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Czy Miejsce Pamięci jest autentycznym
miejscem historycznym?
Czy Hitler i Himmer brali udział w
Konferencji w Wannsee?
Czy na Konferencji w Wannsee zapadła
uchwała dotycząca "ostatecznego
rozwiązania kwestii żydowskiej"?
Czy Miejsce Pamięci jest odpowiednie dla
dzieci?
Ile kosztuje wstęp do Miejsca Pamięci?

Dom Konferencji w Wannsee
Miejsce Panięci i Educacji
Historycznej
Am Grossen Wannsee 56-58
D-14109 Berlin
tel.: +49 - 30 - 80 50 01 0
fax: +49 - 30 - 80 50 01 27
eMail: info[at]ghwk.de

Jak długo trwa zwiedzanie wystawy?
Czy wystawę można fotografować lub

Godziny pracy sekretariatu:
Poniedziałek - piątek 09:00 do
15:00
eMail: oﬃce[at]ghwk.de

ﬁlmować?
Czy Miejsce Pamięci jest przystosowane dla

Godziny otwarcia:

osób niepełnosprawnych?
Czy dostępne są audioprzewodniki?
Czy ekspozycja jest wielojęzyczna?
Czy możliwe jest zwiedzanie z
przewodnikiem z zewnątrz?
Jak długo trwa dojazd z centrum Berlina do
dzielnicy Wannsee?
Czy jest kawiarnia?
Czy park jest dostępny?

Czy Miejsce Pamięci jest autentycznym
miejscem historycznym?
Tak, budynek dzisiejszego Miejsca Pamięci, willa
fabrykanta z roku 1914, była od 1941 do 1945 w
posiadaniu Służby Bezpieczeństwa SS, względnie
Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy i służyła
jako dom gościnny. 20 stycznia 1942 roku na
parterze willi odbyła się, określana dzisiaj jako
Konferencja w Wannsee, narada o "ostatecznym
rozwiązaniu kwestii żydowskiej".

Codziennie w godzinach
10:00 - 18:00
Ostatnie wejście (Villa i Park): 17:45
zamknięty:
1. styczeń, 8 marca, Wielki
Piątek, 1. maj, Wniebowstąpienie
Trzeci październik
24-ta - 26 grudzień,
31-szy grudzień)
Wstęp wolny. Prosimy o uprzednie
zgłaszanie grup.

Czy Hitler i Himmer brali udział w
Konferencji w Wannsee?
Nie, ani Hitler, ani Reichsführer-SS Heinrich
Himmler nie wzięli udziału w konferencji 20
stycznia 1942 roku. Brali w niej udział sekretarze
stanu różnych ministerstw i głównych instancji
Rzeszy i NSDAP, jak i główni oﬁcerowie SS i policji.

Czy na Konferencji w Wannsee zapadła
uchwała dotycząca "ostatecznego
rozwiązania kwestii żydowskiej"?
Nie, na konferencji w Wannsee nie została powzięta
żadna "uchwała" dotycząca ostatecznego
rozwiązania. Uczestnicy konferencji omówili
współpracę przy planowanych deportacjach i
mordowaniu europejskich Żydów. Chodziło więc o
aktywne uczestnictwo w ludobójstwie ministerstwa
Rzeszy i urzędów Bezpieczeństwa Rzeszy.

Czy Miejsce Pamięci jest odpowiednie dla
dzieci?
Miejsce Pamięci oferuje grupom dzieci od klasy 5
program edukacyjny, który uwzględnia części stałej
ekspozycji. Inne części wystawy nie są odpowiednie
dla dzieci.

Ile kosztuje wstęp do Miejsca Pamięci?
Wstęp na ekspozycję stałą jest dla pojedynczych
osób bezpłatny, za przedsięwzięcia zorganizowane
pobierana jest opłata.
Dział edukacyjny oferuje oprowadzanie po
wystawie w kilku językach, jak i seminaria i
kilkudniowe warsztaty. Nieodzowne jest uprzednie
zgłoszenie. Od dorosłych dysponujących własnym
dochodem pobierana jest za to opłata w wysokości
3,00 €/osobę.
Dla młodzieży, uczniów, osób uczących się zawodu
i studentów oprowadzanie po wystawie, udział w
seminariach i warsztatach jest bezpłatny.

Jak długo trwa zwiedzanie wystawy?
Zwiedzanie ekspozycji stałej trwa od około dwóch
do trzech godzin.

Czy wystawę można fotografować lub
ﬁlmować?
Tak, o ile zdjęcia wykorzystywane są do celów
prywatnych i fotografujący nie przeszkadza
zwiedzającym ekspozycję. Osoby mogą być
fotografowane tylko za ich wyraźną zgodą. Aby
uzyskać zgodę na ﬁlmowanie należy uprzednio
złożyć w administracji podanie o pozwolenie.
Proszę zwrócić uwagę, że duża część
prezentowanych na wystawie materiałów
ﬁlmowych dostępna jest na DVD, a wnętrza z
wystawy jak i wirtualne muzeum można znaleźć na
stronie internetowej Miejsca Pamięci.

Czy Miejsce Pamięci jest przystosowane dla
osób niepełnosprawnych?
Wystawa stała na parterze dostępna jest dla osób
na wózkach inwalidzkich. Na parterze znajduje się
toaleta przystosowana dla osób
niepełnosprawnych. Do biblioteki i pomieszczeń
seminaryjnych można dojechać windą.
Wystawa nie jest opisana alfabetem Braille’a. W
recepcji można wypożyczyć segregator z ważnymi
tekstami napisanymi alfabetem Braille’a.
Muzeum oferuje zwiedzanie dla osób z poważną
wadą wzroku i dla niewidomych.

Czy dostępne są audioprzewodniki?
Przewodnik audio w języku niemieckim, angielskim,
francuskim i hebrajskim można wypożyczyć w
recepcji za 3,00 EUR pamiątkę.Przewodnik audio w
języku niemieckim, angielskim, francuskim i
hebrajskim można wypożyczyć w recepcji za 3,00
EUR pamiątkę.

Czy ekspozycja jest wielojęzyczna?
Tak, wszystkie wprowadzające i komentujące
teksty dostępne są w języku niemieckim i
angielskim. Wystawiane niemieckie dokumenty są
całkowicie lub częściowo przetłumaczone na język
angielski. Teksty nagrań audiowizualnych można
wysłuchać po angielsku i po części po hebrajsku,
względnie przeczytać napisy do ﬁlmów.
W recepcji dostępne są katalogi w wymienionych
językach, pomagające zrozumieć wystawę:
hebrajski (cała wystawa) i (najważniejsze teksty i
dokumenty): francuski, włoski, holenderski, polski,
hiszpański i grecki.

Czy możliwe jest zwiedzanie z
przewodnikiem z zewnątrz?
Oprowadzanie po ekspozycji stałej przez
przewodników z zewnątrz, nauczycieli i/lub
przewodników miejskich jest niedozwolone.
Prosimy o wyrozumiałość.

Jak długo trwa dojazd z centrum Berlina do
dzielnicy Wannsee?
Dojazd środkami komunikacji publicznej
(Regionalbahn (RE) lub S-Bahn + autobus 114) z
centrum do Domu Konferencji w Wannsee trwa ok.
45 minut. Czas dojazdu zależy od dostępności
połączeń (str. www.bahn.de lub www.bvg.de).

Czy jest kawiarnia?
Kawiarnia otwarta jest tylko dla grup, które biorą
udział w całodniowym programie. Miejsce Pamięci z
przyczyn prawno-podatkowych nie może prowadzić
kawiarni dostępnej publicznie. W bezpośrednim
sąsiedztwie Miejsca Pamięci znajdują się dwie
restauracje i budka z jedzeniem.

Czy park jest dostępny?
Tak, park (ok. 25.500 m2) jest dostępny podczas

godzin otwarcia Miejsca Pamięci. Prosimy o
stosowne ubranie i odpowiednie zachowanie.
Miejsce Pamięci sprawuje nad parkiem prawo
gospodarza domu.
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