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Wstęp 

Wizyta w muzeum upamiętnienia otwiera przed nauczycielami i muzealnikami duże możliwości 
w zakresie dydaktyczno-wychowawczego oddziaływania na uczniów. Wśród czynników wpływa-
jących na potencjał edukacyjny pozaszkolnych zajęć wymienia się między innymi: odpowiednie 
zaplecze dydaktyczne, różnorodność i atrakcyjność oferty programowej, profesjonalizm opiekunów 
merytorycznych oraz udane współdziałanie szkoły i muzeum. Nie do przecenienia pod tym względem 
jest bez wątpienia także jakość oferowanych przez muzea materiałów dydaktycznych dla nauczycieli 
planujących wyjście edukacyjne z młodzieżą, szczególnie dla tych o małym doświadczeniu. W prak-
tyce często odczuwają oni brak informacji i wskazówek dydaktycznych, które zachęcą ich lub ułatwią 
podjęcie decyzji o realizacji zajęć w miejscu pamięci.

Wychodząc naprzeciw takim potrzebom i oczekiwaniom, Państwowe Muzeum na Majdanku 
(PMM) wydaje kolejną publikację o tematyce edukacyjnej dedykowaną bezpośrednio środowisku 
nauczycielskiemu szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz pedagogom i animatorom poza-
szkolnej edukacji historycznej. Należy nadmienić, że pierwsze wydawnictwo o takim profilu pt. Wizyty 
edukacyjne w Państwowym Muzeum na Majdanku. Poradnik dla nauczycieli pod redakcją Tomasza 
Kranza stanowi połączenie teorii i praktyki. Poświęcone jest ono przede wszystkim refleksji meryto-
rycznej nad myślą pedagogiczną w polskich muzeach (w ujęciu pedagogiki pamięci), znaczeniu edu-
kacji muzealnej z perspektywy nauczania historii w szkole oraz analizie pojęcia pamięci i tożsamości 
społeczno-kulturowej; porusza także praktyczne aspekty pracy dydaktyczno-pedagogicznej PMM.

Prezentowany tom jest rozwinięciem oferty edukacyjnej dla nauczycieli i ma zasadniczo inny 
charakter. Pomyślany jest przede wszystkim jako użyteczne narzędzie dydaktyczne oraz zbiór kon-
kretnych metod, propozycji i doświadczeń, które pomogą we właściwy sposób przemyśleć i zorgani-
zować wizytę edukacyjną w PMM, choć wiele zawartych w nim pomysłów ma charakter uniwersalny 
i można po nie sięgnąć również w kontekście wizyt w innych autentycznych miejscach historycznych.

Aby w pełni wykorzystać pobyt w muzeum dla celów dydaktycznych, całe przedsięwzięcie poza-
szkolne powinno składać się z trzech faz: przygotowania, realizacji i podsumowania. Poszczególne 
fragmenty książki odnoszą się do tak zdefiniowanego wydarzenia edukacyjnego. Pierwszą jej część 
otwiera tekst Wiesława Wysoka i Ewy Bąbol O czym należy pamiętać, przygotowując młodzież do za-
jęć w muzeum martyrologicznym? Omawiają oni w zarysie główne zagadnienia i wyzwania związane 
z przygotowaniem planowanej wizyty w miejscu pamięci, podkreślają konieczność partnerskiego 
podejścia nauczycieli do uczniów i włączenia ich do projektu już na etapie wstępnym. Chodzi mię-
dzy innymi o należyte rozpoznanie oczekiwań młodzieży i wzmacnianie jej motywacji do wyjścia 
edukacyjnego oraz wspólne ustalenie zasad zachowania i upamiętnienia ofiar w ramach uroczystości 
kończących wizytę edukacyjną. Ważnym przesłaniem prezentowanych refleksji jest uwrażliwienie 
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opiekunów młodzieży także na różne trudności, jakie mogą towarzyszyć zwiedzaniu traumatycznych 
miejsc przeszłości.

Wiesław Wysok i Jolanta Laskowska w artykule Analiza fotografii obozowych artefaktów jako me-
toda przygotowania do wizyty w Państwowym Muzeum na Majdanku traktują fazę przygotowawczą 
jako warunek sine qua non udanych zajęć pozaszkolnych w miejscu pamięci. Zastanawiają się nad 
wyborem właściwej metody umożliwiającej uczniom uświadomienie sobie celu i znaczenia pobytu 
na terenie byłego obozu koncentracyjnego dla ich tożsamości, wrażliwości i sposobu postrzegania 
świata. Proponując szereg rozwiązań dydaktycznych i pozostawiając ich ostateczny wybór w gestii 
nauczyciela, optują za metodami odkrywczo-skojarzeniowymi opartymi na pracy ze zdjęciami obozo-
wych artefaktów. Podkreślają, że w przygotowaniu do wyjścia edukacyjnego do muzeum upamiętnienia 
kluczową rolę może odgrywać nie tyle wiedza faktograficzna, pełniąca oczywiście funkcję bazową 
dla procesu poznawczego, ile wzbudzenie ciekawości tematem oraz inspirowanie do samodzielnego 
odkrywania historii poprzez uruchomienie asocjacji i wyobraźni uczniów.

Praktyczne propozycje przeprowadzenia zajęć zawiera druga część publikacji. Magdalena Zagajska-
-Abramiuk w opracowaniu Poezja w miejscu pamięci. Przykład zajęć przeprowadzonych w Państwowym 
Muzeum na Majdanku omawia założenia, przebieg i znaczenie wizyty z udziałem młodzieży w mu-
zeum upamiętnienia z perspektywy nauczyciela. Przedstawia autorską lekcję muzealną zrealizowaną 
w autentycznej przestrzeni historycznej byłego obozu na Majdanku, nawiązującą do treści szkolnych 
programów nauczania, w tym wypadku z zakresu języka polskiego (poezja wojenna Tadeusza Ró-
żewicza). Autorka zachęca innych nauczycieli do współpracy z pedagogami miejsc pamięci oraz do 
poszukiwania i realizacji własnych pomysłów dotyczących doświadczania przeszłości, ponieważ to od 
zaangażowania szkolnych opiekunów młodzieży i ich otwartości na nowe sytuacje edukacyjne zależy 
w dużej mierze jakość pozaszkolnych zajęć dydaktycznych.

Konkretne tematy zajęć oraz propozycje różnych form organizacyjnych wizyty studyjnej w miejscu 
pamięci na Majdanku zawiera tekst Wiesława Wysoka Scenariusze aktywnych warsztatów i lekcji muze-
alnych realizowanych w Państwowym Muzeum na Majdanku. Niezależnie od tematu zajęcia łączy jeden 
wspólny mianownik – aktywizowanie uczniów oraz wspieranie ich samodzielności i zaangażowania 
w poznawaniu wojennej przeszłości. Przeprowadzając takie projekty, posiłkować się można wieloma 
środkami dydaktycznymi, zarówno tradycyjnymi (teksty kultury), jak i nowoczesnymi (prezentacje 
multimedialne, nagrania wideo z relacjami świadków historii, internet).

Końcowa część książki dotyczy przede wszystkim sposobów ewaluacji wizyty w muzeum i jej efek-
tów dydaktycznych. Rozważania Wiesława Wysoka i Ewy Bąbol w rozdziale Metody podsumowujące 
zwiedzanie muzeum upamiętnienia zwracają uwagę na konieczność przedyskutowania z młodzieżą 
zdobytej wiedzy, wrażeń i emocji zabranych z miejsca pamięci. Aby uporać się z nowymi doświad-
czeniami, uczniowie muszą mieć okazję do ich wyartykułowania. Również i w tym wypadku istnieje 
wiele możliwości dydaktycznych, które – jak podkreślają Wiesław Wysok i Ewa Bąbol – należy dopa-
sować do możliwości czasowych oraz predyspozycji intelektualnych uczniów. Podsumowanie wizyty 
edukacyjnej w miejscu pamięci – z punktu widzenia pedagogiki pamięci – powinno poruszać także 
aspekty aksjologiczne, nawiązujące do rzeczywistości, w której żyją młodzi ludzie. Dlatego autorzy 
polecają metodę opartą na pracy z wybranymi wypowiedziami osób, które w różny sposób doświad-
czyły tragicznych wydarzeń wojennych. Poruszają one istotne kwestie natury etycznej. Ich analiza 
może skłonić uczniów do stawiania pytań o znaczenie historii we własnym życiu oraz do refleksji nad 
ponadczasowymi wartościami.

Tekst Beaty Król Kilka uwag na temat korzyści z pobytu studyjnego w Muzeum na Majdanku odnosi 
się do projektów przeprowadzonych przez nią z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława 
Staszica w Lublinie w formie workcampów, czyli zajęć zorientowanych na czytanie źródeł, aktywne 
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oprowadzanie i prace fizyczne przy porządkowaniu terenu byłego obozu. Nauczycielka zastanawia 
się, dlaczego powinno się z młodzieżą zwiedzić takie miejsce jak Majdanek oraz co w rzeczywisto-
ści daje młodzieży taka wizyta. Z jej perspektywy wnioski są optymistyczne: wizyta w Muzeum na 
Majdanku zainspirowała uczniów do stawiania samodzielnych pytań, zachęciła do zajmowania się 
przeszłością. Ponadto nastąpił znaczny wzrost zainteresowania historią, co przejawiło się między 
innymi uczestnictwem w konkursach przedmiotowych, czytaniem książek o tej tematyce, pisaniem 
prac badawczych na temat Zagłady w ramach matury międzynarodowej czy udziałem w projektach 
o charakterze interkulturowym.

Zamykający wydawnictwo artykuł Grzegorza Żuka Refleksja w miejscu pamięci. Badania empi-
ryczne wśród uczestników lekcji muzealnych w Państwowym Muzeum na Majdanku zawiera cenne 
spostrzeżenia na temat odbioru miejsca pamięci przez uczniów. Autor podkreśla, że kształtowanie 
postawy refleksyjnej u młodych ludzi należy do najważniejszych celów wychowawczych, a w jego 
realizacji pomóc może na przykład wizyta w miejscu pamięci. Zastanawia się nad pytaniem, na ile 
płeć uczestników wpływa na odbiór narracji historycznej i efekty dydaktyczne. Wyniki jego badań 
empirycznych pokazują, że recepcja konkretnych treści historycznych zależna jest w dużym stopniu 
od płci odwiedzających; i tak u kobiet ich wiodącym elementem jest cierpienie i empatia (emocje), 
u mężczyzn zaś chodzi zazwyczaj o percepcję postaw bohaterskich (akcje). Takie ujęcie sugeruje, że 
istnieje edukacyjna potrzeba merytorycznej modyfikacji treści poznawczych lekcji muzealnych i do-
pasowania ich również do oczekiwań i płci odbiorców. Może to sprzyjać głębszemu emocjonalnemu 
zaangażowaniu zwiedzających oraz wzrostowi zainteresowania tematyką przeszłości.

Na końcu tomu zamieszczono wybór literatury przedmiotu, która może być przydatna we wszyst-
kich fazach organizowanego przedsięwzięcia edukacyjnego. Jako materiał pomocniczy do wykorzysta-
nia w przygotowaniu wizyty w miejscu pamięci do publikacji dołączone zostały kolorowe reprodukcje 
artefaktów. Oryginały pochodzą ze zbiorów PMM.

Autorzy publikacji mają nadzieję, że okaże się ona dla nauczycieli, animatorów i pedagogów 
zainteresowanych pozaszkolną edukacją historyczną zarówno pomocnym środkiem dydaktycznym, 
jak i inspiracją w przygotowaniu, przeprowadzeniu i podsumowaniu zajęć w PMM dla uczniów nie 
tylko lubelskich szkół. Jednak należy przy tym pamiętać, że nie zastąpi ona własnej inwencji twórczej 
i zaangażowania opiekunów młodzieży.

Wiesław Wysok
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Wiesław Wysok, Ewa Bąbol
Państwowe Muzeum na Majdanku

O czym należy pamiętać, przygotowując młodzież do zajęć 
w muzeum  martyrologicznym?

Na wstępie należy podkreślić, że wizyta edukacyjna w muzeum – miejscu pamięci nie zastępuje lekcji 
historii prowadzonej w szkole, w dużym stopniu jednak może ją uzupełnić, wzbogacić lub rozsze-
rzyć. Może też być autonomiczną formą uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze, urzeczywistnianą 
na bazie partnerstwa edukacyjno-kulturalnego między instytucjami szkoły i muzeum. Realizacja 
wszystkich związanych z nią czynności, niezależnie od formy organizacyjnej zajęć, powinna składać 
się z kilku etapów. W klasycznym ujęciu chodzi o trzy podstawowe działania, czyli przygotowanie, 
pobyt w miejscu pamięci oraz jego podsumowanie1.

W wypadku wizyt w byłych nazistowskich miejscach kaźni, obozach koncentracyjnych i zagłady 
mamy do czynienia z krajobrazami i przestrzeniami historycznymi, które mogą wywoływać niezro-
zumienie, uczucie dystansu, w szczególności obciążenia emocjonalne. „Trzeba bowiem pamiętać, że 
zetknięcie się z ogromem upamiętnianej zbrodni i atmosferą towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji, 
przebywanie w autentycznych miejscach, w których rozegrał się dramat i obcowanie z dokumentu-
jącymi go przedmiotami jest trudne nawet dla dorosłego człowieka. Tym bardziej więc konieczne 
wydaje się odpowiednie przygotowanie młodzieży, umożliwienie jej lepszego zrozumienia wielo-
wymiarowości miejsca pamięci, jego symboliki i znaczenia w przestrzeni społecznej”2. Oczywiście 
nawet najlepsze przygotowanie uczniów do wizyty w miejscu pamięci nie łączy się ze stuprocentową 
gwarancją, że w oczekiwany sposób zapadnie ona w ich pamięci i zrealizowane zostaną wszystkie 
zakładane cele, ale z pewnością pomoże stworzyć stosowne warunki i właściwy klimat dydaktyczny 
dla odwiedzenia muzeum upamiętnienia. Praktyka muzealna potwierdza jednoznacznie, że uczniowie, 
którzy zostali dobrze przygotowani do wizyty edukacyjnej znacznie głębiej i jednocześnie bardziej 
świadomie przeżyli spotkanie z miejscem historycznym oraz w większym stopniu byli zainteresowani 
i otwarci na zbieranie doświadczeń w sferze kognitywnej i emocjonalnej niż młodzież, która zwie-
dzała były obóz w sposób „spontaniczny” czy przypadkowy i nie rozumiała celu wizyty w muzeum 

1  W zależności od formy organizacyjnej wizyt edukacyjnych, długości trwania, intensywności i celów samych zajęć 
edukacyjnych, liczba faz może być różna. Niektórzy praktycy wskazują na cztery etapy projektu edukacyjnego, który 
obejmuje: fazę wstępną, fazę przygotowawczą, realizację projektu oraz ewaluację i uwagi refleksyjnego praktyka; inni 
badacze postulują natomiast w edukacji muzealnej pięć faz, tj.: faza wstępna, przygotowanie, realizacja, podsumowanie, 
dokumentacja i prezentacja. Zob. M. Kosior-Szychiewicz, A. Tkaczyk, A. Osoba, I. Kozak, E. Osoba, A. Szadziewska, 
E. Kosowska-Stępniak, „Ludzie ludziom…” – z przeszłości uczymy się na przyszłość. Polsko-niemieckie seminarium 
historyczne, [w:] „Ludzie ludziom…” – z przeszłości uczymy się na przyszłość. Polsko-niemiecki projekt edukacyjny 
zrealizowany w Państwowym Muzeum na Majdanku w dniach 20–25 maja 2007 roku, Lublin 2009, s. 8–28; T. Kranz, 
Edukacja historyczna w miejscach pamięci. Zarys problematyki, Lublin 2009, s. 75.

2  M. Zaborski, Współczesne pomniki i miejsca pamięci w polskiej i niemieckiej kulturze politycznej, Toruń 2011,  
s. 230.
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upamiętnienia3. Uwaga ta dotyczy zwłaszcza uczniów, którzy znajdą się w miejscu pamięci po raz 
pierwszy. Podczas etapu przygotowania następuje wymiana ważnych dla ucznia i nauczyciela informacji 
(cel i przebieg planowanej wizyty, stopień osobistej motywacji młodzieży do udziału w wizycie, pole 
jej zainteresowań historycznych). Odpowiednie przygotowanie powinno brać pod uwagę następujące 
aspekty tematyczne:

Wyjaśnienie idei i celu wizyty w muzeum martyrologicznym

Odwiedzanie muzeum upamiętnienia może być długoletnią tradycją szkoły lub częścią jakiegoś pro-
jektu. Może wypływać także z inicjatywy wychowawcy klasy, nauczyciela języka polskiego, historii 
lub innego przedmiotu. W optymalnym ujęciu wynika ze wspólnej inicjatywy uczniów i nauczy-
ciela. W każdym z wypadków kluczową rolę odgrywa silna motywacja do przeprowadzenia wizyty 
ze strony nauczyciela/opiekuna grupy. Warto uczniom przekazać osobiste refleksje i wyjaśnić, skąd 
wzięła się sama idea wyjścia do miejsca pamięci. Jeśli nauczyciel dysponuje doświadczeniem w orga-
nizacji i przeprowadzaniu wizyt edukacyjnych, powinien podzielić się spostrzeżeniami na ich temat. 
Pomoże to młodzieży zauważyć, że jest osobiście zaangażowany oraz przekonany o celowości tego 
przedsięwzięcia. Należy uczniom ogólnie naszkicować ważność, kontekst i przebieg zajęć, aby mogli 
mentalnie nastawić się na wizytę w muzeum martyrologicznym. Muszą też wiedzieć, że pobyt w takiej 
placówce wiąże się z niedogodnościami różnej natury i jest przede wszystkim wysiłkiem fizycznym 
oraz wyzwaniem intelektualnym i etycznym.

Warunkiem wstępnym powodzenia dydaktycznego wizyty studyjnej jest określenie jej konkret-
nego celu i tematu przewodniego nauczania – uczenia się. Dlatego niezbędna jest w tym zakresie 
wspierana przez pedagoga z muzeum współpraca nauczyciela z uczniami oraz przedyskutowanie 
ich potrzeb edukacyjnych – na przykład „to może być zbadanie jakiegoś szczególnego wycinka in-
teresującego nas okresu historii, poznanie indywidualnych losów i tragedii czy nawiązanie do pracy 
wykona nej w klasie przed wyjazdem do miejsca pamięci”4. Gdy uczniowie przyjeżdżają do muzeum 
upamięt nienia świadomi celu pobytu edukacyjnego i są wystarczająco poinformowani o zakresie 
tematycz nym zajęć, wzrasta zwykle ich otwartość i gotowość do zmierzenia się z trudną problematyką 
historyczną.

3  Badania empiryczne wskazują, że oddziaływanie wizyty w miejscu pamięci na uczniów zależy w dużym stopniu od 
trafnego jej przygotowania. Ponad połowa (54%) badanych studentów z Uniwersytetu w Essen, którzy jako uczniowie 
zwiedzali jedno z miejsc pamięci na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego, stwierdziła, iż byli przez 
nauczycieli dobrze przygotowani do zwiedzania, 35%, że raczej słabo, a 11%, że w ogóle nie było to przeprowadzone. 
Na pytanie, czy ta wizyta miała dla nich znaczenie, jedynie 0,6% uznało, że była „całkowicie nieważna”, dla 14% 
była „raczej ważna”, natomiast dla 46% okazała się „dosyć ważna”, a dla 39% „bardzo ważna”. Wizyty, które zostały 
dobrze przygotowane, w 47% oceniono jako bardzo ważne i tylko w 8% jako raczej nieważne, natomiast w wypadku 
wizyt nieprzygotowanych 32% uznano za (raczej) nieważne i tylko 25% za bardzo ważne. Dane za K. Ahlheim, „Ge-
denkstättenrundbrief”, 2008, nr 144, s. 3–14.

4  Podróż w przeszłość – nauka na przyszłość. Podręcznik dla nauczycieli, FRA – Agencja Praw Podstawowych Unii Eu-
ropejskiej, Wiedeń 2010, s. 29. W szczególności wskazane jest realizowanie tematów nawiązujących do doświadczeń 
i przeżyć rówieśników współczesnej młodzieży np. losy dzieci i małoletnich więźniów. Zob. w tym tomie, W. Wysok, 
Scenariusze aktywnych warsztatów i lekcji muzealnych realizowanych w Państwowym Muzeum na Majdanku. Tematy 
zajęć: „Przecież część serca pozostała tam, na Majdanku". Rzeczywistość obozowa w dzienniku Jadwigi Ankiewicz oraz 
Losy dzieci w obozie koncentracyjnym na Majdanku.
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Rozpoznanie i wzmacnianie motywacji uczniów

Jeśli w grupie są uczniowie, którzy mają już za sobą pierwszą wizytę w miejscu pamięci (zwiedza-
nie z rodzicami lub w ramach wyjazdu klasowego), to warto zapytać ich o refleksje związane z tym 
doświadczeniem (co zapamiętali, jakie wywarło to na nich wrażenie etc.). Pozytywne wspomnienia 
mogą mobilizująco wpłynąć na rówieśników, negatywne zaś pomogą uniknąć ewentualnych błędów 
i pozwolą lepiej przygotować się do wizyty pod względem wyobrażeń i oczekiwań. Przede wszystkim 
jednak należy dowiedzieć się, jak uczniowie, którzy wybierają się tam po raz pierwszy, wyobrażają 
sobie pobyt w takim miejscu. Powinni zostać poinformowani o tym, czego mogą się spodziewać, co 
mogą zobaczyć lub z jakimi uczuciami, trudnościami natury fizycznej i psychicznej zostaną skon-
frontowani. Można też na tym etapie rozpoznać, jaki jest stan wiedzy historycznej związanej z wy-
darzeniami II wojny światowej i stopień zainteresowania nimi wśród uczniów, a także skąd czerpią 
wiedzę na ten temat (media, szkoła, rodzina). Stać się to może okazją do rozmowy o wyobrażeniach 
i stereotypach z tym związanych. Jednym z podstawowych warunków udanej wizyty w miejscu pamięci 
jest właściwa motywacja i gotowość uczniów do aktywnego udziału w procesie nauczania – uczenia 
się. Dlatego niezwykle ważne jest, aby uczniów włączyć zarówno do planowania, jak i – w pew-
nym zakresie – do opracowania scenariusza wizyty w miejscu pamięci. Chęć uczestnictwa w takim 
przedsięwzięciu wzrośnie, jeśli odniosą wrażenie, że robią coś dla siebie, będą mieć poczucie własnej 
podmiotowości oraz realnego wpływu na planowany projekt. Młodzież musi żywić przekonanie, że 
wizyta w muzeum służy jej intelektualnemu i emocjonalnemu rozwojowi, a nie sprostaniu oczekiwań 
ze strony opiekunów.

Motywacje uczniów można próbować wzmocnić na różne sposoby, między innymi przez zachę-
cenie ich do poszukiwania materialnych śladów przeszłości w swoim miejscu zamieszkania, rozmów 
na ten temat w rodzinie bądź z innymi mieszkańcami swojej miejscowości pamiętającymi czasy 
wojny. Jedną z możliwości jest także na przykład zorganizowanie wizyty na zabytkowym cmentarzu 
lub odnalezienie istniejących form upamiętnienia, jak pomniki i tablice pamiątkowe. Nie chodzi 
w tym wypadku o konkretną wiedzę (chociaż to ważny aspekt), lecz głównie o stworzenie osobistych 
odniesień do historii, zmniejszenie jej abstrakcyjności i usytuowanie w konkretnym kontekście geo-
graficznym. Może to skłonić do stawiania indywidualnych pytań i zainicjować w ten sposób właściwy 
proces pracy nad pamięcią.

Nauczyciel musi akceptować fakt i nie okazywać zaniepokojenia czy zdziwienia, jeśli nie wszyscy 
uczniowie w typowej klasie (w praktyce zwykle mniejszość) wyrażają niewymuszone zainteresowa-
nie problematyką historyczną. Wielu z nich może okazywać nie tylko jego brak, ale także odczuwać 
pewien dystans i przymus uczestniczenia w zwiedzaniu. Zmniejsza to znacznie możliwość dydaktycz-
nego wpływania na młodzież podczas procesu nauczania – uczenia się w miejscu pamięci. Dobrym 
rozwiązaniem jest pod tym względem zorganizowanie wizyty w muzeum upamiętnienia na zasadzie 
dobrowolności i współdecydowania. Wzmacnia to dodatkowo gotowość uczestników takich zajęć 
dydaktycznych do wspólnego przeżywania, lepszego zrozumienia i wspierania się w przepracowaniu 
zdobytej wiedzy, wrażeń i emocji. Projekt realizowany z grupą „ochotników” może przynieść też 
więcej satysfakcji, wyzwolić większą aktywność i kreatywność uczniów. W taki sposób można rów-
nież najlepiej zapobiegać zniecierpliwieniu czy znudzeniu młodzieży oraz zwiększyć jej motywacje 
do intelektualnego i emocjonalnego wysiłku.

Autentyczna postawa nauczyciela – jego osobiste zainteresowanie tematem i wrażliwość – może 
także w dużym stopniu zachęcić uczniów do zaangażowania się w przeżycie wizyty w miejscu pamięci. 
Warto pokazać im, że jest to nie tylko miejsce historyczne, ale że wydarzenia z przeszłości nie tracą 
na aktualności, ponieważ doświadczenia związane ze zbrodniami popełnionymi w czasie II wojny 
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światowej dostarczają nam wiedzy o kondycji człowieka w aspekcie uniwersalnym. Wizyta w miejscu 
pamięci pozwala spojrzeć na historię przez pryzmat konkretnego miejsca i konkretnego człowieka – 
zarówno z punktu widzenia ofiary, jak i sprawcy. Umiejętnie wywołanie u młodzieży zaciekawienia 
historią sprzyja koncentracji i może ułatwić przyswojenie treści przekazywanych w trakcie wizyty 
w muzeum – miejscu pamięci. Nawiązanie do szkolnych treści programu nauczania historii lub lekcji 
języka polskiego poruszających tematykę obozową może potencjalnie wzmocnić ciekawość uczniów 
z uwagi na możliwość pogłębienia posiadanej wiedzy oraz „przeżycia” omawianych treści w auten-
tycznej scenerii historycznej.

Ustalenie zasad zachowania

Wcześniejsze określenie reguł zachowania na terenie miejsca pamięci pozwoli uniknąć nieporozumień, 
przykrych sytuacji, dodatkowych pytań, a przede wszystkim pomoże uczniom sprostać różnym wy-
maganiom, jakie nakłada na nich wizyta w miejscu pamięci. Uczestnicy wizyty edukacyjnej powinni 
mieć świadomość, jakie miejsce będą zwiedzali, co tam zobaczą i na jakie trudności w sferze psychicznej 
i fizycznej mogą natrafić. Podczas pobytu studyjnego wyjątkowe znaczenie mają zarówno pokazywane 
pojedyncze artefakty, pozostałości materialne czy ruiny, jak i cały teren miejsca pamięci. Z punktu 
widzenia kultury materialnej jest ono instytucją polimorficzną, która ma status nie tylko pomnika, 
krajobrazu historycznego, muzeum czy nawet atrakcji turystycznej, lecz także, co warto uwypuklić, 
cmentarza, który kryje rzeczywiste szczątki i prochy pomordowanych więźniów. Sprecyzowanie reguł 
zachowania podyktowane jest zatem faktem, że jest to miejsce straszliwych zbrodni, niewyobrażalnego 
cierpienia, śmierci i pochówku tysięcy ludzi, w tym młodzieży i dzieci.

Jednak dystans czasowy i biograficzny do okresu II wojny światowej sprawia, że wydarzenia zwią-
zane z obozem koncentracyjnym – co jest w pełni zrozumiałe – stają się dla współczesnego młodego 
człowieka odległe, abstrakcyjne czy wręcz nierzeczywiste. Muzeum upamiętnienia może być z tego 
powodu postrzegane przez uczniów jedynie jako miejsce stricte turystyczne, zabytek i cel „wycieczki” 
szkolnej. Aby temu przeciwdziałać, należy stworzyć na lekcji przygotowującej wizytę edukacyjną odpo-
wiednią sytuację dydaktyczną, która umożliwi wyjaśnienie i podjęcie dyskusji na temat specyfiki odwie-
dzanego muzeum i pomoże wypracować razem z uczniami „kodeks etycznego zachowania” w miejscu 
pamięci. Uczniowie muszą sami zastanowić się nad tym i odpowiedzieć na pytanie, jakie zachowania 
uważają w takim miejscu za adekwatne. Podmiotowe traktowanie uczniów zwiększy szansę na zrozu-
mienie przez nich, czym jest Majdanek, i wspólną akceptację ustalonych reguł zachowania. Wydaje 
się, że taka partnerska dyskusja na temat właściwego i nieodpowiedniego zachowania się przyniesie 
lepsze rezultaty niż arbitralne i moralne uzasadnienia oraz wskazywanie na „godność tego miejsca”, 
która – z wyżej podanych powodów – nie powinna być jedynym argumentem przemawiającym za 
tym, że niektóre postawy wobec miejsca pamięci należy odrzucić, a inne aprobować.

Ważne jest, aby uczniowie identyfikowali się z takim podejściem i wypracowany kodeks zachowa-
nia uznali za swój. W razie potrzeby nauczyciel może podczas wizyty odwołać się do wcześniejszych 
ustaleń i dzięki temu nie będzie skazany na używanie mało skutecznych w praktyce moralnych po-
uczeń, zakazów i nakazów. Nauczyciel powinien zatem aktywnie wspierać pedagoga miejsc pamięci 
podczas zwiedzania, na przykład poprzez uważną obserwację zachowania swoich uczniów i reago-
wanie na ich postawy, gdy wyda mu się to konieczne. Z trudnym wiekiem dorastania i towarzyszącą 
mu niedojrzałością emocjonalną łączą się różne, typowe dla nastolatków zachowania rówieśnicze, 
które generuje dynamika grupy. Z jednej strony nauczyciel nie może bagatelizować, akceptować czy 
usprawiedliwiać pewnych zachowań uczniów, z drugiej zaś powinien pamiętać, że niektóre reakcje, 
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na przykład arogancja czy śmiech, nie muszą oznaczać, że młodzież nie potrafi uszanować miejsca 
pamięci – może być to sposób na ukrycie prawdziwych emocji, podyktowane obawą przed pokaza-
niem ich rówieśnikom. Uczniowie mogą bardzo przeżywać spotkanie z traumatyczną historią, być 
przepełnieni smutkiem, lękiem czy przerażeniem, ale tych emocji nie chcą uzewnętrzniać, ponieważ 
postrzegają je jako własną słabość, której się wstydzą5.

Refleksja nad tym, jak uczniowie mogą odnieść się do afektywnego aspektu wizyty w miejscu pa-
mięci, oraz właściwe rozpoznanie przez nauczyciela ich stanów uczuciowych może dodatnio wpłynąć 
na sytuację dydaktyczną i zminimalizować negatywny wpływ silnych emocji w czasie zwiedzania 
miejsca pamięci6. Wiąże się to z odpowiedzialnością opiekuna grupy za odpowiednie przygotowanie 
swoich podopiecznych na różne emocjonalne reakcje, które mogą im towarzyszyć podczas zwiedzania 
terenu i wystawy historycznej.

Z praktycznych rzeczy można uczniom podpowiedzieć, że ze względu na rozległy teren muzeum 
warto zabrać odpowiednie ubranie zapewniające właściwą ochronę przed warunkami atmosferycz-
nymi oraz wygodne buty. Jeśli wizyta planowana jest w miesiącach letnich, należy zwrócić uwagę 
na odpowiedni do charakteru miejsca (jako nekropoli) strój. Ponadto uczniowie powinni wiedzieć, 
że istnieje możliwość fotografowania terenu byłego obozu – ale nie w trakcie opowiadania historii 
przez pedagoga miejsc pamięci! – więc zainteresowani mogą przygotować się do tego już wcześniej 
i wykorzystać do tego czas w trakcie przejścia przez teren byłego obozu. Podczas wizyty edukacyjnej 
w miejscu pamięci mogą dzielić się swoimi przemyśleniami i wątpliwościami. Pożądane jest zatem 
aktywne uczestnictwo młodzieży w zwiedzaniu, zadawanie pytań czy artykułowanie wątpliwości. 
Rolą nauczyciela jest tutaj zachęcanie uczniów do aktywności intelektualnej i wchodzenia w interakcję 
z miejscem historycznym i jego historią zdarzeniową.

Oczekiwania wobec wizyty w miejscu pamięci

Zwiedzanie muzeów związanych tematycznie z Holokaustem i innymi zbrodniami nazistowskimi 
wiąże się z artykułowaniem wielu oczekiwań zarówno ze strony miejsca pamięci i nauczycieli, jak 
również młodzieży. Uczniowie mogą wiązać z miejscem pamięci pewne nadzieje na odkrycie „praw-
dziwego” obrazu zdarzeń historycznych, przeżycie „dreszczyku emocji”. Należy im uświadomić, że 
wizyta w muzeum upamiętnienia nie jest równoznaczna z iluzorycznym cofnięciem się w przeszłość 
i bezpośrednim w niej udziałem7. Nie będą też świadkami modnej i praktykowanej dzisiaj często 
inscenizacji (tak zwanych rekonstrukcji) zdarzeń historycznych czy symulacji horroru życia obozowe-
go. Dzisiejsze miejsce pamięci jest bowiem reprezentacją przeszłości, jej pomnikiem. Warto zwrócić 
młodzieży uwagę na te różnice, aby uniknąć pewnego rodzaju rozczarowań. Nie można przy tym nie 
zgodzić się ze stwierdzeniem, że na terenie miejsca pamięci silniej odczuwa się związek z przeszłością 
niż w czasie tradycyjnej lekcji w budynku szkolnym. Pomagają w tym na pewno obiekty poobozowe 

5 Przygotowanie do wizyty w Muzeum i Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau. Pakiet europejski – wskazówki dla na-
uczycieli i edukatorów, red. A. Białecka, K. Oleksy, F. Regard, P. Trojański, Oświęcim 2013, s. 160.

6  Chodzi o postawy, które mogą być mylnie interpretowane przez innych odwiedzających, a w praktyce są wyrazem 
emocjonalnych mechanizmów ochronnych, ponieważ „w celu obrony przed skrajnymi uczuciami uczniowie czasem 
mogą zachowywać się w sposób, który uznawany jest za niewłaściwy: wymienianie niegrzecznych uwag, hałaśliwe 
zachowanie się, śmiech lub przeszkadzanie innym […]. Może też pojawić się emocjonalny język ciała (trzymanie się 
za ręce, tulenie się, pocieszanie się, wysyłanie wiadomości), który służy potwierdzeniu własnego człowieczeństwa”. 
Przygotowanie do wizyty w Muzeum i Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau…, s. 29.

7  W. Wysok, Edukacja w muzeach upamiętnienia in situ. Postulaty, możliwości i granice oddziaływania dydaktycznego, 
[w:] Edukacja muzealna w Polsce. Aspekty, konteksty, ujęcia, red. W. Wysok, A. Stępnik, Lublin 2013, s. 57.
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i relikty zachowane na terenie byłego obozu8. Inną kwestię stanowi poruszana tematyka – uczniowie 
nie mogą oczekiwać, że wizyta w miejscu pamięci dostarczy im wszystkich potrzebnych informacji 
na temat wydarzeń związanych z II wojną światową. Pobyt studyjny w muzeum martyrologicznym 
skupiony jest zwykle na samym oryginalnym miejscu i ogranicza się najczęściej do poznania jego hi-
storii oraz związanych z nim losów konkretnych ludzi. Wskazane jest, „żeby przed wizytą uczniowie 
poznali i zrozumieli ogólny kontekst historyczny, kontekst historyczny danego miejsca i jego powią-
zanie z innym tego typu miejscami. Na przykład obóz koncentracyjny zbudowany w celu zastraszania 
więźniów i odebrania im woli życia poprzez zmuszanie do niewolniczej pracy w nieludzkich warun-
kach był czymś innym niż obóz zagłady czy pracy. Obozy zagłady zostały zaplanowane i zbudowane 
tylko i wyłącznie w celu zamordowania ludzi do nich deportowanych, natomiast obozy pracy były tak 
zbudowane, aby mogły pomieścić wielką liczbę ludzi skazanych na niewolniczą pracę”9. W ramach 
przygotowania do wizyty w miejscu pamięci uczniowie mogą zdobyć takie informacje indywidualnie, 
korzystając z różnych źródeł informacji (na przykład internet), lub uzyskać je od nauczyciela.

W związku z wizytą w miejscu pamięci mogą pojawiać się oczekiwania przerastające intelektu-
alne czy emocjonalne możliwości uczniów. Ogólnie odnoszą się one do dwóch sfer: do istoty samego 
miejsca pamięci oraz wymagań opiekunów. W pierwszym wypadku należy pamiętać, że muzea mar-
tyrologiczne nie są przestrzeniami moralnie i afektywnie obojętnymi. Ich charakter i specyfika jako 
historycznych miejsc zbrodni, realnych cmentarzy, pomników i nośników pamięci może wywoływać 
nie tylko określone, nieraz trudne do udźwignięcia przez uczniów emocje. Przede wszystkim generują 
one – co zrozumiałe – konkretne przesłanie moralne, imperatyw wspominania i postawy szacunku 
wobec cierpienia i śmierci niewinnych ofiar. W tym kontekście pojawiają się często arbitralne uwagi 
i sugestie formułowane pod adresem uczniów ze strony nauczyciela, podyktowane zazwyczaj dobrymi 
chęciami, mogą one jednak wytworzyć w niezamierzony sposób atmosferę moralnej presji. Dotyczy 
to na przykład zbyt stanowczego pouczania młodzieży o ważności tematu czy oczekiwań automa-
tycznego utożsamiania się z poglądami opiekunów i pracowników muzeum. Trzeba liczyć się z tym, 
że intensywne zajmowanie się tak trudnym tematem, jak historia Majdanka może przysparzać mło-
dzieży w wieku dorastania naprawdę dużych trudności i problemów, dlatego wymagają one wspólnego 
omówienia. Pojawiające się czasami ambiwalencje dotyczące percepcji miejsca pamięci mogą wywołać 
u młodzieży dezorientację poznawczą lub etyczną, niepewność, a nawet swego rodzaju poczucie winy, 
szczególnie w sytuacji, kiedy oczekuje się od nich okazywania określonych stanów uczuciowych czy 
emocjonalnych (powagi, szoku etc.)10.

 8  Widok zachowanych reliktów poobozowych ma niewątpliwie duży wpływ na odbiór miejsca pamięci przez odwie-
dzających. Jak dowodzą badania empiryczne, „od wizyt w takich muzeach oczekują oni najczęściej, zwłaszcza osoby 
młode, przeżycia emocjonalnego, a więc możliwości – jak zostało to ujęte w jednej z poruszających tę problematykę 
książek – «zobaczenia na własne oczy, do czego zdolny jest człowiek». W przypadku miejsc historycznych pozbawio-
nych obiektów poobozowych wizualizacja przeszłości ogranicza się do autentyzmu samego miejsca i zachowanych 
niematerialnych śladów przeszłości. Jednakże aura takich miejsc może również dawać poczucie «dotykania» i «od-
czuwania» historii, zmniejszając dystans między przeszłością i teraźniejszością. Z przeprowadzonych na Majdanku 
i w Bełżcu jakościowych badan porównawczych wynika, że w opinii zwiedzających muzea z dużą ilością reliktów 
unaoczniają proces zagłady, a miejsca pamięci bez obiektów – skutki tego procesu, których dobitnym odzwierciedle-
niem jest całkowite zatarcie śladów zbrodni”. T. Kranz, Po co młodzież ma przyjeżdżać do takich miejsc jak Treblinka?, 
[w:] Co wiemy o Treblince? Stan badań, red. E. Kopówka, Siedlce 2013, s. 19.

 9  Podróż w przeszłość – nauka na przyszłość…, s. 28.
10  Uczeń może w tym względzie doświadczyć dysonansu, jeśli stwierdzi, że nie jest tak smutny, jak myślał, a wizyta nie 

zrobiła na nim wielkiego wrażenia. Należy to bez względnie respektować, ponieważ percepcja miejsca historyczne-
go ma charakter indywidualny, dlatego reakcje zwiedzających mogą być bardzo różne. Ewaluacje przeprowadzane 
z młodymi ludźmi w kontekście międzynarodowym potwierdzają ponadto, że podczas wizyty w miejscu pamięci 
nieraz czuli się pod presją, głównie w sytuacji, „kiedy ich reakcje emocjonalne były tłumione przez nauczyciela, 
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Arbitralne podejście, chęć narzucania uczniom jedynie słusznych wniosków i nauk płynących 
z przeszłości czy moralizowanie mogą nie tylko utrudniać sam proces uczenia się, lecz także wzbudzić 
u młodzieży zniechęcenie czy opór11. Podmiotowe traktowanie uczniów jako partnerów projektu 
może pomóc im w uporaniu się z licznymi związanymi z pobytem w muzeum martyrologicznym 
przeżyciami i spostrzeżeniami. Nie należy jednocześnie zapominać, że na percepcję miejsca pamięci 
wpływ mają także pozamerytoryczne czynniki, takie jak pogoda, duża liczba zwiedzających i związany 
z tym tłok na ekspozycji historycznej. Nie sprzyjają one koncentracji, spokojnej zadumie czy kontem-
plowaniu tragedii ofiar obozu, mogą za to wywoływać ogólną dekoncentrację, zniecierpliwienie czy 
irytację młodzieży.

Ponadto powinno się uwrażliwić uczniów na fakt, że nie będą najprawdopodobniej jedynymi 
zwiedzającymi na terenie muzeum, którym ich niewłaściwe zachowanie może przeszkadzać. Obok 
nich będą być może przebywać grupy młodzieży z innych krajów o odmiennej kulturze pamięci oraz 
sposobach przeżywania i upamiętniania przeszłości12. Problematyka wielości pamięci o doświad-
czeniu Holokaustu i innych zbrodniach nazistowskich nie jest z reguły tematem narracji w czasie 
zwiedzania wystawy historycznej czy przygotowania do pobytu studyjnego, ale zwiedzający często 
konfrontowani są z tym zjawiskiem. Zarówno pedagog miejsc pamięci, jak i nauczyciel powinni wska-
zać młodzieży na istniejące różnice w tym względzie, wyjaśnić, skąd się one biorą, a także zachęcić 
do poznawania różnych tradycji wspominania i pamiętania o II wojnie światowej oraz wchodzenia 
z nimi w dialog. Należy także tłumaczyć uczniom, że zwiedzający mogą mieć bardzo różny stosunek 
do oglądanego muzeum upamiętnienia i przyjeżdżać tutaj na przykład jedynie z ciekawości (modne 
miejsce turystyczne), dla zdobycia wiedzy, a także po to, żeby oddać ofiarom należyty hołd i wyrazić 
swój szacunek, okazać empatię.

Rytuały upamiętniające

W organizację wizyty w miejscu pamięci uczniowie powinni być zaangażowani już na etapie pla-
nowania. Aktywne włączenie ich do przygotowania wizyty edukacyjnej w miejscu pamięci czyni 
ich podmiotami procesu dydaktycznego. Dotyczy to również kwestii upamiętnienia ofiar w ramach 

przewodnika lub kolegów, ale także wtedy, gdy wyczuwali, że oczekuje się od nich jakiejś określonej reakcji. Skutkiem 
odczuwanej presji może być demonstracja niepożądanego zachowania ze strony uczniów, którego potem sami nie 
potrafią wytłumaczyć i którego sami się wstydzą. Zaczynają chichotać, nie uważają, przeszkadzają albo w inny sposób 
próbują ukryć przed rówieśnikami swoje emocje. Inna strategia stosowana przez uczniów w takich sytuacjach to 
nadmierne skupienie uwagi na szczegółach technicznych, dzięki czemu stwarzają dystans wobec bolesnej dla siebie 
sytuacji, w której się znajdują”. Podróż w przeszłość – nauka na przyszłość…, s. 37.

11  W opinii wybitnego dydaktyka historii Alojzego Zieleckiego wpływ na pożądaną zmianę postawy ucznia można 
osiągnąć przez wzbogacenie jego wiedzy i łączenie określonych treści z komponentami emocjonalnymi. Ponadto 
należy uwzględnić jego aktywność, prezentować argumenty za i przeciw; nie jest natomiast wskazana żadna przesada 
w tym zakresie, ponieważ nadmiar wiadomości, zbyt wyraziste argumenty, zbyt częste stosowanie identycznych za-
biegów metodycznych, powtarzanie modeli rozumowań i argumentacji, a w szczególności komunikaty o charakterze 
pouczeń, mogą wywołać znużenie i sprawić, że uczniowie przybiorą postawy obronne. Zob. A. Zielecki, Kształtowanie 
postaw w nauczaniu historii, „Wiadomości Historyczne”, 1998, nr 4, s. 238–239.

12  Przykładem takiej sytuacji mogą być zorganizowane wizyty grupy młodzieży z Izraela, które zwiedzają miejsca 
pamięci związane z Holokaustem – takie jak Majdanek – najczęściej w jednolitych strojach z narodowymi flagami, 
w asyście ochrony i policji. Ich widok może budzić u polskich uczniów zarówno zainteresowanie, jak i wywołać 
kontrowersje, pewne zdziwienie oraz wiele pytań, na które pedagog miejsc pamięci oraz nauczyciel powinni sta-
rać się rzeczowo odpowiedzieć. Wyjaśnienia mają przeciwdziałać pojawianiu się nowych stereotypów oraz służyć 
uwrażliwianiu i akceptacji innych sposobów organizowania wizyt w miejscach pamięci, uwarunkowanych zarówno 
kulturą pamięci danego kraju, jak i państwową polityką historyczną.
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uroczystości kończących wizytę edukacyjną. Nauczyciel powinien poruszyć ten temat w trakcie 
przygotowania wyjścia do muzeum i zapytać uczniów, co sądzą o zorganizowaniu uroczystości upa-
miętniającej ofiary obozu. Jest to bardzo ważny moment podczas pobytu edukacyjnego. Pojawiająca 
się potrzeba symbolicznego zwrócenia ofiarom godności, okazania respektu, związana jest z głównie 
z przyswojonymi treściami historycznymi i świadomością, że tylu niewinnych ludzi pozbawiono nie 
tylko życia, ale także czci i człowieczeństwa, grzebiąc i paląc ich ciała bez najmniejszego śladu szacunku. 
Oglądanie zdjęć, słuchanie opowieści o upokarzanych, bitych i mordowanych ludziach budzić może 
u uczniów bezradność i bezsilność wobec ogromu cierpienia. Rytuał w hołdzie ofiarom może więc 
pełnić funkcję łagodzącą przeżycia, przywracającą właściwy ład etyczny i system wartości. Dlatego 
musi być odebrany przez uczniów jako autentyczne, a nie narzucone doświadczenie.

Należy zatem wzmocnić u nich poczucie wpływu na tę sytuację i umożliwić dyskusję oraz wy-
artykułowanie różnych pomysłów i koncepcji odnośnie do formy upamiętnienia. Uczniowie mogą 
jako grupa złożyć wieniec, zapalić znicze (jest to możliwe jedynie w miejscach wyznaczonych, dlatego 
wcześniej należy uzyskać informację na ten temat u pracownika muzeum) lub przeczytać wiersz, 
zaśpiewać przygotowaną wcześniej pieśń. Z uwagi jednak na osobisty charakter przeżyć, jakie towa-
rzyszą wizycie edukacyjnej, wskazane jest pozwolić uczniom (o ile czas i warunki temu sprzyjają) 
na bardziej indywidualne wyrażenie swoich przeżyć i pożegnanie z miejscem pamięci. Każdy uczeń 
może w wybranym przez siebie miejscu, które wywarło na nim szczególne wrażenie, położyć jakiś 
znak pamięci (kwiat, kamień, tabliczkę z imieniem ofiary itp.). Warto jednak zdać się na kreatywność 
młodzieży i wspólnie uzgodnić taką formę refleksji i rytuału wspominania ofiar, która w najbardziej 
adekwatny sposób wyrazi emocje, przeżycia i doświadczenie uczniów związane ze zwiedzaniem byłego 
obozu koncentracyjnego.

Konkluzje praktyczne

Opiekun grupy, planując wizytę edukacyjną w muzeum upamiętnienia na Majdanku, powinien 
zapoznać się z ofertą edukacyjną muzeum, na przykład przez stronę internetową www.majdanek.eu 
lub przez kontakt z pracownikiem odpowiedzialnym za przygotowanie i przeprowadzenie projektu 
edukacyjnego. Osobista rozmowa wzmacnia zaufanie i sprzyja kooperacji. Nauczyciel musi dobrze 
przemyśleć własne cele dydaktyczne i skonfrontować swoje wyobrażenia na ten temat z pracownikiem 
pedagogicznym w muzeum. Zaleca się wcześniejsze poznanie przez opiekuna grupy samego miejsca 
pamięci. „Może to się odbyć w ramach wstępnej wizyty w muzeum lub udziału w organizowanym 
tutaj seminarium metodyczno-szkoleniowym na temat projektów edukacyjnych. Celem spotkania jest 
uzyskanie przez nauczyciela dobrej orientacji w zakresie bazy dydaktycznej i różnorodnych możli-
wości edukacyjnych, jakimi dysponuje miejsce upamiętnienia na Majdanku”13. Forma organizacyjna 
i temat zajęć muszą być dopasowane do zainteresowań oraz możliwości wiekowych, intelektualnych 
i emocjonalnych młodzieży. Dlatego bardzo istotne jest ustalenie szczegółów wizyty edukacyjnej 
i podział zadań oraz odpowiedzialności za jej przebieg między pedagogiem miejsca pamięci a na-
uczycielem. Istota takiej współpracy, od której w dużym stopniu zależy wynik wizyty edukacyjnej 
w miejscu pamięci, polega przede wszystkim na aktywnym zaangażowaniu obu stron oraz wymianie 
pomysłów, wątpliwości.

13  W. Wysok, Zasady współpracy pracowników pedagogicznych muzeów w miejscach pamięci i nauczycieli przy realizacji 
projektów edukacyjnych – uwagi praktyczne, [w:] Wizyty edukacyjne w Państwowym Muzeum na Majdanku. Poradnik 
dla nauczycieli, red. T. Kranz, Lublin 2012, s. 65–66.
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Przed wyjściem do muzeum upamiętnienia wskazane jest przeprowadzenie rozmowy z ucznia-
mi na temat ich oczekiwań i motywacji związanych z planowanym przedsięwzięciem edukacyjnym. 
W optymalnej wersji mogą oni wypowiedzieć się na ten temat w formie pisemnej (miniankieta), po-
nieważ „jest to ważne dla stworzenia w grupie atmosfery sprzyjającej wizycie edukacyjnej, a także dla 
lepszego zrozumienia decyzji uczniów. Ponadto tego rodzaju wypowiedzi będą stanowić użyteczny 
materiał porównawczy w fazie podsumowania projektu”14. Chodzi głównie o prześledzenie procesów 
i zmian, jakie mogły się dokonać w myśleniu i postawach uczniów pod wpływem przeżyć związanych 
z odwiedzinami w miejscu pamięci.

Nie należy traktować przedstawionych powyżej propozycji opcji tematycznych jako wiążących 
w czasie realizacji zadań, lecz jako pomysły i wskazówki dydaktyczne. Z uwagi bowiem na wielość 
aspektów towarzyszących przygotowaniu wizyty w miejscu pamięci (sfera merytoryczna, oczekiwań, 
motywacji, zakres aktywnej partycypacji młodzieży itp.) nauczyciel nie będzie w stanie wdrożyć ich 
wszystkich do lekcji przygotowującej; powinien jednak – uwzględniając czas, jakim dysponuje – wy-
brać jedynie te z nich, które uzna za najbardziej adekwatne z punktu widzenia potencjalnych korzyści 
dydaktycznych i wychowawczych, sprawnego i efektywnego przeprowadzenia zajęć w muzeum oraz 
zainteresowań i możliwości intelektualno-emocjonalnych swoich uczniów. Chodzi też o uświadomienie 
sobie przez opiekuna młodzieży złożoności procesów dydaktycznych obecnych już w toku przygo-
towania wyjazdu do muzeum martyrologicznego oraz wyzwań z tym związanych. Omówione tutaj 
ogólnie sugestie mogą być także pomocne w wypracowaniu przez nauczyciela własnego scenariusza 
lekcji przygotowującej młodzież do pobytu w muzeum upamiętnienia.

14  Tamże, s. 70.
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Analiza fotografii obozowych artefaktów jako metoda 
przygotowania do wizyty  w Państwowym Muzeum na Majdanku

Na temat treści i metod merytorycznego przygotowania1 uczniów do wizyty edukacyjnej w miejscu 
pamięci istnieją różne opinie i ujęcia dydaktyczne2. Kluczową kwestią, którą w związku tym należy 
rozważyć, wydaje się pytanie, co tak naprawdę powinni wiedzieć uczniowie przed wizytą w muzeum 
upamiętnienia. Ile muszą znać faktów, pojęć czy terminów związanych z obozami nazistowskimi i na ile 
dzięki wiedzy na ten temat łatwiej będzie im rozumieć i przyswajać treści przekazywane oraz oglądane 
w czasie pobytu edukacyjnego w muzeum martyrologicznym? Kolejne ważne pytanie brzmi: na czym 
ma właściwie polegać przygotowanie do wizyty w tak trudnej emocjonalnie przestrzeni historycznej, 
jaką jest były obóz koncentracyjny czy zagłady? Na jakie elementy przygotowania kłaść szczególny 
nacisk – intelektualne, wychowawcze, afektywne? I wreszcie, czy przyswajanie wiedzy faktograficznej 
jest adekwatną i efektywną metodą przygotowawczą?

Niektóre podejścia dydaktyczne w tym zakresie postulują między innymi realizację w szkole lekcji 
poświęconej na przykład podstawowym funkcjom obozu koncentracyjnego (chodzi o zrozumienie 
i rozróżnianie takich pojęć jak obóz koncentracyjny, obóz zagłady, obóz pracy, Holokaust). Polega to 
na przygotowaniu przez uczniów krótkich wystąpień wprowadzających w ten temat, na podstawie ma-
teriałów – źródeł historycznych, zdjęć – dostarczonych przez nauczyciela lub zdobytych samodzielnie. 
Uzyskane informacje prezentują w klasie w sposób przystępny do wieku i możliwości intelektualnych 
rówieśników (prezentacja multimedialna, prezentacja zdjęć z komentarzem historycznym)3.

Formą przygotowania pobytu studyjnego w miejscu pamięci może być także spotkanie z osobą, 
która pamięta czas wojny i przeżyła na przykład obóz, getto czy w inny sposób stała się uczestnikiem 
lub świadkiem ważnych wydarzeń historycznych. Osobiste relacje ocalonych są niezwykłym świade-
ctwem i źródłem poznania przeszłości. Dają uczniom wgląd w indywidualne losy i wrażliwość świadka, 
pozwalają lepiej wyobrazić sobie historię. Przed rozmową należy wyjaśnić uczniom, na czym polega 
wyjątkowość takiego spotkania, szczególnie w kontekście nieuchronnej wymiany pokoleń. Zbliża się 
bowiem moment, w którym ocaleni i prześladowani nie będą mogli swoimi wspomnieniami przyczynić 
się do utrwalania pamięci o doświadczeniach wojennych. Warto w tym kontekście nawiązać do pytania 

1  Na temat innych aspektów fazy przygotowawczej zob. w tym tomie: W. Wysok, E. Bąbol, O czym należy pamiętać, 
przygotowując młodzież do zajęć w muzeum martyrologicznym?

2  Por. Przygotowanie do wizyty w Muzeum i Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau. Pakiet europejski – wskazówki dla 
nauczycieli i edukatorów, red. A. Białecka, K. Oleksy, F. Regard, P. Trojański, Oświęcim 2013; Pamiętamy, pamiętam… 
Pomorze Gdańskie i obóz Stutthof 1939–1945. Materiały edukacyjne, red. K. Pawlaczyk, M. Owsiński, Warszawa–Sztu-
towo 2012; Nichts als alte Mauern? Die Mauthausen Guideausbildung. Handbuch zur Vor-und Nachbereitung von 
Besuchen an KZ-Gedenkstätten, Ch. Bauer, A. Baumgartner, W. Mernyi (Hrsg.), B. 2, Wien 2009, Podróż w przeszłość – 
nauka na przyszłość. Podręcznik dla nauczycieli, FRA – Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Wiedeń 2010.

3  Zob. Przygotowanie do wizyty w Muzeum i Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau…, s. 65–81.
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o przyszłość wspominania tego rozdziału historii: w jaki sposób może w ogóle wyglądać pamięć o ofia-
rach zbrodni nazistowskich? Czy rozmowy ze świadkami można w jakiś sposób zastąpić? Młodzież 
powinna przygotować pytania, które chciałaby zadać świadkowi czasu. Kreatywną formą takiego 
spotkania jest przeprowadzenie wywiadu i udokumentowanie go w wybranej formie. Po wysłuchaniu 
relacji należy przeprowadzić jej analizę, zapytać uczniów o zagadnienia, które wzbudziły największe 
zainteresowanie, ponieważ istnieje możliwość rozwinięcia ich przy zwiedzaniu muzeum upamiętnie-
nia. Otwarte pytania, wątpliwości, jakie pojawiły się w trakcie rozmowy, młodzież może zabrać z sobą 
do miejsca pamięci, aby tam samodzielnie szukać na nie odpowiedzi. Spotkanie z ocalonym można 
dodatkowo wykorzystać do zastanowienia się nad problemami, którymi uczestnicy zajęć pozaszkol-
nych chcieliby się zająć intensywniej w czasie zwiedzania wystawy historycznej4.

Tematyka zajęć warsztatowych przygotowujących do wizyty w muzeum upamiętnienia obej-
mować może wiele aspektów i przybrać charakter interdyscyplinarny. Chodzi o to, by pomóc ucz-
niom w odpowiedzi na następujące pytania: jakie są mechanizmy i konsekwencje powstawania stereo-
typów i uprzedzeń? Kto i z jakiego powodu wymordował miliony ludzi? Jak mogło dojść do takiej 
zbrodni w Europie XX wieku?5 Taka lekcja wymaga jednak odpowiednio długiego czasu dla jej 
przeprowadzenia, dużego zaangażowania ze strony nauczyciela oraz zainteresowania i motywacji ze 
strony uczniów.

Jeden z najbardziej znanych wariantów przygotowania wyjścia do muzeum martyrologicznego 
uwzględnia metodę Brainstorming6 („burza mózgów z błyskawicami”). Jest to klasyczne wprowadze-
nie w temat, gdzie głównie chodzi o zbieranie wyobrażeń, które łączą się z określonym hasłem. Na 
środku tablicy (tradycyjna albo flipchartowa) nauczyciel wypisuje jedno lub kilka haseł (na przykład 
„Majdanek – obóz koncentracyjny”, „II wojna światowa” lub inne wymyślone przez nauczyciela). 
Pojęcie wyjściowe powinno być na tyle pojemne, żeby mogło pomieścić całe spektrum skojarzeń. 
Uczniowie prezentują własne spontaniczne asocjacje, a nauczyciel zapisuje je na tablicy. Jeśli zapisane 
skojarzenie nie jest zrozumiałe lub wymaga dokładniejszego wytłumaczenia, należy dorysować znak 
błyskawicy, co oznacza, że powinno zostać jeszcze raz przedyskutowane. Ważne jest, aby prowadzący 
zajęcia porządkował i układał w grupy tematyczne formułowane przez uczniów idee, ewentualnie 
uzupełniał je. Jeśli na tablicy zapisano na przykład „Polacy/Żydzi jako ofiary”, można jeszcze zapytać 
uczniów o inne grupy prześladowanych. Grupowe skojarzenia i dyskusja pomagają w ustaleniu zna-
jomości tematu wśród uczniów i stwierdzeniu, gdzie występują braki, a co budzi ich szczególne zain-
teresowanie. Można dzięki temu również uzyskać informacje na temat dynamiki grupy, aktywności 
intelektualnej czy bierności konkretnych uczniów. Każdy uczestnik zajęć powinien mieć możliwość 
wypowiedzenia się, ale nie może być do tego przymuszany; należy raczej dążyć do zachęcania uczniów 
do wypowiadania się.

4  Wobec faktu odchodzenia pokolenia wojennego z czasem coraz trudniej będzie o zaaranżowanie spotkania ze świad-
kiem historii. Opcja alternatywna, która oczywiście nie zastąpi żywej pamięci przeszłości, polega na obejrzeniu przez 
młodzież krótkiego (około trzydziestominutowego) filmu wprowadzającego do tematyki obozowej, który składa się 
z fragmentów wspomnień byłych więźniów utrwalonych w formie nagrań wideo. Metoda ta pozwala na personali-
zację przeszłości już w fazie przygotowania do wizyty w miejscu pamięci i skierowanie uwagi uczniów na właściwy 
podmiot narracji muzealnej, jakim są przeżycia i doświadczenia ocalonych z Majdanka. Szczególnie ważne wydają 
się być następujące aspekty dydaktyczne: uczniowie zostają włączeni w proces edukacyjny przez biograficzne ujęcie 
tematu historycznego; ewentualne pytania, własne zainteresowania mogą zabrać z sobą do muzeum pamięci; indy-
widualne losy byłych więźniów umieszczone zostaną w szerszym kontekście historycznym i związane z konkretnym 
obiektem upamiętnienia.

5  Przygotowanie do wizyty w Muzeum i Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau…, s. 51–64.
6  Por. Nichts als alte Mauern? Die Mauthausen Guideausbildung. Handbuch zur Vor-und Nachbereitung von Besuchen 

an KZ-Gedenkstätten…, s. 111.
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Innym pomysłem umożliwiającym przygotowanie wizyty w miejscu pamięci jest wspólne uświa-
domienie sobie oraz przedyskutowanie w klasie związanych z nią oczekiwań i obaw. Uczniowie 
otrzymują od nauczyciela dwie karteczki w różnych kolorach. Na jednej z nich zapisują hasłowo 
swoje oczekiwania (mogą one dotyczyć na przykład zagadnień tematycznych, przebiegu wizyty, 
sposobu zwiedzania, formy wspólnego upamiętnienia, zachowania się), na drugiej obawy (na przy-
kład niepokój, strach przed nową sytuacją, trudny temat, czy sprostam emocjonalnie, czy wizyta 
nie przygnębi mnie?). W drugiej fazie lekcji tworzy się małe zespoły (trzy-, pięcioosobowe), które 
dyskutują nad tym, co poszczególni uczniowie zapisali na karteczkach. Na zakończenie zajęć każda 
z grup przed stawia swoje spostrzeżenia na forum klasy, a nauczyciel zbiera je i porządkuje. W ten 
sposób powstaje „psychologiczny” obraz grupy, a także punkt odniesienia do dyskusji po zakończeniu 
wizyty (chodzi między innymi o pytanie, które obawy były uzasadnione, które nie, i na ile spełniły 
się oczekiwania uczniów).

Przygotowanie wizyty edukacyjnej w muzeum upamiętnienia może zatem mieć, jak pokazują wy-
brane przykłady, zróżnicowane cele i charakter. Należy przy tym uwzględnić specyfikę danego muzeum 
martyrologicznego7. Można opierać się na różnych środkach i metodach dydaktycznych. Niektóre z nich 
kładą nacisk na wiedzę merytoryczną, inne preferują aspekty emocjonalne, skojarzeniowe. Z uwagi 
na to, że nauczyciel/opiekun najlepiej zna swoich uczniów, powinien sam wybrać optymalny wariant 
przygotowania do wizyty w miejscu pamięci, pasujący do możliwości intelektualnych młodzieży 
czy preferowanych przez nią form pracy. Planując na przykład kilkudniowe projekty edukacyjne czy 
programy o charakterze międzynarodowym, faza przygotowania będzie o wiele dłuższa i obejmować 
musi kilka spotkań z młodzieżą poświęconych organizacyjnym i merytorycznym aspektom całego 
przedsięwzięcia oraz kontaktom i różnym uzgodnieniom z wszystkimi partnerami projektu8.

W praktyce jednak większość grup szkolnych zwiedza muzea – miejsca pamięci w ramach kilku-
godzinnego pobytu na terenie byłego obozu i wystawy historycznej. To powoduje, że niewiele z nich 
może przeznaczyć dostatecznie dużo czasu przed wizytą na intensywne zajęcie się tym zagadnieniem. 
Kłopoty organizacyjne, deficyt czasu i brak odpowiednich narzędzi dydaktycznych sprawiają, że 
młodzież przyjeżdża do miejsc pamięci często bez żadnego przygotowania.

7  Muzea upamiętniające ofiary nazizmu powstałe na terenach byłych obozów są przestrzeniami o bardzo zróżnicowa-
nym krajobrazie historyczno-kulturowym, który – oprócz wystaw historycznych i ekspozycji plenerowych – w dużym 
stopniu warunkuje oddziaływanie dydaktyczne na zwiedzających, w szczególności na młodzież szkolną. Niektóre 
z nich posiadają licznie zachowane budynki, archiwalia, artefakty i inne pozostałości materialne (na przykład Mu-
zeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum na Majdanku czy Muzeum w Sztutowie). Takie miejsca pamięci jak Bełżec, 
Sobibór czy Treblinka charakteryzują się natomiast brakiem zabudowy poobozowej. Dlatego trudno jest w praktyce 
zastosować jakąś jedną uniwersalną metodę przygotowania do wizyty w miejscu pamięci. Bez wątpienia należy 
uwzględnić jego specyfikę. W wypadku miejsc historycznych pozbawionych widocznych pozostałości materialnych, 
gdzie nie ma możliwości naturalnej wizualizacji przeszłości, uwagę należy skupić na aspektach poznawczych; mło-
dzież powinna być intensywnie przygotowana do wizyty edukacyjnej pod względem merytorycznym (zapoznanie 
się z historią, relacjami świadków, obejrzenie filmu dokumentalnego/fabularnego itp.). Zwiedzający muszą podjąć 
duże wyzwanie intelektualne i zmierzyć się w nim z nieobecnością i świadomością pustki miejsca jako kategorią 
reprezentacji przeszłości. Warto też inaczej spojrzeć na cele i formy pracy edukacyjnej w takich miejscach. W tym 
kontekście postuluje się między innymi, aby samą „wizytę skoncentrować na aurze powstałej w konfrontacji wiedzy 
merytorycznej uczniów z odczuciami inspirowanymi obcowaniem z pomnikiem oraz pustką po byłym ośrodku 
zagłady”. R. Szuchta, Edukacja w miejscu pamięci – próba nowego spojrzenia na wyjazdy edukacyjne młodzieży do 
miejsc pamięci na przykładzie byłego obozu zagłady w Treblince, [w:] Co wiemy o Treblince? Stan badań, red. E. Ko-
pówka, Siedlce 2013, s. 41.

8  Na ten temat zob. między innymi Międzykulturowe projekty edukacyjne realizowane w Państwowym Muzeum na 
Majdanku na przykładzie polsko-niemieckich warsztatów historycznych, [w:] „Ludzie ludziom…” – z przeszłości uczymy 
się na przyszłość. Polsko-niemiecki projekt edukacyjny zrealizowany w Państwowym Muzeum na Majdanku w dniach 
20–25 maja 2007 roku, Lublin 2009.
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Proponowana i opisana poniżej metoda przygotowania uczniów do wizyty w Państwowym Mu-
zeum na Majdanku, polegająca na pracy z fotografiami obozowych artefaktów, próbuje sprostać 
tym trudnościom, a jednocześnie ma, jak się wydaje, wiele zalet dydaktycznych9. Przede wszystkim 
umożliwia uczniom wejście w dialog z historią byłych więźniów i miejsca – obozu koncentracyjnego 
w sposób niekonwencjonalny, aktywny i twórczy zarazem. Nadaje się również dla młodzieży, która 
nie wykazuje specjalnego zainteresowania historią. Buduje zaangażowanie i utrzymuje koncentrację 
uczniów. Pozwala na formalną zmianę relacji między młodzieżą a nauczycielem na bardziej partner-
ską. Podczas zajęć uczestnicy wyjazdu studyjnego mogą rozwinąć swoje wyobrażenia oraz w jakimś 
stopniu uzyskać „inną” wiedzę na temat byłego miejsca zagłady i ludzi z tym miejscem związanych. 
Będą mieli także możliwość ćwiczenia pewnych umiejętności (współpracy, obserwacji i rozumowania) 
oraz kształtowania postawy empatii i szacunku wobec pamięci o ofiarach.

Rekomendowana metoda opiera się ponadto na skojarzeniach, uruchamia wyobraźnię, daje możli-
wość zaangażowania wszystkich uczniów w proces uczenia się, a odejście od podręcznika czy typowego 
przekazu informacji – w formie wykładu/prezentacji – sprawia, że chętniej wykonują powierzone im 
zadania. Co więcej, wyobrażenia związane z oglądanymi artefaktami mogą inspirować do samodziel-
nego odkrywania historii i stymulować rozwój procesu edukacyjnego już w fazie przygotowania do 
pobytu studyjnego. Obrazy, jakie powstają w głowach uczniów, znajdą swoją kontynuację w czasie 
wizyty w Muzeum na Majdanku. Niektóre z tych artefaktów będzie można zobaczyć w przestrzeni 
muzealnej. Będzie można również zapytać pedagoga oprowadzającego grupę o szczegóły związane 
z konkretnym przedmiotem.

Obrazowy przekaz informacji, czyli wizualizacja w kontekście dydaktyki historii, jest „procesem 
aktywizowania doświadczeń zmysłowych i emocjonalnych w celu uzyskania zakładanych celów i moż-
liwości ich realizacji […], stanowi sprawdzoną metodę rozwoju osobistego, dostosowaną do każdego, kto 
pragnie rozwijać swój intelektualny potencjał”10. W tej metodzie najważniejszy jest nie przekaz wiedzy 
w tradycyjnym znaczeniu (fakty, terminy, daty, słowo) – choć trudno nie doceniać jego ważności – 
lecz wywołanie zaciekawienia niełatwym przecież tematem historycznym, pobudzanie do zadawania 
pytań i udziału w dyskusji, a w konsekwencji wzmacnianie motywacji do wizyty w miejscu pamięci. 
Praca w małych grupach i analiza reprodukcji przedmiotów związanych z historią byłych więźniów 
obozu koncentracyjnego na Majdanku sprzyja odkrywaniu przez uczniów pewnych kontekstów hi-
storycznych i uświadomieniu, dlaczego zachowane obiekty obozowe mają tak duże znaczenie dla pod-
trzymania pamięci o minionych wydarzeniach i mogą być interpretowane jako klucz do zrozumienia 
historii i życia ich właścicieli. Wizualizacja może zatem wzmacniać pracę dydaktyczno-wychowawczą, 
w szczególności zaś „stymuluje rozpoznanie sensu, z ogromną siłą oddziałuje na nasze zmysły, ale 
i na świadomość. Świadomość, której sens przyswajamy uczniom w procesie analizy i interpretacji. 
Znaki ikoniczne stają się podstawą czynności poznawczej, są nośnikami znaczeń i sensów, oczywiście 
jeśli oglądając, analizujemy i interpretujemy. Tak więc wizualizacja nie jest alternatywą werbalizacji, 
sztuka słowa wzmacnia sztukę obrazu przez refleksję i działanie na wyobraźnię”11.

Wybór zdjęć artefaktów jako narzędzi do inicjowania procesu edukacyjnego ma swoje uzasadnie-
nie dydaktyczne. Warto podkreślić, że w przestrzeni wystawienniczej relikty pełnią wiele funkcji – są 
nie tylko przedmiotami muzealnymi i historycznymi dokumentami, ale także „pośrednikami między 

 9  Dziękujemy Panu Maciejowi Zabierowskiemu z Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu za inspirację dydaktyczną do 
opracowania tej metody pracy z uczniami w kontekście zwiedzania miejsca pamięci. Zob. także Teoria cooperative 
learning, http//en.wikipedia.org/Wiki/cooperativelearning (dostęp: 26 marca 2014).

10  B. Kubis, Wizualizacja dziejów Polski, czyli jak widzieć i oceniać narodowa przeszłość, [w:] Toruńskie Spotkania Dy-
daktyczne IX. Wizualizacje historii, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2012, s.19.

11  Tamże, s. 22.
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przeszłością a teraźniejszością. Ich oddziaływanie staje się silniejsze, gdy przedmioty te znajdują się 
w swoim naturalnym środowisku, a więc w autentycznym miejscu historycznym. Nie są wówczas zwy-
kłymi eksponatami, w mniejszym lub większym stopniu kojarzonymi z muzealną fikcją i inscenizacją, 
lecz nośnikami pamięci historycznej umożliwiającymi zmysłowy kontakt z przeszłą rzeczywistością, 
a w ślad za tym integralnymi elementami tzw. pamięci miejsca”12. Ponieważ ludzkie „myślenie opiera 
się na abstrakcji, pamiętanie zaś na konkretach”13, wspominanie wymaga zakotwiczenia, materialnego 
symbolu, którym dla zwiedzających mogą stać się autentyczne artefakty.

Są one jednak przede wszystkim znakami życia obozowego, jakie pozostawili po sobie byli więź-
niowie i inni aktorzy minionych wydarzeń. Dlatego jako medium pamięci „mają przywoływać pamięć 
o czasach obozowych, o tych, którzy zostali zabici, i tych, którzy przeżyli, ale także o sprawcach”14. 
Artefakty, mimo że nie mówią do nas wprost, nie opowiadają całej prawdy o obozie, wprost przeciw-
nie – są zaledwie szczątkami przeszłości, cząstkowym przejawem minionego czasu – mają jednak duży 
potencjał historyczny i edukacyjny. Te przedmioty „były «świadkami» tamtych wydarzeń, były w tych 
miejscach, były u boku tamtych ludzi. Są świadectwem jakiegoś działania w przeszłości, odpowiedzią na 
zaistniałe warunki, niejednokrotnie próbą pokonania tych warunków. Przemawiają do naszej wiedzy 
i wyobrażeń o tamtym świecie”15. Artefakty „mogą nie tylko wywoływać wspomnienia, ale powodo-
wać także zapamiętanie niezliczonej ilości śladów, których interpretacja umożliwia nam wyobrażenie 
sobie minionych zdarzeń”16. Przekaz, jaki z sobą niosą może być zatem różnie odczytywany, dzięki 
czemu powstaje przestrzeń do refleksji i indywidualnych poszukiwań. Jego wielowątkowy charakter – 
historyczny, intelektualny i emocjonalny – stanowić może inspirację i punkt odniesienia do kreowania 
własnego obrazu przeszłości. Wokół przedmiotów związanych z życiem osadzonych w obozie ludzi 
możemy zbudować „świat oparty na faktach, ale dopiero nasza wyobraźnia historyczna, pomaga nam 
w zrekonstruowaniu historii, której nigdy do końca nie będziemy pewni”17.

Refleksyjna percepcja reliktów historycznych dopuszczająca niedopowiedzenia, wielość skojarzeń 
i interpretacji sprawia, że „relacja między zwiedzającym a eksponatem może nabrać osobistego wymia-
ru opartego na pamięci, a nie tylko na wiedzy”18. Symbole przeszłości mają przyciągający potencjał, 
skupiają uwagę, „każą nam przystanąć i zamyślić się na chwilę. Będzie to chwila poświęcona nie tylko 
nam samym, ale i zmarłym – bohaterom miejsca pamięci”19. Siła przekazu artefaktów polega nie tylko 
na ich autentyczności i wartości historycznej. Pokazują one różne wymiary życia obozowego, a w per-
cepcji odwiedzającego „stają się nie tym, czym były w obozie – przedmiotami codziennego użytku, 
ale przedmiotami – świadectwami, potwierdzającymi okrucieństwo i jednocześnie próbę przeżycia 
w okrutnym świecie. Przedmioty zawierają komunikat intelektualny, ponieważ «mówią» coś o warun-
kach życia w obozie i o konkretnym zachowaniu jednostki. Jednak mają także wymowę emocjonalną, 
gdyż są związane z nimi trudne do uchwycenia ślady tragicznych losów”20. Ich dydaktyczna rola polega 

12  T. Kranz, Muzea w byłych obozach w Polsce jako forma instytucjonalizacji pamięci, „Łambinowicki Rocznik Muze-
alny”, 2003, s. 18.

13  J. Assmann, Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, Warszawa 2008, s. 53.
14  B. Schmidt, Pasiaki więźniarskie: relikwia czy dokument historyczny?, „Pro Memoria”, 2004, nr 20, s. 41.
15  D. Logemann, A. Muller, Eksponaty i ich emocjonalny oraz intelektualny przekaz. Wystawa o obozach koncentracyjnych 

w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, [w:] Gedenkstättenarbeit und Erinnerungskultur – ein deutsch-polnischer 
Austausch, red. P. Ciupke, G. Hitze, A. Kenkmann, A. Wolters, W. Wysok (Reihe Geschichte und Erwachsenenbil-
dung. Bd. XX, Hrsg. von B. Faulenbach und F.-J. Jelich), Essen [w druku].

16  B. Schmidt, Pasiaki więźniarskie: relikwia czy dokument historyczny…, s. 41.
17  D. Logemann, A. Muller, Eksponaty i ich emocjonalny oraz intelektualny przekaz…
18  A.W. Brzezińska, M. Wosińska, Społeczny kontekst funkcjonowania muzeum martyrologicznego na przykładzie Mu-

zeum Stutthof, [w:] Konferencja polskich muzeów historycznych, red. A. Kubisiak, Poznań–Gniezno 2011, s. 228.
19  Tamże.
20  D. Logemann, A. Muller, Eksponaty i ich emocjonalny oraz intelektualny przekaz…
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zatem na wprowadzeniu uczniów w świat, który dopiero mogą odkryć. Pojedynczy artefakt, niejed-
nokrotnie jedyny ślad, jaki został po kruchej egzystencji ludzkiej, zaświadcza o czyimś istnieniu, bo 
„posiada moc «wyłaniania» osób z tłumu”21. „[…] przedmioty opowiadają historię, tworzą materiał 
zasilający pamięć jednostkową i społeczną, ale przede wszystkim wyznaczają trasy emocjom, które 
przestają dryfować i kierują się w stronę wiedzy”22. Pozwala to na inne odczytanie na przykład ano-
nimowych w swojej istocie stosów butów eksponowanych w baraku wystawowym w Państwowym 
Muzeum na Majdanku23. Uświadamiają one zwiedzającym z jednej strony skalę zbrodni i grabieży, 
a przez to tragiczny los tysięcy ludzi, z drugiej zaś dają możliwość dogłębnego spojrzenia na jeden 
relikt – eksponat, który może przekształcić bezimienność ofiar w pełną empatii narrację: „Chodzimy 
po stosach butów. Ktoś się schyla i podnosi dziecinny bucik. Patrzę – i tuż pod ręką leży inny. Nie 
większy od wskazującego palca – chyba po dwuletnim dziecku. Podnoszę. Na zelówce jest starannie 
zrobiona łata. Widocznie właściciel tego bucika odznaczał się żywym temperamentem, śmiał się, biegał, 
darł niemiłosiernie i ubranie i buty. I darł tak prędko, że opłacało się je łatać, choć w tym wieku dzieci 
rośną szybko, i często zanim zedrą obuwie, już z niego wyrastają”24. Tak postrzegany relikt dostarcza 

21  J. Skutnik, W kręgu myślenia pragmatystycznego i personalistycznego – dwie orientacje w edukacji muzealnej, [w:] 
Edukacja muzealna w Polsce. Aspekty, konteksty, ujęcia, red. W. Wysok, A. Stępnik, Lublin 2013, s. 101.

22  Tamże, s. 102.
23  Nowa ekspozycja obuwia ofiar umieszczona jest, jak dotychczas, w oddzielnym baraku wystawowym w specjalnie 

zaprojektowanych witrynach. Podporządkowana została zasadzie personifikacji ofiar i w sposób symboliczny przy-
wraca im tożsamość. Służą temu wyświetlane na ścianach wewnętrznych baraku fotogramy zdjęć i prywatnych 
dokumentów więźniów pochodzące ze zbiorów Państwowego Muzeum na Majdanku. T. Kranz, O koncepcji moder-
nizacji ekspozycji Państwowego Muzeum na Majdanku, „Zeszyty Majdanka”, 2001, t. XXV, s. 20.

24  J. Putrament, Fabryka śmierci w Majdanku (II), „Rzeczpospolita”, 6 VIII 1944, cyt. za: D. Olesiuk, Obuwie więźniar-
skie w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku, „Zeszyty Majdanka”, 2008, t. XXIV, s. 247. Ciekawym ujęciem 
literackim „wyłaniającym” pojedynczy los człowieka spośród anonimowej masy w kontekście obuwia jest wiersz 
byłego więźnia obozu na Majdanka Tadeusza Czajki pt. Pantofelek. Zob. Pieśni zza drutów. Wiersze, pieśni i piosenki 
powstałe w obozie koncentracyjnym na Majdanku, zebrała i opracowała Zofia Murawska-Gryń, Lublin 1985, s. 56.

PANTOFELEK
Znalazłem pantofelek
taki malutki –
ot, tutaj na drodze
z łaźni.
Jak szłaś, dziecinko, dalej?
Kamieni tyle…
taki ostry żwir…
Przecież nie wiedziałaś
dokąd…
………………..
Buciczek prawie nowy…
Na pewno
na wyjazd
mamusia…
………………..
O, jaka czerwona plama
………………..
Buciczku maleńki,
co ja z tobą zrobię?
Komu zgubę odniosę?
Kogo zapytam?
Słuchajcie kobiety!
Czyje to dziecko?



27Analiza fotografii obozowych artefaktów jako metoda przygotowania do wizyty…

nam zaskakujących informacji, sprzyja myśleniu intuicyjnemu i wyobrażeniowemu, pozwala na 
(re)konstruowanie przeszłości, tworzenie mininarracji, staje się „nośnikiem pewnej historii, doku-
mentem historycznym […], kwestią o zasadniczym znaczeniu jest margines swobody pozostawiany 
dla indywidualnego doszukiwania się i dookreślania tej prawdy, ku której prowadzić ma umieszczony 
w muzeum przedmiot. Wiadomo, że ma ona wskazywać na coś poza nim samym…”25. Wywołana 
tragicznymi wydarzeniami „nieobecność” ofiar nabiera nowej perspektywy, urealnia się w teraźniej-
szości przez wydobycie ze świata przeszłości zakodowanych w nim, ale zagubionych znaczeń. Sfera 
anonimowości i zapomnienia zmienia się w proces odkrywania, ujawniania „twarzy”, a tym samym 
paradoksalnie potwierdza obecność człowieka w tym miejscu z jego indywidualną tożsamością, nadaje 
historii jednostkowy wymiar. W takim ujęciu „spotkanie” z pojedynczym reliktem poobozowym uwi-
dacznia różnorakie dydaktyczne funkcje, daje szansę na indywidualny odbiór przeszłości. Wskazuje 
jednak także na drugą, trudniejszą stronę percepcji historii – na napięcia, kontrasty i nieusuwalną 
fragmentaryczność opowieści muzealnej, implikuje pytania, szczególnie wobec świadomości, że więk-
szość więźniów zmarła w „milczeniu – bez pozostawienia czegoś po sobie, nie mówiąc już o setkach 
tysięcy ludzi, którzy naprawdę byli tylko numerami, nie weszli nawet w system ewidencyjny obozów, 
tylko umierali anonimowo”26.

Proponowane do pracy z uczniami artefakty (w formie zdjęć) ze zbiorów Państwowego Muze-
um na Majdanku posiadają bez wątpienia wymienione wcześniej cechy, przy czym można podzielić 
je na kilka grup. Do pierwszej należą przedmioty przywiezione z wolności przez deportowanych 
do obozu ludzi (obuwie, przywieszki bagażowe), drugą tworzą relikty powstałe w obozie w sposób 
legalny (rzeźby – Kolumna Trzech Orłów, żółw) lub nielegalny w ramach działalności artystycznej 
(ry sunki dzieci białoruskich, akwarela z panoramą Lublina, „biżuteria” obozowa, laleczka w pa-
siaku, różaniec z chleba). Trzecia grupa to rzeczy związane z reżimem obozowym i życiem co-
dziennym więźniów (numery). Wokół każdego z artefaktów można utworzyć oddzielną narrację 
lub przynajmniej zastanowić się nad sensem jego historycznego, intelektualnego, emocjonalnego 
i etycznego przekazu.

W przeprowadzeniu zajęć opartych o zdjęcia zabytków obozowych rola moderatora przypada 
nauczycielowi, który wykorzystując swoją wiedzę, a także dostępne w publikacji informacje, może 
uzupełniać, merytorycznie korygować wypowiedzi uczniów i odpowiadać na ich pytania. Jeśli jednak 
uzna on, że przygotowanie do wizyty w miejscu pamięci powinno mieć w większym stopniu wymiar 
faktograficzny, może w wybranej przez siebie formie przekazać młodzieży kilka dat/danych związa-
nych z funkcjonowaniem KL Lublin (zapisać na zwykłej lub interaktywnej tablicy albo przygotować 
krótką informację o obozie/zlecić jej wykonanie konkretnym uczniom, na przykład na podstawie 
strony www.majdanek.eu). Tym samym ostateczny kształt fazy przygotowawczej zależy od inwencji 
nauczyciela.

25  D. Olesiuk, Obuwie więźniarskie w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku…, s. 261.
26  D. Logemann, A. Muller, Eksponaty i ich emocjonalny oraz intelektualny przekaz…
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Plan zajęć przygotowujących do wizyty w Państwowym Muzeum na Majdanku

Miejsce: szkoła
Grupa docelowa: uczniowie od 14 lat (szkoła gimnazjalna lub ponadgimnazjalna)
Wielkość grupy: do 30 osób
Czas trwania: 45 minut

Cele
•	 rozbudzenie zainteresowania uczniów historią obozu koncentracyjnego na Majdanku i życiem 

osadzonych w nim ludzi przez analizę artefaktów ze zbiorów Państwowego Muzeum na Majdanku;
•	 kształtowanie postawy szacunku i empatii wobec pamięci ofiar;
•	 uświadomienie uczniom roli zabytków obozowych dla zachowania pamięci o ofiarach obozu;
•	 rozwój umiejętności współpracy w grupie, obserwacji i prawidłowego rozumowania.

Materiały dydaktyczne
Zestaw fotografii, scenariusz zajęć dla nauczyciela i karty pracy dla uczniów.

Przebieg zajęć
Nauczyciel ma za zadanie:
•	 wyjaśnić młodzieży temat i cele zajęć;
•	 dokonać podziału uczestników na cztero-, pięcioosobowe grupy – przydział ról w grupach nastę-

puje w zależności od predyspozycji poszczególnych uczniów. Najkorzystniejsza sytuacja powstaje, 
jeśli każdy z uczniów sam zdecyduje, jaką rolę chciałby pełnić:
analityk analizuje materiał, poszukując odpowiedzi na zadane pytania
pisarz notuje wyniki pracy na otrzymanym wcześniej formularzu
prezenter występuje w imieniu grupy, prezentując wyniki pracy
manager nadzoruje pracę nad realizacją zadania oraz kontaktuje się z nauczycielem
strażnik czasu kontroluje i informuje o upływie czasu;

•	 wyjaśnić uczniom, że ich praca będzie polegała na analizie przedmiotu przedstawionego na fo-
tografii;

•	 rozdać i omówić karty pracy.

Praca w grupach
•	 o wyborze fotografii decyduje nauczyciel, uwzględniając przy tym liczbę uczniów, ich możliwości 

poznawcze oraz poziom motywacji;
•	 należy poinformować uczniów o tym, że na analizę fotografii każda grupa ma 15 minut, po upływie 

których prezenter przedstawia wyniki pracy;
•	 ważne jest, aby uczniowie zdawali sobie sprawę z tego, że każdy jest odpowiedzialny za swój zakres 

i aby osiągnąć najlepszy rezultat bardzo istotna potrzebna jest efektywna współpraca w grupie;
•	 należy jednocześnie podkreślić, że wszyscy uczniowie, niezależnie od funkcji, aktywnie biorą 

udział w zajęciach i analizują fotografie.



Karty pracy dla uczniów

Zadania dla grup eksperckich
Macie przed sobą fotografię pewnego muzealnego przedmiotu (przedmiotów). Przyjrzyjcie mu (im) 
się bardzo uważnie, a następnie postarajcie się odtworzyć jego (ich) historię i funkcje, jakie pełnił(y) 
w przeszłości oraz określić współczesne znaczenie. Wasze wrażenia i skojarzenia zapiszcie na karcie 
pracy.

Dodatkowe wskazówki
W tabelkach znajduje się kilka pytań. Pamiętajcie jednak, że nie chodzi o to, aby na wszystkie w sposób 
dosłowny odpowiedzieć. Mają one charakter pomocniczy – służą przede wszystkim uporządkowaniu 
informacji i skojarzeń, ale nie zastępują własnej inwencji. Refleksje zapisane na karcie pracy powinny 
być rezultatem waszych osobistych odczuć i przypuszczeń, jakie podpowiada wam wyobraźnia, intui-
cja, wiedza. Nowe pytania, jakie ewentualnie pojawią się w trakcie pracy, zabierzcie z sobą do miejsca 
pamięci i spróbujcie tam znaleźć na nie odpowiedź.



Z historii przedmiotu na zdjęciu

Jaki obiekt widać na fotografii? Do kogo należał lub przez kogo został wykonany? Jak ci się wydaje, 
w jakim celu powstał lub jak znalazł się w obozie? Jak myślisz, czy wykonanie danego przedmiotu 
w obozie było łatwe, czy mogło się wiązać z jakimś ryzykiem?



Skojarzenia związane z przedmiotem na zdjęciu

Z czym kojarzy ci się oglądany obiekt? Czy spotkałeś się już wcześniej z podobnym przedmiotem? 
Co w nim twoim zadaniem może być interesującego? Jak sądzisz, jakie spełniał funkcje lub jakie 
znaczenie mógł on mieć w obozie? Jakie twoim zdaniem może mieć znaczenie dzisiaj? Jak myślisz, 
czy dany przedmiot uczy nas czegoś o życiu tych, którzy kiedyś go używali lub zetknęli się z nim?
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Dodatkowe informacje dla nauczyciela – opis przedmiotów przedstawionych  
na fotografiach, geneza ich powstania i kontekst historyczny

1. Obuwie

1.1. Bucik cywilny dziecięcy, firma Bata
Znaleziony w 2012 roku na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku podczas segregowania obuwia 
więźniarskiego.

1.2. Pantofel cywilny damski
Wewnątrz buta napisy i informacja, że model zdobył nagrodę w konkursie w 1912 roku. Znaleziony w 2012 
roku na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku podczas segregowania obuwia więźniarskiego.

Obuwie cywilne – męskie, kobiece i dziecięce znajdujące się w zbiorach Państwowego Muzeum 
na Majdanku – zostało odebrane zarówno więźniom Majdanka, jak i żydowskim ofiarom „Akcji Rein-
hardt” mordowanym masowo w obozach zagłady w Bełżcu, Sobiborze i Treblince („Akcja Reinhardt” 
to kryptonim zagłady biologicznej Żydów i rabunku ich mienia, przeprowadzona między marcem 1942 
a listopadem 1943 roku w Generalnym Gubernatorstwie). Obóz koncentracyjny w Lublinie od wios-
ny 1942 do listopada 1943 roku był ściśle związany z programem „ostatecznego rozwiązania kwestii 
żydowskiej” (Endlösung der Judenfrage), w ramach którego prowadzono politykę prześladowania, 
eksploatacji i eksterminacji Żydów oraz rabunku wszelkiego rodzaju należących do nich przedmiotów, 
w tym obuwia. Jego ogromne ilości wysyłano transportami do Niemiec, gdzie rozdawano je ludności 
cywilnej bądź przekazywano do różnych instytucji.

Tuż po likwidacji obozu na jego terenie znajdowało się prawie 430 tysięcy par butów. Według 
danych szacunkowych przyjmuje się, że zbiory Muzeum na Majdanku mieszczą około 280 tysięcy 
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sztuk butów cywilnych, w tym około 245 tysięcy butów dla dorosłych i około 35 tysięcy butów dzie-
cięcych i młodzieżowych. Wykonane są ze skóry, tkanin, gumy i drewna. Prezentują różne fasony 
i modele. Są wśród nich zarówno buty wysokiej jakości z zachowanymi metkami, jak też obuwie 
wykonane przez prostych rzemieślników (Zob. D. Olesiuk, Obuwie więźniarskie w zbiorach Państwo-
wego Muzeum na Majdanku, „Zeszyty Majdanka”, 2008, t. XXIV, s. 235–262).

2. Numery więźniarskie

Numer więźniarski na blaszce
2.1 Numer 2848 wysztancowany na blaszce, taki numer nosił w obozie Jerzy Pfeffer.

Jerzy Pfeffer (ur. 17 czerwca 1908 roku w Warszawie)
Ukończył studia w Wyższej Szkole Handlowej i prowadził przedsiębiorstwo sprzedające artykuły skórzane. W czasie 
okupacji pracował na terenie getta warszawskiego, skąd na początku maja 1943 roku, razem z rodziną, został prze-
wieziony na Majdanek. W obozie stracił ojca, żonę, ośmioletniego syna i dwie siostry, którzy zostali zamordowani 
w komorach gazowych. 21 czerwca 1943 roku podjął udaną próbę ucieczki z tartaku pod Lublinem, gdzie zatrudniony 
był w żydowskim komandzie roboczym. Następnie ukrywał się w Warszawie i uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. 
Po kapitulacji przedostał się do Włoch pod Warszawą, gdzie doczekał wyzwolenia. Po wojnie zamieszkał w Łodzi, 
tam podjął pracę w Komitecie Żydowskim i zajmował się opracowaniem kartotek ocalałych Żydów. W 1946 roku 
wyemigrował do USA (Zob. Jerzy Pfeffer, Jak uciekłem z Majdanka, Wrocław 1990).
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Numer więźniarski na materiale
Numery z czerwonym trójkątem (tzw. winklem) i gwiazdą sześcioramienną zostały wycięte przez 
pracowników Państwowego Muzeum na Majdanku z ubrań całkowicie zniszczonych, nie nadających 
się do konserwacji.

2.2 Numer 354 P – w dokumentach Archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku (APPM) obok 
tego numeru figurują dwa nazwiska:
Hersz Zonnand, ur. w Warszawie, przywieziony na Majdanek z Bełżyc 3 sierpnia 1942 roku.
Stanisław Kunka, ur. w Zankach, powiat Wołkowysk (obecnie Białoruś, obwód grodzieński), przybył 
na Majdanek w grudniu 1943 roku, był więźniem obozu do 1944 roku.

2.3 Numer 412[ostatnia cyfra nieczytelna] – być może chodzi o numer 4128, w dokumentach APMM 
można znaleźć informację że numer ten otrzymał w obozie Simon Glück.
Simon Glück, ur. 9 września 1902 roku, Żyd słowacki, zamieszkały w Lipianach, przywieziony do 
obozu 5 kwietnia 1942 roku. Zmarł w obozie 21 czerwca 1942 roku.

Więźniów, oprócz numeru, oznaczano dodatkowo kolorowymi trójkątami. Osadzeni ze względów 
politycznych otrzymywali trójkąt czerwony, badacze Pisma Świętego – fioletowy, kryminaliści – zie-
lony, homoseksualiści – różowy, „aspołeczni” – czarny. Żydzi nosili dwa trójkąty – czerwony i żółty 
(naszyte na siebie tworzyły gwiazdę sześcioramienną), zakładnikom zamiast trójkąta wydawano 
czerwony prostokąt, radzieckim jeńcom malowano na plecach marynarki duże litery SU. W środku 
oznaczenia nadrukowana była litera oznaczająca narodowość według pisowni niemieckiej. W karto-
tekach obozowych, obok danych personalnych znajdował się numer, który zastępował imię i nazwi-
sko. Więźniom na Majdanku nie tatuowano numerów, jak to praktykowano w Auschwitz-Birkenau. 
Numeracja więźniów dochodziła do 20 tysięcy i nigdy tej liczby nie przekraczała. System taki stoso-
wany był oddzielnie dla kobiet i oddzielnie dla mężczyzn, dzieci nie posiadały numerów. Zdarzało 
się, że osoby nowo przybyłe do obozu otrzymywały numery po zmarłych poprzednikach. W obozie 
koncentracyjnym na Majdanku numery były dwojakiego rodzaju. Osadzeni w obozie musieli naszyć 
sobie kawałek materiału z wypisanym numerem na odzież więźniarską (biała szmatka o wymiarach 
14 × 4,5 cm) na lewej piersi marynarki i sukienki oraz na lewej nogawce spodni. Niezależnie od tego 
więźniowie otrzymywali także okrągłą blaszkę o średnicy 3,8 cm, z wyciśniętym na niej numerem, 
takim samym jak na białej szmatce. Nazywali je później „medalami śmierci”. Blaszkę więźniowie mu-
sieli nosić na szyi, zwykle na drucie lub sznurku. Proceder numerowania tak wspomina jeden z byłych 
więźniów: „Było to najstraszniejsze ze wszystkiego, co nas dotychczas spotkało. W tej chwili pozbawieni 
zostaliśmy naszych nazwisk i imion, staliśmy się tylko numerami – strzępem człekopodobnym bez 
żadnych praw, igraszką w rękach rozbestwionych nadludzi. Numery zrobione były z małych kawałków 
blachy z puszek po konserwach, a cyfry na nich sztancowane. Blaszki zawieszono nam na szyjach na 
cienkich, stalowych drucikach. Odstawały od szyi jak psie obroże. Tak udekorowany – automatycznie 
przestałem być dla moich oprawców człowiekiem – zostałem numerem 1324” (Czesław Skoraczyński, 
Żywe numery, Kraków 1984).



35Analiza fotografii obozowych artefaktów jako metoda przygotowania do wizyty…

3. Rysunki Heleny Kurcyusz przedstawiające dzieci białoruskie

3.1. Wołodia Fiodorow – 12 lat; do obozu przywieziony z matką, siostrą i bratem. W 1945 roku ro-
dzeństwo wróciło do kraju, a Wołodia mieszkał w obwodzie witebskim.

3.2. Wasia Kozłow – 10 lat; po wojnie wrócił do kraju; był bardzo chory po uderzeniu pałką w głowę.

3.3. Walentin Samsonow – 8 lat; na Majdanek deportowany razem z matką, bratem Iwanem i siostrą 
Tamarą ze wsi Selezni w obwodzie witebskim. Przebywał w obozie od 20 kwietnia 1943 do listopada 
tego samego roku. Po wojnie zamieszkał we wsi Iwanowka (Kamieńsko-Doprowsk).

Rysunki zostały wyniesione z obozu nielegalnie przez inżyniera Piotra Denisowa, który – jako pracow-
nik wolnościowy – wykonywał na Majdanku z grupą polskich robotników prace wodno-kanalizacyjne. 
Portrety zostały przekazane przez autorkę do zbiorów muzealnych 15 lipca 1986 roku w ramach zorgani-
zowanego przez Państwowe Muzeum na Majdanku konkursu na pamiątki z okresu II wojny światowej.

Z obozem na Majdanku, oprócz dzieci białoruskich, związane były także losy dzieci polskich 
i żydowskich. Zależnie od narodowości były one traktowane w różny sposób, inne były też ich szanse 
na przeżycie w obozie.
Dzieci białoruskie – od 1943 roku przywożono na Majdanek ludność z okupowanych terenów ZSRR, 
głównie z okolic Witebska, Połocka, Mohylewa i Smoleńska. Były to całe rodziny z dziećmi, deporto-
wane w ramach pacyfikacji wsi. Dzieci białoruskie wywożone były z Majdanka najpierw do Konstan-
tynowa koło Łodzi, do obozu dla dzieci, a potem do obozu w Crimmitschau w Niemczech.
Dzieci polskie – w lecie 1943 roku zaczęły przybywać do obozu koncentracyjnego w Lublinie ol-
brzymie transporty rodzin z Zamojszczyzny w ramach niemieckiego planu germanizacji Wschodu. 
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W transportach tych było bardzo dużo dzieci w różnym wieku, w tym niemowląt. Z reguły po kilku 
tygodniach pobytu w obozie część dzieci wraz z rodzicami wywożono do Niemiec, do pracy przymu-
sowej w gospodarstwach rolnych. Natomiast te dzieci, które zostały uznane za „wartościowe rasowo”, 
przeznaczone zostały do germanizacji i także wywieziono je do III Rzeszy. Część polskich dzieci, 
dzięki staraniom organizacji charytatywnych (Polski Czerwony Krzyż i Rada Główna Opiekuńcza) 
została zwolniona z obozu i trafiła do lubelskich szpitali.
Dzieci żydowskie – w ramach „Akcji Reinhardt” obóz koncentracyjny na Majdanku pełnił także 
funkcję obozu zagłady dla ludności żydowskiej, w tym dzieci – głównie z terenów Lubelszczyzny 
oraz z gett w Warszawie, Białymstoku i Rejowcu. Dzieci żydowskie poniżej 15. roku życia z reguły nie 
miały żadnych szans przeżycia obozu na Majdanku. Po selekcji były kierowane do komór gazowych.

Helena Kurcyusz (10 maja 1914 – 21 stycznia 1999)
Urodziła się w Sandomierzu, była córką Zygmunta Słomińskiego – prezydenta miasta stołecznego Warszawa, który 
sprawował tę funkcję w latach 1927–1934 (rozstrzelany przez Niemców za działalność konspiracyjną). Absolwentka 
architektury na Politechnice Warszawskiej. Tytuł architekta otrzymała we wrześniu 1939 roku. Brała udział w obronie 
Warszawy; działała w Związku Walki Zbrojnej, a później w Armii Krajowej. Aresztowana 9 października 1942 roku 
i osadzona w więzieniu gestapo na Pawiaku. Przywieziona na Majdanek transportem z Pawiaka 17 stycznia 1943 roku, 
gdzie przebywała do kwietnia 1944 roku. W tym samym roku wywieziona do obozu koncentracyjnego Ravensbrück, 
a w 1945 do Neubrandenburga, gdzie została wyzwolona.
Helena Kurcyusz utworzyła w obozie na Majdanku komando dziecięce, które codzienne prowadziła do pracy na 
VI pole. Jak wspomina: „Tam kopaliśmy kawałki darniny, przynosiliśmy je w nosiłkach na V pole i obkładaliśmy nimi 
skarpy przy barakach, zabezpieczając je w ten sposób przed wilgocią. Praca dzieci była właściwie fikcją. W zasadzie 
chodziło mi o zajęcie się tymi nieszczęsnymi istotami, zagubionymi w okrutnym świecie dorosłych. Po kilku dniach 
wmówiłam oberaufzejerce, że moje dzieci ciężko pracują i muszą dostawać dodatkową porcję zupy i chleba. Nie 
wierzyłam własnemu szczęściu, ale od tej pory moje dzieci otrzymywały podwójną porcję zupy i podwójną porcję 
chleba. Bardzo szybko buzie ich się zaokrągliły, zaróżowiły, a oczka poweselały. Widząc to matki ich przy każdej 
okazji nie szczędziły mi objawów wdzięczności” (APMM, IV-460, Konkurs na pamiątki z okresu II wojny światowej 
1985–1986. Wykaz pamiątek przekazanych przez Helenę Kurcyusz). Po wojnie przeniosła się do Szczecina, gdzie była nie 
tylko architektem-urbanistą, ale również animatorką artystycznego życia miasta. Prowadziła dom otwarty, w którym 
spotykali się przedstawiciele całego środowiska kulturalnego miasta i który nazywano „Salonem Heleny Kurcyusz”.
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4. Akwarela Heleny Kurcyusz przedstawiająca panoramę Lublina

Akwarela, podobnie jak inne rysunki, została wyniesiona z obozu przez inżyniera Piotra Denisowa 
i przekazana przez autorkę do zbiorów muzealnych 15 lipca 1986 roku w ramach zorganizowanego 
przez Państwowe Muzeum na Majdanku konkursu na pamiątki z okresu II wojny światowej. Autor-
ka tak wspomina sytuację związaną z powstaniem akwarelki: „Któregoś dnia malowałam pejzaż 
oglądany przez nas codziennie z VI pola. Skrawek wolności. Chłopcy tak się zapatrzyli na mój obra-
zek, że zapomnieli zupełnie o tym, że trzeba uważać, czy nie zbliża się niebezpieczeństwo. Nagle 
usłyszeliśmy tętent konia i zanim zdołaliśmy pomyśleć, stanął przed nami Thumann, postrach całe-
go Majdanka. Zeskoczył z konia i z pejczem w ręku zbliżył się do mnie. Przyjęłam przepisową posta-
wę na «baczność», nie wypuszczając jednak z ręki akwareli, która była mokra i bałam się, aby się nie 
rozmazała. Co tu robisz? – zapytał po niemiecku. Maluję – odrzekłam. Pokaż mi – wyrwał mi z ręki 
mokry arkusik i pamiętam doskonale – jedynym uczuciem był lęk nie o to, co mi zrobi, tylko o to, by 
nie zniszczył obrazka. Chłopcy zamarli ze strachu i w absolutnej ciszy czekaliśmy. Thumann przez 
chwile kontemplował obrazek, spoglądając przy tym na widok, jakby chciał sprawdzić, czy wiernie 
jest oddany, po czym bez słowa zwrócił mi akwarelkę, siadł na konia i odjechał” (Helena Kurcyuszo-
wa, Komando dziecięce, [w:] Przeżyli Majdanek, Lublin 1980, s. 187–194).

5. „Biżuteria” obozowa

Pasek na rękę wykonany dla Ewy Waleckiej przez Edwarda Laskusa. Widoczna jest na nim prosto-
kątna blaszka aluminiowa z wygrawerowanym napisem: „Ewa Walecka, 920, 1.12.1922, KL Lublin 
/Edward/”. W 1990 roku pasek został przekazany przez Ewę Kozłowską do zbiorów Państwowego 
Muzeum na Majdanku.
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Ewa Walecka-Kozłowska (1 grudnia 1922 – 10 stycznia 2011)
Urodziła się w miejscowości Ręczno, powiat Piotrków Trybunalski. Aresztowana przez gestapo 2 stycznia 1943 roku 
za współpracę z Armią Krajową w Piotrkowie Trybunalskim. Do KL Lublin przybyła 8 stycznia 1943 roku i otrzymała 
numer więźniarski 920. Wykonywała w obozie różne prace. Blisko trzy miesiące pracowała w pralni niedaleko starego 
krematorium na tak zwanym I międzypolu, później w grupie sortującej ubrania w głównym magazynie odzieży. Po-
nadto przydzielono ją do tak zwanego komanda pokojówek sprzątających pokoje esesowskich oficerów. Pracowała 
także u komendantów obozu Hermanna Florstedta i Martina Weissa, jako „osobista” pokojówka ich żon. 17 kwietnia 
1944 roku została wywieziona transportem ewakuacyjnym do obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Otrzymała tam 
numer więźniarski 36807 i była zatrudniona w kuchni. Wolność odzyskała w kwietniu 1945 roku. Dzięki negocjacjom 
szwedzkiego księcia Bernadotte z władzami III Rzeszy i starań Międzynarodowego i Szwedzkiego Czerwonego Krzy-
ża z obozu zwolniono blisko 500 Polek i Francuzek, w tej grupie była też Ewa Walecka. Następnie trafiła do Malmö 
w Szwecji, gdzie w szpitalu przeszła kilkumiesięczną rekonwalescencję. W połowie listopada 1945 roku wyruszyła 
w powrotną podróż do Polski i przyjechała do rodzinnego Piotrkowa Trybunalskiego. Potem mieszkała w Łodzi, 
a następnie w Lublinie.

Edward Laskus
Aresztowany przez gestapo za działalność konspiracyjną, trafił na Majdanek w wieku 25 lat. W obozie pracował w ma-
gazynie odzieżowym. Kiedy Ewa Walecka podupadła na zdrowiu, dostarczał jej – dzięki kontaktom z tak zwanymi 
robotnikami wolnościowymi – ubrania i leki, a także jedzenie. Ewa Walecka nigdy o tym nie zapomniała i jeszcze 
po wielu latach wspominała go z wdzięcznością: „Prawdę mówiąc, on pomógł mi najwięcej, kiedy szwankowało mi 
zdrowie i kiedy ta pomoc była bardzo potrzebna. Dzięki niemu żyję”. Odwzajemnione uczucie do Edwarda Laskusa 
dawało jej siłę do przetrwania obozu. Planowali pobrać się po wojnie, ale ich drogi rozeszły się (Zob. A. Wójcik, Ewa 
Walecka-Kozłowska, [w:] „Zeszyty Majdanka”, 2011, t. XXV, s. 389–392).

6. Różaniec z chleba

Do artefaktów z grupy dewocjonaliów należy różaniec wykonany w obozie przez nieznanych więźniów 
ze szczególnego „materiału”, jakim był chleb. Do zbiorów Państwowego Muzeum na Majdanku został 
przekazany w 1962 roku przez księdza Ignacego Żyszkiewicza, proboszcza sąsiadującej z Majdankiem 
parafii wsi Dziesiąta, który otrzymał go od więźniów w okresie funkcjonowania obozu w podzięce za 
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okazaną im pomoc. Ksiądz zaangażował się w działalność w ramach PCK i kierował akcją wysyłania 
paczek żywnościowych, dewocjonaliów i komunii świętej na teren obozu dla wielu uwięzionych. 
Mieszkańcy dzielnicy Dziesiąta wspominają odwagę i determinację księdza. Często ukrywał na ple-
banii uciekinierów z Majdanka. Zmarł 27 sierpnia 1979 roku. Pochowany został na cmentarzu przy 
ulicy Lipowej w pobliżu kaplicy, w gronie zacnych obywateli Lublina.

Wszelkie praktyki religijne były w obozie surowo zabronione. Jedni więźniowie popadali w zwątpie-
nie w sens wiary, inni osadzeni zbierali się w barakach i nielegalne odmawiali modlitwy oraz śpiewali 
pieśni religijne bez względu na konsekwencje. „Wiara dodawała im sił do przetrwania koszmaru obo-
zowego. Toteż mimo zakazów niektórzy więźniowie i więźniarki zdobywali dewocjonalia, ponieważ 
ich posiadanie łagodziło codzienny lęk o utratę życia” (J. Marszałek, Majdanek. Obóz koncentracyjny 
w Lublinie, Warszawa 1987, s. 144).

7. Laleczka w pasiaku

Lalka – więźniarka z numerem obozowym 1108, wykonana w KL Lublin w 1943 roku przez niezna-
ne więźniarki. „Zapłacono” za nią porcją chleba, a przeznaczona była dla córki jednego z więźniów 
Majdanka, Józefa Giebułtowicza. Przekazał on ją z obozu dla swej wówczas dwuletniej córeczki Basi. 
W trakcie pobytu w obozie nosił pasek z jej fotografią. Prawdopodobnie laleczkę odebrała jego siostra, 
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z którą spotykał się poza obozem w pralni na ulicy Farbiarskiej w Lublinie. Pracowało tam jedno 
z komand zewnętrznych, do którego należał Giebułtowicz. Do zbiorów Państwowego Muzeum na 
Majdanku laleczkę przekazała jego żona Jadwiga Giebułtowicz w 1973 roku.

Lalka ma na sobie typowy strój więźniarski, który przydzielano kobietom osadzonym w obozie. 
Ubiór więźniarski wykonany był z jakościowo podrzędnej tkaniny (zwanej przez więźniów pokrzy-
wową) w szare i niebieskie pasy, stąd nazwa – pasiaki. Mężczyźni nosili bluzy, koszule, spodnie oraz 
okrągłą czapkę bez daszka. Strój kobiecy składał się z sukienki z długim rękawem i białej chustki na 
głowę. Komplet ubioru uzupełniały buty wykonane z drewna, tak zwane holenderki, ewentualnie 
trzewiki na drewnianej podeszwie. Pasiaki stały się dominującym rodzajem odzieży więźniarskiej 
w większości obozów koncentracyjnych, ale z uwagi na ich deficyt do ubierania więźniów wykorzy-
stywano także znaczoną farbą olejną odzież cywilną. Jedna z byłych więźniarek tak wspomina tę 
procedurę: „Pierwszą noc na Majdanku spędziłam w swoim ubraniu. Następnego dnia po kąpieli 
zabrano mi moje rzeczy, a w zamian wydano pasiaki, trepy, białą chustkę na głowę, trójkąt koloru 
czerwonego i numer 510 wypisany na białym płótnie. W pasiaki schowałam się prawie cała, gdyż byłam 
prawie dzieckiem. O dobraniu odpowiedniego rozmiaru odzieży nie było mowy” (Zdzisława Chwist, 
Pełnoletność paszportem śmierci, [w:] Jesteśmy świadkami, Lublin 1969, s. 107–111).

Józef Giebułtowicz (28 sierpnia 1915 – 18 stycznia 1968)
Urodził się w Dobromilu niedaleko Przemyśla. Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we 
Lwowie. Po zajęciu Lwowa przez Niemców przyłączył się do konspiracji i prowadził działania dywersyjne. Aresztowany 
przez gestapo 31 maja 1943 roku spędził trzy miesiące w więzieniu na ulicy Łąckiego, a następnie 30 sierpnia 1943 
roku został wywieziony do obozu na Majdanku (numer obozowy 2227). Pracował najpierw przy budowie kanalizacji, 
w kuchni SS, w komandzie szewskim, a następnie w magazynach odzieżowych. Na początku 1944 roku zachorował 
na tyfus, ale polscy lekarze obozowi uratowali mu życie. Majdanek opuścił ostatnim transportem ewakuacyjnym 
22 lipca 1944 roku, skierowanym pieszo do Kraśnika. Dzień później więźniów umieszczono w starej cegielni. Dzięki 
pomocy mieszkanki Kraśnika, Zofii Serafinowej, która dostarczyła mu cywilne ubranie, udało mu się uciec i odzyskać 
wolność. Po wojnie uzyskał doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (tytuł doktoratu: Odpowiedzialność 
przestępców wojennych w świetle prawa międzynarodowego); pracował jako dziennikarz, został także ambasadorem 
Polski w Norwegii (APMM, VII/M-276, Józef Giełbutowicz, Wspomnienia. Zbrodnia i kara).

8. Przywieszki bagażowe

„Fritz Israel Strauss Krefeld” (przywieszka wykonana ze skóry z tak zwanym okienkiem na adres).
„Lina Sara Bruch aus Dortmund, Göring Str. 51” (napisane na tekturze, przewiązane ozdobnym 
sznurkiem).
„Albert Jsr. Mildenberg, Mülheim-Ruhr, geb. 3.12.90 Lengerich” (przywieszka ze skóry z tak zwanym 
okienkiem na adres, dodatkowo wąski skórzany pasek).

Dodatkowe imiona wprowadzono w III Rzeszy od 1 stycznia 1938 roku na podstawie drugiego 
rozporządzenie wykonawczego o zmianie imion i nazwisk, które informowało, że każdy Żyd będzie 
nosił imię Israel, a każda Żydówka Sara. Było to wyrazem społecznej stygmatyzacji obywateli niemie-
ckich pochodzenia żydowskiego i służyło wykluczeniu ze społeczeństwa (Por. R. Grunberger, Historia 
społeczna III Rzeszy, Warszawa 1994, s. 557).

W latach 1941–1944 do obozu na Majdanku przywieziono 74 tysiące Żydów, którzy stanowili naj-
większą grupę ofiar. Deportacje Żydów polskich objęły ogółem 56 500 osób (dystrykt lubelski, getto 
warszawskie, białostockie), a z zagranicy 17 500 (Żydzi ze Słowacji, z Czech i Moraw, Niemiec, Austrii, 
Francji, Holandii, Grecji). W polityce antyżydowskiej Majdanek pełnił funkcję obozu pracy przymu-
sowej, rezerwuaru siły roboczej, miejsca grabieży i ośrodka zagłady. Życie straciło w nim blisko 
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60 tysięcy żydowskich mężczyzn, kobiet i dzieci. Wysoka śmiertelność spowodowana było ciężkimi 
warunkami bytowymi (głodzenie, choroby), eksploatacją siły roboczej oraz masowym mordem przy 
użyciu metod opartych na bezwzględnej przemocy, jak eksterminacja w komorach gazowych (za po-
mocą cyklonu B i tlenku węgla) i rozstrzeliwanie (Zob. T. Kranz, Zagłada Żydów w obozie koncentra-
cyjnym na Majdanku, Lublin 2007).

9. Rzeźby Albina Marii Bonieckiego

9.1. Kolumna Trzech Orłów
Kolumna Trzech Orłów została ustawiona na III polu więźniarskim przez polskich więźniów poli-
tycznych w 1943 roku. Kierownictwo obozu przygotowywało się prawdopodobnie do inspekcji Mię-
dzynarodowego Czerwonego Krzyża i zleciło więźniom udekorowanie pól więźniarskich. Kolumnę, 
według projektu rzeźbiarza Albina Marii Bonieckiego, wykonało komando Stanisława Zelenta. Głowicę 
tworzą trzy orły zrywające się do lotu, symbolizujące mężczyzn, kobiety i dzieci – więźniów oraz ich 
wiarę w zwycięstwo. Już bez wiedzy władz obozowych Albin Maria Boniecki umieścił w podstawie 
kolumny prochy więźniów z krematorium obozowego.
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Kolumna stała się bezprecedensowym pomnikiem wyrażającym hołd wszystkim zmarłym i po-
mordowanym w obozie ludziom. Po wyzwoleniu obozu miejscowa ludność, błędnie interpretując 
symbolikę orłów (sądzono, że to symbol III Rzeszy), zniszczyła je i kolumna bez wieńca stała aż do 
1962 roku. Wtedy to zdecydowano o zamieszczeniu na niej gipsowej repliki orłów Albina Marii Bo-
nieckiego. W 2013 roku przeprowadzono ponowną rekonstrukcję wieńca kolumny z sylwetkami orłów 
autorstwa Witolda Marcewicza. Jeden z byłych więźniów Majdanka tak wspomina: „Wykorzystując 
aktualny pęd do ozdabiania pola Zelent zaproponował ustawienie kilku rzeźb. Ich współtwórcą był 
rzeźbiarz Albin Boniecki, miły, sympatyczny człowiek […]. Przed kuchnią i Waschbaracke stanęła 
kolumna – cokół, okrągła, betonowa, z trzema stylizowanymi orłami wzbijającymi się do lotu, wokół 
niej jakiś trawniczek ze ścieżkami, schodkami. Oczywiście Niemcy nie byli informowani, że myśmy 
układali symboliczne orły” (Andrzej Stanisławski, Pole śmierci, Lublin 1969).

9.2. Żółw
Jest to kolejna rzeźba z cyklu zaprojektowanych przez rzeźbiarza Albina Marię Bonieckiego, usta-
wionych na III polu więźniarskim, a wykonanych przez komando Stanisława Zelenta w 1943 roku. 
Autor tak wspomina jej powstanie: „To była moja druga rzeźba i rzeźba symboliczna. Żółw w całej 
Polsce był symbolem powolnej pracy. Był duży i ciężki, i przy ustawieniu go pomógł mi Zelent i jego 
komando. Rzeźba ta stanęła na stercie kamieni obsypanych ziemią przy bramie III pola, tak że była 
widoczna przez wszystkie przechodzące komanda i wielokrotnie widziałem, jak na ustach tysięcy 
przechodzących do pracy szkieletów ludzkich zakwitł uśmiech, gdy oczy ich padły na żółwia […], 
którego […] wyrzeźbiłem w cemencie zielonkawym, oczy miał czarne z błyskiem czerwonym, paszczę 
brązowo-czerwoną, a w środku niby zęby – żółty pas” (APMM, VII/M-399, Albin Maria Boniecki, 
Rzeźby jedyne w historii). „Ile to nam sprawiło przyjemności patrząc na hitlerowców oglądających 
z podziwem twór polskiego artysty i niezdających sobie sprawy ze znaczenia symbolicznego żółwia” 
(APMM, VII/M-10, Marcin Gryta, Wspomnienia Majdankowe).
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Albin Maria Boniecki (8 stycznia 1908 – 4 listopada 1995)
Artysta plastyk, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Podczas okupacji niemieckiej członek Związku 
Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Aresztowany 7 października 1942 roku i osadzony na Pawiaku, gdzie był wielokrotnie 
przesłuchiwany i torturowany. W styczniu 1943 roku został przywieziony na Majdanek. Współpracując z komandami 
budowlanymi, między innymi z komandem inżyniera Stanisława Zelenta, wybierał do pracy najbardziej wycieńczonych 
więźniów, dając im w ten sposób szanse na przeżycie. Więźniowie ci pracowali poza zasięgiem wzroku esesmanów 
i kapo w pomieszczeniu służącym za tymczasową pracownię. Po zwolnieniu z obozu Boniecki ponownie działał 
w konspiracji. Walczył w Powstaniu Warszawskim w zgrupowaniu „Sosna”. Po wojnie wyemigrował do Paryża, skąd 
w 1957 roku wyjechał ostatecznie do USA i zamieszkał w Denver. Na stałe natomiast osiadł w Tulsa w stanie Oklahoma.
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Poezja w miejscu pamięci. Przykład zajęć przeprowadzonych 
w Państwowym Muzeum  na Majdanku

Szkoła i muzeum to dwa podmioty, które odgrywają ważną rolę nie tylko w zakresie kształcenia i edu-
kacji młodego pokolenia, ale także formowania postaw i wartości oraz podtrzymywania tożsamości 
historycznej Polaków. Ich wspólna misja edukacyjna polega na „uświadamianiu młodym ludziom 
znaczenia dziedzictwa kulturowego oraz umożliwianie im poznawania przeszłości i jej różnorakich 
implikacji dla teraźniejszości. W przypadku muzeów martyrologicznych, a więc placówek, które są 
nie tylko muzeami historycznymi, ale także cmentarzyskami i pomnikami historii drugiej wojny 
światowej, edukacja oznacza zobowiązanie i wyzwanie – zobowiązanie wobec ofiar, aby tragiczny los 
nie popadł w zapomnienie, zaś wyzwanie w stosunku do współczesnych i przyszłych pokoleń, aby 
pamięć o zbrodniach popełnionych przez dyktaturę nazistowską współkształtowała ich świadomość 
i wrażliwość historyczną”1.

Realizacja tych celów zależy jednak nie tylko od możliwości i zaplecza dydaktycznego muzeum 
i profesjonalizmu jego pracowników, lecz także w dużym stopniu od nauczycieli, ich zaangażowania 
i otwartości na nowe sytuacje edukacyjne. Niniejszy artykuł jest próbą spojrzenia na sens i znaczenie 
dydaktyczne pobytów studyjnych z młodzieżą szkolną na terenie byłego obozu koncentracyjnego 
z punktu widzenia nauczyciela organizującego i przeprowadzającego takie przedsięwzięcie edukacyjne. 
Jest on niezbędnym elementem procesu dydaktycznego, a jego aktywność i kreatywność może wy-
wrzeć znaczący wpływ na jakość i efekty wizyty edukacyjnej w muzeum – miejscu pamięci. Refleksje 
w tym zakresie dotyczą następujących aspektów:

1. Miejsce edukacji muzealnej w gimnazjum
2. Rola nauczyciela w aktywizacji uczniów
3. Przykładowy scenariusz lekcji muzealnej
4. Szkolny kontekst lekcji muzealnej
5. Korzyści dla nauczyciela i ucznia

1  T. Kranz, Wstęp, [w:] Wizyty edukacyjne w Państwowym Muzeum na Majdanku. Poradnik dla nauczycieli, red. tenże, 
Lublin 2012, s. 7.
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1. Miejsce edukacji muzealnej w gimnazjum

Podstawa programowa w gimnazjum – w obrębie celów ogólnych – zaznacza, że ważne jest kształto-
wanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczes-
nym świecie. O ile uczniowie kończący ten etap nauki nie mają większych problemów z poruszaniem 
się w otaczającej ich rzeczywistości, o tyle w wypadku kształtowania odpowiedzialności życiowej 
i społecznej zazwyczaj pedagodzy napotykają szereg trudności. Młodzież gimnazjalna bez większego 
trudu odbiera teksty kultury, szczególnie te związane z rozwojem techniki i innowacyjnością przekazu 
(e-booki, filmy w nowych technologiach), sprawnie przetwarza je do swoich potrzeb, „konsumuje” 
i jest otwarta na nowości.

Trzeba zaznaczyć jednak, że przyswajaniu większości treści nie towarzyszy refleksja, krytyka, 
empatia, lecz dominuje chwilowość, pobieżność, uogólnianie. Materiał programowy przyswajany jest 
szybko, bez szans na refleksyjność, a tym samym na odpowiedzialność za prawidłowe rozumienie 
treści. W praktyce, dobry uczeń, który z łatwością opanowuje nowe treści, nie potrafi odnieść ich do 
rzeczywistości ani przetworzyć przez własny system wartości. Powiela opinie nauczyciela, rodziców 
i innych znaczących dla niego osób. Odbiór rzeczywistości pozostaje na poziomie czysto mechanicznym 
i schematycznym, mimo wielości i różnorodności poznanych treści. Stąd też szkoła już od kilku lat nie-
ustannie propaguje aktywizujące metody nauczania, postuluje dostosowywanie trybu i sposobu nauki 
do potrzeb uczniów, akcentuje rolę nauczyciela nie jako „przekazywacza” wiedzy, ale jako jej kreatora.

Taki nauczyciel ma bowiem za zadanie nie tylko przekazać wiedzę uczniowi, zwracać uwagę na 
pewne treści, ale ma kreować jego pojmowanie świata, ugruntowywać społecznie przyjęty system 
wartości, pobudzać do refleksji i samodzielnego myślenia, prowokować do zadawania pytań. W czasie 
standardowej lekcji we współczesnej rzeczywistości szkolnej niezwykle trudno jest być nauczycielem 
twórczym. Presja testów kompetencji, wyników, poziomu szkoły, rywalizacja wśród uczniów, trudności 
komunikacyjne w relacji szkoła–rodzic bardzo często ograniczają ilość materiału przekazywanego 
w pomysłowy sposób. Dlatego warto wykorzystać każdą możliwość, aby uczniowie sami stali się 
kreatorami swojej wiedzy, aby to, co wiedzą, wykorzystali w procesie poznawania tego, czego jeszcze 
nie odkryli, nie przemyśleli, nie poczuli. Odpowiednią ku temu sposobnością są wizyty muzealne, 
rozumiane nie w kontekście biernego podziwiania eksponatów, ale w kontekście aktywnego i twór-
czego działania. Na potrzebę taką otwarta jest coraz większa liczba interaktywnych muzeów oraz 
miejsc pamięci narodowej, które w swojej ofercie dla odwiedzających w wieku szkolnym proponują 
różnorodne, a zarazem niestandardowe sposoby prezentowania poszczególnych eksponatów, miejsc, 
wydarzeń, historii.

Edukacja muzealna w gimnazjum ma bowiem niezwykle istotną wartość. To na tym etapie kształ-
cenia uczniowie mogą po raz pierwszy zmierzyć się z osobistym przeżywaniem historii. Ich osobowość 
należy kształtować nie tylko poprzez wiedzę, ale i doświadczenie. Jeżeli środowisko rodzinne nie spełnia 
owej funkcji, to zadanie szkoły jest tu szczególnie ważne – nie tylko wykształcić młodego człowieka, 
ale przede wszystkim wychować go na świadomego, czującego oraz rozumiejącego przemiany świata 
i mechanizmy historii obywatela.

2. Rola nauczyciela w aktywizacji uczniów

We współczesnej edukacji nieustannie toczy się spór o jakość i ilość stosowanych w ciągu jednostek 
lekcyjnych metod aktywizujących. Ich zwolennicy zupełnie odrzucają lekcje „ławkowe”, stawiają na 
łączenie różnych stylów nauczania, akcentują indywidualizację doboru metod, wychodzą naprzeciw 
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potrzebom ucznia; przeciwnicy stosują wybiórczo poszczególne metody, widząc w propagowanej 
aktywizacji zagrożenie dla tradycyjnego nauczania, przyczynę rozproszenia uwagi uczniów oraz 
marnowanie cennego czasu jednostki lekcyjnej. Jak zawsze należy znaleźć złoty środek, mając na 
uwadze dobro ucznia, patrząc z perspektywy nie tylko jego zadowolenia z poszczególnych lekcji, ale 
całego cyklu kształcenia, którego zwieńczeniem jest wszakże test kompetencji.

Nauczyciel powinien więc wyważyć treści przekazywane w formie tradycyjnej i formie aktywi-
zującej w zależności od profilu klasy, jej zainteresowań, poziomu i dojrzałości emocjonalnej. Prawdą 
jest, że to nauczyciel w głównej mierze tworzy lekcję, kreuje jej przebieg. W dobrze skomponowanej 
lekcji można zatem pozwolić na spontaniczność uczniów, bo wiadomo, że wynika ona z założonych 
przez nauczyciela celów. Impulsywne działanie uczniów jest bowiem bardzo cenne z punktu widzenia 
dydaktyki, bo wtedy uczniowie zdobywają wiedzę przez doświadczanie. Idealną ku temu sposobnoś-
cią są lekcje muzealne, czyli wszelkiego rodzaju zajęcia z uczniami przeprowadzane poza klasą, poza 
murami szkoły i bez tradycyjnej atmosfery „od dzwonka do dzwonka”.

Lekcja muzealna, aby spełniała swoje zadanie, musi być dobrze przemyślana i wykraczać swym 
zakresem poza sferę stricte merytoryczną. Nie musi natomiast, ale może nawiązywać do podstawy 
programowej. W pierwszej kolejności należy dopasować profil lekcji muzealnej do zainteresowań i po-
trzeb uczniów – nie każdy zespół klasowy jest gotowy do uczestniczenia w zajęciach organizowanych 
przez muzea powstałe na terenach byłych obozów koncentracyjnych. Fazą najważniejszą wydaje się 
być tu odpowiednie przygotowanie uczniów do tematu podejmowanego podczas lekcji muzealnej. 
Właściwie przedstawiony kontekst historyczny ma być podstawą i jednocześnie zachętą do poznania 
bliżej danego tematu. Rola nauczyciela nie ogranicza się więc tutaj tylko do zorganizowania wyjścia 
poza szkołę, ale jego zadaniem jest aktywny udział w przeprowadzeniu jednostki lekcyjnej na terenie 
muzeum, będącej zarazem tylko jednym z ogniw procesu edukacyjnego. Na niego bowiem składać się 
będą również zajęcia poprzedzające projekt, jak i lekcje refleksyjno-interpretujące, przeprowadzone 
tuż po wizycie w muzeum. Warto także wcześniej zapoznać uczniów z celami lekcji, z jej przebiegiem, 
porozmawiać o wspólnych oczekiwaniach – nauczyciela i uczniów, tak aby mieli oni świadomość, że 
uczestniczą w czymś ważnym, że nie jest to tylko jednorazowa, mało znacząca wizyta.

3. Przykładowy scenariusz lekcji muzealnej

Nauczyciele mogą korzystać z gotowych scenariuszy lekcji muzealnych przygotowanych przez pracow-
ników pedagogicznych miejsca pamięci na Majdanku. Bogata oferta pozwala na realizację różnorod-
nych tematów z dziejów KL Lublin, w zależności od zainteresowań uczniów2. Podstawą scenariuszy 
takich projektów mogą być jednak także treści osadzone w szkolnych programach nauczania, na 
przykład z zakresu języka polskiego. Poniżej przedstawiony został scenariusz lekcji muzealnej nawią-
zujący do poezji o tematyce wojennej. Wyjście ze szkoły oraz umieszczenie tej tematyki w autentycznej 
przestrzeni historycznej buduje inną jakość dydaktyczną i pozwala oddziaływać na uczniów w różnych 
sferach: intelektualnej, emocjonalnej, zmysłowej i refleksyjnej. Dzięki temu powstają nowe punkty 
odniesienia do historii i swojego rodzaju pomost między przeszłością i teraźniejszością.

2  Por. Państwowe Muzeum na Majdanku. Oferta edukacyjna, Lublin 2009; zob. w tym tomie, W. Wysok, Scenariusze 
aktywnych warsztatów i lekcji muzealnych realizowanych w Państwowym Muzeum na Majdanku.
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Temat lekcji
„Los nasz dla was przestrogą”3 – poezja Tadeusza Różewicza oraz literatura obozowa w kontekście 
wizyty edukacyjnej w Państwowym Muzeum na Majdanku

Treści nauczania
Zapoznanie uczniów z historią funkcjonowania obozu koncentracyjnego i zagłady na Majdanku oraz 
z poezją wojenną Tadeusza Różewicza i literaturą wspomnieniową więźniów.

Cele lekcji
•	 Uczniowie poznają podstawowe fakty z historii obozu koncentracyjnego na Majdanku.
•	 Uczniowie poznają topografię terenu byłego obozu oraz obecny krajobraz kulturowy miejsca pamięci.
•	 Uczniowie interpretują poezję Tadeusza Różewicza i poznają literaturę faktu w kontekście odwie-

dzanego miejsca pamięci.
•	 Uczniowie nazywają swoje uczucia w odniesieniu do poznanych faktów, przeżyć, wrażeń.
•	 Uczniowie rozważają kwestię wartości we współczesnym świecie.
•	 Uczniowie samodzielnie formułują wnioski dotyczące poznanych wydarzeń historycznych, próbują 

nadać im własny sens i znaczenie.

Przebieg lekcji

a) Motyw przewodni: fakty z historii
 Zajęcia rozpoczynają się projekcją filmu dokumentalnego o historii obozu koncentracyjnego na 

Majdanku. Uczniowie poznają zarys historii obozu, kontekst historyczny, genezę powstania.

b) Motyw przewodni: droga i jej symbolika
•	 Przejście z uczniami pod Pomnik-Bramę i tak zwaną czarną drogę, która prowadziła bezpo-

średnio do więźniarskiej części kompleksu obozowego.
•	 Krótkie wprowadzenie przez nauczyciela: wraz z pedagogiem muzeum upamiętnienia na 

Majdanku będziemy zwiedzać ważne obiekty, miejsca i przestrzenie byłego obozu. Ważne jest, 
abyście podczas tej dzisiejszej wędrówki uruchomili wszystkie swoje zmysły, abyście starali się 
usłyszeć, zobaczyć oraz poczuć to, czego świadkiem jest ta ziemia. Pomóc w tym mają wam 
również przygotowane fragmenty poezji wojennej oraz relacji byłych więźniów. Postarajmy 
się wspólnie, aby ta nasza droga przez miejsce pamięci była próbą empatii – próbą zobaczenia 
tej drogi po 70 latach, próbą refleksji nad cierpieniem człowieka i swoistym memento, by już 
nigdy człowiek nie doświadczył niczego podobnego.

3  Umieszczony na Mauzoleum z prochami ofiar Majdanka cytat został zaczerpnięty z poematu pt. Msza żałobna 
Franciszka Fenikowskiego, byłego więźnia niemieckich obozów koncentracyjnych (Gdańsk 1972; tomik nie ma 
numerowanych stron).

 Fragment poematu:

 Z pokolenia niech głos nasz idzie w pokolenie
 O pamięć, nie o zemstę
 Proszą nasze cienie
 Los nasz dla was przestrogą
 Ma być – nie legendą
 Jeśli ludzie zamilkną
 Głazy wołać będą.
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•	 Prezentacja wybranego przez nauczyciela fragmentu wspomnień świadka historii opisującego 
transport więźniów na Majdanek4.

•	 Zanim zostanie przeczytany przygotowany fragment wspomnień5, uczniowie patrzą na drogę 
prowadzącą do obozu, próbują uświadomić sobie, że deportowani do obozu – dzieci, kobiety, 
mężczyźni – byli spragnieni, wygłodzeni, zmęczeni po długiej podróży w bydlęcym wagonie; 
zastanawiają się, jak można pojmować taką drogę? jakie symbole z niej wynikają? jak nazwiemy 
uczucia ludzi ją pokonujących?

c) Motyw przewodni: godność człowieka
 Przejście do dalszej części ekspozycji plenerowej. Odczytanie wybranego fragmentu wspomnień 

opisujących przygotowania do „kąpieli” w łaźni obozowej lub samą „kąpiel”6 oraz wiersza Tadeusza 

4  Podczas tej lekcji korzystano z publikacji: Majdanek. Obóz koncentracyjny w relacjach więźniów i świadków, oprac. M. Gru-
dzińska, Lublin 2011. Istnieje jednak wiele innych źródeł zawierających fragmenty oraz relacje więźniów (zob. Wybrana 
literatura w niniejszej publikacji), które mogą być wykorzystane w razie modyfikacji tematycznej lekcji. Warto, aby na-
uczyciel wcześniej ustalił, którzy uczestnicy zajęć odczytają dany fragment. Chodzi o to, żeby lekcja przebiegła sprawnie 
i nie była zakłócana czynnościami organizacyjnymi. Można na przykład poprosić chętnych uczniów o odczytanie bądź 
wyznaczyć ich samodzielnie; ważne jednak, aby uczeń miał dobrą dykcję i wystarczająco donośny głos, gdyż niektóre 
teksty odczytywane są na zewnątrz, a przy złej pogodzie oraz licznej grupie mogą być słabo słyszalne.

5  „Droga z bocznej stacji Lublina […] do obozu na Majdanku wynosi 3 kilometry, więc niewiele. Jednak każda odległość 
przedstawia całkowicie inną sumę wysiłku dla człowieka zdrowego i wypoczętego, zupełnie inną dla więźniów, sła-
bych po kilku czy kilkunastu miesiącach więzienia, wielu po świeżo przebytym tyfusie, wszystkich – wyczerpanych 
straszliwymi warunkami podróży. Piątkami idą najpierw mężczyźni, za nimi kobiety. Po bokach, w odległości jakiś 
dwóch metrów, jeden za drugim esesmani z rewolwerami, gotowymi do strzału, żołnierze z nastawionymi karabinami. 
Tempo wzięli od razu pośpieszne. Zdrowi, wypasieni, mocni popędzają słabszych więźniów i więźniarki krzykiem 
i uderzeniami kolb. – Los! Los! – rozlega się bez ustanku tuż nad głowami zdyszanych ludzi. Chwilami zrywa się potok 
obelżywych słów, ohydnych słów, które łopocą o uszy i mózgi idących. Gwałtowny marsz zamienia się prawie w bieg. 
Tchu brakuje. […] W przedostatnim szeregu śpieszą matka z córką. Ta ostatnia dźwiga na ramionach swój drogocenny 
plecak, w lewej ręce niesie torbę podróżną matki, prawie ciągnie ją samą siłą młodego ciała, swej miłości i rozpaczy, 
wie dobrze, co znaczy nie móc nadążyć. Powtarza bez przerwy «Musisz, musisz dojść, mamo!». Parę kroków przed 
nimi staruszka, która w czasie podróży tak cicho w kącie wagonu siedziała, przewraca się nagle i momentalnie dwa 
strzały przygważdżają ją do ziemi. Więźniarki wydają okrzyk bólu i zgrozy – żołnierze śmieją się głośno […]. Z głów-
nego gościńca droga skręca na prawo między parkany i druty. To już obóz. Na pochyłym wzniesieniu widnieją pola, 
ogrodzone podwójnymi, a między nimi jeszcze ukośnie przeciągniętymi drutami; na polach w dwóch rzędach niskie, 
ciemne baraki”. Z. Pawłowska, Podróż w nieznane, [w:] Majdanek…, s. 53–54.

6  „Wchodzimy do baraku: szaro, ponuro, wysoko małe okienka – duże pomieszczenie, a w nim parę ławek pousta-
wianych równolegle – kilka wieszaków. […] Pierwszy niepokój i wahania, pierwsze podejrzenie, co się z nami 
stanie. Przy tym krępujemy się rozebrać w obecności kapo, esesmanów i dozorczyń. Widząc nasze wahania wydają 
pokrzykiwania: «Schnell, aber schnell!». Rozbieramy się więc do naga, układamy naszą odzież na ławkach i czekamy 
stłoczone jedna obok drugiej. Po pewnym czasie otwierają się tajemnicze drzwi po prawej stronie i wydobywa się 
para. Ktoś krzyknął «Gaz!» – powstaje panika, rozlegają się krzyk i płacz. Jesteśmy teraz pewne, że idziemy na śmierć. 
[…] Nerwy zaczynają odmawiać posłuszeństwa, staram się jednak jakoś opanować, przecież od chwili aresztowania 
na nic innego nie można było czekać. Ale stanąć tak oko w oko ze śmiercią, będąc młodym, wtedy tak bardzo chce 
się żyć. Nie ma jednak dużo czasu na rozpacz ani refleksje, ponaglane, poklepywane przez Badekapo wchodzimy do 
właściwej łaźni. Chwila oczekiwania i z pryszniców umieszczonych w suficie spływają strugi ciepłej wody. Nie do 
wiary! […] Para ulotniła się nieco na tyle, że można było widzieć, co dzieje się dookoła. […] W rogu przy wejściu 
stoi kamienna wanna napełniona ciemnym płynem z wodą. To lizol do dezynfekcji ciał. Pod wyjściowymi drzwiami 
dwóch esesmanów i dozorczynie zabawiają się swobodna rozmową. Od czasu do czasu wskazują na jedną z kobiet 
i wybuchają wesołym śmiechem. Nasz kapo zachowuje się też bardzo swobodnie. Od czasu do czasu poklepuje którąś 
z nas. Czuję się bardzo upokorzona. Po pewnym czasie wyłączono wodę. Teraz kolejno każda ma zanurzyć się w ka-
miennej wannie, a następnie podejść do flitowania. Jeden esesman trzyma rozpylacz z flitem. Każda musi podnieść 
ręce – flitują wszystkie owłosione miejsca. Towarzyszą temu wesołe śmiechy i uwagi robione przez rozbawione to-
warzystwo. Nie mogę pojąć, zwłaszcza kobiet, które bez żadnej żenady towarzyszą tej zabawie esesmanom. Wreszcie 
ceremonia flitowania zakończona. Jesteśmy gotowe do wyjścia, ale jakie jest nasze zdziwienie, że zamiast wracać po 
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Różewicza Zostawcie nas (miejsce prezentacji do uzgodnienia – na przykład barak nr 41: łaźnia 
obozowa lub na zewnątrz). W tym kontekście można zachęcić uczniów do zastanowienia się nad 
tym, co deportowani mogli myśleć lub czuć przed wejściem do tego baraku, i poprosić ich, aby 
sami spróbowali wyobrazili sobie, jak mogła wyglądać łaźnia obozowa.

ZOSTAWCIE NAS

Zapomnijcie o nas 
o naszym pokoleniu 
żyjcie jak ludzie 
zapomnijcie o nas 
my zazdrościliśmy 
roślinom i kamieniom 
zazdrościliśmy psom 
chciałbym być szczurem 
mówiłem wtedy do niej 
chciałabym nie być 
chciałabym zasnąć 
i zbudzić się po wojnie 
mówiła z zamkniętymi oczami  
zapomnijcie o nas 
nie pytajcie o naszą młodość 
zostawcie nas

d) Motyw przewodni: wartości w życiu współczesnego człowieka
 Prezentacja wiersza Tadeusza Różewicza Ocalony (miejsce odczytania do wcześniejszego uzgod-

nienia, na przykład wystawa historyczna lub na zewnątrz – teren byłego placu selekcyjnego).

OCALONY

Mam dwadzieścia cztery lata 
ocalałem 
prowadzony na rzeź.

To są nazwy puste i jednoznaczne: 
człowiek i zwierzę 
miłość i nienawiść 
wróg i przyjaciel 
ciemność i światło.

swoje ubrania kierują nas do trzeciego pomieszczenia bloku. Tu przy szeregu stert z różnym przyodziewkiem stoją 
więźniowie, którzy mają przydzielić poszczególne części garderoby. W baraku jest bardzo zimno. Ogrzane ciała tylko 
przez chwilę nie czują chłodu, ale gorące ognie zażenowania oblewają twarze, gdyż trzeba przed tymi towarzyszami 
niedoli stanąć nago”. I. Marszałek, Pierwsza kąpiel, [w:] Majdanek…, s. 68–69.

7  Pytania i zagadnienia zawarte w tabelkach mają charakter jedynie orientacyjny i pomocniczy, służą zainicjowaniu 
dyskusji wśród uczniów. Nauczyciel może wykorzystać do pracy z tekstem inne, własne pomysły. Nie chodzi o to, 
aby uczniowie udzielili odpowiedzi na każde z nich, ale aby próbowali dzielić się własnymi przemyśleniami, skoja-
rzeniami i w ten sposób aktywnie włączyli się w realizowane zajęcia.

•	Uczniowie rozważają pytanie – kto jest 
podmiotem w tym wierszu?

•	Czego bohaterowie wiersza zazdrościli 
roślinom, kamieniom? Jak można to 
rozumieć w kontekście miejsca, jakim była 
łaźnia obozowa?

•	Pytamy uczniów o słowo „intymność” oraz 
„godność”.

•	Uczniowie rozmawiają o godności ludzkiej. 
Czym ona jest dla człowieka, kiedy się ją 
traci?  
Czym ona jest dla Ciebie? 7
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Człowieka tak się zabija jak zwierzę 
widziałem: 
furgony porąbanych ludzi 
którzy nie zostaną zbawieni.

Pojęcia są tylko wyrazami: 
cnota i występek 
prawda i kłamstwo 
piękno i brzydota 
męstwo i tchórzostwo.

Jednako waży cnota i występek 
widziałem: 
człowieka który był jeden 
występny i cnotliwy.

Szukam nauczyciela i mistrza 
niech przywróci mi wzrok, słuch i mowę 
niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia 
niech oddzieli światło od ciemności.

Mam dwadzieścia cztery lata 
ocalałem 
prowadzony na rzeź.

e) Motyw przewodni: ślady, świadectwa, nośniki pamięci
 Odczytanie wiersza Tadeusza Różewicza Warkoczyk (miejsce odczytania do wcześniejszego uzgod-

nienia – na przykład fryzjernia obozowa lub na zewnątrz).

WARKOCZYK

Kiedy już wszystkie kobiety 
z transportu ogolono 
czterech robotników miotłami 
zrobionymi z lipy zamiatało 
i gromadziło włosy
 
Pod czystymi szybami 
leżą sztywne włosy uduszonych 
w komorach gazowych 
w tych włosach są szpilki 
i kościane grzebienie
 
Nie prześwietla ich światło 
nie rozdziela wiatr 
nie dotyka ich dłoń 
ani deszcz ani usta 

•	Uczniowie zastanawiają się, jakim 
człowiekiem jest 24-latek z wiersza. Jaki ma 
system wartości?  
Co przeżył?

•	Uczniowie próbują naszkicować 
współczesny przykładowy życiorys 
młodego człowieka. Czym się zajmuje? Co 
osiągnął?  
Co jest przed nim?

•	Uczniowie rozważają kwestię twarzy 
człowieka – co możemy z niej wyczytać? 
Czy można być jednocześnie człowiekiem 
występnym i cnotliwym?  
(można nawiązać na przykład do Niemców 
Leona Kruczkowskiego)

•	Uczniowie zamykają oczy i wyobrażają 
sobie ciepły letni wietrzy dzień i dziewczynę 
znajdującą się na otwartej przestrzeni 
z długimi włosami; zastanawiają się, co 
oznacza powiedzenie „mieć wiatr we 
włosach”.

•	Uczniowie słuchają wiersza, opisują cechy 
włosów oraz określają ich symbolikę.

•	Co pozostało po więźniach (relacje, artefakty, 
inne ślady, pustka, nieobecność)?
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W wielkich skrzyniach 
kłębią się suche włosy 
uduszonych 
i szary warkoczyk 
mysi ogonek ze wstążeczką 
za który pociągają w szkole 
niegrzeczni chłopcy.

f) Motyw przewodni: formy upamiętnienia i pamięci
 Odczytanie wiersza Tadeusza Różewicza Pomniki (miejsce odczytania do wcześniejszego uzgod-

nienia – na przykład Kolumna Trzech Orłów na III polu więźniarskim – pomnik wzniesiony przez 
polskich więźniów Majdanka w 1943 roku, budynek krematorium lub przy Mauzoleum).

POMNIKI

Nasze pomniki 
są dwuznaczne 
mają kształt dołu 
nasze pomniki 
mają kształt 
łzy 
nasze pomniki 
budował pod ziemią 
kret
 
nasze pomniki 
mają kształt dymu 
idą prosto do nieba.

g) Motyw przewodni: rytuały upamiętniające
 Na zakończenie przejścia przez miejsce pamięci można złożyć kwiaty pod Mauzoleum, w którym 

znajdują się prochy ofiar, oraz uczcić minutą ciszy (lub w innej uzgodnionej wcześniej formie) 
zmarłych i pomordowanych więźniów.

4. Szkolny kontekst lekcji muzealnej

Powyższa lekcja muzealna została przeprowadzona wśród uczniów klasy trzeciej gimnazjum. Ucz-
niowie ci, zgodnie z nową podstawą programową nauczania historii, na tym etapie edukacyjnym nie 
posiadają jeszcze gruntownej wiedzy z zakresu II wojny światowej, toteż ich świadomość na ten temat 
jest fragmentaryczna i nieusystematyzowana. Niemniej jednak program nauczania języka polskiego 
w gimnazjum nie stroni od tekstów związanych z tym okresem historii (między innymi Kamienie 
na szaniec Aleksandra Kamińskiego, Pamiętnik z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego, 
opowiadanie Ikar Jarosława Iwaszkiewicza, opowiadanie Drzazga Idy Fink oraz wybór wierszy Ta-
deusza Różewicza czy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego).

•	Uczniowie opowiadają, czym jest według 
nich pomnik, jakie są jego rodzaje, jakie 
funkcje?

•	Uczniowie zastanawiają się, jak zazwyczaj 
wygląda pomnik? O jakich pomnikach 
mówi wiersz?

•	Jakie mogą być współczesne formy 
upamiętniania?
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Oczywiście nauczyciel ma swobodę w doborze poszczególnych utworów, niemniej jednak tema-
tyka Holokaustu i wydarzeń z okresu II wojny światowej jest obecna w każdym programie nauczania. 
Pozostaje więc problem odpowiedniego przekazu poszczególnych dzieł literackich z tego zakresu 
uczniom, którzy nie posiadają ugruntowanej wiedzy i świadomości historycznej, a ich odczucia wo-
bec poruszanych kwestii podyktowane są w większości przez tradycje rodzinne oraz aktualny – nie 
zawsze rzetelny – przekaz medialny. Rolą nauczyciela polonisty czy historyka w gimnazjum jest więc 
próba pomocy w konfrontacji systemu wartości współczesnego ucznia wobec wydarzeń historycz-
nych, uwrażliwianie go na krzywdę drugiego człowieka oraz pobudzanie do refleksji nad aktualizacją 
przeszłości w wymiarze jednostkowym i wspólnotowym.

Lekcja muzealna w Państwowym Muzeum na Majdanku w Lublinie to wyjście poza tradycyjne 
nauczanie z zakresu historii i literatury. Zajęcia tego rodzaju wymagają ze strony uczniów wysiłku 
i aktywnego zaangażowania, wrażliwości społecznej i zdolności empatycznych. W klasie pierwszej 
i drugiej uczniowie poznawali różne teksty literackie związane z okresem II wojny światowej, więc 
poezja wojenna Tadeusza Różewicza jest tutaj kontynuacją tego procesu. Uczniom przed wyjściem do 
muzeum przedstawiono cele lekcji oraz przeprowadzono z nimi rozmowę na temat wagi i znaczenia 
miejsca, do którego się wybierają. Ważne jest, aby uświadomić młodzieży, że wyjście poza szkołę oraz 
uczestniczenie w lekcji muzealnej to czas wzmożonego wysiłku intelektualnego oraz próba emocjonal-
nego odbioru rzeczywistości, a nie wyjście rekreacyjno-rozrywkowe z elementami wiedzy teoretycznej.

Gimnazjaliści, którzy uczestniczyli w wyżej wspomnianej lekcji, nie zostali wcześniej zaznajomieni 
z poezją, którą mieli poznać w czasie wędrówki po byłym obozie koncentracyjnym. Jednak w wypad-
ku klasy, która nie radzi sobie dobrze z interpretacją i analizą tekstów kultury, należy przeprowadzić 
w szkole zajęcia przygotowujące, ukierunkowując odpowiednio działania uczniów na planowaną 
tematykę.

5. Korzyści dla nauczyciela i ucznia

Istotą lekcji muzealnej w odniesieniu do uczniów gimnazjum powinna być przede wszystkim refleksja 
nad przeszłością oraz uświadamianie sobie własnych poglądów, przekonań i uprzedzeń w kontekście 
przyswajanych treści. Poznanie pewnych faktów historycznych oraz złożenie hołdu ofiarom to pod-
stawowe, ale nie wystarczające założenia kształcenia muzealnego, dlatego warto przy tej sposobności 
uczyć także postawy obywatelskiej, zgodnie z maksymą Historia magistra vitae est.

Wydawać by się mogło, że współczesny gimnazjalista, który na co dzień ma dostęp do wizualiza-
cji wszelkiego rodzaju przemocy, czy to w filmach, czy w grach komputerowych, nie będzie w stanie 
dogłębnie pobudzić swojej wrażliwości czy wzruszyć się przy opowieściach przewodnika na temat 
warunków życia i sposobów traktowania więźniów w obozie. Lekcje muzealne pokazują jednak, że 
uczniowie na długo zapamiętują usłyszane historie, poszczególne baraki, ekspozycje czy nawet zapachy. 
Co więcej, potrafią nazwać swoje uczucia, emocje, dzieląc się wrażeniami z rówieśnikami. Poniżej 
kilka refleksji uczestników zajęć edukacyjnych8.

•	 „W wielu momentach byłam zszokowana tym, co działo się w obozie, także po jego wyzwoleniu. 
Odczuwałam też wstyd, że ludzie są w stanie dokonać takich rzeczy”.

8  Wszystkie przedstawione wypowiedzi uczniów pochodzą z ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej następnego dnia 
po wizycie w Państwowym Muzeum na Majdanku. Projekt odbył się w maju 2013 roku. W ankiecie brało udział 28 
uczniów w wieku 15–16 lat.
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•	 „Podczas zwiedzania Państwowego Muzeum na Majdanku czułam zadumę, nostalgię, smutek, 
ale przede wszystkim zdziwienie dla tego wszystkiego, co tam się wydarzyło”.

•	 „Lekcja muzealna to dla mnie ciekawe doświadczenie, podróż do przeszłości, lekcja historii i życia. 
Zamierzam przeczytać książki z relacjami byłych więźniów”.

•	 „Zdecydowanie chciałabym ponownie odwiedzić to muzeum, gdyż dzięki takiej wizycie przypo-
mniałam sobie, że moje problemy są niczym w porównaniu z tym, z czym zmagali się więźniowie 
na Majdanku. Myślę, że jest mi to potrzebne, aby w inny sposób postrzegać świat”.

•	 „Na początku towarzyszyło mi zaciekawienie połączone z empatią dla tych, którzy cierpieli w obo-
zie. Z czasem poczułem gniew i nienawiść do osób, które znęcały się i zabijały, następnie ogarnęło 
mnie poczucie bezsilności, myśląc, że mogę za ofiary się już tylko pomodlić”.

•	 „Słysząc słowa poezji wojennej w barakach, poczułem, że tam, gdzie obecnie stałem pozbawiony 
trosk, w słoneczny dzień, kilkadziesiąt lat temu ludzie walczyli o życie, żyli w ciągłym strachu, 
umierali…”

•	 „Podczas lekcji czułem wielkie wzruszenie i smutek. Ciężko mi było sobie wyobrazić cierpienia 
wielu ludzi, a szczególnie dzieci…”

•	 „Byłam zszokowana, jak nieludzkie było postępowanie Niemców. Nie mogę pojąć, jak nienawiść 
i zło mogą stać się naturą człowieka, kierować nim i stale zagłuszać sumienie. Było mi wstyd, że 
ja też jestem człowiekiem…”

•	 „Tego typu lekcje są doskonałym uzupełnieniem mojej wiedzy szkolnej. Można zobaczyć, wyob-
razić sobie, poczuć”.

•	 „Do tej pory, przejeżdżając obok obozu, nie zdawałem sobie sprawy, co się tu wydarzyło, tylko 
słyszałem, że mordowali ludzi, ale zobaczyć to miejsce i stać na nim to dla mnie ogromne przeżycie 
psychiczne. Już nigdy nie przejdę obojętnie obok tego terenu, a wiersz Warkoczyk zapamiętam 
chyba na zawsze”.

To tylko przykładowe wypowiedzi uczennic i uczniów, którzy uczestniczyli w lekcji muzealnej. 
Dla nauczyciela gimnazjum jest bardzo ważne, aby skłonić młodzież do otwartego wypowiadania 
się na temat wrażeń i odczuć. Wstyd, nieumiejętność zwerbalizowania emocji, brak zainteresowania 
poszczególnymi tematami to najczęstsze problemy, z którymi borykają się nauczyciele na tym etapie 
kształcenia. Dla samego efektu dydaktycznego korzystne jest więc stwarzanie uczniom takich wa-
runków, aby potrafili otworzyć się na otaczające ich problemy i zająć określone stanowisko. Lekcje 
muzealne prowokują do pytań, rozmowy, dyskusji.

Dla nauczyciela to ważna chwila, gdy uczniowie angażują się nie tylko intelektualnie, ale i emo-
cjonalnie w zajęcia. O ile w klasie na tradycyjnej lekcji ciężko o atmosferę swobody, a tym bardziej 
o śmiałość wypowiedzi, to podczas wizyty edukacyjnej w muzeum zarówno nauczyciel, jak i ucznio-
wie mogą takiego stanu doświadczyć. Uczeń biorący udział w lekcji muzealnej staje się partnerem dla 
nauczyciela w poznawaniu, przeżywaniu i refleksyjnym uogólnianiu treści i doświadczeń. A taki stan 
rzeczy wydaje się być idealny dla obu stron biorących udział w procesie dydaktycznym – nauczyciela 
i ucznia.



Wiesław Wysok
Państwowe Muzeum na Majdanku

Scenariusze aktywnych warsztatów i lekcji muzealnych 
realizowanych w Państwowym  Muzeum na Majdanku

W ofercie edukacyjnej Państwowego Muzeum na Majdanku dostępnej na stronie internetowej www.
majdanek.eu znajduje się szereg propozycji zajęć dla uczniów. Niniejsze opracowanie przedstawia 
wybrane projekty edukacyjne pozwalające zorganizować pobyt w miejscu pamięci w oparciu o nie-
konwencjonalne metody, które wychodzą poza standardowe oprowadzanie i umożliwiają uczniom 
aktywne poznawanie historii.

Na zajęcia wykraczające poza zwiedzanie terenu z przewodnikiem należy przeznaczyć około pięciu 
godzin. Czas ten pozwala na zorganizowanie uczniom ciekawego oraz inspirującego intelektualnie 
i emocjonalnie pobytu w muzeum. Mają oni szansę uczestniczyć w zajęciach w twórczy sposób, zaan-
gażować się w proces zdobywania wiedzy i podjąć próbę zrozumienia minionych wydarzeń. Projekty, 
w trakcie których uczniowie z biernych odbiorców stają się podmiotem działań, pozwalają na stawianie 
indywidualnych pytań, pobudzają refleksję, niejako zmuszają do przetworzenia i zinternalizowania 
zdobytych wiadomości.

Celem tak rozumianych zajęć edukacyjnych jest nie tylko przekazywanie informacji o historii 
obozu, ale przede wszystkim wskazanie młodym uczestnikom zajęć na znaczenie pamięci o II wojnie 
światowej oraz zaproszenie ich do budowania własnej tożsamości i świadomości historycznej w oparciu 
o szacunek dla ofiar.

Tytuły zajęć

1. Odczytywanie krajobrazu kulturowego miejsca upamiętnienia
2. Danuta Brzosko-Mędryk: młodość, trauma, wartości. Spacer biograficzny po miejscu pamięci
3. Pamięć w obiektywie. Warsztaty fotograficzne
4. Byliśmy tylko numerami… Relikty obozowe a społeczność więźniarska byłego obozu koncentra-

cyjnego na Majdanku
5. Sprawcy – zwyczajni ludzie czy entuzjastyczni wykonawcy Holokaustu?
6. Losy dzieci w obozie koncentracyjnym na Majdanku
7. Mówię wszystkim, którzy mnie chcą słuchać – obóz na Majdanku w relacji Wandy Ossowskiej
8. Przecież część serca pozostała tam, na Majdanku. Rzeczywistość obozowa w dzienniku Jadwigi 

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

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



Szczegółowe scenariusze zajęć

1. Odczytywanie krajobrazu kulturowego miejsca upamiętnienia

Grupa docelowa
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Założenia
Państwowe Muzeum na Majdanku zostało utworzone już jesienią 1944 roku i jest najstarszym mu-
zeum martyrologicznym w Europie. Od samego początku jego istnienia podejmowane są starania 
o zachowanie terenu i obiektów w postaci jak najbliższej wyglądowi z czasów wojny. Jednak w ciągu 
minionych lat przestrzeń poobozowa uległa licznym przeobrażeniom. Niektórzy zwiedzający ocze-
kują, że konfrontacja z miejscem historycznym pozwoli im niejako przenieść się do czasów wydarzeń 
historycznych, wczuć się w ich atmosferę, zrozumieć skomplikowane mechanizmy działania obozu 
oraz postawy więźniów i sprawców. Okazuje się, że mimo przebywania w autentycznej przestrzeni 
historycznej zaledwie dotyka się tych wydarzeń i poznaje je w sposób ograniczony. Zajęcia próbują 
przybliżyć przeszłość, a jedną z możliwości jest indywidualne odkrywanie jej śladów. Istotą projektu 
nie jest wyłącznie uzyskanie faktograficznej wiedzy, ale próba aktualnego odczytania historii i jej 
reprezentacji zapisanej w materialnych pozostałościach.

Rozpoznanie zmian w przestrzeni historycznej, przywrócenie pewnym miejscom ich pierwotne-
go znaczenia umożliwia lektura wspomnień osób, które przeżyły obóz. Zajęcia łączą pamięć miejsca 
z pamięcią świadków i pozwalają na zadawanie pytań o rolę upamiętnienia przeszłości w kontekście 
współczesnym.



Cele
•	 Poznanie historii obozu koncentracyjnego i zagłady na Majdanku.
•	 Aktywne budowanie wiedzy o sposobie funkcjonowania obozu na podstawie wspomnień byłych 

więźniów.
•	 Uświadomienie zaistnienia zmian w przestrzeni poobozowej.
•	 Uświadomienie roli Muzeum na Majdanku dla upamiętnienia ofiar oraz polskiej i europejskiej 

kultury pamięci.

Materiały dydaktyczne
Film dokumentalny o historii KL Lublin, plan byłego obozu i Muzeum na Majdanku, fragmenty 
wspomnień byłych więźniów Majdanka.

Metody pracy
Zwiedzanie wystawy historycznej z pracownikiem pedagogicznym muzeum, indywidualna lub gru-
powa praca ze wspomnieniami byłych więźniów Majdanka.

Przebieg
Zajęcia składają się z trzech elementów: zwiedzania terenu z przewodnikiem w wersji nieco krótszej niż 
tradycyjnie, części, w której uczniowie indywidualnie lub w małych, dwu-, trzyosobowych zespołach 
odnajdują miejsca w przestrzeni obozu i zapoznają się z ich znaczeniem, oraz części podsumowującej. 
Uczestnicy w głównej części zajęć otrzymują materiały dydaktyczne zawierające fragmenty wspo-
mnień byłych więźniów i plan obozu. Udają się między innymi do takich miejsc i/lub obiektów jak 
pole I, gdzie istniał szpital obozowy dla mężczyzn, barak 19 na polu III, w którym znajdował się tak 
zwany Gammelblock – barak dla więźniów skrajnie wycieńczonych, wieżyczka strażnicza, ogrodzenie 
z drutu kolczastego, plac apelowy, baraki mieszkalne, kuchnia obozowa czy warsztaty szewskie. We 
wspomnieniach byłych więźniów odnaleźć można informacje na temat zjawisk związanych z funk-
cjonowaniem obozu i codziennością życia więźniarskiego, na przykład uczniowie odwiedzający barak 
umywalni zapoznają się z przekazem dotyczącym warunków higienicznych w obozie, obok opisu 
drutu kolczastego i strefy śmierci roztaczającej się wzdłuż ogrodzenia mogą przeczytać o tęsknocie 
więźniów za wolnością. Na zakończenie pobytu w muzeum uczniowie spotykają się wspólnie, aby 
podzielić się swoimi obserwacjami i przemyśleniami.

Opracowanie i scenariusz zajęć: Wiesław Wysok



2. Danuta Brzosko-Mędryk: młodość, trauma, wartości. Spacer biograficzny po miejscu 
pamięci

Grupa docelowa
Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Założenia
Centralnym elementem tego modelu dydaktycznego wizyty studyjnej w muzeum upamiętnienia są 
przeżycia i doświadczenia byłej więźniarki obozu koncentracyjnego na Majdanku Danuty Brzosko-
-Mędryk. Biograficzne ujęcie historii ma ułatwić rozumienie i odczucie przeszłości. Łączy ono z sobą 
kilka poziomów narracji: poznawanie autentycznego miejsca historycznego i jego pamięci ze słucha-
niem i oglądaniem opowieści świadka historii zarejestrowanej na taśmie wideo oraz czytaniem wspo-
mnień spisanych w formie literackiej, a opiera się na aktywnej partycypacji uczniów w warsztatach 
edukacyjnych.

Indywidualne losy ocalonej są umieszczone w szerszym kontekście historycznym i odnoszą się do 
konkretnych zdarzeń, jakie były udziałem tej wówczas młodej osoby. Spacer biograficzny poświęcony 
Danucie Brzosko-Mędryk nie tylko przybliża ważne aspekty historii obozu na Majdanku, ale także 
odkrywa przed dzisiejszym młodym pokoleniem świat emocji i wartości etycznych kilkunastoletniej, 
pełnej marzeń dziewczyny.

W trakcie okupacji niemieckiej w Polsce Danuta Brzosko-Mędryk była uczennicą tajnego kursu 
licealnego prowadzonego przez nauczycieli Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Warszawie. Została 
aresztowana po raz pierwszy podczas egzaminu maturalnego w lipcu 1940. Po drugim aresztowaniu 
w związku z działalnością w Związku Walki Zbrojnej (Armia Krajowa) w sierpniu 1942 roku trafiła do 
więzienia gestapo na Pawiaku, gdzie udało jej się zdać ustny egzamin maturalny w trakcie więziennego 



spaceru. W styczniu 1943 roku przewieziona została do KL Lublin, skąd w kwietniu 1944 roku trans-
portem ewakuacyjnym dotarła do obozu w Ravensbrück. Stamtąd odesłana do pracy w podobozie KL 
Buchenwald (Komando Lipsk) pracującym dla firmy HASAG. W latach siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku była w Düsseldorfie jednym z głównych świadków w procesie przeciwko członkom załogi SS 
z Majdanka.

Cele
•	 Poznanie historii obozu na Majdanku z perspektywy przeżyć młodej więźniarki.
•	 Budowanie empatii poprzez konfrontację z biografią autorki wspomnień o Majdanku.
•	 Rozwijanie umiejętność analizy źródła historycznego, wzbudzenie ciekawości i zachęcenie do 

dalszego zajmowania się historią.
•	 Formułowanie pytań dotyczących postaw i wartości etycznych młodzieży w okresie wojny, refleksja 

nad ponadczasowymi wartościami.

Środki dydaktyczne
Nagranie wideo z relacją byłej więźniarki Majdanka, Danuty Brzosko-Mędryk, fragmenty jej wspo-
mnień z książki Niebo bez ptaków.

Metody pracy
Prezentacja filmu z byłą więźniarką Majdanka Danutą Brzosko-Mędryk, zwiedzanie wystawy histo-
rycznej z pracownikiem pedagogicznym muzeum, czytanie przez uczniów wybranych fragmentów 
wspomnień z jej książki Niebo bez ptaków, dyskusja.

Przebieg
Zajęcia rozpoczynają się projekcją czterdziestominutowego filmu z relacją Danuty Brzosko-Mędryk, 
w którym opowiada o swoich odczuciach związanych z wybuchem II wojny światowej, o działalności 
konspiracyjnej, dzieli się refleksjami dotyczącymi warunków życia w obozie, relacji międzyludzkich, 
strategii przeżycia w skrajnych sytuacjach. Spotkanie z pamięcią zarchiwizowaną w postaci zapisu 
wideograficznego ma wartość nie tylko emocjonalną i poznawczą, ale służy także formułowaniu 
przez uczniów pytań, na które chcieliby znaleźć odpowiedź w czasie zwiedzania. Kolejnym punktem 
spaceru jest przejście przez teren byłego obozu z pedagogiem muzeum upamiętnienia, ze szczególnym 
uwzględnieniem miejsc związanych z losami Danuty Brzosko-Mędryk. W wybranych strefach muze-
alnych uczniowie odczytują fragmenty wspomnień bohaterki spaceru przygotowane przez opiekunów 
projektu, inicjując dyskusję wokół poruszanych zagadnień. Przebywanie w autentycznej przestrzeni 
historycznej pomaga realizować zasadę świadomego i aktywnego uczenia się.

Spacer biograficzny nie kończy się w miejscu pamięci na Majdanku – w zależności od motywa-
cji i zainteresowań uczniów można go bowiem kontynuować i określić jego dalszą „trasę”. Ocaleni, 
o czym często się zapomina, próbowali na nowo zbudować swoje życie w trudnym okresie powojennym 
oraz uporać się z traumą obozów koncentracyjnych. Losy ich były różne, niektórzy nie byli w stanie 
mówić o swoich przeżyciach, ale wielu zaangażowało się w pielęgnowanie i przekazywanie pamięci 
o doświadczeniach swojego pokolenia.

Aby dowiedzieć się, jak wyglądało życie osób po traumatycznych przeżyciach, co myślą o prze-
szłości i przyszłości, czy zachowali wiarę w człowieka i jakie wartości wyznają, uczestnicy warsztatów 
muszą samodzielnie, w sposób twórczy dopisać ciąg dalszy losów bohaterki spaceru biograficznego. 
Jest wiele źródeł informacji na ten temat, na przykład internet, archiwum i biblioteka Państwowego 
Muzeum na Majdanku. Z pracownikiem muzeum należy uzgodnić kolejne etapy projektu i opracować 



jego scenariusz. Końcowym efektem praktycznym całego przedsięwzięcia edukacyjnego obejmującego 
triadę Młodość (życie przedwojenne), Trauma (doświadczenia obozowe) i Wartości (powojenne budo-
wanie nowej egzystencji) może być na przykład wystawa prezentowana w szkole, artykuł do gazetki 
szkolnej lub na stronę internetową.

Opracowanie i scenariusz zajęć: Wiesław Wysok



3. Pamięć w obiektywie. Warsztaty fotograficzne

Grupa docelowa
Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Założenia
Wizyta w miejscu pamięci, choć odbywa się zazwyczaj w dużej grupie, jest tak naprawdę wydarzeniem 
stanowiącym o rozwoju jednostki. Każdy z uczestników zajęć edukacyjnych jest niejako zawezwany 
do zajęcia własnego stanowiska, kiedy uświadamia sobie ogrom zbrodni i krzywd wyrządzonych 
w takim miejscu jak Majdanek, który był jednocześnie obozem koncentracyjnym i obozem śmierci. 
Wyrazem refleksji może być praca artystyczna, na przykład w formie fotografii. Inspiracją do własnego 
odczytania historii są zdjęcia archiwalne i relacje ocalonych, których lektura poprzedza zwiedzanie 
miejsca pamięci. Doświadczenia indywidualne możliwe są tutaj na drodze transpozycji, czyli twór-
czego przetwarzania. Dzięki temu widoczna staje się perspektywa uczestników.

Stworzone pole artystyczne oferuje odwiedzającym przestrzeń do rozwoju własnej percepcji 
i opiera się przede wszystkim na wrażliwości estetycznej i kreatywności uczestników warsztatów. 
Przy tej formie edukacji muzealnej chodzi zasadniczo o wspieranie świadomego postrzegania miejsca 
historycznego oraz o przemianę terenu miejsca pamięci na skutek działań artystycznych. Uczestnicy 
wychodzą z biernej roli odbiorców i przejmują rolę badaczy i odkrywców. Czas spędzony z obiektywem 
w ręku na terenie byłego obozu pozwala na odszukanie w pozostałościach poobozowych ważnych 
detali, którym uczestniczący w zajęciach nadają indywidualne znaczenie. Jednocześnie jest to wyjąt-
kowy akt upamiętnienia.



Cele
•	 Zapoznanie się z historią obozu koncentracyjnego i zagłady na Majdanku.
•	 Refleksja nad przeżyciami uwięzionych w obozie ludzi.
•	 Indywidualny akt upamiętnienia poprzez pracę z aparatem fotograficznym.

Środki dydaktyczne
Film dokumentalny o historii KL Lublin, zdjęcia historyczne wizualizujące przestrzeń obozu na Maj-
danku, wspomnienia byłych więźniów.

Metody pracy
Prezentacja filmu dokumentalnego o Majdanku i/lub zdjęć historycznych, indywidualne czytanie 
wspomnień byłych więźniów, aktywne przejście uczniów po terenie byłego obozu, fotografowanie 
wybranych miejsc.

Przebieg
Na tego typu zajęcia należy przeznaczyć kilka godzin. Ważne jest, aby znalazły się w nim cztery ele-
menty – film dokumentalny o KL Lublin, oprowadzanie z pracownikiem pedagogicznym po terenie 
byłego obozu, czas na indywidualną lekturę wspomnień byłych więźniów, które pozwolą spojrzeć 
na wydarzenia historyczne z osobistej perspektywy oraz część kończąca zajęcia, w której uczniowie 
z aparatem w ręku wyruszają w przestrzeń historyczną. W zależności od potrzeb czytanie wspomnień 
może odbyć się w szkole, jako element przygotowania do wizyty. Nieodzowne jest także podsumowanie 
zajęć i prezentacja zdjęć, która może odbyć się w muzeum lub po powrocie do szkoły. Można poprosić 
uczniów także o napisanie krótkiego komentarza do każdej z wykonanych fotografii.

Opracowanie i scenariusz zajęć: Wiesław Wysok



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



5. Sprawcy – zwyczajni ludzie czy entuzjastyczni wykonawcy Holokaustu?

Grupa docelowa
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Założenia
Pedagogika pamięci, na której opiera się działalność edukacyjna Państwowego Muzeum na Majdan-
ku, postuluje, aby programy w ramach pozaszkolnej edukacji historycznej uwzględniały nie tylko 
identyfikacje pozytywne, lecz również negatywne, czyli biografie sprawców. Zajmowanie się nimi jest 
wprawdzie trudniejsze z psychologicznego punktu widzenia, ale przynosi wiele korzyści – poszerza 
perspektywę historyczną i poznawczą. Odnoszenie się jedynie do identyfikacji pozytywnych, choć 
jest podstawowym założeniem dydaktycznym pozaszkolnej edukacji historycznej, nie daje pewności, 
że jutro sami nie staniemy się sprawcami lub biernymi obserwatorami. Jeśli bowiem nie dziedziczy 
się winy, stwierdzenie to ma także swoje odniesienie do jej braku. Z uwagi na trudną problematykę 
oraz znaczny wysiłek intelektualny i emocjonalny warsztaty przeznaczone są dla młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych.

Cele
•	 Poznanie sylwetek wybranych sprawców z obozu koncentracyjnego na Majdanku.
•	 Zapoznanie się z teoriami tłumaczącymi motywy udziału ludzi w zbrodniczych działaniach.
•	 Uświadamianie mechanizmów, które popychają ludzi do zbrodniczych zachowań w kontekście 

historycznym i współczesnym.
•	 Krytyczna refleksja nad własnymi dyspozycjami, zachowaniami i postawami wobec innych ludzi.
•	 Kształtowanie odpowiedzialności za swoje wybory, asertywności.



Środki dydaktyczne
Biografie wybranych sprawców z byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku, opraco-
wania na temat teorii wyjaśniających postawy i zachowania wykonawców Holokaustu i innych zbrodni 
z okresu II wojny światowej, relacje byłych więźniów na temat sprawców z Majdanka.

Metody pracy
Samodzielna praca przez odkrywanie, analizowanie materiałów dydaktycznych, dyskusja i wyciąganie 
wniosków w kontekście historycznym i współczesnym, zwiedzanie wystawy historycznej z pracow-
nikiem pedagogicznym muzeum.

Przebieg
Uczestnicy projektu otrzymują materiały dydaktyczne – biografie wybranych członków załogi SS 
z Majdanka oraz opracowania na temat różnych koncepcji historyczno-psychologicznych, które do-
starczają interpretacji i wyjaśnień okrutnego zachowania tak wielu ludzi w okresie II wojny światowej. 
Następnie, podzieleni na siedem grup roboczych, analizują wybrane zagadnienia:

•	 Załoga SS z obozu koncentracyjnego na Majdanku – sylwetki sprawców:
1. Kobiety jako sprawczynie/nadzorczynie SS: Hermine Braunsteiner, Hildegard Lächert
2. Mężczyźni jako sprawcy/esesmani: Herman Hackmann, Emil Laurich
3. Lekarze jako sprawcy/lekarz SS Heinrich Rindfleisch

•	 Koncepcje wyjaśniające zachowania sprawców:
1. „Typowy” esesman według koncepcji Eugena Kogona, Primo Leviego i Wolfganga Sofskiego
2. Hipoteza dyspozycyjna
3. Hipoteza sytuacyjna
4. „Zwyczajni ludzie” – wieloprzyczynowa koncepcja według Christopha Browninga

Następnie młodzież prezentuje poszczególne zagadnienia w formie krótkich kilkuminutowych 
wypowiedzi. Materiały dydaktyczne zwierają pytania pomocnicze, na które uczestnicy projektu mu-
szą odpowiedzieć. Wnioski zapisują na oddzielnych kartkach. Zajęcia kończy dyskusja, a uczestnicy 
próbują formułować własne konkluzje, aby odpowiedzieć na pytanie zawarte w tytule warsztatów.

Karty pracy

Grupa I: Załoga SS z obozu koncentracyjnego na Majdanku – sylwetki sprawców

Kobiety jako sprawczynie/nadzorczynie SS: Hermine Braunsteiner, Hildegard Lächert
•	Przedstaw w krótkiej formie informacje o Hermine Braunsteiner i/lub Hildegard Lächert dotyczące ich 

służby w obozach koncentracyjnych (jak tam trafiły, funkcje, przydomki, popełnione czyny, zachowanie 
wobec więźniów i koleżanek);

•	Czym Krajowy Sąd w Düsseldorfie tłumaczy okrucieństwo i popełnione na Majdanku przez obie 
nadzorczynie zbrodnie (wpływ ideologii nazistowskiej, przekonania polityczne, rasistowski i antysemicki 
światopogląd, posłuszeństwo, chęć zrobienia kariery, cechy charakteru – skłonność do brutalności, 
sytuacja związana z miejscem)?

Napisz na kartce 3–4 główne według ciebie motywy, które doprowadziły Hermine Braunsteiner i Hildegard 
Lächert do popełnienia zbrodni w obozie koncentracyjnym na Majdanku (dla każdej z nich oddzielnie).



Grupa II: Załoga SS z obozu koncentracyjnego na Majdanku – sylwetki sprawców

Mężczyźni jako sprawcy/esesmani: Hermann Hackmann, Emil Laurich
•	Przedstaw w krótkiej formie podstawowe informacje dotyczące ich kariery w obozie na Majdanku (jak tam 

trafili, funkcje, przydomki, popełnione czyny, zachowanie wobec więźniów);
•	Czym Krajowy Sąd w Düsseldorfie tłumaczy okrucieństwo i popełnione na Majdanku przez obu 

esesmanów zbrodnie (wpływ ideologii nazistowskiej, przekonania polityczne, rasistowski i antysemicki 
światopogląd, posłuszeństwo, chęć zrobienia kariery, cechy charakteru – skłonność do brutalności, 
sytuacja związana z miejscem)?

Napisz na kartce 3–4 główne według ciebie motywy, które doprowadziły Hermanna Hackmanna i Emila 
Lauricha do popełnienia zbrodni w obozie koncentracyjnym na Majdanku (dla każdego z nich oddzielnie).

Grupa III: Załoga SS z obozu koncentracyjnego na Majdanku – sylwetki sprawców

Lekarze jako sprawcy/lekarz SS Heinrich Rindfleisch
•	Scharakteryzuj krótko działalność doktora Rindfleischa w obozach koncentracyjnych (jakie obozy, za co 

był odpowiedzialny, czyny i opinie o nim jego przełożonych i więźniów, jego stosunek do żydowskich 
i nieżydowskich więźniów, ze szczególnym uwzględnieniem obozu na Majdanku);

•	Scharakteryzuj krótko sylwetkę doktora Rindfleischa (przekonania polityczne, światopogląd, cechy 
charakteru itp.).

Napisz na kartce 3–4 główne według ciebie motywy, które doprowadziły doktora Rindfleischa do 
popełnienia zbrodniczych czynów.

Grupa IV: Koncepcje wyjaśniające zachowania sprawców

„Typowy” esesman według koncepcji Eugena Kogona, Primo Leviego i Wolfganga Sofskiego
•	  Cechy „typowego” esesmana z obozu koncentracyjnego;
•	  Motywy i przyczyny okrutnego zachowania;
•	  Koncepcja „szarej strefy” Primo Leviego;
•	  Czy według ciebie istnieje „typowy” esesman z obozu koncentracyjnego? Jeśli tak – dlaczego? Jeśli nie – 

dlaczego?
Zanotuj na kartce maksymalnie 3–4 najbardziej charakterystyczne według ciebie cechy „typowego” 
esesmana i maksymalnie 3–4 motywy okrutnego zachowania (na oddzielnej kartce). Zanotuj dodatkowo 
na oddzielnej kartce maksymalnie 3–4 cechy esesmana z „szarej strefy”.

Grupa V: Koncepcje wyjaśniające zachowania sprawców

Hipoteza dyspozycyjna
•	  Co to jest „osobowość autorytarna” (według Theodora W. Adorna)?
•	  Wymień cechy „osobowości autorytarnej”;
•	  Czy teza o „osobowości autorytarnej” wyjaśnia twoim zdaniem motywy działania sprawców? Jeśli tak – 

uzasadnij, jeśli nie – uzasadnij.
Zanotuj na kartce 3–4 najważniejsze według ciebie cechy „osobowości autorytarnej” w związku z hipotezą 
dyspozycyjną.



Grupa VI: Koncepcje wyjaśniające zachowania sprawców

Hipoteza sytuacyjna
•	  Co to jest hipoteza sytuacyjna?
•	  Opisz krótko eksperyment Stanleya Miligrama i wnioski z niego wynikające;
•	  Przedstaw w skrócie eksperyment Philipa Zimbarda i jego wyniki;
•	  Czy posłuszeństwo wobec autorytetu i konkretna sytuacja społeczna tłumaczą dostatecznie motywy 

sprawców? Jeśli nie – dlaczego? jeśli tak – dlaczego?
Zanotuj w krótkich zdaniach (najlepiej w formie równoważników zdań) najważniejsze, twoim zdaniem, 
determinanty zachowania sprawcy według hipotezy sytuacyjnej.

Grupa VII: Koncepcje wyjaśniające zachowania sprawców

„Zwyczajni ludzie” – wieloprzyczynowa koncepcja według Christopha Browninga
a. Jak rozumiesz pogląd Raula Hilberga w kontekście motywów sprawców: „Aby pojąć pełne znaczenie 

tego, co ludzie ci robili, musimy zrozumieć, że nie mamy do czynienia z jednostkami posiadającymi 
własne normy moralne. Urzędnicy wciągnięci w proces Zagłady nie różnili się zasadami moralnymi od 
reszty społeczeństwa”.

b. Scharakteryzuj motywy zachowania sprawców ze 101. policyjnego batalionu rezerwy według tezy 
Christopha Browninga o „zwyczajnych ludziach”:

 ū oceń wpływ czynników ideologicznych (przekonania rasistowskie, antysemityzm) na decyzję 
o zabijaniu żydowskich dzieci, kobiet i mężczyzn;

 ū co warunkuje psychologiczną gotowość do zabijania w kontekście bycia w grupie (na przykład 
w jednostkach wojskowych, policyjnych)?

 ū czy zgadzasz się ze stwierdzeniem socjologa Zygmunta Baumana, że „okrucieństwo jest w swoim 
charakterze o wiele bardziej społeczne niż charakterologiczne”?

 ū co twoim zdaniem decyduje o tym, że część ludzi nie bierze udziału w zabijaniu (około 20% członków 
101. policyjnego batalionu rezerwy z Hamburga odmówiło wykonania zbrodniczego rozkazu)?

Zanotuj na kartce 3–4 najważniejsze według ciebie motywy udziału tak zwanych zwyczajnych ludzi 
w masowych zbrodniach (na przykładzie niemieckich policjantów z 101. policyjnego batalionu rezerwy 
z Hamburga).

Opracowanie i scenariusz zajęć: Wiesław Wysok



6. Losy dzieci w obozie koncentracyjnym na Majdanku

Grupa docelowa
Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Założenia
Lekcja muzealna zatytułowana Losy dzieci w obozie koncentracyjnym na Majdanku poświęcona jest 
przeżyciom małoletnich więźniów obozu koncentracyjnego na Majdanku. Łączy ona tradycyjną 
narrację historyczną z nowoczesnym przekazem muzealnym opartym na multimediach. Jako me-
toda pozaszkolnej edukacji społeczno-historycznej zakłada aktywny udział młodzieży w projekcie. 
W czasie jego realizacji uczestnicy pracują w kilku grupach roboczych, opracowując wybrany temat 
(ogólne losy dzieci żydowskich, polskich, białoruskich, indywidualne losy dzieci poszczególnych 
narodowości).

Cele
•	 Poznanie losów małoletnich więźniów obozu koncentracyjnego na Majdanku na tle ogólnej nie-

mieckiej polityki okupacyjnej wobec dzieci z krajów podbitych przez III Rzeszę.
•	 Zrozumienie do czego prowadzą takie ideologie jak nazizm oraz rasizm i antysemityzm.
•	 Uczenie się pracy zespołowej, wyciągania i formułowania własnych wniosków.
•	 Refleksja nad aktualnym stanem praw dziecka w Polsce, Europie i świecie i uwrażliwienie na 

problem łamania praw dziecka w wielu krajach.



Środki dydaktyczne
Biografie i sylwetki osób, które jako dzieci trafiły na Majdanek, prezentacja PowerPoint o losach mało-
letnich w obozie, relacje byłych więźniów, instalacja artystyczna „Elementarz”.

Metody pracy
Samodzielna praca przez odkrywanie, analizowanie materiałów dydaktycznych, prezentacja multi-
medialna, dyskusja.

Przebieg
Uczniowie podzieleni są na siedem grup, które zajmują się następującymi tematami: losy indywidu-
alne – Halina Birenbaum, Piotr Kiriszczenko, Janina Buczek-Różańska, Henryk Żytomirski (cztery 
grupy); losy zbiorowe – dzieci polskie, żydowskie i białoruskie (trzy grupy). Każda grupa otrzymuje 
pomocnicze pytania do poszczególnych zagadnień. Na podstawie różnych źródeł (prezentacja Po-
werPoint, relacje więźniów, wykład opiekuna projektu, wystawa historyczna i instalacja artystyczna 
„Elementarz”) uczniowie zbierają informacje i zapisują je na kartkach. Program rozpoczyna się od 
projekcji filmu dokumentalnego na temat obozu na Majdanku oraz prezentacji multimedialnej po-
ruszającej temat projektu. Uczestnicy zwiedzają z pracownikiem muzeum wystawę historyczną pod 
kątem omawianej problematyki. Młodzież ma także możliwość zapoznania się z instalacją artystycz-
ną „Elementarz”. Na zakończenie zajęć uczestnicy przedstawiają najciekawsze informacje uzyskane 
w trakcie projektu.

Karty pracy

Grupa I: Dzieci żydowskie

Źródła: prezentacja slajdów, wykład pracownika pedagogicznego.
•	Skąd deportowano dzieci żydowskie na Majdanek i jaki był powód tych deportacji?
•	Na czym polegały selekcje ludności żydowskiej do komór gazowych?
•	Co umożliwiało przeżycie selekcji nielicznym dzieciom żydowskim?
•	W jakich warunkach przebywały dzieci żydowskie w wydzielonych barakach na V polu i jaki był ich los?
•	Co było dla mnie największym lub najciekawszym przeżyciem podczas projektu i w jaki sposób lub 

w jakiej formie chciałabym/chciałbym się tym doświadczeniem podzielić z innymi ludźmi (na przykład 
z rówieśnikami)?

Grupa II: Dzieci polskie

Źródła: prezentacja slajdów, wykład pracownika pedagogicznego.
•	W ramach których akcji deportowano na Majdanek dzieci polskie? Skąd pochodziły?
•	Gdzie umieszczano dzieci polskie i w jakich warunkach przebywały na Majdanku?
•	Kto udzielał pomocy polskim dzieciom i na czym ta pomoc polegała?
•	Czy dzieci polskie miały szanse na przeżycie Majdanka? Jaka była najczęstsza przyczyna śmierci?
•	Co było dla mnie największym lub najciekawszym przeżyciem podczas projektu i w jaki sposób lub 

w jakiej formie chciałabym/chciałbym się tym doświadczeniem podzielić z innymi ludźmi (na przykład 
z rówieśnikami)?



Grupa III: Dzieci białoruskie

Źródła: prezentacja slajdów, wykład pracownika pedagogicznego.
•	Jaki był powód deportacji dzieci białoruskich na Majdanek? Przyjeżdżały do obozu same czy z rodzinami? 

Jak wyglądała podróż na Majdanek?
•	Kto udzielał pomocy dzieciom białoruskim na Majdanku i czy ta pomoc była legalna?
•	Czym zajmowało się komando dzieci białoruskich zorganizowane przez polską więźniarkę Helenę 

Kurcyuszową?
•	Czy dzieci białoruskie miały szanse na przeżycie Majdanka? Co działo się z nimi po opuszczeniu tego 

obozu?
•	Co było dla mnie największym lub najciekawszym przeżyciem podczas projektu i w jaki sposób lub 

w jakiej formie chciałabym/chciałbym się tym doświadczeniem podzielić z innymi ludźmi (na przykład 
z rówieśnikami)?

Grupa IV: Losy Henryka Żytomirskiego

Źródła: prezentacja slajdów, wykład pracownika pedagogicznego.
•	Jak wyglądało życie Henryka przed wybuchem wojny, a jak po wybuchu?
•	 Ile lat miał Henryk w momencie przybycia na Majdanek?
•	Dlaczego Henryk zginął zaraz po przybyciu na Majdanek? W jaki sposób został uśmiercony?
•	Co się stało z matką i ojcem Henryka?
•	Co było dla mnie największym lub najciekawszym przeżyciem podczas projektu i w jaki sposób lub 

w jakiej formie chciałabym/chciałbym się tym doświadczeniem podzielić z innymi ludźmi (na przykład 
z rówieśnikami)?

Grupa V: Losy Haliny Birenbaum

Źródła: prezentacja slajdów, wykład pracownika pedagogicznego, relacja na instalacji artystycznej 
„Elementarz”.
•	Jak wyglądało życie Haliny bezpośrednio przed przybyciem do obozu na Majdanku?
•	Jaki los spotkał najbliższą rodzinę Haliny?
•	Jak Halina wspomina pierwsze chwile swojego pobytu w obozie na Majdanku?
•	W jaki sposób Halina dzisiaj pielęgnuje pamięć o tamtych tragicznych wydarzeniach?
•	Co było dla mnie największym lub najciekawszym przeżyciem podczas projektu i w jaki sposób lub 

w jakiej formie chciałabym/chciałbym się tym doświadczeniem podzielić z innymi ludźmi (na przykład 
z rówieśnikami)?

Grupa VI: Losy Piotra Kiriszczenki

Źródła: prezentacja slajdów, wykład przewodnika, relacja na instalacji artystycznej „Elementarz”.
•	Dlaczego Piotr znalazł się w obozie koncentracyjnym na Majdanku i ile miał wtedy lat?
•	Jak była reakcja Piotra na śmierć matki, a jaka na śmierć brata?
•	Co według wspomnień Piotra doskwierało najbardziej dzieciom w obozie na Majdanku?
•	Co działo się z Piotrem po wywiezieniu go z obozu koncentracyjnego na Majdanku?
•	Co było dla mnie największym lub najciekawszym przeżyciem podczas projektu i w jaki sposób lub 

w jakiej formie chciałabym/chciałbym się tym doświadczeniem podzielić z innymi ludźmi (na przykład 
z rówieśnikami)?



Grupa VII: Losy Janiny Buczek-Różańskiej

Źródła: prezentacja slajdów, wykład przewodnika, relacja na instalacji artystycznej „Elementarz”.
•	Skąd pochodziła Janina i dlaczego znalazła się w obozie na Majdanku?
•	Jak Janina wspomina moment przybycia na Majdanek (w relacji ze studni)?
•	W jaki sposób ojciec Janiny rozpoznał swoją rodzinę za drutami kolczastymi?
•	Czy rodzina przeżyła obóz? Co stało się z nimi po wywiezieniu z Majdanka?
•	Co było dla mnie największym lub najciekawszym przeżyciem podczas projektu i w jaki sposób lub 

w jakiej formie chciałabym/chciałbym się tym doświadczeniem podzielić z innymi ludźmi (na przykład 
z rówieśnikami)?

Informacja dodatkowa
Istnieje możliwość realizacji lekcji muzealnej poświęconej losom dzieci w obozie koncentracyjnym na 
Majdanku na poziomie podstawowym, to znaczy bez pracy w grupach roboczych, jedynie z uwzględ-
nieniem projekcji filmu dokumentalnego o obozie koncentracyjnym na Majdanku, prezentacji multi-
medialnej oraz zwiedzania wystawy historycznej i instalacji artystycznej „Elementarz” (czas trwania 
zajęć około 3,5 godziny).

Opracowanie i scenariusz zajęć: Wiesław Wysok



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



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



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



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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Metody podsumowujące zwiedzanie  
muzeum upamiętnienia

Wizyta w miejscu pamięci jest dla uczniów często silnym i ważnym doświadczeniem, które nie musi, 
ale może wpłynąć na ich myślenie i postawy. Spotkanie z miejscem traumatycznej historii wymaga 
przepracowania na płaszczyźnie kognitywnej, emocjonalnej i refleksyjnej. Służy temu podsumowanie 
zajęć, które jest immanentnym elementem organizacji pobytu edukacyjnego w muzeum upamiętnienia. 
Zasadniczym jego celem jest umożliwienie uczniom spojrzenia z dystansu na swoje przeżycia i zdobytą 
wiedzę oraz podjęcie namysłu nad odniesieniami do współczesności w wymiarze indywidualnym 
i wspólnotowym1.

Po zakończeniu wizyty powstaje mozaika różnych myśli, które nie zostały wyartykułowane przez 
młodzież podczas zajęć edukacyjnych. Ważną rolę odgrywają na przykład estetyczne wrażenia związa-
ne z atmosferą oraz percepcją materialnych pozostałości, czy nawet obserwacje innych zwiedzających 
i ich reakcji. Dzięki rozmowie podsumowującej uczniowie mogą przywołać te wrażenia, podzielić się 
nimi i/lub dokonać porównania z doświadczeniami pozostałych uczestników wyjścia edukacyjnego.

Przeprowadzenie podsumowania powinno odbyć się możliwie szybko po zakończeniu wizyty 
(w muzeum lub w szkole), kiedy wrażenia, emocje i doświadczenia są jeszcze żywo obecne w świa-
domości uczniów. Ten etap projektu jest dla uczniów niezwykle ważny, ponieważ „podsumowanie 
i refleksja pozwalają im poszerzyć i zrewidować wiedzę oraz własne przekonania i poglądy, jakie mieli, 
przystępując do pracy nad danym tematem. To z kolei pomaga im utrwalić swoją wiedzę, a zarazem 
uzyskać wgląd w sposób nabycia tej wiedzy, a także w proces prowadzący do powstawania nowych 
pytań”2. Ważne jest, aby opiekun grupy życzliwie wysłuchał uczniów, nie wartościował ich wypowie-
dzi, a „uczniowie mogli swobodnie formułować swoje sądy, w sposób krytyczny i otwarty dyskutować 
o dylematach, różnicach zdań czy kontrowersjach. Relacja nauczyciel – uczeń powinna mieć charakter 
układu partnerskiego”3.

Fazę podsumowania wspólnego pobytu w muzeum martyrologicznym należy także widzieć jako 
szansę wejścia z uczniami w dialog, nie z pozycji osoby uczącej i oceniającej stan wiedzy, ale raczej 

1  Procesy edukacyjne w miejscu pamięci, jego postrzeganie, w szczególności przeżycia, wrażenia emocjonalne i wnio-
ski mają charakter bardzo osobisty; nie należy jednak zapominać, że wyjście do muzeum upamiętnienia ma także 
wymiar społeczny i podsumowując go, można uwzględnić pytanie o wpływ zajęć na grupę jako całość (Czy jest to 
czynnik integrujący grupę, wyzwalający działania społeczne? Czy taka forma zwiedzania odpowiada uczniom? Jakie 
społeczeństwo uczniowie chcieliby budować i w oparciu o jakie wartości?).

2  Podróż w przeszłość – nauka na przyszłość. Podręcznik dla nauczycieli, FRA – Agencja Praw Podstawowych Uni 
Europejskiej, Wiedeń 2010, s. 29.

3  W. Wysok, Zasady współpracy pracowników pedagogicznych muzeów w miejscach pamięci i nauczycieli przy realizacji 
projektów edukacyjnych – uwagi praktyczne, [w:] Wizyty edukacyjne w Państwowym Muzeum na Majdanku. Poradnik 
dla nauczycieli, red. T. Kranz, Lublin, s. 74.
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partnera gotowego na przyjęcie zarówno krytycznych uwag, jak i trudnych pytań, na które nie ma 
jednoznacznych odpowiedzi. Ważne jest, aby nauczyciel był w stanie stworzyć w swojej klasie taką 
atmosferę, w której uczniowie będą mogli bez oporów zabrać głos i nie będą czuli, że są oceniani ani 
przez nauczyciela, ani przez kolegów i koleżanki z klasy.

Przeprowadzenie podsumowania ważne jest zatem z kilku względów. Dla nauczyciela stwarza 
to dobrą okazję, aby rozpoznać, jaki wpływ na uczniów wywarła wizyta w miejscu pamięci i jakie 
przypisują jej aktualne znaczenie: jeśli w jakiś sposób poruszyła ich emocje i była doświadczeniem 
niejako przełomowym w ich rozumieniu świata, będą szukali zrozumienia dla swoich przeżyć. Ponadto 
czas podsumowania pozwala przekonać się, czy program wizyty spełnił oczekiwania młodzieży. Ucz-
niowie będą mogli ocenić najlepiej, czy sposób organizacji wizyty był trafny, na przykład w doborze 
przewodnika, treści narracji czy ilości czasu spędzonego na terenie byłego obozu.

Podsumowanie daje także możliwości wyrażenia swoich odczuć. Jeśli dzieje się to w odpowiedniej 
atmosferze i uczniowie gotowi są do dzielenia się swoimi przemyśleniami, mogą na przykład przekonać 
się, że nie są w nich odosobnieni, że ich koleżanki i koledzy podobnie jak oni odczuwają rzeczywistość, 
co z pewnością będzie dla nich wsparciem i wzmocnieniem.

W ewaluacji zasadne jest odwołanie się do różnych metod. Podobnie jak w wypadku przygoto-
wania do wizyty ważne jest jej dopasowanie do profilu grupy, z którą się pracuje. To nauczyciel po-
winien podjąć decyzję, jaka forma podsumowania będzie najbardziej odpowiednia dla jego klasy czy 
grupy projektowej. Jak już wspomniano, najważniejszym celem ewaluacji jest uzyskanie od uczniów 
komentarzy na temat przebiegu wizyty i jej odbioru. Jedną z najprostszych metod podsumowania jest 
przeprowadzenie ankiety.

Informacja zwrotna uzyskana w ten sposób ma istotną wartość – zorientowana jest na „usyste-
matyzowaną ocenę zajęć z punktu widzenia ucznia. Możliwość wypowiadania przez uczestników 
krytycznych uwag i opinii leży w interesie prowadzących zajęcia, ponieważ pozwala na wprowadzenie 
korekt i udoskonaleń przy organizacji kolejnych przedsięwzięć edukacyjnych”4. Można poprosić ucz-
niów o odpowiedź na wybrane pytania odnoszące się do sfery poznawczej, afektywnej i refleksyjnej, 
która pozwoli na ocenę przebiegu5. W trakcie podsumowania można też nawiązać do metody, na 
której oparte zostało przygotowanie wizyty. Jeśli przykładowo uczniowie przed wyjściem do muzeum 
opisywali swoje oczekiwania i obawy, powinno się podjąć próbę oceny, czy zostały spełnione, a jeśli 
nie, to dlaczego6.

Podczas podsumowania można na przykład nawiązać do sfery uczuć. Nie jest wprawdzie łatwo 
mówić o nich i dzielić się nimi na forum klasy, szczególnie młodzieży w wieku dorastania, ale można 
wykorzystać do tego metodę, która pozwoli na zachowanie pewnego rodzaju anonimowości, a jedno-
cześnie pokaże uczniom, że ich sposób odczuwania wizyty jest podobny. W tym celu należy poprosić 

4  W. Wysok, Zasady współpracy pracowników pedagogicznych muzeów w miejscach pamięci i nauczycieli przy realizacji 
projektów edukacyjnych – uwagi praktyczne, [w:] Wizyty edukacyjne w Państwowym Muzeum na Majdanku. Poradnik 
dla nauczycieli, red. T. Kranz, Lublin, s. 74.

5  Te trzy sfery odpowiadają trzem poziomom dydaktycznym, na których odbywa się proces nauczania – uczenia 
się podczas wizyty w miejscach pamięci. Chodzi o cele poznawcze, kształcące i wychowawcze zajęć edukacyjnych 
w muzeum upamiętnienia. W podsumowaniu wizyty może się to przekładać na trzy pytania, które warto zadać 
młodzieży: 1. Co wywarło na tobie największe wrażenie i było silnym przeżyciem emocjonalnym (co uczeń widział, 
jak reagował, co zapadło mu w pamięci)? 2. Co najważniejszego zabrałeś z sobą (wiedza historyczna, konkretne fakty, 
daty i inne informacje, może przeżycia, wątpliwości)? 3. Jakie pytania są nadal otwarte (przemyślenia nad kondycją 
człowieka, postanowienia, kontekst współczesny, znaczenie wiedzy i pamięci dla jednostki i społeczeństwa)?

6  Metoda przygotowania wizyty bazująca na rozpoznaniu oczekiwań i obaw została dokładnie opisana w niniejszej 
publikacji w artykule W. Wysoka i J. Laskowskiej Analiza fotografii obozowych artefaktów jako metoda przygotowania 
do wizyty w Państwowym Muzeum na Majdanku.
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uczniów o wypisanie na dużym kartonie uczuć, jakich doświadczyli w miejscu pamięci (strach, smutek, 
żal, wściekłość itp.). Może to wzmocnić poczucie więzi z rówieśnikami i pozwolić na zrozumienie, że 
mają oni podobne przeżycia, nawet jeśli wcześniej się do nich nie przyznawali lub trudno było dopa-
trzeć się w ich zachowaniu stanu poruszenia przyswajanymi treściami.

Z uwagi na złożoność procesu edukacyjnego, jaki zachodzi w trakcie zwiedzania autentyczne-
go obiektu upamiętnienia, ważne jest, aby nauczyciel był świadomy, że każdy uczeń i każda grupa 
w inny sposób przeżywa wizytę w takim miejscu. Istotne jest między innymi to, czy odbyła się po 
raz pierwszy czy po raz kolejny. Oczywiście pierwszy pobyt w miejscu historycznym, jakim jest były 
obóz koncentracyjny, będzie miał na młodego człowieka zupełnie inny wpływ niż kolejna taka wi-
zyta. Percepcja miejsca pamięci zależna jest czasem także od zewnętrznych okoliczności takich jak 
warunki pogodowe, długość przebywania na terenie byłego obozu, przekaz przewodnika, obecność 
innych zwiedzających na terenie. Może się okazać, że grupę poruszy pewien aspekt wizyty, którego 
nie przewidziano wcześniej, w tym obecność zagranicznych grup na terenie, na przykład z Izraela 
albo z Niemiec, ich sposób zwiedzania i organizowania uroczystości upamiętniających. Może to 
być ciekawym doświadczeniem i stać się w praktyce punktem wyjścia do dyskusji na temat kultury 
pamięci o II wojnie światowej w innych krajach, gdzie istnieją różne tradycje i formy upamiętniania 
ofiar obozów nazistowskich. Warto poznać punkt widzenia uczniów i przekazać im swój pogląd na 
rzeczywistość w tych kwestiach. Często wspólnie można szukać wyjaśnienia dla interesujących nas 
zjawisk, jednocześnie uwrażliwiając uczniów na wielość pamięci o wydarzeniach wojennych.

Należy mieć na uwadze, że wizyta w muzeum martyrologicznym wywołuje pytania nie tylko 
o przeszłość, ale także o jej skutki w dzisiejszym świecie lub aktualne problemy, które dotyczą rasi-
zmu, nietolerancji, łamania praw człowieka czy ludobójstwa. Także te tematy mogą być poruszane 
w trakcie podsumowania, dlatego „nauczyciel może też zainicjować rozmowę na temat współczesnych 
form ksenofobi, uprzedzeń, prześladowań czy nietolerancji w taki sposób, aby historyczne odniesienia 
nabrały aktualnego kontekstu oraz stały się punktem wyjścia dyskusji nad tymi zjawiskami i nad 
odpowiedzialnością jednostki w przeciwdziałaniu nim”7.

Zdarza się, że zachowanie grupy szkolnej podczas wizyty w miejscu pamięci nie było odpowiednie 
do charakteru miejsca, wtedy w podsumowaniu należy o tym dyskutować i w otwartej rozmowie – 
dialogu z uczniami spróbować odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się stało i co trzeba zrobić, żeby 
taka sytuacja się nie powtórzyła. 

Należy również zwrócić uwagę na potrzeby tych uczniów, którzy chcą dowiedzieć się więcej o od-
wiedzonym przez nich miejscu. Być może mają konkretne pytania, na które szukają odpowiedzi, lub 
wykazują chęć zgłębienia historii obozu na Majdanku lub obozów koncentracyjnych w ogóle. Można 
wskazać im przydatne lektury, na przykład wspomnienia byłych więźniów obozu lub sprawdzone 
strony internetowe, przede wszystkim stronę Państwowego Muzeum na Majdanku, gdzie można 
znaleźć informacje o obozie i uwięzionych w nim ludziach, zawierające aktualne dane. Jeśli grupa 
zainteresowanych uczniów jest duża, można rozważyć podjęcie dodatkowych aktywności, na przykład 
zaproszenie na rozmowę świadka historii lub pracownika muzeum.

Wykorzystując pojawiające się pod wpływem wizyty w miejscu pamięci zainteresowanie, „nauczy-
ciel powinien zachęcać uczniów do włączenia się w inne działania związane z tematyką historyczną 
i współczesną (na przykład prowadzenie badań dotyczących historii swojej miejscowości, podjęcie 
pracy przewodnika czy odbycie wolontariatu lub praktyki w miejscu pamięci, zaangażowanie się 
w projekty społeczne i pomoc potrzebującym)8. Oczywiście jedną z form podsumowania może być 

7  W. Wysok, Zasady współpracy pracowników pedagogicznych muzeów w miejscach pamięci i nauczycieli…, s. 74.
8  Tamże, s. 74–75.
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także wspólne wykonanie jakiegoś produktu materialnego, przykładowo przygotowanie dokumen-
tacji wizyty w formie reportażu w gazetce szkolnej lub analiza biografii więźnia obozu i jego później-
szych losów.

W ujęciu pedagogiki pamięci wizyta w muzeum martyrologicznym jest wydarzeniem, które może 
i powinno stawiać uczniów przed trudnymi pytaniami, zmuszać ich niejako do zajęcia stanowiska 
wobec ważnych kwestii dotyczących historii, tożsamości, odpowiedzialności za swoje działania. Warto 
w tym kontekście wykorzystać podsumowanie wizyty do wejścia z uczniami w dyskusje na tematy, 
które dotyczą nas wszystkich, pozwolić im na określenie i wypowiedzenie swoich własnych opinii. 
Ważną kwestię stanowi samo uczenie się dialogu jako podstawy funkcjonowania w społeczeństwie. 
Aby umożliwić uczniom aktywną partycypację w tak rozumianym procesie edukacyjnym, można 
posiłkować się metodą podsumowania opartą na pracy z wybranymi cytatami, które poruszają istotne 
kwestie natury etycznej i mogą pobudzać do refleksji nad ponadczasowymi wartościami. Autorami 
przytoczonych fragmentów wypowiedzi są osoby, które w różny sposób – jako świadkowie, ofiary 
lub sprawcy – uczestniczyły w wydarzeniach II wojny światowej. Są to: Jan Paweł II, Dieter Ambach, 
niemiecki prokurator w procesie członków załogi Majdanka w Düsseldorfie w latach 1975–1981, byli 
więźniowie obozów koncentracyjnych: Primo Levi, Martin Niemöller, Danuta Brzosko-Mędryk, Bluma 
Szadur-Babic, oraz Emil Laurich, sprawca z KL Lublin.

Proponowana metoda podsumowania zajmuje około 30–45 minut. W trakcie zajęć klasę należy 
podzielić na sześć grup. Każda z nich otrzymuje karteczkę z cytatem, przygotowaną wcześniej przez 
prowadzącego. Większość cytatów, poza wypowiedziami Primo Leviego, byłego więźnia obozu Au-
schwitz, chemika i pisarza oraz Martina Niemöllera, niemieckiego pastora luterańskiego, więzionego 
w Sachsenhausen i Dachau, to wypowiedzi związane w jakiś sposób z odwiedzanym przez uczniów 
miejscem – obozem koncentracyjnym i muzeum upamiętnienia na Majdanku. Dotyczą one kwestii 
pamięci o zbrodniach dokonanych w tym miejscu, odpowiedzialności sprawców, następstw uwięzienia 
w obozie. Odnoszą się przede wszystkim do spraw uniwersalnych, wobec których nikt nie powinien 
być obojętny. Wybrane opinie kierują bowiem uwagę uczniów nie tylko na przyczyny i skutki wyda-
rzeń wojennych w życiu konkretnych osób – ocalonych, członków załogi SS, ale także każą zastanowić 
się nad pytaniem, czy i jaki wpływ mogą mieć tamte wydarzenia na młodych ludzi dzisiaj oraz czy 
przeszłość ma jakiś związek z ich życiem, a jeśli tak, to czego on dotyczy.

Uczniowie dyskutują w grupach przez 15 minut nad otrzymanymi cytatami. Pomagają im w tym 
dołączone do nich pytania. Mają one charakter orientacyjny i pomocniczy; uczniowie nie muszą odpo-
wiedzieć na każde z nich literalnie, lecz mogą wypracować własną formułę rozumienia słów świadków 
przeszłości wojennej oraz ich interpretacji. Nauczyciel powinien to wyjaśnić młodzieży i zachęcić ją do 
samodzielnego odczytania poruszanej problematyki. Następnie uczniowie na forum klasy prezentują 
najważniejsze wątki dyskusji w swoich grupach, a także ewentualne otwarte pytania, jeśli pojawiły się 
w jej toku. Wnioski można zapisać na tablicy, na oddzielnych kartkach lub poprosić jakiegoś ucznia 
o protokołowanie wypowiedzi rówieśników. To podsumowanie nie ma charakteru zamkniętej dys-
kusji, ale służy refleksji nad znaczeniem historii w życiu uczniów, budowaniu odniesień do własnego 
życia oraz zachęcaniu ich do niezależnych poszukiwań w tym zakresie. Nauczyciel może oczywiście 
zaproponować inne wątki tematyczne i opracować tym samym autorski scenariusz ewaluacji.

Karty pracy



I.
„Najpierw przyszli po komunistów, ale się nie odezwałem, bo nie byłem komunistą. Potem przyszli 
po socjaldemokratów i nie odezwałem się, bo nie byłem socjaldemokratą. Potem przyszli po związ-
kowców, i znów nie protestowałem, bo nie należałem do związków zawodowych. Potem przyszła kolej 
na Żydów, i znowu nie protestowałem, bo nie byłem Żydem. Wreszcie przyszli po mnie, i nie było już 
nikogo, kto wstawiłby się za mną”.

Martin Niemöller, niemiecki pastor luterański,  
działacz antyhitlerowskiej opozycji, były więzień  
obozów koncentracyjnych w Sachsenhausen i Dachau  
(powyższy cytat to wiersz napisany w Dachau w 1942 roku)

Pytania pomocnicze:

Co według autora było cechą charakterystyczną dla postawy wielu Niemców wobec represyjnych działań 
nazistów? Jak myślisz, na czym powinna polegać moralna odpowiedzialność za drugiego człowieka, twoja 
odpowiedzialność? Zastanów się, z jakich zachowań ludzi może wynikać akceptacja zła? Jakie wnioski możesz 
dla siebie wyciągnąć z tego cytatu?

 
 
 
 
 
 
 
 
II.
„Ale niech pamiętają wszyscy, niech to będzie memento dla wszystkich pokoleń, że człowiek nie może 
stać się dla człowieka katem, że musi pozostać dla człowieka bratem”.

Jan Paweł II podczas wizyty na Majdanku  
9 czerwca 1987 roku

Pytania pomocnicze:

Jak można rozumieć postawę bycia bratem dla innych w dzisiejszym świecie, w twoim środowisku? Czy można 
się tego nauczyć? Czy jest to dla ciebie ważne? Jakie wnioski możesz wyciągnąć dla siebie z tego cytatu?



III.
„To się wydarzyło i może wydarzyć się jeszcze raz. Wszędzie, na całym świecie”.

Primo Levi, Pogrążeni i ocaleni
Pytania pomocnicze:

Czy myślisz, że te słowa są nadal aktualne? Czy słyszałeś o ludobójstwach po II wojnie światowej? Jak sądzisz, 
co ty jako jednostka możesz zrobić, aby między ludźmi było mniej zła? Podaj propozycje. Jakie wnioski możesz 
wyciągnąć dla siebie z powyższego cytatu?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.
„To się stało. Ale dlaczego miałbym to być ja? Dlaczego miałbym ponieść za to odpowiedzialność? 
Ci ludzie stracili życie przecież nie ze względu na mnie, to znaczy tylko dlatego, że ja tam byłem. Ja 
sam nikogo nie skrzywdziłem”.

Emil Laurich, członek załogi SS na Majdanku, w 1981 roku 
skazany przez Krajowy Sąd w Düsseldorfie na osiem lat 
więzienia za udział w zbrodniach popełnionych w obozie

„Jest wiele trupów, ale żadnych sprawców”.
Dieter Ambach, niemiecki prokurator w procesie członków 
załogi Majdanka w Düsseldorfie w latach 1975–1981

Pytania pomocnicze:

Czy postawa pojedynczego członka załogi SS miała wpływ na skalę okrucieństwa w obozie? Jak myślisz, od 
czego zależy zachowanie człowieka w skrajnych warunkach? Czy człowiek ma zawsze wpływ na swoje zacho-
wanie? Czy można zrzucić odpowiedzialność za to, co zrobiło się w przeszłość, usprawiedliwić własne działa-
nie? Jakie najważniejsze wnioski dla siebie możesz wyciągnąć z tych cytatów?



V.
„Teraz widzę cały chleb wyrzucony na ulicach, całe bułki i chleby. A ja nie mogę wyrzucić. Po prostu 
nie mogę. W ogóle od dziecka był taki zwyczaj, że jak chleb spadł na podłogę, to się go całowało. Ja 
zawsze całuję chleb”.

Danuta Brzosko-Mędryk, była polska więźniarka obozu 
koncentracyjnego na Majdanku

Pytania pomocnicze:

Jak więźniowie w obozie traktowali chleb? Co ogólnie symbolizuje chleb? Jak jest traktowany współcześnie 
w twoim domu, najbliższym otoczeniu? Zastanów się, jakie wartości są ważne w twoim obecnym życiu? Jakie 
wnioski możesz wyciągnąć z powyższego cytatu dla siebie?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI.
„Ludzie naszego pokroju żyją podwójnym życiem. W dzień żyjemy, jesteśmy ludźmi pracy, wycho-
wujemy dzieci i robimy wszystko tak, jak każdy człowiek. Mamy życie nocy. Mamy sny. W snach 
wracamy do obozów, do czasów wojny. Ja ciągle śnię, że lecę, zabijają, mordują, mordują moich braci 
[…]. I ja ciągle w tym żyję, i nie można się od tego odpędzić. To tak długo będzie z nami, jak długo 
my żyć będziemy”.

Bluma Szadur-Babic,  
była żydowska więźniarka KL Lublin

Pytania pomocnicze:

Jakie konsekwencje miał dla uwięzionych pobyt w obozie (zdrowotne, psychiczne, rodzinne itp.)? Jak myślisz, 
co wydarzy się z pamięcią o cierpieniu niewinnych ludzi, jeśli zabraknie świadków historii? Co możesz zrobić 
osobiście, żeby pamięć o tamtych czasach nie zaginęła? Czy jest to dla ciebie istotne? Jakie wnioski możesz 
wyciągnąć z powyższego cytatu dla siebie?





Beata Król
I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie

Kilka uwag na temat korzyści z pobytu studyjnego  
w Muzeum na Majdanku

Moja współpraca z Państwowym Muzeum na Majdanku trwa od 2005 roku. Wtedy po raz pierw szy 
grupa uczniów, których byłam wychowawczynią, wzięła udział w dwudniowych zajęciach edu kacyjnych 
zorientowanych na pracę ze źródłami, aktywne oprowadzanie i porządkowanie terenu o tak ogromnym 
znaczeniu historycznym. Pomysł wyjścia na Majdanek narodził się spontanicznie. Rozpoczy nając pra-
cę w charakterze nauczyciela historii w lubelskim I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica, 
czułam, że moim obowiązkiem jest zapoznać uczniów z wydarzeniami, które z ich perspektywy wydają 
się wprawdzie bardzo odległe w czasie, należą jednak do historii miasta, w którym żyją i uczą się. 
Ponadto są częścią uniwersalnego ludzkiego doświadczenia. Uznałam, że uświadomienie sobie przez 
nich tego faktu powinno być punktem wyjścia do refleksji pozwalającej na postawienie wielu pytań 
odnoszących się nie tylko do przeszłości, ale także współczesności: co wydarzyło się w Lublinie w cza-
sie okupacji niemieckiej, dlaczego takie miejsca jak Majda nek były w ogóle możliwe, na ile ta historia 
dzisiaj nas jeszcze dotyczy i jakie może mieć aktualne znaczenie.

Zaproponowałam młodzieży zwiedzenie byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku, aby miała 
możliwość innego niż w szkole poznania ważnej części historii Lublina, Polski i Europy. Doszłam 
jednak do wniosku, że wizyta polegająca na zwiedzaniu byłego obozu przez dwie lub trzy godziny 
w formie tradycyjnego oprowadzania, do tego w licznej grupie, nie byłaby efektywna ani dydaktycznie, 
ani wychowawczo. Wydawało mi się, że uczniowie biernie uczestniczący w przejściu przez wystawę 
historyczną, skupieni na zapamiętaniu faktów nie stawialiby sobie pytań, które przybliżyłyby ich do 
zrozumienia przeszłości, nie mieliby też okazji do głębszego zastanowienia się nad znaczeniem wyda-
rzeń z przeszłości. Dlatego zdecydowałam się na inny model wizyty w Muzeum na Majdanku, czyli 
workcamp umożliwiający wieloaspektowe uczenie się historii. Łączy on bowiem warsztaty historyczne 
z pracą fizyczną na terenie muzeum, która z kolei służy pielęgnowaniu oraz zachowaniu przestrzeni 
i pozostałości obozowych. Moja propozycja spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem uczniów. Byli 
ogromnie zainteresowani tym pomysłem i wyrazili chęć udziału w zajęciach edukacyjnych na Maj-
danku w takiej niekonwencjonalnej formie.

Warsztaty historyczne w miejscu pamięci miały kilka celów. Pierwszym z nich było upamiętnienie 
ofiar byłego obozu i zachowanie pamięci zarówno o ich śmierci i cierpieniu, jak i walce o godność 
i zachowanie człowieczeństwa. Z mojego doświadczenia wynika, że upamiętnienie nie zawsze prze-
jawia się w wyrazistej, ciekawej formie, dlatego należy tę kwestię przedyskutować z uczniami przed 
wizytą w muzeum, tak aby czuli się za to współodpowiedzialni. Zdarzało się na przykład, że uczniowie 
przynosili do muzeum znicze, które zapalali pod jednym z pomników. Pamiętam też, że w ramach 
wymiany polsko-izraelskiej upamiętnienie przybrało kształt wspólnej modlitwy i śpiewania hymnu, 
jednak dużo częściej miało intymne i indywidualne formy.
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Drugi cel zajęć w muzeum to edukacja, która nie ogranicza się jedynie do zapamiętywania faktów, 
lecz prowadzi do dyskusji, wymiany poglądów i własnych poszukiwań. Miałam bowiem nadzieję, że 
oprócz zdobywania wiedzy uczniowie podejmą próbę zrozumienia ludzi, zwykłych ludzi, którzy stali 
się częścią machiny zagłady. Celem było też uwrażliwienie na niebezpieczne hasła, jakie kryją rozma-
ite współczesne ideologie populistyczne oraz ogólna refleksja nad człowieczeństwem i, jak napisała 
Hannah Arendt, „banalnością zła”.

W trakcie przygotowań do wizyty na Majdanku napotkałam stosunkowo niewiele trudności. Jeśli 
wystąpiły, to były one związane w dużej mierze z organizacją warsztatów w kontekście wyjścia ze szkoły. 
Napięty program nauczania i zmniejszająca się liczba godzin przypadających na nauczanie historii, to 
niekiedy poważne przeszkody w realizacji dodatkowych zajęć. Konieczność wyznaczenia zastępstw 
z innymi klasami w czasie, gdy jestem z grupą uczniów poza szkołą, stwarza pewną niedogodność 
w pracy placówki. Poza tym nie zawsze wszyscy uczniowie deklarują chęć udziału w dodatkowych 
przedsięwzięciach. Wtedy takim osobom należy zagospodarować wolny czas, najczęściej organizu-
jąc dodatkowe zajęcia. Pewien kłopot w planowaniu warsztatów w formie workcampu stwarzają na 
przykład warunki atmosferyczne, które trudno jest przewidzieć. Kilka lat temu ze względu na ulewę 
odwoływaliśmy zajęcia w muzeum, mimo że wszyscy byli już poinformowani o naszej nieobecności 
na lekcjach, a dyrektor wyznaczył już za mnie zastępstwa.

Niekiedy mogą pojawiać się natomiast bardzo specyficzne trudności, związane na przykład z obec-
nością w klasie uczniów innej narodowości. Kiedyś do jednej z klas, z którą prowadziłam zajęcia, 
oprócz kilkunastu polskich uczniów uczęszczała także Niemka. Pamiętam swój niepokój związany 
z planowaną wizytą w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym, ponieważ z jednej strony bałam 
się bardzo o jej reakcję na poznawane treści, z drugiej zaś o nastawienie do niej polskich uczniów jako 
osoby pochodzącej z kraju utożsamianego ze sprawcami i zbrodniczym reżimem. Nie byłam pewna, 
czy powinnam jakoś specjalnie przygotować tę klasę, uwrażliwić polskich uczniów na jej obecność, 
ale ostatecznie postanowiłam zostawić rzeczy swemu biegowi. Martwiłam się o ewentualne spojrzenia 
w jej stronę i pytania, ile lat mogą mieć teraz jej rodzice czy dziadkowie i co robili w czasie wojny. 
Niepokój okazał się jednak niepotrzebny. Elizabeth, bo tak miała na imię młoda Niemka, z zaangażo-
waniem uczestniczyła w warsztatach edukacyjnych, a żegnając się ze mną, przed wyjazdem do domu 
przyniosła różę i powiedziała „dziękuję”. Młodzi Polacy podeszli do tej sytuacji bez uprzedzeń, ucząc 
się jednocześnie, że tragiczna polsko-niemiecka przeszłość nie powinna dzielić, lecz budzić po obu 
stronach odpowiedzialność za budowanie dzisiejszych relacji.

Pracownicy Państwowego Muzeum na Majdanku poprowadzili zajęcia w sposób profesjonalny. 
Uczniowie byli całkowicie zaangażowani w pracę. Analizowali materiał źródłowy wcześniej dla nich 
przygotowany, opracowali prezentacje dla reszty grupy, był czas na dyskusje i pytania. Gdy po za-
kończeniu teoretycznej części warsztatów rozpoczęliśmy zwiedzanie terenu byłego obozu, uczniowie 
mieli już dużą wiedzę na temat wydarzeń, które tam się rozegrały.

Warsztaty historyczne miały następujący przebieg: uczniowie spotkali się rano z pracownikiem 
pedagogicznym muzeum, który wprowadził ich w symbolikę i znaczenie miejsca. Grupa posiadała już 
z zajęć szkolnych ogólną wiedzę historyczną na temat II wojny światowej, w szczególności III Rzeszy, 
antysemityzmu, obozów koncentracyjnych oraz Zagłady. Wspólnie obejrzeliśmy film dokumentalny 
o historii KL Lublin. Następnie podzieliliśmy się na grupy, z których każda dostała teczkę z materia-
łami dydaktycznymi. Znajdowały się tam kopie dokumentów, zdjęcia, relacje, fragmenty publikacji 
koncentrujące się wokół jednego, wybranego przez zespół tematu. Niektórzy analizowali przybycie 
więźniów do obozu, inni życiorysy nadzorców (w tym nadzorczyń obozu kobiecego), losy dzieci pol-
skich, żydowskich i białoruskich, perspektywę więźniów na „Aktion Erntefest” (masowe rozstrzela-
nie ponad 18 000 żydowskich więźniów Majdanka 3 listopada 1943 roku). Wymienione zagadnienia 
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stanowią jedynie przykłady tematów, jakimi można się zajmować w toku zajęć edukacyjnych. Następnie 
wyruszyliśmy na zwiedzanie terenu poobozowego i stałej wystawy historycznej. Materiał opracowany 
przez poszczególne grupy był wykorzystany w trakcie oprowadzania. Uczniowie nie tylko zobaczyli 
miejsca, o których przed chwilą czytali, ale też mieli za zadanie opowiedzieć innym o tym, czego się 
dowiedzieli w trakcie lektury materiałów źródłowych. Zaangażowanie uczestników projektu było tak 
duże, że nikt nie zauważył szybko mijającego czasu.

Drugi dzień warsztatów polegał na pracy fizycznej w przestrzeni byłego obozu. Uczniowie, zaopa-
trzeni w odpowiednie narzędzia i ubrania, oczyszczali z roślin i ziemi pozostałości po umywalniach 
więźniarskich w części więźniarskiej obozu, gdzie nie zachowały się baraki mieszkalne. Te materialne 
ślady pełnią bardzo istotną funkcję – uświadamiają abstrakcyjne liczby mówiące o rozmiarze terenu 
i samych zbrodni. Majdanek to nie tylko przeszłość, to także współczesny krajobraz kulturowy, to 
łączenie czasu minionego z obecnym. Obserwowana przyroda, słońce, bażancica wysiadująca jajka 
czy przebiegający królik przywracają radość życia, pobudzają refleksję nad przeplataniem się życia 
i śmierci, nad historią, przemijaniem, dobrem i złem.

Pobytowi w muzeum towarzyszyły oczywiście także emocje, ale nie pełniły one funkcji destrukcyj-
nej. Wręcz przeciwnie, pomagały w próbie zrozumienia tego, co miało miejsce na Majdanku. Uczniowie 
nieraz wspominali o swoich obawach związanych z wielogodzinnym zgłębianiem tematu masowej 
śmierci. Potem jednak dziękowali za możliwość odkrywania przeszłości w ten nietradycyjny sposób. 
Moje doświadczenie mówi, że młodzież często dopiero po projekcie zdradza swoje wcześniejsze lęki 
i obawy o to, czy wytrzyma tak trudne doświadczenie i poradzi sobie z nim emocjonalnie. Okazuje się 
przy tym, że wybrana forma projektu edukacyjnego jest mniej traumatyczna niż na przykład krótkie 
zwiedzanie terenu obozu między innymi lekcjami i obowiązkami. Jest czas na zadumę, pytania, ciszę. 
Nie trzeba powracać natychmiast do innych zajęć.

Warsztaty zaproponowane przez Państwowe Muzeum na Majdanku wymuszają refleksję, analizę 
postaw, zapoznanie się z szerszym kontekstem wydarzeń. Uczniowie wracają z głowami pełnymi py-
tań i samodzielnie próbują odnaleźć na nie odpowiedzi. Niektórzy dopiero wtedy właśnie zaczynają 
interesować się historią II wojny światowej i zauważają, że to coś więcej niż daty i nazwiska w pod-
ręczniku. Oczywiście procentuje to na lekcjach historii i języka polskiego, choć zdecydowanie ważniej-
szym skutkiem warsztatów jest szereg poruszanych kwestii etycznych. Przy tradycyjnym omawianiu 
Holokaustu w szkole młodzież skupia się głównie na perspektywie ofiary. Dopiero zgłębienie tematu 
pozwala na szersze spojrzenie, refleksję nad rolą świadka i sprawcy, analizę uwarunkowań masowej 
eksterminacji, istotę czynników ekonomicznych.

Ogromną korzyścią z warsztatów jest wzrost zainteresowania historią w czasach, gdy nie jest 
ona popularnym przedmiotem, gdyż uchodzi za trudną i w tradycyjnym szkolnym ujęciu za mało 
ciekawą. Chęć zgłębiania tej dziedziny przejawia się między innymi uczestnictwem w konkursach 
przedmiotowych, pisaniem prac, udziałem w międzynarodowych projektach, czytaniem książek o tej 
tematyce, a także pojawieniem się wielu trudnych pytań. Podczas matury z teorii wiedzy w 2013 roku 
(przedmiot obowiązkowy dla zdających maturę międzynarodową) pojawiło się pytanie: „Czy wiedza 
wiąże się z odpowiedzialnością moralną?”. Budujące w tym kontekście było to, że wielu uczniów 
próbę odpowiedzi na to zagadnienie odniosło właśnie do doświadczenia Holokaustu. Warto zatem 
podkreślić, że ciekawa forma zajęć i praca z tekstem źródłowym uczy analitycznego myślenia, czego 
efekty widoczne były na świetnie zdanej maturze z historii.

Część uczniów, która wzięła udział w warsztatach w Państwowym Muzeum na Majdanku, nadal 
zajmowała się tematyką obozową i zagadnieniami związanymi z Zagładą, pisząc prace dyplomowe, 
które są obowiązkową częścią matury międzynarodowej. Losy Żydów z getta warszawskiego w KL Lub-
lin, Legalność procesu nadzorczyni obozu kobiecego Elsy Ehrich w Lublinie, Porównanie szans przeżycia 
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dzieci polskich i białoruskich na Majdanku, Holokaust a nowe pojęcie medycyny – to tylko niektóre 
przykłady tematów podejmowanych przez uczniów. Prace były napisane po angielsku (uczę w klasie 
z maturą międzynarodową), a więc dodatkowo umożliwiły przekazywanie młodzieży z innych krajów 
wiedzy zdobytej podczas zajęć w Państwowym Muzeum na Majdanku.

Jest to możliwe dzięki spotkaniom międzynarodowym regularnie odbywającym się w naszej szkole. 
Staramy się zapraszać do nas młodzież z różnych krajów. Dwa razy w naszym liceum gościli ucznio-
wie holenderscy, którzy przyjechali specjalnie po to, żeby wziąć udział w warsztatach historycznych 
razem z młodzieżą z Lublina. Udało nam się także zrealizować polsko-niemiecko-izraelski projekt 
edukacyjny poświęcony tematowi II wojny światowej, Zagładzie i jej następstwom. Należy podkreślić, 
że każda zagraniczna grupa młodzieży przyjeżdżająca do naszej szkoły, nawet podczas bardzo krót-
kiej wizyty, odwiedza Majdanek w towarzystwie swoich rówieśników z Lublina, którzy zgłaszają się 
z własnej inicjatywy, aby opowiedzieć o trudnej historii. Absolwenci szkoły, którzy wyjechali na studia 
poza Lublin, wracają tutaj z przyjaciółmi, ponieważ wiedzą, jak ważne jest przekazywanie pamięci 
i uświadamianie innym, co wydarzyło się w czasie Holokaustu. Kolejnym efektem zajęć edukacyj-
nych przeprowadzonych w miejscu pamięci jest zatem zachęcenie uczniów do mówienia o historii. 
Wielu z nich studiuje teraz w rozmaitych miejscach świata, są niejako ambasadorami Polski i starają 
się wpływać na świadomość historyczną w tych krajach, gdzie czasem pojawia się sformułowanie 
„polskie obozy koncentracyjne”.

Oczywiście, po zakończeniu warsztatów niektórzy uczniowie angażują się w pewne działania 
bardziej, inni mniej. Jeden z moich uczniów wyjechał na studia historyczne do Wielkiej Brytanii. 
Napisał tam pracę o roli strachu w ludobójstwach opartą w dużym stopniu na materiałach z archiwum 
Państwowego Muzeum na Majdanku. Uczniowie klas z maturą międzynarodową zobowiązani są do 
przygotowania pracy badawczej, tak zwanego extended essay z wybranego przez siebie przedmiotu. 
W 2012 roku praca maturalna jednej z uczennic na temat motywów zbrodniczych czynów nadzorczyń 
z obozu koncentracyjnego na Majdanku otrzymała ocenę celującą.

Do długofalowych korzyści można zaliczyć też chęć udziału pewnej grupy uczniów w obchodach 
Międzynarodowego Dnia Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom przeciw Ludzkości 
oraz wywołanie zainteresowania innymi ludobójstwami (czego dowodem są liczne pytania o Ormian 
przy omawianiu I wojny światowej czy konflikt w Rwandzie) i śledzenie międzynarodowej debaty do-
tyczącej roli i formy edukacji o Zagładzie. W 2008 roku uczniowie gościli w swoich domach młodzież 
z Izraela. Chętnie też biorą udział w rozmowach i spotkaniach z grupami z tego kraju, przybliżając 
izraelskim uczniom współczesną Polskę i jej kulturę, co wydaje się niezbędnym elementem ich wizyt 
w naszym kraju skoncentrowanych z reguły na zwiedzaniu byłych obozów nazistowskich w Oświę-
cimiu, na Majdanku czy w Bełżcu.

Przykładem innego przedsięwzięcia zainspirowanego pobytem w Państwowym Muzeum na 
Majdanku może być młodzieżowy projekt „Holokaust w fotografii”, zrealizowany w 2012 roku we 
współpracy z lubelskim Stowarzyszeniem „Homo Faber”. Uczniowie oprócz odbycia wizyt studyjnych 
w miejscach pamięci pisali eseje, które zilustrowali wykonanymi przez siebie zdjęciami. Powstał także 
krótki film dokumentalny o tematyce holokaustowej. Wszystko to świadczy o dużych możliwościach 
zainteresowania młodzieży historią, nawet tą bardzo trudną i odległą. Udało się rozbudzić w niej 
potrzebę uzyskania wiedzy w sposób niestandardowy, głównie przez twórczą partycypację w różnych 
projektach. Czynny udział w zajęciach zmusił uczniów do myślenia i do próby zrozumienia źródeł 
i mechanizmów Zagłady. Jako pierwsze pojawiły się następujące pytania: „w jaki sposób?”, „z jakim 
skutkiem?”, oraz najtrudniejsze „dlaczego?”. Na te pytania nie było prostych odpowiedzi.

Ja również zaangażowałam się w tematykę Zagłady i dzięki kontaktom z pracownikami Muzeum 
na Majdanku wzięłam udział w licznych projektach i szkoleniach dla nauczycieli w Polsce i za granicą. 
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Ich efektem było uzyskanie praktycznych umiejętności i poszerzenie dydaktycznych kompetencji, 
co pozwala mi na realizację zajęć edukacyjnych na wysokim poziomie. Musimy jednak pamiętać, że 
edukacja o Zagładzie jest ogromnym wyzwaniem. W jaki sposób uczyć o Holokauście młode, wraż-
liwe osoby? Nie jest to łatwe zadanie. Sama wspominam, jak ciężko było mi początkowo uczestniczyć 
w szkoleniach dla nauczycieli. Dlatego bardzo polecam wszystkim nauczycielom skorzystanie z oferty 
edukacyjnej przygotowanej przez pracowników Państwowego Muzeum na Majdanku.

Chciałabym podkreślić, że proponowane warsztaty historyczne to nauka na najwyższym poziomie 
pozostawiająca trwały ślad w postaci bagażu przemyśleń i pytań. Odwiedzający szkołę absolwenci 
bardzo często o tym wspominają. Kiedyś zdarzyło mi się spotkać w przedziale pociągu dawną uczen-
nicę. Było to dla mnie zaskoczeniem, ale jej pierwsze pytanie dotyczyło zajęć na Majdanku. Chciała 
wiedzieć, czy nadal są organizowane. Powiedziała, że taka forma uczenia się historii bardzo zmieniła 
jej sposób myślenia, co utwierdziło mnie w przekonaniu, że warto podjąć wysiłek i umożliwić polskiej 
młodzieży takie twórcze i zmuszające do myślenia poznawanie przeszłości. Jestem pewna, że właściwie 
każdy nauczyciel może podjąć to wyzwanie i zaproponować swoim uczniom ciekawą lekcję historii 
w autentycznym miejscu historycznym. Wystarczy jeden lub dwa dni oraz grupa zmotywowanych 
uczniów (najlepiej niezbyt liczna). Wszystko wskazuje na to, że w kontekście nowej podstawy progra-
mowej z historii takie działania będą bardzo potrzebne.
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Refleksja w miejscu pamięci. Badania empiryczne wśród uczestników 
lekcji  muzealnych w Państwowym Muzeum na Majdanku

II wojna światowa jest nie tylko jednym z największych wydarzeń w historii świata, ale także ogromnym 
rezerwuarem doświadczeń ludzkości. Pamięć o wojnie jest w Polsce wciąż żywa, chociaż stale ubywa 
osób żyjących w tamtych czasach. Największa i najbardziej tragiczna z wojen stale pobudza pamięć 
zbiorową, skłania do refleksji nad kondycją człowieka i przyszłością świata, inspiruje działania twórcze.

Szczególne zadanie muzeów na terenie miejsc pamięci – byłych niemieckich obozów koncentra-
cyjnych i obozów zagłady – polega między innymi na edukowaniu młodego pokolenia w zakresie 
wybranych aspektów historii II wojny światowej, jej przebiegu i skutków sięgających także dzisiej-
szego pokolenia młodzieży. Jednym z celów edukacji muzealnej w miejscu pamięci jest pobudzanie 
ogólnej wrażliwości młodych ludzi na potrzeby drugiego człowieka. Młodzież w okresie dorastania 
z niebywałą dotąd intensywnością gromadzi i porządkuje ważne dla późniejszego funkcjonowania 
doświadczenia życiowe, kształtuje swój stosunek do rzeczywistości, w tym również do wydarzeń 
historycznych1. Oddziaływanie edukacyjne w miejscu pamięci wpływa na kształtowanie systemu 
wartości, światopoglądu, na umiejętność podejmowania decyzji.

Współczesna młodzież nie uczestniczyła osobiście w przełomowych wydarzeniach historycznych, 
zna je tylko z relacji. Czasem bezpośrednich, jak na przykład uczestników działań wojennych, więź-
niów obozów koncentracyjnych, ale przede wszystkim pośrednich, to znaczy z podręczników, filmów, 
gazet i czasopism, programów telewizyjnych czy radiowych, internetu, książek historycznych, wystaw 
tematycznych w muzeach. Szczególne znaczenie ma spotkanie z przeszłością w autentycznym miejscu 
historycznym i poznawanie historii życia związanych z nim ludzi.

W świadomości współczesnych Polaków, w polskim życiu publicznym stale obecne są ukształ-
towane jeszcze w czasach PRL dwa nurty dyskursu na temat miejsca i roli Polaków w czasie II wojny 
światowej. Z jednej strony istnieje nurt, który umownie można nazwać bohaterskim, akcentujący udział 
i spektakularne sukcesy polskich żołnierzy w walkach na wszystkich wojennych frontach, w najważniej-
szych i decydujących bitwach II wojny światowej2. Symbolami stały się takie miejsca jak Monte Cassino, 
Tobruk, Lenino (chociaż Lenino akurat stało się prawie nieobecne po roku 1989) i inne. Z drugiej zaś 
strony w rozważaniach nad przeszłością kładzie się nacisk na aspekt męczeński czy martyrologiczny, 
na cierpienia, represje skierowane głównie wobec ludności cywilnej przez niemieckiego okupanta. 

1  Więcej na ten temat zob.: M. Żebrowska, Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Warszawa 1976; I. Obuchowska, 
Okres dorastania, Warszawa 1983; Współczesna młodzież. Pomiędzy Eros a Thanatos, praca zbiorowa pod red. J. Ku-
rzępy, A. Lisowskiej i A. Pierzchalskiej, Wrocław 2008; S. Krzychała, Dorastanie w późnej nowoczesności, [w:] tenże, 
Ryzyko własnego życia. Indywidualizacja w późnej nowoczesności, Wrocław 2007; Współczesne problemy socjalizacji, 
pod red. E. Mandal, R. Stefańskiej-Klar, Katowice 1995.

2  Por. E. Olczyk, Druga wojna światowa w świadomości współczesnych Polaków, Warszawa 1978.



104 Grzegorz Żuk

Wymownym symbolem tego męczeństwa stały się w świadomości społecznej obozy koncentracyjne 
położone na terenie Polski, w tym szczególnie Auschwitz-Birkenau, Majdanek, Stutthof.

Polonocentryczny kształt wspomnianego dyskursu stanowi niewątpliwie echo sięgającej jeszcze 
czasów sarmackich ideologii mesjanistycznej, która w czasach zaborów czy wojny dawała kolejnym 
pokoleniom Polaków siłę w walce o niepodległą ojczyznę. Zdecydowana większość Polaków szczyci 
się swoją historią i narodowymi bohaterami, co potwierdzają wyniki dociekań naukowych: „Z badań 
Muzeum II Wojny Światowej i Pentora wyłania się jednoznacznie obraz społeczeństwa, które jest 
dumne ze swoich wojennych losów i dokonań – w dużej mierze zgodnie z historyczną rzeczywistością, 
jak mógłby dodać historyk”3. Należy też nadmienić, że obok wspomnianych wyżej postaw, istnieje 
nurt krytyczny wobec historii własnego państwa i narodu, który pojawił się w debacie publicznej na 
fali przemian demokratycznych po roku 1989. Jego apogeum przypadło na lata 2000–2001, na czas 
dyskusji dotyczącej zbrodni w Jedwabnem z lipca 1941 roku. Także w omawianych wyżej badaniach 
zleconych przez Muzeum II Wojny Światowej pojawia się kategoria wstydu, na przykład w pytaniu 
„A czy Pana(i) zdaniem w okresie II wojny światowej były w polskim społeczeństwie postacie, które 
przyniosły wstyd dobremu imieniu Polaka?”.

Studiując różne badania pamięci Polaków na temat II wojny światowej, zauważyłem, że znaczące 
socjologicznie różnice dotyczą zmiennej płci. Niektóre aspekty pamięci są postrzegane inaczej przez 
kobiety, a inaczej przez mężczyzn, i to niezależnie od wieku badanych, co by wykluczało różnice 
pokoleniowe w tym zakresie.

W socjologicznych badaniach pamięci4 przeprowadzonych przez Barbarę Szacką w roku 2009 
respondentom zadano pytanie: „Gdy myśli Pan(i) o historii Polski w czasie II wojny światowej, co 
przychodzi Panu(i) przede wszystkim na myśl?”. Wśród dziesięciu podsuniętych badanym odpowie-
dzi, najwięcej wskazań (ogółem 15,4%, w tym K = 18,9% i M = 12%) miała odpowiedź: „Traumatyczne 
doświadczenia psychiczne, upokorzenia, wykluczenie, trauma, cierpienie – ogólnie”. Odpowiedź wska-
zująca na obozy koncentracyjne i obozy zagłady uzyskała łącznie 11,4%, w tym K = 13,2% i M = 9,7%. 
Obie odpowiedzi, w których istotna okazała się zmienna płci, kojarzone są z doświadczeniami kon-
kretnych ludzi i z ich cierpieniem, z silnymi emocjami. Jak pisze Autorka, „na postrzeganie wojny 
w perspektywie małej historii najsilniej oddziałuje płeć: kobiety mają większą niż mężczyźni skłonność 
do postrzegania wojny jako czasu cierpień i zagrożeń”. Dla porównania można dodać, że odpowiedź 
„Polska ofiarą zdrady sojuszników, podstępnych działań sojuszników” została wskazana przez ponad 
dwukrotnie więcej mężczyzn niż kobiet (ogółem 6,7%, w tym M = 9,0% i K = 4,3%).

Szeroko zakrojone badania na temat pamięci przeprowadził wśród młodzieży szkolnej przed 
kilkoma laty Krzysztof Malicki, a ich wyniki opublikował w książce Pamięć przeszłości pokolenia 
transformacji. Jak wynika z tych badań, co potwierdza tylko obiegową opinię oraz obserwacje na-
uczycieli i opiekunów grup młodzieżowych na temat rodzaju zainteresowań historycznych młodzieży, 
tutaj także istnieje wyraźna różnica między kobietami a mężczyznami w zakresie tworzenia hierar-
chii ważności miejsc historycznych. Przy wskazaniu „pomnika” różnica nie okazała się tak istotna 
(K = 11,8%, M = 12,7%), ale już przy wskazaniu „pola bitwy” różnica na korzyść mężczyzn jest niemal 
dwukrotna (K = 6,4%, M = 12,5%)5. Dla 27,1% nastoletnich kobiet takim ważnym miejscem jest „obóz 
koncentracyjny”, zaś prawie o 10 punktów mniej mężczyzn (18,2%) w tej samej grupie wiekowej wy-
brało tego typu miejsce jako ważne. Młodzież bardzo wysoko oceniła możliwość wizyty w byłym 

3  P. Machcewicz, Wstęp, [w:] P.T. Kwiatkowski, L.M. Nijakowski, B. Szacka, A. Szpociński, Między codziennością 
a wielką historią. Druga wojna światowa w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego, Gdańsk–Warszawa 2010, s. 10.

4  B. Szacka, II wojna światowa w pamięci rodzinnej, [w:] P.T. Kwiatkowski, L.M. Nijakowski, B. Szacka, A. Szpociński, 
Między codziennością a wielką historią…, s. 81–132.

5  K. Malicki, Pamięć przeszłości pokolenia transformacji, Warszawa 2012, s. 146.
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obozie koncentracyjnym i traktuje taką wizytę jako najciekawszą formę kontaktu z przeszłością, tak 
wynika z deklaracji 45,4% respondentów, w tym K = 50,8% i M = 37,9%6. Jednak i tu widoczna jest 
kilkunastoprocentowa przewaga na korzyść kobiet. Dość istotne różnice w odpowiedziach wynikające 
z różnic płci nie zostały przez autora skomentowane, ale jak się wydaje, odmienne odpowiedzi mogą 
być zależne od rodzaju relacji, jakie zachodzą w obu przypadkach. Zwiedzanie obozu koncentracyjnego 
stanowi zazwyczaj duże przeżycie, wywołuje empatię wobec cierpiących tam w przeszłości ludzi, zaś 
pobyt w miejscu bitwy przywołuje obrazy rywalizacji, walki, starcia dwóch skonfliktowanych stron. 
Z jednej strony dominują emocje, z drugiej zaś akcje.

Na pytanie o udział członków rodziny w ważnych wydarzeniach historycznych odpowiedziało 1598 
respondentów7, a spośród nich 12% zadeklarowało, że członkowie ich rodzin brali udział w walkach na 
froncie jednej z wojen, zaś 11,2% napisało, że członkowie rodzin byli więzieni w niemieckich obozach 
koncentracyjnych. Nie dziwi zatem takie balansowanie, zarówno młodszego, jak i starszego pokolenia 
Polaków, między poczuciem bohaterstwa narodu, czego przejawem jest czynny udział najbliższych 
w wojnie, a martyrologii, co z kolei symbolizują niemieckie obozy koncentracyjne.

Badania przeprowadzone przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku potwierdzają istotną 
różnicę płci w postrzeganiu celów działalności projektowanej instytucji kultury. Jak piszą autorzy ra-
portu, „szczegółowa analiza danych wskazuje na zróżnicowanie preferencji w zakresie celów muzeum 
ze względu na cechy społeczno-demograficzne badanych: kobiety akcentują ważność eksponowania 
tego, że wojna nie jest sposobem na rozwiązywanie konfliktów […]; mężczyźni z kolei podkreślają, 
że muzeum powinno przede wszystkich budzić dumę z tego, jak Polacy zachowywali się w czasie 
wojny, pokazać bohaterstwo polskich żołnierzy i zademonstrować polskie spojrzenie na II wojnę 
światową”8. Zróżnicowanie pod względem płci obecne jest także w pytaniu o tematykę ekspozycji 
w przyszłej placówce: „kobiety relatywnie częściej preferują problematykę związaną z życiem co-
dziennym w okresie wojny, cierpieniami ludności, wypędzeniami, podczas gdy mężczyźni akcentują 
ważność tematów związanych z walkami militarnymi regularnych armii, walkami partyzanckimi czy 
działaniami wywiadu”9. Elementy cierpienia i bohaterstwa jako reprezentowane w większym stop-
niu przez jedną z płci okazały się istotne w niezależnie od siebie prowadzonych badaniach, które to 
wnioski są niejako efektem dodatkowym sondowania opinii reprezentantów społeczeństwa na temat 
planowanego muzeum.

Jeśli badania wskazują na istnienie takiej różnicy, to ma ona z pewnością wpływ na przekazywanie 
młodemu pokoleniu wiedzy dotyczącej chociażby II wojny światowej. Miejscami często odwiedza-
nymi przez młodzież w ramach zajęć szkolnych i pozaszkolnych są muzea mieszczące się na terenie 
byłych hitlerowskich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady. Obecność w miejscu tak silnie 
angażującym zarówno emocjonalnie, jak też intelektualnie może mieć niebagatelne znaczenie dla 
stopnia zainteresowania tematem, a tym samym efektywnego przyswajania treści i wyboru ważnych 
dla własnego życia wartości.

Z edukacyjnego punktu widzenia istotne jest poznanie stosunku młodych uczestników zajęć 
muzealnych do wydarzeń i zjawisk obozowych oraz do przebywających tam osób, zarówno do ofiar, 
jak też ich prześladowców. Jednym z ważkich aspektów badań było sprawdzenie ewentualnych różnic 
(ich potwierdzenie lub negacja) w postrzeganiu rzeczywistości obozu koncentracyjnego przez kobie-
ty i mężczyzn – uczennice i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Szczególnie zaś 

6  Tamże, s. 155.
7  Tamże, s. 61.
8  Muzeum II Wojny Światowej, II wojna światowa w pamięci społeczeństwa polskiego. Raport z badań, lipiec 2009, 

(mps), s. 18.
9  Tamże, s. 21.
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skoncentrowane były na dostrzeżeniu różnic w zakresie refleksji wywołanych pobytem w muzeum 
i zapoznaniem się z jego historią, gdzie punktem wyjścia jest ten sam materiał historyczny, który 
prowadzi do pojawienia się zróżnicowanych, prawdopodobnie także płciowo, refleksji.

Kierując się powyższymi przesłankami, przeprowadziłem wśród 261 uczestników lekcji muze-
alnych10 w wieku 15–18 lat (w tym 135 dziewcząt i 126 chłopców) w latach 2012–2013 w Państwowym 
Muzeum na Majdanku jakościowe badania ankietowe z pytaniami otwartymi, pozostawiającymi re-
spondentom całkowitą swobodę wypowiedzi. Badania te zgromadziły subiektywne opinie młodzieży na 
jeden z aspektów II wojny światowej, jakim była działalność niemieckich obozów koncentracyjnych11. 
W odpowiedziach respondentów emocje, refleksje i fakt poszerzenia wiedzy bardzo często przeplatały 
się z sobą i w zbiorczym zestawieniu wyników zostały potraktowane całościowo. Jakiekolwiek uczucia 
i refleksje zadeklarowało 238 uczestników zajęć muzealnych (91,2%, w tym: K = 94,8%, M = 73%).

Czym jest refleksja? W Innym słowniku języka polskiego można znaleźć następujące objaśnienie 
znaczenia tego słowa: „Nasze refleksje nad czymś, to myśli, jakie to w nas wywołuje, gdy zastanawia-
my się nad tym w skupieniu” i przykłady użycia słowa w zdaniu: „Śmierć przyjaciela po raz pierwszy 
skłoniła go do głębszej refleksji nad sensem trwania”12. Wynika z tego, że impulsem do podjęcia 
refleksji, do głębszego zastanowienia się nad jakąś sprawą, są zazwyczaj emocje o dużym natężeniu, 
a przemyślenia pojawiają się pod wpływem intensywnych przeżyć. Może to brzmi paradoksalnie, ale 
myśli wywołane dzięki emocjom mogą w tym przypadku pomagać w kształtowaniu się u młodych 
ludzi postawy refleksyjnej, której istota polega na działaniu po namyśle, a nie pod wpływem impulsu.

Refleksje, które w formie pisemnej wyrażali uczniowie, koncentrowały się wokół kilku zasadniczych 
kwestii. Widoczne było zróżnicowanie wypowiedzi, poszczególne kategorie obecne były u przedsta-
wicieli obu płci w różnych proporcjach.

Pierwsza z kwestii dotyczyła losu więźniów widzianego przez pryzmat cierpień, jakich tu do-
świadczyli. Pojawiły się pytania stawiane, niezależnie od płci, sobie i światu, które nie domagają się 
odpowie dzi, są raczej wyrazem młodzieńczego buntu i poczucia bezsilności wobec zła: „Dlaczego 
doszło do takiej tragedii? Czy musiało się tak stać…?” (Dz, lat 16), „Dlaczego musieli zginąć niewinni 
ludzie? Czy można było temu zapobiec?” (Ch, lat 16). Pisząc na temat losu, który spotkał więźniów 
obozu, dziewczęta zwracały większą uwagę na aspekt cierpienia ofiar, o czym świadczy kilkakrotnie 
więcej wypowiedzi na ten temat, na przykład: „Lekcja muzealna uświadomiła mi ogrom cierpienia 
i bólu, jakiego doznali więźniowie” (Dz, lat 18), „Uświadomiłam sobie, jaki ogrom cierpienia spot-
kał moich rodaków” (Dz, lat 16). Chłopcy też pisali o cierpieniu ofiar, ale służyło ono przetrwaniu 
w nieludzkich warunkach, co było niewątpliwie przejawem ich bohaterstwa, na przykład: „Myślałem 
o cierpieniach naszych rodaków, sile i wierze potrzebnej do przetrwania” (Ch, lat 16), „Zrozumiałem, 
ile człowiek może poświęcić, aby przetrwać w tak okrutnych warunkach” (Ch, lat 15). Poznanie tra-
gicznej historii niejednokrotnie prowadziło do poczucia dumy z bohaterstwa przodków, dzięki którym 
możliwe było przetrwanie narodu: „Bardzo zasmuciłem się tym, że tylu niewinnych ludzi zginęło, 
a z drugiej strony byłem dumny, że jestem Polakiem, bo mimo tylu porażek wybrnęliśmy mężnie 
z tego wszystkiego” (Ch, lat 16).

Uczestnicy zajęć muzealnych próbowali też postawić się w sytuacji ofiar, aby tym sposobem zro-
zumieć ich los, na przykład dziewczęta pisały: „Rozłączanie matek z dziećmi było chyba najgorsze. Na 
pewno bym to bardzo przeżyła, gdybym była na ich miejscu” (Dz, lat 18), „Myślałam o tym, jak to kiedyś 

10  Szczególne podziękowania za pomoc w przeprowadzeniu badań kieruję pod adresem kierownika Działu Edukacji 
PMM, Wiesława Wysoka oraz pracowników prowadzących lekcje muzealne: Ewy Bąbol i Jolanty Laskowskiej.

11  Wstępne wyniki I tury badań ankietowych opublikowałem w artykule Refleksja jako wartość w edukacji muzealnej, 
[w:] Aksjologia współczesności. Problemy i kontrowersje, red. B. Truchlińska, Lublin 2012, s. 179–188.

12  Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko, t. P–Ż, Warszawa 2000, s. 424.
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wyglądało i że nie chciałabym znaleźć się w takiej sytuacji” (Dz, lat 16). Chłopcy generalnie tworzyli 
dystans do wydarzeń obozowych i losu ich uczestników, co także może być wyrazem empatii, wymow-
ną potrzebą poradzenia sobie z tym uczuciem, ujawniającą się w formie rozważań inte lektualnych, 
na przykład: „Uświadomiłem sobie, że mimo tego, iż jestem w miejscu, gdzie cierpieli i ginęli ludzie, 
chodząc po tej samej ziemi, dotykam tych samych ścian, ale nie jestem w stanie utożsamić się z więź-
niami, przeżywać ich tragedię. Mogę tylko nieudolnie wyobrazić sobie tamte dni” (Ch, lat 18).

Sprawa trzecia dotyczyła oceny zachowań więźniów w warunkach obozowych. Dziewczęta dostrze-
gały bohaterstwo więźniów, ale zdecydowanie rzadziej o tym pisały, na przykład: „Zawsze myślałam to 
samo o osobach z obozu koncentracyjnego na Majdanku: uważam ich za odważnych i bohaterskich” 
(Dz, lat 16). Wielu wypowiedziom towarzyszył podziw adresowany do więźniów, którego powodem 
były właśnie zachowania względem innych osób dzielących ten sam los. Dla dziewcząt ważniejsze 
były w tym relacje panujące wśród więźniów, na przykład: „Podziwiam ich za wytrwałość i odwagę, 
chęć niesienia pomocy innym” (Dz, lat 16), „Podziw dla osób, które miały odwagę pomagać innym 
i wspierać ich” (Dz, lat 17), „Podziw dla niektórych zachowań więźniów, na przykład bronienie Żydów” 
(Dz, lat 17), „Dowiedziałam się, że ludzie na Majdanku się wspierali, jednali, przeżywali każdy dzień 
razem” (Dz, lat 18). Chłopcy bardziej dostrzegali złożoność całej obozowej sytuacji i wynikających 
z tego dylematów ludzi tam przebywających, na przykład: „Byli zmuszani do decyzji, czy mają postę-
pować słusznie, czy za wszelką cenę przeżyć” (Ch, lat 16).

Ocenie uczestników lekcji muzealnych podlegało też postępowanie funkcjonariuszy obozowych. 
I dziewczęta, i chłopcy starali się wyrazić swoje oburzenie. Przez pryzmat obozowych doświadczeń 
próbowali zrozumieć świat i człowieka, szukali przyczyn nieludzkich zachowań, na przykład: „To, co 
zrobili Niemcy, jest okrutne i bestialskie wobec drugiego człowieka” (Dz, lat 16), „Uświadomiłam 
sobie, jak okrutnym narodem byli Niemcy” (Dz, lat 18), „To, co Niemcy robili podczas wojny, jest 
okrutne i przerażające. Nie zachowywali się jak ludzie” (Ch, lat 16), „Dlaczego i za co ci ludzie zostali 
tak bestialsko zamordowani? Jak można było coś takiego zrobić i jeszcze na tym zarobić, sprzedając 
włosy, ludzką skórę i robiąc z ludzi mydło?” (Ch, lat 16). Krytyka postępowania oprawców prowadziła 
do uogólnienia osobistych doświadczeń z pobytu w miejscu pamięci, do daleko posuniętych wnio-
sków na temat kondycji człowieka w ogóle, na przykład: „Człowiek potrafi być tak okrutny dla dru-
giego człowieka” (Dz, lat 16), „Ludzie naprawdę potrafią być podli wobec siebie” (Dz, lat 16), „Wizyta 
w muzeum pokazała mi, do jakich czynów potrafią się skłonić ludzie” (Ch, lat 16). Chłopcy starali się 
dodatkowo szukać przyczyn tkwiących poza samymi sprawcami, a mianowicie wpływu ideologii na 
postępowanie człowieka, na przykład: „Lekcja muzealna skłoniła mnie do rozważań, co Niemcom 
wmawiano i jak ich okłamywano, że potrafili oni znęcać się i zabijać bezbronnych ludzi” (Ch, lat 16), 
„Zastanawiałem się nad wpływem ideologii na ludzi i na temat zwykłego, czystego okrucieństwa 
ludzkiego, które dotykało istoty tego samego gatunku” (Ch, lat 17).

Poznanie historii więźniów obozu stało się nie tylko pretekstem do głębszych przemyśleń, ale 
także zaowocowało konkluzją, zarówno dziewcząt, jak i chłopców, o potrzebie zachowania pamięci 
o ofiarach, na przykład: „Mam nadzieję, że to, co się wydarzyło na Majdanku, zostanie na zawsze 
w świadomości świata i że tak tragiczne wydarzenia nie powtórzą się już nigdy więcej” (Dz, lat 16), 
„Trzeba zachować pamięć o tej zbrodni, aby nie popełnić jej jeszcze kiedyś” (Dz, lat 15), „Powinniśmy 
jako naród dbać o pamięć ludzi, którzy kiedyś tu przebywali” (Ch, lat 18). Przemyślenia dotyczące 
własnego życia łączyły się z refleksją o charakterze patriotycznym: dostrzegali związek między wy-
darzeniami historycznym a własnym życiem, na przykład: „W trakcie lekcji muzealnej pogrążyłam 
się w zamyśleniach o tym, ile osób musiało cierpieć i często potem umierać, byśmy żyli w wolnym 
kraju” (Dz, lat 16), „Uświadomiłem sobie, jak poprzednie pokolenia musiały cierpieć, abyśmy mieli 
lepiej. Lekcja muzealna pomogła mi docenić to poświęcenie” (Ch, lat 16).
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Refleksje dotyczyły również świata wartości, przede wszystkim w odniesieniu do własnego życia. 
Młodzież starała się dostrzegać pozytywne strony własnej egzystencji i związane z nią wartości, co 
zapewne pozwoliło jej zyskać nową wiedzę, wyzwalającą z patrzenia na świat głównie z perspektywy 
kłopotów dnia codziennego, na przykład: „Wizyta w muzeum skłoniła mnie do refleksji nad życiem 
i jego wartością, a także nad życiowymi wartościami. Zdałam sobie sprawę, że mam wielkie szczęście, 
że mogę żyć w obecnych czasach, gdzie panuje pokój. Teraz wiem, jak ważni w życiu są przyjaciele, 
rodzina, a także takie wartości jak wiara, nadzieja i przede wszystkim to, jak wielką wartość ma życie 
każdego człowieka” (Dz, lat 17), „Uświadomiłam sobie, jak ważne jest życie ludzkie i że problemy, które 
wydają mi się nie do rozwiązania są tak naprawdę błahostkami przy tym, co przeżyli więźniowie na 
Majdanku” (Ch, lat 17). Uczniowie postrzegali życie więźniów w obozie na Majdanku jako uwikłane 
w codzienną walkę o przetrwanie, a mimo to niepozbawione istotnych dla człowieka wartości: „Do-
wiedziałem się, że przetrwać mogli tylko ci, którzy poznali prawdziwe wartości (miłość, przyjaźń, 
pomoc)” (Ch, lat 16), „Trzeba szanować kolor skóry, styl, religię oraz tradycję drugiego człowieka” 
(Ch, lat 17), „[Myślałem o…] sile i wierze potrzebnej do przetrwania” (Ch, lat 16). Pojawiła się też nie-
oczekiwana, jak się wydaje, wypowiedź łącząca w sobie refleksję na temat samego muzeum – miejsca 
pamięci z odniesieniem do życia własnego i innych ludzi: „Takie miejsca jak Majdanek są właśnie 
po to, aby wiedzieć, co tu się działo i nie zapomnieć o tym, żeby docenić bardziej nasze życie, to, co 
mamy” (Dz, lat 16). Takie słowa mogą uświadomić nauczycielom i twórcom programów edukacyjnych 
ogromne znaczenie miejsc pamięci dla wychowania młodego pokolenia.

Kształtowanie u młodych ludzi postaw odpowiedzialnych, opartych na refleksji, jest jednym z ce-
lów kształcenia ogólnego (historia, język polski, etyka)13, jednak działania zewnętrzne w tym zakresie 
mają ograniczone możliwości ze względu na autonomię i podmiotowość wychowanka. Jak pisze 
Wojciech Chudy: „Dla pedagogiki ważne jest to, że to sama jednostka osobowa poznaje i rozstrzyga 
o ukierunkowaniu swojego działania w aspekcie aksjologicznym i etycznym, to zaś stanowi centralny 
element samowychowania”14. Jak sądzę, spotkanie z rzeczywistością byłego obozu koncentracyjnego 
może przyczynić się do podjęcia przez młodych ludzi refleksji nad własnym życiem i jego różnymi 
aspektami. Zgodne jest to z założeniami pedagogiki pamięci, którą Tomasz Kranz definiuje następu-
jąco: „to refleksja nad doświadczeniem innych, która prowadzi do autorefleksji; to rozwijanie myślenia 
historycznego, pomagającego lepiej rozumieć teraźniejszość, a także próba kształtowania postaw i za-
chowań nonkonformistycznych, opartych na poczuciu empatii i odpowiedzialności za los innych”15.

Wanda Woronowicz, autorka książki Edukacja refleksyjna, twierdzi, że „Przeciwdziałanie zjawi-
skom negatywnym w środowiskach dzieci i młodzieży należy do obowiązków nauk o edukacji, które 
w powiązaniu z dyscyplinami pokrewnymi z uporem poszukują najwłaściwszych sposobów wycho-
wania człowieka”16. Jak sądzę, jedną z dróg może okazać się właśnie wdrażanie młodego człowieka do 

13  Zob. zał. nr 4 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, s. 1: „Celem 
kształcenia ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym jest […] 3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących 
sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie”, s. 203: „Kształtowanie refleksyjnej postawy 
wobec człowieka, jego natury, powinności moralnych oraz wobec różnych sytuacji życiowych”; też: J. Bracisiewicz, 
Historia w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wskazówki dla dyrektorów szkół, Ośrodek Rozwoju Edukacji, 
www.ore.edu.pl (dostęp: 10 grudnia 2013), s. 26: „Nauczanie historii w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej 
powinno mieć charakter otwarty i sprzyjać poznawaniu dziejów najnowszych metodami zbliżającymi uczniów do 
refleksji o własnej tradycji rodzinnej oraz o tym, co stanowi o dzisiejszej tożsamości wspólnoty obywatelskiej i na-
rodowej”.

14  W. Chudy, hasło „Refleksja”, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 8 (Pap–Sc), Lublin 2007, s. 687.
15  T. Kranz, Pedagogika pamięci jako forma edukacji muzealnej, [w:] Wizyty edukacyjne w Państwowym Muzeum na 

Majdanku. Poradnik dla nauczycieli, red. T. Kranz, Lublin 2012, s. 24.
16  W. Woronowicz, Edukacja refleksyjna, Słupsk 1996, s. 4–5.
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refleksji nad samym sobą, nad własnym systemem wartości, nad swoimi zachowaniami i życiowymi 
wyborami. A pomóc w tym może między innymi spotkanie z ludzką tragedią w miejscu takim jak 
na przykład były hitlerowski obóz koncentracyjny na Majdanku. Wyniki badań odzwierciedlają 
pewne problemy, na jakie natrafiają młodzi ludzie na swojej drodze do dorosłości, a wizyta w miejscu 
pamięci może im pomóc rozwiązać przynajmniej niektóre z nich. Niezwykle ważną rolę odgrywa tu 
zastąpienie przekazu słownego, z jakim uczniowie mają do czynienia na zajęciach w szkole, narracją 
łączącą w sobie opowieść przewodnika z autentycznością miejsca i reliktów obozowych17. Jednym 
z założeń edukacji w miejscu pamięci jest afektywny odbiór treści kształcenia, co jest zgodne z zasadą 
łączenia treści merytorycznych z emocjami dla podniesienia efektywności odbioru. Niemniej jednak 
istotnym warunkiem skuteczności nauczania jest pobyt w rzeczywistym miejscu historycznym, wej-
ście w jego atmosferę18.

Jak już wspomniałem, istotnym składnikiem efektów lekcji muzealnej w miejscu pamięci są 
refleksje, będące wynikiem głębszego zastanowienia się nad treściami lekcji, czasem połączonego 
z analizą wydarzeń, historii miejsca i osób w nim przebywających. Przemyślenia, jakimi podzielili 
się uczniowie, często łączyły się z emocjami ujawnionymi w trakcie zajęć i poznawania historii więź-
niów obozu na Majdanku. Wypowiedzi te są jednocześnie znakiem, że możliwość zwiedzania obozu 
i udział w zajęciach aktywizujących zainspirował młodych ludzi do myślenia i o przeszłości, i o czasach 
współczesnych, w tym o własnym życiu. Efektywność lekcji muzealnych czy też nawet tradycyjnego 
zwiedzania muzeum – miejsca pamięci zależy w dużej mierze od zakresu tematycznego i dostosowa-
nia metod do potrzeb, potencjału emocjonalnego i intelektualnego oraz możliwości percepcyjnych 
poszczególnych grup odbiorców.

W wypadku lekcji muzealnych, w których biorą udział całe klasy szkolne, a więc dziewczęta 
i chłopcy, ważne jest zaakcentowanie tych treści, na które obie grupy są bardziej wrażliwe. W wypad-
ku dziewcząt jest to element cierpienia (emocje), zaś u chłopców element bohaterstwa (akcje). Jeden 
z uczniów pisze o tym wprost: „Czułem w jakimś stopniu niedosyt szczegółów z życia codziennego 
skazanych albo jakiegoś opisu, jak ci nieliczni, którzy uciekli z niewoli, dokonali tego, jak wyglądały 
przygotowania, jakie mieli pomysły na ucieczkę” (Ch, lat 17). Wypowiedź ta może być dla edukato-
rów muzealnych w miejscach pamięci ważnym sygnałem, mówiącym o potrzebie rozszerzenia bądź 
modyfikacji merytorycznej zawartości zajęć właśnie pod kątem płci odbiorców.

17  Por. W. Wysok, Edukacja w muzeach upamiętniania in situ. Postulaty, możliwości, i granice oddziaływania dydak-
tycznego, [w:] Edukacja muzealna w Polsce. Aspekty, konteksty, ujęcia, red. W. Wysok i A. Stępnik, Lublin 2012, s. 59.

18  Tamże, s. 57.
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Zgłoszenia na zajęcia edukacyjne prosimy kierować bezpośrednio do pedagogów miejsca pamięci:
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Kamila Czuryszkiewicz – k.czuryszkiewicz@majdanek.eu
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towaniu i podsumowaniu wizyty. Katalog biblioteczny dostępny jest na naszej stronie internetowej 
www.majdanek.eu.

Także tam znajdują się tematy zajęć oraz informacje o aktualnych opłatach za udział w projektach 
edukacyjnych.
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