
2. Danuta Brzosko-Mędryk: młodość, trauma, wartości. Spacer biograficzny po miejscu 
pamięci

Grupa docelowa
Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Założenia
Centralnym elementem tego modelu dydaktycznego wizyty studyjnej w muzeum upamiętnienia są 
przeżycia i doświadczenia byłej więźniarki obozu koncentracyjnego na Majdanku Danuty Brzosko-
-Mędryk. Biograficzne ujęcie historii ma ułatwić rozumienie i odczucie przeszłości. Łączy ono z sobą 
kilka poziomów narracji: poznawanie autentycznego miejsca historycznego i jego pamięci ze słucha-
niem i oglądaniem opowieści świadka historii zarejestrowanej na taśmie wideo oraz czytaniem wspo-
mnień spisanych w formie literackiej, a opiera się na aktywnej partycypacji uczniów w warsztatach 
edukacyjnych.

Indywidualne losy ocalonej są umieszczone w szerszym kontekście historycznym i odnoszą się do 
konkretnych zdarzeń, jakie były udziałem tej wówczas młodej osoby. Spacer biograficzny poświęcony 
Danucie Brzosko-Mędryk nie tylko przybliża ważne aspekty historii obozu na Majdanku, ale także 
odkrywa przed dzisiejszym młodym pokoleniem świat emocji i wartości etycznych kilkunastoletniej, 
pełnej marzeń dziewczyny.

W trakcie okupacji niemieckiej w Polsce Danuta Brzosko-Mędryk była uczennicą tajnego kursu 
licealnego prowadzonego przez nauczycieli Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Warszawie. Została 
aresztowana po raz pierwszy podczas egzaminu maturalnego w lipcu 1940. Po drugim aresztowaniu 
w związku z działalnością w Związku Walki Zbrojnej (Armia Krajowa) w sierpniu 1942 roku trafiła do 
więzienia gestapo na Pawiaku, gdzie udało jej się zdać ustny egzamin maturalny w trakcie więziennego 



spaceru. W styczniu 1943 roku przewieziona została do KL Lublin, skąd w kwietniu 1944 roku trans-
portem ewakuacyjnym dotarła do obozu w Ravensbrück. Stamtąd odesłana do pracy w podobozie KL 
Buchenwald (Komando Lipsk) pracującym dla firmy HASAG. W latach siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku była w Düsseldorfie jednym z głównych świadków w procesie przeciwko członkom załogi SS 
z Majdanka.

Cele
•	 Poznanie historii obozu na Majdanku z perspektywy przeżyć młodej więźniarki.
•	 Budowanie empatii poprzez konfrontację z biografią autorki wspomnień o Majdanku.
•	 Rozwijanie umiejętność analizy źródła historycznego, wzbudzenie ciekawości i zachęcenie do 

dalszego zajmowania się historią.
•	 Formułowanie pytań dotyczących postaw i wartości etycznych młodzieży w okresie wojny, refleksja 

nad ponadczasowymi wartościami.

Środki dydaktyczne
Nagranie wideo z relacją byłej więźniarki Majdanka, Danuty Brzosko-Mędryk, fragmenty jej wspo-
mnień z książki Niebo bez ptaków.

Metody pracy
Prezentacja filmu z byłą więźniarką Majdanka Danutą Brzosko-Mędryk, zwiedzanie wystawy histo-
rycznej z pracownikiem pedagogicznym muzeum, czytanie przez uczniów wybranych fragmentów 
wspomnień z jej książki Niebo bez ptaków, dyskusja.

Przebieg
Zajęcia rozpoczynają się projekcją czterdziestominutowego filmu z relacją Danuty Brzosko-Mędryk, 
w którym opowiada o swoich odczuciach związanych z wybuchem II wojny światowej, o działalności 
konspiracyjnej, dzieli się refleksjami dotyczącymi warunków życia w obozie, relacji międzyludzkich, 
strategii przeżycia w skrajnych sytuacjach. Spotkanie z pamięcią zarchiwizowaną w postaci zapisu 
wideograficznego ma wartość nie tylko emocjonalną i poznawczą, ale służy także formułowaniu 
przez uczniów pytań, na które chcieliby znaleźć odpowiedź w czasie zwiedzania. Kolejnym punktem 
spaceru jest przejście przez teren byłego obozu z pedagogiem muzeum upamiętnienia, ze szczególnym 
uwzględnieniem miejsc związanych z losami Danuty Brzosko-Mędryk. W wybranych strefach muze-
alnych uczniowie odczytują fragmenty wspomnień bohaterki spaceru przygotowane przez opiekunów 
projektu, inicjując dyskusję wokół poruszanych zagadnień. Przebywanie w autentycznej przestrzeni 
historycznej pomaga realizować zasadę świadomego i aktywnego uczenia się.

Spacer biograficzny nie kończy się w miejscu pamięci na Majdanku – w zależności od motywa-
cji i zainteresowań uczniów można go bowiem kontynuować i określić jego dalszą „trasę”. Ocaleni, 
o czym często się zapomina, próbowali na nowo zbudować swoje życie w trudnym okresie powojennym 
oraz uporać się z traumą obozów koncentracyjnych. Losy ich były różne, niektórzy nie byli w stanie 
mówić o swoich przeżyciach, ale wielu zaangażowało się w pielęgnowanie i przekazywanie pamięci 
o doświadczeniach swojego pokolenia.

Aby dowiedzieć się, jak wyglądało życie osób po traumatycznych przeżyciach, co myślą o prze-
szłości i przyszłości, czy zachowali wiarę w człowieka i jakie wartości wyznają, uczestnicy warsztatów 
muszą samodzielnie, w sposób twórczy dopisać ciąg dalszy losów bohaterki spaceru biograficznego. 
Jest wiele źródeł informacji na ten temat, na przykład internet, archiwum i biblioteka Państwowego 
Muzeum na Majdanku. Z pracownikiem muzeum należy uzgodnić kolejne etapy projektu i opracować 



jego scenariusz. Końcowym efektem praktycznym całego przedsięwzięcia edukacyjnego obejmującego 
triadę Młodość (życie przedwojenne), Trauma (doświadczenia obozowe) i Wartości (powojenne budo-
wanie nowej egzystencji) może być na przykład wystawa prezentowana w szkole, artykuł do gazetki 
szkolnej lub na stronę internetową.

Opracowanie i scenariusz zajęć: Wiesław Wysok
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