
4. Byliśmy tylko numerami… Relikty obozowe a społeczność więźniarska byłego obozu 
koncentracyjnego na Majdanku

Grupa docelowa
Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Założenia
W kontekście zmiany pokoleniowej i braku świadków historii rośnie rola reliktów obozowych, za-
równo muzealiów, jak i archiwaliów jako nośników pamięci historycznej. Nie tylko wizualizują one 
przeszłość; są także źródłem wiedzy, a konfrontacja z ich aurą, autentycznością i niepowtarzalnością 
sprzyjają ciekawemu „przeżywaniu” historii. Lekcja muzealna „Byliśmy tylko numerami…” zapoznaje 
młodzież z historią obozu koncentracyjnego na Majdanku ze szczególnym uwzględnieniem wiadomości 
na temat społeczności więźniarskiej. Ukazanie specyfiki losów poszczególnych grup więźniarskich 
następuje w połączeniu z prezentacją reliktów obozowych, co umożliwia bardziej bezpośredni kontakt 
z historią Majdanka. Wykorzystując autentyczne obiekty obozowe, można przeciwdziałać u młodzieży 
poczuciu dystansu czasowego wobec wydarzeń wojennych i ich abstrakcyjności. Konkretny przedmiot 
może także stać się punktem odniesienia do opowieści o losach ludzi osadzonych w obozie. Ucznio-
wie w sposób aktywny uczestniczą w zajęciach poprzez analizę tekstów źródłowych i ich prezentację 
w czasie przejścia po wystawie historycznej. To pokazuje młodzieży, że może samodzielnie zdobywać 
informacje i budować własną świadomość historyczną.



Cele
•	 Zapoznanie z mechanizmem funkcjonowania obozu koncentracyjnego i polityką hitlerowską na 

okupowanych ziemiach polskich na przykładzie obozu na Majdanku.
•	 Przybliżenie wiadomości dotyczących społeczności więźniarskiej (główne grupy narodowościowe 

i kategorie więźniów, struktura wiekowa, religijna, społeczna).
•	 Omówienie procesu przyjmowania transportów i momentu przejścia do rzeczywistości obozo-

wej – obozowe realia, losy więźniów, życie codzienne.
•	 Kształtowanie umiejętności związanych z oceną i krytyką źródeł materialnych.

Środki dydaktyczne
Film dokumentalny o Majdanku, prezentacja multimedialna, przykłady reliktów obozowych, ksero-
kopie materiałów źródłowych – fotografie reliktów, wspomnienia więźniarskie, wystawa historyczna, 
wspomnienia więźniów obozu na Majdanku, opracowania naukowe i popularnonaukowe dotyczące 
historii KL Lublin.

Metody pracy
Prezentacja multimedialna na temat zachowanych reliktów obozowych, samodzielna praca uczniów 
z materiałami dydaktycznymi w grupach roboczych, aktywne zwiedzanie ekspozycji muzealnej, 
prezentacja przez poszczególne grupy uczniów zdobytych informacji.

Przebieg
Nauczyciel przed wizytą w muzeum powinien wyjaśnić uczniom założenia i cel zajęć, a także dokonać 
podziału klasy na cztery zespoły eksperckie i przydzielić im tematy, nad którymi młodzież będzie 
pracowała w muzeum. Zajęcia rozpoczyna opatrzona komentarzem prowadzącego prezentacja mul-
timedialna dotycząca zachowanych reliktów obozowych. Kolejna faza obejmuje samodzielną pracę 
w grupach z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych przygotowanych dla poszczególnych grup 
i wyznaczonej literatury. Po części warsztatowej następuje przejście z pracownikiem pedagogicznym na 
teren ekspozycji muzealnej, gdzie młodzież przedstawia poznane wcześniej zagadnienia. Przekazane 
przez nich informacje uzupełniane są przez pracownika muzeum prowadzącego zajęcia.

Karty pracy

Grupa I: Przyjęcie transportu więźniarskiego

•	Jakie etapy można wyróżnić w procedurze przyjęcia transportu więźniarskiego do obozu na Majdanku?
•	Które z czynności związanych z przyjmowaniem transportu można uznać za odbierające indywidualność 

i godność więźniom? Czy były one celowe? Jeśli tak, dlaczego?
•	Co działo się z mieniem osób przybywających do obozu? W jaki sposób traktowane były przedmioty 

osobiste więźniów żydowskich?

Grupa II: Struktura społeczności więźniarskiej

•	Jakie główne grupy narodowościowe wyróżnić można w społeczności więźniarskiej Majdanka? Jakie 
kategorie więźniarskie funkcjonowały w obozie i komu je przyznawano? 

•	Jakie były główne cele kategoryzacji więźniów?
•	Dlaczego niektórzy więźniowie zajmowali w społeczności więźniarskiej szczególną pozycję? Jak ich 

nazywano? Jak można określić ich rolę w obozowym reżimie?



Grupa III: Warunki bytowe i eksterminacja

•	Jak oceniasz warunki bytowe w oparciu o informacje na temat rozmieszczenia więźniów i przeznaczenia 
poszczególnych pól?

•	Jaki wpływ na warunki bytowe miała pomoc organizacji charytatywnych? Kto mógł z niej korzystać? 
Czy więźniowie Majdanka mieli możliwość kontaktów ze światem zewnętrznym? Jakie miały one dla nich 
znaczenie?

Grupa IV: Twórczość obozowa i formy oporu psychicznego

•	Na czym polegał oficjalny nurt twórczości obozowej i jakie były jego przyczyny? Jakie wartości i hasła 
przekazywali więźniowie poprzez ukryte w rzeźbach hasła i symbolikę? Jakie odnosili dodatkowe korzyści 
związane z pracą w komandach z tym nurtem związanych?

•	Jaką funkcję pełniło na polu kobiecym Radio Majdanek?
•	Dlaczego część więźniów Majdanka decydowała się na podjęcie w obozie aktywności artystycznej?

Opracowanie i scenariusz zajęć: Krzysztof Banach
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