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podróże studyjne
Na kolejnych stronach znajdują się opisy możliwych elementów programu podróży do
Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau.

kontakt

Pracownicy Działu Edukacyjno-Programowego służą doradztwem przy tworzeniu

reservation@mdsm.pl
T / FAX: + 48 33 843 23 77

i realizacji programu w Oświęcimiu.

Wprowadzenie do historii i pracy
edukacyjnej MDSM
~ 30 min.

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświę-

pobytu każdej grupy opiekunowie i uczestnicy uzyskują

cimiu jest wyjątkową instytucją, która realizuje swoje

wszelkie konieczne wskazówki organizacyjne, dotyczą-

programy edukacyjne w oparciu o Miejsce Pamięci

ce wizyty w MDSM.

Auschwitz-Birkenau. Podczas spotkania wprowadzającego, organizowanego dla każdej nowo przybyłej
grupy, edukatorzy MDSM przedstawiają historię insty-

						
					

tucji, jej cele, założenia programowe oraz informacje
na temat bieżącej działalności. Ponadto na początku

Spacer po mieście Oświęcim
~2h
Grupy są oprowadzane przez
wolontariuszy MDSM.

Oświęcim, miasto o ponad 800-letniej historii, liczące

W ramach spaceru po mieście, w zależności od czasu,

dziś ok. 40 tys. mieszkańców, znane jest w świecie pod

można odwiedzić:

nazwą Auschwitz. Tu w 1940 r. założony został przez
niemieckich narodowych socjalistów największy w
Europie obóz koncentracyjny i zagłady KL Auschwitz.
Mimo że symbol Auschwitz zdominował historię

Muzeum Żydowskie i Synagogę Chevra
Lomdei Mishnayot

Oświęcimia, warto odkryć mniej znane karty z przeszłości tego miejsca. Jest to możliwe podczas spaceru organizowanego przez MDSM. Na uwagę zasługują
przede wszystkim ślady historii oświęcimskiej gminy
żydowskiej, która przed wojną liczyła ok. 7 tys. członków. Do dziś zachowała się tu jedyna, odrestaurowa-

cmentarz żydowski

wystawę „Romowie – Kultura i Historia”
w siedzibie Stowarzyszenia Romów w Polsce

na w 2000 roku synagoga i cmentarz żydowski, które
można zwiedzać. Spacer umożliwia ponadto poznanie
ciekawostek dotyczących codziennego życia mieszkańców Oświęcimia, ze szczególnym uwzględnieniem
zmian kulturowych i architektonicznych, jakie zachodzą w mieście w ostatnich latach.

wystawę „Across the expanses of history. The
history of the town of Oświęcim” w budynku
byłego ratuszu

Prosimy zwrócić uwagę na konieczność opłaty za bilety
wstępu.

mdsm—IJBS—iymc
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Oprowadzanie po terenie Miejsca Pamięci
AUSCHWITZ-BIRKENAU

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęci-

zagładą Żydów oraz eksterminacją pozostałych grup

lub

miu oferuje standardowe lub specjalistyczne oprowa-

ofiar w byłym obozie Auschwitz II-Birkenau, a także

1 dzień ~ 6 h

dzanie po terenie Miejsca Pamięci, realizowane przez

poznaje panujące w nim warunki życia.

2 dni po ~ 4 h

MDSM nie rezerwuje oprowadzania

przewodników PMA-B w wybranym języku.

po PMA-B.

Goszczącym u nas grupom polecamy dwudniowe

Rezerwacji należy dokonać

oprowadzanie studyjne. W pierwszym dniu składa się

bezpośrednio w Muzeum poprzez
stronę internetową:
www.visit.auschwitz.org

na nie zwiedzanie wystawy głównej oraz terenu byłego obozu macierzystego Auschwitz I. W drugim dniu
grupa zwiedza wybrane miejsca związane z masową

POZNANIE LOSÓW ŚWIADKÓW ZDARZEŃ

– BYŁYCH WIĘŹNIÓW KL AUSCHWITZ
~3h

Spotkania i rozmowy ze świadkami wydarzeń histo-

własnej tożsamości i wszelkich przynależnych im praw.

rycznych to cenne i niepowtarzalne doświadczenia dla

Ponadto uczestnicy rozmów dowiadują się, jaki wpływ

młodych ludzi, którzy znają fakty dotyczące II wojny

wywarły te doświadczenia na powojenne losy byłych

światowej oraz Holokaustu najczęściej jedynie z ksią-

więźniów.

żek i filmów. Niestety, nie jesteśmy w stanie zapewnić
możliwości rozmowy ze świadkiem wszystkim grupom. Proponujemy wówczas wybór nagrań wideo
z rozmów, które odbyły się w MDSM. Lista nagrań wraz
z krótkim opisem jest dostępna u pracowników sekcji
programowej.
Relacje ocalałych dają uczestnikom spotkań możliwość poznania losu jednostki, która - żyjąc w warunkach uwłaczających ludzkiej godności - doświadczyła
bezprawia systemu władzy SS. Młodzież biorąca udział
w rozmowach podkreśla, że spotkanie ze świadkiem
zdarzeń pozwala zrozumieć wymiar emocjonalny cierpienia ludzi, którzy pozbawieni zostali

WARSZTATY EDUKACYJNE DLA MŁODZIEŻY
~3h

Warsztaty mają charakter historyczny i mieszczą się
jednocześnie w obszarze edukacji obywatelskiej. Z jed-

Szczegółowe informacje dotyczące

nej strony służą one poszerzeniu wiedzy na temat KL

celów i przebiegu warsztatów

Auschwitz i Holokaustu oraz ich znaczenia dla polskiej,

umieszczone są na stronie

niemieckiej i europejskiej kultury pamięci, z drugiej -

internetowej MDSM:
www.mdsm.pl

wskazują na współczesne wydarzenia oraz osobistą
odpowiedzialność jednostki, co daje uczestnikom
spotkań szersze spojrzenie na zjawiska zachodzące
obecnie w społeczeństwie. Tematy warsztatów, które
oferują edukatorzy, można wybrać zgodnie z zainteresowaniami grupy oraz jej specyfiką.

mdsm—IJBS—iymc
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Biblioteka Międzynarodowego Domu
Księgozbiór w językach:

Spotkań Młodzieży

- niemieckim

Zbiory biblioteki MDSM odpowiadają profilowi dzia-

Prosimy, w miarę możliwości, o wcześniejsze podanie

- polskim

łalności naszej instytucji. W trakcie ich gromadzenia

obszaru tematycznego lub tytułów książek do pracy

jako główny profil zainteresowań przyjęliśmy tematykę

grupy w bibliotece.

- angielskim
- francuskim
Korzystanie ze zbiorów biblioteki
jest możliwe tylko w czytelni

związaną z KL Auschwitz i innymi obozami koncentracyjnymi. Równie ważnymi dziedzinami są dla nas:
historia Niemiec, przede wszystkim III Rzeszy, Holo-

i po wcześniejszym uzgodnieniu

kaust oraz historia i kultura Żydów. Oprócz książek

z pracownikiem Działu

dotyczących wymienionych zagadnień, zainteresowa-

Edukacyjno-Programowego.

ni znajdą w naszej bibliotece także pozycje z zakre-

Katalog online „LIBRA 2000” jest dostępny zarówno
w komputerze zainstalowanym w bibliotece oraz
w komputerach na piętrze kawiarni po otwarciu pliku
„LIBRA 2000”.

su pedagogiki, socjologii, filozofii, literatury pięknej,
LIBRA 2000
Jeśli chcą Państwo sprawdzić
wcześniej zasoby naszych zbiorów
udostępniamy do Państwa
dyspozycji katalog online:
www.bit.ly/2EnRB6h

a także historii Polski i stosunków polsko-niemieckich.
Zdecydowana większość księgozbioru pochodzi z da-

		

rów. Wszystkim darczyńcom, zarówno instytucjom, jak
i osobom prywatnym, za tę formę wsparcia serdecznie
dziękujemy.
Istnieje możliwość włączenia punktu „Praca w bibliotece” do programu. Podczas pracy w bibliotece grupie
towarzyszy edukatorka, która wprowadza w księgozbiór, pomaga w kwerendach oraz w wypożyczeniu
książek.

Mediateka Międzynarodowego Domu

Korzystanie z mediateki jest możliwe
tylko po wcześniejszym uzgodnieniu
z pracownikiem Działu
Edukacyjno-Programowego.

Spotkań Młodzieży

Mediateka MDSM zawiera filmy o tematyce związanej z II wojną światową, KL Auschwitz i Holokaustem.
Odwiedzające MDSM grupy mogą skorzystać z bogatych zbiorów filmów dokumentalnych i fabularnych
oraz dokumentacji spotkań z byłymi więźniami KL
Auschwitz, które zostały nagrane w Domu Spotkań.
Zgromadzone materiały filmowe mogą być wykorzystywane podczas warsztatów edukacyjnych bądź służyć indywidualnemu pogłębieniu wiedzy na wybrany
temat.

Jeśli chcą Państwo wypożyczyć film prosimy zwrócić
się do wolontariuszy, którzy pomogą wyszukać wybrany film w katalogu oraz go wypożyczyć.

mdsm—IJBS—iymc
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Materiały archiwalne
Korzystanie z materiałów
archiwalnych MDSM jest możliwe po
wcześniejszym ustaleniu terminu z
pracownikiem Działu Edukacyjno-

Zbiory materiałów archiwalnych w MDSM obejmują

Oddzielną część zbiorów stanowią dokumenty, relacje

wybór kopii dokumentów z obszernego Archiwum

i wspomnienia byłych więźniów na temat tzw. „Buna-

Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, które

-Werke” (Zakłady „Buna”) oraz obozu KL Auschwitz III-

zostały udostępnione MDSM w celach edukacyjnych.

-Monowitz niemieckiego koncernu IG Farben.

Programowego.
Zabronione jest kopiowanie
udostępnionych dokumentów.

Istnieje możliwość włączenia punktu „Praca z materiaNajwiększą część zbiorów MDSM stanowią relacje
i wspomnienia byłych więźniów KL Auschwitz. Umożliwiają one czytelnikom wgląd w losy pojedynczych
ludzi, którzy doświadczyli bezprawia reżimu SS i bezpośrednio po wyzwoleniu bądź dopiero wiele lat póź-

łami archiwalnymi” do programu. Podczas pracy z materiałami archiwalnymi grupie towarzyszy edukatorka,
która wprowadza w zbiory oraz warunki korzystania
z nich, co umożliwia indywidualne kwerendy w dokumentach.

niej, zdali relację na ten temat lub spisali swoje wspomnienia. W celu ułatwienia czytelnikom indywidualnej
pracy w zbiorach, każdy segregator opatrzony został
krótkim spisem treści zawartych w danej relacji lub
wspomnieniu.

Druga część zbiorów archiwalnych MDSM to wybór
dokumentów sporządzonych przez poszczególne
wydziały obozu. Są wśród nich m.in.: rozkazy komendantury, rozkazy garnizonowe SS, akta osobowe esesmanów, telegramy i notatki informujące o ucieczkach więźniów, telegramy zawiadamiające o śmierci
więźnia, zaświadczenia o zwolnieniach więźniów, listy
obozowe, listy przyjęć, wykazy uciekinierów z obozu,
akta osobowe więźniów wraz z dokumentami towarzyszącymi, takimi jak np. meldunki karne, zarządzenia
o karach, protokoły z przesłuchań, fotografie obozowe,
akty zgonu. Pozwalają one czytelnikom poznać precyzyjnie zbudowany i prowadzony system administracji
SS w KL Auschwitz.

Praca z materiałami archiwalnymi może być uzupełniona o pracę w zbiorach Biblioteki.

mdsm—IJBS—iymc
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Inne propozycje
Istnieje możliwość wprowadzenia
innych jednostek programowych
po wcześniejszym uzgodnieniu
z pracownikami Działu EdukacyjnoProgramowego MDSM.

Pracownicy Sekcji Programowej Działu Edukacyjno-

Wymienione poniżej punkty mogą zostać włączone

-Programowego MDSM, po ustaleniu terminu pobytu

do programu pobytu grupy studyjnej.

w MDSM, pomagają w przygotowaniu programu. Każdorazowo ustalają indywidualnie program z opiekunami grup i pośredniczą w jego organizacji.

warsztaty i prelekcje
na wystawach narodowych, w zbiorach sztuki obozowej lub
w Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w
Oświęcimiu

wykłady i prezentacje multimedialne
na temat wybranych zagadnień z historii KL Auschwitz

prace porządkowe
na terenie byłego obozu Auschwitz-Birkenau

zwiedzanie
Muzeum Żydowskie w Oświęcimiu wraz z wizytą w synagodze

„Romowie – Historia i Kultura” - wystawa w Stowarzyszeniu
Romów w Polsce

„Across the expanses of history. The history of the town of
Oświęcim” – wystawa w budynku byłego ratuszu

Kraków - całodzienny pobyt połączony ze zwiedzaniem - Stare
Miasto, dzielnica żydowska Kazimierz, teren byłego getta
krakowskiego i obozu w Płaszowie

„Klisze Pamięci“ - wystawa autorstwa byłego więźnia KL
Auschwitz, artysty Mariana Kołodzieja, znajdująca się
w Klasztorze Franciszkanów w Harmężach koło Oświęcimia

wizyta w gminie żydowskiej w Bielsku-Białej
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Pobyt w naszym Domu
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży to kompleks wolno stojących

24/7

budynków, połączonych zadaszonymi przejściami, zanurzonych w zieleni ogrodu.

x 100

Dysponujemy setką miejsc noclegowych w pokojach dwu-, trzy-, cztero- oraz pięcioosobowych. Wszystkie pokoje mają osobne łazienki i są
wyposażone w pościel i ręczniki.

Czynna całą dobę recepcja oferuje: zimne napoje, słodycze, a także

24/7

literaturę fachową oraz publikacje MDSM. Rzeczy wartościowe można
przechować w depozycie, znajdującym się w recepcji.

W okresie letnim istnieje możliwość skorzystania z pola namiotowego,
wyposażonego w węzeł sanitarny.

Nasz Dom posiada udogodnienia niezbędne do przyjmowania osób
niepełnosprawnych.

Na terenie obiektu znajdują się:

Dom Ciszy – miejsce przeznaczone do refleksji i medytacji

bezpłatny dostęp do Internetu (Wi-Fi)

boisko do gry w koszykówkę i piłkę nożną, miejsce do grillowania

bezpłatny, niestrzeżony parking

W budynku konferencyjno-seminaryjnym znajdują się:

cztery sale seminaryjne wyposażone w sprzęt multimedialny

sala forum z galerią do realizacji dużych przedsięwzięć

x 100

jadalnia dysponująca 100 miejscami

kawiarnia wraz z patio

biblioteka i mediateka

06
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MDSM oferuje:

przygotowanie pobytów grup studyjnych

usługi gastronomiczne

usługi hotelowe

usługi transportowe

wynajem sal konferencyjnych

wynajem sprzętu do tłumaczenia symultanicznego
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
w Oświęcimiu

ul. Legionów 11,

reservation@mdsm.pl

32-600 Oświęcim

T / FAX: + 48 33 843 23 77

T/FAX: +48 33 843 21 07
mdsm@mdsm.pl
www.mdsm.pl

