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INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION
ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST

„Przybądź do mnie, Ty, obywatelu wolnego Świata, Ty, którego istnienie i bezpieczeństwo gwarantowane są ludzką przyzwoitością
i prawem, a ja Ci powiem, w jaki sposób nowocześni zbrodniarze
i podli mordercy zmiażdżyli przyzwoitość życia i starli prawa istnienia”.
Zalman Gradowski,
zamordowany podczas buntu Sonderkommando w Birkenau,
7 października 1944 roku

”Come here you free citizen of the world, whose life is safeguarded by
human morality and whose existence is guaranteed through law.
I want to tell you how modern criminals and despicable murderers
have trampled the morality of life and nullified the postulates of existence”.
Zalman Gradowski,
who was murdered in the Sonderkommando revolt in Birkenau,
October 7, 1944

Szanowni Państwo, Przyjaciele Centrum,

Ladies and Gentlemen, Friends of the Center,

Historia minionego wieku pozostawiła w wielu miejscach
Europy ślady ludzkiej nienawiści. Blisko 70 lat po Auschwitz
nadal zbyt mało rozumiemy i często zapominamy o nie tak
dalekiej przeszłości.

The history of the past century has left the marks of humanity’s hatred on many sites within Europe. Nearly 70 years after
Auschwitz, we still understand little and often forget about the
not too distant past.

Dzisiaj, w obliczu powracającej fali nacjonalizmu, ksenofobii, antysemityzmu, nienawiści rasowej, etnicznej i religijnej,
głośno pytamy o obecność i aktywne przeciwdziałanie tym
postawom. Po tak licznych aktach ludobójstwa, dokonanych
już po wojnie i po Szoa, zastanawiamy się, jakie znaczenie ma
teraz hasło i potężna nadzieja ocalałych, wyrażona słowami:
„Nigdy więcej!”.

Today, in the face of the returning wave of nationalism, xenophobia, anti-Semitism, and racial, ethnic as well as religious
hatred, we strongly urge for an ongoing and active means to
address these attitudes. After numerous acts of genocide, perpetrated after the war as well as after the Shoah, we are left
wondering about the relevance of the powerful declaration,
together with the survivors’ hopes, which is expressed in the
words: “Never again!”

Odwiedzającym Miejsce Pamięci Auschwitz towarzyszy cisza.
Jest ona wyrazem czci i hołdu wobec Ofiar. W autentycznej
przestrzeni historycznej staje się ona przede wszystkim obszarem wyjątkowej obecności tych, którzy zostali tutaj unicestwieni, obecności pomordowanych. Ludzie z całego świata
przechodzą w milczeniu wzdłuż wyładowczej rampy w Birkenau, pogrążeni w rozmyślaniach stają przed ruinami komór
gazowych i krematoriów, z niedowierzaniem patrzą na ścianę
straceń i karne bunkry, z trudem powstrzymują łzy, spotykając spojrzenie ofiar utrwalone na esesmańskich, dokumentacyjnych fotografiach. Podczas jednej z organizowanych
w Muzeum Auschwitz międzynarodowych konferencji noblista Elie Wiesel mówił, iż w Auschwitz powinno być więcej
ciszy niż słów.

Visitors to the Auschwitz Memorial are accompanied by silence.
It is an expression of respect and honor toward the Victims.
Moreover, at this authentic historical site, it becomes an area
of an extraordinary presence of those who had been destroyed
here—it is the presence of the murdered. Visitors from all over
the world silently walk down the unloading ramp at Birkenau;
deep in thought are met with the ruins of the gas chambers and
crematoria. In disbelief, visitors view the execution wall as well
as the punishment cells, and with difficulty hold back their tears
as they meet the victims’ gaze, directly fixed at them, from the SS
camp registration photographs. During one of the international
conferences organized at the Auschwitz Memorial, Nobel Prize
winner Elie Wiesel said that at Auschwitz there ought to be more
silence than words.

Jednak i Słowa są tutaj obecne, a wśród nich najmocniej brzmią
relacje i wspomnienia ocalałych. Tylko tutaj, zachowane oryginalne relikty poobozowe i autentyczne przestrzenie łączą się
w wyjątkowy sposób ze świadectwem Ofiar obozu.

However, Words are present here, and among those most powerful are the accounts and memoirs of survivors. It is only here,
where the original remnants of former camp are preserved, that
the authentic site is connected in an extraordinary way with the
testimony of camp Victims.

Cisza, relacje świadków i autentyzm Miejsca poruszają
wyobraźnię i sumienia odwiedzających. Potwierdzają to
emocjonalne reakcje i pytania zwiedzających oraz dyskusje
i debaty osób biorących udział w spotkaniach, seminariach
i konferencjach.

Silence, testimony of witnesses, and the authenticity of the Site stir
the imagination and conscience of its visitors. The emotional reactions and questions of visitors, the discussion and debate of participants in meetings, seminars, and conferences confirm this fact.

Czym jest obecnie praca, którą podejmują pedagodzy? Jesteśmy przekonani, że propagując wartości moralne i pozytywne postawy w relacjach międzyludzkich, wspiera ona rozwój
społeczeństwa obywatelskiego. Aby móc przekazywać następnym pokoleniom lepszą wizję przyszłości, nie możemy
dopuścić do zapomnienia przeszłości.

What is the work currently being undertaken by educators?
Our belief is that by advancing moral values and constructive
attitudes in the realm of interpersonal relationships, support is
lent to the development of civil society. In order to be able to
provide next generations with a more positive outlook for the
future, we must remember the past.

Do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau przyjeżdża
coraz więcej młodych ludzi z niemal całego świata. Coraz
liczniej obecni są nauczyciele i pedagodzy. Próbują poznać,
dowiedzieć się, zrozumieć. Jednak to ciągle nie dość! Największym wyzwaniem pozostaje przełamanie bierności,
braku reakcji na przemoc, przypadki postaw rasistowskich
i antysemickich tak, aby zrozumieć więcej w Auschwitz, znaczyło także uczynić więcej dla świata teraz.

The number of young visitors to the Auschwitz-Birkenau State
Museum, from almost all parts of the globe, is increasing. There
are more and more teachers and educators coming here as
well. Their motive is to learn and understand. However, this is
still not enough! The biggest challenge is to break through the
indifference, the lack of reaction to violence and instances of
racism and anti-Semitism, so as to understand Auschwitz more
fully, would also mean to do more for the world today.

Andrzej Kacorzyk
Dyrektor
Międzynarodowego Centrum Edukacji
o Auschwitz i Holokauście

Andrzej Kacorzyk
Director
The International Center for Education
about Auschwitz and the Holocaust
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EDUKACJA – HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ
EDUCATION – PAST AND PRESENT
Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście
zostało utworzone decyzją rządu polskiego w czerwcu 2005 r.
Pięć miesięcy wcześniej, 27 stycznia 2005 r. podczas uroczystości 60. rocznicy wyzwolenia obozu, podpisy pod Aktem
Założycielskim złożyli w imieniu byłych więźniów KL Auschwitz, Władysław Bartoszewski i Simone Veil. Przy symbolicznym ustanowieniu Centrum obecne były delegacje z ponad 40
państw, w tym prezydenci, premierzy i przedstawiciele rodzin
królewskich. Pod Aktem Założycielskim podpisało się również
ponad 200 innych byłych więźniów, tym samym wyrażając
swoją wolę utworzenia w Oświęcimiu takiego ośrodka edukacji.

The International Center for Education about Auschwitz and the
Holocaust was created by a decision of the Polish government
in June 2005. Five months earlier, on January 27, 2005, during
commemorations marking the 60th anniversary of the liberation of the camp, two former prisoners of Auschwitz, Władysław
Bartoszewski and Simone Veil, signed the Act of Foundation on
behalf of all former prisoners. During the ceremonial launch of
the Center, delegations from over 40 countries were in attendance,
including presidents, prime ministers, as well as members of royal
families. The Act of Foundation has been signed by two hundred
more former prisoners expressing their support for the idea of creating this educational center in Oświęcim.

Musimy sobie i światu postawić pytanie, ile prawdy
o strasznych doświadczeniach totalitaryzmu udało nam się
przekazać młodszym pokoleniom. Myślę, że dużo, ale nie
dość. Tutaj i teraz podjąć musimy – jako testament odchodzących już więźniów – decyzję o działaniu Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.
Władysław Bartoszewski
Oświęcim, 27 stycznia 2005 r.
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O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE

5

INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION
ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST

We have to ask ourselves and the world a question: How much
truth about the horrible experiences of totalitarianism did we
manage to pass on to younger generations? I think a lot, but
not enough. Here and now, as the last will and testament of
the prisoners who will no longer be among us, we must make
a decision about the opening of the International Center for
Education about Auschwitz and the Holocaust.
Władysław Bartoszewski
Oświęcim, January 27, 2005
Misją Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz
i Holokauście jest uczenie o tragedii Ofiar i historii ostatniego
czytelnie zachowanego z wielkich ośrodków Zagłady. Autentyzm Auschwitz-Birkenau i świadectwo ocalałych mają
umożliwić poznanie oraz zrozumienie mechanizmów rodzenia się nietolerancji, rasizmu i antysemityzmu. Edukacja
w Miejscu Pamięci ma skłaniać do refleksji nad znaczeniem
indywidualnej odpowiedzialności we współczesnej Europie
i na świecie.

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI
O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE

The mission of the International Center for Education about
Auschwitz and the Holocaust is to provide a learning experience, which is dedicated to the tragedy of the Victims as well as
the history of the last well preserved of the vast extermination
centers. The authenticity of the Auschwitz-Birkenau site and the
testimony of survivors are to further a deeper understanding of
the origins of intolerance, racism, and anti-Semitism. Education
at the Memorial is meant to foster reflection about the meaning
of personal responsibility today, in Europe and beyond.
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STRUKTURA
STRUCTURE
Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście
działa w strukturach Muzeum. Organem doradczym i opiniującym działalność Centrum jest dziesięcioosobowa Rada powoływana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
na wniosek Dyrektora Muzeum. Działalnością Centrum kieruje
jego dyrektor, pełniący jednocześnie funkcję zastępcy dyrektora Muzeum.

The International Center for Education about Auschwitz and the
Holocaust works within the framework of the Museum. The Program Council, which consists of 10 members, fulfills the role of
advising and evaluating the Center’s educational activities. Council
members are appointed by the Minister of Culture and National
Heritage at the request of the Director of the Museum. The Center’s
work is managed by its Director, who also holds the post of Deputy
Director of the Museum.

EDUCATION PROJECTS
The Center coordinates the work in the area of specialist education. This is a program of in-depth study about the history of
Auschwitz, the Holocaust, genocide, and prevention of crimes
against humanity as well as complexity of these issues. It is directed towards students and teachers at the secondary and university levels, and professional, social, or religious groups from
all over the world.
The ICEAH plays a vital role in the proper training of teachers
who are planning visits to the Memorial Site as well as those
who teach about Auschwitz and the Holocaust. For his reason,
materials dealing with the methodological aspects of teaching
this subject are constantly being prepared by the Center, and
then published.

PROJEKTY EDUKACYJNE
Centrum koordynuje działalność w zakresie edukacji specjalistycznej. Jest to program pogłębiania wiedzy o historii Auschwitz, Holokaustu, ludobójstwa i zapobiegania zbrodniom
przeciwko ludzkości oraz uświadamiania złożoności poruszanej
tematyki. Skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów, nauczycieli i innych grup zawodowych, społecznych czy wyznaniowych z całego świata.
Ogromną wagę MCEAH przykłada do odpowiedniego przygotowania nauczycieli do przyjazdów do Miejsca Pamięci
Auschwitz oraz uczenia o Auschwitz i Zagładzie. Dlatego stale
są opracowywane i następnie wydawane publikacje zajmujące
się metodyką nauczania z tego zakresu.
MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI
O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE
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Prowadzone są m.in.: studia podyplomowe, seminaria i pobyty
studyjne dla nauczycieli i młodzieży, warsztaty edukacyjne oraz
konferencje tematyczne i naukowe. Oprócz realizacji projektów
i opieki merytorycznej nad uczestnikami szkoleń, Centrum organizuje systematyczne szkolenia merytoryczne i metodyczne
dla przewodników-edukatorów oprowadzających po Miejscu
Pamięci w celu nieustannego podnoszenia ich umiejętności.

The Center conducts: postgraduate studies, seminars, study residencies for teachers and young people, educational workshops,
and thematic as well as academic conferences. In addition to implementing and supervising these projects, the Center’s staff provides systematic training program—subject specific and methodological—for the Museum guides-educators in order to raise their
qualifications.

OBSŁUGA ODWIEDZAJĄCYCH

VISITOR SERVICES

Centrum zajmuje się obsługą i organizacją zwiedzania Miejsca
Pamięci. Muzeum współpracuje z około 280 przewodnikami-edukatorami, którzy oprowadzają odwiedzających po terenach byłego obozu w kilkunastu językach.

The Center has the role in organizing tours as well as offering assistance to visitors to the Memorial Site. The Museum employs 280
guides-educators, who provide tours of the former camp in over
a dozen languages.

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI
O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE
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Čeština, Deutsch, English, Español, Français,
Italiano,
, Hrvtsk, Magyar,日本語,
Nederlandse, Norsk, Polski, Português,
Pусский, Slovenský, Cрпски, Svenska

Čeština, Deutsch, English, Español, Français,
Italiano,
, Hrvtsk, Magyar,日本語,
Nederlandse, Norsk, Polski, Português,
Pусский, Slovenský, Cрпски, Svenska

Praca przewodników-edukatorów w Muzeum to działania edukacyjne o ogromnym zasięgu, które umożliwiają setkom tysięcy
ludzi, a szczególnie grupom młodzieży stanowiącej około 75%
wszystkich odwiedzających, poznanie tego, czym był Auschwitz
oraz zachowanie pamięci o Ofiarach ludobójstwa.

The work of Museum guides-educators can be described as wide ranging education which allows hundreds of thousands of people, especially
groups of young individuals who account for about 75% of all Museum
visitors, to gain a better understanding of what Auschwitz was, and to
preserve the memory of the Victims of this genocide.

Centrum odpowiada ponadto za pobyty ekip filmowych
i fotografów, a także przygotowuje wizyty oficjalnych delegacji.

Additionally, the Center is also responsible for facilitating visits by
photographers and film crews, as well as the preparations for official delegations.

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI
O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE
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METODYKA OPROWADZANIA

METHODOLOGY OF GUIDING

Pracę licencjonowanych przewodników-edukatorów współpracujących z Muzeum koordynuje sekcja Metodyki Oprowadzania. Oprócz organizacji szkoleń, przeprowadza również
nabory kandydatów na przewodników-edukatorów oprowadzających po Miejscu Pamięci, ich szkolenia merytoryczne
i metodyczne, a także kontrolę jakości oprowadzania.

The work of licensed guides-educators who cooperate with the
Museum is coordinated by the section of Methodology of Guiding. Along with organizing training sessions, it also recruits candidates for guides-educators and takes care of their methodological
and content-related development, whilst supervising the quality
of guiding.

Praca przewodników-edukatorów jest jednym z najważniejszych przejawów działalności edukacyjnej Centrum i swoim
zasięgiem obejmuje każdego roku ponad milion odwiedzających Miejsce Pamięci z całego świata.

The work of the guides-educators is one of the most important
education activities of the Center. It directly reaches more than one
million visitors from all over the world who visit the Memorial annually.

WYSTAWIENNICTWO

EXHIBITIONS

Do najważniejszych zadań Wystawiennictwa należy inicjowanie, przygotowanie, wykonywanie oraz organizacja wystaw
stałych i czasowych. Centrum opiekuje się wystawami prezentowanymi w Muzeum i poza nim, dba o wystawę ogólną oraz
tzw. wystawy narodowe, ekspozycję w budynku „Sauny”, a także tablice informacyjne i upamiętniające tereny oraz obiekty
byłego obozu Auschwitz-Birkenau. Wystawy przygotowywane
są w oparciu o zbiory i archiwalia Muzeum.

The most important functions of the Department of Exhibitions are
the preparation and creation of permanent and temporary installations. The Center is responsible for managing all of the Museum
exhibits, both on and off site, the General Exhibition and the so-called
“National Exhibitions,” the installation at the “Sauna” building, as well
as the informational and commemorative plaques found at the former
Auschwitz-Birkenau Camp. All exhibits are created using historical documentation from the Museum collections and archives.

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI
O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE
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BIURO WOLONTARIATU

VOLUNTEER BUREAU

Centrum koordynuje organizację wolontariatu i praktyk na terenie Miejsca Pamięci. Do Muzeum zgłaszają się ludzie z całego
świata, pragnący przyczynić się do zachowania Miejsca Pamięci oraz uczestniczyć w interesujących programach edukacyjnych i upamiętniających Ofiary.

The Center coordinates and organizes the work of volunteers and
interns at the Museum. Those who apply to the Volunteer Bureau
are individuals from all over the world who wish to contribute to
the preservation of the Memorial. They also want to participate in
interesting educational programs as well as those commemorating
the Victims.

Praca na rzecz Muzeum pozwala wolontariuszom nabyć umiejętności, które mogą być przydatne w późniejszym rozwoju zawodowym, uczy umiejętności samodzielnego myślenia i pracy w grupie.

E-LEARNING

Working for the Museum allows volunteers to acquire skills that
can be useful in their later professional development. It teaches the
skills of independent thinking and teamwork.

Wizyta w autentycznym Miejscu Pamięci jest unikatowym doświadczeniem edukacyjnym. Jednak osoby, które nie mogą odwiedzić byłego obozu Auschwitz, mają możliwość zapoznania
się z jego historią, dzięki edukacji prowadzonej przez Internet.
Natomiast dla osób, które odwiedziły już to miejsce, zdalny
dostęp do materiałów edukacyjnych pomoże w pogłębieniu
wiedzy zdobytej podczas wizyty.
E-learning może być wykorzystywany także jako pomoc
w przygotowaniu do odwiedzin Miejsca Pamięci. Na stronie
internetowej Muzeum znajdują się otwarte lekcje internetowe
przeznaczone dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów oraz wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy
o historii Auschwitz i Holokaustu. Sekcja E-learningu organizuje także cykliczne, zamknięte kursy przy wykorzystaniu
specjalistycznej platformy e-learningowej, prowadzone dla
zarejestrowanych użytkowników.

E-LEARNING
A visit to the authentic Memorial Site is a unique educational
experience. However, individuals who cannot visit the former
Auschwitz Camp have the opportunity to learn about its history
through Internet-based lessons. Conversely, for those who have
already visited this place, having access to educational materials
from wherever they reside, will help to deepen the knowledge
gained during the visit.
E-learning can also be used in helping preparing for the visit to
the Memorial Site. The Museum website offers open online courses that are designed for high school and college students, as well
as all who are interested in gaining more knowledge about the
history of Auschwitz and the Holocaust. The E-Learning Section
also organizes regular, closed courses using a specially designed
e-learning platform, which is available to registered users.

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI
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Dyrektor Międzynarodowego Centrum Edukacji
o Auschwitz i Holokauście
Director of the International Center for Education
about Auschwitz and the Holocaust
Andrzej Kacorzyk

OBSŁUGA ODWIEDZAJĄCYCH
VISITOR SERVICES
Organizowanie zwiedzania odwiedzających indywidualnie
i w grupach zorganizowanych
Organization of general education tours for individuals
as well as groups
Kierownik / Head
Magdalena Luranc
tel. / Phone: +48 33 844 8096
e-mail: magdalena.luranc@auschwitz.org

EKIPY FILMOWE I TELEWIZYJNE
TELEVISION AND FILM CREWS
Wanda Hutny
tel. / Phone: +48 33 844 8097
e-mail: wanda.hutny@auschwitz.org

REZERWACJA ZWIEDZANIA
VISITOR RESERVATIONS
tel. / Phone: +48 33 844 8100, 33 844 8099
Numery czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00
Reservation office is open from Monday to Friday from 8:00 to 15:00
e-mail: rezerwacja@auschwitz.org
lub / or reservation@auschwitz.org

PROJEKTY EDUKACYJNE
EDUCATION PROJECTS
Przygotowanie i realizacja projektów edukacyjnych
Preparation and implementation of specialized education projects
Kierownik / Head
Marta Berecka
tel. / Phone: +48 33 844 8062
e-mail: marta.berecka@auschwitz.org

METODYKA OPROWADZANIA
METHODOLOGY OF GUIDING
Koordynacja pracy przewodników-edukatorów, szkolenia
Coordination of work of guides-educators, training
Kierownik / Head
Tomasz Michaldo
tel. / Phone: +48 33 844 8074
e-mail: tomasz.michaldo@auschwitz.org
MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI
O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE

e-mail:WYSTAWIENNICTWO
teresa.zbrzeska@auschwitz.org

EXHIBITIONS

Przygotowanie, wykonywanie, organizacja i opiekowanie się
wystawami stałymi i czasowymi
Preparation, creation, organization, and management
of both permanent and temporary exhibitions
Kierownik / Head
Teresa Zbrzeska
tel. / Phone: +48 33 844 8049
e-mail: teresa.zbrzeska@auschwitz.org
wystawiennictwo@auschwitz.org

BIURO WOLONTARIATU
VOLUNTEERS
Przygotowanie projektów wolontariackich
oraz koordynacja praktyk studenckich
Preparation of volunteer projects
and coordination of student internships
Kierownik / Head
Katarzyna Marcak
tel. / Phone: +48 33 844 8149
e-mail: wolontariat@auschwitz.org

E-LEARNING
Nauczanie przez Internet, strona internetowa, informacje prasowe
Education via the Internet, webpage, news releases
Kierownik / Head
Agnieszka Juskowiak-Sawicka
tel. / Phone: +48 33 844 8068
e-mail: agnieszka.juskowiak@auschwitz.org

KONTAKT
CONTACT
MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI
O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE
INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION
ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST
ul. Więźniów Oświęcimia 20
32-603 Oświęcim, Poland
tel. / Phone: +48 33 844 8188
fax: +48 33 843 8162
e-mail: sekretariat@auschwitz.org
www.auschwitz.org
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EDUKACJA W MIEJSCU PAMIĘCI
EDUCATION AT THE MEMORIAL SITE

Międzynarodowe Centrum kieruje swoje działania edukacyjne
do nauczycieli i pedagogów, studentów, uczniów szkół gimnazjalnych i liceów oraz do wszystkich zainteresowanych pogłębieniem tematyki dotyczącej Auschwitz, Holokaustu i ludobójstwa.

The International Center aims its educational work at teachers,
middle and high school, as well as college students, and for anyone
who is interested in gaining more knowledge about Auschwitz,
the Holocaust, and genocide.

Centrum pomaga nauczycielom i przewodnikom-edukatorom,
udostępniając pakiety edukacyjne zawierające materiały historyczne, a także konspekty lekcji przygotowujących młodzież do
zwiedzania byłego obozu oraz podsumowujących tę wizytę.

The Center assists teachers and guides-educators by providing educational packets, which contain historical materials, along with
lesson plans to prepare young individuals for their visit to the former camp and materials to sum up the visit.

Działalność edukacyjna:
– zwiedzanie Miejsca Pamięci
– wizyty studyjne
– konferencje
– seminaria
– sesje tematyczne
– studia podyplomowe
– edukacja przez Internet
– wystawy objazdowe

Educational work:
– tours of the Memorial Site
– study visits
– conferences
– seminars
– thematic sessions
– post-graduate studies
– online education
– traveling exhibitions

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI
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ZWIEDZANIE MIEJSCA PAMIĘCI
VISITING THE MEMORIAL SITE

800-1500

800-1600

800-1700

800-1800

800-1900

800-1800

800-1700

800-1600

GRUDZIEŃ
DECEMBER

LISTOPAD
NOVEMBER

PAŹDZIERNIK
OCTOBER

WRZESIEŃ
SEPTEMBER

SIERPIEŃ
AUGUST

The Museum is open all year, with the exception of January 1, December 25, and Easter Sunday. Opening hours of the Museum vary
depending on time of year:

LIPIEC
JULY

CZERWIEC
JUNE

MAJ
MAY

KWIECIEŃ
APRIL

MARZEC
MARCH

LUTY
FEBRUARY

STYCZEŃ
JANUARY

Muzeum zwiedzać można we wszystkie dni roku, oprócz 1 stycznia, 25 grudnia i w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych. Zwiedzający mogą wchodzić na teren Miejsca Pamięci w następujących w godzinach:

800-1500

Powyższe godziny dotyczą zwiedzania terenów byłego obozu. Biuro ds. informacji o byłych więźniach, archiwum, zbiory,
administracja i inne działy czynne są (z wyjątkiem dni świątecznych) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00.
Od poniedziałku do środy biblioteka czynna jest w godzinach
od 9.00 do 17.00. W czwartki i piątki od 8.00 do 14.00.

Above are the hours for visiting the Auschwitz Memorial Site. The
Office of the Former Prisoners’ Information Section, Archives, Collections, Museum Administration, and other departments are open
(with the exception of holidays) from Monday to Friday, from 8:00
to 14:00. Library is open from Monday to Wednesday from 9:00 to
17:00, and on Thursdays and Fridays from 8:00 to 14:00.

Muzeum może też być czasowo zamknięte przy okazji oficjalnych wizyt państwowych, uroczystości, itp. Informacje
o utrudnieniach w zwiedzaniu podawane są z wyprzedzeniem
na stronie internetowej: www.auschwitz.org.

The Museum may also be closed temporarily during official state
visits, ceremonies, etc. Information about such interruptions to the
normal visiting hours is posted in advance on the Museum website: www.auschwitz.org.

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI
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CZAS ZWIEDZANIA

DURATION OF THE VISIT

Czas pobytu grupy z przewodnikiem-edukatorem zależy od
indywidualnych zainteresowań i potrzeb odwiedzających, jako
minimum trzeba jednak przeznaczyć na zapoznanie się z terenem i ekspozycją w byłym obozie ok. 3,5 godz.

The individual interests and needs of the visitor solely determine
the duration of a visit, so at least three-and-a-half hours are needed to visit the exhibits as well as the Memorial Site.

Niezwykle istotna jest wizyta w obu częściach byłego obozu
– Auschwitz i Birkenau. Taka wizyta daje pełny obraz Miejsca
Pamięci, które stało się symbolem Zagłady.

PRZEWODNICY-EDUKATORZY
Przewodnicy-edukatorzy oprowadzają po Miejscu Pamięci w językach: angielskim, chorwackim, czeskim, francuskim, hebrajskim,
hiszpańskim, japońskim, niderlandzkim, niemieckim, norweskim,
polskim, portugalskim, rosyjskim, serbskim, słowackim, szwedzkim, węgierskim, włoskim.
Przewodnika-edukatora zarezerwować można:
– poprzez e-mail: rezerwacja@auschwitz.org
lub reservation@auschwitz.org
– telefonicznie: (+48 33) 844 81 00, (+48 33) 844 80 99 – numery czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00
– wysyłając zamówienie faksem: (+48 33) 843 22 27
– osobiście w biurze Sekcji Obsługi Odwiedzających
MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI
O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE

Visiting both the Auschwitz and Birkenau sites is highly encouraged. This provides a fuller understanding of the Memorial Site,
which has become a symbol of the Holocaust.

GUIDES-EDUCATORS
Guides-educators who speak the following languages are available: Croatian, Czech, Dutch, English, French, German, Hebrew,
Hungarian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Serbian, Slovak, Spanish, and Swedish.
Reserving a guided tour can be done:
– by e-mail: rezerwacja@auschwitz.org
or reservation@auschwitz.org
– by telephone: +48 33 844 81 00, +48 844 80 99
(Monday through Friday from 7:00 to 15:00 local standard
time)
– by faxing your reservation: +48 33 843 22 27
– in person at the Visitor Services Section

INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION
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WARIANTY ZWIEDZANIA:

TYPES OF TOURS:

– Zwiedzanie podstawowe
(czas zwiedzania ok. 3,5 godz.)
– Zwiedzanie podstawowe w tzw. turach
(czas zwiedzania ok. 4 godz.)
– Jednodniowe zwiedzanie studyjne
(czas zwiedzania ok. 6 godz.)
– Dwudniowe zwiedzanie studyjne
(łączny czas zwiedzania ok. 8 godz.)

– General tours for groups – reservation required
(visit lasts about 3.5 hours)
– Guided tours for individual visitors in groups
– no reservation needed (visit lasts about 4 hours)
– One-day study tours – reservation required
(visit lasts about 6 hours)
– Two-day study tours – reservation required
(in all, visit lasts about 8 hours)

UWAGA!
W sezonie od kwietnia do października w godzinach od
10.00 do 15.00 teren byłego obozu Auschwitz I zwiedzać
można wyłącznie w grupach z przewodnikiem-edukatorem. Tereny Birkenau pozostają dostępne przez cały czas
w godzinach otwarcia Muzeum.

PLEASE NOTE:
The entry to the Auschwitz I site is exclusively on a guided, group basis from 10:00 to 15:00 during the period from
April 1 to October 31. The Auschwitz II-Birkenau site is
opened for visitors without the guide-educator all day long
during the opening hours of the Memorial.

OPCJE ZWIEDZANIA:

TOUR OPTIONS:

ZWIEDZANIE PODSTAWOWE

GENERAL TOURS

Zwiedzanie trwa około 3,5 godziny i obejmuje:
– ekspozycję stałą oraz teren byłego Auschwitz I
– najważniejsze relikty poobozowe w Birkenau: rampa wyładowcza, ruiny komór gazowych i krematoriów II i III, baraki
więźniarskie.

General tours (approximately 3.5 hours):
– the permanent exhibition at Auschwitz I Main Camp and the
site of the Main Camp;
– the most important remaining camp objects at Birkenau:
the unloading ramp, the ruins of gas chambers and crematoria II and III, residential barracks.

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI
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ZWIEDZANIE PODSTAWOWE W TZW. TURACH

GUIDED TOURS FOR INDIVIDUAL VISITORS IN GROUPS

Odwiedzający indywidualnie mogą zwiedzać Muzeum z przewodnikiem-edukatorem w tzw. turach. Grupy te organizowane
są przez cały rok w dostępnych językach.

Individual visitors are able to join a tour of the Museum with
a guide-educator. Such group tours are organized all year in various languages.

Zwiedzanie trwa cztery godziny i obejmuje tereny byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau, projekcję filmu dokumentalnego, wypożyczenie zestawu słuchawkowego oraz
przejazd autobusem.

The visit lasts four hours and includes: visiting Auschwitz I,
Auschwitz II-Birkenau, viewing of a documentary film; visitors
are also provided with a headphone system to better hear the
guide-educator, as well as the transportation to and from Birkenau.

Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat otrzymują zniżkę na
te usługi. Pełny regulamin zwiedzania jest dostępny na stronie
www.auschwitz.org.

For those 26 years old and younger with a current school ID, student discount is available. Full rules for visiting the Memorial Site
can be found at: www.auschwitz.org.

ZWIEDZANIE STUDYJNE JEDNODNIOWE OBEJMUJE:

ONE-DAY STUDY TOURS INCLUDE:

– zwiedzanie podstawowe (Auschwitz I) poszerzone o wystawy poświęcone Zagładzie Żydów (blok 27) oraz Polaków (blok 15) i fakultatywnie inne wystawy,
– zwiedzanie ogólne (Birkenau) poszerzone o wybrane
obiekty związane z masową zagładą Żydów (ruiny komór
gazowych i krematoriów IV-V , „Kanada”, „Sauna” lub Bunkier nr 2 ).

– a general tour of the Auschwitz I site extended to include exhibitions devoted to remembering the mass murder of Jews,
in block 27, and to the Martyrdom of the Poles, in block 15,
or, optionally, other comprehensive exhibitions;
– a general tour of the Birkenau site extended to include a tour
of the main sites used for the mass murder of the Jews at that
location: the ruins of gas chambers and crematoria IV and V,
“Kanada, “the Sauna” building, or Bunker No. 2.

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI
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ZWIEDZANIE STUDYJNE DWUDNIOWE OBEJMUJE:

TWO-DAY STUDY TOURS INCLUDE:

– dzień pierwszy: zwiedzanie specjalistyczne (studyjne)
wystawy stałej w Auschwitz I oraz terenu obozu macierzystego;
– dzień drugi: zwiedzanie wybranych miejsc związanych
z masową zagładą Żydów w Birkenau (rampa wyładowcza, (ruiny komór gazowych i krematoriów IV-V, „Kanada”, „Sauna” lub Bunkier nr 2), zapoznanie się z warunkami życia w Auschwitz II-Birkenau (baraki mieszkalne,
umywalnie, latryny). Zwiedzanie może obejmować ponadto teren tzw. Alte Judenrampe oraz miejsce, gdzie
znajdowała się pierwsza komora gazowa.

– day 1: an extended study visit of the main exhibition at
Auschwitz I as well as the site of the former Main Camp;
– day 2: an extended study visit to the former Birkenau camp,
which includes a tour of the main sites used for the mass murder of the Jews at that location: the unloading ramp, the ruins
of gas chambers and crematoria IV and V, “Kanada,” the “Sauna”
building, or Bunker No. 2. Additionally, the tour encompasses
the living conditions at the former Birkenau camp, with visits
to the housing barracks, the washrooms, and latrines. The visit
may also include the area of the so-called Alte Judenrampe,
or the location where the first gas chamber stood.

Więcej informacji o wariantach zwiedzania: www.auschwitz.org, zakładka „Zwiedzanie”
More information on visiting options: www.auschwitz.org, under the heading ”Visiting”
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WIZYTY STUDYJNE
STUDY VISITS

Centrum organizuje pobyty studyjne dla uczniów gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów z Polski, innych
państw europejskich oraz dla grup międzynarodowych. Pobyty
jedno- lub kilkudniowe obejmują zwiedzanie byłego obozu
Auschwitz-Birkenau, dodatkowe warsztaty, prelekcje, projekcje
filmów, a także wykłady naukowe.

The Center for Education organizes study visits, which range from
one to several days. These visits are tailored for middle and high
school as well as college students from Poland, other European
countries, and also multinational groups. The study visits include
a tour of the former Auschwitz-Birkenau camp, additional workshops, seminars, documentary films, and academic lectures.

LECTURES
Introductory lectures for university students, high school students, as well as academic lectures for students, Ph.D. students,
scholars from universities and other centers dealing with history
and research. Their purpose is to deepen the knowledge about
the history of Auschwitz and present studies regarding specific
issues.

WYKŁADY
Wykłady wprowadzające dla grup młodzieży licealnej oraz studentów lub wykłady specjalistyczne przeznaczone dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych uniwersytetów
i placówek historyczno-badawczych. Ich celem jest pogłębienie wiedzy na temat historii KL Auschwitz oraz przedstawienie
badań dotyczących tej problematyki.
MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI
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WARSZTATY
Zajęcia z wykorzystaniem materiałów źródłowych, składające
się z krótkiego wprowadzenia do tematu, zajęć praktycznych
oraz podsumowujących je prezentacji w wykonaniu uczestników. Zajęcia odbywają się w salach seminaryjnych Muzeum
lub z wykorzystaniem wystaw narodowych.

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE
Prezentacje multimedialne przedstawiają m.in. sylwetki więźniów i ich losy na podstawie zachowanych dokumentów.
Są uzupełnieniem zwiedzania byłego obozu.

PRELEKCJE
Prelekcje przeprowadzane są przy współpracy z pracownikami Działu Zbiorów i Archiwum. Uczestnicy zapoznają się ze
sztuką powstałą w czasie funkcjonowania KL Auschwitz oraz
dokumentami przechowywanymi w archiwum Muzeum. Zajęcia składają się z krótkiego wprowadzenia do tematu i pracy
studyjnej z eksponatami lub dokumentami pod kierunkiem
merytorycznego pracownika Muzeum.
Wszystkie zajęcia odbywają się w języku polskim. Wybrane spośród nich dostępne są również w językach angielskim
i niemieckim. Wykaz tematów dostępnych zajęć edukacyjnych
znajduje się na stronie internetowej Muzeum, zakładka „Edukacja”.

WORKSHOPS
The workshops involve the use of primary source materials, and
begin with short introduction to a given subject. The participants
then report on their assigned task and a discussion is led to summarize the group’s work. These activities take place either in the
Museum’s seminar rooms or at the national exhibitions.

MULTIMEDIA PRESENTATIONS
The multimedia presentations offered include individual prisoners’
histories and their fates, based on primary source documents. The
classes are intended to be an additional element in the group’s visit
to the Memorial Site.

PRESENTATIONS
Presentations are conducted in cooperation with the staff of the Archives and Collections Department. Participants are introduced to
works of art created during the functioning of Auschwitz, as well as
to the documents that are in the Museum Archives. These sessions
begin with a short introduction to the subject matter followed by
hands-on work with the artifacts and documents under the guidance by one of the Museum’s Educational Staff members.
All presentations are conducted in the Polish language. Many are
also available in both English and German. A list of educational
topics for seminars can be found on the Museum website, under
the heading “Education.”
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KONFERENCJE
CONFERENCES
Konferencje organizowane przez Centrum Edukacji poświęcone
są wybranym zagadnieniom z historii Auschwitz, Holokaustu,
ludobójstwa i zapobiegania zbrodniom przeciwko ludzkości.
Przeznaczone są dla nauczycieli, przewodników-edukatorów
oraz absolwentów innych form edukacji prowadzonych przez
Centrum.

Conferences, which are organized by the ICEAH, are devoted to
specific topics relating to the history of Auschwitz, the Holocaust, genocide, and the prevention of crimes against humanity. These sessions are meant for teachers, guides-educators,
as well as alumni of other educational initiatives conducted by
the Center.

Przykładowe tematy konferencji:
– „Auschwitz i Holokaust – dylematy i wyzwania polskiej
edukacji”
– „Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa
w XX wieku”
– „Edukacja o II wojnie i Holokauście – nowe konteksty
i wyzwania”
– „Jednostka wobec zbrodni”
– „Auschwitz i Holokaust – edukacja w szkole i miejscu pamięci”
– „Pamięć, Świadomość, Edukacja”
– „Twarze ludobójstwa. Nazistowskie obozy na ziemiach
polskich”
– „Wykorzystanie materiałów audiowizualnych w edukacji
o Holokauście”

Past conference topics include, among others:
– “Auschwitz and the Holocaust: Dilemmas and Challenges of the
Polish Education”
– “Auschwitz and the Holocaust in the Context of Genocide in
the 20th Century”
– “Education about WWII and the Holocaust: New Contexts
and Challenges”
– “The Entity against Crimes”
– “Auschwitz and the Holocaust: Education at School and at the
Memorial Site”
– “Memory, Awareness, Education”
– “Faces of Genocide. Nazi Camps on the Polish Soil”
– “Use of Audiovisual Materials in Education about the Holocaust”
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PROJEKTY
PROJECTS
Projekty Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz
i Holokauście służą pogłębionej analizie wielowymiarowej
problematyki Auschwitz i ludobójstwa. Uczestnicy projektów
mają m.in. niepowtarzalną możliwość poznania autentycznego miejsca, obiektów oraz pracy z archiwalnymi dokumentami.

The projects of the International Center for Education about
Auschwitz and the Holocaust are in-depth examinations of the
multi-dimensional problems of Auschwitz and genocide. Participants are presented with a unique opportunity to visit the authentic site with its structures, and to work with the archival material.

Przykładowe projekty:
– „Auschwitz, historia, edukacja obywatelska” – cykl seminariów i pobytów studyjnych dla wychowawców i pracowników nadzoru w zakładach karnych

Project topics include, among others:
– “Auschwitz, History, Civic Education” – a cycle of seminars and
study visits for tutors and supervisory employees in penitentiaries
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– „Auschwitz w zbiorowej świadomości w Polsce i na świecie” – seminaria organizowane dla edukatorów z Izraela
– „Judaizm – Dzieje i kultura Żydów – Holokaust” – seminaria w Instytucie Yad Vashem dla polskich edukatorów dla
polskich edukatorów
– „Międzynarodowa Akademia Letnia: Historia, Pamięć,
Edukacja” – program, oprócz dokładnego zwiedzania byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego, obejmuje m.in. serię wykładów i dyskusji na tematy
związane z historią Auschwitz oraz dziejami powojennymi,
w tym polsko-żydowskie stosunki w czasie wojny
– „Nauczanie o Holokauście w perspektywie europejskiej”
– projekt przeznaczony dla nauczycieli i edukatorów organizowany wspólnie z Domem Anny Frank.
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– “Auschwitz in the Collective Memory in Poland and the
World” – seminars organized for educators from Israel
– “Judaism: the History and Culture of Jews – the Holocaust”
– seminars for Polish educators in the Institute Yad
Vashem
– “International Summer Academy: History, Memory, Education” – the program, apart from detailed sightseeing of
the former German Nazi concentration camp, encompasses
a series of lectures and discussions devoted to subjects related to the history of Auschwitz and post-war history, including Polish and Jewish relations during the war
– “Holocaust Education in the European Perspective” – project
for teachers and educators organized in cooperation with
Anne Frank House
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SESJE TEMATYCZNE
THEMATIC SESSIONS
Jednodniowe sesje skierowane są do nauczycieli, przewodników-edukatorów i absolwentów innych form edukacji prowadzonych przez Centrum. Poszerzają problematykę poruszaną
na seminariach, studiach i innych formach kształcenia.

One-day thematic sessions are addressed to teachers, guides-educators, as well as alumni of other educational initiatives conducted
by the Center. The sessions expand on the issues covered in the
seminars, university courses, and other forms of education.

Przykładowe tematy konferencji:
– „Apogeum zbrodni. Akcja Zagłady Żydów z Węgier”
– „Auschwitz Borowskiego – literatura i film”
– „Dzieci w KL Auschwitz”
– „Medycyna w KL Auschwitz”
– „Nauczanie o historii Żydów i antysemityzmie”
– „70. rocznica deportacji Żydów z getta łódzkiego do
KL Auschwitz”
– „Z powstańczej Warszawy do Auschwitz”

Past thematic sessions topics, among others:
– “Apogee of Crime: Extermination of Jews from Hungary”
– “Borowski’s Auschwitz: Literature and Film”
– “Children in Auschwitz”
– “Medicine in Auschwitz”
– “Teaching about Jewish History and Anti-Semitism”
– “The70th Anniversary of Deportation of Jews from the Łódź
Ghetto to Auschwitz”
– “From Insurrectionary Warsaw to Auschwitz”

Archiwum tematów sesji edukacyjnych znajduje się na stronie
internetowej Muzeum, zakładka „Edukacja”.

An archive of past education sessions can be found on the Museum
website, under the heading “Education.”
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STUDIA PODYPLOMOWE
„TOTALITARYZM – NAZIZM – HOLOKAUST”

“TOTALITARIANISM – NAZISM – THE HOLOCAUST”

POST-GRADUATE STUDIES
Studia organizowane są we współpracy z Uniwersytetem
Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Wykładowcami są naukowcy i dydaktycy z Muzeum, Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie oraz z innych polskich uniwersytetów – historycy,
literaturoznawcy i socjolodzy.

The program is done in cooperation with the Pedagogical University in Krakow. The lecturers are researchers and educators from
the Museum, Pedagogical University in Krakow, and from other
Polish universities – historians, literary experts, and sociologists.

Tematyka studiów obejmuje zarówno zagadnienia z zakresu
II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem Holokaustu oraz przyczyn powstania systemów totalitarnych, jak
również zagadnienia z zakresu życia i kultury Żydów. Studia
przeznaczone są dla humanistów, głównie nauczycieli historyków i polonistów, oraz wszystkich osób, które chcą poszerzyć
swoją wiedzę nt. historii Auschwitz i Holokaustu.

The subjects covered are the history of the Second World War,
with particular emphasis on history of the Holocaust and the
origins of the totalitarian systems, as well as the history and
culture of the Jewish people. The program is geared toward
students of the humanities, mainly history teachers and those
who teach Polish studies, as well as anyone who seeks to deepen
their knowledge about the history of Auschwitz and the Holocaust.

Czas trwania: trzy semestry (350 godzin dydaktycznych).

Duration: three semesters (350 course hours).

EDUKACJA PRZEZ INTERNET
ONLINE EDUCATION
Centrum obecnie udostępnia na stronie internetowej Muzeum
następujące lekcje internetowe:
– „Auschwitz – obóz koncentracyjny i zagłady” (w języku
polskim, angielskim, arabskim, perskim, portugalskim
i hiszpańskim)
– „Ludzie i wojna: początek drugiej wojny światowej w relacjach świadków wydarzeń” (język polski)
– „W obliczu Zagłady. Ratujący, bierni świadkowie, sprawcy
i ich pomocnicy” (język polski)
Ponadto Centrum organizuje również cykliczne, zamknięte
kursy przy wykorzystaniu specjalistycznej platformy e-learningowej prowadzone dla zarejestrowanych użytkowników.
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The Center currently offers the following online courses through
the Museum website:
– “Auschwitz – Concentration and Extermination Camp” (languages: Polish, English, Arabic, Persian, Portuguese and Spanish)
– “People and War: The Beginning of the Second World War
through Eyewitness Testimonies” (language: Polish)
– ”In the Face of the Holocaust: Rescuers, Passive Bystanders,
Perpetrators and Their Helpers” (language: Polish)
Moreover, the Center organizes cyclical, closed courses for those
interested through a specially designed e-learning platform. Participants have the opportunity to take these courses under the suINTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION
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Uczestnicy korzystają z lekcji pod opieką historyków Muzeum,
specjalistów zajmujących się historią Auschwitz i Holokaustu.
Mają możliwość bezpośredniego, wirtualnego kontaktu z prowadzącym kurs, biorąc udział w dyskusjach i zadając pytania. Kursanci mogą również korzystać z forów dyskusyjnych
i czatów. Postępy w nauce cały czas są monitorowane przez
nauczyciela.

pervision of Museum historians, who are experts on the subject of
Auschwitz and the Holocaust. Also, the participants can take part
in discussions and ask any questions they may have through the
direct, virtual contact with those running the course. The course
participants can also take advantage of discussion forums and chat
sessions. Teachers continuously monitor the progress of the participants.

Dostępne na platformie kursy: „Historia Auschwitz” oraz „Droga do ludobójstwa. Przyczyny pośrednie Zagłady” opracowane zostały przez specjalistów Muzeum.

Courses available on this platform: “The History of Auschwitz,” and
“Anti-Judaism and Anti-Semitism: Indirect Causes of the Holocaust,” have been created by the experts at the Museum.

Kursy trwające 1,5 miesiąca organizowane są dwa razy
w roku. Informacje o zapisach publikowane są na stronie internetowej. Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu
kursu.

The courses take place over one-and-a-half months and are run
twice a year. Information about signing up for the program is published on the Museum website. Participants receive a certificate
that they have successfully completed these lessons.

WYSTAWY
EXHIBITIONS
W Muzeum przygotowano szereg wystaw, które dają możliwość dotarcia do odbiorców niemogących przyjechać do Miejsca Pamięci. Wystawy są ponadto odpowiednim materiałem
do przygotowania się do wizyty w byłym obozie
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Traveling exhibitions designed by the Museum are a valuable form
of education for those who are not able to come to the Memorial
Site. They are also helpful in preparing for the visit at the former
camp.
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26 ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST

Dostępne są następujące wystawy objazdowe:
– „14 czerwca 1940 roku” (języki: polski, angielski)
– „Auschwitz, Pamięć, Świat” (języki: polski, angielski)
– „Chronić dla przyszłości” (języki: polski, angielski)
– „Kobiety w KL Auschwitz” (języki: polski, angielski)
– „Leben? Oder Theater? Charlotte Salmon 1917-1943” (języki: polski, angielski, niemiecki)
– „Niemiecki Nazistowski Obóz Śmierci Konzentrationslager
Auschwitz”(języki: polski, angielski, włoski, rosyjski, niemiecki)
– „Niemieckie plany rozbudowy Auschwitz” (języki: polski, angielski)
– „Pamięć Auschwitz. Wystawa pokonkursowa” (języki: polski,
angielski)
– „Pozostał po nich ślad” (języki: polski, angielski)
– „Przychodzę więc i klękam na tej Golgocie współczesności”
(języki: polski, angielski).
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The following traveling exhibitions are available:
– “June 14, 1940” (languages: Polish, English)
– “Auschwitz, Memory, World” (languages: Polish, English)
– “To Preserve for the Future” (languages: Polish, English)
– “Women in Auschwitz” (languages: Polish, English)
– “Leben? Oder Theater? Charlotte Salmon 1917-1943” (languages: Polish, English, German)
– “German Nazi Death Camp: Konzentrationslager Auschwitz”
(languages: Polish, English, Italian, Russian, German)
– “German Plans for Expanding Auschwitz” (languages: Polish,
English)
– “The Memory of Auschwitz: Exhibition of Entries” (languages:
Polish, English)
– “Traces of Them Remain” (languages: Polish, English)
– “I come here and kneel at this Golgotha of the modern
world…” (languages: Polish, English)
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WOLONTARIAT I PRAKTYKI STUDENCKIE
VOLUNTEERS AND STUDENT INTERNSHIPS
WOLONTARIAT

VOLUNTEERS

Wolontariat w Muzeum jest okazją do poznania i poszerzenia
wiedzy na temat Auschwitz i Szoa oraz osobistej konfrontacji
z symboliką i przesłaniem Miejsca. Daje doskonałe możliwości
poznania pracowników i współpracowników Muzeum Auschwitz, a także poznania mechanizmów, zakresu działalności
oraz międzynarodowego znaczenia tej instytucji.

Working at the Museum as a volunteer is an opportunity to learn
about Auschwitz and the Shoah, or to expand one’s knowledge on
the subjects, as well as to personally confront the symbolism and
message of the Memorial Site. Volunteering also gives a chance
to get to know the Museum’s staff and those who cooperate in its
work, and to learn about the range of activities and international
importance of this institution.

Wolontariat pozwala na nabycie dodatkowych umiejętności,
które będą przydatne w późniejszej pracy zawodowej. Umożliwia ponadto obserwację i pracę z wysokiej jakości specjalistami i ekspertami: konserwatorami, historykami sztuki, edukatorami, wystawiennikami i innymi. Poprzez pracę w grupie
wolontariusze uczą się kreatywności, odpowiedzialności. Wolontariat jest okazją do rozwijania znajomości języków obcych.

Volunteering allows one to acquire additional skills, which will be
useful in future professional development. It is also an opportunity
to observe and to work with highly specialized experts: conservationists, art historians, educators, curators, and others. By working
in a team environment, the volunteer learns methods to hone their
creativity and responsibility. Another facet of volunteer work is the
opportunity for one to better develop their foreign language skills.

Wolontariat w Muzeum realizowany jest w dwóch wymiarach:
– stacjonarnie – w Oświęcimiu, w ramach stałego pobytu
w Muzeum,
– w terenie, przy realizacji różnych projektów poza Muzeum.

There are two ways of volunteering at the Museum:
– on-site – in Oświęcim, working full time at the Museum,
– distance – working on various Museum projects, however not
on-site.
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WOLONTARIUSZE
I PRAKTYKI STUDENCKIE – WYMAGANIA

VOLUNTEERING AND
STUDENT INTERNSHIP: REQUIREMENTS

Kandydaci na wolontariuszy i praktykantów powinni mieć ukończone 18 lat oraz interesować się problematyką Zagłady, Auschwitz i ludobójstwa. Bardzo przydatne są: dobra obsługa komputera i sprzętu biurowego oraz znajomość języków obcych.

Candidates must be at least 18 years old, and have interest in the
fields related to the Holocaust, Auschwitz, and genocide. Much
needed are candidates who possess good knowledge of computer
and other office equipment. Also, those proficient in foreign languages are welcomed.

Kandydaci przesyłają wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce „Edukacja” na stronie internetowej Muzeum.
Formularz zawiera między innymi pytania dotyczące miejsca
i charakteru pracy i praktyki w Muzeum np. laboratoria konserwatorskie, biblioteka, biuro prasowe, archiwum czy MCEAH.

DODATKOWE INFORMACJE
Muzeum nie pobiera opłat za odbycie praktyk. Jednocześnie Muzeum nie pokrywa kosztów związanych z dojazdami,
wyżywieniem, noclegami i ubezpieczeniem praktykantów.
W czasie praktyki istnieje możliwość zakwaterowania w pokojach gościnnych Muzeum.
Muzeum po zakończeniu praktyki potwierdza jej odbycie poprzez wpis w dzienniku praktyk lub wystawienie odrębnego
zaświadczenia zawierającego opinię o przebiegu praktyki.

On the Museum website, under the heading “Education,” candidates will find the application, available as a download. The application contains questions that deal with the types of work and
departments in the Museum that the candidate wishes to work
within, for example: the Preservation Department, Library, Public
Relations, Archives, or the ICEAH.

ADDITIONAL INFORMATION
The Museum does not charge for taking part in the internship program. At the same time, the Museum does not cover travel costs or
provide free room and board or any type of insurance for the program’s participants. For the interns, there is a possibility for lodging
in the Museum’s guest rooms.
Upon completion of the program, the participant will receive documentation of their participation in the program.

Praktykanci i wolontariusze mają możliwość uczestnictwa
w konferencjach, wykładach, warsztatach i prelekcjach, a także
mogą poznać historię Auschwitz poprzez udział w zwiedzaniu
z przewodnikiem-edukatorem oraz zapoznać się z funkcjonowaniem i specyfiką Muzeum.

Interns and volunteers have the opportunity to take part in conferences, lectures, workshops, seminars, and are able to gain a better
understanding of the history of Auschwitz by taking part in guided
tours as well as learn about the function and work of the Museum.

Nagroda „Gdyby zabrakło dziesięciu...”
„Gdyby zabrakło dziesięciu...” to nagroda dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau dla wolontariuszy, którzy
wspierają Miejsce Pamięci. Nagroda jest wyrazem uznania
i wdzięczności dla osób, które swoją pracą przyczyniają się do
podtrzymywania i propagowania pamięci o Auschwitz i Zagładzie. Jej tytuł odnosi się bezpośrednio do stałej potrzeby
pracy wielu ludzi i instytucji w celu podtrzymywania pamięci
o Auschwitz i szeroko pojętej pracy dla tego Miejsca. Nagroda
jest przyznawana raz do roku z okazji rocznicy utworzenia
Muzeum Auschwitz w dniu 2 lipca 1947 r. Każdego roku jest
przyznawanych 10 nagród.

“If it were not for ten…” Award
“If it were not for ten...” is an award presented by the Director
of the Auschwitz-Birkenau State Museum to volunteers who
have supported the Memorial Site. This award is a tribute to
and honors the contribution of individuals who support and
cultivate the memory of Auschwitz and the Holocaust. Its title
is a direct reference to the ever-present need for the work of
many people and institutions with the objective to maintain
the memory of Auschwitz as well as the wider work of the Memorial Site.The award is granted annually on the anniversary of
founding of the Auschwitz Museum on July 2, 1947. Each year,
10 awards are presented.
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PUBLIKACJE
PUBLICATIONS
Centrum przygotowuje publikacje edukacyjne dla nauczycieli,
uczniów oraz pracowników z innych ośrodków zajmujących się
upowszechnianiem wiedzy o Auschwitz i Holokauście. Dotychczas ukazały się:

The Center prepares educational publications for teachers, students,
and those who are part of the educational staff at other institutions
that work in spreading knowledge about Auschwitz and the Holocaust. Books that have been published so far:

JAK UCZYĆ O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE
HOW TO TEACH ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST
Na publikację składają się scenariusze lekcji historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, etyki i religii, w których nauczyciele przestawiają materiały wykorzystujące różnorodne źródła historyczne i teksty literackie, pomocne w nauczaniu o Auschwitz
i Holokauście. Publikacja zawiera także autorskie programy nauczania oraz zbiór literackich i historycznych esejów.
This publication consists of lesson plans in history, the Polish language, social studies, ethics and religion; teachers present
there materials from assorted historical sources and literary texts, which help in teaching about Auschwitz and the Holocaust.
This book also includes specially authored educational programs, as well as a wide variety of literary and historical essays.

POSZUKIWANIE
THE SEARCH
Komiks, którego celem jest przybliżenie młodzieży historii Holokaustu w niekonwencjonalny, graficzny sposób. Opracowany przez specjalistów z Fundacji Anny Frank oraz Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.
Wydawcą komiksu jest Fundacja Anny Frank w Amsterdamie. Publikacja dostępna jest w polskiej wersji językowej.
This comic is intended to familiarize young people with the story of the Holocaust, using an unconventional, graphic-novel
style. The comic book is the work of experts from the Ann Frank Foundation in Amsterdam and the International Center for
Education about Auschwitz and the Holocaust. The publisher of the comic is the Ann Frank Foundation in Amsterdam. This
publication is currently available as a Polish language edition.

JESTEM ZDRÓW I CZUJĘ SIĘ DOBRZE...
I AM HEALTHY AND I FEEL FINE...
Zbiór obozowych listów Mariana Henryka Serejskiego w opracowaniu jego córki Krystyny Serejskiej-Olszer wraz ze wspomnieniami i dokumentami historycznymi. Książkę wzbogacono o materiał edukacyjny, pozwalający nauczycielom na wykorzystanie publikacji na lekcjach historii lub języka polskiego.
A book with camp letters of Marian Henryk Serejski, along with memoirs and historical documents, edited by his daughter, Krystyna
Serejska Olszer. This book has added educational material, which can be used for teaching history or Polish language lessons.
MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI
O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE

INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION

30 ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST

AUSCHWITZ I HOLOKAUST. EDUKACJA W SZKOLE I MIEJSCU PAMIĘCI
AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST: EDUCATION AT SCHOOL AND AT THE MEMORIAL SITE
Publikacja jest pokłosiem konferencji pt. „Auschwitz i Holokaust. Edukacja w szkole i Miejscu Pamięci”, zorganizowanej w 2013 r.
przez Miejsce Pamięci Auschwitz i Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Stanowi podsumowanie polskiego dorobku naukowodydaktycznego w tym zakresie w okresie od wprowadzenia w 2008 r. reformy programowej nauczania historii. Zamieszczone
w niej teksty odnoszą się do różnych aspektów problemu nauczania o Auschwitz i Holokauście widzianego z perspektywy interdyscyplinarnej. Poza tekstami historyków, literaturoznawców, socjologów i muzealników zawiera również przykłady dobrej praktyki
– projektów edukacyjnych realizowanych w szkole i w Miejscu Pamięci.
This publication is the outcome of the conference “Auschwitz and the Holocaust: Education at School and at the Memorial Site,”
organized in 2013 by the Auschwitz Memorial and the Pedagogical University of Krakow. It provides a summary of achievements of the educational and research work in this field since the introduction of the 2008 reform in history curriculum in Poland.
The texts in this work refer to different aspects of teaching about Auschwitz and the Holocaust as seen from an interdisciplinary
perspective. Along the texts by historians, literary experts, sociologist, and museum staff, an integral part of the book are examples
of the so-called good practices – education projects implemented both at school and at the Memorial Site.

SERIA GŁOSY PAMIĘCI
THE SERIES: VOICES OF MEMORY
Każda z publikacji serii poświęcona jest jednemu z wielu zagadnień skomplikowanej historii obozu Auschwitz i zawiera,
oprócz naukowego artykułu szczegółowo omawiającego dany temat, również wybór materiałów źródłowych. Dotychczas ukazały się: „Ewakuacja, likwidacja i wyzwolenie KL Auschwitz”, „Zbrodnicza medycyna. Eksperymenty medyczne...”,
„Zbrodnicza medycyna. Szpitale w KL Auschwitz”, „Kary w KL Auschwitz”, „Kobiety ciężarne i dzieci urodzone w Auschwitz”, „Krematoria i komory gazowe Auschwitz”, „Romowie w KL Auschwitz”, „Polacy w KL Auschwitz”.
Each publication is dedicated to one of many complicated problems dealing with the history of Auschwitz, and it includes research articles that delve into a certain topic, as well as a selection of source material. Published volumes include:
“The Evacuation, Liquidation, and Liberation of Auschwitz,”“Medical Crimes. The Experiments in Auschwitz,”“Medical Crimes.
The Hospitals in Auschwitz,”“Punishment in Auschwitz,”“Pregnant Women and Children Born in Auschwitz,”“The Auschwitz
Crematoria and Gas Chambers,”“Roma in Auschwitz,” and “Poles in Auschwitz.”

PAMIĘĆ – ŚWIADOMOŚĆ – ODPOWIEDZIALNOŚĆ
REMEMBRANCE – AWARENESS – RESPONSIBILITY
Zapis międzynarodowej konferencji zorganizowanej w 2007 r. w ramach obchodów 60. rocznicy utworzenia Muzeum na
terenach byłego niemieckiego nazistowskiego obozu śmierci Auschwitz. Polsko-angielska publikacja jest podzielona na
panele tematyczne: Pamięć świadków historii, Pamięć pokoleń, Świadomość, Odpowiedzialność, Wyzwania współczesności, Przyszłość – Muzea i Miejsca Pamięci, Przyszłość – Centra Edukacji oraz wzbogacona o biogramy uczestników
konferencji.
This publication contains the proceedings of the international conference organized in 2007 on the 60th anniversary of the
opening of the State Museum at the site of the former Nazi German Auschwitz Death Camp. The Polish-English publication is
divided according to the subjects of the panel discussions: The memory of the eyewitnesses, The memory of the generations,
Awareness, Responsibility, The contemporary challenge, The future of the Museum and Memorial, and The future of the Education Center. It also features biographical sketches of the conference participants.
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HOLOKAUST. ZROZUMIEĆ DLACZEGO
HOLOCAUST: TO UNDERSTAND WHY
Holokaust to zaplanowana, instytucjonalnie zorganizowana i systematycznie przeprowadzona eksterminacja sześciu milionów europejskich Żydów w latach II wojny światowej. Aby spróbować zrozumieć to wydarzenie, trzeba sobie zadać
kilka podstawowych pytań: dlaczego było to możliwe, jak do tego doszło oraz co zrobić, aby już nigdy więcej się nie powtórzyło? Autorzy książki „Holokaust – zrozumieć dlaczego” odpowiadają na te pytania, również rozważają m.in. kwestię
stosunku społeczeństw do Żydów na przestrzeni dziejów, a także spojrzenia na współczesne relacje.
The Holocaust was a planned, institutionally organized, and systematically implemented extermination of six million European Jews during the Second World War. In order to understand this event, one must ask several fundamental questions:
How was this possible? What led to the events of the Holocaust? Also, what can be done so that such tragedies are never
repeated again? The authors of the book answer these questions, and they also weigh the issue of societal relations toward
Jews throughout history, as well as look at these concerns in the context of the contemporary world.

AUSCHWITZ I HOLOKAUST
– DYLEMATY I WYZWANIA POLSKIEJ EDUKACJI
AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST:
DILEMMAS AND CHALLENGES OF THE POLISH EDUCATION
Publikacja stanowi próbę podsumowania polskiego dorobku naukowo-dydaktycznego w zakresie edukacji o Auschwitz
i Holokauście. Zamieszczone w niej teksty odnoszą się do różnych aspektów problemu, widzianego z perspektywy interdyscyplinarnej. Integralną część książki stanowią przykłady tzw. dobrej praktyki, które de facto potwierdzają już w praktyce
realizowane lekcje Holokaustu i to często w małych szkołach, niewielkich ośrodkach.
This publication is an attempt to summarize Poland’s educational and research work in teaching about Auschwitz and the Holocaust. The texts included in this work touch on different aspects of the problems seen from an interdisciplinary perspective.
An integral part of the book introduces the so-called good practices, which are de facto used in carrying out lessons on the
Holocaust in small schools and educational centers.

ANTYSEMITYZM – STARE I NOWE UPRZEDZENIA
ANTI-SEMITISM: OLD AND NEW PREJUDICES
Poradnik metodyczny dla nauczycieli, opracowany przez Dom Anny Frank w Amsterdamie, Biuro instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE w Warszawie przy współpracy polskich ekspertów ze Stowarzyszenia Centrum Polsko-Niemieckiego w Krakowie i Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Publikacja jest częścią
pakietu edukacyjnego do nauczania o historii Żydów i antysemityzmie, na który składają się oprócz ww. poradnika trzy
tematyczne zeszyty ćwiczeniowe: „Historia antysemityzmu w Europie do 1945 r.”, „Antysemityzm – ciągłe zmaganie?”,
„Uprzedzenia. U2?”.
This is a handbook for teachers, created by the Anne Frank House in Amsterdam and OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights in cooperation with Polish experts from the Center of the Polish-German Association in Krakow
and the International Center for Education about Auschwitz and the Holocaust. The publication is part of an educational
packet to teach Jewish history and about anti-Semitism. It consists of, in addition to the above-mentioned handbook,
three topic-based workbooks: “The History of anti-Semitism in Europe until 1945,” “Anti-Semitism: a constant struggle?”
and “Prejudice. U2?”.
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BŁOGOSŁAWIONA BĄDŹ WYOBRAŹNIO – PRZEKLĘTA BĄDŹ! WSPOMNIENIA „STAMTĄD”
IMAGINATION: BLESSED BE, CURSED BE: REMINISCENCES FROM “THERE”
Zbiór wierszy Batszewy Dagan, byłej więźniarki Auschwitz. Jej poezja, stanowi bardzo realistyczny i intymny zapis przeżyć w obozie, jakich doświadcza młoda, kilkunastoletnia dziewczyna. Poza wierszami autorstwa Batszewy Dagan tomik
zawiera kilka utworów innych poetek, powstałych w Birkenau, a przechowanych w pamięci przez autorkę. Utworom
towarzyszą ilustracje znanego w Izraelu artysty Jakuba Gutermana.
This publication contains a collection of poems by Batsheva Dagan, a former Auschwitz prisoner. Her poetry offers a very vivid
and intimate view of her life in the camp, as experienced by a young, teenage girl. In addition to Batsheva Dagan’s poetry,
a few poems by other authors are included. They were written at Birkenau, and the volume’s author had remembered them.
Jacob Guterman, a well-known Israeli artist, has created illustrations that are included in this book.

AUSCHWITZ A ZBRODNIE LUDOBÓJSTWA XX WIEKU
AUSCHWITZ AGAINST THE BACKGROUND OF CRIMES OF GENOCIDE IN THE 20TH CENTURY
Książka jest podsumowaniem dwóch konferencji pt. „Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku”
zorganizowanych w latach 2010-2011 przez Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu oraz Państwowe
Muzeum Auschwitz-Birkenau. Zawiera szerokie spektrum zagadnień związanych ze zbrodniami ludobójstwa przedstawionych w różnych kontekstach i uwarunkowaniach historycznych. Książka zaprasza do dyskusji nad istotą, przebiegiem
oraz skutkami zbrodni ludobójstwa we współczesnym świecie. Pokazuje też, w jaki sposób świat próbuje wymierzać sprawiedliwość sprawcom zbrodni. Istotna jest przy tym refleksja nad sposobami skutecznej edukacji służącej zapobieganiu
kolejnym zbrodniom.
This book is the summary of two conferences entitled, “Auschwitz and the Holocaust against the Background of Crimes of
Genocide in the 20th Century,” which were organized in the years 2010 and 2011 by the International Youth Meeting Center in
Oświęcim and the Auschwitz-Birkenau State Museum. It contains a broad spectrum of issues related to the crimes of genocide
presented in different contexts and historical circumstances. The book is meant to invite a discussion on the essence, the process, and the consequences of the crime of genocide in the modern world. It also shows how the world is trying to administer
justice to perpetrators of crimes. At the same time, it shows the importance of reflecting on the methods that can lead to
effective education for the prevention of such crimes in the future.

GDYBY GWIAZDY MOGŁY MÓWIĆ,
CZIKA PIESEK W GETCIE
IF THE STARS COULD ONLY SPEAK;
CHIKA THE DOG IN THE GHETTO
Książki edukacyjne adresowane do dzieci to kolejne pozycje książkowe autorstwa Batszewy Dagan, byłej więźniarki
KL Auschwitz. Książki te, są propozycją dla rodziców i nauczycieli chcących przybliżyć swoim dzieciom i uczniom ten
tragiczny rozdział historii, jakim był Holokaust. Do obu książek dołączone są scenariusze lekcji autorstwa Małgorzaty
Rusiłowicz, które ułatwią nauczycielom wykorzystanie ich w pracy na lekcjach.
These books by Batsheva Dagan, a former Auschwitz prisoner, are addressed to children. They are recommended for parents
and teachers who want to bring their children and students to this tragic chapter of history, which was the Holocaust. Both of
these books also include lesson plans created by Małgorzata Rusiłowicz, that allow teachers to take full advantage of working
with the publications in the classroom.
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NAGRODA „ŚWIATŁO PAMIĘCI”
“THE LIGHT OF REMEMBRANCE” AWARD
“The Light of Remembrance” is an award which was established
and is presented by the Director of the Auschwitz-Birkenau
State Museum for outstanding contribution to education about
Auschwitz and the Holocaust. This award honors individuals who
have contributed to raising awareness about, and preserving
memory of the former German Nazi Concentration and Extermination Camp of Auschwitz.

„Światło Pamięci” jest nagrodą ustanowioną i przyznawaną
przez dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau
za wybitny wkład w edukację o Auschwitz i Zagładzie. Jest
ona uhonorowaniem osób zajmujących się podtrzymywaniem
i przekazywaniem pamięci o byłym niemieckim nazistowskim
obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz.
Pierwszym laureatem nagrody został Profesor Władysław Bartoszewski, który przyjął to uhonorowanie podczas uroczystego
jubileuszu swoich 90. urodzin. W uroczystości w salach warszawskiego Zamku Królewskiego uczestniczyli m.in. prezydent
RP Bronisław Komorowski, premier Donald Tusk, marszałkowie
Sejmu i Senatu, a także wiele osobistości świata kultury i nauki.
Laureatką nagrody „Światło Pamięci” została również Krystyna
Oleksy, wicedyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau ds. Edukacji, inicjatorka i do 2012 r. dyrektor Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Statuetkę wręczono
podczas uroczystego pożegnania wieńczącego 37 lat jej pracy
w Miejscu Pamięci.
W 2013 r. nagrodą „Światło Pamięci” został uhonorowany
Avner Shalev, Przewodniczący Dyrektoriatu Instytutu Pamięci
Yad Vashem, w którym Muzeum Auschwitz współpracuje od
wielu lat, m.in. przy organizacji wymian edukatorów polskich
i izraelskich. Avner Shalev jest kuratorem nowo otwartej wystawy żydowskiej w bloku 27.
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The first laureate of the award has been Professor Władysław
Bartoszewski, who was presented with this honor during his
90th birthday celebration. The ceremony took place in the Chambers of the Warsaw Royal Castle, and was attended by Polish
President Bronisław Komorowski, Prime Minister Donald Tusk,
Sejm and the Senate Marshals, as well as many well-known
and respected representatives of the cultural and educational
worlds.
In 2012, Krystyna Oleksy, the Deputy Director of the Museum, also
became a recipient of “The Light of Remembrance” Award. The initiator of the International Center for Education about Auschwitz
and the Holocaust, she served as its director until 2012. During a celebratory farewell ceremony she received this statuette,
as a crowning achievement for her 37-year career at the Memorial
Site.
In 2013, Avner Shalev, the Chairman Yad Vashem Directorate,
was honored with “The Light of Remembrance” Award. The Institute has cooperated with the Museum for years, i.e. organizing exchanges of Polish and Israeli educators. Avner Shalev
was also the curator of the newly-opened Jewish exhibition
in Block 27.
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Muzeum położone jest w Oświęcimiu przy drodze krajowej nr
933 (uwaga: wjazd na parking od ulicy St. Leszczyńskiej). Muzeum znajduje się ok. 2 km od stacji kolejowej, skąd istnieje
możliwość dojazdu komunikacją miejską.

The Museum is located on the outskirts of the city of Oświęcim,
on national road 933. However, please note: the Museum parking area is located at Leszczyńskiej Street, number 11. Local buses are available to those arriving at the Oświęcim train station,
which is 2 km away from the Museum.

W najbliższej okolicy Muzeum znajdują się przystanki autobusów oraz minibusów dojeżdżających z Krakowa i Katowic.
Ponadto w odległości kilkudziesięciu kilometrów od Oświęcimia znajdują się dwa międzynarodowe porty lotnicze: Kraków-Balice i Katowice-Pyrzowice.

Bus stops for public buses as well as minibuses are near the
Museum, which run lines to and from Krakow and Katowice.
Moreover, there are also two international airports within about
60 kilometers of Oświęcim: Krakow-Balice and Katowice-Pyrzowice.

(Współrzędne GPS Muzeum: 19.20363 E, 50.0266 N).

(The GPS coordinates of the Museum: 19.20363 E, 50.0266 N).
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