
7. Mówię wszystkim, którzy mnie chcą słuchać… – obóz na Majdanku w relacji Wandy 
Ossowskiej

Grupa docelowa
Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Założenia
Jedną z metod przybliżenia młodzieży historii obozu koncentracyjnego na Majdanku może być po-
sługiwanie się nagraniami wideo, które wśród licznie pozostawionych wspomnień dokumentów mają 
szczególną wartość – poświadczają, że mamy do czynienia z uczestnikiem i świadkiem historii. Jest to 
podejście, które kładzie nacisk na aktywizację uczestników, opierając się na ich wyobraźni, wrażliwości 
i kreatywności, pozwalające na samodzielne zapoznanie się z problematyką oraz spontaniczne refleksje 
i wnioski wyciągane w kontekście historycznym i współczesnym. Zajęcia oparte są na narracji byłej 
polskiej więźniarki politycznej Majdanka Wandy Ossowskiej.

Cele
•	 Przekazanie wiedzy na temat historii obozu koncentracyjnego na Majdanku na podstawie relacji 

byłej więźniarki.
•	 Przybliżenie wiadomości dotyczących przyjmowania transportów żydowskich, ucieczki z obozu, 

funkcjonowania szpitala na polu kobiecym i samopomocy więźniarskiej.
•	 Rozwijanie umiejętności samokształcenia: samodzielne zdobywanie i gromadzenie wiadomości, 

formułowanie wniosków i ocen, stawianie pytań, uzasadnianie własnego stanowiska, wymiana 
spostrzeżeń, rozwijanie myślenia historycznego i empatii.

•	 Kształtowanie zdolności selekcji informacji, klasyfikacji faktów historycznych oraz lokalizacji 
wydarzeń w czasie i przestrzeni historycznej.

•	 Wspomaganie rozwoju umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.



Środki dydaktyczne
Film dokumentalny o historii obozu koncentracyjnego w Lublinie, relacja wideo byłej więźniarki 
obozu Wandy Ossowskiej, fragmenty wspomnień dotyczące wybranych zagadnień z historii obozu, 
ekspozycja muzealna.

Metody pracy
Samodzielna praca przez analizowanie relacji wideo świadka historii i fragmentów wspomnień, for-
mułowanie i uzasadnianie własnych wniosków i ocen, dyskusja na temat znaczenia i wartości nagrań 
wideo w odkrywaniu i poznawaniu historii.

Przebieg
Zajęcia rozpoczynają się od obejrzenia filmu dokumentującego dzieje KL Lublin, co pozwoli na 
usytuowanie narracji Wandy Ossowskiej w szerszym kontekście niemieckiej polityki okupacyjnej 
na Lubelszczyźnie. Następnie na podstawie nagrania wideo uczniowie poznają wybrane zagadnienia 
z historii Majdanka, w tym między innymi: przyjmowanie transportów żydowskich do obozu i selekcja 
do komór gazowych, ucieczki więźniów, samopomoc więźniarska, a także funkcjonowanie szpitala 
na polu kobiecym oraz działalność osadzonej na Majdanku lekarki Stefanii Perzanowskiej.

Główna część zajęć obejmuje pracę uczniów ze źródłem w postaci filmu wideo. W celu aktywizacji 
otrzymują oni zadania, które muszą opracować w trakcie oglądania wspomnień i po zakończeniu 
projekcji.

Karty pracy

Zadania do wykonania w czasie projekcji filmu wideo:

•	Zanotuj w kilku punktach, o jakich wydarzeniach opowiada była więźniarka;
•	Zapisz swoje refleksje, wrażenia i odczucia.

Zadania po obejrzeniu relacji:

•	Odpowiedz na pytanie: jaki fragment opowieści Wandy Ossowskiej zrobił na tobie szczególne wrażenie 
i dlaczego?

•	Sformułuj dwa lub więcej własnych pytań do bohaterki nagrania;
•	Napisz krótki tekst dla upamiętnienia byłej więźniarki Majdanka: „Co szczególnie ujęło mnie w postawie 

Wandy Ossowskiej?”.

Zajęcia kończą się zwiedzaniem ekspozycji muzealnej i terenu byłego obozu z uwzględnieniem 
miejsc i zagadnień poruszonych w relacji wideo.

Opracowanie i scenariusz zajęć: Anna Wójtowicz
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