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Geheimnisträger, nosiciele tajemnicy. Tym poję
ciem w obozie nazywano szczególne grupy więź
niów. Przede wszystkim tych, którzy na własne
oczy widzieli jądro Zagłady, więźniów Sonderkom
mando, obsługujących krematoria Auschwitz
‑Birkenau. Więźniowie tej kategorii, odseparowani
od pozostałych, byli bezwzględnie skazani na wy
mordowanie po zakończeniu zadania.

pozostałościom przestrzeni obozowej, wiemy, pa
miętamy i próbujemy zrozumieć.

W ten sposób nic z mrocznej tajemnicy miało nie
przeniknąć do zewnętrznego świata. Geheimnis
träger mieli być ostatnim ogniwem pamięci. Po nich
już nic więcej. Cisza.

Dajmy świadectwo prawdzie.

Plan się nie udał. Ludzie przeżyli, dali świadectwa.
Dzisiaj to dzięki ich słowom, a także zachowanym
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Wiedza, którą otrzymaliśmy, straszliwie nas ob
liguje. Dzisiaj to my wszyscy w pewien sposób
jesteśmy Geheimnisträger i od nas – wyłącznie
od nas – zależy to, co będą wiedziały, pamiętały
i rozumiały przyszłe pokolenia.

dr Piotr M.A. Cywiński

Geheimnisträger, the bearers of secrets. This name
was applied to a special group of prisoners in the
camp. Above all, to those who had seen with their
own eyes the heart of the Holocaust, the Sonderkom
mando prisoners who operated the Auschwitz
‑Birkenau crematoria. Prisoners in this category,
separated from the others, were sentenced without
exception to be murdered after finishing their work.

original extant remains of the camp space, we re
member and we try to understand.

In this way, no part of the grim secret would es
cape to the outside world. The Geheimnisträger
were supposed to be the last link in the chain of
memory. After them, nothing evermore. Silence.

Let us bear witness to the truth.

The plan failed. People survived and gave testi
mony. Today, thanks to their words and also to the

The knowledge we have obtained imposes a fearful
obligation on us. Today, in a certain way, we are
all Geheimnisträger, and what future generations
will know, remember, and understand depends on
us—exclusively on us.

Dr. Piotr M.A. Cywiński
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Międzynarodowe głosy poparcia
INTERNATIONAL VOICES OF SUPPORT
Zeszłoroczne sprawozdanie z działalności Muzeum spotkało się z żywym
zainteresowaniem na całym świecie. Napisali do nas między innymi:
Last year’s Museum annual report was received with interest around the
world. Among those who wrote to us were
Edukowanie społeczeństwa ma ogromną wartość
i jestem przekonany, że Państwa instytucja po
przez swoje zbiory oraz centrum edukacyjne daje
możliwość upamiętnienia tragedii, która nigdy nie
może zostać zapomniana.

caring world through remembrance of the victims
and terror of the Holocaust has tremendous sig
nificance.

Educating the public has enormous value and I am
convinced that your institution, through its col
lections and education center, makes it possible
to commemorate a tragedy that should never be
forgotten.

Filip Vujanović
Prezydent Czarnogóry
President of Montenegro

Pál Schmitt
Prezydent Węgier
President of Hungary

Niezwykle ważne jest przypominanie, zwłaszcza
młodemu pokoleniu, o niebezpieczeństwach nie
nawiści, nietolerancji i dyskryminacji. Edukacja
o przeszłości i ochrona naszych wspólnych euro
pejskich wartości są jedyną gwarancją tego, że hor
ror Holokaust nigdy się nie powtórzy.

The work the Museum does and the fact that so
many young visitors come here to learn about the
message stemming from the past are facts that
lend some comfort.

Queen Bryce
Gubernator Generalna Australii
Governor General of Australia

It is extraordinarily important to warn the young
er generation in particular of the dangers of ha
tred, intolerance, and discrimination. Education
about the past and the protection of our shared
European values are the only guarantee that the
horror of the Holocaust is never repeated.

Gratuluję pracy, którą realizują Państwo po to, by
wydarzenia, które miały miejsce w Auschwitz, ni
gdy się nie powtórzyły.

dr Danilo Turk
Prezydent Słowenii
President of Slovenia

Mariano Rajoy
Premier Hiszpanii
Prime Minister of Spain

Chciałbym wyrazić wyrazy uznania i podziw dla
pracy Muzeum i Miejsca Pamięci Auschwitz. Pań
stwa misja mająca na celu wzmocnienie odpowie
dzialności każdej osoby za bardziej ludzki i wraż
liwy świat poprzez pamięć o ofiarach i terrorze
Holokaustu ma ogromną wagę.

Ogólny wzrost zainteresowania terenami byłe
go obozu koncentracyjnego Auschwitz‑Birkenau
ujęty w rekordowej liczbie odwiedzających po
twierdza wysoki poziom oferty edukacyjnej i in
formacyjnej Muzeum. Statystyki te nie pozosta
wiają wątpliwości, że Polska z pełną świadomością
i odpowiedzialnością traktuje dbałość o pamięć
o ofiarach zbrodni III Rzeszy. Państwowe Muzeum
Auschwitz‑Birkenau wnosi tym samym zasadni
czy wkład do utrwalana podstawowych wartości,
na których oparta jest godność ludzka.

I would like to express my acknowledgment and
admiration for the work of the Auschwitz Museum
and Memorial. Your mission of reinforcing the re
sponsibility of each person for a more human and
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Praca, którą wykonuje Muzeum oraz to, że tak
wielu młodych odwiedzających przyjeżdża, aby
poznać przesłania płynące z przeszłości, jest fak
tem dodającym otuchy.

I congratulate you on the work you are doing to en
sure that the events that transpired in Auschwitz
are never repeated.

The general rise in interest in the grounds of the
former Auschwitz‑Birkenau concentration camp
as reflected in the record number of visitors at
tests to the high standing of the Museum’s educa
tional and informative offerings. These statistics
remove any doubt that Poland is treating its care
for the remembrance of the victims of the Third
Reich with full awareness and responsibility. By
the same token, the Auschwitz‑Birkenau State
Museum is making an essential contribution to
perpetuating the basic values that human dignity
rests upon.

Niech pamięć o niezliczonych ofiarach ślepej nie
nawiści rasowej i religijnej, które zaznały depor
tacji, uwięzienia i śmierci w tym aberracyjnym
i nieludzkim miejscu, w szczególności o dramacie
Szoah, który dotknął naród żydowski, rozbudza
zawsze pełne przekonania poszanowanie godno
ści każdej osoby.
May the memory of the countless victims of blind
racial and religious hatred who suffered deporta
tion, imprisonment, and death in this aberrational
and inhuman place, and in particular of the drama
of the Shoah that befell the Jewish people, always
awaken a full conviction of the need to respect the
dignity of each person.

prof. Irena Lipowicz
Rzecznik Praw Obywatelskich
Spokesman for Civic Rights (Ombudsman of Poland)

W tej strasznej rzeczywistości historycznej może
my jednak odnaleźć „smugę światła”. W ubiegłym
roku odwiedziło Auschwitz ponad milion cztery
sta tysięcy osób, z czego ok. 75 % stanowili ludzie
młodzi. To niezwykle ważne, że przesłanie tego
miejsca wnika w młodą tkankę społeczeństwa.
Tych, od których w przyszłości będą zależeć losy
kontynentu europejskiego i całego świata.
In this terrible historic reality we can neverthe
less discern a ray of light. Last year more than
1,400,000 people, of whom 75 percent were
young, visited Auschwitz. It is exceptionally im
portant that the message of this place penetrate
the youthful fabric of society—those on whom
the future fate of the European continent and the
whole world will depend.

Arcybiskup / Archbishop Józef Kowalczyk
Prymas Polski
Primate of Poland

Szczególnie ważne jest, iż Miejsce Pamięci jest od
wiedzane przez tak wielu młodych ludzi ze wszyst
kich stron świata, stając się zarazem promotorem
wielu inicjatyw mających na celu krzewienie pa
mięci historycznej.

Celestino Migliore
Nuncjusz apostolski
Apostolic Nuncio

Cieszymy się, że ponad 10 państw zadeklarowało
już większość środków potrzebnych do uratowa
nia autentyzmu przestrzeni obozu.
We are cheered to see that more than ten countries
have already pledged the majority of the means nec
essary to rescue the authenticity of the camp space.

Ronald Leopold
Dyrektor Domu Anny Frank w Amsterdamie
Director of the Anne Frank House in Amsterdam

Podziwiam ogrom pracy włożony w zachowanie
pamięci o Auschwitz i przekazanie przyszłym po
koleniom, czym był ten obóz, oraz uświadomienie,
do czego prowadzi rasizm. Nasze Stowarzyszenie,
grupujące ludzi, którym udało się przeżyć pomimo
wydanego na nich przez nazistów wyroku śmier
ci, gorąco popiera założenie Fundacji Auschwitz
‑Birkenau, służącej zachowaniu pozostałości po
obozie i ratowaniu obozowego autentyzmu.

It is especially important that the Memorial is vis
ited by so many young people from every corner
of the world, and at the same time has become the
promoter of so many initiatives aimed at fostering
historical memory.

I admire the vast amount of work put into preserv
ing the memory of Auschwitz to convey to future
generations what this camp was, and to make
them aware of what racism leads to. Our Associa
tion, grouping together people who managed to
survive despite the death sentence pronounced
upon them by the Nazis, strongly supports the
Auschwitz‑Birkenau Foundation, which serves to
preserve the remains of the camp and rescue their
authenticity.

Hanna Suchocka
Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej
Ambassador of the Polish Republic at the Apostolic See

Anna Drabik
Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia
„Dzieci Holokaustu” w Polsce
Chairman of the Board of the Children
of the Holocaust Association in Poland

7

Wydar zenia 2012

1

STYCZEŃ
Szkicownik z Auschwitz
	Jedyny powstały w obozie cykl 22 rysunków
przedstawiający m.in. zagładę Żydów deporto
wanych do Auschwitz został po raz pierwszy
opublikowany w zbiorze „Szkicownik z Ausch
witz”.

Paweł Sawicki
Biuro Prasowe
Press Office

1.

2.
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Byli więźniowie na
uroczystości
67. rocznicy
wyzwolenia
Auschwitz
Jedyne zachowane
drzwi komory
gazowej Birkenau

67. rocznica wyzwolenia Auschwitz
	Drzwi komory gazowej, jedyne zachowane, za
prezentowano podczas uroczystości 67. rocz
nicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego
obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz.
Podczas ceremonii minutą ciszy oddano hołd
zmarłemu w tym dniu Kazimierzowi Smole
niowi, byłemu więźniowi Auschwitz i dyrek
torowi Państwowego Muzeum Auschwitz‑Birkenau w latach 1955‑1990.

LUTY
Miejsce, na którym stoisz…
31 historycznych fotografii wykonanych
w 1944 r. przez esesmanów, które przedsta
wiają zagładę Żydów w obozie Auschwitz II
‑Birkenau, oraz zdjęcia tych samych miejsc

wykonanych współcześnie znalazły się w albu
mie „Auschwitz‑Birkenau. Miejsce, na którym
stoisz…”. Publikacja na plan pierwszy wysuwa
autentyzm terenów byłego niemieckiego nazi
stowskiego obozu.
Światło Pamięci
	Z okazji 90. urodzin prof. Władysława Barto
szewskiego uroczyście wręczono mu Światło
Pamięci. Ustanowione przez Muzeum wy
różnienie to uhonorowanie za wybitny wkład
w edukację o Auschwitz i Zagładzie. Drugą te
goroczną laureatką Światła Pamięci stała się
odchodząca na emeryturę po 37 latach pracy
Krystyna Oleksy, współtwórczyni Między
narodowego Centrum Edukacji o Auschwitz
i Holokauście.
Byliśmy ludźmi jak wszyscy inni ludzie…
	Dziesiątki przedmiotów należących do ludzi,
w ogromnej większości Żydów, których nie
mieccy naziści deportowali do Auschwitz, po
kazano na czasowej wystawie zatytułowanej:
„Byliśmy ludźmi jak wszyscy inni ludzie na
ziemi. Mieliśmy rodziny, przyjaciół, swój dom”.
Były to m.in. drobne przedmioty codziennego
użytku lub ich fragmenty.

2012 EVENTS
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JANUARY
The Sketchbook from Auschwitz
	The only cycle of 22 drawings made in the
camp depicting the destruction of the Jews
deported to Auschwitz was published as The
Sketchbook from Auschwitz.
67th Anniversary of the Liberation of Auschwitz
	The only existing gas chamber door from one
of the crematoria was presented during the
ceremonies marking the 67th anniversary of
the liberation of the German Nazi Concen
tration and Death Camp Auschwitz. During
the ceremony, a minute of silence was dedi
cated to the memory of Kazimierz Smoleń,
former Auschwitz prisoner and director of
the Auschwitz‑Birkenau State Museum from
1955 to 1990, who passed away earlier that
day.

FEBRUARY
The Place Where You Are Standing…
	Thirty‑one historical photographs taken in
1944 by the SS and depicting the extermina
tion of Jews in Auschwitz II-Birkenau camp
were published, along with contemporary pho

tographs taken at the exact same spot, in the
album Auschwitz‑Birkenau: The Place Where You
Are Standing. The book highlights the authen
ticity of the grounds of the former German
Nazi camp.
Light of Remembrance
	On the occasion of his 90th birthday, Profes
sor Władysław Bartoszewski was ceremoni
ously presented with The Light of Remem
brance. This distinction established by the
Museum honors outstanding contributions to
education about Auschwitz and the Holocaust.
The second Light of Remembrance recipient
this year was Krystyna Oleksy, co‑founder of
the International Center for Education about
Auschwitz and the Holocaust, who retired af
ter 37 years at the Museum.
We Were People Like All Other People…
	Dozens of items belonging to people, the vast
majority of them Jews, deported to Auschwitz
by the German Nazis were shown at a tem
porary exhibition titled We Were People Like
All Other People on Earth. We Had Family
Friends, Homes. They included small items of
everyday use or parts of them.

Bartosz Bartyzel
Biuro Prasowe
Press Office

1.

Former prisoners
at observances
of the 67th
anniversary
of the liberation
of Auschwitz

2.

The only door of
a Birkenau gas
chamber
in existence
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1.

Premier Słowacji
Iveta Radiczova
i ocalała
z Auschwitz Edita
Grosmanova
przyjechały
Pociągiem Pamięci

2.

21. Marsz Żywych
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MARZEC

KWIECIEŃ

Auschwitz przed sądem
	Po raz pierwszy w języku polskim ukazała
się książka Hermanna Langbeina „Ausch
witz przed sądem”. To ponad 800 stron relacji
z jednego z największych procesów przeciw
ko zbrodniarzom z Auschwitz, który w latach
1963‑1965 odbył się we Frankfurcie nad Me
nem. Pełne dynamizmu i nieukrywanych emo
cji relacje naocznych świadków sprawiają, że
dokumentacja ta stanowi niezwykły i wstrzą
sający przewodnik po tym byłym największym
niemieckim nazistowskim obozie koncentra
cyjnym i ośrodku zagłady.

21. Marsz Żywych
Kilka tysięcy młodych Żydów z całego świata
oraz ponad tysiąc Polaków przeszło w Mar
szu Żywych spod historycznej bramy „Arbeit
macht frei” do byłego obozu Auschwitz II
‑Birkenau. Podczas Marszu szczególnie upa
miętniono wyzwolicieli niemieckich obozów
koncentracyjnych. Po raz pierwszy w uroczy
stościach udział wzięli amerykańscy weterani
II wojny światowej, którzy wyzwalali m.in.
obozy Dachau i Mauthausen.

Słowacki Pociąg Pamięci
Specjalny Pociąg Pamięci ze Słowacji, pokonu
jąc historyczną trasę, przyjechał do Oświęci
mia w 70. rocznicę deportacji przez nazistów
do Auschwitz pierwszej grupy słowackich
Żydówek. W uroczystościach wzięła udział
premier Słowacji, Iveta Radiczova. Szczegól
nym gościem była Edita Grosmanova, ocalała
z Auschwitz, która wówczas trafiła do obozu.

Pełna historia podobozów
Historycy Muzeum zakończyli rozpoczęte
w połowie lat 60. XX w. prace badawcze po
święcone podobozom Auschwitz. Jako ostat
nie z ponad 40 monografii opracowane zosta
ły dzieje podobozów Plawy i Wirtschaftshof
Birkenau.
Los dzieci w KL Auschwitz
Konferencją zakończyła się ogólnopolska edy
cja projektu edukacyjnego dla szkół gimna
zjalnych i ponadgimnazjalnych „Auschwitz
a moja ziemia. Historia i pamięć po latach”.
Jego głównym celem jest upowszechnienie
wiedzy na temat historii Auschwitz. W 2012 r.
w konkursie wzięło udział 530 uczniów z 24
szkół z całej Polski.

2012 EVENTS
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MARCH

APRIL

Auschwitz in Court
Hermann Langbein’s book Auschwitz in Court
appeared in Polish for the first time. Its more
than 800 pages recount one of the largest tri
als of Auschwitz criminals, held in Frankfurt
am Main from 1963 to 1965. The dramatic
and unabashedly emotional testimony of eye
witnesses makes this document a unique and
moving guide to the nature of the largest Ger
man Nazi concentration camp and extermina
tion center.

21st March of the Living
Several thousand young Jews from all over
the world as well as over one thousand Poles
walked in the March of the Living from under
the historic Arbeit macht frei gate to the for
mer Auschwitz II‑Birkenau camp. During the
March, the liberators of the German concen
tration camps were specially commemorated.
For the first time, American World War II vet
erans who liberated Dachau, Mauthausen, and
other camps took part in the ceremonies.

Slovak Remembrance Train
	A special Remembrance Train from Slova
kia followed a historical route and arrived in
Oświęcim on the 70th anniversary of the de
portation of the first group of Slovakian Jew
ish women to Auschwitz by the Nazis. Slovaki
an Prime Minister Iveta Radiczova took part at
the ceremonies, where Edita Grosmanova, an
Auschwitz survivor who was in that transport,
was a special guest.

Complete History of the Sub‑Camps
Museum historians completed the research
work, begun in the 1960s, devoted to the
Auschwitz sub‑camps. Histories of the Plawy
and Wirtschaftshof Birkenau sub‑camps were
the last of the 40 monographs to be published.
Fate of Children in Auschwitz
	A conference marked the conclusion of a na
tionwide educational project for middle and
high schools, Auschwitz and My Land: Histo
ry and Memory After All the Years. The main
purpose of the project was to spread informa
tion on the subject of the history of Ausch
witz. In 2012, 530 students from 24 schools in
all parts of Poland took part in the competi
tion.

1.

Prime Minister
Iveta Radiczova
of Slovakia and
Auschwitz survivor
Edita Grosmanova
arrived on the
Remembrance Train

2.

The 21st March
of the Living
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MAJ
Premier Belgii z europejską młodzieżą
	Premier Belgii Elio Di Rupo wraz z grupą euro
pejskiej młodzieży odwiedził Miejsce Pamięci
i Muzeum Auschwitz.
Obozowe grypsy
53 oryginalne grypsy obozowe trafiły do Ar
chiwum Muzeum. Wśród nich znalazły się
m.in. odpisy obozowej książki kostnicy, a tak
że spisy nazwisk zamordowanych w komorach
gazowych. Wszystkie grypsy zostały odnale
zione w kuchennym wałku, w którym zostały
ukryte. Dziewięć z nich to dokumenty zupeł
nie nowe, nieznane dotąd historykom.

CZERWIEC

1.

Jedno z ostatnich
zdjęć Augusta
Kowalczyka,
wykonane podczas
70. rocznicy buntu
karnej kompanii

2.

Wizyta premiera
Belgii Elio Di Rupo
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Globalny Plan Konserwacji
	Rozpoczęto realizację Globalnego Planu Kon
serwacji, czyli wieloletniego programu prac
konserwatorskich, finansowanych ze środków
Funduszu Wieczystego Fundacji Auschwitz
‑Birkenau. W uroczystej inauguracji wziął
udział minister kultury i dziedzictwa naro
dowego Bogdan Zdrojewski. Obecni byli tak
że przedstawiciele państw, które włączyły się
w projekt Fundacji (więcej str. 26-29).

70. rocznica buntu karnej kompanii
	W obecności Augusta Kowalczyka, ostatniego
żyjącego uczestnika buntu i zbiorowej uciecz
ki więźniów karnej kompanii obozu Birkenau,
odbyła się uroczystość upamiętniająca 70. rocz
nicę tamtego wydarzenia. Wygłoszone świa
dectwo August Kowalczyk poświęcił pamięci
wszystkich, którzy zginęli w Auschwitz i tym,
którzy będąc ocalonymi, noszą na sobie piętno
tego miejsca.
Narodowy Dzień Pamięci
	Wieńce złożone pod Ścianą Śmierci na dzie
dzińcu bloku 11 oraz uroczysta msza święta
upamiętniły Narodowy Dzień Pamięci Ofiar
Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych, ob
chodzony w rocznicę przywiezienia do Ausch
witz 728 polskich więźniów politycznych z wię
zienia w Tarnowie.
Międzynarodowa Akademia Letnia
Uczestnicy m.in. z Norwegii, Bułgarii, USA,
Niemiec i Hiszpanii wzięli udział w Między
narodowej Akademii Letniej, angielskoję
zycznym seminarium Centrum Edukacji.
Projekt adresowany jest przede wszystkim do
nauczycieli, muzealników oraz osób zajmu
jących się w swojej pracy tematyką Zagłady
i Auschwitz.
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MAY
Prime Minister of Belgium with European Youth
	Belgian Prime Minister Elio Di Rupo visited
the Auschwitz Memorial and Museum with
a group of European youth.
Auschwitz Secret Messages
53 original camp secret messages were added
to the Museum Archives. Among them are ex
tracts copied from the camp morgue book and
a list of names of people murdered in the gas
chambers. All the messages were found con
cealed in a rolling pin. Nine of them are com
pletely new documents previously unknown to
historians.

JUNE
Global Preservation Plan
	The realization of the Global Preservation Plan,
the multi‑year program of conservation work
financed from the resources of the Perpetual
Fund of the Auschwitz‑Birkenau Foudation,
was begun. Minister of Culture and National
Heritage Bogdan Zdrojewski participated in
the inaugural ceremony. Representatives of the
countries that have joined the Foundation pro
ject were also presented (see also p. 26-29).

70th Anniversary of the Penal Company Mutiny
	In the presence of August Kowalczyk, the last
living participant in the mutiny and mass es
cape of the penal company from the Birkenau
camp, a ceremony commemorated the 70th
anniversary of those events. August Kowalczyk
devoted his spoken testimony to the memory
of all those who perished in Auschwitz and
those who, as survivors, bear the scars of that
place.
National Day of Remembrance
	Wreaths placed at the Death Wall in the court
yard of block 11 and a ceremonial Mass com
memorated the National Day of Remembrance
of the Victims of Nazi Concentration Camps,
observed on the anniversary of the arrival in
Auschwitz of 728 Polish political prisoners
from the prison in Tarnów.
International Summer Academy
	Participants, among others, from Norway, Bul
garia, the United States, Germany, and Spain
took part in the International Summer Acade
my, an English‑language seminar at the Educa
tion Center. The project is addressed above all
to teachers, museum practitioners, and people
who deal with the subject of Auschwitz in their
work.

1.

One of the last
photographs of
August Kowalski,
taken on the 70th
anniversary
of the penal
company mutiny

2.

The visit by Belgian
Prime Minister
Elio Di Rupo
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Piłkarze w Miejscu Pamięci
	W trakcie odbywających się w Polsce i na Ukra
inie mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012
Muzeum i Miejsce Pamięci odwiedzili piłkarze
reprezentacji: Anglii, Holandii, Niemiec i Włoch.

LIPIEC
Pierwsza otwarta lekcja internetowa
	Otwarta lekcja internetowa przybliżająca naj
ważniejsze tematy z historii obozu pt. „Ausch
witz – obóz koncentracyjny i zagłady” została
udostępniona na www.auschwitz.org. Muzeum
Auschwitz jest pionierem e‑learningu w placów
kach tego typu w Polsce (więcej str. 54).

1.

Piłkarska
reprezentacja Anglii
w Auschwitz

2.

Uroczystości 70.
rocznicy śmierci
św. Teresy
Benedykty
od Krzyża
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65 lat Miejsca Pamięci
	W rocznicę przyjęcia przez polski Sejm ustawy
o utworzeniu Muzeum na terenie Miejsca Pa
mięci otwarto plenerową wystawę „Auschwitz.
Pamięć. Świat”, przedstawiającą osobistości
świata polityki i religii, które na przestrzeni
65 lat oddały hołd ofiarom obozu. Podczas
rocznicowego spotkania wręczono również
nowo ustanowione nagrody dla wolontariuszy
Miejsca Pamięci „Gdyby zabrakło dziesięciu...”.
W uroczystym dniu nominację na zastępcę dy
rektora Muzeum otrzymał Andrzej Kacorzyk,
który odpowiada m.in. za Międzynarodowe
Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.

SIERPIEŃ
Sztuka zakazana w USA
	Wystawa „Sztuka zakazana”, prezentująca 20
dzieł sztuki ze zbiorów Muzeum wykonanych
nielegalnie i z narażeniem życia przez więź
niów w niemieckich obozach koncentracyjnych,
rozpoczęła objazd po Stanach Zjednoczonych
(więcej str. 42).
Pamięć romska
	Dzień Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti. W 68.
rocznicę likwidacji tzw. obozu rodzinnego dla
Cyganów (Zigeunerfamilienlager) w Birkenau
na terenie byłego obozu spotkali się m.in. byli
więźniowie, przedstawiciele organizacji rom
skich z całej Europy, przedstawiciele polskiego
rządu oraz korpusu dyplomatycznego.
Rocznica śmierci Edyty Stein
	Podczas uroczystości 70. rocznicy śmierci św.
Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein kil
kuset wiernych oraz przedstawiciele Polskiej
Rady Chrześcijan i Żydów przeszli wzdłuż bocz
nicy kolejowej w byłym obozie Birkenau. W cza
sie drogi modlitewnej zwrócono uwagę, że choć
wielu chrześcijan przeciwstawiło się nazistom
i starało się pomagać prześladowanym, to jed
nak opór i działanie większości nie były takie,
jakich można było oczekiwać.
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Footballers at the Memorial
	During the Euro 2012 European Football Champion
ships in Poland and Ukraine, the Museum and Me
morial was visited by footballers from the England,
Netherlands, Germany, and Italy national teams.

JULY
First Open Internet Lesson
	An open internet lesson touching on the most im
portant themes in the history of the camp, titled
Auschwitz: Concentration and Death Camp, went
online at www.auschwitz.org. The Auschwitz Mu
seum is a pioneer in e‑learning among institutions
of this type in Polnad (see also p. 55).
65 Years of the Memorial
	On the anniversary of the passage by the Polish
Sejm of a law establishing the Museum, an out
door exhibition, Auschwitz, Remembrance, and the
World, was opened on the grounds of the Memorial.
It presents personages from the worlds of politics
and religion who paid tribute to the victims of the
camp over the last 65 years. During the anniversary
meeting the newly established prize for volunteers
at the Memorial, Suppose Ten Are Lacking, was
awarded. On this gala day, Andrzej Kacorzyk, who
is responsible for the International Center for Edu
cation about Auschwitz and the Holocaust, received
his nomination as deputy director of the Museum.

AUGUST
Forbidden Art in the U.S.A.
	The exhibition Forbidden Art, presenting 20 works
of art from the Museum collections that were made
illegally and at the risk of their lives by prisoners in
German concentration camps, began its tour of the
United States (see also p. 43).
Roma Remembrance
	The Day of Remembrance of the Extermination of
the Roma and Sinti. On the 68th anniversary of the
liquidation of the so‑called family camp for Gypsies
(Zigeunerfamilienlager) in Birkenau on the grounds
of the former camp, former prisoners, representa
tives of Roma organizations from all over Europe,
and representatives of the Polish government and
the diplomatic corps assembled.
Anniversary of the Death of Edith Stein
	During observances of the 70th anniversary of the
death of St. Teresia Benedicta of the Cross—Edith
Stein—several hundred of the faithful and repre
sentatives of the Polish Council of Christians and
Jews walked along the railroad spur in the former
Birkenau camp. During prayers along the way, at
tention was drawn to the fact that while many
Christians opposed the Nazis and tried to help the
persecuted, the resistance and actions by the major
ity were still less than could have been expected.

1.

The England
national football
team at Auschwitz

2.

Ceremonies
marking the 70th
anniversary
of the death of
St. Teresa Benedicta
of the Cross

15

Wydar zenia 2012

1

WRZESIEŃ
Ulepszone warunki przechowywania
	W ramach programu zmiany systemu magazy
nowania muzealnych zbiorów oddano do użyt
ku nowoczesny magazyn do przechowywania
historycznych obiektów, przede wszystkim wy
konanych z tworzyw sztucznych.
Nowa Międzynarodowa Rada Oświęcimska
	Premier RP Donald Tusk wręczył nominację
członkom Międzynarodowej Rady Oświęcim
skiej III kadencji. Jej przewodniczącym pozo
stał prof. Władysław Bartoszewski, a nowymi
wiceprzewodniczącymi zostali dr Barbara En
gelking i Avner Shalev. Sekretarzem Rady po
nownie wybrany został Marek Zając.

1.

Drewniane baraki
obozu Birkenau

2.

Para książęca
Monako wpisuje się
do księgi
pamiątkowej
Muzeum

3.
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Auschwitz
na internetowej
platformie Google
Cultural Institute

PAŹDZIERNIK
Polsko‑holenderska wymiana doświadczeń
	Odbyło się ostatnie seminarium trzyletniego
polsko‑holenderskiego projektu edukacyjne
go „Nauczanie o Holokauście z perspektywy
europejskiej”, organizowanego wspólnie przez
Muzeum i Dom Anny Frank z Amsterdamu.
Głównym celem działań była wymiana do
świadczeń dotyczących metodyki nauczania
o Holokauście.

2

Auschwitz w Google Cultural Institute
	Dwie wirtualne wystawy przygotowane przez
Miejsce Pamięci Auschwitz można oglądać
w ramach internetowej platformy Google Cul
tural Institute. „Tragiczna historia miłości
w Auschwitz” opowiada o ucieczce z obozu
Żydówki Mali Zimetbaum i Polaka Edka Ga
lińskiego, natomiast „Zanim odeszli” to wy
stawa poświęcona Żydom deportowanym do
Auschwitz z Zagłębia Dąbrowskiego. Celem
całego projektu, w którym bierze udział 17
instytucji z całego świata, jest przedstawie
nie różnych aspektów historii XX wieku za
pomocą zdigitalizowanych materiałów archi
walnych.
Książę Monako w Miejscu Pamięci
Książę Monako Albert II wraz z księżną Char
lene odwiedzili Miejsce Pamięci i Muzeum
Auschwitz. „Płomień naszej pamięci nigdy
nie zgaśnie” – napisała w księdze pamiątko
wej para książęca.
Konserwacja drewnianych baraków Birkenau
	Zakończył się trzyletni projekt „Konserwa
cja pięciu drewnianych baraków dawnego
KL Auschwitz II‑Birkenau” – finansowany ze
środków unijnych, pierwszy tak duży i kom
pleksowy projekt konserwatorski przeprowa
dzony przez Muzeum.
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SEPTEMBER
Improved Storage Conditions
	As part of the program for changing the sys
tem for storing the Museum collections, up
‑to‑date storage facilities for historical objects,
and above all those made of synthetic materi
als, were put into operation.
New International Auschwitz Council
	Donald Tusk, the Prime Minister of the Polish
Republic, nominated members of the Interna
tional Auschwitz Council for its third term.
Once again, Prof. Władysław Bartoszewski
is chairman, while the new deputy chairmen
are Dr. Barbara Engelking and Avner Shalev.
Marek Zając was again chosen as secretary of
the Council.

OCTOBER
Polish‑Dutch Sharing of Experiences
	The last seminar took place in a three‑year
Polish‑Dutch educational project, Teaching the
Holocaust from a European Perspective, or
ganized jointly by the Museum and the Anne
Frank House in Amsterdam. The main goal
was the exchange of experiences in methods
of teaching the Holocaust.

Auschwitz in the Google Cultural Institute
	Two virtual exhibitions prepared by the
Auschwitz Memorial can be seen on the Goog
le Cultural Institute internet platform. Tragic
Love at Auschwitz tells about the escape from
the camp by the Jewish woman Mala Zimet
baum and the Polish man Edek Galiński, while
Before They Perished is an exhibition devoted to
Jews deported to Auschwitz from the Dąbrowa
Basin. The aim of the whole project, in which
17 institutions from all over the world are
participating, is to present various aspects of
20th‑century history through digital archival
material.
Prince of Monaco at the Memorial
	Prince Albert II of Monaco and Princess Char
lene visited the Auschwitz Memorial and Mu
seum. “The flame of our memory will never
be extinguished,” they wrote in the visitors’
book.
Conservation of the Wooden Birkenau Barracks
	The three‑year project Conservation of Five
Wooden Barracks at the Former Auschwitz II‑
‑Birkenau was completed. Financed with Eu
ropean Union funds, it is the first project of
its size and complexity to be completed by the
Museum.

1.

Wooden barracks
at the Birkenau
camp

2.

The Prince and
Princess of Monaco
sign the visitors’
book

3.

Auschwitz
on the Google
Cultural Institute
internet platform
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LISTOPAD
Osobiste pamiątki dla Muzeum
	Zofia Banaszczyk, była więźniarka niemiec
kich nazistowskich obozów koncentracyjnych
Auschwitz, Ravensbrück i Helmbrechts, ofia
rowała Miejscu Pamięci Auschwitz zbiór listów
oraz inne obozowe pamiątki, m.in. zakładkę do
książki, wykonaną własnoręcznie w łódzkim
więzieniu przed deportacją do obozu, a także
pasiak należący do nieżyjącej już współwięź
niarki, Bronisławy Filipczyńskiej‑Głębeckiej.

1.

Konferencja
„Archiwizacja
cyfrowa danych
ofiar nazizmu”

2.

Zakładka do
książki wykonana
przez więźniarkę
Auschwitz
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Auschwitz a zapobieganie ludobójstwu
	Blisko 50 dyplomatów i przedstawicieli rządów
państw z całego świata wzięło udział w semina
rium im. Raphaela Lemkina, organizowanym
przez Instytut Auschwitz dla Pokoju i Pojed
nania we współpracy z Muzeum oraz ONZ.
Tematem przewodnim seminarium było zapo
bieganie zbrodniom ludobójstwa. Wśród obser
watorów seminarium był m.in. książę Jordanii
Zeid Ra’ad Zeid Al‑Hussein, stały przedstawi
ciel Jordanii przy ONZ.

Cyfrowa archiwizacja danych
	W konferencji „Archiwizacja cyfrowa danych
ofiar nazizmu” wzięli udział przedstawiciele
26 instytucji z siedmiu krajów Europy, USA
i Izraela. Byli to specjaliści zajmujący się głów
nie budowaniem baz danych złożonych z na
zwisk i imion osób represjonowanych przez
nazistów. Wśród poruszanych tematów było
m.in. zagadnienie długoterminowego przecho
wywania danych cyfrowych.

GRUDZIEŃ
Pamięci św. Grzegorza Peradze
	Obchody 70. rocznicy śmierci archimandryty
Grzegorza Peradze, świętego męczennika pra
wosławnego, zamordowanego w Auschwitz
6 grudnia 1942 r. W panichidzie, czyli pra
wosławnym nabożeństwie żałobnym, wzięli
udział m.in. przedstawiciele Patriarchatu
Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego oraz
prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili.
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NOVEMBER
Personal Mementos for the Museum
	Zofia Banaszczyk, a former prisoner of the
German Nazi concentration camps Ausch
witz, Ravensbrück, and Helmbrechts, donated
a collection of letters to the Auschwitz Memo
rial as well as other camp mementos including
a bookmark that she made by hand in a Łódź
prison before deportation to the camp and
a striped camp uniform that belonged to her
co‑prisoner, the late Bronisława Filipczyńska
‑Głębecka.
Auschwitz and Genocide Prevention
	Nearly 50 diplomats and representatives of gov
ernments from around the world took part in
the Raphael Lemkin Seminar organized by the
Auschwitz Institute for Peace and Reconciliation
in cooperation with the Museum and the UN.
The main subject of the seminar was genocide
prevention. Among the advisors were Prince
Zeid Ra’ad Zeid Al‑Hussein of Jordan, the per
manent representative of Jordan at the UN.

Digital Data Archiving
	Representatives of 26 institutions from 7 Eu
ropean countries, the U.S.A., and Israel took
part in a conference on The Archiving of Digi
tal Data on the Victims of Nazism. They were
specialists who work mainly with compiling
databases of the names of people subjected to
persecution by the Nazis. Among the topics
discussed was the long‑term storage of digital
data.

DECEMBER
In Memory of St. Grigol Peradze
	A commemoration of the 70th anniversary of
the death of Archimandrite Grigol Peradze,
martyr and saint of the Georgian Orthodox
and Apostolic Church, murdered in Auschwitz
on December 6, 1942. Representatives of the
Patriarchate of the Georgian Orthodox and
Apostolic Church and Mikheil Saakashvili, the
president of Georgia, took part in the Panikhi
da or Orthodox memorial service.

1.

The conference
on The Archiving of
Digital Data on the
Victims of Nazism

2.

A bookmark
made by a women
Auschwitz prisoner
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Odwiedzający na
terenie byłego obozu
Auschwitz I
Visiting the grounds
of the former
Auschwitz I camp
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Nie słabnie zainteresowanie świata Miejscem Pa
mięci. Rekordowe 1,43 mln osób odwiedziło tere
ny byłego obozu Auschwitz w 2012 r. – ponadmi
lionowa frekwencja utrzymuje się nieustannie od
sześciu lat.

The world’s interest in the Memorial shows no
signs of dwindling. A record 1.43 million people
visited the site of the former Auschwitz camp in
2012—the sixth year in a row with more than
a million visitors.

Porównanie frekwencji odwiedzających w latach 2001‑2012
Comparison of number of visitors between 2001 and 2012
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Auschwitz
in the World’s Heart
Prawie wszyscy zwiedzający zostali oprowadzeni po
terenach byłego obozu koncentracyjnego i ośrodka
zagłady przez blisko 300 licencjonowanych eduka
torów Muzeum, oprowadzających w niemal 20 języ
kach. Wizyty obejmowały obie części byłego obozu:
Auschwitz I oraz Auschwitz II‑Birkenau.

Almost all of visitors toured the grounds of the for
mer concentration camp and extermination center
in the company of nearly 300 licensed Museum ed
ucators who work in almost 20 languages. The visits
covered both parts of the former camp: Auschwitz I
and Auschwitz II‑Birkenau.

Europa z Rosją i Izraelem
Europe (including Russia and Israel)
1198000
Ameryka
Północna
North America
123000

Magdalena Luranc
Kierownik Sekcji
Obsługi Odwiedzających
Head of Visitor
Services Section

Azja (bez Rosji i Izraela)
Asia (excluding Russia and Israel)
80000
Afryka
Africa
1000
Ameryka
Południowa
South
America
6000

W porównaniu z rokiem 2011 największy wzrost
odnotowano wśród odwiedzających z Kanady
(o 200%) i USA (o 85%). Coraz liczniej przyjeżdża
ją również obywatele: Wielkiej Brytanii, Włoch,
Izraela, Niemiec i Hiszpanii. O 25% spadła nato
miast ilość grup polskiej młodzieży gimnazjalnej,
co spowodowane jest wprowadzeniem zmiany
w programie nauczania w polskich szkołach –
przeniesieniem historii najnowszej do pierwszej
klasy szkoły ponadgimnazjalnej.

Australia i Oceania
Australia
and Oceania
22000

In comparison with 2011, the attendance rose
most among visitors from Canada (up 200 per
cent) and the U.S.A. (up 85 percent). There were
also significant rises in visitors from the U.K., Ita
ly, Israel, Germany, and Spain. On the other hand,
there was a 25‑percent drop among Polish middle
‑school students, due to changes introduced in the
Polish curriculum that shift contemporary history
to the first year of high school.

Polska / Poland

446.300 (31%)

Młodzież / Youth

1.029.600 (72%)

Zagranica / Abroad

983.700 (69%)

Dorośli/ Adults

400.400 (28%)

Magdalena Urbaniak
Sekcja Obsługi
Odwiedzających
Visitor Services Section
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Widok z głównej
wieży wartowniczej
na teren byłego
obozu Auschwitz II‑
‑Birkenau
View from
the main guard
tower on the
grounds of the
former Auschwitz II‑
‑Birkenau camp
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Zwiedzający wg krajów w 2012 r. (pierwsze 30 krajów)
Visitors by country in 2012 (top 30 countries)
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Polska

446300

Poland

Węgry

14200

Hungary

Wielka Brytania

149200

United Kingdom

Japonia

13000

Japan

USA

96900

United States

Belgia

12500

Belgium

Włochy

84500

Italy

Portugalia

10200

Portugal

Niemcy

74500

Germany

Dania

8100

Denmark

Izrael

68000

Israel

Irlandia

7800

Ireland

Francja

62000

France

Chiny

7700

China

Hiszpania

54300

Spain

Finlandia

6400

Finland

Czechy

48100

Czech Republic

Singapur

6000

Singapore

Korea Południowa

46500

South Korea

Rosja

5800

Russia

Słowacja

42100

Slovakia

Rumunia

5400

Romania

Norwegia

32000

Norway

Chorwacja

4700

Croatia

Kanada

25200

Canada

Brazylia

4100

Brazil

Szwecja

23000

Sweden

Austria

3500

Austria

Australia

21300

Australia

Pozostałe kraje

27500

Other countries

Holandia

19200

Netherlands

Razem

1430000

Total

Auschwitz
in the World’s Heart

Rośnie zainteresowanie tematyką Auschwitz
w mediach. W 2012 r. o pozwolenie na filmowa
nie ubiegało się ponad 130 ekip filmowych i czter
dziestu kilku fotografów z 30 krajów. Przeważały
wśród nich ekipy z Polski (18), Niemiec (16), Wiel
kiej Brytanii (16) oraz Włoch (10). Po raz pierwszy
gościły u nas ekipy z Bułgarii i Słowenii.
Media interest in Auschwitz is growing. In 2012,
more than 130 film crews and over 40 photogra
phers from 30 countries applied for shooting per
mits. The most numerous were crews from Poland
(18), Germany (16), the U.K. (16), and Italy (10).
For the first time, we had crews from Bulgaria and
Slovenia.

Główny motyw przyjazdu do Miejsca Pamięci Auschwitz
Main reason for visiting the Memorial
Poznanie historii obozu
Knowledge of the history of the camp

(33,2%)

Motyw religijny
Religious motives

(1,2%)

Ciekawość
Curiosity

(12,6%)

Pamięć o ofiarach
Remembrance of the victims

(19,6%)

Współczucie ofiarom wojny
Sympathy for victims of war

(7,6%)

Oddanie hołdu ofiarom obozu
Paying tribute to the victims of the camp

(13,7%)

Zweryfikowanie wiedzy zdobytej w szkole
Verifying knowledge acquired in school

(5,1%)

Poszukiwanie tożsamości „swoich korzeni”
Searching for the identity of “one’s roots”

(1,2%)

Inne
Other

(4,3%)

Brak odpowiedzi
None of the above

(1,4%)

Źródło: Opracowanie UE na podstawie badań MOT
Source: EU study prepared on the basis of MOT research
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Miejsce Pamięci
w Internecie

1

Agnieszka
Juskowiak-Sawicka
Kierownik Sekcji
E-learningu MCEAH
Head of ICEAH
E-learning Section
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Choć nic nie zastąpi przyjazdu do Miejsca Pamię
ci i bezpośredniego kontaktu z jego historią, to
jednak Auschwitz poznawać można także dzięki
przygotowanym przez Muzeum internetowym
narzędziom.

Dzięki wolontariuszom z całego świata informacje
tłumaczone są na piętnaście języków. Nasz profil
czyta regularnie 75 797 internautów.

www.auschwitz.org

Najważniejsze wydarzenia w Muzeum można też
obejrzeć na kanale filmowym Muzeum na serwisie
YouTube. W roku 2012 obejrzało je 60 tys. osób.

Bardzo popularny wśród internautów jest serwis
internetowy Muzeum pozycjonowany na szczy
tach najpopularniejszych wyszukiwarek. Zawiera
m.in. informacje na temat historii Auschwitz czy
przygotowania wizyty w Miejscu Pamięci. W roku
2012 liczba pojedynczych odwiedzin serwisu wy
niosła 16,8 mln.

youtube.com/auschwitzmemorial

twitter.com/AuschwitzMuseum
Od tego roku krótkie informacje o bieżących wy
darzeniach w Miejscu Pamięci śledzić też można
na serwisie społecznościowym Twitter.

facebook.com/auschwitzmemorial

E‑learning

Rośnie też liczba sympatyków naszego profilu na
Facebooku. Pojawiają się tam tak informacje hi
storyczne w formie kalendarium, jak i opisy bieżą
cych wydarzeń edukacyjnych i upamiętniających.

Dla osób zainteresowanych pogłębieniem wie
dzy z zakresu historii Auschwitz i edukacją na
odległość przygotowaliśmy lekcje on-line (więcej
str. 54).

Memorial
on the Web

2

Although nothing takes the place of a visit to the
Memorial and direct contact with its history, it is
also possible to learn about Auschwitz using on
line tools prepared by the Museum.

languages. Our profile is regularly read by 75 797
thousand people.

www.auschwitz.org

The most important events at the Museum can
also be viewed on the Museum YouTube channel.
We had 60 thousand views in 2012.

The Museum website is very popular and appears
at the top of internet search results. Among other
things, it features information about the history
of Auschwitz and preparing a visit to the Memo
rial. In 2012, the number of unique hits on the
website was 16.8 million.

facebook.com/auschwitzmemorial
The number of people who like our Facebook pro
file is also growing. Historical information ap
pears there in calendar form, along with descrip
tions of current educational and commemorative
events. Thanks to volunteers from all over the
world, the information is translated into fifteen

1.

Lekcja historii
Auschwitz
w internecie
An online lesson
about the history
of Auschwitz

2.

Mapa
przedstawiająca
odwiedziny
anglojęzycznej
podstrony
serwisu Muzeum
pomagającej
w przygotowaniu
do zwiedzania.
Skala kolorów
odzwierciedla
intensywność wizyt
Map of hits
on the English‑
‑language section
of the Museum
website that helps
prepare visits. The
color scale indicates
the intensity of hits

youtube.com/auschwitzmuseum

twitter.com/AuschwitzMuseum
From 2012 on it is possible to follow events at the
Museum on the Twitter social network and mi
croblogging service.

E‑learning
We have prepared online lessons for people in
terested in increasing their knowledge about
the history of Auschwitz and its educational
applications through distance learning (see also
p. 55).
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Fundacja Auschwitz‑Birkenau powstała w 2009 r. Jej celem jest stwo
rzenie Funduszu Wieczystego w wysokości 120 milionów euro. Roczne
odsetki z Funduszu, wynoszące 4‑5 mln euro, pozwolą na sfinanso
wanie długofalowych prac konserwatorskich, zabezpieczających po
obozowe budynki, ruiny, tereny oraz archiwalia i oryginalne przed
mioty pozostałe po ofiarach.
Jacek Kastelaniec
Dyrektor Generalny
Fundacji Auschwitz
‑Birkeanu
Director General
of the Auschwitz
‑Birkenau Foundation

Misję Fundacji wspierają już 23 państwa, 3 miasta,
a także liczne firmy i osoby prywatne. Jak dotąd
Fundacja otrzymała deklaracje przekazania do
Funduszu prawie 99 mln euro. Do zgromadzenia
pozostało jeszcze 21 mln euro.

Twenty‑three countries, three cities, and numer
ous companies and private individuals are already
supporting the Foundation, which has so far re
ceived pledges of almost €99 million for the fund.
An additional €21 million remains to be raised.

Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że każda
z osób czytających te słowa może przyczynić się do
realizacji naszej wspólnej misji zachowania auten
tyzmu Miejsca Pamięci dla przyszłych pokoleń.

Our experience shows that everyone reading these
words can contribute to our shared mission of pre
serving the authenticity of the Memorial for the
future generation.

1‑2. Miejsce selekcji
w Auschwitz II‑
‑Birkenau.
Zdjęcie SS z 1944 r.
i fotografia
współczesna
Site of selection
in Auschwitz II‑
‑Birkenau. SS
photograph
from 1944 and
a contemporary
photograph
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Preserving Authenticit y

The Auschwitz‑Birkenau Foundation dates from 2009. Its goal is the
creation of a Perpetual Fund in the amount of €120 million. The an
nual interest on the Fund, amounting to €4 to €5, will make it possi
ble to finance long‑term conservation work to protect the original
camp buildings, ruins, grounds, archives, and original objects that
belonged to the victims.

Fundacja rozpoczęła już finansowanie pierwszych
prac konserwatorskich na terenie Państwowego
Muzeum Auschwitz‑Birkenau. 6 czerwca 2012 r.
w inauguracji Generalnego Planu Konserwacji
wzięli udział polski minister kultury i dziedzictwa
narodowego Bogdan Zdrojewski oraz ambasadoro
wie państw wspierających Fundację.

The Foundation has already begun financing the
first conservation tasks on the grounds of the
Auschwitz‑Birkenau State Museum. On June 6,
2012, Polish Minister of Culture and National Her
itage Bogdan Zdrojewski joined the ambassadors of
countries supporting the Foundation to inaugurate
the Global Preservation Plan.

2
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Wpłaty i deklaracje powyżej pół miliona euro
Donations and pledges above €0.5 million
Niemcy / Germany

60 mln EUR

USA / United States

15 mln USD

Polska / Poland

10 mln EUR

Austria / Austria

4‑6 mln EUR

Francja / France

5 mln EUR

Wielka Brytania / United Kingdom

2,1 mln GBP

Izrael / Israel

1 mln USD

Wpłaty i deklaracje na sumy do pół miliona euro
Donations and pledges up to €0.5 million
Państwa / Countries
Australia / Australia, Argentyna / Argentina, Belgia / Belgium, Kanada / Canada,
Czechy / Czech Republic, Estonia / Estonia, Finlandia /Finland, Luksemburg / Luxembourg,
Malta / Malta, Monako / Monaco, Holandia / Netherlands, Nowa Zalandia / New Zealand,
Norwegia / Norway, Szwecja / Sweden, Szwajcaria / Switzerland, Turcja / Turkey

Miasta / Cities
Paryż / City of Paris, Boulogne Billancourt / City of Boulogne‑Billancourt,
Powiat Kołobrzeski / District of Kołobrzeg

Fundacja planuje zgromadzenie deklaracji uczestnictwa
do końca 2013 r.
The Foundation intends to collect declarations of support through
the end of 2013.

Wszystkie sprawozdania i audyty Fundacji znaleźć można na stronie
All reports and audits of the Foundation are online at
www.fundacja.auschwitz.org

1%

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: 328383
Bank PKO BP, SWIFT: BPKO PLPW
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
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Kraje, które wsparły zachowanie autentyzmu Auschwitz
Countries that supported the effort to save the authenticity of Auschwitz
Zachowanie autentyzmu Auschwitz
jest wyzwaniem ogromnym.
Zadaniem Fundacji
Auschwitz‑Birkenau
jest zapewnienie
nieprzerwanego finansowania
prac konserwatorskich
przez kolejne dekady.
Maintaining the authenticity
of Auschwitz is a tremendous
challenge. The task
of the Auschwitz‑Birkenau
Foundation is to ensure the
unbroken financing
of conservation work over
the coming decades.

For donors in the U.S.A.
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 U.S.A. to contribute. The FOABF is currently applying for 501(c)(3)
status as a tax‑exempt non‑profit.
Account # 4973926836
Bank: Citi
Account Title: Friends of Auschwitz‑Birkenau Foundation
Address: 380 Rector Place Apt 12F,
New York, NY 10280

29

Pr ace konserwatorskie

1

Konserwacja pozostałości po Auschwitz to nie
ustanny wyścig z czasem. W 2012 r. zainauguro
waliśmy Globalny Plan Konserwacji dający szansę
na możliwie maksymalne zachowanie autenty
zmu zabytkowej materii i przekazanie świadectwa
Miejsca Pamięci kolejnym pokoleniom.

Globalny
Plan Konserwacji

Rafał Pióro
Zastępca dyrektora
Deputy Director

1.

2.
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Wizualizacja
więźniarskiego
baraku na podstawie
chmury punktów
z naziemnego
skaningu
laserowego
Konserwacja
historycznego
dokumentu

Globalny Plan Konserwacji to wieloletni program
prac konserwatorskich finansowany ze środków
Funduszu Wieczystego Fundacji Auschwitz‑Birkenau (więcej str. 26-29).
Najważniejszym zadaniem konserwatorów w naj
bliższej przyszłości będzie przygotowanie szcze
gółowego programu prac konserwatorskich dla
wszystkich 45 murowanych baraków na terenie
byłego obozu Auschwitz II‑Birkenau. Będzie on
obejmował zarówno wzmocnienie konstrukcji
samych budynków, jak i zminimalizowanie ryzy
ka degradacji związanego z wysokim stanem wód
gruntowych.

Zachowanie autentyzmu
Rozpoczęliśmy pierwszy etap projektu „Auschwitz – Zachowanie Autentyzmu, dziewięć zadań
na lata 2012‑2015” współfinansowanego przez

Komisję Europejską*. Objęte nim działania pozwo
liły już m.in. na konserwację 40 waliz należących
do ofiar oraz 3 tys. kart oryginalnych dokumen
tów z tzw. Ksiąg Zgonów.
Wprowadzenie nowoczesnego systemu stałych
urządzeń gaśniczych w magazynach zbiorów
znacznie poprawiło bezpieczeństwo przechowy
wania oryginalnych i unikatowych dokumentów
oraz dzieł sztuki z czasów istnienia obozu.
W tym roku doposażono też laboratorium che
miczne w komorę klimatyczną do badań sta
rzeniowych, co umożliwia ocenę starzenia się
różnych materiałów używanych w procesach kon
serwatorskich.
Rozpoczęte zostały badania archeologiczne oraz
hydrologiczno‑geologiczne odcinka BI na terenie
dawnego obozu Birkenau. Dokładne rozpoznanie
warunków gruntowych będzie pełnić kluczową
rolę w planowaniu kompleksowych prac konserwa
torskich, jakimi objęte zostaną baraki murowane.

PRESERVATION WORK
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Conserving the original remains of Auschwitz is
an unending race against time. In 2012, we inau
gurated the Global Preservation Plan, which rep
resents an opportunity for the maximal preserva
tion of the authenticity of the landmark material
and passing on the testimony of the Memorial to
future generations.

The Global
Preservation Plan
The Global Preservation Plan is a multi‑year con
servation program financed by the resources of
the Auschwitz‑Birkenau Foundation Perpetual
Fund (see also p. 26-29).
The most important conservation task in the im
mediate future is preparing a detailed schedule of
work on all 45 of the brick barracks of the former
Auschwitz II‑Birkenau camp. It will include both
the structural reinforcement of the buildings
themselves and the reduction of the risk of dete
rioration connected with the high level of ground
water.

pean Commission*. It has already made possible
the conservation of 40 suitcases belonging to vic
tims and three thousand pages of original docu
ments from the so‑called Death Books.
The installation of an up‑to‑date, permanent fire
‑extinguishing system in the collections storage
area significantly improves the security of the
original and unique documents and works of art
from the days of the camp that are kept there.
The chemistry laboratory was also equipped this
year with a climatic chamber for deterioration re
search, which makes it possible to assess the ef
fects of the passage of time on various materials
used in the conservation process.
Archaeological and hydrological‑geological re
search began in sector BI on the grounds of the
former Birkenau camp. An exact determination
of the ground conditions will play a crucial role in
planning comprehensive conservation work on the
brick barracks.

Jolanta Banaś
‑Maciaszczyk
Kierownik Działu
Konserwacji
Head of Preservation
Department

1.

Visualization
of a prisoner
barracks based
on point clouds
from a ground‑level
laser scan

2.

Conservation
of a historic
document

Preserving Authenticity
We have embarked on the first stage of the Ausch
witz—Preserving Authenticity: Nine Tasks for the
Years 2012‑2015 project, co‑financed by the Euro
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Konserwacja
pięciu baraków drewnianych
Dobiegł końca trzyletni projekt „Konserwacja
pięciu drewnianych baraków dawnego KL Ausch‑
witz II‑Birkenau”. Był to pierwszy tak duży i kom
pleksowy projekt konserwatorski przeprowadzony
przez Muzeum i finansowany ze środków unij
nych. Wybór baraków więźniarskich przezna
czonych do konserwacji podyktowany był przede
wszystkim ich stanem zachowania.

Aleksandra Papis
Kierownik
Sekcji Konserwatorskiej
Head of
Conservation Section

1.

2.
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Oczyszczanie
oryginalnej elewacji
ceglanej przy użyciu
pary wodnej pod
ciśnieniem
Pomieszczenie
na poddaszu
więźniarskiego
bloku w Auschwitz I

Konserwacja dwóch
murowanych bloków obozowych
Kontynuowany był projekt „Prace konserwator
skie i budowlane obiektów dawnego KL Ausch‑
witz I – obiekty o nr. inw. A‑2 i A‑3”. W roku
2012 r. zespół konserwatorski wykonał m.in. prace
z zakresu montażu podłóg drewnianych, konserwa
cji stolarki okiennej, elewacji, nawarstwień ścien
nych, metalu, ceramiki, badań specjalistycznych
elementów wykonanych z zapraw mineralnych.
Realizację projektów umożliwiło współfinan
sowanie przez Unię Europejską ze środków Eu
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2007‑2013.

Zabezpieczenie ruin
komór gazowych
i krematoriów
W 2012 r. prowadzone były kolejne prace zwią
zane z zabezpieczeniem ruin komór gazowych
i krematoriów nr II i III w Birkenau. Wymienio
no wybrane elementy wtórne drewnianych kon
strukcji wsporczych na nowe, stalowe. Umożli
wiło to m.in. rozpoczęcie skaningu laserowego,
co pozwoli na elektroniczne zinwentaryzowanie
ruin nie tylko z zewnątrz, ale także w przestrze
niach wewnętrznych. Większość prac możliwa
jest dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Ro
nalda S. Laudera.

Profilaktyka
i prace badawcze
W 2012 r. kontynuowano badania stanu zachowa
nia obiektów papierowych w zbiorach Muzeum,
a także przeprowadzono konserwację obiektów
wykonanych z metalu i drewna. We współpracy
z Centrum Badawczo‑Edukacyjnym Konserwacji
Zabytków PWSZ w Nysie przeprowadzono bada
nia dotyczące odporności na starzenie powłoko
wych materiałów zabezpieczających żelazo przed
korozją atmosferyczną.

PRESERVATION WORK
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Conservation
of Five Wooden Barracks

the Infrastructure and Environment Operating
Program for 2007‑2013.

Work finished on the three‑year Conservation
of Five Wooden Barracks at the Former Auschwitz II‑Birkenau Concentration Camp project.
This was the first conservation project on such
a large and complex scale carried out by the Mu
seum and financed the European Union funds.
The choice of prisoner barracks designated for
conservation was dictated above all by their con
dition.

Securing the Gas Chamber
and Crematorium Ruins

Conservation
of Two Brick Camp Blocks
Work continued on the Conservation and Con
struction Work on Buildings of the Former Ausch
witz I—Buildings Inventory No. A‑2 and A‑3.
Work done by the conservation team in 2012 in
cluded the installation of the wooden floors, con
servation of the window frames, elevation, paint
layers on the interior walls, metal components,
and ceramics and, finally, specialist examination
of the elements made from mortar.
Realization of these projects was made possible
by co‑financing by the European Union from the
European Regional Development Funds as part of

Further work was done in 2012 in connection
with securing the ruins of gas chambers and cre
matoria II and III in Birkenau. Selected compo
nents of the added wooden reinforcing structure
were replaced by new metal ones. This made it
possible to begin laser scanning, which makes
possible the electronic inventory of the ruins not
only from the outside but also from the interior
spaces. The majority of the work is made possible
by the financial support of the Ronald S. Lauder
Foundation.

Krzysztof Soja
Kierownik Sekcji
Remontowo‑Budowlanej
Head of Repair and
Construction Section

Preventive and Research Work
In 2012 research continued on the condition
of paper items in the Museum collections, and
the conservation of items made from metal and
wood was also carried out. In cooperation with
the PWSZ Landmark Conservation Research
‑Education Center in Nysa, research was carried
out on the resistance to aging of metal coating
material used to protect iron against atmospheric
corrosion.

1.

Cleaning
an original
brick facade
with the use of
pressurized steam

2.

Loft of a prisoner
block in Auschwitz I
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Konserwacja zieleni
Zakończono trzyletnią rewaloryzację topolowego
zadrzewienia wzdłuż dwóch ulic dawnego obozu
Auschwitz I. Zły stan fitosanitarny drzewostanu
mógł stanowić zagrożenie dla osób odwiedzają
cych Miejsce Pamięci, a także dla historycznych
budynków obozowych. Projekt rewaloryzacji opra
cowano tak, aby nowe nasadzenie wykonane było
według schematu określonego w okresie funkcjo
nowania obozu, w wyniku czego aleje topolowe
zachowały swój historyczny układ.

Konserwacja
bloków wystawienniczych
Rok 2012 był czasem intensywnych prac nad przy
gotowaniem wybranych bloków dawnego obozu
Auschwitz I pod ekspozycję nowych wystaw.
1.

Prace przy oprawie
Księgi Zgonów

2.

Konserwacja
okularów ofiar
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W bloku nr 14 zakończono konserwację oryginal
nej więźby dachowej oraz prace związane z przygo
towaniem budynku pod nową wystawę rosyjską.
Działania te były wspólnym przedsięwzięciem

Muzeum oraz Centralnego Muzeum Wielkiej Woj
ny Ojczyźnianej 1941‑1945 w Moskwie, finanso
wanym głównie przez stronę rosyjską.
Na ukończeniu są również prace obejmujące re
mont bloku nr 27, wykonywany w związku z no
wym projektem wystawy żydowskiej. Po zakoń
czeniu prac konserwatorskich przy oryginalnych
elementach wewnątrz budynku przystąpiono do
prac budowlanych przygotowujących obiekt pod
nową ekspozycję. Wykonano też pełną konser
wację elewacji budynku. Projekt jest wspólnym
przedsięwzięciem Muzeum oraz Instytutu Yad Va
shem w Jerozolimie, a prace sfinansowane zostały
w głównej mierze przez stronę izraelską.

Nowe centrum
obsługi odwiedzających
Trwają prace projektowe nad Nowym Centrum
Obsługi Odwiedzających. Obejmują one nowe roz
wiązania funkcjonalno‑przestrzenne obsługi ru
chu odwiedzających, w tym połączenie przyszłego
Centrum z terenem Muzeum.

PRESERVATION WORK
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Conservation of Vegetation
The three‑year regeneration of the poplar trees
along two camp streets in the former Auschwitz I
camp was completed. The poor health of the trees
represented a potential danger to people visiting
the Memorial, and also to the historical camp
buildings. The regeneration project was planned
in such a way that the new trees were planted ac
cording to the order followed during the period
when the camp was in operation, thus ensuring
that the rows of poplars will preserve their historic
arrangement.

Conservation
of the Exhibition Blocks
2012 was a period of intensive work on preparing
selected blocks in the former Auschwitz I camp for
the opening of new exhibitions.
In block no. 14, work concluded on the conserva
tion of the original roof frame and in the prepa
ration of the building for the new Russian exhibi

tion. This was a joint undertaking by the Museum
and the Central Museum of the Great Patriotic
War 1941‑1945 in Moscow, financed mainly by
the Russian partner.
Work on the renovation of block no. 27 in con
nection with the planned new Jewish exhibition
is also in its final stages. After conservation work
on the original components inside the building
was finished, construction work on preparing
the building for the new exhibition commenced.
The complete conservation of the elevation of the
building has also been completed. The project is
a joint undertaking by the Museum and the Yad
Vashem Institute in Jerusalem, with work being
financed for the most part by the Israeli partner.

New Visitor Service Center
Design work continues on the New Visitor Service
Center. It will incorporate new solutions for the
functional‑spatial management of visitor traffic,
including a link from the future Center to the Mu
seum grounds.

1.	Work on the binding
of a Death Book
2.

Conservation
of victims’
eyeglasses
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Emocje i wartość historyczna
Do Zbiorów trafiły cenne obiekty o dużym ładun
ku emocjonalnym i dużej wartości historycznej.
Zostały odnalezione podczas prac archeologicz
nych towarzyszących zabiegom konserwatorskim,
m.in. na terenie obozu kobiecego w byłym obozie
Birkenau. Są to różnego rodzaju prywatne rzeczy
przywiezione przez deportowanych do Auschwitz:
sztućce, grzebienie, guziki, monety, zegarki, łań
cuszki, medykamenty itp.
Elżbieta Cajzer
Kierownik Działu Zbiorów
Head of Collections
Department
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Cały czas otrzymujemy także przedmioty od by
łych więźniów i ich rodzin. Choć same w sobie
mogą wydawać się nieznaczące, żeby wymienić
choćby dwa ołówkowe portrety więźnia Zygmunta

Pociechy czy koc, który więźniarka Irena Podlasin
zabrała z obozu, wyruszając w drogę ewakuacyjną,
to jednak ich wartość w kontekście historii Ausch
witz jest nie do przecenienia.

Autentyczne
przedmioty
W czasie, gdy odchodzą ostatni świadkowie hi
storii, coraz większego znaczenia nabierają auten
tyczne przedmioty związane z historią Auschwitz.
Dzięki wypożyczeniu części z nich mogli je oglą
dać m.in. odwiedzający Żydowskie Muzeum w au
stralijskim Sydney oraz wystawę zorganizowaną
przez Centrum Badań nad Holokaustem i Mniej
szościami w norweskim Oslo.

COLLECTIONS

2

Emotional and Historical Value
The Collections acquired priceless objects of great
emotional impact and historical value. They were
found during archaeological work accompanying
conservation procedures at places including the
grounds of the women’s camp in the former Birk
enau camp. These are various kinds of private
items carried by deportees to Auschwitz: cutlery,
combs, buttons, coins, watches, chains, medica
ments, and so on.
We also continually obtain items from former
prisoners and their families. Although they may
seem insignificant in themselves, such as for in
stance two pencil portraits of prisoner Zygmunt

Pociecha or the blanket that prisoner Irena Pod
lasin took with her when she set out on the evac
uation march, their value in the context of the
history of Auschwitz is nevertheless inestimable.

Authentic
Objects
In times when the last eyewitnesses to history
are passing away, authentic objects connected
with the history of Auschwitz assume ever great
er significance. Thanks to loans, some of them
could be seen by visitors to the Jewish Museum
in Sydney, Australia, or an exhibition mounted
by the Center for Research on the Holocaust and
Minorities in Oslo, Norway.

1‑ 2. Zegarek i fiolki
pochodzące
z odcinka kobiecego
byłego obozu
Birkenau
Watch and vials
from the women’s
sector of the former
Birkenau camp
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1.

2.
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Termometry
pochodzące
z odcinka kobiecego
byłego obozu
Birkenau
Nowe magazyny
poprawią warunki
przechowywania
historycznych
obiektów
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Poprawione warunki
Przechowywania

obiekty wykonane z metalu zostały dodatkowo za
bezpieczone w opakowania antykorozyjne.

Z uwagi na stan zachowania jedynych ocalałych
drzwi komór gazowych byłego obozu Auschwitz II-Birkenau wykonano trójwymiarowy skan
tego obiektu. Otrzymana w rezultacie precyzyjna
dokumentacja pozwoli m.in. na przeprowadzenie
specjalistycznych prac konserwatorskich.

Wydzielono też grupę obiektów wykonanych
z tworzywa sztucznego. Zostały one przeniesio
ne do nowego magazynu, gdzie przechowywane
są wyłącznie obiekty z tego materiału. Odseparo
wanie tychże obiektów jest o tyle istotne, że two
rzywo poddane naturalnym procesom destrukcji
może zagrażać pozostałym zbiorom wykonanym
z innych materiałów.

Fundamentalne znaczenie mają warunki przecho
wywania obiektów. Prowadzimy szeroko zakrojone
prace zmieniające system magazynowania. Każda
grupa historycznych obiektów została potrakto
wana indywidualnie, zaprojektowano i wykonano
specjalne pojemniki z tektury bezkwasowej, a np.

W 2012 r. opracowano również cały katalog kilku
set obiektów związanych z załogą SS obozu Ausch
witz, a także zdigitalizowano i stworzono bazę
katalogową numizmatów.

COLLECTIONS

Improved
Storage Conditions
In view of the condition of the only surviving
gas chamber door from the former Auschwitz II
‑Birkenau camp, a three‑dimensional scan of the
object was made. The documentation thus ob
tained makes it possible to carry out specialist
conservation work.
The conditions for storing objects are of funda
mental importance. We are carrying out a wide
‑scale replacement of the storage system. Each
group of historical objects is treated individually.
Special containers are designed and constructed
out of acid‑free cardboard and, for instance, metal

objects receive additional protection from anti
‑corrosive packaging.
Objects made from synthetic material have been
placed in a separate group. They have been trans
ferred to a new storage facility used exclusively for
such items. Isolating these objects is important
because synthetic items in the course of natural
deterioration can be a threat to other objects made
of different materials.
In 2012, we also developed a comprehensive cata
log of several hundred objects connected with the
Auschwitz SS garrison, and a numismatic catalog
has been compiled and digitized.

1.

Thermometers
from the women’s
sector of the former
Birkenau camp

2.

New storage
facilities improve
conditions for
holding historic
objects
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Archiwum

1

O tym, jak żywa jest pamięć o ludziach, którzy
cierpieli i ginęli w Auschwitz, świadczy fakt, że
w 2012 r. Biuro Informacji o Byłych Więźniach, na
podstawie danych archiwalnych, odpowiedziało
na blisko 10 tys. zapytań o los ofiar obozu.
Wśród 232 oryginalnych dokumentów, które
wzbogaciły Archiwum, na szczególną uwagę za
sługuje kolekcja dokumentów związanych z dzia
łalnością obozowego ruchu oporu. Zawiera ona
m.in. grypsy podziemnej organizacji obozowej
oraz odpisy z ksiąg kostnicy.
dr Wojciech Płosa
Kierownik Archiwum
Head of Archives

1.

2.
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Była więźniarka
Zofia Banaszczyk
przekazuje
listy obozowe
do muzealnego
archiwum
Niemieckie
obozowe wykazy
więźniów zmarłych
w Auschwitz

Nieznane wcześniej dokumenty dają też możli
wość zidentyfikowania osób, po których jedynym
śladem w dokumentacji był dotychczas obozowy
numer. Tak stało się dzięki przekazanym listom
obozowym wysyłanym z Auschwitz przez więźnia
Karola Marchacza. Przez ostatnie 68 lat jedynym
śladem jego pobytu w obozie był numer 3557.
Historia Auschwitz cały czas stanowi temat za
interesowań dla naukowców, studentów i dzien
nikarzy z całego świata. Archiwum w 2012 r.
odwiedzili goście m.in. z: Austrii, Belgii, Biało
rusi, Czech, Francji, Hiszpanii, Holandii, Izraela,
Niemiec, Polski, Rosji, Szwecji, Wielkiej Brytanii
i USA.

Niezwykle istotna jest poprawa warunków prze
chowywania archiwaliów. W ramach trwającego
wieloletniego projektu umieszczono część orygi
nalnych dokumentów w bezkwasowych opako
waniach. Zlecono także przeprowadzenie specja
listycznych badań czystości mikrobiologicznej
powietrza i powierzchni w pomieszczeniach ma
gazynowych.

Digitalizacja archiwaliów
Repozytorium Cyfrowe opracowało strategię dłu
goterminowego przechowywania danych cyfro
wych. Uruchomione zostały m.in. nowoczesne
mechanizmy replikacji danych.
W 2012 r. Repozytorium, obejmujące ponad mi
lion rekordów, wzbogaciło się o 40 tys. skanów
dokumentów z zespołów: „Księgi obozu cygań
skiego”, karty personalne więźniów, karty so
wieckich jeńców oraz karty więźniarskie z Mau
thausen.
Ponadto dzięki umowie z Muzeum Mauthausen
możliwa była wymiana danych cyfrowych, przez
co zasoby Muzeum powiększyły się o bazę danych
158 469 rekordów osobowych więźniów komplek
su Mauthausen‑Gusen.

Archives

2

An indication of how vivid is the memory of peo
ple who suffered and died in Auschwitz is the
fact that, on the basis of archival data, the Office
for Information on Former Prisoners answered
almost ten thousand inquiries about the fate of
victims of the camp.
Among the 232 original documents added to the
archives, particularly noteworthy is a collection
of records connected with the resistance move
ment in the camp. It includes secret messages
written by the underground camp organization
and extracts from the morgue record book.

sia, Spain, Sweden, The Netherlands, the U.K.,
and the U.S.A.
Improving the conditions for the storage of ar
chival materials has exceptional importance.
As part of an ongoing multi‑year project, more
original documents have been placed in acid‑free
packing. Specialist examination of the microbio
logical cleanness of the air and surfaces in stor
age areas was also commissioned.

Digitization of Archival Items
The Digital Repository has developed a strategy
for the long‑term storage of digital data. Measures
include up‑to‑date mechanisms for replication.

Previously unknown records also make it possi
ble to identify people whose camp number was
previously the only trace of them left in the docu
mentation. This is what happened thanks to the
donation of camp letters mailed from Auschwitz
by prisoner Karol Marchacz. For the last 68 years,
the only trace of his stay in the camp was the
number 3557.

In 2012, the Repository, containing more than
a million records, was enriched by 40 thousand
scans from the “Gypsy Camp Record Book,” pris
oner personal file, Soviet prisoner file, and Mau
thauesn prisoner file fonds.

The history of Auschwitz is a subject of unceas
ing interest to scholars, students, and journalists
from all over the world. In 2012, the Archives
had visitors from Austria, Belgium, the Czech
Republic, France, Germany, Israel, Poland, Rus

Additionally, thanks to an agreement with the
Mauthausen Museum, it was possible to exchange
digital data. As a result, the Museum added
158,469 Mauthausen‑Gusen personal prisoner
records to its database.

dr Krzysztof Antończyk
Kierownik
Repozytorium Cyfrowego
Head of
Digital Repository

1.

Former prisoner
Zofia Banaszczyk
donates camp letters
to the Museum
Archives

2.

German camp lists
of prisoners who
died in Auschwitz

41

W YSTAW Y

Wystawa stała
Zmodernizowano gabloty, w których prezentowa
ne są, jako dowody zbrodni, należące do ofiar tałe
sy i okulary. Poprawiło to ich warunki przechowy
wania oraz bezpieczeństwo.

Wystawy narodowe

Teresa Zbrzeska
Kierownik Działu
Wystawienniczego
Head of Exhibition
Department

Stałą ekspozycję Miejsca Pamięci uzupełniają tzw.
wystawy narodowe, przygotowane przez państwa,
z których do Auschwitz docierały największe gru
py ofiar.
Po wieloletnich rozmowach i uzgodnieniach przy
jęty został obopólnie scenariusz nowej ekspozycji
rosyjskiej, która w ostatnich tygodniach 2012 r.
została zamontowana w bloku 14. Planowane jej
otwarcie to styczeń 2013 r.
Trwają prace nad zmianą wystawy żydowskiej
w bloku 27, którą realizuje izraelski Instytut Yad
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Vashem. W budynku dobiegały końca prace kon
serwatorskie oraz prace związane z instalacją wy
stawy. Otwarcie planowane jest wiosną 2013 r.

Wystawy objazdowe
Ciesząca się dużym zainteresowaniem wystawa
czasowa „Sztuka zakazana”, którą wcześniej
mogli oglądać jedynie odwiedzający Muzeum
Auschwitz, rozpoczęła podróż po USA. Zobaczyć
można na niej fotografie 20 dzieł sztuki ze zbio
rów Muzeum, wykonanych nielegalnie i z nara
żeniem życia przez więźniów w niemieckich na
zistowskich obozach koncentracyjnych. Z okazji
amerykańskiej premiery wiceprezydent USA Jo
seph Biden napisał: „Jestem pewien, że wystawa
ta będzie wydarzeniem pamiętnym i uwieńczo
nym sukcesem. Udostępniając stworzone przez
więźniów Auschwitz dzieła sztuki, oddajemy
hołd przeszłym pokoleniom i z szacunkiem od
bieramy lekcję, której wciąż, pomimo upływu lat,
nam udzielają”.

EXHIBITIONS

1

Permanent Exhibition
The display cabinets where prayer garments and
eyeglasses belonging to victims are presented as
evidence of crime were modernized, improving
storage conditions and security.

National Exhibitions
The permanent exhibition at the Memorial is sup
plemented by the so‑called national exhibitions,
prepared by the countries from which the largest
transports of victims were sent to Auschwitz.
After many years of discussions and negotiations,
a mutual scenario for the new Russian exhibition
was accepted. It was installed in block 14 in the
final weeks of 2012, and its opening is scheduled
for January 2013.
Work continues on the replacement of the Jew
ish exhibition in block 27, which is being carried

out by the Yad Vashem Institute from Israel. Con
servation work in the building and preliminary
work for the installation have been completed.
The opening is planned for spring 2013.

Traveling Exhibitions
The Forbidden Art traveling exhibition, which
attracted much interest when it was accessible
only to Auschwitz Museum visitors, has begun
a tour of the United States. On view are 20 pho
tos of works of art from the Museum collections
that were made illegally and at the risk of their
lives by prisoners in the German Nazi concen
tration camps. On the occasion of the American
opening, Vice President Joseph Biden wrote “I
am sure that this exhibition will be a memorable
event crowned with success. By making available
works of art created by Auschwitz prisoners, we
pay homage to past generations and respectfully
learn the lessons that, despite the passage of the
years, they continually teach us.”

1.

Buty ofiar
znajdujące się na
głównej wystawie
Muzeum
Victims’ shoes
in the main
Museum
exhibition
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Również w USA, w Bostonie, otwarto wystawę
„Niemiecki Nazistowski Obóz Śmierci ‑ Kon‑
zentrationslager Auschwitz”, prezentującą hi
storię obozu koncentracyjnego Auschwitz oraz
polityczne tło jego funkcjonowania. Szwedzka
wersja wystawy pokazana została w Malmö, wło
ska w Asyżu, a chińska w Szanghaju, w Muzeum
Uchodźców Żydowskich.
Polska wersja językowa tej samej wystawy prezen
towana była m.in. w zakładach karnych i aresztach
na terenie Małopolski i Śląska, w ramach projektu
edukacyjnego realizowanego wspólnie przez Cen
trum Edukacji z polską Służbą Więzienną.
1.
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Wystawa
„Auschwitz.
Pamięć. Świat”
przygotowana
z okazji 65. rocznicy
utworzenia Muzeum

Wystawy czasowe
Wystawa „Byliśmy ludźmi jak wszyscy inni
ludzie na ziemi. Mieliśmy rodziny, przyja‑

ciół, swój dom” prezentowała przedmioty lub
fragmenty przedmiotów przywiezionych przez
deportowanych na Zagładę, znalezione podczas
prac konserwatorskich na terenie byłego obozu
Auschwitz II‑Birkenau. To m.in. ceramiczne fi
gurki, guziki, buteleczki po perfumach, monety,
biżuteria, grzebyki, lusterka, klucze i inne drobne
przedmioty codziennego użytku. Towarzyszyły
im czarno‑białe archiwalne niemieckie fotografie
z tzw. Albumu Auschwitz, ukazujące przywiezio
nych na Zagładę Żydów, a także cytaty z protoko
łu konferencji w Wannsee.
Z okazji 65. rocznicy utworzenia Państwowego
Muzeum Auschwitz‑Birkenau otwarto plenerową
wystawę „Auschwitz. Pamięć. Świat”. Na 28 wiel
koformatowych fotografiach pokazano osobistości,
które na przestrzeni 65 lat przyjechały do Miejsca
Pamięci, by oddać hołd ofiarom Auschwitz.

EXHIBITIONS

1

Also in the U.S.A., in Boston, the exhibition Ger‑
man Nazi Death Camp—Konzentrationslager
Auschwitz opened. It presents the history of the
Auschwitz concentration camp and the political
background of its operation. A Swedish version
of the exhibition was shown in Malmö, an Ital
ian version in Assisi, and a Chinese version at the
Museum of Jewish Refugees in Shanghai.

sented porcelain figurines buttons, perfume bot
tles, coins, jewelry, combs, mirrors, keys, and
other items or fragments of items of everyday
use. They were accompanied by black‑and‑white
German archival photographs from the so‑called
Auschwitz Album, depicting Jews deported for
extermination, and quotations from the minutes
of the Wannsee Conference.

The Polish‑language version of this same exhi
bition has also been presented in penitentiaries
and jails in Małopolska and Silesia as part of an
educational project realized jointly by the Educa
tion Center and the Polish Penal Service.

An outdoor exhibition titled Auschwitz, Re‑
membrance, and the World opened on the oc
casion of the 65th anniversary of the creation of
the Auschwitz‑Birkenau State Museum. Twenty
‑eight large‑format photographs showed people
who came to the Memorial over those 65 years to
pay tribute to the victims of Auschwitz.

Temporary Exhibitions
The We Were People Like All Other People on
Earth; We Had Family Friends, Homes pre

1.

The exhibition
Auschwitz,
Remembrance,
and the World
was prepared
on the occasion
of the 65th
anniversary
of the founding
of the Museum
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Badania
nad historią Auschwitz

1

2

Ważniejsze obszary prowadzonych badań:
• deportacje Żydów do KL Auschwitz z poszczególnych regionów okupowanej Polski, próba do
precyzowania ich liczebności, okoliczności sformowania transportów, losów po przybyciu do
obozu;
• uwarunkowania gospodarcze rozwoju KL Auschwitz wraz z odtworzeniem zależności pomiędzy ko
lejnymi koncepcjami wykorzystania siły roboczej więźniów a rozbudową obozu – szczegółowa anali
za zmian konstrukcyjnych wprowadzonych podczas prac projektowych i budowlanych komór gazo
wych i krematoriów;
• struktura społeczności więźniarskiej: liczebność i pozycja w hierarchii obozowej różnych grup naro
dowych;
• wybór, opracowanie i publikacja źródeł do dziejów KL Auschwitz.

dr Piotr Setkiewicz
Kierownik
Działu Naukowego
Head of Research
Department

1.

Brama wejściowa
podobozu Trzebinia

2.

Esesmańska mapka
przedstawiająca
Auschwitz i jego
podobozy

3.

Oryginalne
pozostałości
obozowego młyna
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Historycy Muzeum zakończyli rozpoczęte w po
łowie lat 60. XX w. prace badawcze poświęcone
podobozom Auschwitz. Jako ostatnie z ponad 40
monografii opracowane zostały dzieje podobozów
Wirtschaftshof Plawy i Wirtschaftshof Birkenau.

Najważniejsze zakończone prace:
•	Deportacja i zagłada Żydów z Kraju Warty
w KL Auschwitz (Bohdan Piętka)
•	Rola KL Auschwitz w eksterminacji polskich
warstw przywódczych na przykładzie działal
ności Geheime Staatspolizei – Staatstpolize
istelle Zichenau/Schröttersburg (Jerzy Dębski)
•	Więźniowie deportowani do KL Auschwitz
w ramach Aktion Oderberg (Bohdan Piętka)
• Losy chorych w szpitalu obozowym Ausch‑
witz I (Małgorzata Hałat)
•	Jednostka wobec doświadczenia granicznego
Auschwitz (Piotr Setkiewicz)
• Życie prywatne esesmanów w KL Auschwitz
(Piotr Setkiewicz)
•	Podobóz Plawy (Piotr Setkiewicz)
•	Podobóz Wirtschaftshof Birkenau (Andrzej
Strzelecki)

•	Orkiestry w KL Auschwitz (Jacek Lachendro)
•	Eksperymentalne laboratoria rolnicze SS
w Rajsku i Harmężach (Łukasz Martyniak)
• Kommando „Mühle Babitz” (Łukasz Martyniak)
• Schlachthaus und Molkerei w KL Auschwitz
(Łukasz Martyniak)
• SS‑Bäckerei Auschwitz (Bohdan Piętka, Łu
kasz Martyniak)
•	Blok 11 w obozie Auschwitz I – Stammlager
(Adam Cyra)
•	Przyszłość KL Auschwitz w niemieckich pla
nach rozbudowy obozu z lat 1940‑1941 (Łu
kasz Martyniak)
•	Niezrealizowany projekt budowy pieca obwo
dowego krematorium VI w Birkenau (Igor Bar
tosik)
• Los duchownych chrześcijańskich w KL Ausch
witz w pierwszych miesiącach istnienia obozu
(Teresa Wontor‑Cichy)
•	Represje na mieszkańcach Ziemi Oświęcim
skiej za pomoc uciekinierom z KL Auschwitz
(Adam Cyra)
• Historia terenów byłego obozu koncentracyj
nego Auschwitz w latach 1945‑1947 (Jacek
Lachendro, Piotr Setkiewicz)

RESEARCH
ON THE HISTORY OF AUSCHWITZ

3

Principle areas of ongoing research:
•	The deportation of Jews to Auschwitz from specific regions of occupied Poland, the attempt to deter
mine their precise number, the circumstances of the formation of transports, and the fate of deportees
after arrival at the camp.
•	The economical conditioning of the development of Auschwitz together with the reconstruction of the
interdependencies between successive concepts of the exploitation of prisoner labor and the expansion
of the camp—specific analysis of the changes in the construction of the gas chambers and crematoria
introduced in the design and building phases.
•	The social structure of the prisoner population: numbers and position in the camp hierarchy of various
nationality and ethnic groups.
•	The selection, scholarly editing, and publication of sources for the history of Auschwitz.
Museum historians have completed the research
project, begun in the 1960s, devoted to the Ausch
witz sub‑camps. The last of the more than 40 mon
ographs covers the history of the Wirtschaftshof
Plawy and Wirtschaftshof Birkenau sub‑camps.

Most important completed works:
•	The deportation and extermination of Jews from
the Wartheland in Auschwitz (Bohdan Piętka)
•	The role of Auschwitz in the extermination of
the Polish leadership strata on the example of the
activities of the Geheime Staatspolizei – Staat
stpolizeistelle Zichenau/Schröttersburg (Jerzy
Dębski)
•	Prisoners deported to Auschwitz in the frame
work of Aktion Oderberg (Bohdan Piętka)
•	The fate of patients in the Auschwitz I camp hos
pital (Małgorzata Hałat)
•	Individuals and extreme experiences in Ausch
witz (Piotr Setkiewicz)
•	The private lives of SS men in Auschwitz (Piotr
Setkiewicz)
•	Plawy sub‑camp (Piotr Setkiewicz)
•	Wirtschaftshof Birkenau sub‑camp (Andrzej
Strzelecki)

•	Orchestras in Auschwitz (Jacek Lachendro)
•	The experimental SS agricultural laboratories in
Rajsko and Harmęże (Łukasz Martyniak)
• Kommando “Mühle Babitz” (Łukasz Martyniak)
• Schlachthaus und Molkerei in Auschwitz
(Łukasz Martyniak)
• SS‑Bäckerei Auschwitz (Bohdan Piętka, Łukasz
Martyniak)
•	Block 11 in the Auschwitz I camp–Stammlager
(Adam Cyra)
•	The future of Auschwitz in German plans for
the expansion of the camp from 1940‑1941
(Łukasz Martyniak)
•	The never‑realized project for the building of
the peripheral crematorium VI in Birkenau (Igor
Bartosik)
•	The fate of Christian clergy in Auschwitz during
the early months of the operation of the camp
(Teresa Wontor‑Cichy)
•	Reprisals against residents of the Auschwitz
area for aid to escapers from Auschwitz (Adam
Cyra)
•	The history of the grounds of the former Ausch
witz concentration camp from 1945 to 1947
(Jacek Lachendro, Piotr Setkiewicz)

1.

Gate of the
Trzebinia sub‑camp

2.

SS map of Auschwitz
and its sub‑camps

3.

Original remains
of the camp mill
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Wydawnictwa

1

Anna Skrzypińska
Zastępca dyrektora
Deputy director

1‑ 3.Nowe publikacje
Muzeum dostępne
m.in. w księgarni
internetowej na
www.auschwitz.org
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2

Wydawnictwo muzealne wydało kilkanaście
bardzo różnorodnych publikacji. Były to przede
wszystkim opracowania naukowe i edukacyj
ne, ale także fotograficzna próba zmierzenia się
z jednym z najważniejszych wizualnych doku
mentów dotyczących Auschwitz, jak również
zbiór osobistych esejów na temat współczesnego
znaczenia historii i symboliki Miejsca Pamięci.

można pozostać obojętnym. To w niesłychany
sposób naznaczone Miejsce zmusza nie tylko do
konfrontacji z wymiarem śmierci ponad miliona
niewinnych ludzi, ale również skłania każdego
z nas do osobistego spojrzenia w lustro Zagłady
(www.auschwitz.org/Epitafium).

Album „Auschwitz‑Birkenau. Miejsce, na któ‑
rym stoisz…” zestawia ze sobą unikalne ar
chiwalne fotografie z tzw. Albumu Lili Jacob
z 1944 r., czyli wykonane przez esesmanów zdję
cia deportowanych do Auschwitz Żydów węgier
skich, ze współczesnymi fotografiami autorstwa
Pawła Sawickiego wykonanymi dokładnie w tych
samych miejscach. Czarno‑białe obrazy pełne są
ludzi, w większości skazanych na natychmiasto
wą śmierć w komorach gazowych. Współczesne
porażają pustką, a jednocześnie są dowodem na
to, jak wiele można odczytać jeszcze z autentycz
nych pozostałości byłego obozu.

„Życie prywatne esesmanów w Auschwitz” to
wybór relacji Polek, które podczas wojny praco
wały w domach oficerów i podoficerów SS z załogi
obozu Auschwitz. Teksty przynoszą mało znany
opis życia rodzinnego oraz stosunków panują
cych w domach esesmanów, przez co czytelnik
ma okazję na spojrzenie na sprawców zbrodni
z innej perspektywy. Prywatny świat sprawców
nie pozwala nam zapomnieć, że za funkcjonowa
nie obozu odpowiedzialni byli ludzie.

Z okazji 65. rocznicy powstania Miejsca Pamięci
i Muzeum Auschwitz‑Birkenau ukazał się zbiór
14 esejów autorstwa dyrektora Muzeum dr.
Piotra M.A. Cywińskiego „Epitafium... i inne
spisane niepokoje”. Z tekstów przebija głębo
kie przekonanie autora, iż wobec Auschwitz nie

Opracowania naukowe

W najnowszym 27. numerze „Zeszytów Oświę‑
cimskich” znaleźć można historyczne opra
cowania dotyczące m.in. orkiestr obozowych
w Auschwitz, podobozu Pławy, ukraińskiej kom
panii wartowniczej, historii obozowej rzeźni
i mleczarni, a także Akcji „Oderberg”. Począwszy
od 26. numeru pisma będzie ono wydawane tak
że w języku angielskim, co umożliwi dotarcie do
znacznie szerszego grona czytelników.

Public ations

3

The Museum publishing house released more than
a dozen highly varies titles. Above all, they were
scholarly and educational works, but they also in
cluded a photographic attempt to come to terms
with one of the most important visual records of
Auschwitz, as well as a collection of personal es
says on the subject of the contemporary meaning
of the history and symbolism of the Memorial.

possible to remain indifferent to Auschwitz. This
place, marked in an unprecedented way, not only
compels confrontation with the dimensions of the
death of over a million innocent people, but also
prompts each of us to take a personal look into the
mirror of the Holocaust.

The album Auschwitz
‑Birkenau: The Place
Where You Are Standing juxtaposes unique archi
val photographs from the so‑called Lili Jacob album
of 1944 (photos taken by the SS of Hungarian Jews
deported to Auschwitz) with contemporary photo
graphs by Paweł Sawicki taken in the exact same
places. The black‑and‑white photographs are full of
people, the majority of them doomed to imminent
death in the gas chambers. The contemporary pho
tographs are striking for their emptiness, and at the
same time prove how much can still be read from
the authentic remains of the former camp.

The Private Lives of the SS Men from Ausch‑
witz is a selection of accounts by Polish women
who worked in the homes of SS officers and sub
alterns from the Auschwitz camp garrison. The
texts add up to a little‑known image of the fam
ily life and interpersonal relations that prevailed in
the houses of the SS men, providing the reader with
a view of the perpetrators from a new perspective.
The private world of the perpetrators makes us re
member that people were responsible for the func
tioning of the camp.

On the occasion of the 65th anniversary of the
founding of the Auschwitz‑Birkenau Memorial
and Museum, a collection of 14 essays, in Polish
language version, by Museum Director Dr. Piotr
M.A. Cywiński, An Epitaph and Other Tran‑
scriptions of Angst was published. The texts
reflect the author’s deep conviction that it is im

Scholarly Studies

The newest, 27th issue of Zeszyty Oświęcimskie
(Auschwitz notes) contains historical studies on
subjects including the camp orchestras in Ausch
witz, the Plawy sub‑camp, the Ukrainian guard
company, the history of the camp slaughterhouse
and dairy, and Aktion Oderberg. Beginning with is
sue 26, it will also be published in English, which
will enable it to reach a far wider audience.

Jadwiga Pinderska‑Lech
Kierownik
Działu Wydawniczego
Head of Publication
Department

1‑ 3.New Museum
publications
available online
from the internet
bookstore at
www.auschwitz.org
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Wydawnictwa

1

Anglojęzyczna publikacja „Forbidden Art: Illegal
Works by Concentration Camp Prisoners” za
wiera referaty z konferencji zorganizowanej przez
Muzeum Auschwitz, podczas której pracownicy
miejsc pamięci (Auschwitz, Buchenwald, Majda
nek, Mauthausen, Ravensbrück, Terezin) oraz
instytucji martyrologicznych (Ghetto Fighters’
House i United States Holocaust Memorial Mu
seum) mówili o „nielegalnej” twórczości obozo
wej, powstałej podczas II wojny światowej. Każdy
referat jest również dokładnym opisem zbiorów
sztuki przechowywanych w poszczególnych in
stytucjach. Tekstom towarzyszy bogaty materiał
ilustracyjny.
Pomocną publikacją może być „Bibliografia KL
Auschwitz za lata 1981‑2006”, szczegółowy wy
kaz publikacji, które ukazały się w Polsce na tematy
związane z historią obozu Auschwitz oraz funkcjo
nowaniem Państwowego Muzeum Auschwitz‑Birkenau.

Publikacje edukacyjne
1‑ 4.Nowe publikacje
Muzeum dostępne
m.in. w księgarni
internetowej na
www.auschwitz.org
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Ukazały się m.in. dwie książki autorstwa byłej
więźniarki Auschwitz, Batszewy Dagan, przygo
towane specjalnie z myślą o dzieciach: „Czika,
piesek w getcie” oraz „Gdyby gwiazdy mogły
mówić”. Przedstawiają one historię rodzin żydow

2

skich podczas niemieckiej okupacji w Polsce. To
propozycje dla rodziców i nauczycieli, którzy chcą
przybliżyć swoim dzieciom i uczniom ten trudny
temat. Do książek dołączono płytę CD ze scena
riuszami lekcji.
Centrum Edukacyjne przygotowało także kolejny
numer serii Głosy Pamięci „Polacy w KL Ausch‑
witz”, poświęcony losom około 140 tys. Polaków
więzionych w obozie.

Jubileusz Miesięcznika „Oś”
W czerwcu 2012 r. ukazał się 50. numer miesięcz
nika Muzeum „Oś Oświęcim – Ludzie – Historia
– Kultura” prezentujący w bardzo szerokiej per
spektywie działania upamiętniające i edukacyjne
prowadzone przez instytucje związane z Miejscem
Pamięci.

Księgarnia Internetowa
Dzięki księgarni internetowej nasze wydawnictwa
dotarły w 2012 r. do osób z 30 krajów świata. Naj
większą popularnością cieszyły się m.in. album
„Auschwitz‑Birkenau. Miejsce, na którym sto
isz…”, „Szkicownik z Auschwitz”, film DVD „Ho
locaust. A Music Memorial Film from Auschwitz”,
a także edukacyjna seria „Głosów Pamięci”.

Public ations

3

The English‑language Forbidden Art: Illegal
Works by Concentration Camp Prisoners con
tains papers from a conference organized by the
Auschwitz Museum during which staffers from
memorial sites (Auschwitz, Buchenwald, Maj
danek, Mauthausen, Ravensbrück, and Terezin)
and martyrdom institutes (The Ghetto Fight
ers’ House and the United States Holocaust Me
morial Museum) spoke about “illegal” camp art
from World War II. Each paper is also a detailed
description of the art collections preserved at the
various institutions. A wealth of illustrative ma
terial accompanies the texts.
A useful publication is A Bibliography of
Auschwitz, 1981‑2006, a detailed list of items
published in Poland on subjects connected with
the history of the Auschwitz camp and the func
tioning of the Auschwitz‑Birkenau State Mu
seum.

Educational
Publications
Two children’s books by former Auschwitz pris
oner Batsheva Dagan have been published: Czi‑
ka, the Dog in the Ghetto and If the Stars
Could Only Speak. They present stories of Jew
ish families during the German occupation of

4

Poland. They are aimed at parents and teachers
who want to introduce their children and pupils
to this difficult subject. A CD with lesson plans is
included with the books.
The Education Center has also prepared the next
volume in the Voices of Memory series, Poles in
Auschwitz, devoted to the fate of the some 140
thousand Poles imprisoned in the camp.

Jubilee Edition
of Oś Magazine
June 2012 saw the 50th issue of the Museum
monthly Oś Oświęcim—People—History—Cul‑
ture, which presents the commemorative and
educational work by institutions affiliated with
the Memorial in a very broad perspective.

Internet
Bookstore
Thanks to the Internet bookstore, our publica
tions reached people from 30 different countries
in 2012. The most popular were the album Ausch‑
witz‑Birkenau: The Place Where You Are Standing,
The Sketchbook from Auschwitz, the DVD Holocaust:
A Music Memorial Film from Auschwitz, and the Voic‑
es of Memory educational series.

1‑ 4.New Museum
publications
available online
from the internet
bookstore at
www.auschwitz.org
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Międzynarodowe Centrum Eduk acji
o Auschwitz i Holok auście

1

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

Większość z ok. 1,43 miliona odwiedzających
Miejsce Pamięci oprowadzona została w 18 języ
kach przez blisko 300 edukatorów, nad którymi
merytoryczną opiekę sprawuje Międzynarodo
we Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokau
ście.

Yad Vashem, polsko‑litewskie seminarium pro
wadzone wraz z Sekretariatem Międzynarodowej
Komisji ds. Badań Zbrodni Nazistowskich i So
wieckiego Reżimu Okupacyjnego na Litwie, jak
również Międzynarodową Akademię Letnią, skie
rowaną do osób angielskojęzycznych.

W 2012 r. zmieniony został sposób oprowa‑
dzania, przede wszystkim na terenie byłego obo
zu Auschwitz II‑Birkenau. Istotą tej części zwie
dzania jest pełniejsze ukazanie odwiedzającym
losu zdecydowanej większości ofiar Auschwitz
– deportowanych Żydów, zamordowanych w ko
morach gazowych natychmiast po przywiezieniu
i selekcji. Dopiero później narracja skupia się na
samym terenie, historii obozu, a także warun
kach mieszkalnych i sanitarnych.

W 2012 r. we wszystkich pogłębionych progra
mach edukacyjnych wzięły udział 8 543 osoby.

Centrum Edukacji prowadzi wiele projektów,
konferencji i seminariów w ramach pogłębio
nych form edukacji, m.in. polsko‑holenderski pro
jekt „Nauczanie o Holokauście z perspektywy eu
ropejskiej” realizowany wspólnie z Domem Anny
Frank w Amsterdamie, seminaria dla polskich
i izraelskich edukatorów, przewodników i nauczy
cieli organizowane we współpracy z Instytutem
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Dyplomaci z całego świata, m.in. z: Argentyny,
Gwatemali, Indii, Kostaryki, Nigerii, Kenii, Peru,
Tajlandii, Ugandy i Rwandy, wzięli udział w dwóch
seminariach im. Raphaela Lemkina organizowa
nych we współpracy z Instytutem Auschwitz dla
Pokoju i Pojednania oraz ONZ.
Ponad 100 osób wzięło udział w ogólnopolskiej
konferencji naukowej „Auschwitz i Holokaust na
tle zbrodni ludobójstwa w XX i XXI wieku”. Uwa
ga uczestników skierowana była na losy i moty
wy działań sprawców, ofiar i świadków zbrodni.
Kwestiom metodyki natomiast poświęcona była
trzydniowa konferencja „Postawy i zachowania
wobec rzeczywistości II wojny światowej i Holo
kaustu – jak je analizować z uczniami?”.

INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION
ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST

2

Almost all of the approximately 1.43 million visi
tors to the Memorial were guided in 18 languages
by nearly 300 educators. The factual accuracy of
their work is supervised by the International Cent
er for Education about Auschwitz and the Holo
caust.

Institute, a Polish‑Lithuanian seminar conducted
jointly with the Secretariat of the International
Commission for the Investigation of the Crimes of
the Nazis and Soviet Occupation Regime in Lithu
ania, and the International Summer Academy for
English‑speakers.

The guides’ procedures were changed in 2012,
above all on the grounds of the former Auschwitz II‑Birkenau camp. The essence of this part of
the tour is a fuller presentation to visitors of the
fate of the decided majority of the victims of Ausch
witz—the deported Jews who were murdered in the
gas chambers immediately after arrival and selec
tion. Only afterwards does the narration concen
trate on the grounds themselves, the history of the
camp, and the housing and sanitary conditions.

In 2012, a total of 8 543 people took part in indepth educational programs.

The Education Center is involved in many pro‑
jects, conferences, and seminars in the frame
work of in‑depth forms of education including
the Polish‑Dutch Teaching the Holocaust from
a European Perspective (in cooperation with the
Anne Frank House in Amsterdam), seminars for
Polish and Israeli educators, guides, and teachers
organized in cooperation with the Yad Vashem

Diplomats from countries all over the world
including Argentina, Guatemala, India, Costa
Rica, Nigeria, Kenya, Peru, Thailand, Uganda, and
Rwanda participated in two Raphael Lemkin Semi
nars organized jointly with the Auschwitz Institute
for Peace and Reconciliation and the UN.
More than 100 people attended a national schol
arly conference on Auschwitz and the Holocaust
against the Background of Genocide in the 20th
and 21st Centuries. Attention was directed to the
fates and motivations of perpetrators, victims,
and bystanders. A three‑day conference on Atti
tudes and Behavior in the Realities of World War
II and the Holocaust: Analyzing Them with High‑
-School Students covered methodological issues.

1.

Uczestnicy
międzynarodowego
seminarium
poświęconego
Auschwitz
w kontekście praw
człowieka
	Participants
in an international
conference on
Auschwitz in
the context of
human rights
2.

Odwiedzający
oprowadzani
są przez blisko
300 edukatorów
Muzeum
Visitors are guided
by almost 300
Museum educators
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Międzynarodowe Centrum Eduk acji
o Auschwitz i Holok auście

Specjalnie dla uczniów szkół podstawowych
Centrum Edukacji opracowało lekcję muzeal
ną dostosowaną do możliwości emocjonalnych
uczestników. Uczniowie zwiedzają tylko wybrane
miejsca byłego obozu, poznając podstawowe fakty
dotyczące historii II wojny światowej i Auschwitz.
1.

54

Prezentacja
wystawy
poświęconej
mniejszościom
narodowym,
przygotowanej
w ramach projektu
„Nauczanie
o Holokauście
z perspektywy
europejskiej”

W dotarciu z wiedzą o Auschwitz do jak najszer
szego grona odbiorów służą też projekty e‑lear
ningowe. W 2012 r. na stronie internetowej udo‑
stępniono pierwszą otwartą lekcję „Auschwitz
– obóz koncentracyjny i zagłady”. Jest to kom
pendium wiedzy o historii obozu Auschwitz
zawierające tekst historyczny, ale także opraco
wane multimedialnie fragmenty relacji byłych

więźniów, fotografie i dokumenty archiwalne
czy przykłady sztuki wykonanej przez więź
niów obozu. Lekcję przetłumaczono już na język
angielski.
Dla uhonorowania osób zajmujących się podtrzy
mywaniem i przekazywaniem pamięci o historii
Auschwitz dyrektor Muzeum ustanowił specjalną
nagrodę „Światło Pamięci”. Jej pierwszym laure
atem został prof. Władysław Bartoszewski, które
mu wyróżnienie wręczono podczas uroczystego ju
bileuszu jego 90. urodzin. Nagrodę otrzymała także
Krystyna Oleksy, wicedyrektor Muzeum Auschwitz‑Birkenau, współtwórczyni MCEAH, która
w 2012 r. przeszła na emeryturę po 37 latach pracy.

INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION
ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST

1

The Education Center has developed a special
museum lesson for elementary
‑school stu‑
dents, adapted to the emotional capacity of the
participants. The pupils visit only selected sites
in the former camp as they learn basic facts about
the history of World War II and Auschwitz.
The e‑learning project is another way of bringing
knowledge about Auschwitz to the widest possible
audience. The first open lesson went on-line,
Auschwitz—Concentration Camp and Extermina
tion Center in 2012. It is a compendium of infor
mation about the history of the Auschwitz camp
including not only a historical text but also edited
multimedia excerpts from accounts by former

prisoners, photographs, documents, and examples
of art works made in the camp by prisoners. The
lesson has already been translated into English.
The director of the Museum has established a spe
cial prize, The Light of Remembrance, to honor
people engaged in maintaining and propagating
remembrance about the history of Auschwitz.
The first recipient is Professor Władysław Barto
szewski, who received the distinction during the
gala celebrations of his 90th birthday. Another re
cipient of the award was Krystyna Oleksy, deputy
director of the Auschwitz‑Birkenau Museum and
co‑founder if the ICEAH, who retired in 2012 after
37 years of employment.

Alicjia Białecka
Kierownik Sekcji
Programowej MCEAH
Od 2013 r. Pełnomocnik
ds. nowej wystawy stałej
Head of ICEAH
Program Section
From 2013 Plenipotentiary
for the new main exhibition

1.

Presentation of an
exhibition devoted
to national minorities
prepared as part
of the Teaching the
Holocaust from
a European
Perspective project
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WOLONTARIAT

1

Młodzi ludzie z całego świata zgłaszają się, by w ra
mach praktyk studenckich lub wolontariatu dzia
łać na rzecz Miejsca Pamięci.
Najaktywniejsi z nich zostali po raz pierwszy
w 2012 r. uhonorowani nowo utworzoną nagrodą
„Gdyby zabrakło dziesięciu...”. Jest ona wyrazem
szczególnego uznania i wdzięczności dla tych, któ
rzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczyniają
się do podtrzymywania i propagowania pamięci
o Auschwitz i Zagładzie.

Anna Płoszczyca
Kierownik
Biura Wolontariatu
Head of Volunteer Bureau
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W 2012 r. na terenie Muzeum pracowały m.in.
grupy młodzieży niemieckiej ze szkół zawodo
wych związanych z koncernem Volkswagena.
Pod opieką specjalistów Muzeum wykonali oni
konserwację ok. 600 sztuk butów ofiar Ausch
witz.

W pracowniach konserwatorskich studenci z Kolo
nii w Niemczech brali udział w pracach odpowiada
jących specjalizacjom konserwatorskim będących
przedmiotem ich studiów. Praktyka obejmowała
m.in. inwentaryzację napisów znajdujących się na
ścianach w blokach więźniarskich oraz opis sta
nu zachowania obiektów wykonanych z tworzyw
sztucznych.
Polscy uczniowie z Zespołu Szkół Leśnych i Eko
logicznych w Brynku, jak co roku od ponad 30 lat,
pielęgnowali zieleń na terenie Miejsca Pamięci,
a studenci z Akademii Podlaskiej w Siedlcach po
magali w konserwacji butów więźniarskich i lamp
obozowych.
Studenci z Wydziału Budownictwa Politechniki
Śląskiej wykonali inwentaryzację architektoniczno‑budowlaną kilku poobozowych obiektów.

VOLUNTEERS

2

Young people from all over the world inquire about
student internships or volunteering to help the
Memorial.
The most active among them were honored for
the first time in 2012 with the special If Not For
Those Ten award, an expression of special rec
ognition and gratitude to those who contribute
through their work and commitment to maintain
ing and propagating the remembrance of Ausch
witz and the Holocaust.
Among those working on the Museum grounds
in 2012 were groups of German youths from vo
cational schools affiliated with the Volkswagen
company. Under the guidance of Museum special
ists, they conserved about 600 shoes of Auschwitz
victims.

At the conservation workshop, students from Co
logne, Germany, participated in tasks appropriate
to their areas of specialization, including an inven
tory of writing on the walls in the prisoner blocks
and a description of the condition of items made of
synthetic materials.
As they have done every year for more than three
decades, Polish students from the Forestry and Eco
logical School Complex in Brynek worked on the
upkeep of vegetation at the Memorial, and students
from the Podlasie Academy in Siedlce helped in the
conservation of prisoners’ shoes and camp lamps.
Students from the Faculty of Engineering of the
Silesian University of Technology performed an in
ventory of the architectural construction of several
camp sites.

1.

Nagroda
przyznawana
wolontariuszom
Muzeum
Award presented
to Museum
volunteers

2.

Niemieccy
praktykanci
podczas spotkania
z zastępcą dyrektora
Muzeum
German apprentices
during a meeting
with the deputy
director of the
Museum
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Finanse
Istnienie Miejsca Pamięci umożliwia bezpośrednie
i naoczne poznanie Auschwitz. Oryginalne obiek
ty i przedmioty poobozowe opowiadają tę historię
w sposób niemożliwy do przekazania poprzez sło
wo drukowane czy obraz. Musimy mieć pewność,
że będą one trwać. Dla ludzi, którzy przyjdą tu
w przyszłości i będą chcieli zobaczyć to miejsce
i uczcić pamięć pomordowanych.

Małgorzata Mentelska
Główna księgowa
Head Accountant

Zachowanie pamięci wymaga nakładów finanso
wych. Utrzymanie autentyzmu tego Miejsca to
przedsięwzięcie przerastające budżetowe możliwo
ści naszego Muzeum. Dlatego oprócz przychodów
własnych i dotacji polskiego Ministerstwa Kultu‑
ry i Dziedzictwa Narodowego tak duże znacze
nie ma pozyskiwanie środków zewnętrznych. Stąd
w budżecie środki europejskie oraz Fundacja
Auschwitz‑Birkenau (więcej str. 26-29).

Budżet
Przychody własne Muzeum

24,8 mln zł

Dotacja Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

15,7 mln zł

Projekt unijny w ramach
Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko

5,6 mln zł

Projekt unijny w ramach grantu
bezpośredniego z Komisji
Europejskiej, środki przekazane
w 2012 r. ramach II transzy

4,1 mln zł

Fundacja Auschwitz‑Birkenau,
środki przekazane w 2012 roku

1,7 mln zł

Środki celowe Ministerstwa Kul
tury i Dziedzictwa Narodowego
• Nowe Centrum Obsługi
Odwiedzających

0,6 mln zł

• Budowa instalacji elektrycznej
w dwóch blokach

0,1 mln zł

• Wsparcie projektu
realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko

0,9 mln zł

Fundacja Pamięci Ofiar
Auschwitz-Birkenau
Razem

47 % –	Przychody własne Muzeum
29 % –	Dotacja Ministerstwa Kultury
		 i Dziedzictwa Narodowego
18 % –	Projekty unijne
3%

– Fundacja Auschwitz‑Birkenau

3 % –	Środki celowe
		 Ministerstwa Kultury
		 i Dziedzictwa Narodowego

17 tys. zł
53,5 mln zł

Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Re‑
gionalnego w ramach Programu Operacyjne‑
go Infrastruktura i Środowisko na lata 2007
‑2013 zostały przeznaczone na kontynuację
konserwacji drewnianych baraków byłego obozu
Auschwitz II‑Birkenau oraz prace konserwator
skie przy dwóch poobozowych barakach w byłym
obozie Auschwitz I.
Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau
wsparła działania edukacyjne i wydawnicze, a tak
że sfinansowała wiele wspólnych projektów bez
pośrednio – na łączną sumę 368 tys. złotych.

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 1862, 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
Możliwe jest także wsparcie Miejsca Pamięci bezpośrednio z naszej strony internetowej
www.auschwitz.org
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FINANCES
The existence of the Memorial makes it possible to
encounter Auschwitz directly, with one’s own eyes.
The original camp buildings and objects tell this his
tory in a way that cannot be conveyed through the
printed word or pictures. We must have the assur
ance that it will endure. For people who come here in
the future, who will want to see this place and com
memorate the victims.
Maintaining remembrance requires financial input.
Upholding the authenticity of this place is an un
dertaking that exceeds the budgetary resources of
our Museum. That is why, in addition to our own
income and appropriations from the Polish Minis‑
try of Culture and National Heritage, obtaining
outside funding is so important. Thus our budget
includes funds from the European Union and the
Auschwitz‑Birkenau Foundation (see p. 26-29).

Budget
Income generated by the Museum

€ 6,0 million

Appropriations from
the Polish Ministry of Culture
and National Heritage

€ 3,8 million

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

€ 1,4 million

EU project under the framework
of the direct grant of the European
Commission, transfer of funds in
2012 under the II tranche

€ 1,0 million

Auschwitz Birkenau Foundation,
funds transferred in 2012

€ 0,4 million

Earmarked appropriations
from the Polish Ministry
of Culture and National Heritage
• New Visitor Service Center

€ 158 thousand

• Construction of electrical
installations in two block

€ 22 thousand

• Support for the project
implemented within the
framework of the Infrastructure
and Environment Operational
Program

€ 227 thousand

Memorial Foundation for
the Victims of Auschwitz-Birkenau

€ 4 thousand

Total

47 % – Income generated by the Museum
29 % –	Appropriations from
		 the Polish Ministry of Culture
		 and National Heritage
18 % –	European programs
3%

–	Auschwitz‑Birkenau Foundation

3 % –	Earmarked appropriations
		 from the Polish Ministry of Culture
		 and National Heritage

€ 13 million

Grants from the European Regional Develop‑
ment Fund within the framework of the Infra‑
structure and Environmental Operational Pro‑
gram for the years 2007‑2013 were designated for
the continuation of the conservation of wooden bar
racks in the former Auschwitz II‑Birkenau camp and
conservation work on two original camp barracks in
the former Auschwitz I camp.
The Memorial Foundation for the Victims of
Auschwitz-Birkenau supported educational and
publishing at the Memorial, as well as, financed
many of the mutual projects directly—for a total of
90 thousand euros.

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 1862, 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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TERENY I OBIEKTY

Adam Kukla
Szef Służby
Ochrony Muzeum
Head of Museum
Security

1.

Były obóz
Auschwitz I

2. Były obóz
	Auschwitz II‑
‑Birkenau
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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 hekta
rach znajdują się też m.in. kilometry dróg utwar
dzonych, rowów melioracyjnych oraz tory kole
jowe z bocznicą. Stałej konserwacji poddana jest
zieleń niska, a także drzewostan historyczny i po
wojenny (w tym ok. 20 hektarów lasu).

ZBIORY
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.:
• ponad 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;
ponad 5,5 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
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GROUNDS AND BUILDINGS
Protection and conservationist care extends to more
than 150 immovable objects (buildings), about 300
ruins and vestiges of the camp including the ruins of
four gas chambers and crematoria in Birkenau that
are especially important for the history of Ausch
witz, more than 13 kilometers of fencing, and more
than three thousand concrete fence posts. On almost
200 hectares of grounds there are also kilometers 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:
• more than 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;
more than 5,5 thousand works of visual art
(about 2,000 of which were made by prisoners).
Almost two tons of hair cut from the heads of de
ported women are also under the care of the Memo
rial.

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;

1.

The former
Auschwitz I camp

2.	The former
Auschwitz II‑
‑Birkenau camp
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Jarek Mensfelt
Rzecznik prasowy
Spokesman

1.

Były obóz
Auschwitz II‑
‑Birkenau

2.

Historyczna
brama byłego obozu
Auschwitz I
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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;
165 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;
274 tomy zespołu „Wspomnienia”, zawierają
cych ponad 1,4 tys. wspomnień byłych więź
niów obozów koncentracyjnych, robotników
przymusowych, mieszkańców Ziemi Oświę
cimskiej itp., w sumie ponad 45 tys. stron;
78 tomów akt procesowych komendanta obo
zu Rudolfa Hössa i załogi obozu Auschwitz,
w sumie ponad 16 tys. stron;
195 tomów zespołu „Ankiety” wypełnione
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.
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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 Board 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;
165 volumes of the Statements fond, containing
over 3,500 accounts by former concentration
camp prisoners, forced laborers, residents of the
Auschwitz area, etc., totaling over 30,000 pages;
274 volumes of the Memoirs fond, containing
more than 1,400 memoirs by former concentra
tion camp prisoners, forced laborers, residents
of the Auschwitz area, etc., totaling over 45,000
pages;
78 volumes of court documents from the trial
of camp commandant Rudolf Höss and the
garrison of the Auschwitz camp, totaling over
16,000 pages;
195 volumes of the fond of Questionnaires
filled out by former prisoners, about 20,000
pages;
27 volumes of thematic questionnaires distrib
uted among former prisoners, totaling 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.

Monika
Korzeniowska‑Malec
Biuro Prasowe
Press Office
1.

The former
Auschwitz II‑
‑Birkenau camp

2.	The historic
gate of the former
Auschwitz I camp
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Struktur a Muzeum
DYREKTOR MUZEUM
MUSEUM DIRECTOR
dr Piotr M.A. Cywiński

Z‑CA DYREKTORA
DEPUTY DIRECTOR
Rafał Pióro

ARCHIWUM
archIves
dr Wojciech Płosa

REPOZYTORIUM CYFROWE
DIGITAL REPOSITORY
dr Krzysztof Antończyk

dr Piotr Setkiewicz

DZIAŁ FINANSOWO‑KSIĘGOWY
FINANCIAL‑ACCOUNTING DEPARTMENT
Małgorzata Mentelska

DZIAŁ ZBIORÓW
COLLECTIONS DEPARTMENT

Pełnomocnik
ds. nowej wystawy stałej
Plenipotentiary
for the new main exhibition

DZIAŁ konserwacji
PRESERVATION DEPARTMENT

Alicja Białecka

Elżbieta Cajzer
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DZIAŁ NAUKOWY
RESEARCH DEPARTMENT

Jolanta Banaś‑Maciaszczyk

SEKCJA WIZERUNKU I KOMUNIKACJI
PUBLIC RELATIONS SECTION

SEKCJA KONSERWATORSKA
CONSERVATION SECTION

Jarek Mensfelt

Aleksandra Papis

RADCA PRAWNY
LEGAL ADVISER

SEKCJA REMONTOWO‑BUDOWLANA
Head of Repair
and Construction Section

Maria Bies‑Matonóg

Krzysztof Soja

INSPEKTOR PPOŻ.
FIRE PREVENTION INSPECTOR

DZIAŁ OCHRONY MUZEUM
HEAD OF MUSEUM SECURITY

INSPEKTOR DS. BHP
HEALTH AND SAFETY INSPECTOR

Adam Kukla

Zofia Błaszczyńska

MUSEUM STRUCTURE

Z‑CA DYREKTORA
DEPUTY DIRECTOR

Z‑CA DYREKTORA
DEPUTY DIRECTOR

Anna Skrzypińska

Andrzej Kacorzyk

DZIAŁ ADMINSTRACYJNY
ADMINISTRATIVE DEPARTMENT

DZIAŁ WYSTAWIENNICZY
EXHIBITION DEPARTMENT
Teresa Zbrzeska

SEKRETARIAT
OFFICE MANAGER
Anna Mensfelt

SEKCJA PRAWNO‑KANCELARYJNA
LEGAL‑NOTARIAL SECTION
Arkadiusz Juszczyk

BIURO WSPÓŁPRACY Z BYŁYMI WIĘŹNIAMI
BUREAU FOR COOPERATION
WITH FORMER PRISONERS

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM
EDUKACJI O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE
INTERNATIONAL CENTER
FOR EDUCATION ABOUT AUSCHWITZ
AND THE HOLOCAUST
SEKCJA PROGRAMOWA
PROGRAM SECTION
Marta Berecka

Jadwiga Dąbrowska

SEKCJA OBSŁUGI ODWIEDZAJĄCYCH
VISITOR SERVICES SECTION

SEKCJA INFORMATYCZNA
IT SECTION

Magdalena Luranc

Artur Misterek

SEKCJA E‑LEARNINGU
E‑LEARNING SECTION

KADRY
HUMAN RESOURCES

Agnieszka Juskowiak‑Sawicka

Stanisława Bajer

BIURO WOLONTARIATU
VOLUNTEER BUREAU

SPECJALISTA DS. OC
CIVIL DEFENSE SPECIALIST

Anna Płoszczyca

Marek Giżycki

DZIAŁ WYDAWNICZY
PUBLICATION DEPARTMENT
Jadwiga Pinderska‑Lech

BIBLIOTEKA
LIBRARY
dr Jadwiga Badowska‑Buczak

DZIAŁ GOSPODARCZY
ECONOMICS SECTION
Wojciech Pióro

SEKCJA GOSPODARCZA W BRZEZINCE
ECONOMICS SECTION IN BRZEZINKA
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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 has 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 Polskiej
powołał Międzynarodową Radę Oświęcimską. To
ona rozstrzyga w najtrudniejszych przypadkach
o kierunkach rozwoju Muzeum i jego opieki nad
Miejscem Pamięci. Rada, pod przewodnictwem
prof. Władysława Bartoszewskiego, skupia spe
cjalistów oraz uznane autorytety z wielu państw
świata. Dwukrotnie w roku zbiera się dla rozpa
trywania wszystkich spraw, które wymagają szer
szych debat przed powzięciem decyzji dla przy
szłości 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.

Członkowie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej 2012‑2018
Przewodniczący / Chairman

prof. 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
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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 / Chairman

Krystyna Oleksy
Członkowie / Members

Anda Rottenberg

prof. Stanisław Krajewski

Kazimierz Albin

prof. Edward Kosakowski

rev. / ks. Jan Nowak

Piotr Hertig

prof. Tomasz Gąsowski

dr 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
Polish Republic
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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

Anna Skrzypińska

Zastępca dyrektora
Deputy Director

+ 48 33 844 8188
fax +48 33 843 1862

anna.skrzypinska@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

Małgorzata
Mentelska

Główna Księgowa
Head Accountant

+ 48 33 844 8080

malgorzata.mentelska@auschwitz.org

Magdalena Tabak

Asystentka dyrekcji
Directors’ Assistant

+48 33 844 8003

magdalena.tabak@auschwitz.org

Anna Mensfelt

Kierownik Sekretariatu
Head of Director’s Office

dr Wojciech Płosa

Kierownik Archiwum
Head of Archives

+48 33 844 8007

wojciech.plosa@auschwitz.org

Elżbieta Cajzer

Kierownik Działu Zbiorów
Head of Collections Department

+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

Ewa Bazan

Informacja o Byłych Więźniach
Office for Information
on Former Prisoners

+48 33 844 8009

archiwum@auschwitz.org

Jolanta
Banaś‑Maciaszczyk

Kierownik Działu Konserwacji
Head of Preservation Department

+48 33 844 8020

jolanta.banas@auschwitz.org

Aleksandra Papis

Kierownik Sekcji Konserwatorskiej
Head of Conservation Section

+48 33 844 8171

aleksandra.papis@auschwitz.org

Krzysztof Soja

Kierownik Sekcji Remontowo‑Budowlanej
Head of Repair and Construction Section

+48 33 844 8027

krzysztof.soja@auschwitz.org

Adam Kukla

Szef Służby Ochrony Muzeum
Head of Museum Security

+48 33 844 8085

adam.kukla@auschwitz.org

Teresa Zbrzeska

Kierownik Działu Wystawienniczego
Head of Exhibition Department

+48 33 844 8049

teresa.zbrzeska@auschwitz.org

Alicja Białecka

Pełnomocnik ds. nowej wystawy stałej
Plenipotentiary for the new main exhibition

+48 33 844 8141

alicja.bialecka@auschwitz.org

Marta Berecka

Kierownik Sekcji Programowej MCEAH
Head of ICEAH Program Section

+48 33 844 8062

marta.berecka@auschwitz.org

Magdalena Luranc

Kierownik Sekcji Obsługi Odwiedzających
Head of Visitor Services Section

+48 33 844 8096

magdalena.luranc@auschwitz.org

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

CONTACTS

Imię i nazwisko
Name

Magdalena
Urbaniak

Funkcja
Position

Telefon / Fax
Telephone
and fax number

E‑mail

Sekcja Obsługi Odwiedzających
rezerwacja przewodników, oficjalne delegacje +48 33 844 8101
magdalena.urbaniak@auschwitz.org
Visitor Service Section
fax +48 33 843 2227
–guides reservation

Anna Płoszczyca

Kierownik Biura Wolontariatu
Head of Volunteer Bureau

+48 33 844 8149

wolontariat@auschwitz.org

Wanda Hutny

Obsługa ekip filmowych
Film Service

+48 33 844 8097
fax +48 33 843 2227

wanda.hutny@auschwitz.org

Agnieszka
Juskowiak‑Sawicka

Kierownik Sekcji E‑learningu
Head of E‑learning Section

+48 33 844 8068

agnieszka.juskowiak@auschwitz.org

Jadwiga
Pinderska‑Lech

Kierownik Działu Wydawniczego
Head of Publications Department

+48 33 844 8054

jadwiga.lech@auschwitz.org

Artur Misterek

Kierownik Sekcji Informatycznej
Head of IT Section

+48 33 844 8150

artur.misterek@auschwitz.org

Jadwiga Dąbrowska

Biuro Współpracy z b. Więźniami
Section for Former Prisoners’ Affairs

+48 33 844 8110

jadwiga.dabrowska@auschwitz.org

Arkadiusz Juszczyk

Kierownik Sekcji Prawno‑Kancelaryjnej
Head of the Legal‑Notarial Section

+48 33 844 8138

arkadiusz.juszczyk@auschwitz.org

Wojciech Pióro

Kierownik Działu Gospodarczego
Head of Economics Section

+48 33 844 8065

wojciech.pioro@auschwitz.org

Stanisława Bajer

Kadry
Human Resources

+48 33 844 8112

kadry@auschwitz.org

Marek Giżycki

Specjalista ds. OC
Civil Security Inspector

+48 33 844 8115

muzeum@auschwitz.org

dr Jadwiga
Badowska‑Buczak

Kierownik Biblioteki
Head of Library

+48 33 844 8060

biblioteka@auschwitz.org

dr Piotr Setkiewicz

Kierownik Działu Naukowego
Head of Research Department

+48 33 844 8042

piotr.setkiewicz@auschwitz.org

Jarek Mensfelt

Rzecznik prasowy
Museum Spokesman

+48 33 844 8058

jarek.mensfelt@auschwitz.org

Monika
Korzeniowska‑
‑Malec

Biuro Prasowe
Press Office

+48 33 844 8145

monika.korzeniowska@auschwitz.org

Bartosz Bartyzel

Biuro Prasowe
Press Office

+48 33 844 8043

bartosz.bartyzel@auschwitz.org

Paweł Sawicki

Biuro Prasowe
Press Office

+48 33 844 8126

pawel.sawicki@auschwitz.org

Jacek Kastelaniec

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

+48 608 300 677

jacek.kastelaniec@fab.org.pl
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