

zwracają się wszyscy ci, którzy pragną poznać losy
bliskich sobie osób, ofiar Auschwitz. W 2013 r.
Biuro przygotowało 9524 odpowiedzi na przesła‑
ne zapytania.

Lepsze warunki przechowywania
Zakończono przepakowywanie oryginalnej doku‑
mentacji Centralnego Biura Budowlanego Ausch‑
witz (Zentralbauleitung) do bezkwasowych opa‑
kowań.

Sprawiedliwość po latach
Archiwum udzieliło wszelkiej możliwej pomocy
prokuratorom RFN w prowadzonych w 2013 r.
dochodzeniach przeciwko niemieckim zbrodnia‑
rzom z załogi obozu Auschwitz. Na podstawie
zgromadzonych dowodów 30 byłych esesmanów
ma zostać postawionych w stan oskarżenia i osą‑
dzonych.

Digitalizacja archiwaliów
Ukończono sześcioletni projekt digitalizacji ca‑
łej kolekcji więźniarskiej korespondencji z obozu
Auschwitz. Łącznie wykonano ponad 27 tysięcy
skanów listów obozowych, kart i kopert.
Zakończony został także proces digitalizacji pra‑
wie 65 tysięcy kart z tzw. kartoteki więźniów
Lagerschreibstube KL Mauthausen. Łącznie w cią‑
gu kilku lat wykonanych zostało prawie 130 tysię‑
cy skanów w bezstratnych formatach.

Archives
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In spite of the many years that have elapsed, the
Archives still receive original documents regard‑
ing the fate of particular victims. In 2013, the
Archives were enriched with 131 original camp
documents and 75 copies.
Two large collections of camp letters obtained from
the families of the former prisoners deserve par‑
ticular attention: they comprise 34 camp letters
and three secret messages of Stanisław Zaczek and
38 letters and four postcards of Julian Szczotka.
The original copy of the diary written by Anna
Maria Hinel, a prisoner who died in Auschwitz in
1943 at the age of nineteen, also became a part of
the Archives.
234 photographs were added to the iconography
collections of the Archives. An original camp pho‑
tograph of Jan Kowalski, prisoner no. 99, which
was donated by his family, is particularly valuable.
Documents and materials in the Archives consti‑
tute an important source of data for scientists, re‑
searchers, and historians from all over the world.
In 2013, historians, PhD students, and students
from Poland, Germany, Great Britain, the USA,
and Russia conducted research at the Archives.

The Bureau
for Former Prisoners
The significant part of the work of the Archives
is the activity of the Bureau for Information on

Former Prisoners which is addressed by all people
wishing to learn more about the fate of their near‑
est and dearest, victims of Auschwitz. In 2013, the
Bureau prepared 9,524 replies to queries it received.

Better storage conditions
The re-packing of the original documentation
of the Auschwitz Central Construction Bureau
(Zentralbauleitung) into acid-free packaging was
completed.

Justice after many years
The Archives provided prosecutors from the Fed‑
eral Republic of Germany with help regarding
proceedings, conducted in 2013, against German
criminals from the staff of the Auschwitz camp.
On the basis of evidence gathered, 30 former
members of the SS are to face charges and be tried.

Digitization of archives
A six-year project for the digitization of the entire
collection of Auschwitz prisoners correspondence
was completed. A total of 27 thousand camp let‑
ters, postcards, and envelopes were scanned.
The digitization process of almost 65 thousand
cards from the Lagerschreibstube KL Mauthausen
prisoner register was completed. In total, over
the course of several years, almost 130 thousand
documents were scanned into lossless file for‑
mats.

1.

The beginning
of the diary
of Anna Maria Hinel

2.

Camp photograph
of Jan Kowalski

35

Badania
nad historią Auschwitz

dr Piotr Setkiewicz
Kierownik
Centrum Badań
Head of
Research Center

1

1.

2.
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Dr Piotr Setkiewicz,
dr Etna Friedberg
i dr Timothy
Snyder podczas
debaty w Muzeum
Holokaustu
w Waszyngtonie
poświęconej
rotmistrzowi
Witoldowi
Pileckiemu
(fot. USHMM)
Księgi Pamięci
opisują los Polaków
przywiezionych
do Auschwitz

Zakończono opracowanie encyklopedycznego
kompendium wiedzy na temat historii Auschwitz
Auschwitz od A do Z. W 2013 r. ukazało się także
kilkanaście innych książek oraz artykułów w pra‑
sie międzynarodowej autorstwa historyków Mu‑
zeum. Wśród rozpoczętych prac wymienić należy
m.in. badanie wszystkich obiektów położonych na
obszarze tzw. strefy interesów obozu Auschwitz.
Opracowano także pierwszą otwartą angielskoję‑
zyczną lekcję internetową Auschwitz Concentration
and Extermination Camp.

Wybrane tematy
badawcze:
•	Pierwsi Żydzi w KL Auschwitz (Piotr Setkie‑
wicz)
•	Zagłada inwalidów i chorych psychicznie
w KL Auschwitz (Piotr Setkiewicz)
•	Transporty Polaków przywożonych do obozu
w ramach akcji policyjnych w różnych czę‑
ściach kraju, ze szczególnym uwzględnieniem
losu Ślązaków w obozie (Bohdan Piętka, Jerzy
Dębski)

•	Deportacje do Auschwitz nieżydowskich więź‑
niów z okupowanych krajów Europy (Teresa
Wontor-Cichy)
• Los ludności Zamojszczyzny w obozie koncen‑
tracyjnym Auschwitz (Helena Kubica)
• Białorusini w KL Auschwitz (Helena Kubica)
• Sonderkommando w KL Auschwitz. Więźnio‑
wie obsługujący krematoria i komory gazowe
w latach 1940‑1945 (Igor Bartosik)
•	Obywatele Królestwa Holandii wśród więź‑
niów obozu Auschwitz (Teresa Wontor‑Cichy)
•	Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju Ausch‑
witz, a także badanie zależności pomiędzy kon‑
cepcjami wykorzystania siły roboczej więźniów
a rozbudową obozu (Łukasz Martyniak)
•	Oficerowie żandarmerii Wojska Polskiego
w Konzentrationslager Auschwitz (Jerzy Dęb‑
ski)
•	Represje na mieszkańcach Ziemi Oświęcimskiej
za pomoc uciekinierom z KL Auschwitz (Adam
Cyra)
•	Przyszłość KL Auschwitz w niemieckich pla‑
nach rozbudowy obozu z lat 1940‑1941 (Łukasz
Martyniak)

RESEARCH
ON THE HISTORY OF AUSCHWITZ
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Work on preparing an encyclopaedic compendium of
knowledge about the history of Auschwitz entitled
Auschwitz from A to Z was completed. Also, in 2013,
several other books and articles in international press
by historians from the Museum were published. As
far as important work that was recently started is
concerned, the investigation of all structures located
within the so-called Camp Interest Zone should be
mentioned. Also, the first open online lesson in Eng‑
lish was prepared entitled Auschwitz Concentration
and Extermination Camp.

Selected research subjects:
•	The first Jews in KL Auschwitz (Piotr Setkie‑
wicz)
• 	The extermination of the disabled and mentally
ill in KL Auschwitz (Piotr Setkiewicz)
• 	Transports of Poles to the camp as part of the
activity of police forces in different parts of the
country with particular attention being paid to
people from the Silesia region (Bohdan Piętka,
Jerzy Dębski)
• 	Deportation of non-Jewish prisoners from coun‑

tries of occupied Europe to Auschwitz (Teresa
Wontor-Cichy)
•	The fate of people from the Zamość region in the
Auschwitz concentration camp (Helena Kubica)
• Belarusians in KL Auschwitz (Helena Kubica)
• Sonderkommando in KL Auschwitz. Prisoners
manning crematoria and gas chambers in 1940-1945 (Igor Bartosik)
• Citizens of the Kingdom of the Netherlands
among prisoners of the Auschwitz camp (Teresa
Wontor-Cichy)
• 	Economic considerations connected with the
development of Auschwitz and investigating the
relationship between different concepts of using
the prisoner workforce and the development of
the camp (Łukasz Martyniak)
•	Officers of the military police of the Polish Army
in Konzentrationslager Auschwitz (Jerzy Dębski)
•	Persecution of people from the Land of Oświęcim
for helping escapees from KL Auschwitz (Adam
Cyra)
•	The future of KL Auschwitz as presented in Ger‑
man plans for developing the camp dated 1940-1941 (Łukasz Martyniak)

1.

Dr. Piotr Setkiewicz,
Dr. Etna Friedberg
and Dr. Timothy
Snyder during
a debate at the
Holocaust Museum
in Washington
concerning
cavalry captain
Witold Pilecki
(photo: USHMM)

2.

Memorial Books
describe the fate
of Poles transported
to Auschwitz
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Wydawnictwa

ksiegarnia.auschwitz.org

Publikacje muzealnego wydawnictwa adresowane
są tak do osób, które znają historię Auschwitz, jak
i do tych, które po raz pierwszy zetknęły się z te‑
matem Zagłady i niemieckich obozów koncentra‑
cyjnych.

Auschwitz od A do Z

Jadwiga Pinderska‑Lech
Kierownik Wydawnictwa
Head of Publications

1.
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Z księgarni
internetowej
skorzystali
czytelnicy
z ponad 30 krajów

Zredagowane w sposób encyklopedyczny i bo‑
gato ilustrowane kompendium wiedzy na temat
historii Auschwitz. Książka Auschwitz od A do Z.
Ilustrowana historia obozu autorstwa Piotra
M.A. Cywińskiego, Jacka Lachendro oraz Piotra
Setkiewicza przedstawia wiedzę o obozie zebra‑
ną w ponad 300 napisanych w skondensowany
i przystępny sposób artykułów. Ułożone w ko‑
lejności alfabetycznej hasła wyjaśniają najistot‑
niejsze dla dziejów obozowych zjawiska i wyda‑
rzenia, opisują proces Zagłady, ale również cały
kompleks obozów Auschwitz, największe koman‑
da, strukturę administracyjną SS, najważniejsze
budynki i instalacje obozowe, a także przybliżają
biogramy niektórych więźniów i esesmanów. Ca‑
łości dopełniają dokumenty archiwalne i repro‑
dukcje prac artystycznych autorstwa więźniów
Auschwitz.

Transporty z Wielkopolski
W Księdze Pamięci. Transporty Polaków do KL Ausch‑
witz z Wielkopolski, Pomorza, Ciechanowskiego i Biało‑
stocczyzny 1940‑1944 Bohdana Piętki, najnowszej
publikacji z wydawanej przez Muzeum serii, udało
się przedstawić losy 5453 mężczyzn i kobiet skiero‑
wanych przez Niemców do obozu w 84 transportach
przywiezionych z zachodnich i północnych ziem
polskich wcielonych do Rzeszy Niemieckiej. Opisy
poszczególnych transportów wzbogacają fragmen‑
ty wspomnień, a także dokumenty i fotografie
pochodzące z archiwów oraz zbiorów rodzinnych.
W publikacji znajduje się także obszerne opraco‑
wanie historyczne omawiające niemiecką politykę
eksterminacyjną na tych ziemiach.

Skrzypaczka z Birkenau
Drogi mojego życia. Wspomnienia skrzypaczki z Birke‑
nau to relacja Heleny Dunicz Niwińskiej, jednej z nie‑
wielu ocalałych więźniarek, które grały w kobiecej
orkiestrze utworzonej w Birkenau w 1943 r. Książka
dostarcza wielu ciekawych opisów codziennej wal‑
ki o przetrwanie więźniów, ale opowiada również
o pierwszych wojennych latach w okupowanym
Lwowie, marszach ewakuacyjnych i o trudnościach
adaptacyjnych byłych więźniów do powojennej rze‑
czywistości w Polsce.

Public ations

books.auschwitz.org

Publications by the Museum are meant for both
people who know the history of Auschwitz and
those who are new to the issue of the Holocaust
and Nazi German concentration camps.

Auschwitz from A to Z
A compendium of knowledge about the history
of Auschwitz, prepared as an encyclopaedia and
with numerous illustrations, entitled Auschwitz
from A to Z: An Illustrated History of the Camp by
Piotr M.A. Cywiński, Jacek Lachendro and Piotr
Setkiewicz presents facts regarding the camp in
300 concise and intelligible articles. Entries are
presented alphabetically and they describe the
most important issues and events at the camp.
They describe the process of extermination but
also the entire Auschwitz camp complex, as well
as the largest work details, the administrative
structure of the SS, and the most important
buildings and installations in the camp. The
book also includes short biographies of some of
the prisoners and SS staff. Its content is com‑
plemented with archive documents and repro‑
ductions of works of art created by Auschwitz
prisoners.

Transports from Greater Poland
Memorial Book: Transports of Poles from the Greater
Poland, Pomerania, Ciechanów Region, and Białystok
Region in 1940-1944 to KL Auschwitz by Bohdan
Piętka, the most recent book in the series pub‑
lished by the Museum, presents the fate of 5,453
men and women whom the Germans sent to the
camp in 84 transports from the northern and
western regions of Poland incorporated into the
German Reich. Descriptions of particular trans‑
ports are enriched with extracts of memoirs as
well as documents and photos from archives and
family collections. The publication also contains
an extensive historical study discussing German
extermination policy for those areas.

The Birkenau Violinist
Ways of My Life: Memoirs of a Birkenau Vilonist is
an account by Helena Dunicz Niwińska, one of
the few surviving female prisoners who played
in the orchestra created in Birkenau in 1943. The
book contains numerous interesting descriptions
of the everyday struggle for survival and also the
first years of the war in occupied Lviv, evacuation
marches, and the difficulties former prisoners
faced in connection with adapting to life in postwar Poland.

1.

People from over
30 countries
have used the
online bookshop
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Wydawnictwa

1

Wywiad z Haliną Birenbaum
Wywiad Barbary Bochenek z Haliną Birenbaum,
ocalałą z Zagłady, autorką wstrząsających wspo‑
mnień wojennych Nadzieja umiera ostatnia, które
weszły do kanonu literatury poświęconej Holo‑
kaustowi. Książka Szukam życia u umarłych, kon‑
centrująca się na najważniejszych aspektach bio‑
grafii pisarki, przedstawia nostalgiczne obrazy
z dzieciństwa spędzonego w przedwojennej War‑
szawie i gehennę obozową, ale również walkę
o nowe życie po wojnie, odnajdywanie się w nowej,
drugiej ojczyźnie, Izraelu, zmaganie się z traumą
poobozową i wreszcie działalność edukacyjną na
rzecz upamiętnienia ofiar Szoa.

The Life of Rudolf Höss
Książka autorstwa Manfreda Deselaersa And
Your Conscience Never Haunted You? stanowi pod‑
sumowanie historycznych faktów dotyczących
biografii pierwszego komendanta Auschwitz,
Rudolfa Hössa, osądzonego po wojnie i skazane‑
go na karę śmierci, którą wykonano na terenie
byłego obozu, a także próbę analizy biografii
komendanta z punktu widzenia antropologiczno
‑teologicznego.

Powojenne losy
1‑4. Nowe
wydawnictwa
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Kazimierz Albin, jeden z pierwszych więźniów
Auschwitz, w swoich nowych wspomnieniach

2

Postscriptum. Losy powojenne i powrót do Ausch‑
witz koncentruje się na swoich losach powojen‑
nych. Tylko pozornie zostawia za sobą wojenny
balast.

Zeszyty Oświęcimskie
Główne artykuły najnowszego 28 numeru Zeszy‑
tów Oświęcimskich poświęcone są m.in.: opisowi
instalacji obozowych służących do masowego
mordowania deportowanych do Auschwitz, a na‑
stępnie spalania ich zwłok, przedstawieniu losu
chorych w szpitalach obozowych oraz represjom
Niemców stosowanych wobec polskich mieszkań‑
ców Oświęcimia i okolic w odwecie za ucieczki
więźniów obozu Auschwitz. W 2012 r. zakończo‑
no wydawanie niemieckojęzycznej wersji Hefte
von Auschwitz. Zastąpiły je angielskie Auschwitz
Studies.

Księgarnia
internetowa
Księgarnia internetowa umożliwia sprzedaż ksią‑
żek osobom z całego świata, zainteresowanym
tematyką Holokaustu. W 2013 r. publikacje Mu‑
zeum zostały wysłane do 32 krajów. Największą
popularnością cieszyły się następujące wydaw‑
nictwa: Życie prywatne esesmanów w Auschwitz,
Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Ausch‑
witz z Wielkopolski, Auschwitz‑Birkenau. Miejsce,
na którym stoisz… oraz Wspomnienia skrzypaczki
z Birkenau.

Public ations

3

Interview with Halina Birenbaum
An interview by Barbara Bochenek with Halina
Birenbaum, a Holocaust survivor and the author of
shocking war memoirs entitled Hope is the Last to
Die which became one of the classic works dealing
with the Holocaust. A book Looking for Life among
the Dead focuses on the most important aspects of
the writer’s biography. It presents nostalgic images
from her childhood which she spent in pre-war
Warsaw, the atrocities of camp life, the struggle for
a new life after the war, the striving to create a new
life in Israel, the new motherland, efforts aimed
at overcoming post-camp trauma, and educational
activity aimed at commemorating the victims of
Shoah.

The Life of Rudolf Höss
A book by Manfred Deselaers entitled And Your Con‑
science Never Haunted You? constitutes a summary
of historical facts regarding the biography of the
first commandant of Auschwitz, Rudolf Höss, who
was tried after the war and sentenced to death. His
capital punishment was carried out at the former
camp. The book is an attempt at analysing the biog‑
raphy of the former commandant from the perspec‑
tive of anthropology and theology.

Post-war life
In his most recent memoirs Postscriptum. Life
After the War and Return to Auschwitz Kazimierz

4

Albin, one of the first prisoners of Auschwitz,
focuses on his life after the war. He left his war‑
time experiences behind but only seemingly.

Auschwitz Studies
Main articles of the latest, 28th, issue of Zeszyty
Oświęcimskie are devoted to describing camp in‑
stallations for the mass extermination of people
deported to Auschwitz and for burning their
corpses, presenting the fate of sick prisoners at
camp hospitals as well as to discussing repres‑
sion measures used by the Germans against
Poles in Oświęcim and the vicinity of the town in
retaliation for prisoner escapes from the camp.
In 2012, the publication of Zeszyty Oświęcimskie
in German (entitled Hefte von Auschwitz) ceased
and it was replaced by its English version Ausch‑
witz Studies.

Online
bookshop
The online bookshop makes it possible to sell
books to people from all over the world who are
interested in the Holocaust. In 2013, publications
of the Museum were shipped to 32 countries.
The following books were the most popular: The
Private Life of the SS in Auschwitz, Memorial Book:
Transports of Poles to KL Auschwitz from Greater
Poland, Auschwitz-Birkenau. The Place Where
You Are Standing…, and Memoirs of a Birkenau
Violinist.

1‑4. New
publications

41

Międzynarodowe Centrum Eduk acji
o Auschwitz i Holok auście

Andrzej Kacorzyk
Zastępca dyrektora,
Dyrektor MCEAH
Deputy Director,
Director of ICEAH

1

Połączenie wiedzy i emocji płynących ze świa‑
dectw Ocalonych z doświadczeniem kontaktu
z autentyczną historyczną przestrzenią byłego
obozu jest podstawą działalności Międzynarodo‑
wego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokau‑
ście. Adresowane do różnych odbiorców projekty
ukazują historię, ale też skłaniają do refleksji nad
współczesnymi zagrożeniami dla praw człowieka
i zrozumienia własnej odpowiedzialności.
W 2013 r. ponad milion odwiedzających Miejsce
Pamięci zostało oprowadzonych w 19 językach
przez blisko 300 edukatorów, nad którymi Cen‑
trum sprawuje merytoryczną opiekę. Ponadto
we wszystkich specjalistycznych projektach edu‑
kacyjnych zrealizowanych przez MCEAH wzięły
udział 9374 osoby.

Edukacja bez granic

1.	Prawie 10 tysięcy
osób wzięło udział
w projektach
MCEAH
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Ponad 100 nauczycieli, edukatorów oraz dyploma‑
tów uczestniczyło w międzynarodowych semina‑
riach realizowanych w ramach stałej współpracy
MCEAH z Radą Europy, Instytutem Pamięci Yad
Vashem oraz Instytutem Auschwitz dla Pokoju
i Pojednania. Rozwijając dotychczasowe współ‑
działanie z Instytutem, pierwszy raz zorganizowa‑

no hiszpańskojęzyczne seminarium dla dyploma‑
tów z krajów Ameryki Łacińskiej. Jako jedyna tego
typu instytucja Centrum zostało zaproszone przez
ONZ do United Nations Academic Impact (UNAI),
zrzeszenia uniwersytetów i instytucji szkolnictwa
wyższego.
Edukatorzy Miejsca Pamięci Auschwitz, Bergen
‑Belsen oraz Perm‑36 dzielili się doświadczeniami
o tym, jak uczyć o prawach człowieka w miejscach,
gdzie zostały dokonane masowe zbrodnie prze‑
ciwko ludzkości. Podczas trzech spotkań w Polsce,
Niemczech i Rosji opracowano projekt dla multi‑
plikatorów z tych trzech krajów, który będzie reali‑
zowany w 2014 r. Ma on dać uczestnikom wiedzę
o tym, jak nauczać o historii II wojny światowej
i systemach totalitarnych oraz jak wykorzystać tę
wiedzę w kontekście ochrony praw człowieka.
W Międzynarodowej Akademii Letniej „Historia,
Pamięć, Edukacja”, organizowanej dla indywi‑
dualnych, anglojęzycznych uczestników, wzięły
udział osoby m.in. z: Austrii, Chorwacji, Grecji,
Izraela, Sri Lanki i Wielkiej Brytanii. Wspólnie
z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Wiedniu zreali‑
zowano także pierwszą edycję Akademii w języku
niemieckim.

INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION
ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST

Marta Berecka
Kierownik Projektów
Edukacyjnych
Head of Educational
Projects

Combining knowledge and emotions resulting from
the accounts of the Survivors with the experience
of coming into contact with the authentic historical
space of the former camp is the basis for the func‑
tioning of the International Center for Education
about Auschwitz and the Holocaust. Its projects,
meant for various target groups, present history and
also make one think about the more contemporary
threats to human rights and ponder over the re‑
sponsibility which is now ours.

was for the first time conducted in Spanish for dip‑
lomats from countries of Latin America. The Center
was the only institution of its type to be invited by
the UN to join the United Nations Academic Im‑
pact, an association of universities and higher edu‑
cation institutions.

Education without limits

Educators from the Auschwitz Memorial Site,
Bergen-Belsen, and Perm-36 exchanged their ex‑
periences of teaching about human rights in places
where mass crimes against humanity took place.
During their three meetings in Poland, Germany,
and Russia, a project was prepared for educators of
the three countries which is to be implemented in
2014. The project is aimed at showing its partici‑
pants how to teach about the history of the Second
World War and totalitarian regimes and how to use
the knowledge acquired as part of the project in
teaching about human rights.

More than 100 teachers, educators, and diplomats
participated in international seminars organised
as part of the permanent cooperation of the Center
and the European Council, the Yad Vashem Insti‑
tute, and the Auschwitz Institute for Peace and
Reconciliation. Developing the extent of the coop‑
eration with the Institute, a seminar for diplomats

People from Austria, Croatia, Greece, Israel, Sri
Lanka, and Great Britain took part in the “History,
Memory, Education” International Summer Acad‑
emy organised for English-speaking individual par‑
ticipants. The first edition of the Academy in Ger‑
man was prepared in cooperation with the Univer‑
sity College of Teacher Education in Vienna.

In 2013, over a million visitors to the Memorial were
guided in 19 languages by nearly 300 educators su‑
pervised in factual terms by the Center . Also worth
mentioning is the fact that 9,374 people took part in
all specialist educational projects organised by the
Center .

1.

Nearly 10 thousand
people participated
in the projects
of the ICEAH
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Międzynarodowe Centrum Eduk acji
o Auschwitz i Holok auście

Tomasz Michaldo
Metodyka oprowadzania
Guiding Methodology
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W 2013 r. przygotowano cztery wersje języko‑
we lekcji internetowej Auschwitz – obóz koncen‑
tracyjny i zagłady. Przetłumaczona na arabski,
hiszpański, perski i portugalski lekcja to zbiór
podstawowych zagadnień z historii obozu, poka‑
zanych poprzez historyczne wykłady, archiwal‑
ne fotografie oraz filmowe i dźwiękowe relacje.
Ważnym elementem są specjalnie zaprojektowa‑
ne multimedialne mapy, schematy oraz ćwicze‑
nia dydaktyczne.
Uczestnicy z Australii, Brazylii, Meksyku, Nie‑
miec, Nowej Zelandii, USA i Wielkiej Brytanii
wzięli udział w pierwszym, międzynarodowym
kursie internetowym na platformie e‑learningo‑
wej MCEAH. Internetowe lekcje poświęcone są
rozbudowie Auschwitz, warunkom egzystencji
w obozie, grupom więźniów i załodze SS.

Refleksja
nad pamięcią

1.
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Spotkanie
z byłą więźniarką
Auschwitz Haliną
Birenbaum

Ponad 300 osób: uczniów szkół gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych i dorosłych wzięło udział
w Ogólnopolskim Konkursie Literackim zorga‑
nizowanym we współpracy z Biurem Rzecznika
Praw Obywatelskich. Temat pracy konkursowej
„Co w moim dzisiejszym życiu znaczy Ausch‑

witz?” miał skłonić do refleksji nad stanem pa‑
mięci o Szoa oraz płynącym z tych wydarzeń
zobowiązaniu. Spośród nadesłanych prac wyło‑
niono dwudziestu jeden laureatów.
Edukatorzy Miejsc Pamięci, dydaktycy naucza‑
nia o Holokauście, wykładowcy akademiccy oraz
nauczyciele wzięli udział w II Ogólnopolskiej
Konferencji „Auschwitz i Holokaust – edukacja
w szkole i w miejscu pamięci”. Podczas konfe‑
rencji zorganizowanej wspólnie z krakowskim
Uniwersytetem Pedagogicznym ponad 80 eks‑
pertów dyskutowało na temat obecności tema‑
tyki Auschwitz i Holokaustu w edukacji szkolnej
i pozaszkolnej w obliczu zmian w podstawie pro‑
gramowej.

Pytanie o przyszłość
Niestety, brak stałej siedziby MCEAH uniemoż‑
liwia dalszy rozwój tej instytucji. W 2013 r. usu‑
nięte zostały przeszkody prawne i budynek tzw.
Starego Teatru, gdzie mieścić się ma przyszła
siedziba MCEAH, stał się własnością Muzeum.
Nadal jednak nie ma środków finansowych na
adaptację pomieszczeń oraz stworzenie nowo‑
czesnych, multimedialnych przestrzeni eduka‑
cyjnych.

INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION
ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST

In 2013, four language versions of the Auschwitz
Concentration and Extermination Camp online lesson
were prepared. Translated into Arabic, Persian, Por‑
tuguese and Spanish the lesson comprises a selec‑
tion of key issues regarding the history of the camp
presented via historical lectures, archival photos,
and audio and video accounts. Another important
element of the lesson are multimedia maps, plans,
and educational exercises which have been especially
designed for this project.
People from Australia, Brazil, Mexico, Germany, New
Zealand, the USA, and Great Britain took part in the
first international online course on the e-learning
platform of the International Center for Education
about Auschwitz and the Holocaust. Online lessons
present the development of Auschwitz, living condi‑
tions at the camp, prisoner groups, and the SS staff.

Reflecting on memory
More than 300 people (students of junior secondary
schools, secondary schools, and adults) took part in
the All-Poland Literary Contest organised in coop‑
eration with the Human Rights Defender Office.
The subject of works submitted for the contest was
“What does Auschwitz mean in my today life?”. Its
goal was to make people think about what they re‑

member about the Shoah and the obligation result‑
ing from those tragic events. Twenty one laureates
were chosen from among all participants who sub‑
mitted their works.
Educators from Memorial Sites, methodologists spe‑
cialising in teaching about the Holocaust, university
teachers, and teachers took part in the 2nd national
conference entitled “Auschwitz and the Holocaust—
education in school and at the Memorial Site”. Dur‑
ing the conference, organised together with the Ped‑
agogical University of Cracow, more than 80 experts
discussed the presence of the issue of Auschwitz and
the Holocaust in school and out-of-school teaching in
the context of changes to the teaching programme.

Question about the future
Unfortunately, the International Center for Educa‑
tion about Auschwitz and the Holocaust has no per‑
manent seat which makes the further developing of
that institution impossible. In 2013, legal obstacles
were dealt with and the building of the so-called Old
Theatre which is to become the seat of the Center be‑
came the property of the Museum. However, there is
still no money for adjusting the rooms to the needs
of the Center and for creating modern multimedia
educational space.

1.

Meeting with
Halina Birenbaum,
a former
Auschwitz prisoner
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Teresa Zbrzeska
Kierownik
Wystawiennictwa
Head of Exhibitions
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Nowa wystawa główna
Z początkiem 2013 r. utworzone zostało w Mu‑
zeum biuro Pełnomocnika ds. Nowej Wystawy
Głównej. Zakończyły się prace nad scenariuszem
nowej ekspozycji, który został zaakceptowany
przez Międzynarodową Radę Oświęcimską i skie‑
rowany do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, gdzie oczekuje na wskazanie źródeł
finansowania. Pod koniec roku ogłoszono nabór
na stanowisko głównego projektanta wystawy.

Wystawy narodowe
W dniu 68. rocznicy wyzwolenia Auschwitz, po
kilku latach przygotowań, otwarto w bloku 14
byłego obozu Auschwitz I wystawę Federacji
Rosyjskiej „Tragedia. Męstwo. Wyzwolenie”. Or‑
ganizatorem ekspozycji jest Centralne Muzeum
Wielkiej Wojny Ojczyźnianej w Moskwie. Auto‑
rzy szczególną uwagę poświęcili tragedii radziec‑
kich jeńców wojennych w Auschwitz, którzy sta‑
nowili czwartą pod względem liczebności grupę
więźniów.

1.

2.
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Sala poświęcona
Zagładzie na
wystawie „Szoa”
w bloku 27
Czasowa wystawa
poświęcona
obozowym
orkiestrom

W czerwcu otwarto w bloku 27 wystawę „Szoa”
stworzoną przez Instytut Yad Vashem. Poszcze‑
gólne sale poświęcone są m.in. życiu Żydów przed
wojną, ideologii niemieckich nazistów oraz Za‑
gładzie dokonanej na terenie okupowanej przez
Niemców Europy. Jedna z galerii dedykowana
została pamięci dzieci, a zobaczyć w niej można
pracę artystki Michal Rovner, która wykorzysta‑
ła do jej stworzenia dziesiątki dziecięcych rysun‑
ków.

Prace nad przygotowaniem
nowych wystaw narodowych
Trwają prace nad przygotowaniem nowej wysta‑
wy austriackiej, której organizatorem jest Na‑
rodowy Fundusz Odszkodowawczy Austrii. Do‑
tychczasowa ekspozycja została zdemontowana
i ogłoszono konkurs na wykonanie nowego pro‑
jektu. Regularnie odbywają się także spotkania
z przedstawicielami państw postjugosłowiań‑
skich, które zmierzają do opracowania wspólnej
ekspozycji.

Wystawy objazdowe
i czasowe
Wystawa „Forbidden Art” prezentująca 20 dzieł
sztuki ze zbiorów Muzeum Auschwitz, wykona‑
nych z narażeniem życia przez więźniów obozów
koncentracyjnych i gett, kontynuowała swoją po‑
dróż po USA dzięki pomocy m.in. Polskiej Misji
z Orchard Lake. W styczniu była prezentowana
na Uniwersytecie UCLA w Los Angeles, w lutym
w Las Vegas w synagodze Beth Sholom, a w listo‑
padzie w nowojorskiej Park East Synagogue.
Inne wystawy Muzeum prezentowane były także
w wielu miastach Polski oraz m.in. w Petersburgu,
Asyżu i Pekinie.
W bloku 12 na terenie byłego obozu Auschwitz I
prezentowane były trzy wystawy czasowe: „Po‑
nad prochami” z fotografiami Alexandry Bellamy,
„Lagerkapelle” poświęcona obozowym orkiestrom
oraz „Familienlager Theresienstadt” o historii de‑
portacji do Auschwitz Żydów z getta w Terezinie.

EXHIBITIONS

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

2

New main exhibition
At the beginning of 2013, the Office of the Repre‑
sentative for the New Main Exhibition was created
in the Museum. Work on preparing the concept
for the new exhibition was completed, approved
by the International Auschwitz Council, and then
sent to the Ministry of Culture and National Her‑
itage where it will await until sources of financing
for it are specified. Close to the end of the year,
recruitment for the main designer of the new ex‑
hibition was announced.

National exhibitions
After preparations lasting several years, an exhibi‑
tion of the Russian Federation entitled “Tragedy.
Valour. Liberation” was opened in block 14 of the
former Auschwitz I camp on the 68th anniver‑
sary of the liberation of Auschwitz. The organiser
of the exhibition is the Central Museum of the
Great Patriotic War in Moscow. The authors paid
particular attention to the tragic fate which befell
Soviet prisoners of war, the fourth most numerous
group of prisoners in Auschwiz.
In June, an exhibition entitled “Shoah” prepared
by the Yad Vashem Institute was opened in block
27. Its rooms present subjects such as the life of
Jews before the war, the ideology of German
Nazis, and the Holocaust which took place in
German-occupied Europe. One of the galleries is
dedicated to the memory of children and exhibits
a work by Michal Rovner, an artist who used doz‑
ens of children’s drawings to create it.

Work on preparing
new national exhibitions
Work on preparing a new Austrian exhibition organ‑
ised by the National Austrian Compensation Fund is
in progress. The current exhibition was disassembled
and a competition for preparing the concept for a new
one was announced. Meetings with representatives
of post-Yugoslavian states aimed at preparing their
joint exhibition also take place on a regular basis.

Travelling
and temporary exhibitions
An exhibition entitled “Forbidden Art” presenting 20
works of art from the collections of the Auschwitz
Museum which were created by prisoners of the con‑
centration camps and ghettoes who risked their lives
by making those works continued its tour of the USA
thanks to the support of the Polish Mission of the
Orchard Lake Schools. It was presented at the UCLA
University in Los Angeles in January, at the Beth
Sholom synagogue in Las Vegas in February and at
the Park East Synagogue in New York in November.
Other exhibitions of the Museum were also pre‑
sented in numerous cities in Poland as well as Saint
Petersburg, Assisi, and Beijing.
Three temporary exhibitions were presented in
block 12 of the former Auschwitz I camp: “Above
the Ashes” with photographs by Alexandra Bellamy,
“Lagerkapelle” dedicated to camp orchestras, and
“Familienlager Theresienstadt” presenting the his‑
tory of deportation to Auschwitz of Jews from the
Theresienstadt ghetto.

1.

The room devoted
to the Holocaust
at the “Shoah”
exhibition
in block 27

2.

Temporary
exhibition
presenting
camp orchestras
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Miejsce Pamięci
w Internecie

1

Internetowe narzędzia Muzeum mogą pomóc w od‑
powiednim przygotowaniu się do wizyty w auten‑
tycznym Miejscu Pamięci czy też przeprowadzeniu
lekcji na odległość.

www.auschwitz.org
Serwis internetowy Muzeum zawiera m.in. naj‑
ważniejsze informacje na temat historii Auschwitz,
narzędzia służące przygotowaniu projektu eduka‑
cyjnego w Miejscu Pamięci, umożliwia rezerwację
przewodnika, skorzystanie z księgarni on‑line oraz
wirtualnego zwiedzania. W roku 2013 liczba poje‑
dynczych odwiedzin serwisu wyniosła ponad 10
milionów.

e‑learning

1.

2.
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Lekcje internetowe
dostępne na stronie
www.auschwitz.org
Strona Muzeum
Auschwitz
w serwisie
Instagram

W językach angielskim, arabskim, hiszpańskim, per‑
skim, polskim i portugalskim dostępna jest otwarta
lekcja internetowa „Auschwitz – obóz koncentracyj‑
ny i zagłady”, która przybliża najważniejsze tematy
z historii obozu. Narrację edukacyjną wzbogacono
o wiele tekstowych, dźwiękowych oraz filmowych
relacji byłych więźniów, współczesne i historyczne
fotografie, specjalnie zaprojektowane multimedialne
mapy, schematy oraz ćwiczenia dydaktyczne.

Muzeum
na Facebooku
Do 100 tysięcy zbliżyła się liczba sympatyków na‑
szego profilu na Facebooku, gdzie publikowane są
zarówno informacje historyczne, jak i opisy bieżą‑
cych wydarzeń edukacyjnych i upamiętniających
na terenie Miejsca Pamięci. Dzięki wolontariu‑
szom z całego świata informacje tłumaczone są na
ponad 10 języków.

Muzeum
na Twitterze
Krótkie informacje o aktualnych wydarzeniach
w Miejscu Pamięci umieszczane w serwisie społecz‑
nościowym Twitter śledzi już prawie 4 tysiące osób.

Miejsce Pamięci
w fotografii
Współczesne i historyczne zdjęcia związane za‑
równo z historią Auschwitz, jak i współczesnym
Miejscem Pamięci, opatrzone edukacyjnym ko‑
mentarzem, publikowane są w serwisach Insta‑
gram i Pinterest.

Memorial
on the web

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

2

Internet tools of the Museum can help in prepar‑
ing appropriately for a visit to the authentic Me‑
morial Site or can be used in conducting online
lessons.

www.auschwitz.org
The website of the Museum contains the most im‑
portant information on the history of Auschwitz
and tools for conducting educational projects at
the Memorial Site. It also makes it possible to
book a guide, purchase books at the online book‑
shop, or go on a virtual tour. In 2013, the num‑
ber of individual viewings of the website was over
10 million.

e‑learning
An open online lesson entitled Auschwitz Con‑
centration and Extermination Camp is available in
Arabic, English, Persian, Polish, Portuguese and
Spanish. It presents the most important aspects
of the camp’s history. The educational narrative
is enriched with numerous texts, audio, and video
accounts by former prisoners, contemporary and
historical photographs, specially prepared multi‑
media maps, plans, and educational exercises.

Museum
on Facebook
The number of followers of our Facebook profile
where we publish both historical information
and descriptions of current educational and com‑
memorative events at the Memorial Site nears 100
thousand. Thanks to volunteers from all over the
world, information is translated into over 10 lan‑
guages.

Museum
on Twitter
Information about current events at the Memorial
Site is posted on Twitter and followed by almost
4 thousand people.

The Memorial Site
in Photographs
Contemporary and historical photographs related
to the history of Auschwitz and the Memorial Site
are published, together with an educational com‑
mentary, on Instagram and Pinterest.

1.

Online lessons
available on
www.auschwitz.org

2.

Website of the
Auschwitz Museum
on Instagram
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WOLONTARIAT

1

W 2013 r. ponad 300 wolontariuszy i praktykan‑
tów z różnych uczelni wspierało działania Mu‑
zeum związane m.in. z organizacją projektów
edukacyjnych w MCEAH, konserwacją, pracą
w Archiwum, Zbiorach i Biurze Prasowym.

Katarzyna Marcak
p.o. Kierownika
Biura Wolontariatu
Acting Head
of Volunteer Bureau
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wentaryzacje architektoniczno‑budowlane trzech
budynków: kuchni, latryny i umywalni.

W pracowniach konserwatorskich blisko 160
młodych ludzi uczących się w szkołach koncernu
Volkswagen zajmowało się konserwacją butów, na‑
prawianiem ogrodzenia w Birkenau oraz pracami
porządkowymi na terenie Miejsca Pamięci.

W 2013 r. uczniowie ze szkół Ziemi Oświęcimskiej
pomagali Muzeum m.in. przy organizacji uroczy‑
stości 68. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz,
kolportowali miesięcznik Oś Oświęcim – Ludzie
– Historia – Kultura, a także opiekowali się wolon‑
tariuszami zza granicy. W ciągu minionego roku
swoją pomocą Miejsce Pamięci wsparło prawie 30
uczniów.

Dla potrzeb projektu badawczego dotyczącego
konstrukcji murowanych baraków na odcinku BI
byłego obozu Auschwitz II‑Birkenau, w ramach
praktyk studenckich, studenci z Wydziału Bu‑
downictwa Politechniki Śląskiej wykonywali in‑

W rocznicę założenia Muzeum Nagrodą Dyrek‑
tora Państwowego Muzeum Auschwitz‑Birkenau
„Gdyby zabrakło dziesięciu...” uhonorowano naj‑
aktywniejszych wolontariuszy i koordynatorów
wolontariatu.

VOLUNTEERs

2

In 2013, more than 300 volunteers and trainees
from various colleges and universities supported
the activity of the Museum related to organising
educational projects at the ICEAH, work at the
Archives, Collections, and the Press Office.
Close to 160 young people studying at schools of
the Volkswagen company worked on conserva‑
tion of shoes, fixing the Birkenau fence, and per‑
forming cleaning at the Memorial Site.
In connection with a research project concerning
the structure of brick barracks at the BI sector of
the former Auschwitz II-Birkenau camp, students
from the Faculty of Construction of the Silesian
University of Technology performed, as part of
their student traineeship, the architectural and

construction inventory of three buildings: the
kitchen; latrine; and washroom.
In 2013, students from schools of the Land of
Oświęcim helped the Museum in organising cel‑
ebrations connected with the 68th anniversary
of the liberation of the Auschwitz camp, distrib‑
uted the Oś Oświęcim – People – History – Culture
monthly, and looked after volunteers. During the
preceding year, almost 30 students supported the
Memorial Site.
The most active volunteers and volunteer activity
coordinators received the Award of the Director
of the Auschwitz-Birkenau State Museum “If not
for those ten...” on the anniversary of the founda‑
tion of the Museum.

1.

Wolontariusze
w pracowni
konserwatorskiej
Volunteers
at the conservation
laboratories

2.

Wręczenie nagród
„Gdyby zabrakło
dziesięciu...”
Presenting
“If not for those
ten...” awards
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Finanse
Zachowanie autentyzmu Miejsca Pamięci i jego
codzienne ukazywanie odwiedzającym z całego
świata wymagają nakładów finansowych prze‑
kraczających możliwości naszego Muzeum. Z tego
względu oprócz przychodów własnych i dotacji
polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego tak duże znaczenie mają środki ze‑
wnętrzne pochodzące m.in. z Unii Europejskiej
oraz Fundacji Auschwitz
‑Birkenau (zob. więcej
o Fundacji Auschwitz‑Birkenau na str. 62-63).

Budżet
Przychody własne Muzeum

26,7 mln zł

Dotacja Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

15,3 mln zł

Projekt unijny w ramach grantu
bezpośredniego z Komisji Europejskiej

4,2 mln zł

Środki celowe Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego:
•

Wykonanie sieci przeciwpożarowej

2,3 mln zł

•

Nowe Centrum Obsługi
Odwiedzających

0,7 mln zł

•	Wsparcie projektu
realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko

0,3 mln zł

Fundacja Auschwitz‑Birkenau

2,1 mln zł

50 % –	Przychody własne Muzeum

Projekt unijny w ramach Programu Ope‑
racyjnego Infrastruktura i Środowisko

1,6 mln zł

29 % –	Dotacja Ministerstwa Kultury
		 i Dziedzictwa Narodowego

Fundacja Pamięci
Ofiar Auschwitz‑Birkenau

Małgorzata Mentelska
Główna księgowa
Head Accountant

11 % –	Projekty unijne
6 % –	Środki celowe Ministerstwa Kultury
		 i Dziedzictwa Narodowego
4%

– Fundacja Auschwitz‑Birkenau

Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2007‑2013
zostały przeznaczone na kontynuację konserwa‑
cji dwóch poobozowych bloków w byłym obozie
Auschwitz I.
Bezpośredni grant Komisji Europejskiej prze‑
znaczony jest na realizację projektu pod nazwą
„Auschwitz – Zachowanie Autentyzmu – dzie-

Razem

50 tys. zł
53,2 mln zł

więć zadań na lata 2012‑2015”. W roku 2013 r.
na działania w ramach tego projektu Muzeum
otrzymało 4,2 mln zł.
Środki przekazane z Fundacji Auschwitz
‑Birkenau w wysokości 2,1 mln zł. zostały prze‑
znaczone na realizację działań Globalnego Planu
Konserwacji, które w 2013 r. skupiały się na ob‑
szarze terenu byłego obozu Auschwitz II‑Birkenau
(patrz strona 28).
Dodatkowo Fundacja Pamięci Ofiar Auschw itz
‑Birkenau wsparła bezpośrednio m.in. działania
edukacyjne i wydawnicze w Miejscu Pamięci na
łączną kwotę 237 tys. zł.

Miejsce Pamięci i Państwowe Muzeum Auschwitz‑Birkenau
to zobowiązanie pamięci i edukacji przyszłych pokoleń całego świata.
Każdą instytucję i każdą osobę dobrej woli, pragnącą wesprzeć trud
utrzymania, konserwacji i udostępniania tych najbardziej wymownych,
autentycznych śladów Holokaustu i ludobójstwa, prosimy o kontakt:
Państwowe Muzeum Auschwitz‑Birkenau w Oświęcimiu
ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32‑603 Oświęcim
tel. +48 33 844 8003, fax +48 33 843 18 62, e‑mail: muzeum@auschwitz.org
Nr konta bankowego: PL 15 1240 1170 1111 0000 2418 5907
Bank PEKAO SA O/Bielsko‑Biała
SWIFT CODE: PKOPPLPW
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Możliwe jest także wsparcie Miejsca Pamięci bezpośrednio z naszej strony internetowej
www.auschwitz.org

FINANCES
Preserving the authenticity of the Memorial Site
and showing it to visitors from all over the world
on a daily basis requires funds exceeding the ca‑
pacity of our Museum. This is why contributions
from the European Union and the Auschwitz-Bir‑
kenau Foundation (learn more about the Ausch‑
witz-Birkenau Foundation on pages 62-63) which
we receive in addition to our income and subsidies
from the Ministry of Culture and National Herit‑
age are so important.

50 % –	Income generated by the Museum
29 % –	Appropriations from the Polish Ministry
		 of Culture and National Heritage
11 % –	European programmes
6 % –	Earmarked appropriations
		 from the Polish Ministry of Culture
		 and National Heritage
4%

–	Auschwitz‑Birkenau Foundation

Sources from the European Regional Development Fund within the Operational Programme: Infrastructure and Environment
2007-2013 was used to continue the conservation
work regarding two blocks at the former Ausch‑
witz I camp.
A direct subsidy from the European Commission
is used for carrying out a project entitled “Ausch-

Budget
Income generated by the Museum

€ 6.4 million

Appropriations from
the Polish Ministry of Culture
and National Heritage

€ 3.6 million

EU project under the framework
of the direct grant of the European
Commission

€ 1.0 million

Earmarked appropriations
from the Polish Ministry
of Culture and National Heritage
•

Fire Prevention System

€ 0.5 million

•

New Visitor Center

€ 0.2 million

•

Support for the project imple‑
mented within the framework
of the Infrastructure and Envi‑
ronment Operational Program

€ 0.1 million

Auschwitz-Birkenau Foundation

€ 0.5 million

EU project under the framework of
the Infrastructure and Environment
Operational Programme

€ 0.4 million

Memorial Foundation for
the Victims of Auschwitz-Birkenau

€ 12 thousand

Total

€ 12.7 million

witz—Preserving Authenticity—Nine Tasks
for 2012-2015”. In 2013, € 1.0 million was re‑
ceived for all tasks of that project.
Funds from the Auschwitz-Birkenau Foundation (i.e. € 0.5 million) were used to carry out tasks
of the Auschwitz-Birkenau Preservation Plan which
in 2013 focused on the site of the former Auschwitz
II-Birkenau camp (see page 29).
Additionally, the Memorial Foundation for the
Victims of Auschwitz-Birkenau in Oświęcim
directly supported educational and publishing ac‑
tivities at the Memorial with € 56,4 thousand.

The Auschwitz‑Birkenau Memorial and State Museum represents a duty to
remembrance and the education of future generations throughout the world.
Each institution and each person of good will wishing to support the work
of maintaining, conserving, and making accessible these most eloquent
and authentic vestiges of the Holocaust and genocide is asked to contact us:
Państwowe Muzeum Auschwitz‑Birkenau w Oświęcimiu
ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32‑603 Oświecim, Poland
phone +48 33 844 8003, fax +48 33 843 18 62, e‑mail: muzeum@auschwitz.org
Bank account: PL 15 1240 1170 1111 0000 2418 5907
Bank PEKAO SA O/Bielsko‑Biała
SWIFT CODE: PKOPPLPW
Direct donations to the Memorial can also be made on our website:
www.auschwitz.org
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Struktur a Muzeum
DYREKTOR muzeum
Museum Director
dr Piotr M.A. Cywiński

Z‑CA DYREKTORA
DEPUTY DIRECTOR

Z‑CA DYREKTORA
DEPUTY DIRECTOR

Rafał Pióro

Andrzej Kacorzyk

ARCHIWUM
Archives

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

dr Wojciech Płosa

Biuro ds. Byłych Więźniów
BUREAU FOR FORMER PRISONERS
Ewa Bazan

REPOZYTORIUM CYFROWE
Digital Repository
dr Krzysztof Antończyk

ZBIORY
Collections
Elżbieta Cajzer

Projekty edukacyjne
Educational Projects
Marta Berecka

Obsługa odwiedzających
Visitor Services
Magdalena Luranc

E‑learning
Agnieszka Juskowiak‑Sawicka

KONSERWACJA
Preservation
p.o. / acting Agnieszka Tanistra‑Różanowska

Pracownie Konserwatorskie
Conservation Laboratories
Aleksandra Papis

Globalny Plan Konserwacji
master plan for preservation
Anna Łopuska

Metodyka oprowadzania
Guiding Methodology
Tomasz Michaldo

Wystawiennictwo
Exhibitions
Teresa Zbrzeska

BIURO WOLONTARIATU
Volunteers Bureau
p.o. / acting Katarzyna Marcak

Sekcja Techniczna
Maintenance Section
Zespół remontowo‑budowlany
Repair & Construction Unit
Krzysztof Soja

Zespół elektro‑energetyczny
Electro-Energetic Unit
Jarosław Kurek

INWESTYCJE
Investments
Paulina Krasowska-Ziomek
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BIBLIOTEKA
Library
dr Jadwiga Badowska‑Buczak

MUSEUM STRUCTURE

Z‑CA DYREKTORA
DEPUTY DIRECTOR

GŁÓWNY KSIĘGOWY
head Accountant

Anna Skrzypińska

Małgorzata Mentelska

Wydawnictwo
Publications

KSIĘGOWOŚĆ
Accounting

Jadwiga Pinderska‑Lech

Aurelia Zakutyńska

STRAŻ MUZEALNA
Museum Security
Adam Kukla

ADMINISTRACJA
Administration
Wojciech Pióro

SEKCJA INFORMATYCZNA
IT Section
Artur Misterek

SEKRETARIAT
Office Manager
Anna Mensfelt

KADRY
Human Resources
Stanisława Bajer

Obsługa prawna
Legal Services
Arkadiusz Juszczyk

CENTRUM BADAŃ
Research CENTER
dr Piotr Setkiewicz

Biuro prasowe
Press Office
Bartosz Bartyzel

Pełnomocnik ds.
nowej wystawy głównej
Representative for
the New Main Exhibition
Alicja Białecka

Biuro ds. bezpieczeństwa
Public Safety
Marek Giżycki

Radca prawny
Legal Adviser
Maria Bies‑Matonóg

Inspektor ds. BHP
Health and Safety Inspector
Zofia Błaszczyńska

Asystent dyrektora
Director’s Assistant
Magdalena Tabak
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Kontakt
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Imię i nazwisko
Name

Funkcja
Position

Telefon / Fax
Telephone
and fax number

E‑mail

dr Piotr M.A.
Cywiński

Dyrektor Muzeum
Museum Director

+ 48 33 844 8003
fax +48 33 843 1862

piotr.cywinski@auschwitz.org

Andrzej Kacorzyk

Zastępca dyrektora
Deputy Director

+ 48 33 844 8188
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 8188
fax +48 33 843 1862

anna.skrzypinska@auschwitz.org

Małgorzata
Mentelska

Główna Księgowa
Head Accountant

+ 48 33 844 8080

malgorzata.mentelska@auschwitz.org

Magdalena Tabak

Asystentka dyrekora
Director’s Assistant

+48 33 844 8003

magdalena.tabak@auschwitz.org

Anna Mensfelt

Kierownik Sekretariatu
Office Manager

dr Wojciech Płosa

Kierownik Archiwum
Head of Archives

+48 33 844 8007

wojciech.plosa@auschwitz.org

Elżbieta Cajzer

Kierownik Zbiorów
Head of Collections

+48 33 844 8015

elzbieta.cajzer@auschwitz.org

dr Krzysztof
Antończyk

Kierownik Repozytorium Cyfrowego
Head of Digital Repository

+48 33 844 8090

krzysztof.antonczyk@auschwitz.org

Agnieszka Tanistra‑
‑Różanowska

p.o. Kierownika Konserwacji
Acting Head of Preservation

+48 33 844 8020

agnieszka.tanistra@auschwitz.org

Anna Łopuska

Kierownik Globalnego Planu Konserwacji
Head of Master Plan for Preservation

+48 33 844 8176

anna.lopuska@auschwitz.org

Aleksandra Papis

Kierownik Pracowni Konserwatorskich
Head of Conservation Laboratories

+48 33 844 8171

aleksandra.papis@auschwitz.org

Krzysztof Soja

Kierownik Zespołu Remontowo-Budowlanego
Head of Repair & Construction Unit

+48 33 844 8027

krzysztof.soja@auschwitz.org

Jarosław Kurek

Kierownik Zespołu Elektro‑Energetycznego
Head of Electro-Energetic Unit

+48 33 844 8022

jarosław.kurek@auschwitz.org

Ewa Bazan

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

+48 33 844 8009

archiwum@auschwitz.org

Jadwiga Dąbrowska

Kontakty z byłymi Więźniami
Former Prisoners’ Affairs

+48 33 844 8110

jadwiga.dabrowska@auschwitz.org

Teresa Zbrzeska

Kierownik Wystawiennictwa
Head of Exhibitions

+48 33 844 8049

teresa.zbrzeska@auschwitz.org

Alicja Białecka

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

+48 33 844 8141

alicja.bialecka@auschwitz.org

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

CONTACTS

Imię i nazwisko
Name

Funkcja
Position

Telefon / Fax
Telephone
and fax number

E‑mail

Marta Berecka

Kierownik Projektów Edukacyjnych
Head of Education Projects

+48 33 844 8062

marta.berecka@auschwitz.org

Magdalena Luranc

Kierownik Obsługi Odwiedzających
Head of Visitor Services

+48 33 844 8096

magdalena.luranc@auschwitz.org

Katarzyna Bisaga

Obsługa Odwiedzających - rezerwacja
przewodników, oficjalne delegacje
Visitor Services – guides reservation,
official delegations

+48 33 844 8101
fax +48 33 843 2227

katarzyna.bisaga@auschwitz.org

Katarzyna Marcak

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

+48 33 844 8149

katarzyna.marcak@auschwitz.org

Tomasz Michaldo

Kierownik Metodyki Oprowadzania
Head of Guiding Methodology

+48 33 844 8074

tomasz.michaldo@auschwitz.org

Agnieszka
Juskowiak‑Sawicka

Kierownik E‑learningu
Head of E‑learning

+48 33 844 8068

agnieszka.juskowiak@auschwitz.org

dr Jadwiga
Badowska‑Buczak

Kierownik Biblioteki
Head of Library

+48 33 844 8060

biblioteka@auschwitz.org

Adam Kukla

Szef Straży Muzealnej
Head of Museum Security

+48 33 844 8085

adam.kukla@auschwitz.org

Artur Misterek

Kierownik Sekcji Informatycznej
Head of IT Section

+48 33 844 8150

artur.misterek@auschwitz.org

Stanisława Bajer

Kadry
Human Resources

+48 33 844 8112

kadry@auschwitz.org

Arkadiusz Juszczyk

Kierownik Obsługi Prawnej
Head of Legal Services

+48 33 844 8138

arkadiusz.juszczyk@auschwitz.org

Jadwiga
Pinderska‑Lech

Kierownik Wydawnictwa
Head of Publications

+48 33 844 8054

jadwiga.lech@auschwitz.org

Wojciech Pióro

Kierownik Administracji
Head of Administration

+48 33 844 8065

wojciech.pioro@auschwitz.org

Marek Giżycki

Biuro ds. Bezpieczeństwa
Public Safety

+48 33 844 8115

muzeum@auschwitz.org

dr Piotr Setkiewicz

Kierownik Centrum Badań
Head of Research Center

+48 33 844 8042

piotr.setkiewicz@auschwitz.org

Bartosz Bartyzel

Rzecznik prasowy
Museum Spokesman

+48 33 844 8043

bartosz.bartyzel@auschwitz.org

Paweł Sawicki

Biuro Prasowe
Press Office

+48 33 844 8126

pawel.sawicki@auschwitz.org

Katarzyna Jamróz

Biuro Prasowe
Press Office

+48 33 844 8145

katarzyna.jamroz@auschwitz.org

Wanda Hutny

Obsługa ekip filmowych
Film Services

+48 33 844 8097
fax +48 33 843 2227

wanda.hutny@auschwitz.org

Jacek Kastelaniec

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

+48 608 300 677

jacek.kastelaniec@fab.org.pl

57

Specjaliści, dor adcy, eksperci

Państwowe Muzeum Auschwitz‑Bir‑
kenau ma w swojej opiece Miejsce
Pamięci Auschwitz. Muzeum jest in‑
stytucją państwową, bezpośrednio
podlegającą Ministrowi Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

The Auschwitz‑Birkenau State Mu‑
seum takes responsibility for the
Auschwitz Memorial. The Museum is
a state institution reporting direc‑
tly to the Ministry of Culture and
National Heritage.

Międzynarodowa
Rada Oświęcimska

The International
Auschwitz Council

Ze względu na szczególny charakter tego Miejsca,
Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polski
powołał Międzynarodową Radę Oświęcimską. To
ona rozstrzyga w najtrudniejszych przypadkach
o kierunkach rozwoju Muzeum i jego opieki nad
Miejscem Pamięci. Rada, pod przewodnictwem
Profesora Władysława Bartoszewskiego, sku‑
pia specjalistów oraz uznane autorytety z wielu
państw świata. Dwukrotnie w roku zbiera się dla
rozpatrywania wszystkich spraw, które wymaga‑
ją szerszych debat przed powzięciem decyzji dla
przyszłości Miejsca Pamięci.

In view of the special character of this place, the
Chairman of the Council of Ministers of the Repub‑
lic of Poland convoked the International Auschwitz
Council. It decides the most challenging cases con‑
cerning the directions in which the Museum de‑
velops and its care for the Memorial. The Council,
under the chairmanship of Professor Władysław
Bartoszewski, brings together specialists and re‑
nowned authorities from many countries around
the world. It assembles twice a year to review all
issues that require broader debate before decisions
about the future of the Memorial are made.

Międzynarodowa Rada Oświęcimska 2012‑2018
International Auschwitz Council 2012‑2018
Przewodniczący / Chairman

Profesor Władysław Bartoszewski

Wiceprzewodnicząca / Deputy Chairman

dr hab. Barbara Engelking

Wiceprzewodniczący / Deputy Chairman

Avner Shalev

Sekretarz Rady / Council’s Secretary

Marek Zając

Członkowie / Members
Kazimierz Albin

Ronald Lauder

Sarah Bloomfield

prof. Paweł Machcewicz

dr Piotr M.A. Cywiński

Agnieszka Magdziak‑Miszewska

rev. / ks. dr Manfred Deselaers

dr Richard Prasquier

dr Havi Dreyfus

Arsenij Rogiński

rabbi / rabin Irving Greenberg

Romani Rose

prof. Israel Gutman

bp Grzegorz Ryś

David Harris

Kalman Sultanik

Christoph Heubner

Marian Turski

Roman Kent

Henryk Wujec

dr Serge Klarsfeld
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SPECIALISTS, ADVISERS, EXPERTS

1

Rada Muzeum

The Museum Board

Praca Muzeum oceniana jest ponadto corocznie
przez Radę powoływaną przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Opiniuje ona działal‑
ność tej instytucji, przedłożone przez dyrektora
plany i sprawozdania.

The work of the Museum is additionally assessed
annually by a Board named by the Minister of Cul‑
ture and National Heritage. It renders an opinion
on the activities of the institution and the plans
and reports submitted by the director.

Przewodnicząca / Chairwoman

Krystyna Oleksy

Członkowie / Members
Anda Rottenberg

prof. Stanisław Krajewski

Kazimierz Albin

prof. Edward Kosakowski

rev. / ks. Jan Nowak

Piotr Hertig

prof. Tomasz Gąsowski

dr hab. Andrzej Kunert

prof. Jan Kantyka

1.

Posiedzenie
Międzynarodowej
Rady Oświęcimskiej
w Kancelarii
Premiera RP
International
Auschwitz Council
Session at the
Chancellery
of the Prime
Minister of the
Republic of Poland
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darczyńcy
DONORS

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Polska / Poland
Unia Europejska / European Union
Fundacja Auschwitz-Birkenau
Polska / Poland
Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau
Polska / Poland
Internationales Auschwitz Komitee
Niemcy / Germany
Janet Ann Kowalska
Wielka Brytania / UK
Ronald S. Lauder Foundation
USA
Comune di Latina
Włochy / Italy
Familie Schneider und Freunde
Niemcy / Germany
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darczyńcy
DONORS

Friends of Yad Vashem
Izrael / Israel
Stiftung Auschwitz Komitee
Niemcy / Germany
Gerhard Karl Wolfgang Gumbel
Niemcy / Germany
Paweł Gładysz
Polska / Poland
Mark Mucasey
USA
Yehuda Widawski
Izrael / Israel
Rob Carter
Kanada / Canada
Viktoriaschule Aachen
Niemcy / Germany
Monika Zachaj
Polska / Poland
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Zachować autent yzm

Jacek Kastelaniec
Dyrektor Generalny
Fundacji Auschwitz
‑Birkeanu
Director General
of the Auschwitz
‑Birkenau Foundation

Zbliża się 70. rocznica wyzwolenia niemieckiego
nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagła
dy Auschwitz‑Birkenau. Tego dnia wszyscy chcie
libyśmy zapewnić ostatnich byłych więźniów, że
zagwarantowane jest już zachowanie Miejsca Pa
mięci dla przyszłych pokoleń.

The 70th anniversary of the liberation of Ausch
witz-Birkenau, the former Nazi German concentra
tion and extermination camp, is approaching. On
this day, we would like to reassure all former pris
oners that the preservation of the Memorial Site for
future generations is guaranteed.

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

The Auschwitz-Birkenau Foundation has been ac
tive since 2009. Its goal is to create and manage the
Perpetual Capital of 120 million euro. Its revenue
is used for financing long-term conservation work
at the Museum. This makes it possible to protect
buildings of the former camp, archival materials,
and original objects which belonged to the victims.

W projekcie uczestniczy już 28 państw, trzy mia
sta oraz liczne instytucje, które działają pro bono
na rzecz Fundacji. Do tej pory udało się zebrać de
klaracje wpłat w wysokości ok. 100 milionów euro.
Do zebrania pozostało jeszcze 20 milionów.

Kapitał Wieczysty
Dotacje i deklaracje

na sumę ok. 100 milionów EUR / 28 państw
Od 2012 r. Fundacja finansuje działania konser
watorskie na terenie Miejsca Pamięci (patrz Glo
balny Plan Konserwacji str. 28).

Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski
Wiceprezes Zarządu
Fundacji Auschwitz-Birkenau
Vice-President
of the Auschwitz-Birkenau Foundation
Management Board

1%

28 countries, three cities, and numerous institu
tions acting for the benefit of the Foundation are
already taking part in the project. Payment declara
tions worth circa 100 million euro have been col
lected so far and 20 million euro still remains to be
obtained.

Perpetual Capital
Donations and Declarations

approx. 100 million EUR / 28 countries
Since 2012, the Foundation has been financing
conservation work at the Memorial Site (see Ausch
witz-Birkenau Preservation Plan, page 29).

Fundacja Auschwitz‑Birkenau
ma status Organizacji Pożytku Publicznego.
Dzięki temu osoby fizyczne przekazać mogą na cele Fundacji
1% swojego podatku dochodowego.
Przekazując dotację, wspierasz zachowanie
Miejsca Pamięci Auschwitz‑Birkenau dla przyszłych pokoleń.

Auschwitz‑Birkenau Foundation
ul. Twarda 6, 00‑105 Warsaw, Poland, tel. / phone / fax: +48 22 620 48 99
e‑mail: foundation@fab.org, www.foundation.auschwitz.org
KRS: 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

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

Preserving Authenticit y

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

60 million / milionów EUR

USA

15 million / milionów USD

Poland / Polska

10 million / milionów EUR

Austria / Austria

4‑6 million / milionów EUR

France / Francja

5 million / milionów EUR

United Kingdom / Wielka Brytania

2.1 million / milionów GBP

Switzerland / Szwajcaria

1.07 million / milionów EUR

Israel/ Izrael

1 million / milion USD

Russia / Rosja

1 million / milion USD

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

Other donations and declarations
Pozostałe dotacje i deklaracje
Argentina / Argentyna, Estonia, Finland / Finlandia, Georgia / Gruzja,
Ireland / Irlandia, Malta, Monaco / Monako,
City of Boulogne‑Billancourt / Miasto Boulogne‑Billancourt
District of Kołobrzeg / Powiat kołobrzeski

Wszystkie sprawozdania i audyty Fundacji znaleźć można na stronie
All financial and audit reports of the Foundation can be found at
fundacja.auschwitz.org / foundation.auschwitz.org

ERNST &YOUNG

Quality In Everything We Do
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