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WPROWADZENIE

dr Piotr M.A. Cywiński
Dyrektor
Director

Szanowni Państwo,
Czy dziś jeszcze potrzebujemy autentyzmu Miejsca
Pamięci? W dobie dostępu do książek, do filmów, do
przekazu cyfrowego...? Czy jest jeszcze coś wielkiego, co nie zostało powiedziane?
Dziś są jeszcze wśród nas Świadkowie tamtych dni.
Niedługo zostaniemy sami. Moje pokolenie staje się
pomału pokoleniem osamotnionym. Dorosłym, ale
nie wiadomo, czy dojrzałym. Ostrzeżonym, ale czy
czujnym? Wiedzącym, ale czy rozumiejącym? Pozostaną wśród nas Ich – Ocalałych – świadectwa, relacje, opisy. I pozostanie autentyzm Miejsca Pamięci
Auschwitz-Birkenau. Największego obozu koncentracyjnego i jedynego wielkiego ośrodka Zagłady,
którego nie udało się Niemcom zrównać z ziemią.
Symbolu potwornej całości. Pars pro toto.
Autentyzm też jest świadectwem. Innym jednak od
relacji byłych więźniów. Słowa Primo Leviego, Imre
Kertésza, Elie Wiesela i wielu innych są wielkim
wyzwaniem dla wyobraźni powojennego człowieka.
Wizyta w Miejscu Pamięci ową rozbudzoną słowami wyobraźnię zakorzenia, umieszcza w konkretnej
przestrzeni, na namacalnym gruncie, w bezwzględnie doświadczalnej rzeczywistości.
W ten sposób słowa Ocalałych i Miejsce Pamięci potrzebują siebie nawzajem. Miejsce urzeczywistnia słowa. Słowa uczytelniają Miejsce.



Wyłącznie od nas zależy, czy pokolenia naszych
wnuków będą mogły zobaczyć pozostałości poobozowe. Dziesięć lat temu prawie wszystkie z 45 baraków murowanych byłego obozu kobiecego Birkenau
były dostępne dla zwiedzających. Dziś otwartych
pozostało zaledwie kilka. Prace konserwatorskie
muszą rozpocząć się w 2012 r. i nabrać możliwie
szybko regularnego rytmu. W przeciwnym razie
jeszcze za naszych czasów stojące baraki obrócą się
w ruiny. A do dziś tylko trzy kraje (Niemcy, Austria
i Stany Zjednoczone) podjęły decyzje o przekazaniu poważnych sum na fundusz żelazny Fundacji
Auschwitz-Birkenau. Kilka innych państw przekazało pomniejsze sumy. Zebraliśmy w ten sposób
80 milionów euro. Do zebrania pozostaje jeszcze
40 milionów.
Walka z czasem, destrukcją historycznej przestrzeni poobozowej jest dzisiaj moim największym wyzwaniem i naszą wspólną odpowiedzialnością. Wobec ofiar, wobec Ocalałych, ale i wobec przyszłych
pokoleń. Naszych dzieci, wnuków i prawnuków.

Piotr
M.A.
Cywiński
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INTRODUCTION

Dear Friends,
Do we still need the authenticity of the Memorial today, in the age of access to books, to films, to digital
communication? Are there still any great things that
have not been said?
Today, there are still Witnesses to those days among
us. Before long, we will be left alone. My generation
is slowly being left on its own. We are grown up, but
are we mature? Warned, but are we vigilant? Knowing, but do we understand? The testimony, accounts,
and descriptions by them—the Survivors—remain
among us. And the authenticity of the AuschwitzBirkenau Memorial remains. The largest concentration camp and the sole large extermination center
that the Germans did not manage to raze to the
ground. A symbol of a ghastly whole. Pars pro toto.
Authenticity is also testimony. Yet it differs from the
accounts by former prisoners. The words of Primo
Levi, Imre Kertész, Elie Wiesel, and many others are
a great challenge to the imagination of postwar humanity. A visit to the Memorial gives roots to that
imagination awakened by words, placing it in a concrete space, on tangible ground, in uncompromisingly experienced reality.
In this way the words of the Survivors and the
Memorial need each other. The place makes the

words real. The words make the place comprehensible.
It is up to us and no one else whether the generation
of our grandchildren will be able to see the original remains of the camp. Ten years ago, almost all
of the forty-five brick barracks at the old Birkenau
women’s camp were accessible to visitors. Today only
a few remain open. Preservation work must begin in
2012 and proceed at a quick, steady pace. Otherwise
the barracks still standing will fall to ruin before our
eyes. Yet to this day only three countries (Germany,
Austria, and the United States) have made the decision to pay serious money into the emergency fund
of the Auschwitz-Birkenau Foundation. A few other
countries have conveyed smaller amounts. In this
way, we have raised eighty million euro. Forty million more must still be raised.
The fight against time and the destruction of the
historical space of the original camp is today my
greatest challenge and our shared responsibility—
to the victims and to the Survivors, but also to future generations. Our children, grandchildren, and
great grandchildren.

Dr. Pi
Piotr
M.A.
Cywiński
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iń ki
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Zwłaszcza teraz, gdy narasta antysemityzm, zachowanie pamięci o Szoa i przywoływanie imion tych,
którzy zginęli z rąk nazistów, oraz nauczanie młodych pokoleń o tym okropnym rozdziale historii jest
konieczne. Stąd też zasadnicza rola, jaką odgrywa
w tym kontekście Muzeum Auschwitz. Chcę niniejszym wyrazić swe uznanie dla sprawozdania, które
otrzymałem – uosabia ono oddanie, z jakim tak wielu wyjątkowych ludzi stara się nie dopuścić do zapomnienia o Szoa.
Especially in this period of rising anti-Semitism,
preserving the memory of the Shoah, invoking the
names of those that perished at the hands of the Nazis, and teaching the young generations this terrible
chapter is essential. For this reason the role that the
Auschwitz-Birkenau Museum plays in this context is
vital. I want to convey my deep appreciation for the
report you sent me that embodies the commitment
of so many exceptional people to keep the embers of
the Shoah burning, ensuring that it is never forgotten.

Shimon Peres
Prezydent Izraela
President of Israel
Odpowiedzialność wynikająca z Szoa jest i pozostanie
częścią niemieckiej tożsamości. Nie ma żadnej wątpliwości co do tego, że zachowanie pamięci u potomnych
Niemcy uważają za swoją misję. Pańskie starania oraz
zabiegi tak wielu innych ludzi, by Miejsce Pamięci
Auschwitz-Birkenau zachować jako miejsce upamiętnienia, ale także przestrogi, są niezwykle ważne i cenne w wypełnianiu tego zadania. Za to Panu z głębi
serca dziękuję.
The responsibility stemming from the Shoah is and
shall remain a part of the German identity. There
can be no doubt that Germans regard the preservation of this memory for posterity as their mission.
Your efforts and those of so many other people to
preserve the Auschwitz Memorial as a place of remembrance, but also as a warning, are exceptionally
important in meeting this task. For this I thank you
from the depths of my heart.

Horst Köhler
Prezydent Republiki Federalnej Niemiec
President of the Federal Republic of Germany



Składam Panu wyrazy uznania w związku z tą inicjatywą [utworzenia Funduszu Wieczystego na
rzecz zachowania Miejsca Pamięci Auschwitz], którą
uważam za absolutnie niezbędną, biorąc pod uwagę
fakt, że coraz mniej jest wśród nas świadków, którzy
mieli nieszczęście doświadczyć na sobie, bardziej lub
mniej bezpośrednio, nazistowskiego Holokaustu,
a tym samym coraz mniej jest tych, którzy mogą
powiedzieć coś o tragedii, jaką to wydarzenie było
dla ludzkości. Dlatego też naszym obowiązkiem jest
przejąć po nich spuściznę i nie pozwolić, by zatarciu
uległa pamięć, którą winniśmy przekazywać z pokolenia na pokolenie.
I congratulate you on this initiative [the establishment of the Perpetual Fund to rescue the Auschwitz Memorial], which I regard as absolutely essential in view of the fact that there are among
us fewer and fewer of the witnesses who had the
misfortune to experience the Nazi Holocaust more
or less directly, and thus fewer and fewer of those
who can tell us something about how tragic that
event was for mankind. Therefore as well it is our
obligation to take up their legacy and refuse to allow the fading of the memory that we should pass
on from generation to generation.

José Luis Rodríguez Zapatero
Premier Hiszpanii
Prime Ministre of Spain
Dziękuję za waszą niezwykle istotną pracę wkładaną
w zachowanie pamięci o tym Miejscu. Świadomość,
że tak wielu młodych ludzi odwiedza to Miejsce Pamięci, jest niezwykle krzepiąca. Życzę wytrwałości
i odwagi w przeciwdziałaniu bierności, o której piszecie.
I appreciate your vital work to preserve the memory of this site, and am encouraged that so many
young people are visiting the Memorial. I wish you
strength and courage in countering the passivity
that you write about.

Quentin Bryce
Gubernator Generalna Australii
Governor-General
of the Commonwealth of Australia

INTERNATIONAL VOICES OF SUPPORT

Dziękuję za gorliwość w krzewieniu świadomości
historycznej i doceniam każdy wysiłek zmierzający
w stronę realizacji edukacyjnego wymiaru Muzeum.
I thank you for your zeal in fostering historical
awareness and I appreciate every effort aimed at realizing the educational dimension of the Museum.

+Józef Michalik
Metropolita Przemyski
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Archbishop of Przemyśl
Chairman of the Conference of the Polish Episcopate
Zachowaniu i pielęgnowaniu tej straszliwej pamięci,
która ma na celu zapobiec powtórzeniu się jakichkolwiek przejawów nienawiści między ludźmi, winna służyć przede wszystkim edukacja młodego pokolenia.
Aktywizacja młodych ludzi i włączenie drzemiącego
w nich potencjału oraz zaangażowania w realizację celów Muzeum przyniesie w przyszłości wiele dobrych
owoców.
The maintenance and upkeep of this horrific memory, intended to prevent the repetition of any signs
of hatred among people, should serve above all the
education of the younger generation. Getting young
people involved and awakening the potential and
commitment slumbering within them for the realization of the goals of the Museum will yield much
positive fruit in the future.

+Sawa
Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski
Orthodox Metropolitan of Warsaw and All Poland
Gratuluję licznych inicjatyw podejmowanych dla upamiętnienia tragicznej przeszłości tego miejsca zbrodni
nazistowskiej polityki.
Congratulations on the numerous initiatives undertaken for the sake of the remembrance of the tragic
past of this scene of the crimes of Nazi policy.

Abp / Archbishop Stanisław kard. / Cardinal Dziwisz
Arcybiskup Metropolita Krakowski
Archbishop Metropolitan of Cracow

Zachowując pamięć o Auschwitz, dbacie o to, by
przyszłe pokolenia nie zapomniały o barbarzyństwie
sprawców, odwadze tych, którzy stawili opór oraz
współczuciu i człowieczeństwie tych, którzy ryzykowali własne życie, by móc ratować innych.
By preserving the memory of Auschwitz you are
helping to ensure that future generations will not
forget the barbarity of the perpetrators, the courage of those who resisted, and the compassion and
humanity of those who risked their lives to rescue
others.

Lee Feinstein
Ambasador USA w Polsce
Ambassador of the United States in Poland
Przyjazd do Oświęcimia był dla mnie poruszającym
i znaczącym doświadczeniem. To miejsce nie pozwala
nam zapomnieć o strasznych konsekwencjach antysemityzmu i bezgranicznej nienawiści.
It was a moving, very special experience for me to
come to Oświęcim. This place makes us aware that
we all are not allowed to forget the dreadful consequences of anti-Semitism and boundless hate.

Hans-Gert Pöttering
b. przewodniczący Parlamentu Europejskiego, europoseł
former President of the European Parliament, MEP
Jako Ocalały z Holokaustu i osoba, która spędziła całe
życie na podkreślaniu znaczenia pamięci zbiorowej,
wdzięczny jestem za to, iż jest takie miejsce w Polsce,
gdzie opowiada się o losach i przekazuje pamięć o pokoleniu, którego już nie ma wśród nas.
As someone who has survived the Holocaust and has
spent a lifetime focusing on the need for collective
memory, I am grateful that there is a place in Poland
that conveys the stories and memories of the bygone
generation.

Eli Zborowski
Przewodniczący Amerykańskiego i Międzynarodowego
Stowarzyszenia na rzecz Yad Vashem
Chairman of the American &
International Societies for Yad Vashem
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STYCZEŃ
14 stycznia
Spotkanie Międzynarodowej Grupy Konsultacyjnej ds. Nowej Wystawy Głównej. Specjaliści z całego świata zapoznali się ze wstępną koncepcją
planowanej ekspozycji. Debata dotyczyła m.in.
tematów, jakie powinny znaleźć się w głównej osi
narracji oraz najważniejszych jej akcentów.

Paweł Sawicki
Biuro Prasowe
Press Office

1. Prezydent RP
Lech Kaczyński
z odznaczonymi podczas
uroczystości 65. rocznicy
wyzwolenia Auschwitz
2. Uszkodzony
po kradzieży napis
„Arbeit macht frei”
trafił do specjalistycznej
pracowni konserwatorskiej
Muzeum



21 stycznia
Oryginalny napis „Arbeit macht frei”, skradziony w grudniu 2009 r. znad bramy byłego obozu,
powrócił do Muzeum. Na ręce przedstawicieli
Muzeum przekazał go Komendant Główny Policji.
27 stycznia
65. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz.
W uroczystościach wzięli udział byli więźniowie
Auschwitz, prezydent i premier Rzeczypospolitej
Polskiej, premier Izraela, a także delegacje rządowe i parlamentarne z ponad 40 krajów. Prezydent
Lech Kaczyński odznaczył dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau dr. Piotra
M.A. Cywińskiego, dyrektor Muzeum Holokaustu
w Waszyngtonie Sarę Bloomfield oraz dyrektora

Instytutu Yad Vashem Avnera Shaleva. Nagrodzono ich za „wybitne zasługi w działalności edukacyjnej i muzealnej, upamiętniającej ofiary zagłady
nazistowskich obozów pracy, koncentracyjnych
i obozów śmierci oraz za osiągnięcia dla rozwoju
dialogu polsko-żydowskiego”. Rocznicy towarzyszyła konferencja ministrów edukacji z ponad
30 państw zorganizowana przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej oraz otwarcie rosyjskiej wystawy poświęconej wyzwoleniu.

LUTY
9 lutego
Uczestnicy odbywającego się w Częstochowie
Zebrania Plenarnego Europejskich Konferencji
Przełożonych Wyższych skupionych w Unii Konferencji Przełożonych Wyższych Europy odwiedzili Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz. Unia
reprezentuje ok. 400 tys. katolickich zakonników
i zakonnic z 25 krajów Europy.
23 lutego
Austria dołączyła do krajów, które zadeklarowały
sumę wsparcia Funduszu Wieczystego na rzecz
konserwacji autentyzmu byłego obozu Auschwitz.
Będzie to 6 milionów euro (więcej na str. 24-25).
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JANUARY
January 14
The International Advisory Group for the New
Main Exhibition, made up of specialists from all
over the world, examined preliminary conceptual plans for the exhibition and debated which
themes should appear in the main narrative
stream and where the major accents should fall.
January 21
The original Arbeit macht frei inscription, stolen from over the main gate in December 2009,
was returned to Museum representatives by the
Commandant of the Polish Police.

January 27
The sixty-fifth anniversary of the liberation of
Auschwitz. Taking part in the ceremonies were
former prisoners, the president and prime minister of the Polish Republic, the prime minister
of Israel, and government and parliamentary
delegations from more than forty countries.
President Lech Kaczyński decorated Auschwitz-Birkenau State Museum director Dr. Piotr M.A.
Cywiński, Washington Holocaust Museum di-

rector Sara Bloomfield, and Yad Vashem director Avner Shalev for their “outstanding services
in education and museum work commemorating the victims of extermination in Nazi labor,
concentration, and death camps and for their
achievements in the development of Polish-Jewish dialogue.” The anniversary was accompanied by a conference of education ministers from
more than 30 countries organized by the Ministry
of National Education and the opening of the Russian exhibition devoted to the liberation.

FEBRUARY
February 9
Participants in the Plenary Assembly of the European Conferences of Major Superiors, associated in the Union of the European Conferences
of Major Superiors, visited the Auschwitz Memorial and Museum. The union represents about
400,000 Catholic monks and nuns from 25 European countries.
February 23
Austria joined the countries declaring financial support for the Perpetual Fund to preserve
the authenticity of the Auschwitz site, pledging
€6 million (see pp. 24-25).

Bartosz Bartyzel
Biuro Prasowe
Press Office

1. Lech Kaczyński,
President of the Republic
of Poland, with recipients
of medals during
ceremonies marking
the sixty-fifth
anniversary of the
liberation of Auschwitz
2. Damaged during
its theft, the Arbeit macht
frei sign was taken to the
specialized conservation
workshops at the Museum
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1. Symboliczne odsłonięcie
wagonu-pomnika na
rampie w byłym obozie
Auschwitz II-Birkenau
2. 19. Marsz Żywych

MARZEC
10 marca
Podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy
Miejscami Pamięci Auschwitz i Mauthausen. Dotyczy ono wymiany obejmującej ponad 300 tys.
rekordów cyfrowej dokumentacji z archiwów obu
instytucji. Około 33 tys. więźniów Auschwitz
zostało deportowanych do kompleksu obozów
Mauthausen-Gusen, natomiast około 3 tys. więźniów przetransportowano w odwrotnym kierunku – do Auschwitz.

KWIECIEŃ
10 kwietnia
W katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem zginął
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński oraz 95 innych osób. Delegacja miała
złożyć hołd polskim oficerom zamordowanym
w 1940 r. w Katyniu. Wśród ofiar były osoby mocno związane z Muzeum Auschwitz: Tomasz Merta, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego i generalny konserwator zabytków, oraz Andrzej Przewoźnik, sekretarz
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, członek
Rady Muzeum Auschwitz.



12 kwietnia
19. Marsz Żywych. Kilka tysięcy młodych Żydów
z całego świata i liczne grupy polskiej młodzieży
przeszły trasą pomiędzy byłymi obozami Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau. Marsz poświęcony
był pamięci 1,5 mln dzieci, które zginęły w Zagładzie. Przed rozpoczęciem Marszu ambasador Izraela w Polsce, Zvi Rav-Ner, powiedział, że będzie on
w tym roku także hołdem ku czci pary prezydenckiej i ofiar tragicznej katastrofy lotniczej.
15 kwietnia
Na rampie w byłym obozie Auschwitz II-Birkenau
symbolicznie odsłonięto historyczny wagon-pomnik poświęcony pamięci ponad 400 tys. Żydów
z Węgier, którzy od maja do lipca 1944 r. byli deportowani do Auschwitz. Wagon stanął w miejscu,
w którym lekarze SS przeprowadzali selekcje, kierując większość ludzi na śmierć w komorach gazowych. Konserwacja wagonu była możliwa dzięki
wsparciu finansowemu Franka Lowy, którego ojciec został zamordowany na rampie.
19 kwietnia
Dyrektorzy Muzeum Auschwitz i Instytutu Yad
Vashem podpisali umowę dotyczącą prac nad całkowitą nowelizacją wystawy w Bloku 27 poświęconej historii Zagłady, znajdującej się na terenie
byłego obozu Auschwitz I.

EVENTS 2010
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MARCH
March 10
A cooperation agreement was signed between
the Auschwitz and Mauthausen memorials covering the exchange of more than 300,000 digital
records from the archives of the two institutions.
About 33,000 Auschwitz prisoners were deported to the Mauthausen-Gusen camp complex with
some 3,000 prisoners transferred in the opposite
direction, to Auschwitz.

APRIL
April 10
Lech Kaczyński, the president of the Republic of
Poland, and 95 others died in a plane crash near
Smolensk, Russia. The delegation was on its way
to pay tribute to the Polish officers murdered in
Katyń in 1940. Victims closely associated with
the Auschwitz Museum included Tomasz Merta,
undersecretary of state in the Ministry of Culture and National Heritage and general monument conservationist, and Andrzej Przewoźnik,
secretary of the Council for the Protection of
Monuments of Combat and Martyrdom and
a member of the International Auschwitz Council.

April 12
The nineteenth March of the Living. Several
thousand young Jews from all over the world
and numerous Polish youth groups covered the
trail from Auschwitz I to the Auschwitz II-Birkenau site. The March was devoted to the memory
of the million and a half children who died in the
Holocaust. Before they set out, the ambassador
of Israel in Poland, Zvi Rav-Ner, said that this
year’s march would also honor the Polish first
couple and the victims of the tragic plane crash.

1. The symbolic unveiling
of a freight car
as a monument at the
Auschwitz II-Birkenau
ramp
2. The nineteenth March
of the Living

April 15
A historic train car was symbolically unveiled at
the Birkenau ramp in memory of the more than
400,000 Hungarian Jews deported to Auschwitz from May to July 1944. The car stands in
the place where SS doctors performed selections
sending the majority of the people to die in the
gas chambers. Frank Lowy, whose father was
murdered on the ramp, underwrote the conservation of the train car.
April 19
The directors of the Auschwitz Museum and
the Yad Vashem Institute signed an agreement
on the complete updating of the exhibition in
Block 27 on the history of the Holocaust at the
Auschwitz I site.
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1. Jedna z prac
plastycznych uczestnika
2.
projektu edukacyjnego
dla osadzonych
w zakładach karnych
2. Podtopienia Miejsca
Pamięci w czasie majowej
powodzi

MAJ
W wyniku intensywnych opadów deszczu tereny
byłego obozu znalazły się w strefie zagrożenia
powodzią. Po ogłoszeniu alarmu powodziowego
podjęto decyzję o zamknięciu Muzeum dla odwiedzających, a także zabezpieczeniu zbiorów
i archiwaliów. Na terenie byłego obozu Birkenau
wystąpiły znaczne podtopienia, a fala powodziowa
niemal przebiła się przez wały. Dzięki wysiłkowi
kilkuset osób, m.in. strażaków, mieszkańców okolicznych wsi oraz pracowników Muzeum, udało się
wzmocnić i podnieść koronę wałów, co uratowało
Miejsce Pamięci przed zniszczeniem.
10 maja
Zakłady karne ze śląskiego okręgu Służby Więziennej dołączyły do projektu edukacyjnego
„Auschwitz – historia, edukacja obywatelska”.
Do tej pory realizowano go w województwie małopolskim. Dzięki temu unikatowemu przedsięwzięciu osadzeni mają możliwość uczestniczenia
w specjalnym programie edukacyjnym i odwiedzenia Miejsca Pamięci. Nauczanie o Auschwitz
służy przede wszystkim przekazywaniu historii,
ale jest również lekcją wrażliwości oraz ukazuje,
do czego mogą doprowadzić nietolerancja i nienawiść.



CZERWIEC
Rozpoczęły się prace nad scenariuszem nowej wystawy, która przedstawi los ponad 450 tys. obywateli polskich – Polaków i polskich Żydów – deportowanych do Auschwitz. Ekspozycja skupi się na
przedstawieniu losów polskich ofiar obozu i zastąpi
otwartą 25 lat temu wystawę „Walka i martyrologia
narodu polskiego w latach 1939-1945”.
8 czerwca
Odbyło się 19. posiedzenie Międzynarodowej Rady
Oświęcimskiej. Członkowie Rady jednomyślnie zaapelowali do premiera RP o wzmocnienie i wydłużenie wałów na rzekach Sole, Wiśle i jej dopływie
Pławiance.
11 czerwca
W Warszawie odbyło się 2. posiedzenie Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau. Do tego momentu na
stworzony przez nią Fundusz Wieczysty zadeklarowano 67 milionów euro. To ponad połowa środków
potrzebnych, by zapewnić finansowanie długofalowego planu konserwacji terenów Miejsca Pamięci
(o Fundacji więcej na str. 24-25).
14 czerwca
Odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci
Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych.
Koło Bloku Śmierci na terenie byłego obozu Auschwitz I odprawiono nabożeństwo w intencji ofiar
obozów.
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MAY
Intensive rainfall placed the Auschwitz site
in the zone endangered by flooding. Once the
alarm was raised, it was decided to close the
Museum to visitors and take steps to save the
collections and archives. Large parts of the
Birkenau site were under water and the flood
waters almost breached the levees. The efforts
of hundreds of people including fire fighters,
residents of neighboring villages, and Museum
staff managed to reinforce the top of the levee,
saving the Memorial from destruction.
May 10
Penal institutions in the Silesian District of
the Prison Service joined the Auschwitz—History—Civic Education educational project previously implemented in Małopolska province.
The unique undertaking gives inmates a chance
to join a special educational program and visit
the Memorial. Teaching about Auschwitz serves
historical awareness above all, but is also a lesson in sensitivity showing what intolerance and
hatred can lead to.

June
Work began on the scenario for a new exhibition on the fate of more than 450,000 Polish
citizens, non-Jews and Jews alike, deported to
Auschwitz. The exhibition focuses on the lot
of Polish victims of the camps and will replace
the Combat and Martyrdom of the Polish Nation 1939-1945 exhibition opened 25 years
ago.

1. One of the art
works by a participant
2.
of the educational project
for penitentiary inmates
2. Inundation
of the Memorial during
the May floods

June 8
The International Auschwitz Council held its
nineteenth session with members unanimously
urging the Polish prime minister to reinforce
and extend the flood levees on the Soła, the Vistula, and its tributary, the Pławianka.
June 11
The Auschwitz-Birkenau Foundation Board
met for the second time in Warsaw. At this
point, pledges to the Perpetual Fund totaled
€67 million, more than half the total required
to finance the long-term conservation plan for
the grounds of the Memorial (for more on the
Foundation see pp. 24-25).
June 14
Observance of the National Day of Remembrance for the Victims of Nazi Concentration
Camps. Mass was said outside the Death Block
for the intention of the victims of the camps.
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1. Uroczystości
69. rocznicy śmierci
2.
św. Maksymiliana Kolbe
3.
2. Pamiątkowa
tablica w pobliżu ruin
krematorium V z napisem
w języku romskim
3. Sekretarz stanu
Hillary Clinton
i dyrektor Muzeum
dr Piotr M.A. Cywiński
podczas spotkania
w Krakowie

LIPIEC
Odbyło się seminarium „Auschwitz w zbiorowej
świadomości w Polsce i na świecie. Rola i znaczenie pamięci Auschwitz-Birkenau dla Żydów
i Polaków”. Uczestniczyli w nim m.in. pracownicy
Instytutu Yad Vashem oraz przewodnicy przyjeżdżający z młodzieżą izraelską do Polski.

vensbrück i Helmbrechts, przekazały do zbiorów
Muzeum Auschwitz jej córki. – Jesteśmy pewne,
że dla tych pamiątek to najstosowniejsze miejsce
i tu zostaną należycie zachowane – powiedziała
Katarzyna Budniak-Wojtas, przekazując pamiątki.

SIERPIEŃ
3 lipca
USA wesprze Fundację Auschwitz-Birkenau sumą
15 mln dolarów (12,2 mln euro). Decyzję ogłosiła
w Krakowie amerykańska sekretarz stanu Hillary
Clinton. – Zachęcamy inne państwa, by przyłączyły się do nas we wsparciu tego funduszu. Nasz
wkład przyczyni się do zachowania byłego obozu,
tak by następne pokolenia mogły same zobaczyć,
dlaczego świat nie może nigdy więcej dopuścić do
tego, by nienawiść zadała tak wielką ranę ludzkości – powiedziała Clinton (więcej o Fundacji na
str. 24-25).
16 lipca
Rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowego Centrum Obsługi Odwiedzających Miejsce Pamięci
Auschwitz (więcej na str. 52-53).
28 lipca
Pasiak więźniarski z numerem obozowym Stefanii Budniak, więźniarki obozów Auschwitz, Ra-
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2 sierpnia
66. rocznica likwidacji tzw. obozu rodzinnego dla
Sinti i Romów. W byłym obozie Birkenau odbyły
się uroczystości Dnia Pamięci o Zagładzie Romów. W ceremonii wzięło udział kilkaset osób,
m.in.: byli więźniowie, przedstawiciele środowisk
romskich, rządów, Komisji Europejskiej i korpusu
dyplomatycznego. Dzień wcześniej, przy ruinach
komory gazowej V, gdzie Niemcy zabili ostatnich
romskich więźniów obozu, odsłonięto tablicę pamiątkową z napisem w języku romskim.
14 sierpnia
69. rocznica śmierci św. Maksymiliana Kolbe.
W uroczystej mszy św. na terenie byłego obozu
Auschwitz I uczestniczyły blisko 2 tys. osób.
26 sierpnia
Unikatowy zbiór ponad 150 narzędzi lekarskich,
głównie ginekologicznych i chirurgicznych, trafił
do Muzeum (więcej na str. 32).
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JULY
Yad Vashem Institute staff and guides who travel
to Poland with Israeli youth attended a seminar on
Auschwitz in the Collective Consciousness in Poland and around the World: The Role and Significance of the Memory of Auschwitz-Birkenau for
Jews and Poles.

Ravensbrück, and Helmbrechts, were donated to
the Auschwitz Museum collections by her daughter. “We are sure that this is the right place for these
items and that they will be properly cared for,” said
Katarzyna Budniak-Wojtas.

AUGUST

July 3
In Cracow, Secretary of State Hillary Clinton
pledged $15 million (€12.2 million) to the Auschwitz-Birkenau Foundation. “The United States
strongly encourages other nations who have not already done so to follow suit and to contribute to the
Auschwitz-Birkenau fund,” she said, adding that
“the preservation and continuation of Auschwitz-Birkenau is essential so that future generations
can visit and understand how the world can never
again allow a place of such hatred and persecution
to exist and cause such a terrible wound to humanity” (for more on the Foundation see pp. 24-25).

August 2
The 66th anniversary of the liquidation of the “family camp” for Sinti and Roma. The several hundred
people in attendance at the Day of Remembrance
for the Holocaust of the Roma observances at the
Birkenau site included former prisoners, Roma and
government officials, representatives of the European Commission, and members of the diplomatic
corps. A day earlier, near the ruins of gas chamber
V where the Germans killed the last Roma prisoners in the camp, an unveiling ceremony was held
for a memorial plaque bearing an inscription in the
Roma language.

July 16
Results of the competition to select an urbanisticarchitectonic concept for the new Auschwitz Memorial Visitor Service Center were announced (see
also pp. 52-53).

August 14
The 69th anniversary of the death of St. Maximilian Kolbe. Almost two thousand people attended
Mass on the grounds of Auschwitz I.

July 28
Striped prisoner garments bearing the camp number of Stefania Budziak, a prisoner of Auschwitz,

1. Observances marking
the sixty-ninth
2.
anniversary of the death
of
3.. St. Maximilian Kolbe
2. Memorial tablet near
the ruins of crematorium
V with an inscription
in the Roma language
3. Secretary of State
Hillary Clinton and
Museum Director
Dr. Piotr M. A. Cywiński
during a meeting
in Cracow

August 26
The Museum acquired a unique collection of over
150 medical instruments, mostly surgical and
gynecological (further information on p. 33).
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1. Jedna z kartek
podarowanych przez
Helenę Datoń-Szpak
2. Petycja na stronie
amerykańskiej Fundacji
Kościuszkowskiej

WRZESIEŃ
7 września
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w imieniu premiera RP wręczył powołania nowym
członkom Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Znalazł się wśród nich dr Piotr M.A. Cywiński, dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.
19-28 września
Kilkudziesięciu amerykańskich żołnierzy uczestniczyło w seminarium im. Rafała Lemkina. Jego
celem była analiza zagadnienia zapobiegania
ludobójstwu w kontekście historii Auschwitz.
Współorganizatorem seminarium było Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.

PAŹDZIERNIK
Dyrektor Muzeum Auschwitz w konsulacie RP
w Nowym Jorku współredagował i podpisał petycję przeciwko używaniu terminu „polskie obozy
koncentracyjne” w amerykańskich mediach. Dokument, zamieszczony na stronie amerykańskiej
Fundacji Kościuszkowskiej, do 31 grudnia 2010 r.
podpisało 164 tys. osób, wśród nich: Ocaleni, prezydenci RP Lech Wałęsa i Bronisław Komorowski,
minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski, naczelny rabin Polski Michael Schudrich,
dyrektor Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego



David Harris, Zbigniew Brzeziński, były doradca
prezydenta USA ds. bezpieczeństwa, i wiele innych
znanych postaci świata polityki, religii, kultury
i mediów.
1 października
Do zbiorów Muzeum trafiła kolekcja zdobionych
kartek okolicznościowych wykonanych przez
więźniów obozu Auschwitz. Cenny dar przekazała
Helena Datoń-Szpak (więcej na str. 36).
10-16 października
W seminarium Rady Europy „Auschwitz i Holokaust w kontekście nauczania pamięci w Europie”
wzięło udział 30 metodyków i nauczycieli z państw
członkowskich Rady Europy, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz specjaliści
z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
11 października
Muzeum udostępniło na swej stronie internetowej
nazwiska Polaków z Lubelszczyzny deportowanych przez nazistów do Auschwitz. Dostępne dane
to źródło cennej informacji historycznej oraz pomnik pamięci o ludziach, których losy w tragiczny
sposób naznaczył Auschwitz.
18 października
Posiedzenie Rady Programowej Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.
Wiele uwagi poświęcono nowatorskim projektom
edukacyjnym skierowanym do osadzonych w zakładach karnych oraz osób niepełnosprawnych
intelektualnie.
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SEPTEMBER
September 7
In the name of the Prime Minister of the Republic of Poland, the Minister of Culture and
National Heritage appointed new members to
the Council for the Protection of the Remembrance of Combat and Martyrdom. Among
them was Dr. Piotr M.A. Cywiński, director of
the Auschwitz-Birkenau State Museum.
September 19-28
Several score American soldiers participated in
the Raphael Lemkin seminar, intended to analyze the issue of genocide prevention in the context of the history of Auschwitz. The seminar
was organized jointly with the International
Center for Education on Auschwitz and the
Holocaust.

OCTOBER
At the Polish consulate in New York, the director of the Auschwitz Museum helped compose and signed a petition against the use of
the term “Polish concentration camps” in the
American media. Posted on the Kościuszko
Foundation website, the petition was signed
during 2010 by 164,000 people including
Survivors, Polish presidents Lech Wałęsa and
Bronisław Komorowski, Polish Foreign Minister Radosław Sikorski, Head Rabbi of Poland

Michael Schudrich, American Jewish Committee Director David Harris, former US National
Security Adviser Zbigniew Brzeziński, and
many other prominent figures in politics, religion, and the media.

1. One of the cards
donated by Helena
Datoń-Szpak
2. The petition
on the Kościuszko
Foundation website

October 1
Helena Datoń-Szpak donated a valuable collection of decorated greeting cards made by Auschwitz prisoners (see p. 37).
October 10-16
Thirty methodologists and teachers from European Union member countries, National Education Ministry officials, and specialists from
the Pedagogical University in Cracow attended
a seminar on Auschwitz and the Holocaust in
the Context of the Teaching of Remembrance in
Europe.
October 11
On its website, the Museum published the
names of Poles deported by the Nazis from the
Lublin region to Auschwitz. This is a source of
valuable information for historians and a memorial to the memory of people whose lives
were tragically marked by Auschwitz.
October 18
The Program Board of the International Center
for Education about Auschwitz and the Holocaust convened, focusing its attention on innovative educational projects targeting penitentiary inmates and the mentally disabled.
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1. 20. posiedzenie
Międzynarodowej
Rady Oświęcimskiej
2. Konserwacja
dokumentów SS-Hygiene
Institut
3. Różne wersje
językowe folderu
Auschwitz-Birkenau.
Historia i teraźniejszość

LISTOPAD
18 listopada
Auschwitz-Birkenau. Historia i teraźniejszość, kilkudziesięciostronicowy, bogato ilustrowany folder
w 18 językach, w tym po hebrajsku, koreańsku,
japońsku i arabsku, udostępniono bezpłatnie na
stronie internetowej www.auschwitz.org.pl. Publikacja poświęcona jest historii byłego obozu,
a także powstaniu i bieżącej działalności Miejsca
Pamięci.
23 listopada
W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP odbyło
się 20. posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Głównym tematem spotkania były sprawy związane z finansowaniem Miejsc Pamięci
znajdujących się na terenach byłych niemieckich
nazistowskich obozów koncentracyjnych i ośrodków zagłady w okupowanej Polsce. Rada zaapelowała też o znalezienie funduszy na adaptację
budynku tzw. Starego Teatru na siedzibę Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, a także poparła projekt zabezpieczenia
terenów byłego obozu Birkenau od strony Wisły
nowymi wałami i budową specjalnej przepompowni na potoku Pławianka.
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25 listopada
Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz
i Holokauście rozpoczęło pilotażowy projekt edukacji internetowej na platformie e-learningowej.
Kursy poświęcone są historii Holokaustu oraz
podstawowym zagadnieniom historii Auschwitz.
Projekt zrealizowano w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Edukacja Plus”.

GRUDZIEŃ
Zakończył się trzyletni projekt konserwacji archiwaliów ze zbioru SS-Hygiene Institut. Zabezpieczono ok. 40 tys. dokumentów. Projekt finansował
niemiecki kraj związkowy Nadrenia Północna-Westfalia.
17 grudnia
Premier Wielkiej Brytanii David Cameron zadeklarował finansowe wsparcie Funduszu Żelaznego Fundacji Auschwitz-Birkenau (więcej na str.
24-25). – Auschwitz-Birkenau jest niezwykle wymownym przypomnieniem tego, czym jest nietolerancja i nie ulega wątpliwości, że miejsce to powinno być zachowane i świadczyć o milionach ofiar,
które poniosły tam śmierć, oraz być mocną przestrogą przed tym, jak nieludzcy możemy być wobec
siebie nawzajem – powiedział premier Cameron.
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NOVEMBER
November 18
Auschwitz-Birkenau: History and Present is a richly illustrated folder in eighteen languages including Hebrew, Korean, Japanese, and Arabic
that can be downloaded for free at the website
www.auschwitz.org.pl. The folder is devoted to
the history of the camp and the rise and presentday work of the Memorial.
November 23
The International Auschwitz Council held its
twentieth session at the Chancellery of the
Prime Minister of the Polish Republic. The main
items on the agenda were connected with the
financing of memorials at the sites of German
Nazi concentration camps and extermination
centers on occupied Polish territory. The Council also urged that funding be found to complete
the adaptation of the Old Theater building as
headquarters for the International Center for
Education about Auschwitz and the Holocaust,
and voiced its support for new levees and a special pumping station on the Pławianka stream to
protect the Birkenau site from the floodwaters of
the Vistula.

November 25
The International Center for Education about
Auschwitz and the Holocaust introduced a pilot
online learning project using a new e-learning
platform, with courses on the history of the Holocaust and basic issues in the history of Auschwitz as part of the Ministry of Culture and National Heritage’s Education Plus program.

1. The twentieth session
of the International
Auschwitz Council
2. The conservation
of the SS-Hygiene
Institute records
3. The folder
Auschwitz-Birkenau:
History and Present
in various languages

DECEMBER
A three-year effort to conserve the records of
the SS-Hygiene Institute was concluded. About
forty thousand documents were secured in the
project financed by the German Federal State of
North Rhine-Westphalia.
December 17
U.K. Prime Minister David Cameron pledged
financial support for the Auschwitz-Birkenau
Foundation Perpetual Fund (see pp. 24-25).
“Auschwitz-Birkenau is a very powerful reminder of the ultimate consequences of intolerance,
and it is only right that it should be preserved to
bear witness to the deaths of the millions of victims who perished there and to act as a stark reminder of man’s inhumanity to man,” Cameron
said.
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Porównanie frekwencji odwiedzających w latach 2001-2010
Comparison of number of visitors between 2001 and 2010
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Europa z Rosją i Izraelem
Europe (including Russia and Israel)

1201000
Magdalena Urbaniak
Sekcja Obsługi
Odwiedzających
Visitor Services Section

Ameryka
Północna
North America
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Asia (excluding Russia and Israel)
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95000
Afryka
Africa

2000
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Południowa
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America

4000

Australia i Oceania
Australia
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RECORD NUMBER OF VISITORS

Zwiedzający wg krajów w roku 2010 (pierwsze 30 krajów)
Number of visitors in 2010 according to countries (first 30 countries)
Polska

530600

Poland

Holandia

12400

Netherlands

Wielka Brytania

84000

United Kingdom

Australia

11800

Australia

Włochy

74000

Italy

Irlandia

8500

Ireland

Niemcy

68000

Germany

Dania

7500

Denmark

Francja

63000

France

Chiny

7400

China

Izrael

59000

Israel

Kanada

6200

Canada

Korea Południowa

47000

South Korea

Chorwacja

5200

Croatia

Czechy

45000

Czech Republic

Singapur

5100

Singapore

Słowacja

43300

Slovakia

Słowenia

4300

Slovenia

Norwegia

43100

Norway

Finlandia

4300

Finland

USA

38000

USA

Portugalia

3300

Portugal

Hiszpania

32000

Spain

Austria

3200

Austria

Szwecja

24000

Sweden

Rosja

2800

Russia

Węgry

16500

Hungary

Rumunia

2500

Romania

Japonia

15300

Japan

Pozostałe kraje

99700

Other countries

Belgia

13000

Belgium

Razem

1380000

Total

Polska / Poland
530600

Młodzież / Students
855600

Zagranica / Abroad
849400

Dorośli/ Adults
524400

Procentowy udział odwiedzających w stosunku do liczby mieszkańców
Visitors as a percentage of population
Polska

1,311%

Poland

Szwecja

0,258%

Sweden

Norwegia

0,897%

Norway

Węgry

0,136%

Hungary

Słowacja

0,801%

Slovakia

Wielka Brytania

0,133%

United Kingdom

Izrael

0,793%

Israel

Włochy

0,118%

Italy

Czechy

0,428%

Czech Republic

Belgia

0,073%

Belgium
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1. O znaczeniu Miejsca
Pamięci jako symbolu
świadczy wciąż rosnąca
liczba odwiedzających
z całego świata
1. The rising number
of visitors from around
the world testifies
to the significance
of the Memorial
as a symbol

W 2010 r. Miejsce Pamięci odwiedziła rekordowa liczba 1.38 mln odwiedzających. Zamknięcie przestrzeni
powietrznej po wybuchu wulkanu na Islandii, jak również majowa powódź w Polsce nie miały znaczącego
wpływu na liczbę odwiedzających. Zwraca uwagę fakt
przyjazdu coraz większej liczby Europejczyków oraz
gości z Dalekiego Wschodu. Miejsce Pamięci zwiedziło
więcej mieszkańców Korei Południowej niż obywateli USA. Ze względu na ogromne zainteresowanie
odwiedzających indywidualnie poszerzono propozycję zwiedzania terenów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau w grupach pod opieką przewodnika. Ten
sposób zmierzenia się z historią Auschwitz spotkał się
z dużym uznaniem i dlatego kontynuujemy organizację tur w językach: polskim, angielskim, niemieckim,
francuskim, włoskim i hiszpańskim również w okresie zimowym.
Wciąż rośnie zainteresowanie tematyką Auschwitz ze
strony światowych mediów. Niezależnie od codziennych wizyt ekip telewizyjnych i dziennikarzy przygotowujących materiały do bieżących informacji, na
terenie byłego obozu pracowało ponad 120 ekip filmowych z ponad 30 krajów. Realizowały one filmy dokumentalne bądź reportaże, w tym także z udziałem byłych więźniów. Oprócz filmowców z Polski gościliśmy
ekipy m.in. z: Wielkiej Brytanii, Francji, USA, Niemiec,
Kanady, Argentyny, Korei Południowej, Urugwaju czy
Gibraltaru.



In 2010 the Memorial had a record 1,380,000
visitors. Neither the closing of airspace after the
volcanic eruption in Iceland nor the May floods in
Poland had any appreciable effect on attendance.
The increasing numbers of visitors from Europe
and the Far East are noteworthy. In 2010, there
were more visitors from South Korea than from
the United States. In view of the enormous interest on the part of individual visitors, a new option was added in which they tour the Auschwitz I
and Auschwitz II-Birkenau grounds in organized
groups with a guide. The change expedites the
movement of visitors around the site. The positive response to the new method of encountering
the history of Auschwitz has led us to continue
offering this option over the winter with guides
in Polish, English, German, French, Italian, and
Spanish.
Interest in the subject of Auschwitz by the world’s
media continues to grow. TV crews and journalist
visit the site every day to cover breaking stories,
and an additional 120 film crews from more than
30 countries filmed documentaries and reports
here in 2010, some with the participation of former prisoners. The film crews came from Poland,
Britain, France, the United States, Germany, Canada, Argentina, South Korea, Uruguay, and Gibraltar.

RECORD NUMBER OF VISITORS
Rosnąca liczba sympatyków (48.069) na Facebooku
Growing number of fans (48,069) on Facebook
49 000
39 200
29 400
19 600
9 800

2009

Grudzień
December

Listopad
November

Październik
October

Wrzesień
September

Sierpień
August

Lipiec
July

Czerwiec
June

Maj
May

Kwiecień
April

Marzec
March

Luty
February

Styczeń
January

Grudzień
December

Listopad
November

0

2010

Mężczyźni
Men

wiek
age

Kobiety
Women

6,1%

55 +

6,7%

8,3%

45-54

8,8%

11%

35-44

11%

12%

25-34

12%

7,8%

18-24

8,4%

2,8%

13-17

2,7%

Kobiety / Women
Mężczyźni / Men

14% 12% 10% 8% 6% 4% 2%

2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

Do ludzi z całego świata docieramy także za pomocą narzędzi, które do niedawna uchodziły jeszcze za zupełnie
niekonwencjonalne. Z oficjalnej strony Miejsca Pamięci
na portalu społecznościowym Facebook korzysta prawie
50 tys. osób. To największa liczba jeżeli chodzi o instytucje
zajmujące się historią Zagłady i niemieckich nazistowskich
obozów. Użytkownicy otrzymują regularnie wiadomości
dotyczące zarówno historii Auschwitz, jak i wydarzeń
dziejących się w Miejscu Pamięci. Mogą też uczestniczyć
w forum dyskusyjnym i zamieszczać komentarze.

We also reach people around the world with the
help of tools that until recently were regarded as
wholly unconventional. Almost fifty thousand
people use the Memorial’s official page on the social-networking service Facebook. This is a higher
number than for any other institution dealing with
the history of the Holocaust and the German Nazi
camps. Users receive regular updates on both the
history of Auschwitz and current events at the Memorial. They can also use the discussion forum and
add comments.

Natomiast krótkie informacje wideo ukazujące najważniejsze wydarzenia w Muzeum, które umieszczane są
w serwisie YouTube obejrzano w 2010 r. prawie 45 tys.
razy.

Short video reports on the most important events at
the Museum are posted on YouTube and had almost
forty-five thousand views in 2010.

Najważniejszym wirtualnym narzędziem komunikacji Miejsca Pamięci jest nasza oficjalna strona
internetowa, którą w ubiegłym roku odwiedziło
ponad 2,5 mln osób.

The Memorial’s most important tool of virtual
communication is our official website, which had
more than two and a half million visitors last
year.



ZACHOWAĆ AUTENT YZM
AUSCHWITZ

1

Zachowanie unikatowego autentyzmu Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau dla przyszłych pokoleń jest wciąż
ogromnym wyzwaniem. Naszym zadaniem jest dziś stworzenie takiego mechanizmu, który zapewni sprawne
i nieprzerwane finansowanie prac konserwatorskich przez kolejne dziesięciolecia. Kapitał wieczysty w wysokości 120 mln euro pozwoli generować rocznie ok. 4 mln euro na niezbędne prace konserwatorskie.
Po niecałych dwóch latach działalności Fundacja Auschwitz-Birkenau zdołała zebrać deklaracje wsparcia finansowego sięgające 80 mln euro, głównie z Niemiec, Austrii i Stanów Zjednoczonych.

Rafał Pióro
Wiceprezes
Zarządu Fundacji
Auschwitz-Birkeanu
Zastępca dyrektora
Muzeum
Deputy Chairman
of the Auschwitz-Birkenau
Foundation
Museum Deputy Director

Mniejsze sumy zostały też przekazane przez: Belgię, Holandię, Norwegię, Szwecję, Czechy, Szwajcarię, Turcję, Estonię, Maltę, a także miasta: Paryż i Boulogne-Billancourt. Z kilkoma innymi państwami (m.in. Wielka Brytania,
Australia, Nowa Zelandia, Argentyna, Serbia, Słowenia, Hiszpania, Kanada, Monako) prowadzone są zaawansowane rozmowy. Liczymy, że rok 2011 pozwoli na dopełnienie kwoty 120 mln euro. Potrzebujemy wsparcia każdej
dojrzałej demokracji świata!
Mamy nadal nadzieję, że już od roku 2012 będziemy mogli rozpocząć niezbędne prace konserwatorskie. Najpilniejszym wyzwaniem jest 45 baraków murowanych obozu kobiecego Birkenau. W tej kwestii nie można dłużej czekać.
Dziś chcemy zaprosić do współpracy każdego, dla którego słowo „Zagłada“ jest bliskie słowom „Nigdy Więcej“.
Chcemy zaprosić każdego do osobistego zaangażowania i dania świadectwa sprzeciwu wobec rasizmu, antysemityzmu i wszelkich przejawów nienawiści i pogardy. Zawsze możesz pozostać OUT, ale dziś bądź IN.

1. Najpilniejszym
zadaniem jest
konserwacja baraków
murowanych na terenie
Auschwitz II-Birkenau

Wspieraj nas aktywnie. Szczegóły na stronie www.auschwitz.org.pl

ERNST &YOUNG



Quality In Everything We Do

PRESERVING THE AUTHENTICIT Y
OF AUSCHWITZ

Maintaining the unique authenticity of the Auschwitz-Birkenau Memorial for future generations remains
a tremendous challenge. Our task is to create today a mechanism that ensures the efficient, uninterrupted
financing of conservation work through the coming decades. The perpetual capital fund of €120 million will
make it possible to generate about €4 million annually for essential conservation work.
In less than two years, the Auschwitz-Birkenau Foundation has succeeded in obtaining declarations of financial support amounting to €80 million, mostly from Germany, Austria, and the United States.
Belgium, the Netherlands, Norway, Sweden, The Czech Republic, Switzerland, Turkey, Estonia, Malta, and
the municipalities of Paris and Boulogne-Billancourt have made smaller contributions. Talks are at an advanced stage with several other countries: the United Kingdom, Australia, New Zealand, Argentina, Serbia, Slovenia, Spain, Canada, and Monaco. We are counting on reaching the target of €120 million in 2011.
We need the support of every advanced democracy in the world!
We continue to hope that we will be able to begin the essential conservation work in 2012. 45 brick barracks
from the Birkenau women’s camp represent the most pressing challenge. There is no time for further delay.
Today we are issuing an invitation to everyone who finds it natural to associate the word “Holocaust” with
the phrase “Never again.” We invite everyone to get personally involved and stand up against racism, antisemitism, and all signs of hatred and contempt. Why be left OUT when you can come INside?

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

1. The conservation
of brick buildings on the
Auschwitz II-Birkenau
grounds is the most
urgent task

Support us actively. For details go to www.auschwitz.org.pl
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Prace konserwatorskie
Najistotniejszą wartością pozostałości po Auschwitz-Birkenau jest autentyzm, a najważniejszym celem
działań konserwatorskich jest jego zachowanie. Mijający czas sprawia, że coraz poważniejszym problemem
Miejsca Pamięci staje się stan obiektów byłego obozu,
dlatego też większość prac skupia się na zabezpieczaniu i ochronie tych najbardziej zagrożonych.

Remont rowów odwadniajcych
Jolanta Banaś-Maciaszczyk
Kierownik Działu
Konserwacji
Head of Preservation
Department

1. Konserwacja sztućców
2. Specjalistyczne
konserwatorskie
zabezpieczenie dachu
kuchni byłego obozu
Auschwitz I



Szczególnie ważna dla bezpieczeństwa i poprawy
stanu technicznego obiektów murowanych dawnego
obozu kobiecego w Birkenau jest regulacja warunków
gruntowo-wodnych. W minionym roku zakończyliśmy bardzo ważny etap prac związanych z remontem rowów odwadniających. Całość projektu zakłada
wykonanie kanalizacji deszczowej odprowadzającej
wody z drenażu wokół zachowanych baraków.

Dach kuchni obozowej
Największym projektem konserwatorskim zrealizowanym w 2010 r. były prace w kuchni byłego obozu
Auschwitz I. Dotyczyły one skrzydeł bocznych obiektu i w ich ramach podbito fundamenty, wzmocniono

więźbę dachową oraz wymieniono pokrycie dachu.
W przyszłości budynek ten pomieści stałą wystawę
sztuki obozowej.

Adaptacja tzw. budynku Starego Teatru
na now siedzib MCEAH
Rozpoczęliśmy prace nad kolejnym ważnym zadaniem stojącym przed Muzeum. Jest nim adaptacja budynku tzw. Starego Teatru na nową siedzibę
Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz
i Holokauście. W jej ramach została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

Konserwacja dokumentów
SS-Hygiene Institut
Zakończyliśmy trzyletni projekt konserwacji archiwaliów „SS-Hygiene Institut”. Jego celem było
poprawienie własności wytrzymałościowych silnie
zakwaszonych, a często także kruchych i podartych
archiwaliów. Projekt prowadzony był we współpracy
z Krajem Związkowym Nadrenia Północna-Westfalia i sfinansowany w całości przez stronę niemiecką.
Nad konserwacją ok. 40 tys. dokumentów pracowali
specjaliści Muzeum oraz studenci i absolwenci uczelni konserwatorskich w Niemczech.

PRESERVATION WORK
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Preservation tasks
The greatest value of the remains of Auschwitz-Birkenau lies in their authenticity, and the prime
task of preservation is to maintain that authenticity. Because the passage of time makes the state of
the camp objects a pressing issue, we direct most of
our efforts to securing and protecting the objects
at greatest risk.

Refurbishing
the drainage ditches
Regulating the level of ground water has fundamental importance for securing and improving the
technical state of the brick buildings from the old
Birkenau women’s camp. Last year we completed
a very important stage in refurbishing the drainage
ditches. The project as a whole involves installing
storm sewers to carry water away from the drains
around the preserved barracks.

Roof
of the old camp kitchen
The biggest conservation project completed in 2010
was the old camp kitchen building at the Ausch-

witz I site. The foundations and the roof frame
of the wings were reinforced and the roofing replaced. In the future, this building will house the
permanent exhibition of camp art.

Adaptation of the “Old Theater” building
as premises for the ICEAH
We began work on another important ask facing
the Museum, the adaptation of the “Old Theater”
building as the new headquarters of the International Center for Education about Auschwitz and
the Holocaust, by preparing the documentation for
the design and cost estimate.

Conserving
the SS-Hygiene Institute records
We completed a three-year project to conserve the
records of the SS-Hygiene Institute. The goal was
to improve the durability of the highly acidic documents, which are also crumbling and torn in places.
The German Federal State of North Rhine-Westphalia cooperated with us and financed the entire
project. Students and graduates of conservation
academies in Germany joined Museum specialists
in conserving about forty thousand items.

Aleksandra Papis
Kierownik
Sekcji Konserwatorskiej
Head of
Conservation Section

1. Conserving cutlery
2. Specialized
conservationist protection
of the roof of the
Auschwitz I camp kitchen
building
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Wojciech Plata
Kierownik Sekcji
Remontowo-Budowlanej
Head of Repair and
Construction Section

Konserwacja napisu
„Arbeit macht frei”

przechowywania archiwaliów oraz przedmiotów oryginalnych.

Przeprowadziliśmy badania fizykochemiczne napisu „Arbeit macht frei”, uszkodzonego w wyniku
jego profanacji i kradzieży znad bramy byłego obozu
Auschwitz. W celu identyfikacji uszkodzeń oraz mikrouszkodzeń struktury metalu posłużono się m.in.
techniką defektoskopii z rejestracją fotograficzną
w ultrafiolecie. Wykonano fotografie metryczne
w świetle widzialnym, w ultrafiolecie i podczerwieni, a także zeskanowano napis w trzech wymiarach.
Poddaliśmy też analizie skład oraz twardość stopów
metali poszczególnych elementów napisu. Wyniki
badań pozwoliły opracować szczegółowy program
prac nad scaleniem i zabezpieczeniem napisu.

Działania profilaktyczne

Plan globalnej konserwacji
1. Pracownia konserwacji
papieru
2. Tysiące przedmiotów
pozostałych po ofiarach
nazistów. Ich ochroną
zajmują się konserwatorzy
Miejsca Pamięci



Po dwóch latach działalności Fundacja Auschwitz-Birkenau zebrała deklaracje wsparcia finansowego
w wysokości 80 mln euro. Konserwatorzy muzealni
rozpoczęli zatem przygotowania do wdrożenia planu globalnej konserwacji terenów, budynków i ruin
poobozowych, a także konserwacji i bezpiecznego

W ramach prac bieżących badaniami profilaktycznymi objęliśmy zarówno przedmioty znajdujące się
na ekspozycji, jak i przechowywane w magazynach.
Wyniki m.in. badań termowizyjnych i analizy składu
powietrza pozwolą zidentyfikować ewentualne zagrożenia i opracować jeszcze bezpieczniejsze warunki eksponowania i przechowywania muzealiów.

Nowe metody
konserwatorskie
W rezultacie poszukiwań nowych, bezpiecznych
i efektywnych metod konserwatorskich przy usuwaniu wtórnych, starych powłok zabezpieczających podjęliśmy decyzję o zastosowaniu metody czyszczenia
tzw. suchym lodem. Ta unikalna technologia bardzo
skutecznie czyści nawet bardzo delikatne powierzchnie, a równocześnie nie wpływa destrukcyjnie na sam
obiekt. Można używać jej do konserwacji elementów
metalowych lub ceramicznych.

PRESERVATION WORK
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Conservation
of the Arbeit macht frei sign
We carried out physical and chemical analyses of
the Arbeit macht frei inscription that was damaged as a result of its profanation and theft from
above the gate of the Auschwitz camp. We used ultraviolet flaw detection photographic techniques
to identify any damage or micro-damage to the
metal structure. We took metric photographs in
visible, ultraviolet, and infrared light and made
three-dimensional scans of the images. We also
analyzed the composition and hardness of the
metal alloys of different parts of the sign. The analytic results made it possible to develop a detailed
working plan for reassembling and safeguarding
the inscription.

Master Plan
for Preservation
In two years of operation the Auschwitz-Birkenau Foundation garnered pledges of €80 million
in financial support. Museum conservationists
therefore began planning the implementation of

an overall plan for preserving the original camp
grounds, buildings, and ruins, as well as for the
conservation and secure storage of documents and
original items.

Preventive
action

1. The paper conservation
workshop
2. Preservation at the
Memorial extends
to thousands of items
that belonged to
the victims of Auschwitz

We have extended preventive analysis to cover
items on exhibit and in storage. Thermal imaging
and analysis of the composition of the air enable us
to identify potential risks and develop even safer
display and storage conditions.

New conservation
methods
The search for safe, effective new conservation
methods involving the removal of multiple old layers of protective patina has prompted us to take a
decision to use the so-called dry-ice cleaning method. This unique technology cleans even the most
delicate surfaces effectively without damaging the
item in any way; it can be applied to metal or porcelain.
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1. Konserwacja baraków
drewnianych w byłym obozie
Birkenau finansowana jest
z funduszy Unii Europejskiej
2. Remont rowów
odwadniających w byłym
obozie Birkenau
3. Konserwacja dzieł sztuki

Projekty współfinansowane
ze rodków Unii Europejskiej

Konserwacja
zieleni

Trwały prace konserwatorskie objęte projektem „Konserwacja pięciu drewnianych baraków dawnego KL Auschwitz II–Birkenau”, zaplanowanym na lata 2009-2012.
W tym roku zakończyliśmy prace przy baraku sanitarnym i szpitalnym. Kolejne dwa baraki zostały zdemontowane i przewiezione do specjalistycznych pracowni,
gdzie poddawane są zabiegom konserwatorskim.

Trwająca od lat pielęgnacja drzew nie jest w stanie
zatrzymać naturalnych procesów obumierania. Kontynuując rozpoczęte w 2009 r. działania, mające na
celu rewaloryzację alei topolowych, wzdłuż ulic byłego obozu Auschwitz I posadzonych zostało 50 topoli
włoskich. Zastąpiły one obumierające drzewa, które
ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa zwiedzających i zabytkowych budynków musiały zostać
wycięte.

We wrześniu rozpoczęliśmy realizację następnego
dużego projektu „Prace konserwatorskie i budowlane
obiektów dawnego KL Auschwitz I”. Pełna konserwacja rezerwatowych bloków więźniarskich to pierwsze przedsięwzięcie Muzeum o tak kompleksowym
charakterze. Na początek zabezpieczona zostanie
zabytkowa substancja oraz wykonane będą wszelkie
niezbędne prace naprawcze i wzmacniające elementy
konstrukcyjne.



Teren Miejsca Pamięci to zarówno kilkanaście hektarów lasu, jak i zieleń niska, stąd też stale prowadzone
są bieżące działania profilaktyczne takie jak koszenie
trawy czy opryski herbicydowe, ograniczające rozwój
niepożądanej roślinności. By ocenić stan zachowania
zabytkowych drzew, regularnie przeprowadzamy także ekspertyzy statyczno-dendrologiczne.

PRESERVATION WORK
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Projects co-financed
with European Union funds

Conservation
of vegetation

Work continued on the Conservation of Five Wooden Barracks at the Former Auschwitz II-Birkenau
project, planned for 2009-2012. This year we finished work on the sanitary and hospital barracks.
Two further barracks will be disassembled and
transported to the specialist studio for conservation procedures.

Ongoing for a number of years, tree surgery is incapable of halting the natural processes of dying.
Work begun in 2009 to refurbish the lines of poplars along the streets of the former Auschwitz I
camp continued with the planting of 50 Italian
Poplars to replace dying trees that had to be cut
down for the safety of visitors and the landmark
buildings.

In September we began work on the next stage of
the large Conservation and Construction Work on
Buildings at the Former Auschwitz I project. The
full conservation of the reserve prisoner blocks is
the most comprehensive project of its kind ever undertaken by Museum. The landmark substance will
be secured and all necessary repairs and reinforcements of the structural elements carried out as the
first step.

1. The conservation
of wooden barracks
at the Birkenau site
is financed by European
Union funds
2. Refurbishing
the drainage ditches
at the Birkenau site
3. Conservation of art works

There are more than ten hectares of woods on the
grounds of the Memorial as well as low-growing
vegetation making it necessary to carry out continual maintenance work such as mowing the
grass, spraying herbicide, and removing undesired
vegetation. Static dendrological analysis is carried
out regularly to assess the condition of landmark
trees.



ZBIORY

1

cach zamkniętej strefy obozowej. To głównie narzędzia ginekologiczne i chirurgiczne, więc mając na
uwadze miejsce ich znalezienia, można z wysokim
prawdopodobieństwem potwierdzić, że należały do
dra Clauberga, przeprowadzającego w Auschwitz
zbrodnicze eksperymenty;

Pami nie jest dana raz na zawsze
W chwili, gdy odchodzą ostatni ocaleni i naoczni świadkowie, musimy wspólnie starać się chronić ją i budować
na tym, co pozostaje: relacjach byłych więźniów i autentycznych przedmiotach związanych z Auschwitz. Każdy taki bezcenny obiekt powinien znaleźć się w Miejscu
Pamięci, do którego przynależy. Gdy znajdzie się w rękach specjalistów, będzie mógł być należycie chroniony,
konserwowany, badany a także eksponowany.
Elżbieta Brzózka
Kierownik Działu Zbiorów
Head of
Collections Department



Dzięki wielkiemu sercu i zrozumieniu osób, które
odpowiedziały na nasz apel o przekazanie Muzeum
przedmiotów powiązanych z historią Auschwitz, do
zbiorów trafiły wyjątkowe obiekty, a wśród nich:
• unikatowy zbiór ponad 150 narzędzi lekarskich
i ich części, odnalezionych tuż po wojnie w grani-

•

zbiór ręcznie malowanych kartek świątecznych
oraz imieninowych wykonanych potajemnie przez
więźniów i przekazanych skrycie poza obóz Helenie Datoń-Szpak. Była ona jedną z wielu mieszkanek Ziemi Oświęcimskiej, które – ryzykując życiem – pomagały więźniom obozu;

•

pasiaki należące do więźniów i więźniarek Auschwitz: Tadeusza Lewińskiego, Barbary Bogdańskiej
i Stefanii Budniak.

COLLECTIONS
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Memory cannot
be taken for granted.
At a time when the last survivors and eyewitnesses are
fading away, we must work together to protect memory and build on what endures: the accounts by former
prisoners and the authentic objects connected with
Auschwitz. Each of these priceless items belongs at
the Memorial with which it is associated. In the hands
of specialists, it can be properly protected, conserved,
analyzed, and displayed.
Thanks to the magnanimity and understanding of the
people who responded to our appeal about donating
objects associated with the history of Auschwitz to the
Museum, the collections have been enriched by such
exceptional items as:

•

a unique set of more than 150 medical instruments and parts of such instruments, found immediately after the war within the closed camp
zone. They are mostly gynecological and surgical instruments, which makes it highly probable
that they belonged to Dr. Clauberg, perpetrator
of criminal experiments in Auschwitz;

•

a set of hand-painted holiday and name-day
cards secretly made by prisoners and smuggled
out of the camp by Helena Datoń, one of the
many residents of the Oświęcim area who risked
their lives to aid camp prisoners;

•

striped camp garments that belonged to Auschwitz prisoners Tadeusz Lewiński, Barbara
Bogdańska, and Stefania Budniak.

1. Unikatowy zbiór ponad
150 narzędzi lekarskich
The unique collection
of more than 150
medical instruments
2. Dział Zbiorów opiekuje
się przedmiotami
należącymi
do deportowanych
do Auschwitz osób
The Collections
Department looks after
the belongings of people
deported to Auschwitz
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1. Projekt nowoczesnego
magazynu do
przechowywania waliz

2. „Przejście i przejazd
Polakom wzbronione” oryginalna tablica z tzw.
strefy interesów obozu
koncentracyjnego
Auschwitz

Przedmioty z Auschwitz
na wystawach w Europie i USA

w Tate Britain w Londynie ekspozycji pt. „Henry Moore
w Auschwitz”.

Po opracowaniu nowej procedury wypożyczeń, mającej
na celu lepszą ochronę przedmiotów wypożyczanych
do różnych krajów świata, wysłaliśmy blisko tysiąc
obiektów do USA. Są to przedmioty szczególne, należące do rodzin żydowskich deportowanych na zagładę do
Auschwitz. Większość z nich trafiła do Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, kilkanaście innych eksponowanych jest w nowo powstałym Muzeum Holokaustu
w Los Angeles.

Modernizacja magazynów
do przechowywania waliz

Przedmioty z Auschwitz można też było oglądać na
wystawie pt. „1940-1945 Auschwitz-Birkenau 2010”
zorganizowanej w Rzymie. Z kolei prace plastyczne
ze zbiorów Muzeum pojawiły się na prezentowanej



W ramach kontynuacji całościowych prac modernizacyjnych w części magazynów zainstalowany został
system gaszenia pożaru przy zastosowaniu bezpiecznego dla zbiorów muzealnych środka gaśniczego.
Zastosowano też nowe, bezpieczne oświetlenie. Po
analizie warunków przechowywania oraz innych
aspektów technicznych i konserwatorskich opracowaliśmy także prototyp specjalistycznej szafy do
bezpiecznego przechowywania historycznych waliz.
Wykonanie szaf będzie ostatnim elementem tego kilkuletniego projektu.
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Objects from Auschwitz on exhibit
in Europe and the USA

were also shown at the Henry Moore in Auschwitz
exhibition at the Tate Britain in London.

1. Design for
state-of-the-art storage
of suitcases

After the development of new lending procedures
designed to better protect items loaned to various countries around the world, we sent nearly
a thousand objects to the USA. These are special
items that belonged to Jewish families deported
to their deaths at Auschwitz. The majority of
these objects went to the Holocaust Museum in
Washington, with more than a dozen others being exhibited at the new Holocaust Museum in
Los Angeles.

Modernization of storage
for the suitcases

2. Passage by Poles
on foot or by vehicle
forbidden—original
sign from the so-called
Auschwitz concentration
camp “interest zone”

Objects from Auschwitz were also on display at the
1940-1945 Auschwitz-Birkenau 2010 exhibition in
Rome. Works of art from the Museum collections

As part of the comprehensive modernization program, a fire extinguishing system relying on firefighting agents that are safe for museum exhibits
was installed in some of the storage areas. New, safe
lighting was also installed. Furthermore, after analyzing storage conditions and other technical and
conservation aspects, we designed the prototype
of a specialist cabinet for the storage of historical
suitcases. The introduction of such cabinets will cap
this program, which has been underway for several
years.
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dr Wojciech Płosa
Kierownik Archiwum
Head of Archives

1. W 2010 r. Biuro ds.
Informacji o Byłych
Więźniach przeprowadziło
11 tys. kwerend
2. Jeden z oryginalnych
dokumentów
przekazanych przez
Helenę Datoń-Szpak,
działającą
w przyobozowym
ruchu oporu

65 lat po zakończeniu wojny nadal możliwe jest uzupełnianie wiedzy o losach ofiar oraz historii Auschwitz. Także w tym roku pozyskaliśmy cenne, oryginalne dokumenty i fotografie. Wśród nich znajduje się
zbiór blisko 30 listów obozowych wysłanych z Auschwitz przez Bronisława Jankowiaka. Jego nazwisko
widnieje też wśród podpisów kilku innych więźniów
na sławnym „liście z butelki”, ukrytym przez nich
w ścianie budowanego w 1944 r. w pobliżu obozu schronu przeciwlotniczego.

Holandii, Niemiec, Izraela, Norwegii, Rosji, Finlandii, Francji i Japonii. Byli to studenci i naukowcy
oraz dziennikarze i dokumentaliści prowadzący badania nad tematyką obozową. Niezależnie od tego
przeprowadziliśmy ponad 11 tys. kwerend, odpowiadając na napływające z całego świata zapytania
o losy bliskich w Auschwitz.

Udział mieszkańców Oświęcimia i Ziemi Oświęcimskiej
w akcji niesienia pomocy więźniom kompleksu obozowego Auschwitz jest istotnym, choć mało znanym,
rozdziałem historii tego miejsca. Dzięki uprzejmości
Heleny Datoń-Szpak do Archiwum trafiły oryginalne
dokumenty dotyczące jej działalności w akcji niesienia
pomocy więźniom Auschwitz, w tym potajemna korespondencja, jaką prowadziła z jednym z więźniów.

Z każdym rokiem powiększamy zasoby Repozytorium Cyfrowego o kolejne wpisy i skany dokumentów, co ułatwia prace badawcze nad historią Auschwitz. Obecnie w bazach danych znajduje się ponad
milion skanów i rekordów osobowych, opartych na
76 zespołach dokumentów poobozowych.

W tym roku zorganizowaliśmy warsztaty dla polskich
instytucji zajmujących się prowadzeniem poszukiwań
i udzielaniem informacji o ofiarach II wojny światowej.
Uczestniczyli w nich przedstawiciele miejsc pamięci z:
Majdanka, Gross-Rosen, Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach oraz Polskiego Czerwonego Krzyża i Instytutu Pamięci Narodowej. Spotkanie stało
się cennym forum wymiany poglądów o metodologii
i organizacji pracy służb zajmujących się prowadzeniem poszukiwań i udzielaniem informacji o ofiarach
II wojny światowej.
W mijającym roku z dokumentów Archiwum korzystali liczni goście, m.in. z: Wielkiej Brytanii, USA,



Digitalizacja
Archiwów Muzeum Auschwitz

W 2010 r., w ramach projektu „Digitalizacja archiwów Muzeum Auschwitz” współfinansowanego
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundację Pamięci Ofiar Obozu Zagłady
Auschwitz-Birkenau, wykonaliśmy 105 tys. skanów
kart więźniarskich.
Wraz z Muzeum Mauthausen rozpoczęliśmy projekt mający na celu wymianę kilkuset tysięcy rekordów cyfrowej dokumentacji między naszymi
archiwami. Od lat oba Miejsca Pamięci starają się
scalić rozproszone po całym świecie archiwa poobozowe. Zawarte w tym roku porozumienie to ważny
krok zmierzający do odtworzenia możliwie pełnych
informacji o więźniach Auschwitz, deportowanych
pod koniec wojny do Mauthausen.
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Sixty-five years after the end of the war it remains possible to add to our knowledge of the fate of the victims
and the history of Auschwitz. This year saw the acquisition of further valuable original documents and photographs. Among them is a set of almost thirty camp
letters sent from Auschwitz by Bronisław Jankowiak,
who was also one of several prisoners who affixed their
signatures to the famous “letter in a bottle” and then
concealed it in a wall of an air-raid shelter they were
building near the camp in 1944.

way, Russia, Finland, France, and Japan made use of
the documents in the Archives during the year. Among
them were students, scholars, journalists, and documentary filmmakers researching camp subjects. Aside
from this, we conducted more than eleven thousand
archival searches in response to questions from all over
the world about the fate of loved ones in Auschwitz.

The role of residents of Oświęcim and the vicinity in
aiding the prisoners of the Auschwitz camp complex
is an important yet little known chapter in the history
of this place. Thanks to the kindness of Heleny Datoń-Szpak, the Archives have obtained original documents, including clandestine correspondence that she
carried on with one of the inmates, concerning her
work in the campaign to aid Auschwitz prisoners.

With each passing year we add new entries and scanned
documents to the holdings of the Digital Repository,
making it easier for researchers to work on the history
of Auschwitz. At present, there are more than a million
scans and personal records in the databases, based on
76 fonds of original camp records.

This year, we organized workshops for Polish institutions that conduct searches and provide information
about victims of World War II. The participants included members of the staffs of the Majdanek and Gross-Rosen memorials, the Prisoners of War Museum in
Łambinowice, the Polish Red Cross, and the Institute
of National Remembrance. The meeting turned into
a valuable forum for exchanging views on the methodology and organization of the work of agencies involved in searches and providing information about
victims of World War II.
Numerous guests from countries including Britain, the
United States, The Netherlands, Germany, Israel, Nor-

Digitizing
the Auschwitz Museum Archives

In 2010, we scanned one hundred five thousand prisoner files as part of the Digitization of the Auschwitz
Museum Archives Project, which is co-financed by the
Ministry of Culture and National Heritage and the
Auschwitz-Birkenau Death Camp Victims Memorial
Foundation.
Together with the Mauthausen Museum we have initiated a project aimed at an exchange of several hundred thousand digitized records between our archives.
The two memorials have been trying for years to reassemble the original camp archives that are scattered
around the world. An agreement reached this year is an
important step towards compiling the most complete
possible information about Auschwitz prisoners who
were deported to Mauthausen near the end of the war.

Krzysztof Antończyk
Kierownik
Repozytorium Cyfrowego
Head of
Digital Repository

1. In 2010 the Office for
Information on Former
Prisoners carried out
eleven thousand searches
2. One of the original
documents donated
by Helena Datoń-Szpak,
who was active
in the resistance
movement outside
the camp
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Scenariusz nowej wystawy stałej

Teresa Zbrzeska
Kierownik
Działu Wystawienniczego
Head of Exhibition
Department

Obecnie najważniejszym wyzwaniem jest całkowita
zmiana wystawy stałej. Działania nad przygotowaniem scenariusza nowej ekspozycji stałej dobiegają
końca. Specjalna interdyscyplinarna redakcja tego
scenariusza łączy prace historyków, muzealników,
wystawienników, edukatorów i przewodników. Redakcja ta jest wspierana przez ekspertów Międzynarodowej Grupy Konsultacyjnej. Po zatwierdzeniu przez
Międzynarodową Radę Oświęcimską ogólnego scenariusza wystawy prowadzone były prace nad scenariuszami szczegółowymi do poszczególnych jej części.
Powstały uszczegółowione kosztorysy, również konserwacji bloków wystawowych, i materiały do konkursu na projekt koncepcji aranżacji plastycznej.

Wystawy narodowe
1. Wystawę „Obraz jako
przeciwieństwo wiedzy”
Emmanuela Berry’ego
można było zobaczyć
w salach wystaw
czasowych
2. Fragment wystawy
narodowej Republiki
Czeskiej

Instytut Yad Vashem w Jerozolimie rozpoczął prace
nad całkowitą zmianą dotychczasowej tzw. wystawy
żydowskiej w Bloku 27. Przyjęto założenia, że nowa
ekspozycja w tym Bloku będzie stanowiła kontekst
i uzupełnienie dla nowej głównej wystawy Muzeum,
a także dla wystaw narodowych prezentowanych na
terenie byłego obozu.
27 stycznia minister edukacji i nauki Federacji Rosyjskiej Andrej Fursenko otworzył wystawę „Wyzwolenie
KL Auschwitz”, przygotowaną przez moskiewskie Centralne Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Prowadzone też były prace nad całościowym scenariuszem
i projektem zupełnie nowej wystawy poświęconej losom więźniów Auschwitz pochodzących ze Związku
Radzieckiego.
Trwają nadal prace nad wystawą narodową Grecji. Jej
organizatorzy opracowali i przedstawili do zaopinio-



wania scenariusz oraz wizualizację projektu plastycznego.
Rozpoczęte zostały prace nad przygotowaniem scenariusza ekspozycji narodowej Polski. Ma ona przede
wszystkim zobrazować los deportowanych do Auschwitz obywateli polskich – Polaków i Żydów. Pokazana
zostanie także historia obozu z lokalnej perspektywy
– między innymi wysiedlenia z terenów zajętych pod
obóz oraz pomoc udzielana więźniom przez mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej.

Wystawy czasowe i objazdowe
Wystawę „Obraz jako przeciwieństwo wiedzy” można było zobaczyć w salach wystaw czasowych na terenie Muzeum. Pokazano na niej prace francuskiego
artysty fotografika Emmanuela Berry’ego, który na
kilkudziesięciu czarno-białych fotografiach przedstawił najbliższe sąsiedztwo byłych obozów kompleksu
Auschwitz.
W budynku dawnej synagogi we włoskiej Padwie
otwarto wystawę „Niemiecki nazistowski obóz śmierci Konzentrationslager Auschwitz”. Oprócz historii
obozu przedstawia ona genezę ruchu nazistowskiego
i specyfikę niemieckiej okupacji Polski. W ciągu roku
ta sama wystawa w wersji polskiej pokazana została
w 18 więzieniach w Polsce, w ramach projektu edukacyjnego „Auschwitz – Historia – Edukacja Obywatelska” (patrz str. 46).
W Miejscu Pamięci Gross-Rosen pokazana została wystawa „Kobiety w KL Auschwitz”, ukazująca historię
obozu kobiecego, oraz „Przychodzę więc i klękam na
tej Golgocie współczesności” z fotografiami dokumentalnymi Henryka Makarewicza i Stanisława Muchy,
wykonanymi na terenie obozu tuż po jego wyzwoleniu.
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Scenario
for the new permanent exhibition
The complete replacement of the permanent exhibition is the most important challenge at the moment.
Work by a combined interdisciplinary team of historians, museum practitioners, exhibition specialists, educators, and guides on preparing the scenario for the
new permanent exhibition is nearing completion. Experts from an International Advisory Group are supporting this team. After the International Auschwitz
Council approved the overall scenario, work began on
the detailed scenarios for specific parts of the exhibition. Detailed cost estimates were prepared at this
point, conservation needs in the exhibition blocks
were assessed, and a competition for the design concept was set in motion.

The national exhibitions
The Yad Vashem Institute in Jerusalem began work on
a complete replacement for the existing “Jewish exhibition” in Block 27. The guidelines call for the new exhibition in this block to provide context and additional
depth for the new main Museum exhibition and for the
national exhibitions on the Auschwitz grounds.
On January 27, Andrey Fursenko, the minister of education and science of the Russian Federation, opened
an exhibit on The Liberation of Auschwitz Concentration
Camp, prepared by the Central Museum of the Great
Patriotic War in Moscow. Work also continued on an
scenario and design for an all-new exhibition on the
fate of Auschwitz prisoners from the Soviet Union.
Work continues on a Greek national exhibition. Its organizers have submitted the scenario and a visualization of the design for evaluation.

Work began on preparing the scenario for the Polish
national exhibition. It is intended above all to portray the fate of Polish citizens, both non-Jews and
Jews, deported to Auschwitz. It will also offer a local
perspective on history, including the expulsion of civilians from the land confiscated for the camp and
the aid to prisoners by residents of the Oświęcim
area.

1. Emanuel Berry’s
exhibition The Image
as the Opposite of
Knowledge was shown
in the temporary
exhibition rooms.
2. A detail of the Czech
Republic national
exhibition

Temporary
and traveling exhibitions
The exhibition Image as the Opposite of Knowledge
was on show in the temporary display rooms on
the grounds of the Museum. It featured the work
of French photographer Emmanuel Berry, whose
black-and-white images depict the immediate surroundings of the sites of the camps that made up the
Auschwitz complex.
The exhibition German Nazi Death Camp Konzentrationslager Auschwitz was shown in the old synagogue
building in Padua, Italy. In addition to the history of
the camp, it covers the origins of the Nazi movement
and the unique features of the German occupation
of Poland. That same exhibition was shown over the
course of the year in eighteen prisons in Poland as
a part of the educational project titled History, and
Civic Education (see p. 47).
The exhibitions Women in Auschwitz, presenting the
history of the women’s camp, and I Therefore Come
and Kneel at this Calvary of the Contemporary World,
with photographs taken immediately after liberation by the documentary photographers Henryk
Makarewicz and Stanisław Mucha, were displayed
at the Gross-Rosen Memorial.
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Wysiłki zmierzające do rekonstrukcji dziejów Auschwitz
i losu ofiar podejmowane są niemal od pierwszych dni
po jego wyzwoleniu. Ich celem jest ukazanie przyczyn,
przebiegu i skutków zbiorowego mordu na ponad milionie osób, a zatem rekonstrukcja faktów i procesów, które
złożyły się na obraz jednej z największych tragedii ludzkości.

dr Piotr Setkiewicz
Kierownik
Działu Naukowego
Head of Research
Department

Choć historia tego Miejsca jest już w znacznej mierze
znana, to mimo upływu lat badacze wciąż docierają do
nowych źródeł archiwalnych, dotąd nieznanych bądź
nie udostępnianych. Kierunki prowadzonych aktualnie
badań wynikają z możliwości, jakie dają z jednej strony
nowe udostępnione czy odszukane źródła, z drugiej zaś
strony nowe techniki elektronicznego przetwarzania zawartych tam danych.

• Krematoria i komory gazowe Auschwitz (Piotr Setkiewicz)
Inne tematy
• Los rodzin żydowskich odczytany z dokumentów (Andrzej Strzelecki)
• Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do
Rzeszy (Bohdan Piętka)
• Stan badań nad dziejami KL Auschwitz i postulaty badawcze (Jacek Lachendro)
• Państwowy Urząd Repatriacyjny Punkt Odżywczo-Sanitarny w Oświęcimiu w latach 1945-1948 (Adam
Cyra)
• Oficerowie Legionów Polskich w niemieckich obozach
koncentracyjnych. Próba socjologicznej analizy (Jerzy
Dębski)
• Obozy dla brytyjskich jeńców wojennych w Libiążu i Jaworznie (Piotr Setkiewicz)

Prace zakoczone (wybrane publikacje)
1. Głosy Pamięci to cykl
publikacji edukacyjnych
autorstwa historyków
Muzeum
2. Jacek Lachendro,
historyk Działu
Naukowego, w trakcie
wykładu dla izraelskich
edukatorów



Prace kontynuowane (wybór)
Podobozy Auschwitz i poszczególne komanda
• Komando strażackie w KL Auschwitz (Bohdan Piętka)
• Druckerei KL Auschwitz – historia obozowej drukarni
(Łukasz Martyniak)
• Podobóz Freudenthal (Helena Kubica)
• Podobóz Lichtewerden (Helena Kubica)
• Aussenkommando SS-Sola Hütte (Piotr Setkiewicz)
• Podobóz Kobier i „komanda leśne” KL Auschwitz (Piotr
Setkiewicz)
Deportacje do Auschwitz i więźniowie obozu
• Początkowy etap deportacji Żydów zagłębiowskich do
KL Auschwitz w świetle dokumentów hitlerowskich
(Andrzej Strzelecki)
• Początki zagłady Żydów w KL Auschwitz (Piotr Setkiewicz)
• Przyczyny osadzania więźniów w KL Auschwitz (Piotr
Setkiewicz)
• Prisoners of War at the IG Farben Works in Auschwitz
(Piotr Setkiewicz)
• Los jeńców sowieckich w KL Auschwitz. Nowe spojrzenie (Jacek Lachendro)
• Kobiety ciężarne w KL Auschwitz (Helena Kubica)
Krematoria i komory gazowe
• Zaopatrzenie materiałowe krematoriów i komór gazowych Auschwitz: koks, drewno, cyklon (Piotr Setkiewicz)

• Posłowie i senatorowie II Rzeczypospolitej w KL Auschwitz (Jacek Lachendro)
• Duchowni chrześcijańscy w KL Auschwitz (Teresa
Wontor-Cichy)
• Służba rozpoznawcza SS w KL Auschwitz (Teresa Wontor-Cichy)
• Blok 11 w obozie Auschwitz I – Stammlager (Adam
Cyra)
• Represje SS wobec ludności cywilnej Oświęcimia i okolicznych miejscowości (Adam Cyra)
• Koncentracja Żydów zagłębiowskich w gettach i ich deportacja do KL Auschwitz (Andrzej Strzelecki)
• Selekcje do komór gazowych – próba ustalenia liczby
ofiar (Piotr Setkiewicz)
• Deutsche Lebensmittel GmbH w Oświęcimiu (Łukasz
Martyniak)
• Podobóz Plawy (Piotr Setkiewicz)
• Więźniowie deportowani do KL Auschwitz w ramach
Aktion Oderberg (Bohdan Piętka)
• Ucieczki więźniów z KL Auschwitz (Jerzy Dębski)
W Muzeum znajduje się również biblioteka specjalistyczna, z której zasobów korzystają naukowcy, przewodnicy,
edukatorzy i studenci przyjeżdżający na praktyki.

RESEARCH ON THE HISTORY
OF AUSCHWITZ

The effort to reconstruct the history of Auschwitz and
the fate of its victims began practically in the first days
after liberation. The goal is to indicate the causes, procedures, and results of the mass murder of more than
a million people in a way that identifies the facts and
processes that came together to produce one of mankind’s greatest tragedies.
Although the history of this place is known to a significant degree by now, researchers keep uncovering new
archival resources, previously unknown or sealed, despite the passage of the years. Current research trends
result from the perspectives opened by newly opened
or discovered resources on the one hand, and from new
electronic means of processing the data they contain
on the other.

Completed works (selected titles)
Auschwitz sub-camps and specific labor details
• The firefighting kommando in Auschwitz (Bohdan
Piętka)
• Druckerei Auschwitz—the history of the camp
printing press (Łukasz Martyniak)
• Freudenthal sub-camp (Helena Kubica)
• Lichtewerden sub-camp (Helena Kubica)
• Aussenkommando SS-Sola Hütte (Piotr Setkiewicz)
• Kobier sub-camp and the Auschwitz ”forest kommando” (Piotr Setkiewicz)
Deportation to Auschwitz and the prisoners
• The initial phase of the deportation of Dąbrowa Basin Jews to Auschwitz in the light of Nazi records
(Andrzej Strzelecki)
• The beginning of the extermination of Jews in
Auschwitz (Piotr Setkiewicz)
• Reasons for imprisonment in Auschwitz (Piotr Setkiewicz)
• Prisoners of War at the IG Farben Works in Auschwitz (Piotr Setkiewicz)
• The fate of Soviet POWs in Auschwitz: a new assessment (Jacek Lachendro)
• Pregnant women in Auschwitz (Helena Kubica)
Crematoria and gas chambers
• The supply of material to the Auschwitz crematoria

and gas chambers: coke, wood, and Zyklon (Piotr Setkiewicz)
• The Auschwitz crematoria and gas chambers (Piotr
Setkiewicz)
Other subjects
• The fate of Jewish families read from the documents
(Andrzej Strzelecki)
• The extermination of Jews in Polish lands annexed
to the Reich (Bohdan Piętka)
• The state of research on the history of Auschwitz and
suggestions for further research (Jacek Lachendro)
• The Feeding and Sanitary Post of the State Repatriation Bureau in Oświęcim, 1945-1948 (Adam Cyra)
• Polish Legion officers in German concentration
camps: an attempt at a sociological analysis (Jerzy
Dębski)
• Camps for British POWs in Libiąż and Jaworzno (Piotr Setkiewicz)

1. Voices of Memory
is a series of publications
by Museum historians
2. Jacek Lachendro,
Research Department
historian, during a lecture
to Israeli educators

Works in progress (selected)
• Members of parliament and senators of the Second
Republic in Auschwitz (Jacek Lachendro)
• Christian clergy in Auschwitz (Teresa Wontor-Cichy)
• The SS identification service in Auschwitz (Teresa
Wontor-Cichy)
• Block 11 in Auschwitz I—Stammlager (Adam Cyra)
• SS repressive measures against civilians in Oświęcim
(Auschwitz) and the vicinity (Adam Cyra)
• The concentration of Dąbrowa Basin Jews in ghettos and their deportation to Auschwitz (Andrzej Strzelecki)
• Selection for the gas chambers—an attempt at estimating the number of victims (Piotr Setkiewicz)
• Deutsche Lebensmittel GmbH in Oświęcim (Auschwitz) (Łukasz Martyniak)
• Plawy sub-camp (Piotr Setkiewicz)
• Prisoners deported to Auschwitz under Aktion Oderberg (Bohdan Piętka)
• Prisoner escapes from Auschwitz (Jerzy Dębski)
The Museum also has a specialist library with holdings
of use to researchers, guides, educators, and students
on internships.
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Pomimo upływu lat ludobójstwo dokonane przez
niemieckich nazistów w Auschwitz – mroczna karta historii XX w. – wciąż wzbudza emocje, jest tematem książek, filmów, konferencji... Większość
z odwiedzających Miejsce Pamięci po wizycie kieruje swe kroki do naszych księgarń, szukając dodatkowych informacji. Znajdą tam blisko 150 wielojęzycznych publikacji wydawnictwa Muzeum, wśród
których w tym roku wydaliśmy:

Anna Skrzypińska
Zastępca dyrektora
Muzeum
Museum Deputy Director

1-5. Nowe publikacje
Muzeum dostępne
w księgarni internetowej
Miejsca Pamięci

Wspomnienia
byłych winiów
Halina Birenbaum, Moje życie zaczęło się od końca –
tom poezji obejmujący całość dorobku znanej izraelskiej autorki, ocalałej z Zagłady byłej więźniarki
Auschwitz. Jej poezja jest formą pamięci o ofiarach
Szoa, ale przede wszystkim stanowi świadectwo
osobistej tragedii, której wspomnienie towarzyszy
jej w każdym momencie życia. Pisanie jest dla autorki rodzajem terapii i sposobem na poszukiwanie
sensu życia. Jej wiersze są przejmujące, obrazowe
i niezwykle autentyczne.
Miriam Akavia, Jesień młodości – wznowienie poruszających wspomnień z pobytu autorki w getcie
krakowskim, okupowanym przez Niemców Lwowie
i obozach koncentracyjnych: Płaszowie, Auschwitz
i Bergen-Belsen.
Bogdan Bartnikowski, Infanzia dietro il filo spinato /Infancia en traje de rayas – włoska i hiszpańska
wersja Dzieciństwa w pasiakach. To biograficzny opis
tragicznych losów dzieci-więźniów, oderwanych
od rodziców, żyjących w traumatycznym świecie
Auschwitz i codziennie stykających się ze śmiercią
i upodlaniem ludzi w obozie koncentracyjnym.



I Am Healthy and I Feel Fine – anglojęzyczne tłumaczenie Jestem zdrów i czuję się dobrze. Na książkę składa się
zbiór poruszających obozowych listów Mariana Henryka Serejskiego, znanego polskiego historyka, którego
losy odzwierciedlają wojenne losy polskiej inteligencji.
Autorka, córka byłego więźnia, wzbogaciła ją o bogatą
dokumentację w postaci fotografii rodzinnych i dokumentów.
Auschwitz-Birkenau. Historia i teraźniejszość –
bogato ilustrowany folder poświęcony historii byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz, a także powstaniu
i działalności Miejsca Pamięci. W 2010 r. dodaliśmy kolejne wersje językowe: węgierską, hebrajską,
arabską i perską. Ta chętnie nabywana publikacja
jest już dostępna w 18 językach. Wszystkie wersje
językowe można też pobrać bezpłatnie z naszej
strony internetowej (www.auschwitz.org.pl).

Głosy
Pamici
Helena Kubica. Voices of Memory 5. Pregnant Women
and Children Born in Auschwitz / Głosy Pamięci 5.
Kobiety ciężarne i dzieci urodzone w KL Auschwitz
Wydana po angielsku i polsku piąta część serii Głosy Pamięci poświęcona jest losom kobiet ciężarnych
i dzieci urodzonych w obozie. Integralną część książki stanowią wstrząsające relacje byłych więźniarek-położnych, jak i samych matek, które w obozie rodziły swe dzieci. Są to historie tragiczne – większość
kobiet straciła swe dzieci: albo w wyniku aborcji dokonywanej przymusowo w obozie, albo zaraz po wydaniu ich na świat.

PUBLICATIONS
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Despite the passage of the years, the genocide committed by the German Nazis in Auschwitz—a chilling
page in the history of the 20th century—continues
to evoke emotion and is the subject of books, films,
and conferences. After their visit, the majority of the
visitors to the Memorial make their way to our bookshops in search of further information. There, they
can find almost 150 Museum publications in a range
of languages. This year, we published:

I Am Healthy and I Feel Fine—an English translation of Jestem zdrów i czuję się dobrze. The book consists of a collection of moving camp letters from
the well-known Polish historian Marian Henryk
Serejski, whose fate reflects the wartime lot of the
Polish intelligentsia. The author, the daughter of
the former prisoner, has enriched the volume with
a wealth of documentation in the form of family
photographs and papers.

Memoirs by former prisoners

Auschwitz-Birkenau. Historia i teraźniejszość—
[Auschwitz-Birkenau: History and Present] a richly
illustrated folder devoted to the history of the former German Nazi concentration and death camp
Auschwitz, as well as the founding and work of the
Memorial. In 2010 we added new versions in Hungarian, Hebrew, Arabic, and Persian. Very popular
with visitors, this title is now available in eighteen
languages. All of them can also be downloaded free
of charge at our website (www.auschwitz.org.pl).

Halina Birenbaum, Moje życie zaczęło się od końca [My
life began from the end]—a volume of poetry encompassing the complete works of the well known Israeli
author who is a Holocaust survivor and former Auschwitz prisoner. Her poems are a form of remembrance
of the victims of the Shoah, but above all they represent testimony to the personal tragedy that accompanies her in memory every moment of her life. Writing is a form of therapy for the author and a means of
searching for the sense of life. Her verse is gripping,
evocative, and exceptionally authentic.
Miriam Akavia, Jesień młodości [Autumn of youth]
—a reprint of the author’s moving reminiscences
of her time in the Cracow ghetto, German-occupied
Lwów, and Płaszów, Auschwitz, and Bergen-Belsen
concentration camps.
Bogdan Bartnikowski, Infanzia dietro il filo spinato/Infancia en traje de rayas—Italian and Spanish versions
of A Childhood in Stripes. This is a biographical description of the tragic fate of child prisoners separated
from their parents, living in the traumatic world of
Auschwitz, and coming into contact every day with
death and human debasement in a concentration
camp.
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Jadwiga Pinderska-Lech
Kierownik
Działu Wydawniczego
Head of Publication
Department

1-5. New Museum
publications are available
from the Memorial’s
Internet bookstore

Voices
of Memory
Helena Kubica. Voices of Memory 5. Pregnant Women
and Children Born in Auschwitz / Głosy Pamięci 5.
Kobiety ciężarne i dzieci urodzone w KL Auschwitz
Published in English and Polish, the fifth part of
the Voices of Memory series is devoted to the fate of
pregnant women and children born in the camp. Integral to the book are powerful accounts by former
prisoner-midwives and mothers who themselves
gave birth in the camp. These are tragic stories. The
majority of the women lost their children, either as
a result of the compulsory abortions performed in
the camp, or when the children died immediately
after birth.
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1-2. Nowe publikacje
Muzeum dostępne
w księgarni internetowej
Miejsca Pamięci
3. Album Mikołaja
Grynberga Auschwitz
– co ja tu robię? to efekt
współpracy Muzeum,
Fundacji Pauza,
Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej
oraz Instytutu Goethego
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Piotr Setkiewicz. Głosy Pamięci 6. Krematoria i komory gazowe Auschwitz – komory gazowe Auschwitz,
symbol Szoa, znane są na całym świecie jako miejsce
o szczególnym znaczeniu historycznym, symbolicznym
i emocjonalnym. W oparciu o zachowane dokumenty
autor ukazuje, że wybudowanie potężnych komór gazowych i krematoriów, które miały służyć usprawnieniu
procesu zabijania, wymagało zaangażowania całej rzeszy specjalistów – inżynierów, techników i architektów
– a także znacznych nakładów finansowych. Masowe
zabijanie ludzi z jednej strony było zorganizowane
w sposób przemysłowy, z drugiej zaś zyski z niego czerpało zarówno nazistowskie państwo, jak i wiele prywatnych niemieckich firm.

teksty historyczne i publicystyczne wokół tematyki
Auschwitz, fragmenty wykładów, jak również felietony, recenzje oraz fotoreportaże. Dzięki wsparciu
finansowemu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
ukazuje się w wersji elektronicznej jego angielskojęzyczne tłumaczenie.
Zeszyty Oświęcimskie zostały wznowione w rytmie
roczników, i tak nr 26 zawiera m.in. prezentowane
pierwszy raz w druku opracowania o drukarni obozowej, „podobozach leśnych” i problemie obywatelstwa
esesmanów z załogi obozowej.
W ostatnim „pro memoria” znalazły się teksty dotyczące zarówno zagadnień pamięci, działań artystycznych, jak i opracowania historyczne.

Album Mikołaja Grynberga Auschwitz – co ja tu
robię? to efekt współpracy Muzeum, Fundacji Pauza, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz
Instytutu Goethego. Siłą tej nieprzeciętnej publikacji
są fragmenty rozmów artysty z odwiedzającymi były
obóz zagłady połączone z ich portretami, wykonanymi przez Mikołaja Grynberga w sposób dający efekt
zamglonego, niewyraźnego obrazu.

Ksigarnia internetowa

Periodyki
Miesięcznik „Oś Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura” zawiera relacje z najważniejszych wydarzeń,



Od czterech już lat rozwijamy księgarnię internetową
Muzeum, która umożliwia ludziom z całego świata
dostęp do książek o Auschwitz, publikowanych przez
nasze wydawnictwo. Ich wysyłkę zwiększyliśmy
o 50% w porównaniu do roku ubiegłego. Ponad połowa zamówionych pozycji trafiła do Polski, pozostałe
nabyli Brytyjczycy i Amerykanie, a także Niemcy,
Francuzi, Włosi i Holendrzy. Nasze publikacje powędrowały też do czytelników z tak odległych od Polski
krajów jak Republika Południowej Afryki czy Nowa
Zelandia.

PUBLICATIONS
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Piotr Setkiewicz. Głosy Pamięci 6. Krematoria
i komory gazowe Auschwitz [Voices of Memory 6:
The Auschwitz Crematoria and Gas Chambers]—the
Auschwitz gas chambers, a symbol of the Shoah, are
known around the world as places with particular historical, symbolic, and emotional significance. On the
basis of the extant records, the author demonstrates
that the construction of massive gas chambers and
crematoria intended to facilitate the process of killing required the involvement of a whole throng of
specialists—engineers, technicians, and architects—
as well as significant financial outlays. On the one
hand, the mass killing of people was organized in an
industrial manner; on the other, it yielded profits not
only to the Nazi state but also to numerous private
German companies.

Periodicals
The monthly Oś Oświęcim—People, History, and Culture
accounts from the most important events connected
with the subject of Auschwitz, as well as historical texts,
reportage, excerpts from lectures, opinion columns, reviews, and photo essays. Thanks to financial support
from the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of
Poland, it also appears in a digital English edition.
Zeszyty Oświęcimskie been revived in a yearly format,
and issue 26 includes the first published accounts of the
camp printing press, the “forest” sub-camps, and the issue of the citizenship of SS men from the camp garrison.
The latest issue of pro memoria includes texts on issues of
memory, artistic events, and historical studies.

1-2. New Museum
publications are available
from the Memorial’s
Internet bookstore
3. Mikołaj Grynberg’s
album Auschwitz—
co ja tu robię?
[Auschwitz—what
am I doing here?]
is a cooperative venture
among the Museum,
the Pauza Foundation,
the Polish-German
Cooperation Foundation,
and the Goethe Institute

Internet Bookstore
Mikołaj Grynberg’s album Auschwitz—co ja tu robię?
[Auschwitz—what am I doing here?] is the result of
cooperation among the Museum, the Pauza Foundation, the Polish-German Cooperation Foundation,
and the Goethe Institute. The strength of this exceptional publication lies in the excerpts from conversations between the artist and visitors to the site of the
death camp, combined with portraits that Grynberg
made of them in a method that produces the effect of
a misty, blurred image.

For four years now we have been developing the Museum’s Internet bookstore, which gives people from all
over the world access to books about Auschwitz from
our publishing house. Shipments are up by fifty percent
over last year. Over half of the orders were from Poland,
with the rest coming from Britain and the United States
as well as Germany, France, Italy, and The Netherlands.
Our publications have also gone out to readers in countries as distant from Poland as South Africa and New
Zealand.



MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUK ACJI
O AUSCHWITZ I HOLOK AUŚCIE

Ponad milion osób zostało oprowadzonych w jednym
z osiemnastu języków, jakimi włada ponad 260 przewodników, przygotowanych i przeszkolonych przez Centrum
Edukacji. Ponadto rośnie liczba osób uczestniczących
w edukacji specjalistycznej, w ramach projektów skierowanych m.in. do nauczycieli, studentów, działaczy społeczeństwa obywatelskiego lub różnych grup zawodowych.
W pogłębionych projektach edukacyjnych wzięło w tym
roku udział ponad 7 tys. Uczestników

Krystyna Oleksy
Zastępca dyrektora Muzeum,
Dyrektor MCEAH
Museum Deputy Director,
Director of ICEAH
1. Ponad milion osób zostało
oprowadzonych po terenach
Miejsca Pamięci przez
przewodników przygotowanych
przez MCEAH



Oprócz pobytów studyjnych, seminariów, konferencji tematycznych oraz studiów podyplomowych, które stanowią fundament codziennej pracy edukacyjnej, Centrum
opracowało i kontynuowało kilka specjalnych, nowatorskich projektów, skierowanych do konkretnych grup docelowych. Jedną z nich są osoby niepełnosprawne intelektualnie. We współpracy z wychowawcami i specjalistą
oligofrenopedagogiki przygotowaliśmy dla nich program
zwiedzania terenów byłego obozu. Ta lekcja muzealna,
oparta na kontakcie z pojedynczymi obiektami, dostosowana jest do ich wrażliwości oraz poziomu percepcji.

Dynamicznie rozwija się projekt edukacyjny „Auschwitz – Historia – Edukacja Obywatelska”, skierowany do osadzonych w zakładach karnych. Obejmuje
on m.in. wykłady, prelekcje i prezentację wystawy
„Niemiecki nazistowski obóz śmierci Konzentrationslager Auschwitz” na terenie zakładów karnych
oraz wizytę wybranych grup osadzonych w Miejscu
Pamięci i spotkanie z byłymi więźniami. Celem projektu jest kształtowanie wrażliwości, postaw moralnych i społecznych. Dotychczas program objął blisko
3 tys. osadzonych.
Pod koniec roku uruchomiliśmy, jako pierwsza placówka tego typu w Polsce, platformę e-learningową.
Interaktywne i bezpłatne kursy on-line poświęcone
są historii Holokaustu oraz podstawowym zagadnieniom historii Auschwitz. Ta forma edukacji spotkała
się z bardzo dużym odzewem internautów – pomimo
iż pilotażowy kurs dostępny jest na razie tylko w polskiej wersji językowej, chęć uczestnictwa w nim zgłosiły także osoby z zagranicy.

INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION
ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST

1

More than a million people were shown around the
camp in the eighteen languages at the disposal of the
more than 260 guides supported and trained by the
Education Center. There is also a rise in the number of
people taking part in specialist educational programs
as part of projects targeting teachers, students, community activists, and various occupational groups.
There were more than seven thousand participants in
in-depth educational projects this year.
Aside from the study residencies, seminars, thematic
conferences, and postgraduate courses that are the
foundation of everyday educational work, the Center
has introduced or carried on several special innovative
projects with concrete target groups. One such group is
the intellectually disabled. In cooperation with educators and specialists in oligophrenopedagogy, we have
prepared a program of visits to the grounds of the former camp. These museum lessons are based on contact
with individual objects and adapted to the sensibility
and perceptual capabilities of the visitors.

The Auschwitz-History-Civic Education project,
directed to inmates of penal institutions, is developing energetically. It includes lectures, talks,
presentation of the German Nazi Death Camp
Konzentrationslager Auschwitz exhibition at penal
institutions, visits by selected groups of inmates
to the Memorial, and meetings with former prisoners. The project aims at inculcating sensitivity
and positive moral and social attitudes. More than
three thousand inmates have participated in the
program so far.
Late in the year we became the first institution of
its type in Poland to introduce an e-learning platform. The free interactive on-line courses cover the
history of the Holocaust and fundamental issues in
the history of Auschwitz. This form of education
has stirred great interest on line, despite the fact
that the pilot course is now available only in Polish; people outside the country have nevertheless
declared an interest.

Alicja Białecka
Kierownik Sekcji
Programowej MCEAH
Head of ICEAH
Program Section

1. Guides certified by the
ICEAH showed more than
a million people around the
grounds of the Memorial
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1. Grupa z Instytutu
Yad Vashem na terenie
byłego podobozu
Jawischowitz
2. Seminarium dla
wykładowców wyższych
uczelni wojskowych USA

W projektach edukacyjnych realizowanych w MCEAH
niezwykle ważna jest obecność naszych zagranicznych partnerów. Ogromnym zainteresowaniem
cieszą się seminaria realizowane wspólnie z jerozolimskim Instytutem Yad Vashem. Do tegorocznej
edycji seminarium dla polskich edukatorów „Judaizm – Dzieje i kultura Żydów – Holokaust” zgłosiła
się rekordowa liczba nauczycieli, przewodników oraz
przedstawicieli różnych instytucji zajmujących się
edukacją o Holokauście.
W czerwcu i wrześniu odbyły się seminaria skierowane do wykładowców wyższych uczelni wojskowych, kształcących dowódców wojsk USA oraz
żołnierzy z United States Combined Arms Center,
Fort Leavenworth w Kansas. Tematyka wykładów



dotyczyła m.in.: definicji i historii ludobójstwa, odpowiedzialności za ochronę przed ludobójstwem,
psychologii sprawców, roli KL Auschwitz w masowej
zagładzie europejskich Żydów oraz dyplomatycznych
i ekonomicznych sposobów zapobiegania zbrodniom
ludobójstwa. Projekt zrealizowany został wspólnie
z Centrum Zapobiegania Ludobójstwu im. Rafała
Lemkina.
Edukacji o Auschwitz i Holokauście poświęcone było
seminarium zorganizowane przez Radę Europy i polskie Ministerstwo Edukacji we współpracy z MCEAH.
Wzięło w nim udział kilkudziesięciu metodyków
i nauczycieli z państw członkowskich Rady Europy.
Jego częścią były m.in. warsztaty poświęcone przygotowaniu uczniów do wizyty w Miejscu Pamięci.

INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION
ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST
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Our foreign partners are an exceptionally important
presence in the educational projects at the ICEAH.
Seminars organized in cooperation with the Yad
Vashem Institute in Jerusalem always evoke great
interest. A record number of teachers, guides, and
members of the staffs of various institutions connected with Holocaust education applied for places
at this year’s seminar for Polish educators under the
title Judaism, the History and Culture of the Jews,
and the Holocaust.
In June and September, we held seminars aimed at
lecturers from the institutions of higher education
that train US Army military leaders and soldiers
from the United States Combined Arms Center at
Fort Leavenworth, Kansas. The subjects of the lec-

tures included the definition and history of genocide, responsibility for and defense against genocide, the psychology of the perpetrators, the role of
Auschwitz in the mass extermination of the European Jews, and the diplomatic and economic means
of preventing crimes against humanity. The project
was carried out jointly with the Raphael Lemkin
Center for Genocide Prevention.

1. A group from
the Yad Vashem Institute
at the site of the former
Jawischowitz satellite
camp
2. Seminar for lecturers
from United States
military higher education
institutions

A seminar organized by the Council of Europe and the
Polish Ministry of Education in cooperation with the
ICEAH was dedicated to education about Auschwitz
and the Holocaust. Several score methodologists and
teachers from European Union member states participated. The seminar featured workshops on preparing
school pupils for visits to the Memorial.
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W tym roku w ramach praktyk i wolontariatu przyjechało do Muzeum blisko 600 młodych ludzi z całego
świata, w tym m.in. z: Belgii, Białorusi, Holandii, Irlandii, Japonii, Niemiec, Polski, Rosji, USA, Wielkiej
Brytanii, Włoch, Rosji i z USA. Jak podkreślali, pobyt
w Miejscu Pamięci jest dla nich ważnym życiowym
doświadczeniem, pozwalającym zrozumieć istotę zachowania pamięci o Auschwitz i samego Miejsca.

Elżbieta Myrdko
Kierownik
Biura Wolontariatu
Head of Volunteer Bureau

1-2. W ramach praktyk
i wolontariatu Muzeum
wspomogło blisko
600 młodych ludzi
z całego świata

Studenci uczelni konserwatorskich i technicznych
z Kolonii, Londynu i Woroneża wspomogli specjalistów Działu Konserwacji, głównie przy inwentaryzacji poobozowych lamp na terenie byłego Auschwitz I
oraz przy konserwacji butów więźniarskich.
W ramach projektu „Historia mówiona” polscy wolontariusze nagrali kilkadziesiąt godzin filmowych
relacji byłych więźniów. Dodatkowym walorem tych
spotkań są związane z tragicznymi przeżyciami refleksje starszych ludzi, będące ich testamentem dla
przyszłych pokoleń.
Współczesny krajobraz byłego obozu różni się od
tego, który zachowali w pamięci więźniowie. Odradzająca się przyroda doprowadziła do zastąpie-



nia szarości obozowej przez zieleń: urosły drzewa,
a trawa pokryła tereny deptane wcześniej przez
tysiące nóg więźniarskich. Już 30-ty rok z rzędu
wsparli Miejsce Pamięci uczniowie Zespołu Szkół
Leśnych i Ekologicznych w Brynku, pomagając przy
pielęgnacji powierzchni trawiastych i drzewostanu.
W pracach porządkowych na liczącym prawie 200 ha
terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau pomagało też blisko 300 młodych Niemców, wśród nich uczniowie szkół zawodowych związanych z koncernem Volkswagena.
Dziesiątki młodych ludzi pomagało też Muzeum
w innych, mało może spektakularnych, lecz istotnych pracach, obejmujących digitalizację historycznych dokumentów w Repozytorium Cyfrowym,
opiekę nad wystawami czasowymi czy choćby organizację konferencji edukacyjnych i seminariów oraz
kolportaż materiałów informacyjnych.
Praktyki i wolontariat to nie tylko wsparcie Muzeum
w jego codziennej działalności, to mające wielki wymiar edukacyjny dotknięcie Historii – doświadczenie bezpośredniego obcowania z Ocalonymi, z oryginalnym miejscem i przedmiotami.

VOLUNTEERS AND INTERNSHIPS
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Almost six hundred people from around the world
came to the Museum as interns and volunteers this
year. Countries of origin included Belarus, Belgium,
Germany, Ireland, Italy, Japan, The Netherlands,
Poland, Russia, the United Kingdom, and the United
States. They agreed that their stay at the Memorial
was a valuable experience that helped them understand the essence of preserving the memory of
Auschwitz and the site itself.
Students from conservation academies and technical schools in Cologne, London, and Voronezh helped
Conservation Department specialists in taking an
inventory of original camp lamps on the Auschwitz I
grounds and conserving prisoner shoes.
As part of the Spoken History project, Polish volunteers filmed dozens of hours of reminiscences by
former prisoners. The reflections by elderly people
on their tragic experiences represents testimony to
future generations and lends added value to these
encounters.
The contemporary landscape of the former camp
is different from what prisoners remember. Natu-

ral regeneration has replaced the gray of the camp
with green: trees have grown and grass covers the
ground that was once trod by the feet of thousands
of prisoners. For the thirtieth year in a row, students
from the Complex of Forestry and Ecology Schools
in Brynek have supported the Memorial by helping
to care for the grassy areas and trees. Also helping in the upkeep of the more than 200 hectares of
grounds at the Auschwitz I and Auschwitz II-Birkenau sites were more than 300 young Germans including students from vocational schools associated
with Volkswagen.

1-2. More than six
hundred young people
from around the world
contributed
to the Museum as
interns and volunteers

Dozens of young people also helped the Museum in
other less spectacular but vital work including the
digitization of historical records in the Digital Repository, staffing temporary exhibitions, helping organize conferences and workshops, and distributing
educational material.
Internships and volunteering not only support the
Museum in its everyday work but also possess the
great educational dimension of contact with history
and the experience of first-hand contact with survivors and original places and objects.
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OBSŁUGI ODWIEDZAJĄCYCH
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1. Wizualizacja
zwycięskiego projektu
nowego centrum obsługi
odwiedzających

W ostatnim dziesięcioleciu trzykrotnie wzrosła liczba
ludzi z całego świata, którzy przyjeżdżają do Miejsca
Pamięci Auschwitz, by naocznie poznać jeden z najtragiczniejszych rozdziałów w historii ludzkości. W tym
roku było to blisko 1,4 mln osób. By sprostać wyzwaniom związanym z ich przyjęciem i oprowadzaniem,
podjęto decyzję o utworzeniu nowego centrum obsługi
odwiedzających. Projekt zaaprobowała Międzynarodowa Rada Oświęcimska, a jego finansowanie możliwe
jest dzięki nadzwyczajnej pomocy polskiego Ministra
Kultury.
Na konkurs koncepcji urbanistyczno-architektonicznej
nowego Centrum, którego założeniem było opracowanie kompleksowego rozwiązania, obejmującego centrum
obsługi, hotel, parking i całą infrastrukturę, wpłynęło
w sumie 30 prac. Pierwsze miejsce zdobyła krakowska
firma KKM Kozień Architekci, a nagrodę przyznano za
lapidarną i wyrazistą koncepcję układu centrum obsłu-



gi odwiedzających, opartą o podziemne wejście i wyjście
z Muzeum.
Zdaniem jurorów całość kompozycji oraz proponowany
charakter architektury wytwarza nastrój spokoju i skupienia niezbędny w zespole muzealnym o takiej specyfice. Projekt zachowuje ponadto historyczny wygląd budynku byłej
rzeźni obozowej, usuwając wtórne przebudowy, a projektowana bryła hotelu stanowi dla niego neutralne tło.
Przeniesienie obsługi odwiedzających do nowoczesnej
bazy recepcyjnej z jednej strony ułatwi przyjmowanie
i obsługę odwiedzających, z drugiej pozwoli też na stworzenie nowej wystawy wstępnej w poobozowym budynku, pełniącym obecnie funkcje recepcyjne. Jej celem
będzie przekazanie odwiedzającym niezbędnej wiedzy o
historii lat 30-tych XX w., rozwoju nazizmu, propagandy
i systemu totalitarnego, wreszcie wybuchu wojny i polityki niemieckiej na okupowanych ziemiach Polski.

NEW VISITOR
SERVICE CENTER

The number of people who come from all over the world
to learn at first hand about one of the most tragic chapters in the history of humankind has tripled over the
last decade. This year, they numbered nearly 1,400,000.
In order to meet the challenges of reception and guiding, the Museum decided to build a new visitor service
center. The International Auschwitz Council approved
the project and the Polish Ministry of Culture appropriated special funding.

The jury felt that the overall composition and the
proposed nature of the architecture combine to
produce the feeling of calm and reflection essential
at a museum of this type. Additionally, the design
retains the historical appearance of the original
camp slaughterhouse building and envisions the
removal of later additions; the hotel building is
designed as a neutral background for the original
structure.

There were more than thirty entries in a competition to
choose the urbanistic-architectonic concept for the new
Center, on the premise that the design should represent
a complex approach embracing the service center, a hotel, parking, and all the associated infrastructure. The
winner was the Cracow firm KKM Kozień Architekci,
rewarded for a brilliantly expressive concept for the
layout of a visitor service center based on below-ground
entry to and exit from the Museum.

Relocating visitor services will also make it possible
to create a new introductory exhibition in the original
building that now serves as a reception facility. That
exhibition is intended to provide visitors with essential knowledge about the history of the 1930s, the rise
of Nazism, propaganda, and the totalitarian system,
and finally the start of the war and the German policies in occupied Poland.

1. Visualization
of the winning design
for the new visitor
service center



FINANSE

Małgorzata Mentelska
Główna księgowa
Head Accountant

Pamięć wymaga czasem nakładów większych, niżby
można się było spodziewać. Utrzymanie autentyzmu
terenów Auschwitz-Birkenau to przedsięwzięcie przerastające budżetowe możliwości naszego Muzeum. Dużą
nadzieję pokładamy wszyscy w tworzonym Funduszu
na rzecz długofalowej konserwacji pozostałości poobozowych (zob. więcej str. 24-25). Stała nasza działalność
pozwala nie tylko na opiekę nad tymi pozostałościami,
ale także dzięki naszej instytucji ludzie z całego świata
mogą godnie i bezpiecznie zwiedzić to największe i najważniejsze Miejsce Pamięci Świata, mogą zapoznać się
z historią, z najnowszymi badaniami i publikacjami,
uczestniczyć w kursach i seminariach.
W roku 2010 budżet Muzeum zamknął się kwotą
45,1 mln zł (ok. 11,3 mln euro).
Pomoc z zagranicy wyniosła 0,9% tej sumy.

Budet
Przychody własne Muzeum

20,2 mln zł

Dotacja Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

11,2 mln zł

Środki celowe Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego:
• kupno terenów pod nowe centrum
obsługi odwiedzających

8,2 mln zł

• obchody 65. rocznicy wyzwolenia
Auschwitz

1,3 mln zł

• digitalizacja archiwów Muzeum
Auschwitz

0,1 mln zł

Dotacja w ramach Europejskiego
Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko

3,1 mln zł

Pomoc zagraniczna

0,4 mln zł

Fundacja Pamięci Ofiar Obozu Zagłady
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

0,6 mln zł

Razem

45,1 mln zł

44,8%

– Przychody własne Muzeum

24,8%

– Dotacja Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

21,2%

– Środki celowe Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

6,7%

– Europejski Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko

0,9%

– Pomoc zagraniczna

1,3%

– Fundacja Pamięci Ofiar Obozu Zagłady
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 zostały
przeznaczone na kontynuację konserwacji drewnianych baraków byłego obozu Auschwitz II-Birkenau
oraz prace konserwatorskie dwóch poobozowych bloków w byłym obozie Auschwitz I;
Głównym zadaniem realizowanym ze środków
zagranicznych była konserwacja ok. 40 tys. dokumentów z tzw. Instytutu Higieny SS, finansowana
przez niemiecki Kraj Związkowy Nadrenia Północna-Westfalia. Dodatkowo francuska Fundacja Pamięci
o Szoa wspomogła prace nad francuską wersją pięciotomowej monografii historii Auschwitz;
Fundacja Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau wsparła m.in. prace nad konserwacją butów ofiar Auschwitz i digitalizacją dokumentów poobozowych.

Miejsce Pamici i Pastwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
to zobowizanie pamici i edukacji przyszłych pokole całego wiata.
Kad instytucj i kad osob dobrej woli, pragnc wesprze trud utrzymania,
konserwacji i udostpniania tych najbardziej wymownych,
autentycznych ladów Holokaustu i ludobójstwa,
prosimy o kontakt:
PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZBIRKENAU W OŚWIĘCIMIU
ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim
tel. +48 33 844 8003. fax +48 33 843 1862, e-mail: muzeum@auschwitz.org.pl
Nr konta bankowego: 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.pl



FINANCES

Remembrance sometimes requires unexpected
investment. Maintaining the authenticity of the
Auschwitz-Birkenau grounds is an enterprise exceeding the budget of our Museum. We all place
great hopes in the new Fund for the long-term conservation of original camp buildings and objects
(see p. 24-25). Our ongoing work means not only the
protection of these remains, but also an opportunity
for people from all over the world to visit this largest and most important Memorial in the world in
a dignified and secure manner, to learn about history through the latest research and publications,
and to take part in courses and seminars.
In 2010, the Museum budget was 45,1 million zł
(about €11,3 million).
Support from abroad accounted for 0,9% of this sum.

Budget
Income generated by the Museum

€5,1 million

Subsidy from the Ministry
of Culture and National Heritage

€2,8 million

Targeted funding from the Ministry
of Culture and National Heritage:
• purchase of site for the new
visitor service center
• observances of the 65th
anniversary of liberation
• digitization of the Auschwitz
Museum archives

44,8%

– Income generated by the Museum

24,8%

– Subsidy from the Polish Ministry
of Culture and National Heritage

21,2%

– Targeted funding from the Ministry
of Culture and National Heritage

6,7%

– European Infrastructure
and Environment Operating Program

0,9%

– Foreign support

1,3%

– Auschwitz-Birkenau Death Camp Victims
Memorial Foundation in Oświęcim

The grant from the European Infrastructure and
Environment Operating Program 2007-2013 was
assigned to the continuation of the conservation of
the wooden barracks at the site of the Auschwitz II-Birkenau camp and conservation work on two original camp blocks at the Auschwitz I site;

€2,1 million
€0,3 million
€0,03 million

Grant from the European
Infrastructure and Environment
Operating Program

€0,8 million

Foreign support

€0,1 million

Auschwitz-Birkenau Death Camp
Victims Memorial Foundation
in Oświęcim

€0,15 million

Total

€11,3 million

The main task completed with financial support
from abroad was the conservation of about forty
thousand documents from the SS-Hygiene Institute,
underwritten by the German federal state of North
Rhine-Westphalia. In addition, the French Foundation for the Remembrance of the Shoah contributed
to meeting the costs of a French version of the fivevolume monograph on the history of Auschwitz;
The Auschwitz-Birkenau Death Camp Victims
Memorial Foundation supported projects including
the conservation of the shoes of Auschwitz victims
and digitizing original camp records.

Th e Auschwitz-Birkenau State Museum and Memorial
imposes an obligation of remembrance and education
on future generations throughout the world.
Each institution and every person of good will desirous of helping to bear
the burden of maintaining, preserving, and ensuring access to these most eloquent,
authentic vestiges of the Holocaust and genocide is requested to contact:
PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZBIRKENAU W OŚWIĘCIMIU
ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim
phone +48 33 844 8003, fax +48 33 843 1862, e-mail: muzeum@auschwitz.org.pl
Bank account: 15 1240 1170 1111 0000 2418 5907
Bank PEKAO SA O/Bielsko-Biała
SWIFT CODE: PKOPPLPW
It is also possible to make direct contributions to the Memorial at our website
www.auschwitz.org.pl
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Tereny i Obiekty

Adam Kukla
Szef Służby
Ochrony Muzeum
Head of Museum Security

Ochroną i opieką konserwatorską objętych jest
m.in. ponad 150 obiektów nieruchomych (budynków), 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 hektarach znajdują
się też m.in. kilometry dróg utwardzonych, rowów
melioracyjnych oraz tory kolejowe z bocznicą.
Stałej konserwacji poddana jest zieleń niska, a także drzewostan historyczny i powojenny (w tym ok.
20 hektarów lasu).

Zbiory
1-2. Miejsce Pamięci
obejmuje obszar blisko
200 hektarów byłych
obozów Auschwitz I
i Auschwitz II-Birkenau



W Miejscu Pamięci przechowujemy i chronimy
przedmioty pochodzenia obozowego oraz część dobytku przywiezionego przez skazanych na Zagładę
Żydów, którego Niemcy nie zdążyli zniszczyć 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 ortoz;
• 350 sztuk odzieży obozowej, tzw. pasiaków;

•
•

ok. 250 tałesów;
ponad 6 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 przywiezionych więźniów, wykonanych przez administrację obozową;
• kopie ok. 200 fotografii wykonanych przez SS
w Birkenau w trakcie deportacji Żydów z Węgier
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 istnienia obozu; prawie 2,5 tys. fotografii rodzinnych przywiezionych przez osoby deportowane
do Auschwitz (głównie przez Żydów z gett w Będzinie i Sosnowcu); kilkadziesiąt fotografii lotniczych terenów obozowych, wykonanych przez
amerykańskich pilotów w 1944 r.;
• oraz zdjęcia wykonane po wyzwoleniu przez
pracowników Muzeum i innych;

SECURIT Y AND SAFET Y
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Grounds and Buildings
Conservationist protection and care extends to more
than 150 non-movable objects (buildings); about
three hundred ruins and vestiges of the original
camp, including the ruins of the four gas chambers
and crematoria in Birkenau which are of critical importance to the history of Auschwitz; and more than
thirteen km. of fencing with more than three thousand concrete fence posts. On the nearly 200 hectares
of grounds, there are many kilometers of paved roads,
drainage ditches, and railroad tracks with a siding.
Low-growing vegetation and historical and postwar
trees (with a total of approximately 20 hectares of
woods) are under permanent conservation.

Collections
At the Memorial we hold and protect objects that
originated in the camp along with that part of the
property brought here by people sentenced to destruction that the Germans did not manage to ship
into the depths of the Reich.
This includes:
• more than 110,000 shoes;
• approximately 3,800 suitcases, including 2,100
labeled by their owners;
• more than 12,000 pots and pans;
• almost 470 prostheses and braces;
• 350 camp uniforms (”stripes”);

•
•

about 250 fringed prayer garments;
more than 6,000 works of art (including two
thousand made by prisoners).
Also under the care of the museum is almost two tons
of hair cut from the heads of deported women.

1-2. The Memorial covers
almost 200 hectares
of grounds at the sites
of the Auschwitz I
and Auschwitz II-Birkenau
sites

Archives
The documents in the Museum Archives fill almost
250 running meters of shelf space.
The collection includes:
• approximately 39,000 photographic negatives,
taken by the camp administration, showing newly
arrived prisoners;
• copies of approximately 200 photographs taken
by the SS in Birkenau in the course of 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
taken by the SS of the Auschwitz buildings and
grounds during the time when the camp was in
operation; almost 2,500 family photographs
brought to the camp by deportees (mostly Jews
from the ghettos in Bedzin and Sosnowiec); and
several dozen aerial reconnaissance photographs
of the camp area taken by American airmen in
1944;
• photographs taken after liberation by members of
the Museum staff and others;
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Jarek Mensfelt
Rzecznik prasowy
Spokesman

1.Zdjęcie satelitarne,
na których widoczne są
m.in. tereny byłych
obozów Auschwitz I
i Auschwitz II-Birkenau.
Dzięki uprzejmości
firmy Imagesat
(„Eros B sierpień 2009”)



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

•

•

•

•

•
•

•

ok. 130 filmów (taśma filmowa) fabularnych
i krótkometrażowych o tematyce wojennej i obozowej;
163 tomy zespołu „Oświadczenia”, zawierające
ponad 3,5 tys. relacji byłych więźniów obozów
koncentracyjnych, robotników przymusowych,
mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, itp., w sumie ponad 30 tys. stron;
271 tomów zespołu „Wspomnienia”, zawierających ponad 1,4 tys. wspomnień byłych więźniów obozów koncentracyjnych, robotników
przymusowych, mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej itp., w sumie ponad 45 tys. stron;
78 tomów akt procesowych komendanta obozu
Rudolfa Hössa i załogi obozu Auschwitz, w sumie ponad 16 tys. stron;
195 tomów zespołu „Ankiety” wypełnionych
przez byłych więźniów, ok. 20 tys. stron;
27 tomów ankiet tematycznych, przeprowadzonych 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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1

Camp records and documents connected with the
camp:
• 48 volumes of the Auschwitz ”Death Books,” containing almost seventy thousand death certificates for prisoners who died or were murdered in
Auschwitz;
• 248 volumes of Zentralbauleitung der Waffen
SS und Polizei Auschwitz (Central Waffen SS
and Police Construction Board in Auschwitz)
documents containing technical documentation and blueprints for the construction and
expansion of the camp and its infrastructure,
and plans for the rebuilding of the city of
Oświęcim;
• 64 volumes of documents of the SS-Hygiene Institute;
• 16 volumes of files with personal data on prisoners;
• 8,000 letters and cards mailed from the camp by
prisoners;
• approximately 800 thousand frames of microfilms (mostly copies of camp documents or documents obtained from other sources);
• more than 2,000 recordings of accounts and
reminiscences by former prisoners;

•
•
•

•

•

•
•
•

more than a thousand video cassettes with material on war and camp subjects;
about 130 reel-to-reel feature and documentary
films on war and camp subjects;
163 volumes of the ”Statements” collection,
containing more than 3,500 accounts by former
concentration camp prisoners, slave laborers,
and Oświęcim area residents, totaling more
than 30,000 pages;
271 volumes of the ”Memoirs” collection, containing more than 1,400 accounts by former
concentration camp prisoners, slave laborers,
and Oswiecim area residents, totaling more
than 45,000 pages;
78 volumes of court proceedings from the trials
of camp commandant Rudolf Höss and the Auschwitz garrison, totaling more than 16,000 pages;
195 volumes of ”Questionnaires” filled out by
former prisoners, about 20,000 pages;
27 volumes of subject-specific surveys of former prisoners, totaling about 8,000 pages;
7 volumes of records and accounts of the evacuation of Auschwitz prisoners in 1945 totaling
more than a thousand pages.

Monika Korzeniowska
Biuro Prasowe
Press Office

1. Satellite photo
with the grounds
of the former Auschwitz I
and Auschwitz II camps
visible, courtesy
of Imagesat
(“Eros B August 2009”)
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SPECJALIŚCI, DOR ADCY, EKSPERCI

1

1. 20. posiedzenie
Międzynarodowej Rady
Oświęcimskiej w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów RP

Pastwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
ma w swojej opiece Miejsce Pamici Auschwitz. Muzeum jest instytucj pastwow,
bezporednio podlegajc Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

The Auschwitz-Birkenau State Museum
has responsibility for the Auschwitz Memorial. The Museum is a state institution
reporting directly to the Minister of Culture and National Heritage.

Midzynarodowa Rada Owicimska

The International Auschwitz Council

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

In view of the special nature of the place, the Prime
Minister of the Republic of Poland convened the International Auschwitz Council to rule on the most
crucial issues involving the Museum and its care
for the Memorial. Chaired by Professor Władysław
Bartoszewski, the Council consists of specialists and
acknowledged authorities from many countries. It
meets twice a year to consider all matters requiring
broader discussion prior to the taking of decisions
affecting the future of the Museum.

Przewodniczący / Chairman

prof. Władysław Bartoszewski

Wiceprzewodniczący / Deputy Chairman

prof. Israel Gutman

Wiceprzewodniczący / Deputy Chairman

Stefan Wilkanowicz

Sekretarz Rady / Council’s Secretary

Marek Zając

Członkowie / Members



Kazimierz Albin

rev. / ks. Grzegorz Michalczyk

rabbi / rabin Andrew Baker

dr Richard Prasquier

dr Hava Dreyfus

Romani Rose

Sara Bloomfield

Avner Shalev

dr Piotr M.A. Cywiński

Kalman Sultanik

rev. / ks. Manfred Deselaers

Leszek Szuster

Henryk Flug

dr Piotr Trojański

Christoph Heubner

Marian Turski

prof. Ołeksandr Jewhenowicz Łysenko

prof. Jonathan Webber

Agnieszka Magdziak-Miszewska

Jerzy Wróblewski

CONSULTANTS, ADVISERS AND EXPERTS

Rada Muzeum

Museum Council

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

The work of the Museum is additionally assessed annually by a council appointed by the Minister of Culture and National Heritage to evaluate plans and reports on the activities of the institution as submitted
by the director.

Kazimierz Albin

prof. Stanisław Krajewski

Alicja Bartuś

Piotr Kućka

Andrzej Bibrzycki

dr hab. Andrzej Kunert

prof. Tomasz Gąsowski

Andrzej Przewoźnik

prof. Jan Kantyka

Jerzy Wróblewski

1. Twentieth session
of the International
Auschwitz Council
at the Chancellery
of the Prime Minister
of the Republic of Poland

prof. Edward Kosakowski

Rada Midzynarodowego Centrum
Edukacji O Auschwitz
I Holokaucie

Board of the International Center
for Education about Auschwitz
and the Holocaust

Przy utworzonym w 2005 r. Międzynarodowym
Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście działa
10-osobowa Rada, która jest powoływana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Rada ta
skupia się na ocenie i wyznaczaniu kierunków pracy
edukacyjnej.

The International Center for Education about
Auschwitz and the Holocaust, formed in 2005,
has a ten-member board, appointed by the Minister of Culture and National Heritage and nominated by the International Auschwitz Council, to
evaluate and indicate guidelines for educational
work.

Przewodniczący / Chairman

Stefan Wilkanowicz

Wiceprzewodniczący / Deputy Chairman

prof. Jonathan Webber

Wiceprzewodniczący / Deputy Chairman

dr Piotr M.A. Cywiński

Członkowie / Members
dr hab. Barbara Engelking-Boni

Dorit Novak

dr Gideon Greif

dr Piotr Paziński

Wolf Kaiser

Marcello Pezzetti

dr Serge Klarsfeld
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Funkcja
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Telefon / Fax
Telephone
and fax number

E-mail

dr Piotr M.A.
Cywiński

Dyrektor Muzeum
Museum Director

+ 48 33 844 8003/4
fax +48 33 843 1862

piotr.cywinski@auschwitz.org.pl

Anna Skrzypińska

Wicedyrektor
Deputy Director

+ 48 33 844 8188
fax +48 33 843 1862

anna.skrzypinska@auschwitz.org.pl

Rafał Pióro

Wicedyrektor
Deputy Director

+ 48 33 844 8188
fax +48 33 843 1862

rafal.pioro@auschwitz.org.pl

Krystyna Oleksy

Wicedyrektor i Dyrektor MCEAH
Deputy Director and Director of ICEAH

+ 48 33 844 8188
fax +48 33 843 1862

krystyna.oleksy@auschwitz.org.pl

Małgorzata
Mentelska

Główna Księgowa
Head Accountant

+ 48 33 844 8080

malgorzata.mentelska@auschwitz.org.pl

Magdalena Tabak

Asystentka dyrekcji
Directors’ Assistant

+48 33 844 8003

magdalena.tabak@auschwitz.org.pl

dr Wojciech Płosa

Kierownik Archiwum
Head of Archives

+48 33 844 8007

wojciech.plosa@auschwitz.org.pl

Elżbieta Brzózka

Kierownik Działu Zbiorów
Head of Collections Department

+48 33 844 8015

elzbieta.brzozka@auschwitz.org.pl

Krzysztof
Antończyk

Kierownik Repozytorium Cyfrowego
Head of Digital Repository

+48 33 844 8090

krzysztof.antonczyk@auschwitz.org.pl

prof. dr hab. Wacław
Długoborski

Kurator naukowy
Academic Curator

+48 33 844 8040

historia@auschwitz.org.pl

Ewa Bazan

Informacja o Byłych Więźniach
Office for Information
on Former Prisoners

+48 33 844 8009

archiwum@auschwitz.org.pl

Jolanta
Banaś-Maciaszczyk

Kierownik Działu Konserwacji
Head of Preservation Department

+48 33 844 8020

jolanta.banas@auschwitz.org.pl

Aleksandra Papis

Kierownik Sekcji Konserwatorskiej
Head of Conservation Section

+48 33 844 8171

aleksandra.papis@auschwitz.org.pl

Wojciech Plata

Kierownik Sekcji Remontowo-Budowlanej
Head of Repair and Construction Section

+48 33 844 8027

wojciech.plata@auschwitz.org.pl

Adam Kukla

Szef Służby Ochrony Muzeum
Head of Museum Security

+48 33 844 8085

security@auschwitz.org.pl

Teresa Zbrzeska

Kierownik Działu Wystawienniczego
Head of Exhibition Department

+48 33 844 8049

teresa.zbrzeska@auschwitz.org.pl

Alicja Białecka

Kierownik Sekcji Programowej MCEAH
Head of ICEAH Program Section

+48 33 844 8062

alicja.bialecka@auschwitz.org.pl

Andrzej Kacorzyk

Kierownik Sekcji Obsługi Odwiedzających
Head of Visitor Services Section

+48 33 844 8096

andrzej.kacorzyk@auschwitz.org.pl
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Magdalena
Urbaniak

Sekcja Obsługi Odwiedzających
– rezerwacja przewodników
Visitor Service Section—guides reservation

Elżbieta Myrdko

Kierownik Biura Wolontariatu
Head of Volunteer Bureau

+48 33 844 8149

elzbieta.myrdko@auschwitz.org.pl

Wanda Hutny

Obsługa ekip filmowych
Film Service

+48 33 844 8097
fax +48 33 843 2227

wanda.hutny@auschwitz.org.pl

Jadwiga
Pinderska-Lech

Kierownik Działu Wydawniczego
Head of Publications Department

+48 33 844 8054

jadwiga.lech@auschwitz.org.pl

Artur Misterek

Kierownik Sekcji Informatycznej
Head of IT Section

+48 33 843 8150

artur.misterek@auschwitz.org.pl

Jadwiga Dąbrowska

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

+48 33 844 8110

jadwiga.dabrowska@auschwitz.org.pl

Arkadiusz Juszczyk

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

+48 33 844 8138

arkadiusz.juszczyk@auschwitz.org.pl

Wojciech Pióro

Kierownik Działu Gospodarczego
Head of Economics Section

+48 33 844 8065

wojciech.pioro@auschwitz.org.pl

Stanisława Bajer

Kadry
Human Resources

+48 33 844 8112

kadry@auschwitz.org.pl

Marek Giżycki

Specjalista ds. OC
Civil Security Inspector

+48 33 844 8115

muzeum@auschwitz.org.pl

dr Jadwiga
Badowska-Buczak

Kierownik Biblioteki
Head of Library

+48 33 844 8060

biblioteka@auschwitz.org.pl

dr Piotr Setkiewicz

Kierownik Działu Naukowego
Head of Research Department

+48 33 844 8042

piotr.setkiewicz@auschwitz.org.pl

Jarek Mensfelt

Rzecznik prasowy
Museum Spokesman

+48 33 844 8058

jarek.mensfelt@auschwitz.org.pl

Monika
Korzeniowska

Biuro Prasowe
Press Office

+48 33 844 8145

monika.korzeniowska@auschwitz.org.pl

Bartosz Bartyzel

Biuro Prasowe
Press Office

+48 33 844 8043

bartosz.bartyzel@auschwitz.org.pl

Paweł Sawicki

Biuro Prasowe
Press Office

+48 33 844 8126

pawel.sawicki@auschwitz.org.pl

Jacek Kastelaniec

Fundraising

+48 608 300 677

jacek.kastelaniec@auschwitz.org.pl

E-mail

+48 33 844 8101
magdalena.urbaniak@auschwitz.org.pl
fax +48 33 843 2227
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