
9. Różne losy – podobne marzenia. Więźniowie i obóz na Majdanku w relacjach wideo 
świadków historii

…mogłam marzyć, że kiedyś byłam człowiekiem, kimś innym…

Grupa docelowa
Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Założenia
Odchodzenie pokolenia bezpośrednich świadków wydarzeń historycznych wywołuje pytanie, w jaki 
sposób można zachować i przekazać rzeczywistość prześladowanych ofiar nazizmu zarówno dzisiej-
szym, jak i przyszłym pokoleniom. Jedna z metod polega na wykorzystaniu relacji wideo. Wprawdzie 
nie zastąpią one osobistego spotkania ze świadkiem historii, stanowią jednak ważne źródło do wy-
korzystania w edukacji: pokazują osobiste przeżycia, emocje i codzienne doświadczenia ofiar czasów 
nazistowskiego terroru. Lekcja muzealna w oparciu o film, na który składają się wypowiedzi byłych 
więźniów w dużym stopniu aktywizuje jej uczestników; kładzie ponadto duży nacisk nie tylko na 
kreatywność, ale także na wrażliwość uczniów.

Cele
•	 Poznawanie historii obozu na Majdanku przez indywidualne losy więźniów obozu koncentra-

cyjnego KL Lublin.
•	 Zapoznanie się przez uczniów z bardzo osobistymi fragmentami wspomnień byłych więźniów: 

ich marzeniami, nadziejami, lękami.
•	 Rozwijanie zdolności myślenia historycznego – łączenia i analizowania faktów i zdarzeń.



•	 Kształtowanie zdolności do poszerzania zdobytej wiedzy, formułowania wniosków, stawiania 
pytań i udzielania odpowiedzi na pytania w kontekście historycznym.

•	 Uświadomienie sobie, jak niezwykle ważne dla więźniów, mimo ogromu cierpienia i permanen-
tnego zagrożenia życia, były ich nadzieje i marzenia za drutami obozu koncentracyjnego.

Środki dydaktyczne
Film dokumentalny o historii obozu na Majdanku, relacje wideo więźniów Majdanka, ekspozycja 
muzealna, karty pracy dla uczniów.

Metody pracy
Samodzielna praca uczniów, analiza relacji świadków historii, wypełnianie kart pracy, dyskusja.

Przebieg
Zajęcia trwają około pięć godzin. Na wstępie uczniowie oglądają film dokumentalny poświęcony 
KL Lublin, który w sposób syntetyczny przedstawia historię tego obozu. Następnie uczestnicy z pra-
cownikiem pedagogicznym zwiedzają ekspozycję muzealną. Po zapoznaniu się z nią prezentowany 
jest film Różne losy – podobne marzenia. Więźniowie i obóz na Majdanku w relacjach wideo świadków 
historii. Po projekcji opiekunowie ze strony muzeum rozdają młodzieży indywidualne karty pracy. 
W oparciu o zastosowane środki i materiały dydaktyczne uczniowie odpowiadają na pytania zawarte 
w kartach pracy, zapisują własne opinie na temat sensu i znaczenia przeszłości z ich perspektywy. 
Na zakończenie zajęć przewidziana jest prezentacja wyników pracy oraz dyskusja.

Karta pracy

Karta pracy do zajęć po obejrzeniu filmu

1. O czym opowiadają bohaterowie filmu?
 Halina Birenbaum
 Ewa Kozłowska
 Romuald Sztaba
 Hanna Skowrońska (Maryla Reich)
 Helena Kurcyusz
 Danuta Brzosko-Mędryk
2. Które fragmenty relacji zrobiły na tobie szczególne wrażenie. Dlaczego?
3. Masz możliwość zadania bohaterom filmu po dwa pytania; jakie to byłyby pytania?
4. O czym dziś marzą nastolatki (podaj kilka przykładów)? Czy uważasz, że możliwe jest znalezienie 

wspólnych marzeń dla współczesnego młodego człowieka i młodego człowieka zamkniętego w obozie 
koncentracyjnym (odpowiedź uzasadnij)?

Opracowanie i scenariusz zajęć: Jolanta Laskowska
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