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Muzea w przestrzeniach poobozo
wych to miejsca pamięci o złożo

nym charakterze. W przestrzeni publicz
nej generują wiele znaczeń i potrzeb. Jak 
podkreśla badaczka kultury pamięci Ale
ida Assmann, z każdym z tych miejsc 
wiążą się różnorodne emocje. Dla niektó-
rych grup byłych więźniów (…) miejsce 
jest namacalnym dowodem wspólnego 
doświadczenia. Dla ocalałych i ich dzie-
ci, którzy opłakują tu swoich krewnych, 
jest przede wszystkim cmentarzem. Dla 
tych, którzy nie są osobiście związani 
z milionami ofiar, na pierwszy plan wy-
suwa się muzeum, prezentujące zacho-
wane miejsce zbrodni w formie wystaw 
i oprowadzania. Dla grup kościelnych 
bądź politycznych najważniejszy aspekt 
stanowi pielgrzymowanie do miejsc kaź-
ni ważnych męczenników. Dla rządów 
arena historii staje się tłem do publicz-
nego wygłaszania wyznań, upomnień, 
składania wyjaśnień, zgłaszania rosz-
czeń. Dla historyka – pozostaje polem 
archeologicznych poszukiwań i zabez-
pieczania śladów. Miejsce jest tym, cze-
go się w nim szuka, co się o nim wie i co 
się z nim łączy. Mimo że jest przedmio-
towo konkretne, zmienia się zależnie od 
perspektywy patrzących.

Dochodzi do tego jeszcze jeden as
pekt. W coraz większym stopniu miejsca 
pamięci dokumentujące masowe zbrod
nie stają się atrakcjami turystycznymi. 

Tendencja ta jest konsekwencją ogól
nych przeobrażeń kulturowych, rozwoju 
turystyki i wpływu kultury popularnej na 
sposoby postrzegania historii.

Z  badań wynika jednak, że wizyty 
w  muzeach martyrologicznych moty
wowane są przede wszystkim chęcią 
oddania hołdu ofiarom, potrzebami emo
cjonalnymi i edukacyjnymi. Dla działal
ności tych instytucji ma to ogromne 
znaczenie, tym bardziej że są one pod
miotami i miejscami kultury historycznej, 
w których powstają sensy i znaczenia do
tyczące zarówno przeszłości, jak i teraź
niejszości. Historia i pamięć splatają się 
w ich przypadku w szczególny sposób, 
również w wymiarze międzynarodowym. 
Muzea te są bowiem nie tylko cmenta
rzyskami prochów ofiar pochodzących 
z  różnych państw, ale także figurami 
pamięci i  symbolami zakotwiczonymi 
w świadomości zbiorowej wielu narodów. 
Oddzielną kwestią jest ich potencjał po
znawczy i rola, jaką odgrywają (lub mogą 
odgrywać) w edukacji historycznej na 
poziomie lokalnym i państwowym.

W kontekście wspomnianych zjawisk 
istotnym czynnikiem rozwoju muzeów 
upamiętniania in situ jest refleksja do
tycząca sposobów budowania przeka
zu muzealnego. Dla instytucji muzeum 
najważniejszymi środkami ekspresji 
są wystawy. Jednak współczesne mu
zeum historyczne, a uwaga ta dotyczy 

Państwowe Muzeum na Majdanku odwiedziło w 2015 r. ponad 200 tys. 
osób. Jest to najwyższa frekwencja od 25 lat. Odnotowujemy ją jako wyraz 
rosnącego zainteresowania ofertą naszej instytucji oraz uznania dla podej-
mowanych przez nas działań w zakresie modernizacji i rozbudowy infra-
struktury muzealnej. Mamy jednak świadomość, że nie jest ona wyłącznie 
naszą zasługą. Wizyty w tego typu miejscach historycznych podyktowane 
są bowiem różnymi motywami zwiedzających. 

WPROWADZENIE
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również muzeów martyrologicznych, to 
przestrzeń doświadczeń, w  której in
terpretowanie i  nadawanie znaczeń 
społecznokulturowych odbywa się po
przez różne formy narracji i prezenta
cji: ekspozycje, wydawnictwa, publiczne 
dyskusje, przedsięwzięcia edukacyjne, 
uroczystości upamiętniające, portale 
internetowe itp. 

Tak rozumiana komunikacja muze
alna kształtowała naszą działalność 
w 2015 r. Stąd ważnym jej elementem 
były prezentacje skierowane do różnych 
grup odbiorców, w szczególny sposób do 
studentów i młodzieży szkolnej. Przykła
dem może być debata pt. „Współczesne 
wystawy muzealne. Formy, treści, funk
cje”, projekty przygotowane na kolejną 
edycję Lubelskiego Festiwalu Nauki czy 
spotkania podczas Dni Majdanka. Spo
rym zainteresowaniem cieszyły się zaję
cia edukacyjne organizowane w ramach 
programu Ministerstwa Kultury i Dzie
dzictwa Narodowego „Kultura dostępna” 
oraz innowacyjny pod względem dydak
tycznym projekt „Majdanek – historie 
nieoczywiste” zrealizowany we współ
pracy z sąsiadującym z Muzeum Dziel
nicowym Domem Kultury „Bronowice”.

Do szerokiej publiczności adresowana 
była również wystawa plastyczna, którą 
urządziliśmy w salach Muzeum Lubel
skiego. Złożyły się na nią wybrane prace 
uczestników Międzynarodowego Trien

nale Sztuki – konkursu współorganizo
wanego przez Muzeum na Majdanku 
w latach 1983–2004.

Z wydawnictw muzealnych na szcze
gólną uwagę zasługuje album Państwo-
we Muzeum na Majdanku 1944–2014. 
Historia ilustrowana. Przez pryzmat do
kumentacji fotograficznej przedstawia 
on najważniejsze wydarzenia w 70let
niej działalności instytucji. Zależało 
nam na pokazaniu społecznego wymia
ru Muzeum poprzez publikację licznych 
fotografii prezentujących pracowników, 
zwiedzających oraz uczestników uroczy
stości i konferencji.

Warto wspomnieć, że w ramach współ
pracy zagranicznej PMM wydało w języku 
niemieckim antologię artykułów na temat 
teorii edukacji historycznej w miejscach 
pamięci. Za pośrednictwem Bundes
zentrale für politische Bildung w Bonn 
książka ta trafi do niemieckich muzeów 
i ośrodków zajmujących się upamiętnia
niem ofiar zbrodni nazistowskich.

Prowadzone w ubiegłym roku działa
nia inwestycyjne nakierowane były głów
nie na poprawę bezpieczeństwa zbiorów 
i zwiedzających. Rozbudowaliśmy sys
tem sygnalizacji pożarowej i monitoring 
wizyjny, który obejmuje teraz wszystkie 
baraki wystawiennicze Majdanka.

Największym przedsięwzięciem in
westycyjnym jest budowa muzeum i no
wego upamiętnienia na terenie byłego 

Tomasz Kranz
Dyrektor Państwowego 
Muzeum na Majdanku

niemieckiego obozu zagłady w Sobibo
rze. W minionym roku przeprowadzono 
prace konserwatorskie przy ruinach fun
damentów komór gazowych. Kontynu
owane były też badania archeologiczne 
metodą wykopaliskową. Nie udało się, 
niestety, rozpocząć budowy samego mu
zeum, ponieważ do uzgodnienia przez 
Komitet Sterujący, sprawujący nadzór 
nad inwestycją, pozostało jeszcze kilka 
elementów projektu architektonicznego. 

Pod koniec ubiegłego roku PMM prze
jęło od Polskich Kolei Państwowych dwa 
budynki użytkowane w czasie II wojny 
światowej przez komendanturę niemiec
kiego obozu zagłady w Bełżcu. Obiekty 
wymagają generalnego remontu i prac 
adaptacyjnych. Planujemy, aby w naj
bliższych latach powstała w nich baza 
dydaktyczna Muzeum – Miejsca Pamięci 
w Bełżcu.

Oddając do Państwa rąk Raport Rocz-
ny 2015, pragnę serdecznie podzięko
wać wszystkim osobom i instytucjom za 
współpracę i okazaną życzliwość. 
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EGZAMIN Z DOJRZAŁOŚCI – 
EGZAMIN Z ŻYCIA

16 stycznia, w 72. rocznicę transportów 
polskich więźniów politycznych z więzie
nia na Pawiaku do KL Lublin, Muzeum 
zorganizowało spotkanie, którego tema
tem były wojenne losy Danuty Brzosko 
Mędryk. Postać tej byłej więźniarki, 
przywiezionej na Majdanek 18 stycznia 
1943 r. w pierwszym transporcie war
szawskich więźniów politycznych, przy
bliżyła publiczności Joanna Gierczyńska, 
kierownik Muzeum Więzienia Pawiak. 
Następnie uczestnicy spotkania mogli 
obejrzeć film dokumentalny „Egzamin 
dojrzałości” w reżyserii Andrzeja Kałusz
ko oraz porozmawiać z  jego autorem. 
Na koniec spotkania Danuta Brzosko  
Mędryk przekazała telefonicznie po
zdrowienia dla wszystkich osób obec
nych na sali. 

WYDARZENIA

73. ROCZNICA PIERWSZYCH 
TRANSPORTÓW DO OBOZU 
ZAGŁADY W BEŁŻCU

17 marca w Muzeum – Miejscu Pamięci 
w Bełżcu odbyły się uroczystości upa
miętniające rozpoczęcie „Aktion Rein
hardt” i  pierwsze deportacje z  gett 
w Lub linie i Lwowie. Uczniowie z II Lice
um Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja 
w Lubartowie oraz Gimnazjum Publicz
nego w Bełżcu przygotowali część arty
styczną. Po jej zakończeniu uczestnicy 
spotkania uczcili pamięć ofiar obozu 
zagłady, zapalając znicze w Niszy Ohel.

MIĘDZYNARODOWY 
DZIEŃ PAMIĘCI O OFIARACH 
HOLOKAUSTU 

27 stycznia uczniowie lubelskich szkół 
wzięli udział w projekcie edukacyjnym 
poświęconym losom rodzin żydowskich 
na Majdanku. W spotkaniu uczestni
czyli także byli więźniowie KL Lublin. 
Wydarzenie otworzył wykład Kamili 
Czuryszkiewicz na temat żydowskich 
więźniów Majdanka. Wzbogaciły go na
grania audio i wideo świadków historii. 
O powstaniu i warunkach panujących 
w obozie dziecięcym w Łodzi opowie
dzieli natomiast Jerzy Jeżewicz i Geno
wefa Makara. Na zakończenie oddano 
hołd ofiarom obozu, zapalając znicze pod 
PomnikiemBramą.
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73. ROCZNICA LIKWIDACJI GETT 
W ŻÓŁKWI I RAWIE RUSKIEJ 

22 marca upamiętniono Żydów z Żół
kwi i  Rawy Ruskiej zamordowanych 
w niemieckim obozie zagłady w Bełżcu. 
W uroczystościach uczestniczyli ukra
ińscy uczniowie oraz ich opiekunowie. 
Młodzież wysłuchała listu pożegnalnego 
napisanego przez deportowaną do obozu 
Sarę Salzberg do syna, poznali historię 
bełżeckiego obozu zagłady oraz dzieje 
gett w Żółkwi i Rawie Ruskiej, które znaj
dowały się na głównym szlaku deportacji 
do obozu w Bełżcu. Na zakończenie po
bytu młodzież zwiedziła Zamość.

DROGA KRZYŻOWA 
NA MAJDANKU

27 marca Centrum Duszpasterstwa Mło
dzieży Archidiecezji Lubelskiej już po raz 
szesnasty zorganizowało drogę krzyżo
wą na Majdanku. W tym roku tradycyj
na liturgia wzbogacona została przez 
odczyty wspomnień z Majdanka byłej 
więźniarki Wandy Ossowskiej. 
Trasa procesji prowadziła „czarną dro
gą” obok baraków ekspozycyjnych przez 
III  pole więźniarskie do krematorium 
i Mauzoleum, gdzie wierni usłyszeli sło
wa św. Jana Pawła II, które podczas wi
zyty na Majdanku w 1987 roku skierował 
do wszystkich byłych więźniów obozu: 
„[…] Nie przestawajcie być przestrogą, 
tak jak tu jest wypisane na tym Mauzo
leum. Przestrogą dla wszystkich pokoleń, 
które po was przychodzą, bo jesteście 
naznaczeni stygmatem straszliwego do
świadczenia […]”.

DZIEŃ PAMIĘCI O HOLOKAUŚCIE 
I PRZECIWDZIAŁANIU 
ZBRODNIOM PRZECIWKO 
LUDZKOŚCI

19 kwietnia, w 72. rocznicę wybuchu po
wstania w getcie warszawskim, Państwo
we Muzeum na Majdanku przyłączyło się 
do obchodów Dnia Pamięci o Holokau
ście i przeciwdziałaniu zbrodniom prze
ciwko ludzkości. W tygodniu poprzedza
jącym rocznicę tych wydarzeń uczniowie 
lubelskich szkół wysłuchali wykładów na 
temat historii getta warszawskiego oraz 
losów rodzin żydowskich deportowanych 
do obozu koncentracyjnego na Majdan
ku. Centralnym punktem obchodów było 
spotkanie z Ludwikiem Brylantem, który 
w czasie wojny uciekł z getta warszaw
skiego i ukrywał się w domu zakonnym 
w Turkowicach. 

MUZEUM W LICZBACH

418 
osób wzięło udział w obchodach dni 
pamięci organizowanych w PMM
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Na zdjęciach:

1. Droga krzyżowa na Majdanku
2. Międzynarodowy Dzień Pamięci 

o Ofiarach Holokaustu
3. Joanna Gierczyńska przedstawia 

losy Danuty Brzosko-Mędryk
4. Młodzież upamiętnia 

pomordowanych w obozie 
zagłady w Bełżcu

5. Spotkanie z Ludwikiem 
Brylantem

6. Prelekcja Kamili Czuryszkiewicz 
z Działu Edukacji PMM na temat 
powstania w getcie warszawskim

1 2 3

4
5

6
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POSIEDZENIE KOMISJI 
MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH 
I ETNICZNYCH

O znaczeniu edukacji w miejscach pa
mięci dyskutowała 1 lipca na Majdanku 
sejmowa Komisja Mniejszości Narodo
wych i Etnicznych. Debata parlamen
tarzystów dotyczyła przede wszystkim 
edukacji prowadzonej na terenach byłych 
niemieckich obozów koncentracyjnych. 
Przed rozpoczęciem obrad członko
wie Komisji zapoznali się z ekspozycją 
muzealną, a kierownik Działu Edukacji 
Wiesław Wysok zaprezentował im ofertę 
edukacyjną PMM. Wybór Państwowego 
Muzeum na Majdanku na miejsce debaty 
poświęconej edukacji nie był przypadko
wy – jest to zarówno ważne miejsce his
toryczne, jak i instytucja, która rozwinęła 
i realizuje własną koncepcję edukacji, 
zwaną pedagogiką pamięci.

70. ROCZNICA OTWARCIA 
PIERWSZEJ STAŁEJ 
WYSTAWY NA MAJDANKU

 3 września w PMM odbyła się debata 
„Współczesne wystawy muzealne. For
my, treści, funkcje”. Jej uczestnicy sta
rali się odpowiedzieć m.in. na pytanie, 
jakim celom w dobie rosnącej dominacji 
kultury popularnej powinna być podpo
rządkowana działalność wystawiennicza 
realizowana przez muzea. Dyskusji towa
rzyszyła prezentacja albumu „Państwo
we Muzeum na Majdanku 1944–2014. 
Historia ilustrowana” Agnieszki Kowal
czykNowak. Debata odbyła się w 70. 
rocznicę powstania pierwszej ekspozy
cji historycznej Państwowego Muzeum 
na Majdanku, a jednocześnie pierwszej 
powojennej stałej wystawy muzealnej na 
Lubelszczyźnie, którą uroczyście otwarto 
2 września 1945 roku. W dyskusji udział 
wzięli: Michał Niezabitowski, dyrektor 
Muzeum Historycznego Miasta Krako
wa, Katarzyna MieczkowskaCzerniak, 
dyrektor Muzeum Lubelskiego oraz Piotr 
Kondraciuk, zastępca dyrektora Muzeum 
Zamojskiego w Zamościu, a poprowadził 
ją Tomasz Kranz, dyrektor Państwowego 
Muzeum na Majdanku.

71. ROCZNICA LIKWIDACJI 
OBOZU NA MAJDANKU 

22 lipca minęła 71. rocznica likwidacji 
KL Lublin. Blisko 80 tysięcy osób, które 
poniosły śmierć w obozie, upamiętniono, 
składając kwiaty pod PomnikiemBramą. 
W ceremonii organizowanej przez Pań
stwowe Muzeum na Majdanku uczestni
czyli byli więźniowie obozu, przedstawi
ciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, władz samorządowych i lu
belskich instytucji. Po złożeniu kwiatów 
odbyło się zwiedzanie z przewodnikiem 
ekspozycji muzealnej. Tematem prze
wodnim była ewakuacja obozu oczami 
świadka Jerzego Kwiatkowskiego. 

WYDARZENIA
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DNI MAJDANKA 

70 lat po organizacji pierwszego cy
klu wydarzeń upamiętniających ofiary 
KL  Lublin, od 15 do 17 października, 
w PMM trwały Dni Majdanka. W cen
trum wydarzeń znalazły się prezentacje 
poświęcone historii obozu i działalności 
Muzeum. 

Program obejmował:
– spotkanie z poezją obozową, 

podczas którego uczniowie Ogól
nokształcącej Szkoły Muzycznej 
w Lub linie zaprezentowali 13 wier
szy napisanych przez byłych więź
niów KL Lublin,

– spotkanie z byłym więźniem Maj
danka Zdzisławem Badio,

– prezentację pt. „Granice obozu – 
granice Muzeum. Obszar Majdanka 
w latach 1941–2010”,

– pokaz archiwalnych filmów doku
mentalnych poświęconych his
torii obozu koncentracyjnego na 
Majdanku,

– prezentację pt. „Dni Majdanka – 
70 lat w fotografii i w dokumencie”,

– bezpłatne zwiedzanie ekspozycji 
PMM z przewodnikiem.
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Na zdjęciach:

1. Obchody 71. rocznicy 
likwidacji obozu

2. Wykład Anny Wójcik 
popularyzujący 
historię Muzeum 

3. Dni Majdanka 
w Galerii Labirynt

4. Uroczystości upamiętniające 
ofiary akcji „Erntefest”

5. Dyrektor Tomasz Kranz 
podczas debaty „Współczesne 
wystawy muzealne...”

6. Uczestnicy debaty

1 2

4

5
6



  1 3R A P O R T  R O C Z N Y  2 0 1 5



1 4 

INAUGURACYJNE POSIEDZENIE 
RADY MUZEUM PRZY PMM

8 grudnia odbyło się pierwsze posie
dzenie Rady Muzeum przy Państwowym 
Muzeum na Majdanku powołanej przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo
wego na kadencję w latach 2015–2019. 
Nominacje nowym członkom Rady wrę
czyli przedstawiciele Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 
Piotr Szpanowski i Jan Łazicki. Na jej 
przewodniczącego ponownie wybrano 
Andrzeja Stępnika – profesora Zakła
du Edukacji Historycznej i Dziedzictwa 
Kulturowego UMCS. Główne zadania 
Rady Muzeum polegają na ocenie dzia
łalności oraz zatwierdzaniu planów pracy 
Muzeum.

UROCZYSTOŚCI  
UPAMIĘTNIAJĄCE OFIARY 
AKCJI „ERNTEFEST”

3 listopada, w 72. rocznicę egzekucji 
ponad 18 tysięcy Żydów w obozie na 
Majdanku, uczniowie 10 Gimnazjum 
w  Lublinie odczytali nazwiska i  krót
kie informacje dotyczące kilkudziesię
ciu ofiar akcji „Erntefest”. Modlitwę za 
zmarłych odmówił przedstawiciel lubel
skiej gminy żydowskiej Roman Litman. 
Minutą ciszy uczczono także pamięć 
Tomasz Blatta – jednego z nielicznych 
ocalałych z niemieckiego obozu zagłady 
w Sobiborze, który zmarł 31 października 
w Kalifornii.

WYDARZENIA
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PRZEJĘCIE DAWNEJ 
KOMENDANTURY OBOZU 
ZAGŁADY W BEŁŻCU

W  grudniu Państwowe Muzeum na 
Majdanku przejęło od Polskich Kolei 
Państwowych S.A. działkę wraz z dwo
ma budynkami, które w okresie II wojny 
światowej były użytkowane przez komen
danturę niemieckiego obozu zagłady 
w Bełżcu. Po dokładnym określeniu sta
nu technicznego obiektów, opracowaniu 
ekspertyzy budowlanej i dokumentacji 
konserwatorskiej budynków oraz przygo
towaniu programu funkcjonalnoużytko
wego, obiekty przejdą generalny remont. 
Wstępny plan zakłada, że w budynku 
dawnej komendantury powstanie w przy
szłości zaplecze edukacyjne Muzeum – 
Miejsca Pamięci w Bełżcu. W nowych 
salach seminaryjnych prowadzone będą 
m.in. warsztaty historyczne i lekcje mu
zealne dla młodzieży szkolnej z Bełżca 
i okolicy, a także zajęcia dla grup zagra
nicznych i międzynarodowe seminaria 
dla nauczycieli poświęcone historii i pro
blematyce „Aktion Reinhardt”.
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Losom osadzonych w obozie koncentracyjnym na Majdanku poświęcona 
jest wystawa historyczna „Więźniowie Majdanka”. Uzupełnia ją ekspozycja 
plenerowa, której centralnym elementem są szklane tablice z komentarzami 
historycznymi zainstalowane wewnątrz obiektów poobozowych oraz wzdłuż 
trasy zwiedzania. Istotne aspekty funkcjonowania obozu oraz przełomowe 
wydarzenia z historii Majdanka dokumentują tablice z relacjami świadków – 
więźniów KL Lublin i członków załogi SS.

WYSTAWY

NOWE ELEMENTY 
EKSPOZYCJI PLENEROWEJ

Ekspozycję plenerową PMM uzupełniły 
planszowe wystawy monograficzne pre
zentowane w barakach nr 44 i 45. 

Okupacyjną historię Lublina doku
mentuje 10 tablic przybliżających dzieje 
miejsc i budynków na terenie miasta, 
które odegrały szczególną rolę podczas 
okupacji niemieckiej. Na planszach znaj
dują się komentarze historyczne oraz 
archi walne i współczesne zdjęcia opisy
wanych miejsc. 

„Majdanek. Przeszłość i  teraźniej
szość” to z kolei 13 par fotografii, ar
chiwalnych i współczesnych, prezentu
jących teren byłego niemieckiego obozu 
koncentracyjnego na Majdanku i zmiany, 
jakie zaszły w nim na przestrzeni 70 lat. 
Zestawienie zdjęć archiwalnych, głównie 
z 1944 roku, ze współczesnymi fotogra
fiami pozwala ocenić stopień zachowa
nia obiektów i pozostałości obozowych. 
Wystawę można oglądać w  baraku 
nr 45, gdzie zainstalowano również pul
pit z podświetlaną legendą do makiety 
KL Lublin.

OZNACZENIE WAŻNYCH 
RELIKTÓW W PRZESTRZENI 
HISTORYCZNEJ MAJDANKA

Wszystkie najważniejsze obiekty zwią
zane z  funkcjonowaniem obozu na 
Majdanku są oznakowane za pomocą 
postumentów i  tablic informacyjnych. 
W Muzeum zakończył się ostatni etap 
montażu postumentów z komentarzami 
historycznymi przy wybranych obiektach, 
takich jak biały domek, Mauzoleum czy  
sanitariaty na II polu więźniarskim. Pozo
stałości wiaty zasłaniającej komory gazo
we zostały zabezpieczone i wyróżnione 
z otaczającego terenu białym żwirem. 

„PRZECIW WOJNIE – 
MIĘDZYNARODOWE TRIENNALE 
SZTUKI NA MAJDANKU”

Ekspozycja, przygotowana przez Danutę 
Olesiuk i prof. Lechosława Lameńskie
go, prezentowała ponad sto prac z ko
lekcji blisko siedmiu tysięcy dzieł sztuki 
współczesnej, które trafiły do zbiorów 
Państwowego Muzeum na Majdanku 
w wyniku organizowanych przez wiele 
lat konkursów plastycznych. Ich twór
cy podejmowali tematykę antywojenną 
i skupiali swoją uwagę na zagrożeniach 
współczesnego im świata, ale nie zapo
minali o walorach artystycznych prac. 
Autorami dzieł są m.in. Maurice Paster
nak, Jiří Anderle, Paweł Warchoł czy Jó
zef Szajna. Wernisaż odbył się 30 wrze
śnia w Muzeum Lubelskim w Lublinie, 
gdzie wystawa była prezentowana przez 
ponad miesiąc.
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WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE 
NA WYDARZENIE MUZEALNE 
ROKU SYBILLA 2014

Jury konkursu doceniło wystawę cza
sową „Wysiedleńcy z  Zamojszczyzny 
w  obozie na Majdanku”, przyznając 
PMM wyróżnienie w  kategorii Przed
sięwzięcia o tematyce martyrologicznej. 
Ekspozycję zorganizowano w 2013 roku, 
w 70. rocznicę deportacji mieszkańców 
powiatów zamojskiego, biłgorajskiego 
i tomaszowskiego do obozu koncentra
cyjnego KL Lublin. Była to pierwsza wy
stawa udostępniona w historycznej prze
strzeni baraku nr 62, po tym, jak jego 
wnętrze dostosowano do nowoczesnych 
standardów wystawienniczych. 

Uroczystość wręczenia nagród odbyła 
się 24 kwietnia podczas I Kongresu Mu
zealników Polskich. 

MUZEUM W LICZBACH

5480 
osób obejrzało wystawę „Przeciw 
wojnie – Międzynarodowe 
Triennale Sztuki na Majdanku”

WYSTAWA ARTEFAKTÓW 
Z SOBIBORU

W siedzibie niemieckiego Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych w Berlinie otwar
to 7 lipca specjalną ekspozycję prezen
tującą obiekty znalezione podczas prac 
archeologicznych prowadzonych na te
renie byłego niemieckiego obozu zagła
dy w Sobiborze. Wystawę „Sobi bor – 
Beweise für immer und ewig” otworzył 
sekretarz stanu w  Ministerstwie Kul
tury i  Dziedzictwa Narodowego Piotr 

Żuchowski. Oprócz MKiDN w pracach 
nad jej organizacją uczestniczyło Pań
stwowe Muzeum na Majdanku i Fun
dacja „PolskoNiemieckie Pojednanie”. 
Towarzyszące eksponatom plansze z ko
mentarzami historycznymi i opisem zało
żeń projektu utworzenia nowego miejsca 
pamięci i muzeum w Sobiborze prezen
towano następnie w Muzeum Archeolo
gicznym w Brandenburgu.
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Na zdjęciach:

1., 2. Wystawa „Okupacja 
Lublina” w baraku nr 44 

3. Panel z legendą do 
makiety obozu

4. Wyróżnienie w konkursie 
„Sybilla 2014”

5., 6. Wernisaż wystawy „Przeciw 
wojnie – Międzynarodowe 
Triennale Sztuki na Majdanku”

1 2 3

4
5

6
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5186 muzealiów liczy zbiór tekstyliów 
PMM, wśród nich znajduje się:

90
marynarek typu pasiak

245
spodni typu pasiak

10
sukienek typu pasiak

2505
czapek typu pasiak

59
czapek dziecięcych

144
marynarki cywilne

1394
czapki cywilne

5
marynarek wojskowych

189
czapek wojskowych

21
opasek funkcyjnych

141
numerów na płótnie 
i oznakowań więźniarskich 

W zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku znajduje się ponad 20 ty-
sięcy obiektów znalezionych w Sobiborze podczas badań archeologicznych, 
z czego prawie trzy tysiące stanowią eksponaty wpisane do inwentarza mu-
zealiów, a pozostałe 18 tysięcy to obiekty masowe (drobne fragmenty szkła, 
ceramiki czy cegieł) zakwalifikowane do rejestru zbiorów pomocniczych.

ZBIORY

NOWE MUZEALIA 
W ZBIORACH PMM

W wyniku prac porządkowych i remonto
wych prowadzonych na terenie Majdanka 
nadal znajdowane są eksponaty obrazu
jące realia funkcjonowania byłego obozu. 
Zbiory muzealne powiększają się także 
w wyniku darów, m.in. od rodzin byłych 
więźniów KL Lublin. W ten sposób PMM 
pozyskało np. marynarkę więźniarską 
typu „pasiak” z  numerem obozowym 
4024 i czerwonym trójkątem z literą „P” 
należącą do Kazimierza Wójcika, byłego 
więźnia niemieckich obozu koncentra
cyjnych na Majdanku (1943–1944), 
w GrossRosen oraz Leitmeritz. To je
den z nielicznych obiektów w zbiorach 
PMM z potwierdzoną tożsamością jego 
właściciela. 

W 2015 roku do PMM trafiły 182 ta
kie przedmioty, wśród nich znajdują się 
także:

– metalowa piłka do drewna z głębo
ko ciętym napisem „WaffenSS” na 
drewnianym uchwycie,

– siewnik zbożowy konny pocho
dzący z gospodarstwa obozowe
go KL Lublin, z numerem 18635 
i znakiem firmowym na piaście koła 
napędowego,

– drewniana belka konstrukcyjna 
z napisem: „43/SW/18” z baraku 
obozowego,

– pędzel do golenia, 
– identyfikator z napisem: „Rzeźnia”, 
– szklana manierka.
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NOWE DOKUMENTY 
W ARCHIWUM PMM

Wiele cennych informacji dotyczących 
losów więźniów Majdanka dostarczają 
przekazywane Muzeum fotografie i do
kumenty osobiste. Jedną z takich pamią
tek jest zdjęcie przedstawiające byłego 
więźnia Jana Kurka wraz z rodziną, które 
podarowała PMM jego krewna Zenobia 
Kawczyńska. 

Archiwum PMM gromadzi także ko
pie cyfrowe dokumentów, relacje byłych 
więźniów oraz wywiady ze świadkami. 
W 2015 roku pozyskano 24 oryginalne 
fotografie i dokumenty należące do osób 
osadzonych w KL Lublin oraz 87 skanów 
takich materiałów. Zbiory powiększyły się 
również o wywiady ze świadkami histo
rii przeprowadzone przez pracowników 
Muzeum, a także spisane wspomnienia 
z okresu okupacji, m.in. Edwarda Smagi 
o pobycie na Majdanku oraz w obozie 
pracy w Pustkowie, Lolka i Abrahama 
Frydmanów o pobycie w obozie HASAG 
i DAW w Radomiu, Stanisława Oszasta, 
lubelskiego kolejarza z dzielnicy Kośmi
nek więzionego na Majdanku, czy Wi
tolda Woźniaka z  okresu uwięzienia 
w obozie NKWD na Majdanku.

DIGITALIZACJA

W 2015 roku digitalizacji poddano 1694 
dokumenty i fotografie archiwalne. Były 
to głównie negatywy zdjęć dokumentują
cych ważne wydarzenia dla działalności 
PMM oraz autorskie kolekcje, wykonane 
m.in. przez Edwarda Hartwiga. Zeska
nowano również dokumenty Polskiego 
Czerwonego Krzyża oraz akta obozowe
go biura zatrudnienia. Obecnie cyfrowe 
zasoby Archiwum PMM obejmują około 
27 tysięcy skanów.

WYPOŻYCZENIA

Obiekty znajdujące się pod opieką PMM 
mają unikatowy charakter i w wymowny 
sposób odzwierciedlają tragiczne losy 
osób uwięzionych na Majdanku. Spo
tykają się więc z dużym zainteresowa
niem instytucji muzealnych na całym 
świecie, które wypożyczają artefakty, 
aby prezentować je na swoich wysta
wach. W  2015  roku eksponaty PMM 
wypożyczono do United States Holo
caust Memorial Museum w Waszyng
tonie, Imperial War Museum w Londy
nie, Muzeum WojskowoHistorycznego 
Bundeswehry w Dreźnie i Urzędu Spraw 
Zagranicznych Republiki Federalnej Nie
miec w Berlinie na wystawę „Sobibor – 
Beweise für immer und ewig”.

Jan Kurek znalazł się w obozie 
23 listo pada 1942 roku w wyniku 
akcji przeprowadzonej przez Niemców 
w Zaburzu na Roztoczu w odwecie 
za zabicie jednego z hitlerowców. 
Na Majdanku zachorował na tyfus 
i trafił do rewiru, gdzie zmarł 3 stycz
nia 1943 roku. Miał 30 lat.

Na zdjęciu Jan Kurek z rodziną. 
Fotografia wykonana 25 lipca 1942 roku
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Na zdjęciach:

1. Fotografia V pola kobiecego wykonana 
w maju 1943 roku przez ruch oporu

2. Pasiak Kazimierza Wójcika 
3. Pędzel do golenia
4. Fotografia Kazimierza 

Adamskiego z rodziną
5. Gryps Kazimierza Adamskiego, 

przekazany przez Leszka Żyto
6. Hełm żołnierza Armii Czerwonej 

odnaleziony podczas prac 
remontowych na terenie PMM

1

2

3 4

5

6



  2 3R A P O R T  R O C Z N Y  2 0 1 5



2 4 

W zbiorach Muzeum znajduje się około 300 tysięcy obiektów pochodzących 
z obozu koncentracyjnego na Majdanku. Są to głównie buty ofiar „Aktion 
Reinhardt”, przedmioty związane z życiem i pracą więźniów, rzeczy osobiste 
przywiezione do obozu czy narzędzia terroru i eksterminacji. W ostatnich 
latach pod opiekę PMM trafiają ponadto przedmioty pochodzące z wyko-
paliskowych badań archeologicznych przeprowadzanych na terenie byłego 
niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze. Muzeum wpisało do swojego 
inwentarza już prawie trzy tysiące takich eksponatów. W przeważającej 
mierze wymagają one konserwacji, której są sukcesywnie poddawane. 
Oprócz nich w 2015 roku Muzeum poddało zabiegom konserwatorskim 
także tekstylia z obozu na Majdanku.

KONSERWACJA

RUINY KOMÓR GAZOWYCH 
W SOBIBORZE

Odsłonięcie w 2014 roku fundamentów 
budynku komór gazowych na terenie by
łego niemieckiego obozu zagłady w So
biborze było niewątpliwie wydarzeniem 
o  dużym znaczeniu historycznym, co 
potwierdziło olbrzymie zainteresowanie 
tym odkryciem opinii publicznej w Polsce 
i za granicą. 

W tym roku na zlecenie PMM ruiny 
komór poddano zabiegom konserwator
skim, polegającym m.in. na odkopaniu do 
posadowienia, oczyszczeniu i osuszeniu 
murów w specjalnych tunelach, założe
niu szkieletu stabilizacyjnego na fun
damenty i wprowadzeniu wypełnienia 
wzmacniającego. Dodatkowo wykonano 

MUZEUM W LICZBACH

432 
obiekty poddano w 2015 roku 
pełnej konserwacji, w tym:

zdjęcia fotogrametryczne oraz skaning 
laserowy fundamentów, co w przyszłości 
pozwoli prowadzić dalsze prace nauko
wobadawcze bez konieczności ingeren
cji w oryginalną substancję obiektu.

Pozostałości komór będą ważnym ele
mentem nowego upamiętnienia. Przygo
towywana koncepcja architektoniczna 
zakłada, że część fundamentów zostanie 
wyeksponowana za pomocą przeszkleń.

ARTEFAKTY Z OBOZU 
W SOBIBORZE

Muzeum zakonserwowało w 2015 roku 
42 przedmioty pochodzące z  badań 
archeo logicznych przeprowadzonych 
na terenie byłego obozu zagłady w So
biborze. Obiekty te są wykonane głównie 
z metalu. To m.in. papierośnice, klucze, 
maszynki do golenia i naparstki. Po che
micznym i mechanicznym oczyszczeniu 
z rdzy zabezpiecza się je przed działa
niem czynników zewnętrznych, takich 
jak wahania temperatury i wilgotność 
powietrza. Część z tych artefaktów bę
dzie eksponowana na wystawie stałej 
w przyszłej siedzibie Muzeum Byłego 
Obozu Zagłady w Sobiborze. 

201  
prywatnych dokumentów 
znalezionych na terenie 
obozu, należących do 
więźniów KL Lublin 

90
talerzy

59
czapek dziecięcych

15
marynarek

12
grzebyków
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TEKSTYLIA Z OBOZU 
NA MAJDANKU

Zbiór tekstyliów zajmuje szczególną po
zycję wśród eksponatów znajdujących się 
pod opieką PMM – są materialnym do
wodem zbrodni popełnionych na terenie 
KL Lublin i dokumentem historycznym 
potwierdzającym relacje byłych więź
niów. Muzeum poddało konserwacji 74 
obiekty z tego zasobu – czapki dziecięce, 

REMONTY DACHÓW NA 
OBIEKTACH ZABYTKOWYCH

Systematycznych prac konserwatorskich 
wymagają wszystkie obiekty drewniane 
zlokalizowane na terenie PMM. W 2015 
roku wykonano remont dachów na sze
ściu barakach poobozowych (nr 2, 21, 
23, 38, 43 i 44), a także na budynku 
krematorium. Oprócz prac konserwator
skich w obiektach wymieniono również 
instalację odgromową.

marynarki cywilne i marynarki munduro
we. Prace polegały m.in. na dezynfekcji 
i oczyszczeniu tkanin, ich wzmocnieniu 
i  zabezpieczeniu wszystkich namalo
wanych i naszytych na odzieży oznako
wań. Koszt zrealizowanych prac to blisko 
100 tysięcy złotych.
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Na zdjęciach:

1. Konserwacja reliktów 
odnalezionych na terenie byłego 
obozu zagłady w Sobiborze

2., 3. Tekstylia z obozu na 
Majdanku po konserwacji

4. Prace remontowe w baraku nr 23
5. Prace przy zabezpieczeniu 

i konserwacji ruin komór 
gazowych w Sobiborze

6. Skaning laserowy ruin komór 
gazowych w Sobiborze

3

1

2

4 5

6
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Wśród tegorocznych nowości wydawniczych znalazły się głównie katalogi 
wystaw i wydawnictwa albumowe. Większość z nich stanowiły publikacje 
dla czytelników obcojęzycznych. Wszystkie można nabyć w nowej księgarni 
internetowej PMM. 

WYDAWNICTWA
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KSIĘGARNIA 
INTERNETOWA

W nowej księgarni internetowej PMM 
można znaleźć ponad 100 różnych ty
tułów. Są wśród nich głównie publikacje 
poświęcone historii niemieckiego obozu 
koncentracyjnego na Majdanku, a także 
obozów zagłady w Bełżcu i Sobiborze. 
To najnowsze wyniki badań, antologie 
wspomnień świadków historii i edycje 
źródeł. Obszerną kategorię stanowią 
również wydawnictwa poświęcone edu
kacji, przewodniki i foldery oraz albumy, 
wśród których znajdują się głównie kata
logi wystaw organizowanych przez PMM. 
Do nabycia są także ostatnie numery 
„Zeszytów Majdanka” oraz archiwalne 
plakaty informujące o ważnych wydarze
niach muzealnych.
www.ksiegarnia.majdanek.eu

70 LAT PMM W FOTOGRAFII – 
WYDAWNICTWO JUBILEUSZOWE

„Państwowe Muzeum na Majdanku 
1944–2014. Historia ilustrowana” 
Agnieszki KowalczykNowak to album 
dedykowany kilku generacjom pracowni
ków. Dokumentuje on ponad 100 wyda
rzeń istotnych dla powstania i działalno
ści Muzeum, a także zachodzące w nim 
na przestrzeni lat zmiany. Pokazuje także 
wyniki pracy muzealników i ich samych 
nie tylko podczas ważnych przedsięwzięć 
muzealnych, ale też w trakcie codzien
nych zadań. W publikacji wykorzystano 
ok. 200 zdjęć ze zbiorów PMM.

KATALOGI WYSTAW

„Więźniowie Majdanka. The Prisoners 
of Majdanek”, oprac. K. Banach, M. Gru
dzińska, W. Lenarczyk, I. Tomasiewicz, 
to przede wszystkim praktyczny prze
wodnik po wystawie historycznej o tym 
samym tytule. Jest to też zapis obozowej 
rzeczywistości widzianej oczami osób 
osadzonych w KL Lublin. W publikacji 
znalazły się m.in. fragmenty relacji więź
niów oraz ich krótkie biogramy, a także 
zdjęcia Majdanka wykonane tuż po woj
nie, współczesne fotografie artefaktów 
prezentowanych na wystawie, dokumen
ty i ryciny. Do publikacji dołączono płytę 
z materiałami audiowizualnymi stano
wiącymi multimedialną część ekspozycji. 

Niemieckofrancuska edycja katalogu 
dokumentującego wystawę czasową 
„Przybyli do getta… Odeszli w nie
znane…” opisuje najważniejsze wyda
rzenia i miejsca związane z ekstermina
cją ludności żydowskiej, w wyniku której 
śmierć poniosło około dwa miliony osób. 
Tekstom towarzyszą liczne zdjęcia archi
walne, skany dokumentów i obwieszczeń 
oraz mapy.

NIEMIECKOJĘZYCZNA 
PUBLIKACJA O EDUKACJI 
W MIEJSCACH PAMIĘCI

PMM stara się poszerzać grono odbior
ców swojej oferty edukacyjnej. „Zur Pä
dagogik der Erinnerung. Bedingungen, 
Ziele und Methoden historischer Bild
ung in Gedenkstätten“ [Pedagogika 
pamięci. Uwarunkowania, cele i metody 
edukacji historycznej w miejscach pa
mięci] to zredagowany przez Tomasza 

Kranza zbiór tekstów, skierowany do za
granicznych muzeologów, pedagogów, 
edukatorów i innych osób zajmujących 
się edukacją społecznopolityczną, 
którzy są zainteresowani organizacją 
podróży studyjnych do miejsc pamięci 
w Polsce. Artykuły autorstwa Wiesława 
Wysoka i Tomasza Kranza poświęcone 
są działalności edukacyjnej prowadzonej 
w muzeach powstałych na terenie daw
nych niemieckich obozów. Wydawnictwo 
przybliża także założenia pedagogiki pa
mięci i przedstawia formy realizacji bazu
jących na nich projektów edukacyjnych 
PMM.

http://www.ksiegarnia.majdanek.eu
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EDUKACJA

PROGRAM „KULTURA 
DOSTĘPNA” W PAŃSTWOWYM 
MUZEUM NA MAJDANKU

PMM wzięło udział w programie Mini
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo
wego „Kultura dostępna”. Jego głów
nym celem było finansowe wspieranie 
przez władze państwowe partycypacji 
różnych grup społecznych, w tym mło
dzieży z małych miejscowości, w życiu 
kulturalnym naszego kraju. W bezpłat
nych lekcjach muzealnych uczestniczyło 
ponad 1100 uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych z Lubelszczyzny 
i innych regionów Polski.

Uczestnicy projektów realizowanych 
w ramach programu „Kultura dostęp
na” poznawali historię byłego obozu 
koncentracyjnego na Majdanku w nie
standardowy sposób. Oprócz zwiedzania 
terenu byłego obozu i wystaw historycz
nych, aktywnie pracowali z materiałami 
źródłowymi. 

LUBELSKI 
FESTIWAL NAUKI

PMM już po raz 10. wzięło udział w or
ganizowanym w dniach 19–25 września 
Lubelskim Festiwalu Nauki. Jego uczest
nicy, głównie młodzież z lubelskich szkół, 
mogła zapoznać się z siedmioma projek
tami przygotowanymi na tę okazję przez 
PMM. Największym zainteresowaniem 
cieszyło tematyczne zwiedzanie ekspo
zycji muzealnej: „Jak powstał i działał 
obóz koncentracyjny na Majdanku?”. 
Uczestnicy Festiwalu chętnie wybiera
li także wykłady, prezentacje multime
dialne i warsztaty historyczne. Łącznie 
w projektach festiwalowych udział wzięło 
ponad 360 osób.

WSPÓŁPRACA Z KATOLICKIM 
UNIWERSYTETEM LUBELSKIM

W kwietniu Dyrektor Muzeum na Maj
danku dr Tomasz Kranz oraz rektor 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie
go ks. prof. Antoni Dębiński podpisali 
umowę o współpracy. W ramach porozu
mienia reprezentowane przez nich insty
tucje zobowiązały się m.in. do wspólne
go prowadzenia projektów edukacyjnych 
i inicjowania działań na rzecz pogłębia
nia wiedzy o Lubelszczyźnie. Wspólne 
działania PMM realizuje już m.in. z Uni
wersytetem Otwartym KUL, w ramach 
którego pracownicy Muzeum prowadzą 
bezpłatne zajęcia dla uczniów szkół gim
nazjalnych i ponadgimnazjalnych doty
czące historii obozu koncentracyjnego 
na Majdanku.

Muzeum na Majdanku prowadzi szeroką działalność edukacyjną, która 
czerpie swoje inspiracje z teorii pedagogiki pamięci. Jest to koncepcja 
edukacji historyczno-społecznej, która kładzie nacisk na uczenie się historii 
w sposób aktywny. Zakłada ona, że towarzysząca temu procesowi reflek-
sja nad przeszłością ma być elementem stymulującym rozwój osobisty, 
ułatwiającym orientację w teraźniejszości i zachęcającym do aktywności 
społecznej. Muzealna oferta edukacyjna przybiera więc wielorakie formy, 
z których w 2015 roku licznie skorzystały różne grupy odbiorców.
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ZAJĘCIA DLA LUBELSKICH 
POLICJANTÓW

PMM i  Komenda Wojewódzka Poli
cji w Lublinie rozpoczęły długofalową 
współpracę, która ma na celu organizo
wanie seminariów historycznoedukacyj
nych dla policjantów lubelskiego garni
zonu poświęconych tematyce sprawców 
zbrodni z  okresu II wojny światowej. 
Pierwsza grupa mundurowych, 5 maja, 
wzięła udział w warsztatach pt. „Sprawcy 
z obozu na Majdanku. Zwyczajni ludzie 
czy fanatyczni mordercy?”. W  czasie 
zajęć mieli oni możliwość poznania his
torii KL Lublin oraz poszerzenia wiedzy 
z zakresu psychologii sprawców zbrodni 
popełnianych na tle ideologicznym, rasi
stowskim i ksenofobicznym. Dyskutowali 
również o motywach popychających zwy
kłych ludzi do dokonywania masowych 
mordów oraz przestępstw związanych 
z  mową nienawiści i  współczesnym 
rasizmem.

20 LAT WSPÓŁPRACY PMM 
I STOWARZYSZENIA „NIEMALS 
VERGESSEN” Z WIEDNIA

W lipcu 1995 roku, z inicjatywy Stowa
rzyszenia „Niemals Vergessen”, przyje
chał do Muzeum na Majdanku pierwszy 
austriacki wolontariusz. Od tego czasu 
Muzeum gościło 21 młodych Austriaków, 
którzy wspierali realizację wielu zadań 
związanych z pielęgnowaniem pamięci 
o ofiarach Majdanka. Brali udział w digi
talizacji i katalogowaniu dokumentów 
z archiwum PMM, pomagali przy opra
cowywaniu materiałów dydaktycznych 
dla niemieckojęzycznych grup studyj
nych, redagowaniu publikacji oraz przy 
pracach tłumaczeniowych. Ponadto 
oprowadzali grupy zwiedzających oraz 
współorganizowali seminaria, warsztaty 
historyczne i inne projekty edukacyjne. 
Ważne też dla nich było nawiązanie kon
taktu z byłymi więźniami Majdanka.

PROJEKTY 
MIĘDZYKULTUROWE

Uczniowie Gimnazjum nr 24 w Lublinie 
oraz Gimnazjum im. Georga Büchnera 
w Darmstadt zwiedzili w ramach projek
tu „Pamięć na rzecz pojednania” teren 
byłego obozu na Majdanku i wystawę 
historyczną. Następnie opracowywali 
w grupach zagadnienia związane z lo
sami dzieci osadzonych na Majdanku, 
postawami i motywami sprawców, ru
chem oporu i akcją „Erntefest”. Waż
nym dla nich doświadczeniem było 
spotkanie z byłym więźniem KL Lublin 
Zdzisławem Badio. Wyniki swojej pracy 
młodzież polska i niemiecka prezento
wała w czasie podsumowania projektu. 
Uczniowie z poszczególnych grup eks
perckich relacjonowali swoim rówieśni
kom, czego dowiedzieli się na podstawie 
źródeł histo rycznych i wspomnień osób 
osadzonych na Majdanku.
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WARSZTATY HISTORYCZNE

Młodzież z Liceum im. I. J. Paderew
skiego w Lublinie i jego szkoły partner
skiej z Niemiec – GrafAntonGünther
Schule z  Oldenburga uczestniczyła 
w  dniach 9–10 listopada w  warszta
tach historycznych poświęconych histo
rii tzw. rewiru, czyli szpitala obozowego, 
a w szczególności postawom pielęgnia
rek i lekarzy – więźniów, którzy organi
zowali pomoc dla chorych z Majdanka. 
W pierwszym dniu programu uczestnicy 
projektu uzyskali ogólną wiedzę na temat 
historii byłego niemieckiego obozu kon
centracyjnego KL Lublin. Następnego 
dnia na podstawie materiałów źródło
wych, w tym wspomnień ocalałych, mło
dzież analizowała takie zagadnienia, jak 
warunki sanitarne, sposoby i możliwości 
leczenia w rewirze czy zachowania leka
rzy i sanitariuszy SS.

SEMINARIA EDUKACYJNE 
DLA NAUCZYCIELI

26 października Muzeum – Miejsce Pa
mięci w Bełżcu zorganizowało semina
rium edukacyjne zatytułowane „Pamięć 
o zagładzie Żydów i Romów”. Adresowa
ne było ono do nauczycieli, edukatorów, 
przewodników oraz osób związanych 
z instytucjami oświatowokulturalnymi, 
a także wszystkich zainteresowanych te
matem upamiętniania żydowskich i rom
skich ofiar polityki nazistowskich Nie
miec. Seminarium służyło popularyzacji 
wiedzy oraz poznaniu aktualnego stanu 
badań nad dziejami obozów w Bełżcu.

EDUKACJA

WORKCAMP

W ramach współpracy Stowarzyszenia 
Die Kurbel z Oberhausen i Lubelskiej 
Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych 
Hufców Pracy w Muzeum na Majdanku 
w dniach 8–10 czerwca odbyły się za
jęcia dla młodzieży z Polski i Niemiec. 
Uczestnicy projektu mieli możliwość 
poznania autentycznego miejsca histo
rycznego i jego materialnych pozostało
ści. Celem projektu – oprócz poznania 
tragicznej przeszłości Majdanka – było 
włączenie młodych ludzi, którzy na co 
dzień uczą się w szkołach zawodowych, 
w prace pielęgnacyjne na terenie daw
nego obozu. W tym roku impregnowali 
środkami ognioodpornymi i grzybobój
czymi drewniane elementy konstrukcyjne 
baraków. 
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SEMINARIA DLA STUDENTÓW

W dniach 26–27 października dokto
ranci Instytutu Historii UMCS w Lubli
nie uczestniczyli w zajęciach semina
ryjnych, które rozpoczęli od zwiedzania 
ekspozycji plenerowej i  terenu byłego 
niemieckiego obozu koncentracyjnego 
na Majdanku. Następnie poznali zało
żenia koncepcyjne wystawy historycznej 
„Więźniowie Majdanka”. W archiwum 
PMM odbyła się też prezentacja wybra
nych archiwaliów dokumentujących hi
storię KL Lublin i Muzeum pod kątem 
ich wykorzystania w pracy dydaktycznej 
i naukowej. Seminarium zakończyło się 
dyskusją na temat istoty pozaszkolnej 
edukacji historycznej w muzeach upa
miętnienia, nowoczesnej dydaktyki his
torii oraz aktywnych form i metod ucze
nia się historii.

MUZEUM W LICZBACH

9 
spotkań ze świadkami historii 
zorganizowano w PMM

323
osoby uczestniczyły w spotkaniach 
z byłymi więźniami niemieckich obozów 

PRAKTYKI HISTORYCZNE

Państwowe Muzeum na Majdanku ak
tywnie wspiera nowy program eduka
cyjny dla praktykantów kształconych 
w niemieckich przedsiębiorstwach. Jego 
celem jest umożliwienie młodym Niem
com zdobycia doświadczeń i dodatkowej 
wiedzy dotyczącej najnowszej historii ich 
kraju. W 2015 roku w ramach tego pro
jektu w Lublinie przebywało od 15 do 
22 kwietnia dwóch praktykantów z firmy 
Daimler AG. Program ich pobytu w Mu
zeum na Majdanku obejmował zwiedza
nie terenu byłego obozu oraz wystawy 
„Więźniowie Majdanka”. Ponadto mieli 
oni możliwość samodzielnego pogłębie
nia wiedzy na temat KL Lublin na pod
stawie źródeł historycznych i wspomnień 
byłych więźniów. Zapoznawali się także 
się z  różnymi aspektami działalności 
Muzeum. Jeden dzień projektu młodzi 
Niemcy przeznaczyli na wizytę w Mu
zeum – Miejscu Pamięci w Bełżcu.
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Na zdjęciach:

1. Uczniowie z Ukrainy 
podczas zajęć edukacyjnych 
w Muzeum w Bełżcu

2.  Uczestnicy seminarium 
Zespołu Badań Pamięci 
o Zagładzie UW poznają 
zbiory muzealne

3. Workcamp OHP
4. Spotkanie niemieckiej 

młodzieży ze Zdzisławem Badio
5., 6. Zajęcia dla studentów 

Wydziału Historii UMCS 

3

1

2

4 5

6
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MUZEUM W LICZBACH

300 
uczniów lubelskich gimnazjów i szkół 
średnich uczestniczyło w projekcie 
„Majdanek – historie nieoczywiste”

MAJDANEK – HISTORIE NIEOCZYWISTE

Projekt „Majdanek – historie nieoczy
wiste” to pierwsza wspólna inicjatywa 
Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowi
ce” w Lublinie i Państwowego Muzeum 
na Majdanku. Jego główny cel polegał 
na dostarczeniu, za pomocą warsztatów 
historycznych, gier terenowych i zajęć 
z wykorzystaniem relacji świadków, wie
dzy, jakiej brakuje w podręcznikach his
torii. To także wyjście z ofertą Muzeum 
do najbliższego otoczenia.

Projekt podzielony był na dwa eta
py. W pierwszym z nich uczniowie lu
belskich szkół gimnazjalnych i średnich 
mogli zapoznać się z przejawami życia 
kulturalnego więźniów obozu koncen
tracyjnego w Lublinie oraz historią Radia 
Majdanek. Jego spikerkami były polskie 
więźniarki polityczne, które z trzeciego 

piętra barakowej pryczy w sposób hu
morystyczny informowały współtowa
rzyszki o życiu obozu. Zwieńczeniem tej 
części projektu była czerwcowa audy
cja pt. „Radio Majdanek” w wykonaniu 
artystów Teatru Muzycznego w Lubli
nie i Filharmonii Lubelskiej, wzbogaco
na o wiersze i piosenki napisane przez 
więźniów KL Lublin.

Październik poświęcony był na warsz
taty, podczas których młodzież pozna
ła system strzeżenia i sposoby izolacji 
więźniów w obozie koncentracyjnym na 
Majdanku oraz kulisy ucieczek z KL Lub
lin. Uzupełnieniem zajęć była gra tere
nowa „Ucieczki z Majdanka”.

Całość projektu podsumował 20 paź
dziernika uroczysty koncert pieśni na
pisanych przez więźniów obozu, pokaz 
reportażu „Majdanek – historie nieoczy
wiste” (reż. Andrzej Kisiel) oraz prezen
tacji przygotowanych przez uczniów.

Projekt realizowany był w  ramach 
programu „Patriotyzm Jutra” przy do
finansowaniu Muzeum Historii Polski. 
Z efektami działań można zapoznać się 
na stronie internetowej 
www.historienieoczywiste.pl

Na zdjęciach po prawej:

1. Jedno z zadań gry terenowej 
„Ucieczki z Majdanka”

2. Występ artystów Teatru 
Muzycznego w Lublinie 
i Filharmonii Lubelskiej
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Liczba zwiedzających 
z wybranych krajów

kraj 129 152
zagranica 78 741

Liczba zwiedzających 
z Polski i zagranicy

Izrael 56 385
USA 4677
Niemcy 2266
Wielka Brytania 1807
Ukraina 1690
Francja 1346
Kanada 924
Hiszpania 841
Włochy 767
Holandia 739
Białoruś 675
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Rośnie zainteresowanie Państwowym Muzeum na Majdanku wśród zwie-
dzających. W 2015 roku instytucja odnotowała rekordową frekwencję – 
z jej oferty skorzystały 207 893 osoby. O kilkanaście tysięcy wzrosła liczba 
zwiedzających z Polski – szczególnie licznie przybywali oni do Muzeum 
w grupach zorganizowanych. Z tej formy poznawania historii w 2015 roku 
skorzystały ponad 44 tysiące osób z kraju, czyli o 10 tysięcy więcej niż 
w roku ubiegłym, i ponad 71 tysięcy osób z zagranicy. Ogółem w PMM 
oprowadzono 1467 grup zorganizowanych. To o  400 grup więcej niż 
w 2014 roku. 

ZWIEDZAJĄCY

Liczba zwiedzających 
w PMM i oddziałach

149 546
Państwowe Muzeum 
na Majdanku

33 549
Muzeum – Miejsce 
Pamięci w Bełżcu

24 798
Muzeum Byłego Obozu 
Zagłady w Sobiborze



MUZEUM W LICZBACH

4 
akcje bezpłatnego zwiedzania 
Muzeum z przewodnikiem odbyły 
się w 2015 roku w PMM 

308
osób skorzystało z oferty 
bezpłatnego oprowadzania
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REALIZACJE FILMOWE

Historia Majdanka, a  także obozów 
zagłady w Bełżcu i Sobiborze spotyka 
się z dużym zainteresowaniem mediów 
i producentów filmowych. W 2015 roku 
na terenie tych miejsc pamięci zrealizo
wano zdjęcia do 21 filmów dokumen
talnych. Dotyczyły one m.in. wojennych 
losów byłych więźniów czy prac arche
ologicznych realizowanych na terenie 
byłego obozu w Sobiborze.

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA 
ZWIEDZAJĄCYCH

Zwiększeniu nadzoru nad ruchem zwie
dzających służą nowy szlaban, brama 
i budynek stróżówki przy wjeździe do 
Muzeum. Nowo powstała infrastruktura 
stanowi wizualnie spójną całość ze zmo
dernizowanym Centrum Obsługi Zwie
dzających i muzealną ścianką powitalną.
Nad bezpieczeństwem zbiorów i zwie
dzających czuwa system monitoringu wi
zyjnego, który w 2015 roku rozbudowano 
o 22 kamery. Teraz znajdują się one we 
wszystkich obiektach wystawienniczych. 

MUZEUM NA MAJDANKU PO RAZ 
TRZECI NAJPOPULARNIEJSZE 
W RANKINGU TRIPADVISOR®

Państwowe Muzeum na Majdanku nie
zmiennie prowadzi w rankingu portalu 
TripAdvisor® na najpopularniejszą atrak
cję turystyczną Lublina. Już po raz trzeci 
instytucja otrzymała przyznawaną przez 
internautów nagrodę Travellers’ Choice. 
PMM zajmuje ponadto pierwsze miejsce 
w rankingu najpopularniejszych atrakcji 
turystycznych Polski Wschodniej oraz 
szóstą pozycję wśród najciekawszych 
muzeów w Polsce. 

50 000 100 000 150 000 200 000 250 0000

121 514

156 953

161 058

189 376

207 8932015

2014

2013

2012

2011L
IC

Z
B

A
 Z

W
IE

D
Z

A
JĄ

C
Y

C
H

Na zdjęciach po prawej:

1. Ambasador Republiki Czeskiej na 
wystawie „Więźniowie Majdanka”

2. Wizyta ambasador Izraela Anny Azari
3. Uczestnicy Marszu Żywych 

zwiedzają wystawę „Okupacja 
Lublina” w baraku nr 44

32

1



  4 1

L
IC

Z
B

A
 W

E
JŚ

Ć
 

N
A

 S
T

R
O

N
Ę

 I
N

T
E

R
N

E
T

O
W

Ą

100 000 200 000 300 000 400 000 500 0000

264 564

307 523

430 485

512 909

612 7832015

2014

2013

2012

2011

600 000 700 000



4 2 



  4 3R A P O R T  R O C Z N Y  2 0 1 5

Na zdjęciach:

1. Wizyta ambasadora Japonii 
Makoto Yamanaki

2. Uczestnicy spotkania 
„Egzamin dojrzałości...” 
na trasie zwiedzania 

3. Oprowadzanie kuratorskie 
po wystawie „Więźniowie 
Majdanka”

4. Bezpłatne zwiedzanie 
z przewodnikiem

5. Wizyta Jana Kanclerza – 
byłego więźnia Majdanka 

6. Zwiedzający w Muzeum – 
Miejscu Pamięci w Bełżcu

1 2 3

4
5

6
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Zdzisław Badio 

Anna FicLazor 

Michał Karapuda

Anna Krawczyk

Władysław Marek KunickiGoldfinger

dr hab. Hubert Łaszkiewicz 

dr Luba Matraszek

Andrzej Miskur

Adam Siwek

dr hab. inż. Bogusław Szmygin

Jarosław Szymczyk

Jacek Welter 

dr hab. Anna ZiębińskaWitek
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Dział Muzealiów
kierownik: Wiesława Zlot
tel. 81 710 28 25
email: zbiory@majdanek.eu

Archiwum
kierownik: Anna Wójcik
tel. 81 710 28 55
email: archiwum@majdanek.eu

Dział Naukowy
kierownik: Dariusz Libionka
tel. 81 710 28 29
email: naukowy@majdanek.eu

Dział Wystawienniczy
kierownik: Krzysztof Banach
tel. 81 710 28 56
email: wystawy@majdanek.eu

Dział Edukacji
kierownik: Wiesław Wysok
tel. 81 710 28 50
email: pedagogika@majdanek.eu

Dział Ochrony Muzeum
kierownik: Jarosław Pałacha
tel. 81 710 28 28
email: j.palacha@majdanek.eu

Dział FinansowoKsięgowy
główny księgowy: Renata Pojasek
tel. 81 710 28 23
email: ksiegowosc@majdanek.eu

Kadry i Płace
Monika KrupaHarasim
tel. 81 710 28 37
email: kadry@majdanek.eu

Dział AdministracyjnoGospodarczy
kierownik: Tomasz Górski
tel. 81 710 28 30
email: t.gorski@majdanek.eu

Dział TechnicznoKonserwatorski
kierownik: Leszek Kocyba
tel. 81 710 28 39
email: l.kocyba@majdanek.eu

KONTAKT
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Centrum Obsługi Zwiedzających
tel. 81 710 28 33
fax 81 710 28 65
kierownik: Beata SiwekCiupak
tel. 81 710 28 24
email: centrum@majdanek.eu

Rzecznik Muzeum
Agnieszka KowalczykNowak
tel. 81 710 28 31
email: rzecznik@majdanek.eu

Sekretariat
Renata Zgrajka
tel. 81 710 28 21
fax 81 710 28 65
email: sekretariat@majdanek.eu

Państwowe Muzeum na Majdanku
ul. Droga Męczenników Majdanka 67
20325 Lublin
www.majdanek.eu

NIP 9460001052
REGON 000276096
NumER uE VAT PL 9460001052
NumER kONTA 
35 1240 5497 1111 0000 5005 9452

Oddziały
Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu
ul. Ofiar Obozu 4
22670 Bełżec
tel. 84 665 25 10
fax 84 665 25 11
email: muzeum@belzec.eu
www.belzec.eu

Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze
Stacja Kolejowa Sobibór 1
22200 Włodawa
tel. 82 571 98 67
email: muzeumsobibor@wp.pl
www.sobibormemorial.eu
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