
Szczegółowe scenariusze zajęć

1. Odczytywanie krajobrazu kulturowego miejsca upamiętnienia

Grupa docelowa
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Założenia
Państwowe Muzeum na Majdanku zostało utworzone już jesienią 1944 roku i jest najstarszym mu-
zeum martyrologicznym w Europie. Od samego początku jego istnienia podejmowane są starania 
o zachowanie terenu i obiektów w postaci jak najbliższej wyglądowi z czasów wojny. Jednak w ciągu 
minionych lat przestrzeń poobozowa uległa licznym przeobrażeniom. Niektórzy zwiedzający ocze-
kują, że konfrontacja z miejscem historycznym pozwoli im niejako przenieść się do czasów wydarzeń 
historycznych, wczuć się w ich atmosferę, zrozumieć skomplikowane mechanizmy działania obozu 
oraz postawy więźniów i sprawców. Okazuje się, że mimo przebywania w autentycznej przestrzeni 
historycznej zaledwie dotyka się tych wydarzeń i poznaje je w sposób ograniczony. Zajęcia próbują 
przybliżyć przeszłość, a jedną z możliwości jest indywidualne odkrywanie jej śladów. Istotą projektu 
nie jest wyłącznie uzyskanie faktograficznej wiedzy, ale próba aktualnego odczytania historii i jej 
reprezentacji zapisanej w materialnych pozostałościach.

Rozpoznanie zmian w przestrzeni historycznej, przywrócenie pewnym miejscom ich pierwotne-
go znaczenia umożliwia lektura wspomnień osób, które przeżyły obóz. Zajęcia łączą pamięć miejsca 
z pamięcią świadków i pozwalają na zadawanie pytań o rolę upamiętnienia przeszłości w kontekście 
współczesnym.



Cele
•	 Poznanie historii obozu koncentracyjnego i zagłady na Majdanku.
•	 Aktywne budowanie wiedzy o sposobie funkcjonowania obozu na podstawie wspomnień byłych 

więźniów.
•	 Uświadomienie zaistnienia zmian w przestrzeni poobozowej.
•	 Uświadomienie roli Muzeum na Majdanku dla upamiętnienia ofiar oraz polskiej i europejskiej 

kultury pamięci.

Materiały dydaktyczne
Film dokumentalny o historii KL Lublin, plan byłego obozu i Muzeum na Majdanku, fragmenty 
wspomnień byłych więźniów Majdanka.

Metody pracy
Zwiedzanie wystawy historycznej z pracownikiem pedagogicznym muzeum, indywidualna lub gru-
powa praca ze wspomnieniami byłych więźniów Majdanka.

Przebieg
Zajęcia składają się z trzech elementów: zwiedzania terenu z przewodnikiem w wersji nieco krótszej niż 
tradycyjnie, części, w której uczniowie indywidualnie lub w małych, dwu-, trzyosobowych zespołach 
odnajdują miejsca w przestrzeni obozu i zapoznają się z ich znaczeniem, oraz części podsumowującej. 
Uczestnicy w głównej części zajęć otrzymują materiały dydaktyczne zawierające fragmenty wspo-
mnień byłych więźniów i plan obozu. Udają się między innymi do takich miejsc i/lub obiektów jak 
pole I, gdzie istniał szpital obozowy dla mężczyzn, barak 19 na polu III, w którym znajdował się tak 
zwany Gammelblock – barak dla więźniów skrajnie wycieńczonych, wieżyczka strażnicza, ogrodzenie 
z drutu kolczastego, plac apelowy, baraki mieszkalne, kuchnia obozowa czy warsztaty szewskie. We 
wspomnieniach byłych więźniów odnaleźć można informacje na temat zjawisk związanych z funk-
cjonowaniem obozu i codziennością życia więźniarskiego, na przykład uczniowie odwiedzający barak 
umywalni zapoznają się z przekazem dotyczącym warunków higienicznych w obozie, obok opisu 
drutu kolczastego i strefy śmierci roztaczającej się wzdłuż ogrodzenia mogą przeczytać o tęsknocie 
więźniów za wolnością. Na zakończenie pobytu w muzeum uczniowie spotykają się wspólnie, aby 
podzielić się swoimi obserwacjami i przemyśleniami.

Opracowanie i scenariusz zajęć: Wiesław Wysok
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