
3. Pamięć w obiektywie. Warsztaty fotograficzne

Grupa docelowa
Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Założenia
Wizyta w miejscu pamięci, choć odbywa się zazwyczaj w dużej grupie, jest tak naprawdę wydarzeniem 
stanowiącym o rozwoju jednostki. Każdy z uczestników zajęć edukacyjnych jest niejako zawezwany 
do zajęcia własnego stanowiska, kiedy uświadamia sobie ogrom zbrodni i krzywd wyrządzonych 
w takim miejscu jak Majdanek, który był jednocześnie obozem koncentracyjnym i obozem śmierci. 
Wyrazem refleksji może być praca artystyczna, na przykład w formie fotografii. Inspiracją do własnego 
odczytania historii są zdjęcia archiwalne i relacje ocalonych, których lektura poprzedza zwiedzanie 
miejsca pamięci. Doświadczenia indywidualne możliwe są tutaj na drodze transpozycji, czyli twór-
czego przetwarzania. Dzięki temu widoczna staje się perspektywa uczestników.

Stworzone pole artystyczne oferuje odwiedzającym przestrzeń do rozwoju własnej percepcji 
i opiera się przede wszystkim na wrażliwości estetycznej i kreatywności uczestników warsztatów. 
Przy tej formie edukacji muzealnej chodzi zasadniczo o wspieranie świadomego postrzegania miejsca 
historycznego oraz o przemianę terenu miejsca pamięci na skutek działań artystycznych. Uczestnicy 
wychodzą z biernej roli odbiorców i przejmują rolę badaczy i odkrywców. Czas spędzony z obiektywem 
w ręku na terenie byłego obozu pozwala na odszukanie w pozostałościach poobozowych ważnych 
detali, którym uczestniczący w zajęciach nadają indywidualne znaczenie. Jednocześnie jest to wyjąt-
kowy akt upamiętnienia.



Cele
•	 Zapoznanie się z historią obozu koncentracyjnego i zagłady na Majdanku.
•	 Refleksja nad przeżyciami uwięzionych w obozie ludzi.
•	 Indywidualny akt upamiętnienia poprzez pracę z aparatem fotograficznym.

Środki dydaktyczne
Film dokumentalny o historii KL Lublin, zdjęcia historyczne wizualizujące przestrzeń obozu na Maj-
danku, wspomnienia byłych więźniów.

Metody pracy
Prezentacja filmu dokumentalnego o Majdanku i/lub zdjęć historycznych, indywidualne czytanie 
wspomnień byłych więźniów, aktywne przejście uczniów po terenie byłego obozu, fotografowanie 
wybranych miejsc.

Przebieg
Na tego typu zajęcia należy przeznaczyć kilka godzin. Ważne jest, aby znalazły się w nim cztery ele-
menty – film dokumentalny o KL Lublin, oprowadzanie z pracownikiem pedagogicznym po terenie 
byłego obozu, czas na indywidualną lekturę wspomnień byłych więźniów, które pozwolą spojrzeć 
na wydarzenia historyczne z osobistej perspektywy oraz część kończąca zajęcia, w której uczniowie 
z aparatem w ręku wyruszają w przestrzeń historyczną. W zależności od potrzeb czytanie wspomnień 
może odbyć się w szkole, jako element przygotowania do wizyty. Nieodzowne jest także podsumowanie 
zajęć i prezentacja zdjęć, która może odbyć się w muzeum lub po powrocie do szkoły. Można poprosić 
uczniów także o napisanie krótkiego komentarza do każdej z wykonanych fotografii.

Opracowanie i scenariusz zajęć: Wiesław Wysok
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