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Dojazd do Muzeum

Getting to the Museum

Dojazd

Getting to the Museum

Muzeum położone jest na obrzeżach miasta Oświęcimia 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 town of Oświęcim on national road 933
(note: entry to the parking lot on Leszczyńskiej Street). The Museum is about 2 km.
from the train station and can be reached from there by local buses.

W najbliższej okolicy Muzeum znajdują się przystanki PKS 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.

In the vicinity of the Museum there are PKS and minibus stops, with service to Cracow
and Katowice. There are also two international airports within about 50 kilometers of
Oświęcim: Kraków-Balice and Katowice-Pyrzowice.
(GPS coordinates: 19.20363 E, 50.0266 N )

(Współrzędne GPS: 19.20363 E, 50.0266 N)
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Zwiedzanie

Visiting

Odwiedzający Miejsce Pamięci mają do wyboru zwiedzanie indywidualne oraz
zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum.

Visitors to the Auschwitz Memorial can choose between individual visiting
and a guided tour.

Warianty zwiedzania:

Options for guided tours:

• Zwiedzanie ogólne (czas zwiedzania do 3,5 godz.)
• Jednodniowe zwiedzanie studyjne (czas zwiedzania 6 godz.)
• Dwudniowe zwiedzanie studyjne (łączny czas zwiedzania 8 godz.)

• General tours (duration of visit: up to three-and-a-half hours)
• One-day study tours (duration of visit: up to six hours)
• Two-day study tours (total duration of visit: eight hours)

Więcej informacji o wariantach zwiedzania: www.auschwitz.org.pl,
zakładka „Zwiedzanie”

More information on visiting options can be found at: www.auschwitz.org.pl,
“Visiting” bookmark

Auschwitz: Pamięć i edukacja

Auschwitz: Remembrance and education

Tragiczna historia ubiegłego wieku pozostawiła w wielu miejscach
Europy ślady ludzkiej nienawiści. Auschwitz, jeden z jej najważniejszych symboli, zakorzenił się w świadomości współczesnych jako przestroga. Zbiorowa pamięć ulega jednak stopniowej erozji. Nacjonalizm,
antysemityzm, nienawiść rasowa, etniczna i religijna to nie terminy
historyczne, ale powracające niezwykle realne obrazy nienawiści do
drugiego człowieka.

The tragic history of the previous century marked many places in
Europe with man’s hatred. Auschwitz, as one of its most important
symbols, is rooted in contemporary awareness as a warning. Collective
memory however, has been gradually eroding. Nationalism, anti-Semitism, racial, ethnic, and religious hatred are not just terms referring to
the past, but constantly recurring and exceptionally realistic pictures of
hatred towards man.

Praca pedagogiczna, którą podejmują kolejne pokolenia edukatorów, kształtuje indywidualną i zbiorową pamięć o oﬁarach Auschwitz.
Aby móc przekazywać kolejnym pokoleniom lepszą wizję przyszłości,
nie możemy dopuścić do zapomnienia przeszłości. Zapominając o historii, jesteśmy skazani na jej powtórzenie.

Pedagogical eﬀorts undertaken by subsequent generations of educators have formed individual and collective memory of the victims of
Auschwitz. To be able to provide the next generations with a better
vision of the future we must not let the past be forgotten. If we forget
the past we are condemned to repeat it.

O Auschwitz i Holokauście można uczyć wszędzie. Jednak to właśnie w Oświęcimiu można nie tylko zapoznać się z historią funkcjonowania obozu, zapoznać się ze wspomnieniami świadków, ale także na
własne oczy zobaczyć oryginalne materialne świadectwa – od ruin krematoriów i komór gazowych po pojedynczy dziecięcy bucik. Nauczanie
w autentycznym, wypełnionym potężnym ładunkiem emocji miejscu
sprzyja lepszemu zrozumieniu tragedii i wyjątkowości Holokaustu oraz
ekstremalnych warunków obozowej egzystencji.

We can teach about Auschwitz and the Holocaust everywhere.
However, it is here in Oświęcim where one will not only learn about
the functioning of the camp and have contact with the testimonies
of witnesses, but also see with one’s own eyes original material evidence—from the ruins of the gas chambers and crematoria to a single
shoe of a child. Education on the authentic site charged with powerful
emotions fosters better understanding of the tragedy and uniqueness
of the Holocaust as well as of extreme living conditions in the camp.

W 2009 r. Miejsce Pamięci Auschwitz odwiedziło 1,3 mln osób z całego świata. To rekord w ponad 60-letniej historii Muzeum. Wśród przyjeżdżających zdecydowaną większość stanowią uczniowie i studenci.
W ubiegłym roku było ich ponad 821 tysięcy – o 120 tysięcy więcej niż
w roku 2008. Wierzymy, że te spotkania z historią skłaniają do zmierzenia się z trudnymi problemami współczesności i reﬂeksji nad nimi.

In 2009, the Auschwitz Memorial was visited by 1.3 million people
from all around the world. That is the record attendance in the over 60year history of the Museum. The great majority of visitors are pupils and
students. Last year there were over 821 thousand of them—that is 120
thousand more than in 2008. We believe that these encounters with
history induce confrontation with and reﬂection on diﬃcult problems
of the present.

Trudno zrozumieć dzisiejszą Europę bez dogłębnego poznania
Auschwitz. Trudno również zrozumieć swoją własną, współczesną odpowiedzialność, jeśli nie wsłucha się w tragedię oﬁar Zagłady i więźniów obozów koncentracyjnych.

It is diﬃcult to understand Europe today without a thorough knowledge of Auschwitz history. It is also diﬃcult to understand our own
contemporary responsibility, if we do not listen to the tragedy of the
Holocaust and prisoners of the concentration camps.

Krystyna Oleksy

Jan Nowak

Leszek Szuster

o. Stanisław Czerwonka

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
w Oświęcimiu
International Youth Meeting Center in Oświęcim

Centrum św. Maksymiliana
St. Maximilian Center in Harmęże

Roman Kwiatkowski

Tomasz Kuncewicz

Międzynarodowe Centrum Edukacji
o Auschwitz i Holokauście
International Center for Education
about Auschwitz and the Holocaust

Stowarzyszenie Romów w Polsce
Roma People Association in Poland

Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu
Center for Dialogue and Prayer in Oświęcim

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu
Auschwitz Jewish Center

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście
International Center for Education about Auschwitz and the Holocaust

August Kowalczyk, były więzień Auschwitz, oraz uczestnicy konferencji „Ucieczki z KL Auschwitz”

Międzynarodowe Centrum Edukacji
o Auschwitz i Holokauście

International Center for Education about
Auschwitz and the Holocaust

Jest częścią Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Obszarem
jego działań jest uczenie o tragedii żydowskiej zagłady, o polskich oﬁarach hitlerowskiego okupanta, o wyniszczaniu więźniów przez system
obozowy, prześladowaniu i zagładzie Romów, o systematycznym wykluczaniu całych grup narodowych ze społeczeństwa.

Exists within the Auschwitz-Birkenau State Museum. The Center
educates about the tragedy of the Jewish Holocaust, Polish victims
of the Nazi terror during occupation, destruction of prisoners in the
concentration camp system, persecution and extermination of the
Roma, and about the systematic exclusion of entire national groups
from society.

Centrum współpracuje z polskimi i zagranicznymi instytucjami oraz
organizacjami partnerskimi, zajmującymi się edukacją w zakresie tematyki pokrewnej z działalnością Muzeum. Strategicznym partnerem
Centrum jest Międzynarodowa Szkoła Nauczania o Holokauście w Instytucie Pamięci Yad Vashem, z którą od 15 lat organizowana jest wymiana
polskich i izraelskich przewodników, pedagogów i nauczycieli.
Obszary działania Centrum
 Organizowanie oprowadzania oraz opieki przewodnickiej dla blisko miliona osób odwiedzających corocznie Muzeum i Miejsce Pamięci
Auschwitz.
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 Organizowanie dla edukatorów, studentów, uczniów szkół
gimnazjalnych i liceów oraz wszystkich zainteresowanych pobytów
studyjnych, studiów, seminariów, wykładów, warsztatów, konferencji
i prezentacji multimedialnych.
 Objęcie systemem szkoleń 240 przewodników, którzy oprowadzając odwiedzających po wystawach muzealnych i terenach byłego
obozu, przekazują im historię o Auschwitz i Holokauście.
 Przygotowywanie pakietów edukacyjnych zawierających materiały historyczne, a także konspekty lekcji, pomagające przygotować
młodzież do odwiedzenia byłego obozu oraz materiały wspomagające
nauczycieli w prowadzeniu lekcji poświęconych tematyce Auschwitz
i Holokaustu.
 Udostępnianie wystaw czasowych i objazdowych poświęconych
historii obozu Auschwitz.

August Kowalczyk, former Auschwitz prisoner, and participants of the “Escapes from KL Auschwitz” conference
 Organizing study visits, post-graduate studies, seminars, lectures,
workshops, conferences, and multimedia presentations addressed to
teachers, university students, intermediate- and secondary-school students and all those interested
 Providing training for 240 guides who during guided tours at the
exhibitions and on the grounds of the Museum present the history
of Auschwitz and the Holocaust.
 Preparing educational sets containing historical materials, as
well as lesson plans to help prepare students for a visit to the former
camp, and also materials aiding teachers in classes on Auschwitz and
the Holocaust.
 Providing temporary and traveling exhibitions devoted to the history of Auschwitz.

The Center cooperates with Polish and foreign institutes and partner organizations working in education on the issues related to the
Museum’s activities. The Center’s strategic partner is the International
School for Holocaust Studies of the Yad Vashem Institute. It has been
co-organizing Polish and Israeli guides, educators, and teachers exchange
for 15 years.
Activities of the Center
 Organizing guided tours and the guide care for almost a million
people a year visiting the Auschwitz Museum and Memorial.

Uczestnicy seminarium podczas wykładu
Participants of a seminar during a lecture

Publikacja edukacyjna Głosy Pamięci
Educational publication Voives of memory

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście
International Center for Education about Auschwitz and the Holocaust

 warsztaty, wykorzystujące materiały źródłowe oraz ﬁlmowe,
składają się z krótkiego wprowadzenia do tematu, zajęć praktycznych
z eksponatami lub dokumentami oraz prezentacji podsumowujących,

 workshops making use of source materials and ﬁlms; they consist
of a short introduction to the subject, practical exercises using exhibits
or documents, and summarizing presentations,

 prezentacje multimedialne przedstawiają sylwetki więźniów
i ich losy na podstawie zachowanych dokumentów oraz ukazują funkcjonowanie biurokratycznej machiny obozowej. Są uzupełnieniem
zwiedzania byłego obozu.

 multimedia presentations showing prisoners and their fate reconstructed on the basis of preserved documents, as well as functioning of the bureaucratic camp machinery. They are supplementary to the
guided tour of the former camp.

Uczestnicy seminarium Rady Europy
Participants of the Council of Europe seminar

Edukacja w Miejscu Pamięci
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Education at the Memorial Site

 jednodniowe i dwudniowe pobyty studyjne przeznaczone
są dla młodzieży szkolnej. Obejmują poszerzone zwiedzanie terenów
byłego obozu oraz wykłady na wybrane tematy z jego historii. Młodzież bierze też udział w zajęciach prowadzonych w Archiwum i Dziale
Zbiorów, zapoznaje się z ﬁlmami dokumentalnymi i fabularnymi oraz
uczestniczy w warsztatach,

 one- and two-day study tours for school students. They comprise enhanced visit to the grounds of the former camp as well as
lectures on selected topics on its history. Young people participate
in the activities conducted in the Museum’s Archives and Collections
Department, watch documentary and ﬁction ﬁlms, and also take part
in workshops,

 studia podyplomowe oraz uzupełniające studia magisterskie II
stopnia pogłębiają wiedzę na temat totalitaryzmu, nazizmu i Holokaustu.
W ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli, studia przygotowują
słuchaczy do prowadzenia dialogu międzykulturowego oraz kształtowania
umiejętności przezwyciężania uprzedzeń i stereotypów wśród młodzieży wychowywanej do życia w społeczeństwie wieloetnicznym i wielokulturowym,

 post-graduate courses and post-graduate MA studies expand
knowledge on the totalitarian systems, Nazism, and the Holocaust. In
teachers training program, the studies prepare the students to carry out
intercultural dialogue as well as to foster ability to overcome biases and
stereotypes among young people being educated to live in a multiethnic and multicultural society,

 kilkudniowe seminaria podejmujące tematykę Auschwitz i Zagłady, historii i kultury Żydów, jak również genezy ludobójstwa i metod
jego przeciwdziałania oraz konieczności zachowania i pielęgnowania
pamięci o tragediach XX wieku,

 several-day seminars on the subject of Auschwitz and the Holocaust, Jewish history and culture, and the genesis of genocide and
methods to prevent it, as well as the need to preserve and nurture
memory of the tragedies of the 20th century,

 konferencje tematyczne poświęcone są wybranym zagadnieniom
z historii Auschwitz i Holokaustu. Skierowane są do nauczycieli, przewodników i absolwentów innych form edukacji prowadzonych przez Centrum,

 conferences on selected topics from the history of Auschwitz
and the Holocaust addressed to teachers, guides, and graduates of
other forms of education provided by the Center,

 wykłady pogłębiają wiedzę na temat historii Auschwitz. Wykłady
wprowadzające proponowane są grupom młodzieży gimnazjalnej, licealnej oraz studentom, natomiast wykłady specjalistyczne przeznaczone
są dla studentów, doktorantów, i pracowników naukowych,

 lectures deepening knowledge about the history of Auschwitz.
Introductory lectures are addressed to groups of intermediate-, secondary-school, and university students, while specialist lectures are provided for university students, doctoral students, and scholars,

Publikacja edukacyjna Jak uczyć o Auschwitz i Holokauście
Educational publication How to teach about Auschwitz and the Holocaust

Uczestnicy warsztatów w Dziale Konserwacji
Participants of a workshop at the Preservation Department

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście
International Center for Education about Auschwitz and the Holocaust
ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim
telefon / phone: +48 33 844 8000, fax: +48 33 844 8063
edukacja@auschwitz.org.pl, www.auschwitz.org.pl

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu
Auschwitz Jewish Center

Synagoga Chewra Lomdej Misznajot
(z hebr. Stowarzyszenie Studiujących Misznę) jest obecnie jedynym
żydowskim domem modlitwy w pobliżu Miejsca Pamięci Auschwitz
i jedyną oświęcimską synagogą ocalałą z Zagłady. Jej budowę rozpoczęto około 1913 r. Synagoga przetrwała II wojnę światową przekształcona przez nazistów w magazyn amunicji, zaś w komunistycznej
Polsce służyła m.in. jako hurtownia dywanów. W roku 1998 synagoga
została zwrócona Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej,
która w tym samym roku przekazała ją na rzecz Centrum Żydowskiego
w Oświęcimiu. Gruntownie odrestaurowana synagoga została ponownie otwarta w 2000 r.
Centrum Edukacyjne
Centrum Żydowskie poświęca wiele uwagi swojej misji edukacyjnej. Zwiedzającym oferuje bogaty program, w tym: wykłady, seminaria, spotkania i wydarzenia kulturalne. Umożliwia zwiedzanie – z przewodnikiem – synagogi, wystawy, miasta i cmentarza żydowskiego.

Wystawa „Nowe Życie”
” New Life” Exhibit
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Centrum Żydowskie w Oświęcimiu

Auschwitz Jewish Center

Jest jednym z ostatnich śladów żydowskiej obecności w mieście, którego nazwa w trakcie wojny została zmieniona na Auschwitz.
Celem działalności otwartego w 2000 r. ośrodka jest zachowanie
pamięci o żydowskich mieszkańcach Oświęcimia oraz edukacja ze
szczególnym uwzględnieniem problematyki Holokaustu i współczesnych zagrożeń związanych z nietolerancją i uprzedzeniami.
W skład Centrum wchodzą:

Is the only Jewish presence in Oświęcim, the town called Auschwitz
during World War II.
In September 2000, the Center opened its doors with a threefold
mission: to honor the former Jewish residents of Oświęcim and to teach
future generations about both the destruction of the Holocaust and the
need to combat intolerance and prejudice today.
Today, the Center facilities include:

Muzeum Żydowskie
Muzeum przybliża historię lokalnej społeczności żydowskiej, której
początki sięgają pierwszej połowy XVI wieku. Ekspozycja składa się z fotograﬁi, dokumentów oraz zabytkowych eksponatów. Częścią wystawy
są wyjątkowe judaika, pochodzące ze zniszczonej w 1939 r. przez hitlerowców Wielkiej Synagogi, które są dzisiaj poruszającym symbolem
zniszczonej kultury. W Muzeum Żydowskim można także obejrzeć ﬁlm
dokumentalny prezentujący wspomnienia byłych żydowskich mieszkańców Oświęcimia. Biograﬁe ocalonych z Holokaustu Oświęcimian,
którzy mieszkają dziś w Izraelu, można poznać na wystawie specjalnej
pt. Nowe Życie.

Jewish Museum
The main exhibition of the Jewish Museum presents nearly 500
years of Jewish history, tradition, and culture in Oświęcim through
photographs and artifacts. The Museum also has Judaica excavated in
2004 from beneath the site of Oświęcim’s Great Synagogue on display,
which brings to life the vital Jewish town that Oświęcim once was.
A documentary that features archival photos and survivor testimony is
also available for viewing in English and is subtitled in Polish, French,
and German. The Museum’s newest exhibition, New Life, allows visitors
to experience the personal stories of survivors from Oświęcim who live
in Israel today.

„Pamiętamy-Zochrim”
”We remember - Zochrim”

Dla młodzieży szkolnej i studiującej dostępne są ciekawe i interaktywne zajęcia: Moi dawni sąsiedzi o przedwojennym życiu oświęcimskich
Żydów oraz o kulturze i tradycji żydowskiej, a także warsztaty antydyskryminacyjne Po co nam tolerancja?, które uwrażliwiają na niebezpieczeństwa wynikające z ksenofobii, antysemityzmu i innych przejawów nietolerancji.
Ponadto co roku Centrum Żydowskie organizuje dwa programy
stypendialne: Bridge to History dla studentów oraz American Services
Academies Program dla kadetów amerykańskich uczelni wojskowych.
Centrum Żydowskie w Oświęcimiu od 2006 r. jest stowarzyszone
z Muzeum Dziedzictwa Żydowskiego w Nowym Jorku.

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu / Auschwitz Jewish Center
Pl. ks. Jana Skarbka 5, 32-600 Oświęcim
telefon / phone: +48 33 844 7002, Fax: +48 33 844 7003
info@ajcf.pl, www.ajcf.pl

Chevra Lomdei Mishnayot Synagogue
(Hebrew: the Association for the Study of Mishnah) is the only Jewish house of prayer near the Auschwitz Memorial and the only surviving
synagogue in Oświęcim, built around 1913. The synagogue was turned
into a munitions depot by the Nazis during World War II and was later
used as a carpet warehouse in Communist Poland. In 1998, the building was returned to the Jewish Community of Bielsko-Biała which then
donated the synagogue to the Auschwitz Jewish Center. Renovated
synagogue was re-opened in 2000.
Education Center
The Auschwitz Jewish Center is dedicated to public education.
A wide range of programs, including lectures, seminars, meetings,
tours, and cultural events, are available for visitors and school groups.
The Center also organizes tours of the synagogue, Jewish cemetery, and
Jewish sites of the town for family, school, and adult groups.
The Center’s programs teach about the richness of pre-war life, the

Koncert chanukowy w wykonaniu zespołu Ha-makor
Hanukkah concert by band Ha-makor

Holocaust, and the dangers of xenophobia and anti-Semitism. These programs include My Former Neighbors interactive workshops for high school
students, Why Do We Need Tolerance? anti-discrimination programing for
high school teachers and students, the American Services Academies Program for cadets and midshipmen from U.S. military academies, and the
AJC Fellows: Bridge to History for graduate university students.
Since 2006, the Auschwitz Jewish Center has been aﬃliated with
the Museum of Jewish Heritage—a Living Memorial to the Holocaust
in New York.
Projekt „Pamiętajmy dla Przyszłości”
”Remembering for the Future” event

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu
International Youth Meeting Center in Oświęcim

i nieznane. Działalność pedagogiczna Domu wspierana jest przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. MDSM jest członkiem Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego.
Działalność pedagogiczna Domu jest realizowana przez:
 przygotowanie i prowadzenie programów podróży studyjnych do
Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau,
 międzynarodowe seminaria dla młodzieży szkolnej i studentów,
 seminaria kształceniowe dla nauczycieli i multiplikatorów wymiany młodzieży,
 imprezy kulturalne (koncerty, wystawy, odczyty),
 wolontariat międzynarodowy.
Podróże do miejsc pamięci
W ramach podróży studyjnych do MDSM przybywają klasy szkolne,
grupy młodzieży z organizacji pozaszkolnych i kościelnych, studenci,

Marian Turski, były więzień Auschwitz, podczas spotkania z młodzieżą
Marian Turski, former Auschwitz prisoner, with a group of youths

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
w Oświęcimiu

International Youth Meeting Center in
Oświęcim (IYMC)

Jest placówką edukacyjną, która powstała w 1986 r. z inicjatywy
niemieckiej organizacji Akcja Znaku Pokuty / Służby dla Pokoju i Miasta
Oświęcimia oraz dzięki oﬁarności osób prywatnych i instytucji zaangażowanych w proces pojednania polsko-niemieckiego i dialogu chrześcijańsko-żydowskiego.

IYMC in Oświęcim/Auschwitz is an educational center, established in
1986 as the result of an initiative of the Action Reconciliation Service for
Peace from Berlin and the support from the municipality of Oświęcim.
That was possible thanks to the donations oﬀered by individuals and
institutions from Poland and Germany. These people and groups have
been taking part in the Polish-German reconciliation process and in
Christian-Jewish dialogue.

Praca MDSM opiera się na trzech założeniach:
1. Auschwitz był zbyt bolesną lekcją dla człowieka i ludzkości, aby
można było o niej zapomnieć.
2. Historii należy uczyć i wyciągać z niej wnioski na przyszłość.
3. Niewiedza i nieznajomość siebie nawzajem są podstawą lęków,
uprzedzeń i wrogości pomiędzy ludźmi.
Problemy antysemityzmu, rasizmu, prawicowego ekstremizmu, czy
ksenofobii powinny być rozważane także w kontekście współczesności.
Dlatego też MDSM wspiera spotkania międzynarodowe, których celem
jest nie tylko poznawanie historii i upamiętnianie jej oraz przekazywanie wiedzy historycznej, ale także otwartość na wszystko, co nowe
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The educational activities of the IYMC are based
on three principles:
1. Auschwitz was too painful experience for mankind to forget about.
2. We can learn from it and draw conclusions for our future.
3. Overcoming fears, prejudice, and hostility between people becomes possible through getting to know each other and dealing
with history.
In Auschwitz-Birkenau, the Place of Remembrance, the problems of
anti-Semitism, racism, right-wing extremism and xenophobia cannot

be discussed separately from the world we’re living today. Because of
this, the IYMC supports international meetings whose goal is not only
getting to know the history, commemorating it and passing on historical knowledge, but also to work for a world of tolerance and democracy.
The educational activities are supported by the German-Polish Youth Ofﬁce. The IYMC is a member of the International Auschwitz Committee.
The educational work in the IYMC focuses on:
 preparing and conducting programs for study visits which serve
to present the history of the Auschwitz concentration camp and
matters connected with it
 international seminars and workshops for students
 training for teachers and counselors in youth exchanges
 conferences, lectures, exhibitions, shows, and concerts
 international voluntary work

Seminarium w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży
Seminar at the International Youth Meeting Center

praktykanci oraz dorośli. Podczas pobytu trwającego od czterech do
siedmiu dni pod opieką przewodników muzealnych poznają historię
obozu Auschwitz-Birkenau, a pedagodzy z MDSM zapoznają ich z przeszłością i teraźniejszością Oświęcimia i Polski.

Warsztaty edukacyjne
Educational workshop

Study Trips:
Programs lasting several days primarily deal with the history of the
former concentration camp Auschwitz-Birkenau as well as the past and
present situation in the town of Oświęcim and Poland. The participants
are school classes, youth groups from church or lay organizations, university students, interns, and adults. They are supported by our educators.

Fundacja na Rzecz MDSM
International Youth Meeting Center in Oświęcim
ul. Legionów 11, 32-600 Oświęcim
telefon / phone: +48 33 843 21 07, fax.: +48 33 843 39 80
mdsm@mdsm.pl, www.mdsm.pl

Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu
Center for Dialogue and Prayer in Oświęcim

Słuchając głosu Ziemi Oświęcimskiej – Wiedza
Co się stało w Auschwitz? Centrum umożliwia grupom studyjnym, jak
i osobom indywidualnym kontakt ze świadkami oraz z Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Listening to the Voice of the Earth of Oświęcim—Knowledge
What happened in Auschwitz? The Center helps both study groups
and individuals in their contacts with the Museum Auschwitz-Birkenau
and with former prisoners.

Słuchając głosu swojego serca – Reﬂeksja
Co znaczy dla nas pamięć o Auschwitz? Centrum oferuje miejsce do
reﬂeksji, wymiany myśli, edukacji zarówno dla indywidualnych osób,
jak i dla grup.

Listening to the Voice of Our Heart—Reﬂection
What does the memory of Auschwitz mean to me? The Center prepares a place for reﬂection, exchange of thoughts and education for
both individuals and study groups.

Słuchając głosu innych – Dialog
Co znaczy dla innych pamięć o Auschwitz? Organizujemy międzynarodowe i międzyreligijne konferencje i seminaria. Pokazujemy również
miasto Oświęcim oraz umożliwiamy kontakt z młodzieżą oświęcimską.

Listening to the Voice of the Other—Dialogue
What does the memory of Auschwitz mean to other people? The
Center organizes international and interreligious conferences and seminars. We also show the town of Oświęcim and provide contact with the
local youth.

Słuchając głosu Boga – Modlitwa
Często słychać pytania: „Gdzie był wtedy Bóg?”. Może Bóg pyta:
„Gdzie byli wtedy ludzie?” A dzisiaj? Organizujemy rekolekcje oraz spotkania międzyreligijne. Proponujemy modlitwy oraz rozmowy duszpasterskie.

Centrum Dialogu i Modlitwy
w Oświęcimiu

Center for Dialogue and Prayer
in Oświęcim

Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu jest instytucją Kościoła katolickiego, powołaną w 1992 r. przez Kardynała Franciszka
Macharskiego, Metropolitę Krakowskiego w porozumieniu z biskupami
całej Europy i przedstawicielami organizacji żydowskich. Jest prowadzone przez Krakowską Fundację Centrum Informacji, Spotkań, Dialogu, Wychowania i Modlitwy.

The Center for Dialogue and Prayer in Oświęcim is an institution of
the Catholic Church founded in 1992 by the Archbishop of Krakow
Franciszek Cardinal Macharski in agreement with the bishops of Europe
and with representatives of Jewish organizations.
The Center is led by the Krakow Foundation Center for Information,
Meetings, Dialogue, Education, and Prayer.

Nasza misja
Centrum Dialogu i Modlitwy jest domem otwartym dla wszystkich
bez względu na wyznanie, narodowość czy język. Chcemy uczcić pamięć
oﬁar i przyczyniać się do budowania w świecie wzajemnego szacunku,
pojednania i pokoju.
Tutaj wszystko zaczyna się od milczenia i słuchania.

Modlitwa w Birkenau
Prayer in Birkenau

Spotkanie młodzieży z byłym więźniem Auschwitz Kazimierzem Smoleniem Wręczenie orędzia młodzieży Papieżowi Benedyktowi XVI
Kazimierz Smoleń, former Auschwitz prisoner, during the meeting with youth Oświęcim youth give Pope Benedict XVI their message

Seminarium „Perspektywy teologii po Auschwitz”. Rabin Goshen-Gottstein
”Perspectives of teology after Auschwitz” seminar. Rabbi Goshen-Gottstein

Our Mission
The Center for Dialogue and Prayer is a guest house open to everyone irrespective of language, nationality or religion. The Center wants
to commemorate the victims and contribute to creating mutual respect,
reconciliation and peace in the world.
Everything here starts with silence and listening.
Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu
Center for Dialogue and Prayer in Oświęcim
ul. Kolbego 1, 32-602 Oświęcim
telefon / phone: +48 33 843 10 00, biuro@cdim.pl, www.cdim.pl
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Listening to the Voice of God—Prayer
In this place the question is often asked: ”Where was God?”. Maybe
God also asks us: ”Where was humankind?”. And Today? We organize
retreats and interreligious meetings. We oﬀer models of prayer and pastoral conversations.

Stowarzyszenie Romów w Polsce
Roma People Association in Poland

Działalność edukacyjna Stowarzyszenia obejmuje także:
 organizowanie corocznych uroczystości rocznicowych 2 sierpnia
obchodzonych w ramach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zagładzie
Romów,
 prowadzenie działań dokumentacyjnych losów oﬁar eksterminacji Sinti i Romów, m.in. zbieranie wywiadów ze świadkami wydarzeń
– romskimi oﬁarami represji nazistowskich,
 organizowanie spotkań i prelekcji w szkołach upowszechniających wiedzę o historii, tradycji i kulturze romskiej,
 organizowanie wystaw wraz z instytucjami kulturalnymi, naukowymi, władzami samorządowymi, a także organizacjami pozarządowymi,
 działalność wydawniczą,
 publikację miesięcznika społeczno-kulturalnego Dialog – Pheniben
poświęconego kulturze romskiej oraz idei tolerancji i dialogu międzykulturowego.

Stowarzyszenie Romów w Polsce
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Roma People Association in Poland

Podstawowym zadaniem Stowarzyszenia, utworzonego w 1992 r.,
jest działanie na rzecz tworzenia warunków pełnego uczestnictwa
Romów w polskim życiu publicznym. Wielowiekowe stereotypy utrwaliły w społeczeństwie negatywny obraz Romów, dlatego prowadzimy
wielopłaszczyznową działalność zmierzającą do poprawy sytuacji
społecznej, ekonomicznej i kulturalnej naszych środowisk. Jednym
z głównych celów Stowarzyszenia jest przypominanie i upamiętnienie
eksterminacji Romów w czasie II wojny światowej.

The primary purpose of the Roma People Association in Poland,
which was founded in 1992, is to act in order to create appropriate
conditions to assure full participation of the Roma in Polish public life.
Perennial stereotypes have strengthened negative image of Roma in
the society. Therefore we carry out active multi-directional activities
which aim to improve social, economic, and cultural situation of our
population. One of the main goals of the Association is to remind and
commemorate extermination of Roma during World War II.

Działalność edukacyjna SRwP
Stowarzyszenie promuje i wspiera wszelkie działania mające na
celu prezentację dorobku i wartości kultury romskiej. Poprzez organizację spotkań edukacyjnych, koncertów, festiwali, spotkań z kulturą romską, konferencji, a także realizację autorskich projektów kulturalnych
i badawczych, przybliża dziedzictwo kultury romskiej. W Stowarzyszeniu znajduje się także ogólnodostępna biblioteka oraz archiwum.

Educational activity of the Roma People
Association in Poland
The Roma People Association in Poland promotes and supports
all activities, which aim to present the heritage and value of Romani
culture. Through organizing educational meetings, concerts, festivals,
meetings with Romani culture, conferences as well as implementing
own cultural and research projects the Association brings closer the
heritage of Romani culture. In the Roma People Association in Poland
one can also ﬁnd accessible to all library and archives.

Publikacje Stowarzyszenia Romów w Polsce
Publications of the Roma People Association in Poland

Obchody Dnia Pamięci o Zagładzie Romów
The Roma Extermination Remembrance Day

Najnowszym przedsięwzięciem edukacyjnym, w którym bierze udział
Stowarzyszenie Romów w Polsce, jest projekt Po co nam tolerancja?,
realizowany wspólnie z Centrum Żydowskim w Oświęcimiu. To cykl
seminariów poświęconych tolerancji prowadzony w sąsiedztwie
Auschwitz, skierowany do uczniów oraz nauczycieli szkół średnich
z Małopolski i Śląska.

Educational activities of the Roma People Association in Poland
include also:
 organizing meetings and lectures for youth to disseminate
knowledge about Romani history, tradition, and culture,
 organizing annual ceremonies (August, 2) on the International
Roma Extermination Remembrance Day,
 documenting the fate of the victims of Sinti and Roma extermination (e.g. collecting interviews with eyewitnesses - Roma victims of
Nazi repressions),
 organizing exhibitions in cooperation with cultural and research
instituts, municipal authorities, and non-governmental organizations,
 publishing activity,
 publishing the socio-cultural monthly magazine Dialog-Pheniben
devoted to Romani culture, tradition, and the idea of tolerance and intercultural dialogue.

Spotkanie z Józefem Paczkowskim, byłym więźniem Auschwitz
Meeting with Józef Paczkowski, former prisoner of Auschwitz

The latest educational project which the Roma People Association
in Poland participates in is the project What do we need tolerance for?,
implemented together with the Jewish Center in Oświęcim. This is the
cycle of seminars devoted to tolerance and organized in the vicinity of
Auschwitz and aimed at students and teachers from high schools in
Małopolska and Upper Silesia.

Wystawa w Ogrodzie Saskim w Warszawie
Exhibition in Saski Garden in Warsaw

Stowarzyszenie Romów w Polsce / Roma People Association in Poland
ul. Berka Joselewicza 5, 32-600 Oświęcim
telefon / phone: +48 33 842 69 89, e-mail:17421453@pro.onet.pl
www.stowarzyszenie.romowie.net

Centrum św. Maksymiliana w Harmężach
St. Maximilian Center in Harmęże

 W kaplicy Matki Bożej zza drutów znajduje się ﬁgura Matki
Bożej Niepokalanej, wykonana w obozie Auschwitz w 1940 r. przez
więźnia z Poronina Bolesława Kupca. Wewnątrz ﬁgurki znajdował się
list z prośbą o otoczenie opieką rodziców deportowanych do obozu
braci Kupców.
 W kościele umieszczone zostały Tablice Pamięci poświęcone kapłanom i osobom zakonnym, którzy zginęli w Auschwitz. Na tablicach
wypisano nazwiska i imiona oraz nazwę zgromadzenia tych, którzy
oddali tutaj swoje życie.
 W dolnym kościele prezentowana jest stała ekspozycja Klisze Pamięci. Labirynty Mariana Kołodzieja, artysty malarza, byłego więźnia
KL Auschwitz. Autor wystawy po 50 latach milczenia dał świadectwo
tragicznych przeżyć obozowych.
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Centrum św. Maksymiliana w Harmężach

St. Maximilian Center in Harmęże

Pod koniec lat 80. XX w. franciszkanie podjęli decyzję o założeniu
klasztoru w miejscu, gdzie zginął św. Maksymilian i inni franciszkanie
– na ziemi oświęcimskiej. W Harmężach znajduje się Centrum św. Maksymiliana prowadzone przez franciszkanów we współpracy z Misjonarkami Niepokalanej Ojca Kolbego.

By the end of the 1980s the Franciscan Friars decided to establish
a friary in the Oświęcim area, the very place where St. Maximilian
M. Kolbe and other Franciscans had died. The St. Maximilian Center,
located in Harmęże, is directed by the Franciscans in collaboration with
the Fr. Kolbe Missionaries of the Immaculata.

Centrum św. Maksymiliana jest miejscem reﬂeksji i modlitwy oraz
miejscem duchowego odpoczynku. To ośrodek pamięci i modlitwy
będący wotum wdzięczności za życie, dzieło oraz oﬁarę z życia – śmierć
męczeńską św. Maksymiliana Marii Kolbego w bunkrze głodowym bloku nr 11 obozu Auschwitz.

The St. Maximilian Center is a place of reﬂection and prayer as well
as a place of spiritual renewal. It is a place of prayer and memory in
gratitude for St. Maximilian’s life, mission, and sacriﬁcial oﬀering his
martyr’s death in the starvation cell of the Auschwitz block 11.

Głównym zadaniem Centrum jest ewangelizacja i edukacja inspirowana życiem i czynem św. Maksymiliana oraz przesłaniem byłego
więźnia Auschwitz Mariana Kołodzieja zawartym w Kliszach Pamięci.
Centrum organizuje dni skupienia, rekolekcje, sympozja naukowe oraz
warsztaty edukacyjne prowadzone na ekspozycji Klisze Pamięci.

The Center’s main goal is evangelization and formation, inspired by
St. Maximilian’s life and work. Moreover, the Center is the custodian of
the former Auschwitz prisoner Marian Kołodziej’s witness, depicted in
his Negatives of Memory. The Center organizes days of prayer, retreats,
symposiums, and guided educational tours through the exhibit Negatives of Memory.

W Centrum św. Maksymiliana warto zwrócić uwagę na elementy
związane z obozem Auschwitz oraz z życiem św. Maksymiliana:
 W kościele, w głównym ołtarzu umiejscowiony jest obraz Matki
Bożej Niepokalanej z franciszkańskiego kościoła ze Lwowa, przed którym modlił się młody ojciec Maksymilian.

At the St. Maximilian Center one may ﬁnd several points of interest connected with the Auschwitz concentration camp and the life of St. Maximilian:
 In the church, over the main altar, there is a painting of the Immaculate Mother of God, originally from the Franciscan church of Lviv,
before which young friar Maximilian prayed.

Wystawa Mariana Kołodzieja Klisze Pamięci
Exhibition of Marian Kolodziej’s Negatives of Memory

 In the chapel dedicated to Our Lady
of the Barbed Wire, there is a wooden
statue of the Immaculate Mother of God,
carved in the Auschwitz camp in 1940 by
a prisoner from Poronin, Bolesław Kupiec.
Inside the statue a letter was found, with
a plead to help protect the parents of the
Kupiec brothers, who had been deported
to the camp.

 In the church, a marble plaque has been placed in memory of all
priests and consecrated people who died in Auschwitz. On the plaque
are written the ﬁrst and last names of those who oﬀered their lives here,
as well as the names of the communities to which they belonged.

Wystawa Mariana Kołodzieja Klisze Pamięci
Exhibition of Marian Kolodziej’s Negatives of Memory
 In the church basement is located the permanent exhibit Negatives of Memory. Labyrinths, the work of Marian Kołodziej, painter, artist, and former prisoner of KL Auschwitz. After 50 years of silence, the
author gave witness to his tragic experience in the camp.

Centrum św. Maksymiliana / St. Maximilian Center
Harmęże, ul. Franciszkańska 12, 32-600 Oświęcim
telefon / phone: +48 33 843 07 11, e-mail: harmeze@franciszkanie.pl
www.harmeze.franciszkanie.pl
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Wolontariat i praktyki studenckie
w Miejscu Pamięci

Volunteers and student internship
at the Memorial Site

W roku 2009 ponad 300 młodych ludzi wsparło Muzeum w ramach
wolontariatu i praktyk studenckich. Wolontariusze i praktykanci w Muzeum zdobywają doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji różnych
projektów: edukacyjnych, konserwatorskich czy wydawniczych.

In 2009, more than 300 young people joined in the work of the Museum in a volunteer and student work-study program. Volunteers and
student interns at the Museum gain experience in preparing and carrying out various educational, preservation, or publishing projects.

Wolontariat
Kandydaci na wolontariuszy mogą współpracować m.in. z Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, Archiwum,
Działem Konserwacji i Biblioteką.

Volunteers
Candidates for volunteers can cooperate with Museum departments
such as the International Center for Education about Auschwitz and the
Holocaust, Archives, Preservation, or Library.

Praktyki studenckie
W porozumieniu ze szkołami wyższymi w kraju i za granicą Biuro
Wolontariatu organizuje i koordynuje praktyki studenckie, które – w zależności od kierunku studiów – realizowane są w poszczególnych działach Muzeum.

Student internship
In cooperation with higher education institutes home and abroad,
the Volunteer Bureau organizes and coordinates student internships,
which—depending on studies specialization—are carried out in various departments of the Museum.

Kandydaci
Poszukujemy osób pełnoletnich, studentów, dziennikarzy i nauczycieli. Kandydaci powinni spełniać następujące warunki: zainteresowanie tematyką Auschwitz, Holokaustu i II wojny światowej, dyspozycyjność w określonym wymiarze, zaangażowanie, umiejętność obsługi
komputera i sprzętu biurowego oraz znajomość języków obcych.

Candidates
We are looking for adult students, journalists, and teachers. Candidates should have the following character traits and skills: an interest in
Auschwitz, the Holocaust, and World War II; time for the project; dedication; the ability to use a computer and oﬃce equipment; and a knowledge
of foreign languages.

Kontakt
Osoby, które chcą zostać wolontariuszem lub odbyć praktykę studencką, proszone są o kontakt z Biurem Wolontariatu.

Contact
Candidates for volunteers and student interns are asked to contact
the Volunteer Bureau.

Biuro Wolontariatu
tel. +48 33 844 81 49, e-mail: wolontariat@auschwitz.org.pl

Volunteer Bureau
Phone: +48 33 844 81 49, e-mail: wolontariat@auschwitz.org.pl
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