
10. Świat za drutami – postawy i doświadczenia więźniów Majdanka w relacjach wideo

Grupa docelowa
Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Założenia
Lekcja muzealna opiera się na trzech modułach tematycznych. Pierwszy z nich obejmuje poznawanie 
historii obozu na Majdanku i tworzy ramy całych zajęć edukacyjnych. Na drugi moduł składają się 
wspomnienia świadków zapisane w formie nagrania wideo. Wybrane fragmenty relacji ukazują spo-
łeczność więźniarską oraz różne postawy wśród więźniów. Trzeci moduł dotyczy refleksji nad dniem 
dzisiejszym. W ramach tych zajęć następuje próba stworzenia przestrzeni do zastanowienia się nad 
systemem wartości uczestników projektu. U podstaw tej lekcji leży przekonanie, że historia obozu 
koncentracyjnego zawiera w sobie także ogromny potencjał wychowawczy. Ukazuje postawy więź-
niów i ich wpływ na życie w obozie. Chociaż mamy do czynienia ze światem zamkniętym za drutem 
kolczastym, z własnymi regułami, to możemy się przekonać, że nawet w takim miejscu nie przestają 
obowiązywać zasady moralne. Co więcej, jeszcze wyraźniej da się dostrzec, gdzie jest dobro i zło i jakim 
wyborom moralnym poddani byli więźniowie. Bardzo istotne jest też to, że z przeszłych wydarzeń 
możemy czerpać nieustannie prawdę o kondycji człowieka, także współcześnie żyjącego.

Cele
•	 Poznanie historii Majdanka, losów społeczności więźniarskiej oraz różnorodnych doświadczeń 

więźniów obozu i wariantów ich postaw.
•	 Zastanowienie się nad dyspozycjami i wartościami, jakimi kierują się w życiu.



Środki dydaktyczne
Film dokumentalny o historii KL Lublin, wystawa historyczna, film wideo Świat za drutami, karty 
pracy.

Metody pracy
Oprowadzanie po wystawie historycznej, oglądanie filmu opartego na relacjach byłych więźniów 
połączone z wypełnianiem karty pracy, praca w grupach, dyskusja.

Przebieg
Zajęcia rozpoczyna film dokumentalny wprowadzający uczniów w historię obozu, przekazujący 
najważniejsze fakty dotyczące jego funkcjonowania. Następnie udają się oni z pracownikiem peda-
gogicznym na teren byłego obozu i zwiedzają ekspozycję muzealną. Po powrocie oglądają film Świat 
za drutami składający się z relacji osadzonych na Majdanku. Przed jego projekcją otrzymują karty 
pracy. Film podzielony jest na 11 sekwencji, a każda z nich opatrzona jest innym hasłem przewod-
nim: „Życzliwość i wsparcie”, „Przyjaźń”, „Odwaga”, „Pomoc”, „Gorsze traktowanie innych grup”, 
„Autorytet”, „Kradzież”, „Przemoc”, „Pojednanie”, „Podejmowanie decyzji”, „Wartości”. Zadaniem 
uczniów jest uważne wsłuchanie się w wypowiedzi świadków, przyporządkowanie jednego z haseł 
do każdej sekwencji i zapisanie go na karcie pracy. Sprzyja to większej koncentracji przy oglądaniu 
fragmentów wspomnień. Po obejrzeniu filmu uczestnicy zajęć podzieleni zostają na grupy dwu-, 
trzyosobowe. Każda z grup zajmuje się jedną z sekwencji filmu. Do tego zadania uczniowie otrzymują 
pytania dotyczące fragmentu relacji wideo. Jedno z pytań odnosi się do obejrzanego filmu, drugie ma 
ukierunkować refleksję na życie codzienne i własne doświadczenia. Po zakończeniu pracy w grupach 
następuje podsumowanie warsztatów. Może ono przyjąć formę prezentacji pracy poszczególnych grup 
lub bardziej ogólnej dyskusji, w czasie której uczniowie wyartykułują własne opinie.

Karty pracy

W czasie oglądania filmu przyporządkuj podane hasła fragmentom relacji:

„Życzliwość i wsparcie”; „Kradzież”; „Odwaga”; „Gorsze traktowanie innych grup”; „Pomoc”; „Przemoc”; 
„Pojednanie”; „Autorytet”; „Podejmowanie decyzji”; „Przyjaźń”; „Wartości”:

 I (Joanna Kozera-Wąs)

 II  (Irena Seńko, Romuald Sztaba)

 III  (Maryla Reich)

 IV  (Andrzej Nowosławski)

 V  (Henryk Nieścior)

 VI  (Danuta Brzosko-Mędryk, Wiesława Nowosławska-Grzegorzewska)

 VII  (Tadeusz Ogrodowczyk, Borys Czyżewski)

 VIII  (Borys Czyżewski, Romuald Sztaba, Czesław Kulesza)

 IX  (Franciszek Jackiewicz)

 X  (ks. Witold Kiedrowski)

 XI  (Danuta Brzosko-Mędryk)



Karta pracy do zajęć w dwu-, trzyosobowych grupach po projekcji filmu

Grupa I: Życzliwość i wsparcie

Jakie znaczenie w obozie miała postawa wsparcia i otwartości na innych?
Czy dziś w twoim otoczeniu spotykasz się z taką postawą?

Grupa II: Przyjaźń

Jakie znaczenie miała przyjaźń w obozie?
Czy dziś łatwo znaleźć przyjaciół i utrzymać przyjaźń z inną osobą?

Grupa III: Odwaga

Dlaczego postawa Ireny była odważna? Jakie znaczenie miało to dla jej przyjaciółki Maryli?
Czy we własnym otoczeniu spotykasz się z aktami odwagi?

Grupa IV: Pomoc

Jakie znaczenie miała pomoc Andrzeja Nowosławskiego dla współwięźnia? Czy łatwo było zdobyć się na 
taką pomoc?
Czy we własnym otoczeniu doświadczasz aktów pomocy? Czy trudno się na nią zdobyć?

Grupa V: Gorsze traktowanie pewnych grup

Z czego wynikało gorsze traktowanie Romów i Żydów w obozie?
Czy zauważasz gorsze traktowanie ludzi należących do innych grup w twoim środowisku? Z czego to 
wynika?

Grupa VI: Autorytet

Jakie znaczenie miały autorytety w obozie?
Czy w twoim środowisku są osoby, które uznajesz za swój autorytet? Czy potrzebujesz autorytetów?

Grupa VII: Kradzież

Dlaczego dopuszczano się kradzieży w obozie? Jakie miała ona znaczenie dla okradzionego?
Czy dziś spotykasz się z aktami egoizmu, próbami przeżycia kosztem innych?

Grupa VIII: Przemoc

Kto stosował w obozie przemoc? Dlaczego? Jakie było podejście więźniów do aktów przemocy?
Czy dostrzegasz dziś różne formy przemocy? Z czego one wynikają?

Grupa IX: Pojednanie

Dlaczego istniały kłótnie między więźniami? Czy można im było zapobiec?
Czy dziś dostrzegasz niezgodę między poszczególnymi narodami i grupami? Czy te konflikty mają dla 
ciebie znaczenie? Czy dochodzi do aktów pojednania i czy ty sam/sama byłbyś/byłabyś na nie gotowy/
gotowa?



Grupa X: Podejmowanie decyzji

Dlaczego decyzja ks. Kiedrowskiego była trudna? Czy był zadowolony z podjętej decyzji?
Czy uważasz, że twoje decyzje mogą mieć wpływ na innych? Czym kierujesz się przy ich podejmowaniu?

Grupa XI: Wartości

Jakie były najwyższe wartości dla byłych więźniarek obozu?
Czy pokrywają się z dzisiejszymi wartościami? Jakie wartości wskazałbyś/wskazałabyś dziś jako 
najważniejsze w twoim życiu?

Opracowanie i scenariusz zajęć: Ewa Bąbol
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