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Introduction

Samo pojęcie edukacji sugeruje, że to proces kształtowania czegoś, co 
w człowieku już się znajduje od początku. Wszyscy czujemy, że mord 
to zło, że dehumanizacja to zło, że pogarda i nienawiść to zło. To prze-
czucie jest w każdym z nas, od początku. Że są w człowieku siły, które 
chcemy uważać za nieludzkie. Dlatego ta edukacja, tu, w tym Miejscu, 
tak bardzo dotyka istoty człowieczeństwa. 

The very concept of education suggests that it is a process of shaping 
something that is inherent in people from the beginning. We all feel 
that killing is evil, that dehumanization is evil, that scorn and hatred 
are evil. This feeling is present in all of us, from the start. That within 
people there are forces that we want to regard as inhuman. That is why 
the education here, in this Place, is so concerned with the essence of 
being human.

dr Piotr M. A. Cywiński
Dyrektor Muzeum / Museum Director
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Introduction

Edukacja w Miejscu Pamięci Auschwitz to drzwi, których otwarcie zmienia nasz 
świat już na zawsze. Zdjęcia Ofiar, ich włosy i buty, tory kolejowe Birkenau, 
mroczne cele bloku 11 czy otwory wrzutowe komory gazowej – te obrazy po-
zostają w naszej pamięci i poruszają.

Doświadczenie autentyzmu i przejście przez Auschwitz i Birkenau pozostawiają 
wyraźny, niezatarty ślad w sercach i umysłach ludzi całego świata. Zwiedzanie 
tego miejsca z przewodnikiem-edukatorem Muzeum pozwala pokonać wąską, 
wyboistą i stromą ścieżkę w sposób dający szansę na głębsze i pełniejsze zro-
zumienie tego, co wydarzyło się w Auschwitz, tego, czym były niemieckie nazi-
stowskie obozy koncentracyjne i ośrodki zagłady, co skrywa słowo Szoa.

Nasza edukacja skupiona jest na przejściu autentycznymi obozowymi drogami, na 
bezpośrednim kontakcie odwiedzających z materialnymi śladami zbrodni i na mierze-
niu się ze spuścizną słowa pozostawioną we wspomnieniach byłych więźniów i Ofiar.

Koncentrujemy się szczególnie na młodych ludziach, dla których wizyta 
w Miejscu Pamięci Auschwitz stanowi element szkolnego lub uniwersytec-
kiego programu. Wizyta ta powinna być odpowiednio przygotowana i podsu-
mowana. Dlatego ważne jest, aby przed przybyciem do Muzeum uświadomić 
sobie, dlaczego i dokąd jedziemy. Jednocześnie nie wolno pozostawiać nikogo 
z jego emocjami, kłębiącymi się myślami, chęcią do podzielenia się refleksjami 
po wizycie. Z tych powodów działalność Międzynarodowego Centrum Edukacji 
o Auschwitz i Holokauście (MCEAH) w nowej siedzibie, historycznym budynku 
przylegającym do obozowego ogrodzenia, ma znacznie fundamentalne.

Dzięki salom seminaryjnym, przestrzeniom wystawienniczym, bibliotece czy też sa-
lom konferencyjnym wiele grup będzie mogło znaleźć dla siebie odpowiednie miej-
sce, a przede wszystkim spotkać się z edukatorami Centrum. Zajęcia warsztatowe, 
prelekcje, wykłady, projekcje filmów dokumentalnych, wspomnieniowych, wystawy 
– w takiej formie chcemy pomagać zwiedzającym Auschwitz w pełniejszym przeży-
ciu i zrozumieniu Zagłady i tragedii więźniów obozu koncentracyjnego.

Edukacja w Auschwitz jest poruszającym i smutnym spojrzeniem w przeszłość, ale 
i przerażającą refleksją nad kondycją człowieczeństwa. Jest jednak także ważnym 
narzędziem, dzięki któremu możemy rozpoznawać i zapobiegać złu. Jest nadzieją!

Edukacja jest 
kluczem do 
zrozumienia 
świata

Education is the Key  
to Understanding the World

Education at the Auschwitz Memorial is a door that, once opened, changes our 
world forever. Photographs of the Victims, their hair and shoes, the Birkenau  
railroad tracks, the gloomy cells in Block 11, or the hatches for dropping Zyklon B  
into the gas chambers—these images stay in our memory and move us.

Walking through Auschwitz and experiencing the authenticity leaves a distinct, 
indelible mark in the hearts and minds of people from all over the world. Visiting 
this place with a Museum guide-educator makes it possible to negotiate the nar-
row, bumpy, steep footpath in a way that gives us a chance to understand more 
deeply and fully what happened in Auschwitz, what the Nazi German concentra-
tion camps and extermination centers were, and what lies behind the word Shoah. 

Our education concentrates on walking the authentic camp roads, on direct 
contact between the visitors and the material vestiges of crime, and on meas-
uring up to the inheritance of the words left behind in the memoirs of former 
prisoners and Victims. 

Visits by young people, which constitute an element of their school or univer-
sity curricula, should however be appropriately prepared and summed up. That 
is why it is important to make ourselves aware, before arriving at the Museum, 
of where we are going and why. At the same time, it is inexcusable to leave 
anyone alone after the visit with their emotions, burning questions, and desire 
for reflection. For these reasons, the work of the International Center for Edu-
cation about Auschwitz and the Holocaust (ICEAH), in its new location in a his-
torical building abutting on the camp fence, is of fundamental importance. 

Thanks to the seminar rooms, exhibition space, library, and conference rooms, 
many groups will be able to find the right place for themselves and above all 
to meet with the Center’s educators. Workshops, talks, lectures, screenings of 
documentary films, memoir sessions, and exhibitions—these are the ways we 
wish to help Auschwitz visitors to more fully experience and understand the 
Holocaust and the tragedy of concentration camp prisoners. 

Education in Auschwitz is a moving and grim gaze into the past, but also a har-
rowing reflection on the condition of humanity. It is also, however, an impor-
tant tool, thanks to which we can recognize and prevent evil. It is hope. 

Andrzej Kacorzyk
Dyrektor MCEAH / ICEAH Director
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Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście MCEAH

Adaptation of the “Old Theater” for Use by the International Center for Education about Auschwitz and the Holocaust

The international Center for Education about Auschwitz and the Holocaust ICEAH

II
Międzynarodowe  
Centrum Edukacji  
o Auschwitz i Holokauście 
(MCEAH) 

The International Center  
for Education  
about Auschwitz  
and the Holocaust  
(ICEAH) 
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The Mission of the international Center for Education about Auschwitz and the Holocaust

Misją Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokau-
ście, jest uczenie o tragedii Ofiar i historii jedynego czytelnie zacho-
wanego z wielkich ośrodków Zagłady. Autentyzm Auschwitz-Birkenau 
i świadectwa ocalałych mają umożliwić poznanie oraz zrozumienie me-
chanizmów rodzenia się nietolerancji, rasizmu i antysemityzmu. Edukacja 
w Miejscu Pamięci ma skłaniać do refleksji nad znaczeniem indywidual-
nej odpowiedzialności we współczesnej Europie i na świecie, a także do 
zadania sobie prostego pytania: „Co się z nami stało?”. Dlaczego wiele 
dziesiątek lat po tragedii Szoa dalej pozwalamy, aby w różnych miejscach 
świata dokonywano ludobójczych aktów?

Realizację swojej misji MCEAH opiera na trzech podstawowych elemen-
tach: autentyzmie miejsca, świadectwach ocalałych i byłych więźniów 
Auschwitz oraz budzeniu niepokoju i wzbudzaniu refleksji o stanie 
współczesnego świata.

Otwarcie nowego centrum edukacji pozwoli na wprowadzanie do za-
gadnień edukacyjnych nowej tematyki, która może i powinna być po-
dejmowana. W ramach oprowadzania grup odwiedzających MCEAH do-
ciera z przekazem o Auschwitz do niemal 2 mln osób. Z kolei edukacją 
pogłębioną do chwili otwarcia nowej siedziby obejmowano kilkanaście 
tysięcy osób, głównie młodzieży, ale też przedstawicieli różnych grup 
zawodowych. Celem edukacji prowadzonej w Auschwitz jest zarówno 
przedstawienie faktów czy historii osobistych, jak również skłonienie do 
zastanowienia się nad otaczającym nas światem i przyjęcie aktywnej 
postawy wobec bierności i obojętności w obliczu popełnianych zbrodni 
i tragedii wojennych.

The mission of the International Center for Education about Auschwitz and 
the Holocaust is teaching about the tragedy of the Victims and the history 
of the only large Holocaust center that is coherently preserved. The authen-
ticity of Auschwitz-Birkenau and the testimony of the Survivors make it 
possible to learn about and understand the mechanisms of the rise of intol-
erance, racism, and anti-Semitism. Education at the Memorial is intended 
to prompt reflection on the significance of individual responsibility in con-
temporary Europe and around the world, and to ask ourselves the simple 
question: “What happened to us?” Why, many decades after the tragedy 
of the Shoah, do we continue to permit genocidal acts to be committed in 
various places on this globe?

The ICEAH bases the fulfillment of its mission on three fundamental ele-
ments: the authenticity of the place, the testimony of survivors and former 
Auschwitz prisoners, and the fostering of concern and reflection on the 
state of the contemporary world.

The opening of the new education center will make it possible to introduce 
new themes, which can and ought to be taken up, to the educational pro-
gram. The ICEAH's message about Auschwitz reaches almost 2 million peo-
ple annually through the guiding of groups of visitors. Up to the opening 
of the new headquarters, furthermore, in-depth education was provided to 
more than ten thousand people, mostly youths but also members of various 
occupational groups. The aim of the education carried out at Auschwitz is 
both the presentation of facts and individual stories, and encouragement 
to reflect on the world around us and take an active stance in regard to 
passivity and indifference in the face of war crimes and the tragedy of war. 

Misja 
Międzynarodowego 
Centrum Edukacji  
o Auschwitz  
i Holokauście

The Mission  
of the International 
Center for Education 
about Auschwitz  
and the Holocaust
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Wyjątkowo ważna staje się możliwość znaczącego poszerzenia współ-
pracy z nauczycielami i pedagogami. Wszystkie działania w zakresie pro-
jektów edukacyjnych, w tym studiów podyplomowych, konferencji oraz 
seminariów, prowadzone dotychczas przez MCEAH w istniejących wa-
runkach, zostaną rozbudowane tematycznie oraz wzbogacone o nowe 
elementy i zajęcia aktywizujące. Dzięki większej liczbie sal edukacyjnych 
możliwe stanie się prowadzenie zajęć w mniejszych grupach, opracowa-
nie wspólnych publikacji, warsztatów czy wypracowanie nowych metod 
nauczania. Projekty te będą miały na celu nie tylko poszerzenie wiedzy 
uczestników czy uwrażliwienie ich na wyzwania współczesności, ale 
także pomogą w wypracowaniu dobrych praktyk edukacyjnych, które 
będą wykorzystane w pracy zawodowej edukatorów. 

Programy dotychczas realizowanych pobytów studyjnych dla grup szkol-
nych, seminariów badawczych dla studentów i doktorantów, projektów edu-
kacji obywatelskiej dla służb mundurowych, seminariów dla różnych grup 
zawodowych (w szczególności dla prawników, dziennikarzy, nauczycieli, dy-
plomatów) oraz tzw. Akademii Letnich dla edukatorów z całego świata będą 
realizowane w większym wymiarze, a co najważniejsze będą uwzględniać 
pytania o rolę historii Auschwitz i Szoa we współczesnym świecie. 

Nowa siedziba umożliwi również rozwinięcie kolejnych form aktywno-
ści edukacyjnej, w tym – kluczowych dla edukacji uczniów – spotkań 
podsumowujących wizytę w Miejscu Pamięci. Dotychczas nie było takiej 
możliwości. Celem zajęć podsumowujących będzie usystematyzowanie 
wiedzy i doświadczenia przejścia przez tereny byłego obozu, a także za-
chęcenie do przyjęcia aktywnej postawy wobec wyzwań współczesne-
go świata. Każda wizyta w Miejscu Pamięci powinna być podsumowana, 
a jej uczestnicy, zwłaszcza młodzież, powinni mieć możliwość podzielenia 
się swoimi emocjami i refleksją. 

Aby właściwie poprowadzić zajęcia, zespół edukatorów MCEAH przygo-
tował kilka scenariuszy warsztatów, które będą wykorzystywane podczas 
zajęć podsumowujących wizytę w Muzeum i Miejscu Pamięci Auschwitz.

The potential for significantly expanded cooperation with teachers and educa-
tional specialists is of overriding importance. All of the educational programs 
that the ICEAH has operated so far in the existing conditions, including post-
graduate studies, conferences, and seminars, will be developed thematically 
and enhanced with new elements and activities. The larger number of educa-
tional rooms will make it possible to work in smaller groups, develop joint pub-
lications and workshops, and introduce new teaching methods. The purpose 
of these projects will be not only to broaden the participants' knowledge, but 
also to raise their their awareness to contemporary challenges and help them 
in implementing best educational practices for use in their professional work.

The program of study residencies realized so far for school groups, as well as 
research seminars for undergraduate and doctoral students, civic educational 
projects for the uniformed services, seminars for various professional groups 
(particularly for attorneys, journalists, teachers, and diplomats), and the so-called 
Summer Academies for educators from all over the world will be carried out to 
an expanded extent, and most importantly will take account of questions about 
the role of the history of Auschwitz and the Shoah in the contemporary world.

The new premises will also make it possible to develop further forms of ed-
ucational activities, including something that is crucial for the education 
of school students—meetings to sum up their visits to the Memorial. Until 
now, this was impossible. The goal of summing-up sessions will be to make 
the knowledge and experience of exploring Auschwitz-Birkenau more sys-
tematic, and encouraging the adoption of an active standpoint toward the 
challenges of the contemporary world. Each visit to the Memorial should be 
summed up, and young people should have an opportunity to share their 
emotions and reflections.

In order to carry out these sessions in the optimal manner, the ICEAH educator 
team has prepared several workshop scenarios to use during sessions summing 
up visits to the Auschwitz Memorial and Museum.

10
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Proposals for School Students

Korzystając z wywiadów nakręconych przez pracowników Archiwum 
oraz MCEAH z byłymi więźniami KL Auschwitz, stworzone zostało mul-
timedialne narzędzie edukacyjne „Przesłanie Świadków Auschwitz”, za-
wierające wypowiedzi przedstawicieli różnych grup więźniów Ausch- 
witz. Jesteśmy przekonani, że wysłuchanie ich wspomnień będzie dla 
każdego z odwiedzających ważną częścią wizyty w Miejscu Pamięci 
Auschwitz. 

W zależności od charakteru grupy można skorzystać z jednego z dwóch 
warsztatów audiowizualnych:

• Topografia Miejsca Pamięci: uczestnicy zajęć będą poruszali się po te-
renie Miejsca Pamięci nawigowani przez prowadzącego. Multimedialna 
relacja świadka będzie podstawą do objaśnienia wydarzeń i warunków 
panujących w danej części obozu, w okresie jego funkcjonowania;

• Postawy i odczucia ocalałych i współwięźniów podczas ich pobytu 
w obozie (solidarność, poniżenie, odwaga, głód). Ponadto odbior-
ca zajęć usłyszy przesłanie świadka płynące z jego doświadczenia  
Auschwitz.

Przesłanie Świadków Auschwitz 
- multimedialne narzędzie 
edukacyjne

The Message of the Auschwitz 
Eyewitnesses—Multimedia 
Educational Tools

Interviews recorded by the staff of the Archives and the ICEAH with former 
KL Auschwitz prisoners are used in a multimedia educational instrument 
titled “The Message of Auschwitz Eyewitnesses,” which contains state-
ments by representatives of various groups of Auschwitz prisoners. We are 
convinced that listening to their memories will be an important part of 
their time at the Auschwitz Memorial for each visitor.

Depending on the nature of the group, they will be able to benefit from one 
of two audiovisual workshops:

• The topography of the Memorial: participants in these sessions will be 
navigated around the grounds of the Auschwitz Memorial by their leader. 
The multimedia account of an eyewitness will be the basis for explaining 
incidents and the conditions that prevailed in a given part of the camp 
during the time when it was in operation;

• The attitudes and emotions of the Survivors and their fellow prisoners 
during their time in the camp (solidarity, humiliation, courage, hunger). 
Additionally, participants in the session will hear a message from an eye-
witness, based on their experience of Auschwitz. 

12
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This educational workshop features a screening of a documentary 
Witnesses, which presents the fate of Polish citizens—Poles, Jews, and 
Roma—deported to and imprisoned in the camp, in the context of the 
history of Nazi Germany, the functioning of the Auschwitz-Birkenau 
camp, and the entire German killing and terror apparatus. Thanks to the 
film students will learn, among other things, what the city of Oświęcim 
looked like before the war and why the Germans decided to establish 
a concentration camp precisely here. They will also acquire basic in-
formation about the main groups of camp Victims, the way they were 
treated, and the conditions under which they existed.

Another component of the session will be workshops during which the 
students learn about the fate of six young people: Bogdan Bartnikowski, 
Czesław Kempisty, Zofia Łyś, Rutka Laskier, Edward Paczkowski, and 
Marian Turski—representatives of the varying national, ethnic, and so-
cial groups living on the prewar territory of the Polish Second Republic. 
Reading brief biographies will familiarize the students with the reasons 
for their arrest and incarceration in the camp.

The “Citizens of Poland in KL Auschwitz” lessons are rich in audiovisual 
material that makes it possible to attract and hold the attention of stu-
dents. Thanks to these lessons, they will be able to absorb a large amount 
of information and draw conclusions from visits to the Memorial. 

Na warsztat edukacyjny składa się projekcja filmu dokumentalnego 
„Świadkowie”, prezentującego losy obywateli polskich deportowanych 
i więzionych w obozie – Polaków, Żydów i Romów – w kontekście histo-
rii nazistowskich Niemiec, funkcjonowania obozu Auschwitz oraz całe-
go niemieckiego aparatu terroru. Dzięki filmowi uczniowie dowiedzą się 
m.in., jak wyglądało miasto Oświęcim przed wojną i dlaczego to właśnie 
tutaj Niemcy zdecydowali się założyć obóz koncentracyjny. Otrzymają 
również podstawowe informacje na temat głównych grup Ofiar obozu, 
sposobu ich traktowania oraz warunków egzystencji. 

Kolejnym elementem zajęć będą warsztaty, podczas których ucznio-
wie zapoznają się z losem sześciorga młodych ludzi: Bogdana Bart-
nikowskiego, Czesława Kempistego, Zofii Łyś, Rutki Laskier, Edwarda 
Paczkowskiego oraz Mariana Turskiego, przedstawicieli różnych grup 
narodowych, etnicznych i społecznych zamieszkujących przedwojen-
ne obszary II Rzeczypospolitej. O powodach ich aresztowania i uwię-
zienia w Auschwitz uczniowie dowiedzą się po przeczytaniu krótkich 
biogramów. 

Zajęcia „Obywatele polscy w KL Auschwitz” bogate są w środki audio-
wizualne, pozwalające przyciągnąć i skupić uwagę ucznia, który dzięki 
temu będzie w stanie przyswoić dużą ilość informacji i wyciągnąć wnio-
ski z wizyty w Miejscu Pamięci. 

Warsztat 
„Obywatele polscy  
w KL Auschwitz”

 Workshop on 
“Citizens of 
Poland in  
KL Auschwitz”

13
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Warsztat „Postawy 
– wpływ obozowej 
rzeczywistości 
na postawy, 
zachowania  
i uczucia więźniów” 

Workshop  
on “Attitudes: 
The Influence 
of Camp 
Conditions 
on Prisoners' 
Attitudes, 
Behavior,  
and Emotions”

Uczestnicy warsztatów zapoznają się z różnymi rodzajami zachowań 
więźniów (odwaga, solidarność) czy towarzyszącymi im w obozie uczu-
ciami (głodem, samotnością, poniżeniem). Wiedzę na ten temat czerpać 
będą z relacji świadków oraz zdobytych podczas oprowadzania informa-
cji. Dowiedzą się, że zachowania ludzi będących więźniami Auschwitz 
nie były jednoznaczne, tak jak i dokonywane przez nich wybory i że nie 
można na nie patrzeć przez pryzmat naszych własnych doświadczeń. 
Uczestnicy warsztatów obejrzą kilka wypowiedzi byłych więźniów i ich 
bliskich. 

Celem zajęć jest zwrócenie uwagi na indywidualne losy więźniów Ausch- 
witz, próba analizy zachowań ludzkich w obliczu stytuacji ekstremalnych,  
oraz wytworzenie wśród młodych ludzi poczucia odpowiedzialności za 
swoje postawy oraz zachowania wobec drugiego człowieka.

Participants in these workshops will familiarize themselves with the different kinds of 
behavior that prisoners exhibited, such as courage or solidarity, and the accompanying 
feelings of starvation, loneliness, and humiliation. Their knowledge of these things will 
come from accounts by eyewitnesses and from the information they acquired during their 
guided tours. They will become aware that the behavior of people imprisoned in Auschwitz 
was not unambiguous, and that it cannot be looked at through the prism of our own 
experience. Participants in the workshops will watch several accounts by former prisoners 
and their relatives giving their own commentary on these things, and providing examples 
of their own actions on the basis of their individual experiences and observations.

The goal of the session is to draw attention to the unique fate of the individual, to attempt 
to analyze human behavior in an extreme situation, and to create among the young peo-
ple a feeling of responsibility for their own attitudes and the way they behave toward 
other people.

14
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Warsztat 
„Jestem zdrów 
i czuję się dobrze 
– korespondencja 
więźniarska”

Korespondencja prowadzona przez więźniów Auschwitz miała charakter 
propagandowy. W dobie masowych mediów i błyskawicznej informa-
cji warto, abyśmy zapoznali się z tym tematem w sposób szczególny. 
Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, jak wyglądała korespondencja 
więźniów z rodzinami oraz kto miał prawo do jej prowadzenia, jak była 
cenzurowana. Przyjrzą się również losom odbiorców wiadomości, czyli 
rodzinom więźniów, dla których była to często jedyna możliwa forma 
kontaktu z bliskimi. Co ważne uczestnicy warsztatów będą pracowa-
li na wyjątkowym materiale źródłowym, jaki stanowią listy z kolekcji 
Władysława Ratha, Mariana Henryka Serejskiego oraz korespondencja 
prowadzona przez Żydów deportowanych do Auschwitz z ich krewnymi 
przebywającymi w getcie Theresienstadt. Ponadto uczestnicy zapoznają 
się ze wspomnieniami rodzin więźniów, do których korespondencja była 
kierowana. 

Celem zajęć jest uświadomienie, jak pozorna swoboda korespondencji 
była wykorzystywana przez system totalitarny do celów propagando-
wych, czyli szerzenia fałszywych informacji na temat warunków panu-
jących w Auschwitz. Zajęcia te będą również okazją do zastanowienia 
się nad wolnością słowa we współczesnym świecie.

Correspondence by Auschwitz prisoners was of a propagandistic nature. 
In the age of mass media and instant information, it is worth our while 
to learn about this subject in a special way. Participants in the workshops 
will learn what the correspondence between prisoners and their families 
was like, who had the right to correspond, and how the correspondence 
was censored. They will also examine the fates of the recipients of these 
messages—the prisoners’ families—for whom this was often the only pos-
sible form of contact with their loved ones. An important aspect is that 
participants in the workshop will be working with such very special source 
material as letters from the collections of Władysław Rath and Marian 
Henryk Serejski, as well as correspondence sent by the Jews in the Family 
Camp to their relatives being held in the Theresienstadt ghetto. In addi-
tion, they will become familiar with memoirs by the prisoners’ families 
who were the recipients of camp correspondence.

The goal of these lessons is to raise awareness of how the supposed free-
dom to correspond was exploited by a totalitarian system for propaganda 
purposes—that is, spreading false information on the subject of the con-
ditions prevailing in Auschwitz. These sessions will also be an opportunity 
to reflect on freedom of expression in the contemporary world.

Workshop on  
“I Am Healthy  
and Feel 
Fine—Prisoner 
Correspondence”15
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Warsztaty edukacyjne 
na podstawie wystawy 
„Doświadczenie Auschwitz  
w sztuce byłych więźniów” 

Educational Workshops 
Based on the “Experience of 
Auschwitz in Art by Former 
Prisoners” Exhibition

Osoby odwiedzające siedzibę MCEAH będą miały możliwość za-
poznania się z wyjątkową wystawą, powstałą na podstawie prac 
artystycznych byłych więźniów. Ekspozycja przedstawia najważ-
niejsze zagadnienia związane z życiem obozowym. Celem pogłę-
bienia treści wizualnej / artystycznej, znajdującej się na ekspo-
zycji, stworzyliśmy propozycję trzech warsztatów. Ich uczestnicy 
zdobędą wiedzę o istnieniu legalnej i nielegalnej działalności 
artystycznej więźniów KL Auschwitz. Dowiedzą się, jaką funkcję 
spełniała sztuka w życiu więźniów zarówno w trakcje ich pobytu 
w obozie, jak i po wyzwoleniu. 

Visitors to the ICEAH premises will have a chance to view an 
extraordinary exhibition based on artistic work by former pris-
oners. The exposition presents ten important themes connected 
with life in the camp. With the goal of a more in-depth approach 
to the visual and artistic subject matter that is present in the 
exhibition, we have developed three workshop offerings. Those 
who participate in them will learn about the existence of legal 
and illegal artistic activity by KL Auschwitz prisoners. They will 
find out about the function of art in the lives of prisoners, both 
during the time they spent in the camp and after liberation. 

Warsztat dla młodszej młodzieży 
poniżej 14. roku życia

Workshop for Young People 
below the Age of 14

Warsztat stanowi integralną część lekcji muzealnej dedyko-
wanej młodzieży, poniżej 14. roku życia. Lekcja muzealna to 
dwuipółgodzinna wizyta na terenie muzeum, podczas której 
przewodnik przekazuje podstawowe fakty dotyczące historii 
II wojny światowej i Auschwitz, bez wprowadzania uczniów 
w szczegóły dotyczące procesu masowej Zagłady. Po zwiedza-
niu istnieje możliwość wzięcia udziału w warsztacie pogłębiają-
cym. W jego trakcie uczestnicy zapoznają się z historiami trojga 
dzieci, które na skutek prześladowań znalazły się w obozie kon-
centracyjnym Auschwitz: Lusi Kałuszyner (dziecko żydowskie), 
Zdzisi Bogdaszewskiej (dziecko polskie) oraz Alfreda Fredricha 
(dziecko romskie). Każdy z bohaterów przeszedł długą i nie-
łatwą drogę, naznaczoną cierpieniem i śmiercią najbliższych. 
Każdy z nich był więziony w miejscu, które dopiero co oglądali 
odbiorcy warsztatów. 

Celem zajęć jest przybliżenie historii II wojny światowej oraz 
historii Auschwitz poprzez pokazanie osobistych losów jego 
najmłodszych Ofiar. Ponadto udział w warsztacie przyczyni się 
do pobudzenia uczuć empatii i zrozumienia wobec bohaterów 
historii, kształtowania postaw szacunku dla drugiego człowieka.

This workshop represents an integral part of the Museum Lesson ded-
icated to young people below the age of 14. The Museum Lesson is 
a two-and-a-half hour visit to the grounds of the Museum, during 
which the guide conveys essential facts on the history of the Second 
World War and Auschwitz without introducing the students to details 
of the mass extermination process. After the visit there is an opportunity 
to participate in an in-depth workshop, during which the young people 
familiarize themselves with the stories of three children who ended up 
in the Auschwitz-Birkenau concentration camp as a result of persecu-
tion: Lusia Kałuszyner (a Jewish child), Zdzisia Bogdaszewska (a Polish 
child), and Alfred Fredrich (a Roma child). Each of these protagonists 
went through a long ordeal marked by suffering and the deaths of those 
dearest to them. Each of them was imprisoned in a place that the work-
shop participants had just seen with their own eyes.

The purpose of the lesson is to present the history of the Second 
World War and the history of Auschwitz by showing the person-
al fates of the youngest Victims. Furthermore, participation in the 
workshop will be an impulse to awakening feelings of empathy and 
understanding toward the historical protagonists, shaping an atti-
tude of respect for other people.16
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Dzięki nawiązaniu współpracy z Shoah Foundation Muzeum uzyskało, 
jako druga instytucja w Polsce, pełny dostęp do ponad 55 tysięcy relacji 
Ocalałych z Holokaustu, więźniów politycznych obozów koncentracyj-
nych oraz Ocalałych z innych ludobójstw. Możliwość korzystania z relacji 
będą mieli wszyscy odwiedzający siedzibę MCEAH, dzięki wprowadzeniu 
systemu „Waterfall of Testimonies” oraz osoby prowadzące swoje bada-
nia naukowe w Centrum. Kolekcja nagrań będzie wykorzystywana rów-
nież w pracy edukacyjnej, np. w przypadku konieczności sprofilowania 
warsztatu czy seminarium dla konkretnej grupy odbiorców (m.in. różne 
grupy zawodowe).

Thanks to an agreement on cooperation with the Shoah Foundation, 
the Museum, as the second institution in Poland, has gained full access 
to over 55,000 accounts by Holocaust Survivors, political prisoners of 
concentration camps, and Survivors of other genocides. All visitors to 
ICEAH headquarters will be able to make use of these accounts thanks 
to the introduction of a system known as the “Waterfall of Testimo-
nies.” Academic researchers carrying out investigations at the Center 
will also have access. Moreover, the collection of recordings will be used 
in educational work, for instance in cases where it is necessary to tailor 
a workshop or seminar to specific audiences (e.g., various professional 
groups).

Relacje Ocalałych 
Survivors’ Testimonies 

17



28 29
Adaptacja budynku „Starego Teatru” na siedzibę Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście MCEAH

Adaptation of the “Old Theater” for Use by the International Center for Education about Auschwitz and the Holocaust

The international Center for Education about Auschwitz and the Holocaust ICEAH

Akademia Wolontariusza

To nowa forma współpracy z wolontariuszami pracującymi. Podczas ty-
godniowego spotkania uczestnicy będą mogli dogłębnie poznać zarów-
no historię Auschwitz, jak również funkcjonowanie Muzeum, a przede 
wszystkim pracować w różnych przestrzeniach Miejsca Pamięci: MCEAH,  
pracowniach konserwatorskich, zbiorach, archiwum, wydawnictwie, bi-
bliotece czy sekretariacie.

The Volunteer Academy

This is a new form of cooperation with working volunteers. Over the 
course of a week, participants will have the opportunity to learn in 
depth about the history of Auschwitz and the functioning of the Mu-
seum, and above all to work in various Memorial spaces: the ICEAH, the 
conservation workshops, the collections, the archives, the publishing 
department, the library, and the secretariat. 

Międzynarodowa 
konferencja na temat 
edukacji o Auschwitz  
i Holokauście

The International 
Conference on Education 
about Auschwitz  
and the Holocaust

Konferencja jest cyklicznym przedsięwzięciem kierowa-
nym do osób zainteresowanych edukacją o Auschwitz, 
Holokauście, innych ludobójstwach, a także prawach 
człowieka. Konferencja ma na celu podsumowanie i wy-
mianę dobrych praktyk edukacyjnych oraz wyznaczenie 
kierunków edukacji w XXI wieku. W dotychczas zorgani-
zowanych konferencjach udział wzięli świadkowie histo-
rii, eksperci, edukatorzy, pedagodzy z instytucji i miejsc 
pamięci z całego świata. Konferencja jest organizowana 
cyklicznie co dwa lata. 

The conference is aimed at persons interested in ed-
ucation about Auschwitz, the Holocaust, other geno-
cides, and human rights. The purpose of the conference 
is to summarize and exchange best educational prac-
tices as well as to mark out directions for education 
in the 21st century. Eyewitnesses to history, experts in 
the field, educators, and pedagogues from institutions 
and memorials all over the world have participated in 
conferences held to date. The conference is a biannual 
event.

18
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Biblioteka i czytelnia

W budynku Starego Teatru utworzona zostanie biblioteka z czy-
telnią, z której korzystali będą głównie uczestnicy programów 
MCEAH, staży doktoranckich oraz autorzy przygotowujący pu-
blikacje naukowe z zakresu tematyki nauczania o Holokauście. 

W bibliotece gromadzone są publikacje wydawane przez Mu-
zeum, a także inne wydawnictwa dotyczące okresu II wojny 
światowej, okupacji niemieckiej oraz losów deportowanych do 
obozów koncentracyjnych i zagłady, ze szczególnym uwzględ-
nieniem historii KL Auschwitz oraz szeroko rozumianego ludo-
bójstwa. Podstawowa część zbioru będzie gromadzić wydaw-
nictwa w zakresie edukacji w miejscach pamięci, edukacji o Szoa 
i ludobójstwach. Wielojęzyczny księgozbiór obejmie głównie 
literaturę dokumentalną, opracowania naukowe wspomnień 
Ocalałych, e-booki i audiobooki. Zakłada się również stworzenie 
mediateki, w której dostępne będą zdigitalizowane wszystkie 
dostępne relacje byłych więźniów. Biblioteka w budynku Sta-
rego Teatru pozostanie częścią zbioru Biblioteki Państwowego 
Muzeum Auschwitz-Birkenau, stanie się jednak wygodnym na-
rzędziem dla uczestników programów MCEAH.

The Library and Reading Room

There will be a library and reading room in the Old Theater 
building, mainly for the use of participants in ICEAH programs, 
doctoral fellows, and authors working on publications on sub-
jects connected with teaching about the Holocaust. 

The Library will hold titles from the Museum and other publish-
ers on the Second World War, the German occupation and the 
fate of deportees to concentration camps and extermination 
centers with special emphasis on the history of KL Auschwitz, 
and genocide broadly conceived. The core of the collection 
will comprise publications in the areas of education at memo-
rial sites and education about the Shoah and genocide. This 
multilingual assemblage will mainly center around published 
source material, scholarly editions of memoirs by Survivors, 
e-books, and audiobooks. There are also plans to create a mul-
timedia library offering access to all available testimonies by 
former prisoners, in digital form. A part of the holdings of the 
Auschwitz-Birkenau State Museum Library, the library in the 
Old Theater building will be a convenient resource for those 
taking part in ICEAH programs.

Wystawy
Exhibitions

Przestrzeń nowej siedziby MCEAH będzie także wykorzystywana do organizacji 
nowych wystaw czasowych. Będą to wystawy przygotowywane przez Muzeum 
i inne instytucje. Poruszana tematyka prezentacji obejmie zarówno historię  
Auschwitz i jego Ofiar, jak również zagadnienia z historii Holokaustu, ludobój-
stwa, a także współczesną refleksję na temat tamtej i innych zbrodni. 

The ICEAH space will also be used for organizing new temporary exhibitions, 
which will be prepared by both the Museum and other institutions. The sub-
jects will cover both the history of Auschwitz and its Victims, as well as other 
issues in the history of the Holocaust, genocide, and contemporary reflections 
on these themes and other crimes. 

Przewodnicy
Guides

Przewodnicy Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau są odpowiedzialni za przeka-
zywanie wiedzy o obozie, mechanizmach jego funkcjonowania, Ofiarach i Ocala-
łych z niego. Ich misją jest także coraz wyraźniej przejęcie odpowiedzialności za 
przekazywanie głosu Ocałałych z Auschwitz, co jest szczególnie istotne w obliczu 
nieuchronnego odchodzenia ostatnich Świadków historii. Nowa siedziba MCEAH 
jest dla przewodników-edukatorów Muzeum miejscem przygotowania do wyko-
nywania obowiązków oraz doskonalenia ich warsztatu i umiejętności.

Auschwitz-Birkenau Memorial guides are responsible for conveying informa-
tion about the camp, the mechanisms through which it functioned, and the 
Victims and Survivors. More and more, their mission is also to pass on the 
voice of Auschwitz Survivors. This is especially vital in the face of the inevitable 
passing of the last Eyewitnesses to History. For Museum educator-guides, the 
new ICEAH hgeadquarters is a place where they can prepare to carry out their 
responsibilities and to improve their expertise and skills.

20

21
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Projekt Adaptacja budynku 
„Starego Teatru” na siedzibę 
Międzynarodowego Centrum 
Edukacji o Auschwitz  
i Holokauście Państwowego 
Muzeum Auschwitz-Birkenau 

Project “Adaptation of the ‘Old 
Theater’ Building for Use by the 
International Center for Education 
about Auschwitz and the Holocaust 
at the Auschwitz-Birkenau State 
Museum in Oświęcim”

22 Roboty konstrukcyjne – dach.  
Widok od strony południowej. Wiązary 
główne w postaci ram stalowych mające 
na celu przeniesienie obciążeń na ściany 
zewnętrzne budynku.

Structural work on the roof. View from 
the south. Main trusses in the form of 
steel frames designed to transfer loads to 
the external walls of the building. 
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The Main Goals and Scope of the Project

23 Ryzalit i elewacja wschodnia po 
zakończeniu inwestycji. 

Avant-corps and east elevation 
after the completion of the 
project. 

Główne założenia  
i zakres projektu

The Main Goals  
and Scope of the Project

Zrealizowany projekt jest przykładem zachowania historycznego budynku 
poprzez nadanie mu nowej funkcji. Punktem wyjścia była potrzeba zor-
ganizowania przestrzeni do prowadzenia działalności edukacyjnej przez 
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz potencjał przestrzenny 
budynku i jego lokalizacja bezpośrednio przy udostępnianym zwiedzają-
cym terenie dawnego KL Auschwitz I.

Główne założenia konserwatorskie polegały na pozostawieniu w niezmie-
nionym kształcie historycznej bryły budynku oraz tam, gdzie to możliwe 
przywróceniu wyglądu elewacji z czasów funkcjonowania obozu poprzez 
usunięcie przekształceń wprowadzonych w okresie powojennym. Zde-
cydowanym zmianom, na skutek prowadzonych robót budowlanych, 
uległo wnętrze, które zostało dostosowane do nowych potrzeb związa-
nych z działalnością Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz 
i Holokauście Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Ze względu 
na bezpośrednie sąsiedztwo budynku i obszaru wokół niego z terenem, 
który jest udostępniany odwiedzającym Miejsce Pamięci, istotne było 
przygotowanie budynku i zagospodarowania terenu w taki sposób, aby 
nie zniekształcić krajobrazu, przy zachowaniu najważniejszych elementów 
historycznego układu przestrzenno-architektonicznego.

Zakres prac konserwatorskich oraz robót budowlanych realizowany był 
przez wykonawcę zewnętrznego. Niezwykle istotną kwestią było jednak 
stałe zaangażowanie powołanego specjalnie do tego zadania przez Mu-
zeum interdyscyplinarnego zespołu do współpracy ze wszystkimi podmio-
tami zewnętrznymi realizującymi inwestycję, a także włączenie konser-
watorów Muzeum do koordynacji zakresów konserwatorskich inwestycji.

Odpowiednio przygotowany, posiadający niezbędne kwalifikacje, kilkuoso-
bowy zespół pozwolił na sprawną współpracę z wykonawcą prac konser-
watorskich i robót budowlanych, co miało istotne znaczenie dla uzyskania 
efektu końcowego zgodnego z pierwotnymi założeniami. 

Prace konserwatorskie dotyczyły m.in.: ceglanych elewacji, betonowego 
gzymsu i kolumn oraz wykusza.

Roboty budowlane obejmowały swym zakresem m.in.: prace konstrukcyj-
ne od wzmocnienia fundamentów poprzez wzmocnienie i wymianę stro-
pów do wymiany konstrukcji i poszycia dachu; przebudowę wnętrza bu-
dynku wraz z utworzeniem głównego holu wejściowego oraz audytorium, 
niezbędną infrastrukturę techniczną oraz zagospodarowanie terenu.

Prace trwały od czerwca 2017 roku do października 2019 roku. 

The work that has now been completed is an example of the preser-
vation of a historical building by giving it a new function. The starting 
point was the need to organize space for the educational work of the 
Auschwitz-Birkenau State Museum; equally important were the build-
ing's spatial potential and location directly adjacent to the grounds of the 
former KL Auschwitz I that are open to visitors. 

The main conservation guidelines envisioned leaving the historical cor-
pus of the building in unchanged form and, where possible, restoring the 
appearance of the elevation from the period when the camp was in op-
eration by removing alterations introduced during the postwar period. 
As a result of the construction work carried out, the interior underwent 
far-reaching changes in order to adapt it to the new needs connected 
with the work of the International Center for Education about Auschwitz 
and the Holocaust at the Auschwitz-Birkenau State Museum. In view of 
the direct propinquity of the building and the surrounding grounds to 
the area made accessible to visitors to the Memorial, it was important 
to prepare the building and utilize its grounds in such a way as to avoid 
distorting the landscape while preserving the most important elements of 
the historical spatial-architectonic configuration. 

The conservation and construction works were done by an outside con-
tractor. Of overriding importance, however, were the involvement of an 
interdisciplinary group especially formed by the Museum for cooperation 
with all outside companies engaged in the project, and the inclusion of 
Museum preservationists in the coordination of the conservation work. 

This group of multiple experts with the relevant backgrounds and requi-
site qualifications facilitated smooth cooperation with the contractor on 
the conservation and construction work. This was of crucial significance 
for the achievement of final effects consonant with the original goals.

Conservation work extended to the brick elevation, concrete cornices and 
columns, and the bay window.

Construction work encompassed structural tasks including the reinforce-
ment of the foundation, the reinforcement and replacement of ceilings, 
the replacement of the structure and cladding of the roof, the recon-
struction of the interior of the building together with the creation of the 
main entrance hall and the auditorium, and the installation of technical 
infrastructure as well as landscaping work. . 

The work lasted from June 2017 to October 2019.

Rafał Pióro 
Zastępca dyrektora / Deputy Director
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Adaptation of the “Old Theater” for Use by the International Center for Education about Auschwitz and the Holocaust

History of the Building 

Historia budynku History  
of the Building 

Stary Teatr (niem. Theatergebäude) zaprojektowany został na terenie 
przedmieścia Zasole w Oświęcimiu jako część zespołu budynków prze-
znaczonych przez władze austro-węgierskie dla emigrantów i robotni-
ków sezonowych. Jego budowę rozpoczęto w 1916 r. 

Obiekt miał pełnić funkcję giełdy pracy oraz sali widowiskowej. Zacho-
wały się relacje o funkcjonującej w nim w latach międzywojennych 
sali teatralnej z niszą dla suflera i lożami. Po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości i przejęciu budynku przez garnizon Wojska Polskiego, 
stał się on częścią koszar, a otaczający go teren – wojskowym placem 
ćwiczeń. Po niemieckiej agresji na Polskę w 1939 r. Oświęcim i okolice 
zostały wcielone do III Rzeszy, a wiosną 1940 r. w zabudowaniach po-
koszarowych Niemcy założyli obóz koncentracyjny Auschwitz. 

Budynek znalazł się poza ścisłym terenem przeznaczonym dla więź-
niów, tuż za ogrodzeniem z drutu kolczastego. Mieściły się w nim 
m.in.: obozowe magazyny i skład rzeczy zagrabionych Ofiarom, ale 
również główny magazyn Cyklonu B, substancji wykorzystywanej 
przez esesmanów do mordowania ludzi w komorach gazowych, głów-
nie Żydów, deportowanych do Auschwitz od marca 1942 r. z wielu 
krajów okupowanej Europy.

Po wojnie Stary Teatr znalazł się poza granicami Muzeum i przez dłu-
gi czas pozostawał nieużytkowany. W latach 1984-1993 był siedzibą 
klasztoru kontemplacyjnego Sióstr Karmelitanek Bosych. 

W 2013 r. Skarb Państwa przekazał budynek Państwowemu Muzeum 
Auschwitz-Birkenau na potrzeby Międzynarodowego Centrum Eduka-
cji o Auschwitz i Holokauście.

The Old Theater (Polish Stary Teatr, German Theatergebäude) was erect-
ed by the Austro-Hungarian authorities on land in Zasole, a suburban 
area of Oświęcim, as part of a complex of buildings for emigrants and 
seasonal workers. Construction began in 1916.

The building was intended to function as a labor market and auditorium. 
There are accounts of a playhouse with a prompter’s box and loges op-
erating in the building in the interwar years. After the recovery of Polish 
independence, the building was taken over by the Polish Army garrison. It 
became part of the barracks, and the area around it was used as a parade 
ground for drilling soldiers. After the German aggression against Poland 
in 1939, Oświęcim and the surrounding areas were incorporated into the 
Third Reich. In the spring of 1940 the Germans founded the Auschwitz 
concentration camp in the buildings of the former barracks.
 
The building stood outside the grounds designated for prisoners, just 
beyond the barbed-wire fence. It housed camp stockrooms and storage 
for items plundered from Victims. It also contained the main storage 
space for Zyklon B, the substance that the SS personnel used to murder 
people in the gas chambers, mainly the Jews deported to Auschwitz 
from many occupied European countries beginning in March 1942. 

After the war, the Old Theater was outside the boundaries of the Muse-
um and stood vacant for a long time. From 1984-93 it housed a convent 
of the contemplative Discalced Carmelite Sisters. 

In 2013, the State Treasury conveyed the building to the Auschwitz-Birk-
enau State Museum, for use by the International Center for Education 
about Auschwitz and the Holocaust.

24 Jedyna zachowana fotografia budynku 
sprzed wojny. 

The only existing photograph of the 
building taken before the war.

25 Fotografia wykonana przez SS  
latem 1941 r., z lewej Theatergebäude

The picture taken by the SS in summer 
of 1941. Theatergebäude on the left.
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Umowa o dofinansowanie ze środków unijnych

Umowa o dofinansowanie  
ze środków unijnych 
W 2016 r. projekt Adaptacja budynku „Starego Teatru” uzyskał 
dofinansowanie w wyniku konkursu na środki Unii Europej-
skiej. We wrześniu 2016 r. podpisana została przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego 
umowa gwarantująca dofinansowanie tego przedsięwzięcia. 

Projekt realizowany był dzięki środkom z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, VIII Oś Priorytetowa 
– Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury 
– Działanie 8.1. oraz ze środków Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Wartość całkowita inwestycji wyniosła 
blisko 28 milionów złotych. 

W wyniku realizacji projektu powstała ogólnodostępna prze-
strzeń edukacyjna i ekspozycyjna o charakterze multimedialnym 
wraz z niezbędnym zapleczem technicznym i obsługowym.

Inwestycja ma również kluczowe znaczenie dla zachowania hi-
storycznego budynku, który od końca lat dziewięćdziesiątych 
XX wieku nie był użytkowany i ulegał postępującej degradacji. 

Contract for Financing from 
European Union Funds

In 2016, the project “Adaptation of the Old Theater Building” was 
granted funding as a result of a competition for European Un-
ion financing. In September 2016, Professor Piotr Gliński, minister 
for culture and national heritage, signed a contract guaranteeing 
funding for this project. 

The project was completed thanks to financing from the Euro-
pean Regional Development Fund within the framework of the 
Operational Program Infrastructure and Environment 2014-2020, 
Priority Axis VIII—Protection of Cultural Heritage and Develop-
ment of Cultural Resources—Thematic Area 8.1, and from the re-
sources of the Ministry of Culture and National Heritage. The total 
value of the project was nearly 28 million zlotys. 

The realization of the project resulted in a generally accessible ed-
ucational and exhibition space of a multimedia nature, together 
with the essential technical and service infrastructure. 

The project is also of crucial significance for the preservation of 
a historical building that has not been in use from the end of the 
1990s and has undergone progressive deterioration. 

New Headquarters for the Education 
Center—The Scope of the Project

Na czterech kondygnacjach budynku mieszczą się: sale konferencyjne, czytelnia z biblioteką, 
lektoria i biura. Największa sala audytoryjna na parterze pomieścić może niemal 200 osób, 
natomiast druga co do wielkości mieści się na kondygnacji piwnic i jest przeznaczona dla 91 
osób, z możliwością podziału na dwie mniejsze. Pozostałe sale to pomieszczenia dla: 40, 36, 10 
i 8 osób oraz lektoria i przestrzeń ekspozycyjna na poddaszu.

Na wszystkich kondygnacjach obiekt posiada trzy powtarzalne strefy funkcjonalne: sale wewnętrz-
ne, obiegające je korytarze i pomieszczenia w bocznych skrzydłach. Piwnice przeznaczone są na: 
sale konferencyjne, bibliotekę z czytelnią, zaplecze cateringowe, szatnię i pomieszczenia techniczne.

Parter obejmuje hol wejściowy z recepcją, główną salę audytoryjną, sale konferencyjne, biura 
i lektoria.

Na I piętrze część środkowa zaprojektowana została jako sala audytoryjna. Pomieszczenia biu-
rowe znajdują się w trakcie południowym, natomiast w skrzydle zachodnim, przy audytorium, 
przewidziane zostały kabiny tłumaczy.

Na poddaszu znajduje się sala wystawowa z możliwością przearanżowania na salę wykładową 
dla ok. 40 osób, a także sala konferencyjna.

Ze względu na wartość historyczną projekt budowalny zakładał pozostawienie bryły budynku w nie-
zmienionym kształcie, z jednoczesnymi zmianami i dostosowaniem wnętrza do nowych potrzeb.

Conference rooms, a reading room with library, lecture rooms, and office space are contained 
on the four levels of the building. The largest auditorium, on the ground floor, has a capacity 
of almost 200. The second-largest hall, on the basement level, seats 91 and can be divided into 
two smaller rooms. The other rooms can accommodate 40, 36, 10, and 8 people respectively. 
There are also reading rooms and an exhibition hall in the loft. 

The building has the same pattern of functional zones on each floor: centrally located large 
spaces, a corridor running around them, and rooms in the wings. The basement is designated 
for conference rooms, a library with reading room, catering facilities, cloakroom, and space for 
technical infrastructure. 

The ground floor houses the entrance hall and reception desk, the main auditorium, conference 
rooms, offices, and lecture rooms.

Upstairs, the central area is mostly taken up by the auditorium space. There is a row of offices off the 
southern corridor, and there are interpreters' booths in the west wing overlooking the auditorium. 

In the loft are the exhibition room, which can be rearranged into a lecture room seating about 
40, as well as a conference room.

Because of its historical value, the construction plans called for leaving the external form of the 
building unchanged, while at the same time modifying and adapting the interior to meet new needs.

Siedziba nowego Centrum Edukacji  
– zakres projektu

26 Budynek Starego Teatru przed realizacją od strony  
elewacji północno-zachodniej.

The Old Theater building before the start of the project, 
north-west elevation.

27 Elewacja północno-zachodnia po zakończeniu inwestycji

North-west elevation after the completion of the project.



40 41
Adaptacja budynku „Starego Teatru” na siedzibę Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście

Siedziba nowego Centrum Edukacji – zakres inwestycji

Adaptation of the “Old Theater” for Use by the International Center for Education about Auschwitz and the Holocaust

New Headquarters for the Education Center—The Scope of the Project

28 Kapitel kolumny podcienia w trakcie prac 
konserwatorskich.

Capital of a column in the arcade during 
conservation work.

Prace 
konserwatorskie 

Conservation Work 

Budynek Starego Teatru usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie 
byłego obozu Auschwitz I, a jego północno-wschodnia elewacja usytu-
owana jest w linii obozowego ogrodzenia. Założenia konserwatorskie 
dotyczące tego obiektu uwzględniały to szczególne usytuowanie oraz 
związki historyczne budynku z byłym obozem. Prace konserwatorskie 
obejmowały zakresem wyłącznie historyczną elewację budynku. 

Głównym założeniem zabiegów konserwatorskich było jak najwierniej-
sze przywrócenie wyglądu elewacji z okresu funkcjonowania obozu. 
W związku z tym niezwykle ważne było usunięcie wtórnych elementów, 
wprowadzonych do obiektu w okresie powojennym. Była to jedyna in-
gerencja o charakterze estetycznym, gdyż głównie zabiegi techniczne 
miały na celu przede wszystkim utrzymanie i zabezpieczenie zachowa-
nej substancji zabytkowej. W ramach prac konserwatorskich usunięto 
większość elementów wtórnych, takich jak: okładziny klinkierowe wątku 
ceglanego, obrzutki gzymsów i podcieni oraz lastrykowe okładziny co-
kołu. 

Wątek ceglany, elementy żelbetowe i betonowe zostały oczyszczone. 
Przeprowadzono dezynfekcję i wszystkie powierzchnie zabezpieczono 
przed niepożądaną działalnością mikroorganizmów.

The so-called Old Theater building is located directly adjacent to the 
former Auschwitz I camp, with its north-east elevation conforming to 
the line of the camp fence. The conservation guidelines for this build-
ing took into account this specific location and the building's historical 
links to the former camp. Preservation work extended exclusively to the 
historical elevation of the building. 

The main premise of the conservation work was returning the appearance 
of the elevation, as far as possible, to its state during the period when 
the camp was in operation. In this regard, a highly important aspect of 
the work was the removal of non-original components introduced to the 
building in the postwar period. Aside from this intervention, the plans did 
not envisage any work of an aesthetic nature. Most of the procedures 
applied were of a technical nature, with the intention of maintaining and 
securing the extant landmark substance. During the conservation work, 
the majority of the added-on elements were removed: the clinker clad-
ding of the brick work, the coating of the cornices and arcades, and the 
pedestals, and the terrazzo facing of the pedestals.

The brickwork and the reinforced-concrete and concrete elements were 
cleaned. Disinfection was carried out and all surfaces were treated to 
prevent damage by microorganisms. 

30 Widok podcienia wraz z kolumnami po 
przeprowadzeniu prac konserwatorskich. 

View of the arcade and columns after the 
completion of conservation work.

29 Podcienia przed rozpoczęciem prac 
konserwatorskich polegających m.in. na 
usunięciu wtórnej okładziny klinkierowej 
oraz tynku fakturalnego. 

The arcade before the start of con-
servation work connected, among 
other things, with the removal of the 
non-original clinker cladding and tex-
tured plaster.

3029
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W celu wzmocnienia osłabionych elementów wykonana została impre-
gnacja, uzupełniono ubytki cegły, spoiny i zapraw mineralnych. Uzupeł-
nienia wykonywano wyłącznie w miejscach, w których ich wprowadze-
nie było uzasadnione powstrzymaniem procesów destrukcyjnych. 

Uzupełnione zostały również ubytki wątku ceglanego powstałe w okre-
sie powojennym (np. przekucia) lub fragmenty całkowicie zdegradowa-
ne technicznie. Przemurowania wynikające ze zmian lokalizacji otwo-
rów okiennych i drzwiowych zgodnie z zakresem projektu budowlanego 
wykonano przy użyciu cegły rozbiórkowej. Ostatnim etapem prac przy 
wątku ceglanym oraz elementach betonowych była hydrofobizacja. 

Pracami konserwatorskimi zostały objęte również metalowe elementy 
elewacji, które zabezpieczono antykorozyjnie. W ramach prac przy po-
kryciu daszka wykuszu zabezpieczono nowymi elementami najbardziej 
zniszczone arkusze historycznego pokrycia, a także wykonano uzupeł-
nienia niezachowanej blachy i uzupełniono ubytki. 

35 Usuwanie wtórnych uzupełnień w beto-
nowej kolumnie podcieni. 

Removing non-original patching from  
a concrete column in the arcade.

31 Podcienia po skuciu wtórnego tynku 
fakturalnego ze sklepienia. Na zdjęciu 
widoczne naprawy spękań przy użyciu 
żywicy epoksydowej. 

The arcade after removal of the  
non-original plaster from the vaulting. 
Repair of cracks with epoxy resin is visible.

Compromised elements were impregnated with reinforcing solution, 
and gaps in the bricks, joints, and mineral mortar were filled in. This kind 
of filling was applied exclusively in places where its use was justified to 
arrest destructive processes.

Gaps in the brickwork that arose in the postwar period (drilled holes, for 
instance) were also filled, as were places that had undergone complete 
technical degradation. In accordance with the construction project, 
wall replacement connected with changes in the location of window 
and door openings was done using salvaged bricks. The final stage of 
procedures involving the brickwork and the concrete elements was hy-
drophobization. 

Conservation work also extended to the metal components of the ele-
vation, which was treated with corrosion inhibitor. Within the frame-
work of work on the roof of the bay window, the most badly damaged 
sheets of the historical cladding were secured with new elements, miss-
ing tin sheeting was replaced, and gaps were filled in.

32 Konserwacja gzymsu betonowego. Uzupeł-
nianie ubytków analogiczną do materiału 
pierwotnego zaprawą cementową z dodat-
kiem wypełniacza w postaci grubego żwiru. 

Conservation of the concrete cornice. Filling 
gaps using cement mortar approximating 
the original cement mortar with the addi-
tion of filler in the form of coarse gravel. 

33 Konserwacja techniczna wątku ceglanego. 
Uzupełnianie spoin zaprawą piaskowo-
-cementową z dodatkiem żwiru. 

Technical conservation of brickwork. Fill-
ing gaps in the sand-and-cement mortar 
with added gravel.

34 Zabezpieczanie odsłoniętych fragmentów 
zbrojenia metalowego w gzymsie beto-
nowym.

Conservation of exposed metal reinforc-
ing in the concrete cornice.
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Wymiana 
konstrukcji  
i poszycia dachu

Replacement  
of the Roof 
Structure  
and Sheathing

Pierwotne przekrycie budynku stanowił stromy, wielospadowy dach 
w konstrukcji wieszarowej, pokryty dachówką ceramiczną.

W ramach projektu przewidziano odtworzenie geometrii dachu. Ze 
względu na przeznaczenie poddasza na cele konferencyjno-wystawien-
nicze wzmocniono konstrukcję, używając wiązarów stalowych opartych 
na ścianach zewnętrznych. Konstrukcję dachu wykonano jako krokwio-
wo-płatwiową ze słupami opartymi na nowym układzie nośnym. Dach 
został pokryty dachówką ceramiczną typu zakładkowego. 

Before the start of work, the building was capped with a steep, hip roof 
of suspension-type construction, clad with ceramic roof tiles.

The project envisioned the re-creation of the roof geometry. Because 
the loft underneath the roof was intended for conference and exhi-
bition use, the structure was reinforced with the use of steel trusses 
supported by the outside walls. The roof was built as a purlin-and-rafter 
structure with pillars based on a new load-bearing arrangement. The 
roof was covered with pleated ceramic roof tiles. 

39 Montaż konstrukcji drewnianej dachu. 
Widok od strony elewacji wschodniej.

Installation of the wooden roof structure. 
View from the east elevation. 

38 Przestrzeń poddasza na etapie robót 
ciesielskich. 

The roof area at the carpentry stage.

36 Tymczasowa konstrukcja zabezpieczająca 
wolnostojącą ścianę szczytową. 

Temporary structure securing the 
free-standing gable wall.

37 Konstrukcja wiązarów stalowych nad kor-
pusem głównym dachu. 
Roboty transportowe elementów drew-
nianych konstrukcji dachowej.

Construction of steel trusses above the 
main body of the roof. 
Taking delivery of wooden components 
of the roof structure.



46 47
Adaptacja budynku „Starego Teatru” na siedzibę Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście

Siedziba nowego Centrum Edukacji – zakres inwestycji

Adaptation of the “Old Theater” for Use by the International Center for Education about Auschwitz and the Holocaust

New Headquarters for the Education Center—The Scope of the Project

Wzmacnianie  
oraz wymiana 
stropów 

Reinforcement  
and Replacement  
of Ceilings

Przez wzgląd na historyczny charakter obiektu zdecydowano o zacho-
waniu części stropów żelbetowych oraz wzmocnieniu ich przy użyciu 
technologii mat oraz taśm kompozytowych. 

Proces wzmacniania kompozytami z włókien węglowych poprzedziły 
działania naprawcze metodą torkretowania, czyli natrysku pod ciśnie-
niem mieszanki mineralnej składającej się z cementu i kruszyw. Zabieg 
ten miał na celu uzyskanie nośnej powierzchni betonowej pod docelowe 
elementy konstrukcyjne.

Właściwym etapem wzmacniania konstrukcji była aplikacja kleju epok-
sydowego oraz montaż taśm i mat kompozytowych. Całość wzmocnio-
nej konstrukcji zabezpieczono przeciwpożarowo. 

Ze względu na niskie parametry techniczne nie wszystkie stropy mogły 
zostać poddane procesowi wzmacniania, część z nich została wyburzo-
na, a następnie odtworzona jako nowe stropy płytowo-belkowe WPS 
oraz wylewane na mokro.

In view of the historical nature of the building, it was decided to re-
tain parts of the reinforced-concrete ceilings, and to strengthen them 
through the use of mat technology and composite tapes. 

The process of reinforcement with carbon-fiber composites was preced-
ed by repair work using the shotcrete method, that is the injection un-
der pressure of a mineral mixture consisting of cement and aggregate. 
The purpose of this procedure was to obtain a load-bearing concrete 
surface underneath the final construction elements. 

The main stage in structural reinforcement was the application of epoxy 
glue and the installation of tape and composite mats. The entirety of 
the reinforced structure was fireproofed. 

Because of their poor technical parameters, the reinforcement process 
could not be applied to all of the ceilings. Some of them were demol-
ished and then replicated as new panel-beam ceilings using reinforced 
concrete slabs over steel beams and concreted wet. 

40 Wzmacnianie historycznych stropów 
taśmami z włókien węglowych. Proces 
przyklejania taśmy węglowej klejem 
epoksydowym do stropu.

Reinforcing the historical ceilings with 
carbon-fiber tape. The process of glu-
ing the carbon tapes to the ceiling with 
epoxy adhesive. 

41 Strop wzmocniony taśmami z włókien 
węglowych.

Ceiling reinforced with carbon-fiber 
tape. 

42 Montaż nowego stropu z płyt WPS  
na belkach stalowych dwuteowych.

Installation of new ceiling consisting of 
reinforced concrete slabs over double-T 
steel beams.

43 Fragment stropu belkowo-płytowego z 
płyt WPS. 

Detail of the ceiling of reinforced-con-
crete slabs on steel beams. 
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Główny hol 
wejściowy - 
„odwrócona” 
komunikacja 
budynku 

The Main 
Entrance Hall—the 
“Reversed” Pattern 
of Movement inside 
the Building

Zamysłem autorów projektu było, aby osoby wchodzące do siedziby Mię-
dzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście dostrzegały 
autentyzm przestrzeni. Dlatego główne wejście znajduje się w bezpośred-
nim sąsiedztwie historycznego obozowego ogrodzenia. Hol wejściowy zo-
stał wizualnie połączony z przestrzenią byłego obozu. Uzyskano to poprzez 
wyburzenie wszystkich stropów ryzalitu. Zabieg ten pozwolił na utworzenie 
reprezentacyjnej, otwartej klatki schodowej z obszernymi spocznikami, po-
łączonej przestrzennie z foyer przed główną salą konferencyjną.

Uzyskanie tego efektu było możliwe dzięki wzmocnieniu ścian, uzyskanemu 
poprzez wykonanie stalowego rusztu usztywniającego ścianę, oraz dzięki 
wzmocnieniu filarków międzyokiennych poprzez wstawienie w nie od we-
wnątrz rdzenia stalowego. 

It was the intention of the designers of the project that people entering 
the International Center for Education about Auschwitz and the Holocaust 
should notice the authenticity of the space. For this reason, the main en-
trance is situated directly adjacent to the historical camp fence. The en-
trance hall is visually connected to the space of the former camp. This was 
achieved by demolishing all the ceilings in the avant-corps, which projects 
from the side of the main part of the building. This procedure made it 
possible to create a grand open staircase with sizeable landings, spatially 
connected to the foyer in front of the main conference room. 

It was possible to achieve this effect by applying reinforcement to the 
walls, that is by making steel scaffolding to stiffen the wall, and strength-
ening the pillars between the windows by placing steel cores inside them. 

46 Hol wejściowy.

The entrance hall. 

47 Główny hol wejściowy klatki reprezen-
tacyjnej.

Main entrance hall. Grand staircase.

44 Widok klatki reprezentacyjnej przed 
rozpoczęciem robót.

View of the grand staircase before the 
start of work.

45 Ruszt stalowy stanowiący wzmocnienie 
filarków międzyokiennych.

Steel scaffolding that serves as rein-
forcement for the pillars between the 
windows. 
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Przestrzeń audytoryjno- 
-konferencyjna

The Auditorium and Conference 
Room Space

Centralną część wyremontowanego obiektu stanowią dwie sale. 

Pierwsza, zlokalizowana na poziomie parteru, to klimatyzowana sala 
audytoryjna przeznaczona dla prawie 200 osób. Posiada system nagło-
śnienia konferencyjnego, system projekcji złożony z monitorów i zwi-
janego ekranu panoramicznego, czterokanałowy system tłumaczenia 
symultanicznego oraz system bezprzewodowego sterowania nagłośnie-
niem, projekcją i oświetleniem.

Two rooms make up the central part of the remodeled building.

The first, situated at the level of the ground floor, is the air-conditioned 
auditorium designed for almost 200 people. It is equipped with a con-
ference sound system, a projection system consisting of monitors and 
a panoramic roll-up screen, a four-channel system for simultaneous 
translation, and a system for wireless remote control of amplification, 
projection, and lighting. 

48 Widok sali audytoryjnej przed rozpoczę-
ciem prac.

View of the auditorium before the start 
of work.

49 Betonowanie płyty stropu żelbetowego 
sali audytoryjnej. 

Concreting the reinforced-concrete ceil-
ing panels of the auditorium. 

51 Konstrukcja nośna sufitu akustycznego 
sali audytoryjnej. Powyżej konstrukcji 
widoczna instalacja wentylacyjna. 

Load-bearing structure of the acoustic 
ceiling for the auditorium. The ventila-
tion equipment can be seen above the 
structure.

50 Roboty konstrukcyjne przestrzeni sali 
audytoryjnej oraz klatki schodowej.

Structural work on the space for the 
auditorium and staircase. 

52 Sala audytoryjna po realizacji inwestycji. 

The auditorium after the completion of 
the project. 
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Druga to zlokalizowana w przestrzeni piwnic sala konferencyjna dla 91 
osób. Podobnie jak audytorium wyposażona jest w systemy projekcji 
oraz nagłośnienia, dodatkowo posiada możliwość podziału na dwa nie-
zależne pomieszczenia przy użyciu akustycznej ścianki mobilnej.

The second is a conference room on the basement level, seating 91. Like 
the auditorium, the conference room is fitted with a projection and 
amplification system, and additionally can be divided into two inde-
pendent rooms with the use of a movable acoustic partition. 

53 Przestrzeń sali konferencyjnej przed 
realizacją

The conference room space before re-
modeling. 

54 Roboty wyburzeniowe pod przyszłą prze-
strzeń sali audytoryjnej.

Demolition work in the space below the 
future auditorium.

55 Sala konferencyjna po zakończeniu in-
westycji. 

The conference room after the comple-
tion of the project. 
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Termomodernizacja
Thermomodernization

Cały budynek został zabezpieczony prze-
ciwwilgociowo oraz docieplony zgodnie ze 
standardami docieplenia obiektów zabytko-
wych. Wymieniono stolarkę okienną i drzwio-
wą, która, jako element wtórny, nie była obję-
ta programem prac konserwatorskich.

The entire building has been protected 
against dampness and insulated in ac-
cordance with the standards for insulat-
ing landmark buildings. The window and 
door woodwork have been replaced. As 
non-original components, they were not 
covered by the conservation program.

Nowe instalacje New Installations

Budynek został wyposażony w nowe instalacje spełniające współczesne 
standardy użytkowe. Wykonane zostały instalacje: wodno-kanalizacyjna, 
elektryczna, słaboprądowa i odgromowa oraz wentylacja i klimatyzacja 
części pomieszczeń. Zasilanie obiektu w ciepło zapewniono z niskoparame-
trowej sieci cieplnej Muzeum.

Zastosowanie nowoczesnych technologii zapewnia podwyższony standard 
budynku. Technologie, jakie zostały wdrożone w Starym Teatrze w celu za-
pewnienia komfortu uczestnikom programów edukacyjnych oferowanych 
przez MCEAH, to: system audio-przewodnika budynkowego, systemy mul-
timedialne sal konferencyjnych, wyposażonych m.in. w system audio-video, 
system tłumaczeń symultanicznych oraz tablice interaktywne. 

Ponadto dla zapewnienia bezpieczeństwa budynek wyposażony jest 
m.in. w system sygnalizacji włamania i napadu, system kontroli dostępu 
oraz system sygnalizacji pożarowej.

The building has been fitted with new installations meeting all contempo-
rary standards for use. This includes air conditioning in some of the rooms, 
as well as water and sewage plumbing, ventilation, electrical wiring, and 
low-voltage and lightning protection systems. The heating of the building 
will be provided by the Museum low-parameter area heating network.

The application of state-of-the-art technology ensures elevated standards 
of the building. The technologies introduced in the name of comfort in-
clude an all-building audio guide system and the multimedia systems in the 
conference rooms, which are also fitted with audiovisual and simultaneous 
translation systems, in addition to interactive whiteboards. 

Furthermore for the sake of security the building is fitted with In-
truder & Hold up Alarm Systems, an access control system, and a fire 
signaling system. 

57 Instalacje prowadzone w przestrzeni 
sufitu podwieszanego. 

Installations in the suspended ceiling 
space.

58 Pomieszczenie techniczne wentylatorni.

Ventilation control room. 

56 Hol główny w trakcie robót instalacyj-
nych centralnego ogrzewania. Widoczny 
montaż ogrzewania podłogowego.

The main entrance hall during work on 
installing the central heating.  
The placement of the below-floor  
heating is visible. 
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Wyposażenie 

Equipment  
and Furnishings 

Sale edukacyjne zostały wyposażone w sprzęt elektroakustyczny i mul-
timedialny. W ramach projektu zostało również zakupione wyposażenie 
meblowe do sal i pomieszczeń biurowych. Odpowiednie wyposażenie 
zapewnia optymalne warunki do prowadzenia działalności edukacyjnej 
i wystawienniczej. 

The educational rooms feature electroacoustic and multimedia equip-
ment. The project also included furniture for the educational rooms and 
offices. Appropriate furniture ensures optimum conditions for conduct-
ing educational activities and exhibitions. 

60 Sala konferencyjna.

Conference room.

Dostęp dla osób niepełnosprawnych

Stary Teatr jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. Główne 
wejście do budynku znajduje się na poziomie terenu, a zamontowa-
ne dwie windy mają wymiary umożliwiające swobodne użytkowanie 
przez osoby na wózkach inwalidzkich. Obiekt wyposażony jest również 
w schodołaz, który dodatkowo ułatwia komunikację wewnątrz budynku. 
Na każdej kondygnacji wykonane zostały sanitariaty przystosowane do 
potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek ponadto został wyposażony w system audioprzewodników, 
mający za zadanie ułatwić zorientowanie się w przestrzeni osobom 
z dysfunkcjami wzroku i słuchu. System jest uzupełniony o pętle in-
dukcyjne zwiększające komfort poruszania się osób niedosłyszących 
i noszących aparaty słuchowe. Dla osób z dysfunkcją wzroku system 
daje możliwość przemieszczania się za pomocą odtwarzanych automa-
tycznie nagrań audiodeskrypcji, będącej rozwiązaniem dedykowanym 
tej grupie odbiorców. Audiodeskrypcja pozwala osobie niewidomej lub 
niedowidzącej na samodzielne poruszanie się po obiekcie.

Access for People with Disabilities

At this moment, the edifice is fully accessible for people with disabili-
ties. The main entrance to the building is at ground level, and the two 
installed elevators are of dimensions ensuring unimpeded use by people 
in wheelchairs. The building is also furnished with stair lifts, which addi-
tionally facilitate movement. There are bathrooms adapted to the needs 
of people with disabilities on each floor. 

Furthermore, the building is equipped with an audio-guide system for 
the purpose of enhancing access for people who are vision- or hear-
ing-impaired. The system is augmented by an induction loop that im-
proves the comfort and quality of movement for people with hearing 
loss who use hearing aids. For people with vision loss, the system makes 
it possible to follow a guided route with the help of automatically 
played audio recordings in the form of descriptions especially tailored 
for this segment of visitors. The audio descriptions make it possible for 
visually disabled or visually impaired people to move independently 
around the building.  

59 Sala audytoryjna po realizacji inwestycji. 

The auditorium after the completion of 
the project. 

61 Ryzalit z wejściem głównym po zakoń-
czeniu inwestycji. 

Avant-corps with the main entrance 
after the completion of the project. 
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Prace w terenie Outdoor Work

Podczas wykonywania prac ziemnych związanych z podbiciem i izo-
lacją fundamentów, wykonaniem przyłączy sieci, zagospodarowa-
niem terenu (realizacja nawierzchni dróg i chodników) oraz innymi 
towarzyszącymi robotami ziemnymi wewnątrz i na zewnątrz obiek-
tu Generalny Wykonawca projektu zobligowany był do zapewnienia 
nadzoru archeologicznego.

During the completion of earthworks connected with the underpinning 
and insulation of the foundations, network connections, and landscap-
ing work including the surfacing of roads and sidewalks and other relat-
ed earthworks inside and outside the building, the General Contractor 
was under an obligation to ensure that archaeological specialists con-
stantly oversaw the work. 

64 Betonowanie ścian żelbetowych kanału 
służącego do osuszenia istniejących ścian 
fundamentowych elewacji wschodniej  
i południowej budynku.

Concreting the reinforced-concrete walls 
of the channel that serves to drain the 
existing foundation walls of the east and 
south elevations of the building. 

62 Roboty ciesielskie i zbrojarskie towarzy-
szące wykonaniu kanału osuszającego od 
strony południowo-wschodniej budynku.

Carpentry and rebar work accompanying 
the installation of drains on the north-
east side of the building.

65 Schody wejściowe od strony południowej 
budynku.

Entrance stairs on the south side of the 
building. 

63 Nowa płyta stropowa biblioteki stano-
wiąca konstrukcję nośną schodów przy 
wejściu od strony południowej Starego 
Teatru.

New panel ceiling of the library. The 
ceiling also serves as a load-bearing 
structure for the stairs at the entrance 
on the south side of the Old Theater. 
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W ramach prac związanych z zagospodarowaniem terenu przebudo-
wany został wjazd i wykonane zostało odwodnienie i uzbrojenie te-
renu, a istniejące schody zewnętrzne oraz części szachtów okiennych 
musiały ulec rozbiórce. Ponadto wybudowany został niewielki parking 
oraz powstały nowe chodniki wokół Starego Teatru oraz wzdłuż granicy 
z ogrodzeniem byłego obozu.

W terenie wykonano nowe nasadzenia w postaci szpaleru brzóz poży-
tecznych oraz żywopłotu grabowego.

In the course of work connected with the utilization of the grounds, 
a driveway was built, the ground was drained, all utilities were con-
nected, and existing outside stairs and some of the basement window 
wells were dismantled. A small parking lot was built and walks placed 
around the building and along the boundary with the wall of the for-
mer camp. 

A row of Himalayan birches and a hornbeam hedge were planted on 
the property. 

68 Ryzalit z wejściem głównym oraz widok 
na elewację zachodnią po zakończeniu 
inwestycji. 

Avant-corps with the main entrance and 
view of the west elevation. After the 
completion of the project. 

66 Widok na elewację zachodnią wraz z 
ryzalitem przed przystąpieniem do robót 
budowlanych.

View of the west elevation with the 
avant-corps, before the start of con-
struction work. 

69 Ryzalit i elewacja wschodnia po zakoń-
czeniu inwestycji. 

Avant-corps and east elevation after the 
completion of the project. 

67 Widok części elewacji wschodniej wraz 
ryzalitem przed rozpoczęciem prac. 

Partial view of the east elevation with 
the avant-corps, before the start of the 
project. 
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