
8. Przecież część serca pozostała tam, na Majdanku. Rzeczywistość obozowa 
w dzienniku Jadwigi Ankiewicz

Grupa docelowa
Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Założenia
Jedną z metod przekazywania młodzieży wiedzy na temat historii Majdanka mogą być biografie 
konkretnych osób, osadzonych w tym obozie. Należy do nich Jadwiga Ankiewicz, która jako szesna-
stoletnia uczennica padła ofiarą łapanki na jednej z warszawskich ulic, po czym została przewieziona 
do KL Lublin. W obozie prowadziła nielegalnie przez cztery miesiące dziennik, który udało jej się 
wynieść w dniu zwolnienia – 17 maja 1943 roku. Jadwiga opisuje rzeczywistość Majdanka w sposób 
rzadko spotykany. Jest bardzo dobrą obserwatorką życia obozowego. Nie skupia się jedynie na własnych 
przeżyciach i przemyśleniach, ale relacjonuje najważniejsze wydarzenia rozgrywające się w kobiecej 
części obozu. Dziennik ten przedstawia ciekawy materiał do pracy z młodymi ludźmi, a ważną rolę 
pełni wiek dziewczyny – jest ona, jak większość uczniów uczestniczących w tego typu zajęciach, na-
stolatką, w związku z czym łatwiej im odnaleźć drogę do identyfikacji z jej przeżyciami.

Cele
•	 Poznawanie historii obozu na Majdanku – szczególnie grupy więźniów pochodzących z łapanek 

oraz codzienności obozowej.
•	 Kształtowanie u uczniów zdolności empatii poprzez wczytywanie się w przeżycia i przemyślenia 

autorki dziennika.
•	 Kształtowanie umiejętności pracy z tekstem źródłowym i selektywnego doboru informacji.
•	 Stymulowanie refleksji nad treściami historycznymi.



Środki dydaktyczne
Prezentacja multimedialna dotycząca biografii autorki dziennika oraz zakładników jako kategorii 
więźniów w obozie koncentracyjnym na Majdanku, opublikowany dziennik obozowy Jadwigi An-
kiewicz, wystawa historyczna.

Metody pracy
Wykład w oparciu o prezentację multimedialną, samodzielna praca z tekstem źródłowym (dziennik 
obozowy Jadwigi Ankiewicz), oprowadzanie po wystawie historycznej z aktywnym udziałem uczniów, 
formułowanie pytań, dyskusja.

Przebieg
Zajęcia rozpoczynają się od projekcji filmu dokumentalnego o KL Lublin i prezentacji multimedialnej 
przedstawiającej różne grupy więźniów na Majdanku, ze szczególnym uwzględnieniem losów za-
kładników i biografii Jadwigi Ankiewicz. Po tym wprowadzeniu następuje praca w kilkuosobowych 
grupach. Każda z nich na podstawie fragmentów dziennika opracowuje jedno z poniższych zagadnień: 
warunki bytowe, praca, nadzorczynie i załoga SS, zagłada Żydów na Majdanku, różne grupy więźniów, 
sposoby walki z przygnębiającą rzeczywistością obozową. Podczas oprowadzania uczniowie aktywnie 
włączają się w poznawanie historii Majdanka i przedstawiają opracowane przez siebie zagadnienia. 
Zalecane miejsca, w których uczniowie prezentują swoje wnioski dla poszczególnych grup to: wystawa 
historyczna (nadzorczynie i załoga SS oraz różne grupy więźniów na Majdanku), część gospodarcza 
obozu (praca), III pole (warunki bytowe), Kolumna Trzech Orłów (sposoby walki z rzeczywistością 
obozową) oraz plac selekcyjny (zagłada Żydów). Pracownik pedagogiczny uzupełnia te informacje, 
dając pełniejszy obraz obozu, miejsc i wydarzeń, które nie były znane autorce dziennika. Po opro-
wadzaniu uczniowie spotykają się w sali seminaryjnej w celu podsumowania warsztatów. Uczniowie 
otrzymują zadanie sformułowania pytań, jakie chcieliby po lekturze dziennika zadać Jadwidze An-
kiewicz. Pytania zostają umieszczone na tablicy, aby każdy mógł je widzieć. Prowadzący wybiera te, 
które mogą stanowić impuls do dalszej dyskusji. Na zakończenie uczniowie odpowiadają na pytanie, 
jak rozumieją tytuł warsztatów.

Opracowanie i scenariusz zajęć: Ewa Bąbol
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