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Wstęp

Szkołę i muzeum łączy ważna misja edukacyjna. Zadaniem obydwu 
insty tu cji jest uświadamianie młodym ludziom znaczenia dziedzic-
twa kulturowego oraz umożliwianie im poznawania przeszłości i jej 
różnorakich implikacji dla teraźniejszości. W przypadku muzeów 
martyrologicznych, a więc placówek, które są nie tylko muzeami hi-
storycznymi, ale także cmentarzyskami i pomnikami historii drugiej 
wojny światowej, edukacja oznacza zobo wią zanie i wyzwanie – zobo-
wiązanie wobec ofi ar, aby ich tragiczny los nie po padł 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.

Państwowe Muzeum na Majdanku (PMM) realizuje szeroką i zróżni-
cowaną działalność edukacyjną, która w warstwie teoretycznej odwołuje 
się do założeń edukacji nazywanej pedagogiką pamięci. Centralne 
miejsce zajmuje w niej postulat stymulowania i pogłębiania refl eksji nad 
przeszłością w różnych jej kontekstach. Ma to wspomagać kształcenie 
myślenia historycznego, empatii i poczucia współodpowiedzialności 
za wydarzenia współczesne. W tak ukierunkowanym procesie po-
znawczym pierwszoplanową rolę odgrywa praca nad pamięcią, która 
w muzeach na terenach byłych obozów nazistowskich przejawia się 
w wielu formach, odniesieniach i znaczeniach, łącząc w ten sposób 
komponenty edukacji historycznej i interkulturowej. W konsekwencji 
koncepcja dydaktyczna i praktyka edukacyjna Muzeum na Majdan-
ku stanowi próbę aktywizacji i aktualizacji przeszłości w wymiarze 
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indywidual nym i zbiorowym, społecznym i historycznym, regionalnym 
i międzynarodowym.

Oddawana do rąk Czytelników publikacja zatytułowana Wizyty edu-
kacyjne w Państwowym Muzeum na Majdanku. Poradnik dla nauczycieli 
jest kolejnym wydawnictwem PMM poświęconym problematyce eduka-
cyjnej, a zarazem pierwszym opracowaniem adresowanym bezpośrednio 
do środowiska nauczycielskiego. Powstała z myślą o nauczycielach zain-
teresowanych pozaszkolną edukacją historyczną w miejscach pamięci, 
ale przede wszystkim skierowana jest do pedagogów korzystających 
z oferty edukacyjnej Muzeum. Ma pomóc im właściwie przygotować 
i przeprowadzić zajęcia wykorzystujące zasoby naszej instytucji, ale 
również ma zachęcić ich do poszukiwania własnych form doświadczania 
historii i pamięci w autentycznym miejscu historycznym.

Publikacja stanowi połączenie teorii i praktyki. Otwiera ją artykuł 
Tomasza Kranza, który przybliża najważniejsze założenia, cele i metody 
pedagogiki pamięci. Tekst Dominiki Staszczyk przynosi interdyscypli-
narną analizę pojęcia pamięci i sposobu, w jaki oddziałuje ona na rozu-
mienie i poznawanie minionej rzeczywistości. Następne opracowanie, 
Moniki Kranz-Szurek, podejmuje pokrewne zagadnienie, jakim jest 
wpływ interakcji kultur lokalnych i procesów globalnych na kształt 
tożsamości społeczno-kulturowej. Autor kolejnego artykułu, Andrzej 
Stępnik, omawia znaczenie edukacji muzealnej z perspektywy naucza-
nia historii w szkole i wypływające z niej korzyści dydaktyczne. Ogólne 
zasady współpracy nauczycieli i pedagogów muzealnych formułuje 
Wiesław Wysok. Ostatni tekst poświęcony jest pracy dydaktyczno-
-pedagogicznej PMM. Ewa Bąbol i Wiesław Wysok przedstawiają w nim 
formy działalności edukacyjnej Muzeum, skupiając szczególną uwagę 
na praktycznych aspektach ich realizacji. Tom zamyka plan projek-
tu edukacyjnego, który ma ułatwiać przygotowanie harmonogramu 
czynności związanych z przeprowadzeniem zajęć, oraz wybór litera-
tury obejmujący podstawowe publikacje na temat edukacji muzealnej 
w miejscach pamięci i najważniejsze opracowania prezentujące dzia-
łalność i zbiory Muzeum.
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Wydawnictwo jest efektem współpracy Państwowego Muzeum 
na Majdanku i Zakładu Dydaktyki Historii Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie. Autorzy wyrażają nadzieję, że będzie ono 
służyło pomocą nauczycielom i uczniom lubelskich szkół w propago-
waniu wiedzy i kultywowaniu pamięci dotyczącej drugiej wojny świa-
towej zarówno podczas seminariów z udziałem młodzieży polskiej, jak 
i warsztatów historycznych o charakterze międzynarodowym.

Tomasz Kranz





Tomasz Kranz

Pedagogika pamięci jako forma edukacji muzealnej

W edukacji historycznej o drugiej wojnie światowej zarysowały się 
w Polsce w ostatnich dwóch dekadach trzy nurty. Jednym z nich jest 
program występujący pod nazwą „edukacja o Holokauście” (Holocaust 
education), który ma wspomagać rozwój szkolnego nauczania historii 
Szoah, ale także orga nizację wizyt w miejscach pamięci. Ogólna idea 
tego projektu, wspieranego przez rządy przeszło 30 państw w ramach 
struktury działającej jako Grupa Robocza do spraw Międzynarodo-
wej Współpracy w Dziedzinie Edukacji, Upamiętniania i Badań nad 
Holokaustem (Task Force for International Cooperation on Holocaust 
Education, Remembrance, and Research – ITF), zasadza się na powią-
zaniu nauczania o Holokauście z wychowaniem moral nym. Jednak 
mimo zakrojonych na szeroką skalę działań, których celem jest propa-
gowanie wiedzy o zagładzie Żydów i łączenie tego tematu z edukacją 
o prawach człowieka, trudno uznać Holocaust education za spójną 
koncepcję dydaktyczną, zwłaszcza w odniesieniu do pracy edukacyjnej 
muzeów w miejscach pamięci. Zasadniczo nie ma bowiem opracowań 
naukowych prezentujących założenia teoretyczne i metodologię edu-
kacji o Holokauście jako formę kształcenia pozaszkolnego1. Większość 

1 Wniosek taki nasuwa się po lekturze raportu na temat stanu edukacji o Holo-
kauście w różnych krajach, przygotowanego przez Agencję Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej. Zob. Discover the Past for the Future. A study on the role of historical sites 
and museums in Holocaust education and human rights education in the EU. Main 
Results Report, January 2010, <http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Main-
Results-Discover-the-Past-for-the-Future.pdf> [dostęp: 9 stycznia 2012].
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publikacji skupia się na zagadnieniach dotyczących omawiania tej 
problematyki w szkole, ale brakuje w nich wykładni samego pojęcia 
Holocaust education i próby konceptualizacji tego nurtu w kategoriach 
dydaktyki czy teorii wychowania2.

Podobna sytuacja dotyczy kierunku, który łączy się z określeniem 
„nauczanie o Auschwitz”. Jest to centralny obszar działalności edu-
kacyjnej Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. 
Obejmuje ona wiele form organizacyjnych ukierunkowanych na prze-
kaz wiedzy faktografi cznej dotyczącej dziejów obozu koncentracyjnego 
i zagłady Auschwitz-Birkenau. Są wśród nich prelekcje, warsztaty, wy-
kłady, seminaria, opracowania zawierające konspekty lekcji, e-learning 
i studia podyplomowe dla nauczycieli. Dostępne publikacje nie wyjaś-
niają jednak, na jakich podstawach teoretycznych i założeniach me-
todycznych opiera się program nauczania o Auschwitz i czy może być 
on stosowany w innych miejscach pamięci jako model dydaktyczny 
o charakterze uniwersalnym3. Wynika z nich natomiast, że nauczanie 
o Auschwitz jest przede wszystkim formą edukacji specjalistycznej, 
której głównym punktem odniesienia i zarazem elementem konstytu-
tywnym jest znaczenie historyczne i symbolika byłego obozu.

Trzeci kierunek to pedagogika miejsc pamięci, nazywana także peda-
gogiką pamięci. Jej początki związane są z rozwojem niemieckiej myśli 
pedagogicznej na temat roli muzeów i miejsc pamięci w kształceniu 
społeczno-politycznym. Współcześnie nurt ten opiera się na szerokiej 
refl eksji teoretycznej i bogatych doświadczeniach praktycznych, a częś-
ciowo także na badaniach empirycznych. Dorobek ten pozwala uznać 

2 Z polskich publikacji zob. np. P. Trojański, Nazizm i Holocaust w edukacji histo-
rycznej młodzieży szkoły podstawowej, „Pro Memoria” 1998, nr 9, s. 67–70; Dlaczego 
należy uczyć o Holokauście?, red. J. Ambrosewicz-Jacobs, L. Hońdo, Kraków 2005.

3 Por. Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, Oświęcim 
2005, s. 3–5; Jak uczyć o Auschwitz i Holokauście. Materiały dydaktyczne dla nauczy-
cieli, red. J. Ambrosewicz-Jacobs, K. Oleksy, P. Trojański, Oświęcim 2007; Auschwitz 
i Holokaust – dylematy i wyzwania polskiej edukacji, red. P. Trojański, Oświęcim 2008; 
M. Zaborski, Współczesne pomniki i miejsca pamięci w polskiej i niemieckiej kulturze 
politycznej, Toruń 2011, s. 239–247.
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pedagogikę pamięci za względnie samodzielny obszar teorii i praktyki 
pedagogiki społecznej.

Czym jest pedagogika pamięci? W ujęciu niemieckim jest formą 
edukacji społeczno-historycznej propagującą aktywne obcowanie 
z przeszłością, którego celem jest, z jednej strony, podtrzymywanie 
pamięci o ofi arach zbrodni nazistowskich, z drugiej zaś – kształcenie 
pożądanych w demokracji postaw i zachowań społecznych4. Dydaktyk 
Hanns-Fred Rathenow zwraca uwagę, że proces uczenia się w ramach 
pedagogiki pamięci jest zorientowany na działanie i łączy w sobie ele-
menty kognitywne, afektywne i pragmatyczne5. Jej istotę i zasadnicze 
cele podobnie ujmują autorzy polscy. Według Tomasza Kranza pe-
dagogika pamięci to „koncepcja podkreślająca znaczenie dydaktycz-
ne i wychowawcze wiedzy o zbrodniach nazizmu, zdobywanej przez 
konfrontację z autentycznymi dokumentami i pomnikami przeszłości 
w miejscach historycznych, zwłaszcza muzeach na terenach byłych 
obozów nazistowskich. Kluczową rolę odgrywa w niej, oparty w znacz-
nej mierze na samodzielnej pracy badawczej, proces edukacyjny, który 
łączy refl eksję nad przeszłością z refl eksją nad własnymi dyspozycjami, 
poglądami i postawami”6.

Połączenie edukacji historycznej z edukacją refl eksyjną jest czynni-
kiem, który w dużym stopniu odróżnia pedagogikę pamięci od innych 
strategii edukacyjnych odnoszących się do dziedzictwa drugiej wojny 
światowej. Nie oznacza to jednak, że każde przedsięwzięcie realizo-
wane według wskazówek literatury z zakresu szeroko pojmowanej 
edukacji w miejscach pamięci musi prowadzić do wywołania refl eksji 

4 N.H. Weber, H.-F. Rathenow, Pedagogika miejsc pamięci – próba bilansu, „Kwar-
talnik Pedagogiczny” 1996, nr 2, s. 3–36; I. Scheurich, NS-Gedenkstätten als Orte 
kritischer historisch-politischer Bildung, w: B. Th imm, G. Kößler, S. Ulrich (Hrsg.), 
Verunsichernde Orte. Selbstverständnis und Weiterbildung in der Gedenkstättenpäd-
agogik, Frankfurt a. M. 2010, s. 38–44.

5 H.-F. Rathenow, Gedenkstättenpädagogik, w: D. Richter, G. Weißeno (Hrsg.), 
Lexikon der politischen Bildung, Bd. 3 (Didaktik und Schule), Schwalbad 1999, s. 79–82.

6 T. Kranz, Pedagogika miejsc pamięci, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wie-
ku, t. IV, Warszawa 2005, s. 170–172.
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nad teraźniejszością. Bezpośrednim przedmiotem poznania jest bo-
wiem przeszłość – najczęściej historia obozu, w różnych jej wymiarach 
i perspektywach, a zadaniem tych instytucji jest przekaz wiedzy, która 
tę przeszłość wyjaśnia i przybliża. Niemniej w ich działalności eduka-
cyjnej nie chodzi tylko o prezentowanie faktów dotyczących historii 
danego miejsca, ale również o stymulowanie procesów myślowych 
kształtujących krytyczne myślenie i przyczyniających się do poszerzania 
świadomości historycznej7.

W pedagogice pamięci ważną rolę odgrywa rozumienie sensu upa-
miętniania i analiza znaczenia pamięci dla świadomości i tożsamości. 
Pamięć występuje tu w wielu formach, z jednej strony, jako pamięć 
indywidualna i zbiorowa, z drugiej – jako pamięć społeczna i histo-
ryczna. W obu przypadkach może mieć ona zarówno wymiar lokalny, 
a więc regionalny oraz narodowy, jak i globalny, tzn. międzynarodowy 
i uniwersalny. Ta wielopłaszczyznowość sprawia, że już sama refl eksja 
nad pamięcią staje się integralnym składnikiem procesu poznawczego 
postulowanego przez pedagogikę pamięci. Dlatego jej przedmiotem 
jest nie tylko poznanie tragicznych wydarzeń historycznych, które jak 
Holokaust dramatycznie zaważyły na powojennej cywilizacji europej-
skiej, ale także eksploracja kultury pamięci, polityki wobec przeszłości 
i edukacji szkolnej dotyczącej drugiej wojny światowej. W centrum 
zainteresowania pedagogiki pamięci znajduje się więc nie tylko historia, 
ale również jej różnorodne formy reprezentacji i interpretacji, a więc 

7 Koncepcja pedagogiki pamięci nie jest jednorodna. Dyskurs w Niemczech ma cha-
rakter interdyscyplinarny, ale zdominowany jest przez perspektywę niemiecką (prob-
lem odpowiedzialności za dyktaturę nazistowską, oddziaływanie tzw. negatywnej 
pamięci na świadomość historyczną Niemców, wielokulturowość współczesnego 
społeczeń stwa niemieckiego i związana z tym kwestia tożsamości imigrantów z róż-
nych grup etnicznych). W niewielkim stopniu uwzględnia on dyskusję na temat miejsc 
pamięci w innych krajach. Natomiast polska refl eksja merytoryczna, której głównym 
podmiotem jest Państwowe Muzeum na Majdanku, rozpatruje edukację w miejscach 
pamięci w ogólnym kontekście historycznym i w szerszej perspektywie pedagogicznej. 
T. Kranz, Uwagi na temat rozwoju działalności pedagogicznej muzeów upamiętniania 
w Polsce i Niemczech, „Zeszyty Majdanka” 2003, t. 22, s. 401–415.
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szeroko rozumiany proces komunikacji historycznej. Znaczenie tej 
problematyki wiąże się z faktem, że to właśnie przekazywane w obrębie 
danej zbiorowości treści historyczne i kultywowane przez nią formy 
oraz sposoby upamiętniania przeszłości są integralnymi elementami 
budowania, z jednej strony, pamięci społecznej, z drugiej zaś – toż-
samości określonych grup etnicznych i społecznych. Innymi słowy, 
to nie wydarzenia historyczne, ale ich naukowe, społeczne i kulturo-
we reprezentacje są w coraz większej mierze katalizatorami procesów 
kształtujących naszą świadomość, tożsamość i postrzeganie innych8.

Stosunek do historii i sposób patrzenia na świat kształtują nie tyl-
ko pierwiastki lokalne i regionalne, ale także procesy o charakterze 
globalnym. Edukacja historyczna w wymiarze interkulturowym musi 
uwzględniać interakcję zachodzącą między regionalizmem i trans-
kulturowością, przenikanie lokalności i globalności w obszarze ko-
munikacji historycznej i procesach kulturotwórczych. W sferze teorii 
pedagogika pamięci w wielu punktach jest pokrewna edukacji regio-
nalnej i międzykulturowej, będąc w konsekwencji częścią edukacji 
europejskiej. Generalnym celem tych nurtów jest kształtowanie w jed-
nostkach i grupach społecznych szacunku do dziedzictwa kulturowe-
go i podstawowych wartości rdzennych w taki sposób, aby poczucie 
własnej tożsamości lokalnej i regionalnej pomagało rozumieć i ak-
ceptować inne kultury. Poznawanie siebie i własnego zakorzenienia, 
a więc świata „małej ojczyzny”, winno wspierać otwarcie na innych, 
budzić zainteresowanie odmiennością kulturową, kształtować postawy 
tolerancyjne oraz kreować świadomość międzykulturową i tożsamość 
pluralistyczną. Komunikacja międzykulturowa kładzie ponadto nacisk 
na podejmowanie dialogu kultur, a więc uwrażliwianie na odmienność, 
poddawanie krytycznej analizie utartych schematów interpretacyjnych 
i mitów, znoszenie barier oraz wyzbywanie się uprzedzeń i stereotypów 

8 Jest to część szerszego zjawiska dotyczącego przekazu tradycji i pamięci, w którym 
opowieść o przeszłości jest istotnym czynnikiem kulturotwórczym. Por. C. Gudehus, 
H. Welzer, O metodzie i teorii badań nad przekazem kulturowym, „Kultura i Społe-
czeństwo” 2011, t. LV, s. 65–75.
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etnicznych. Do tego dąży również w założeniu pedagogika pamięci, 
skupiając uwagę na narracjach historycznych, pamięciach zbiorowych 
i polityce wobec przeszłości w perspektywie narodowej i międzynaro-
dowej. Podjęcie próby krytycznego oglądu własnego obrazu przeszłości 
i poznanie wizji historii innych ma wspomagać kształtowanie tożsa-
mości międzykulturowej i otwartej9.

Tożsamość jest jednym z kluczowych czynników kształtujących 
myślenie o przeszłości i sposób jej zapamiętywania. Problematyka pa-
mięci doczekała się ostatnio wielu publikacji, które analizują znaczenie, 
funkcje i rolę pamięci w budowaniu świadomości historycznej i społecz-
nej10. Warto przywołać fragment jednej z nich, bowiem cytat ten oddaje 
istotę założeń ideowych pedagogiki pamięci: „Pamięć społeczna polega 
na tym, że pokolenia dzieci, wnuków, prawnuków i jeszcze dalszych spo-
łecznych spadkobierców mają poczucie jakiejś ciągłości z pokoleniami 
poprzedników – a tym samym poczucie kontynuacji losów, poczucie 
tożsamości oraz odpowiedzialności za przeszłość i przyszłość”11. Wy-
razem takiego podejścia do dziedzictwa przeszłości jest propagowany 
przez pedagogikę pamięci postulat „uczyć się z historii”.

W polskim muzealnictwie zachodzą od kilku lat istotne zmiany 
dotyczące działalności edukacyjnej. Ich przejawem jest m.in. powstanie 
w 2006 roku. Forum Edukatorów Muzealnych, którego jednym z celów 
jest „dążenie do stworzenia profesjonalnego systemu kształcenia w za-
kresie edukacji muzealnej”12. Działaniom tym towarzyszy pogłębienie 
refl eksji naukowej odnoszącej się do pracy pedagogicznej w muzeach 

9 Zob. np. Edukacja międzykulturowa. Poradnik dla nauczyciela, red. A. Klimowicz, 
Warszawa 2004.

10 W prężnie rozwijającym się ostatnio dyskursie pamięci występują kategorie i kon-
cepcje, które mogą mieć znaczenie dla teorii edukacji w miejscach pamięci. Wyrazem 
nowych paradygmatów badawczych w dziedzinie pamięci zbiorowej są takie m.in. po-
jęcia, jak pamięć kulturowa, pamięć komunikatywna, pamięć magazynująca, pamięć 
funkcjonalna czy media pamięci. Zob. na ten temat m.in. Pamięć zbiorowa i kulturowa. 
Współczesna perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz-Wolska, Kraków 2009.

11 M. Golka, Pamięć społeczna i jej implanty, Warszawa 2009, s. 8.
12 Zob. portal <www.edukacjamuzealna.pl>
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głównie przez przeniesienie na grunt polski rozważań autorów za-
granicznych13, ale w dyskursie tym coraz częściej głos zabierają także 
przedstawiciele polskiego środowiska muzealniczego i akademickiego14.

Konceptualizacja edukacji muzealnej musi uwzględniać specyfi kę 
różnych typów muzeów, nie ulega jednak wątpliwości, że część form 
i metod pracy pedagogiczno-dydaktycznej stosowanych w muzealnic-
twie ma charakter uniwersalny, a poszczególne muzea mogą nawzajem 
czerpać ze swoich doświadczeń. Warto zauważyć, że pierwsze publikacje 
poświęcone oddziaływaniu edukacyjnemu muzeów w Polsce dotyczyły 
nauczania historii i edukacji w miejscach pamięci15.

Nowoczesna edukacja muzealna, niezależenie od typu muzeum, 
kładzie duży nacisk na doświadczenie i samodzielne tworzenie znaczeń. 
Nawiązuje przy tym do teorii edukacji progresywnej amerykańskiego 
fi lozofa i pedagoga Johna Deweya (1859–1952), który postulował połą-
czenie poznania z działaniem (learning by doing), a więc dochodzenie 
do wiedzy przez praktyczną działalność i eksperymentowanie16. Myśl 
ta pojawia się także u teoretyków współczesnej edukacji muzealnej, 
którzy powtarzają za Deweyem, „że celem edukacji jest dalsza edukacja, 
że rozwiązywanie problemów oznacza pojawianie się nowych, a wynik 
pytań to kolejne pytania”17. Z deweyowskiej koncepcji korzysta również 
teoria pedagogiki pamięci. Kluczowe znaczenie ma w niej bowiem 
rozwój myślenia problemowego i pożądanych w nauczaniu szkolnym 
umiejętności, które z kolei kształtują kulturę historyczną oraz prefe-
rowane postawy poznawcze, a zatem przyczyniają się do wyposażania 
uczących się w konkretne kompetencje i sprawności, wspierają rozwój 

13 Edukacja muzealna. Antologia tłumaczeń, red. M. Szeląg, J. Skutnik, Poznań 2010.
14 Zob. J. Skutnik, Muzea sztuki współczesnej jako przestrzenie edukacji, Katowice 

2008, zob. również „Muzealnictwo” 2011, nr 51, który niemal w całości poświęcony 
jest problematyce edukacji muzealnej.

15 P. Unger, Muzea w nauczaniu historii, Warszawa 1988; T. Kranz, Edukacja w mu-
zeach upamiętniających ofi ary nazizmu, „Przeszłość i Pamięć” 2000, nr 4, s. 98–107.

16 W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, wyd. IV, Warszawa 1998, s. 41–43; 
Cz. Kupisiewicz, Dydaktyka ogólna, Warszawa 2000, s. 46–51.

17 G.E. Hein, Edukacja muzealna, w: Edukacja muzealna. Antologia…, s. 79.
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umiejętności pracy zespołowej, a także nabywanie określonych nawy-
ków i kompetencji historycznych. W ten sposób pedagogika pamięci 
łączy wartości społeczne i historyczne.

Przeprowadzone w 2009 roku w Państwowym Muzeum na Maj-
danku przez Katarzynę Stec badania ankietowe wykazały, że najwięcej 
wskazań spośród źródeł wiedzy o losach ludzi w czasie drugiej wojny 
światowej i transmisji pamięci między pokoleniami miało połączenie 
„szkoły i miejsca pamięci” (26%), ale tylko 37% polskiej młodzieży było 
przygotowywanych do wizyty w Muzeum przez nauczyciela, podczas 
gdy analogiczny odsetek wśród młodych Niemców wyniósł 80%18. Wy-
niki te świadczą o tym – co w znacznej mierze potwierdza praktyka 
muzealna – że dla zwiększenia skuteczności działań edukacyjnych 
w muzeach niezbędne jest, z jednej strony, lepsze wykorzystanie poten-
cjału, jaki stwarza współpraca szkoły i muzeum, z drugiej zaś, większe 
i bardziej świadome zaangażowania się nauczycieli w projekty eduka-
cyjne w miejscach pamięci.

Na konieczność pogłębienia relacji między tymi placówkami wska-
zują także dydaktycy historii. Andrzej Stępnik stawia nawet diagnozę, 
że „pozaszkolna edukacja historyczna (w tym edukacja muzealna) 
w dalszym ciągu jest bardziej postulatem dydaktycznym niż rzeczy-
wistością”, jednocześnie opowiada się za stworzeniem skuteczniejszych 
form współpracy muzeów ze szkołami opartych na świadomości wspól-
noty celów działania19.

Wizyta edukacyjna w muzeum może być wykorzystana nie tylko 
do usystematyzowania, utrwalenia lub pogłębienia wiedzy zdobytej 
w szkole, ale również do uzyskania nowych doświadczeń poznaw-

18 K. Stec, Współczesny zwiedzający miejsca pamięci utworzone na terenach byłych 
nazistowskich obozów zagłady. Raport z badań w Państwowym Muzeum na Majdanku 
w Lublinie, [b.m.r.w.], s. 12, 24.

19 A. Stępnik, Rola wizyty w muzeum – miejscu pamięci z punktu widzenia dydaktyki 
historii, s. 51 w tym tomie. Zob. także É. Triquet, Relacja szkoła–muzeum, w: Edukacja 
muzealna. Antologia tłumaczeń…, s. 350–356; A. Zielecki, Wprowadzenie do dydaktyki 
historii, Kraków 2007, s. 257–260, 272–277.
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czych. Bezpośredni kontakt z eksponatami i ekspozycjami muzealny-
mi nadaje wiedzy teoretycznej wymiar konkretności. Aby współpra-
ca szkoły z muzeami była skuteczna, niezbędne jest współdziałanie 
obydwu instytucji na różnych płaszczyznach, przede wszystkim przy 
przygo towywaniu programów i  ewaluacji zrealizowanych przed-
sięwzięć edukacyjnych. Jak zauważają dydaktycy historii: „Dobrze 
przygotowana lekcja w muzeum, opracowana zgodnie z programem 
nauczania, we współpracy z nauczycielem historii, sprzyja lepszemu 
przyswajaniu wiedzy, uczy obserwacji i porównywania, wreszcie po-
zwala na konkretyzację wyobrażeń będących podstawą do kształtowa-
nia pojęć historycznych”20. Dodać należy, że w muzeach działających 
w autentycznych miejscach historycznych nauczyciele i uczniowie mają 
możliwość obcowania zarówno z historią, jak i pamięcią. Muszą jednak 
zwracać uwagę na to, o czym pisze Mariola Hoszowska w rozważa-
niach na temat połączenia obydwu tych wymiarów przeszłości w na-
uczaniu szkolnym: „Gdy pytamy o rolę pamięci i historii w edukacji 
szkolnej, mamy świadomość, że obie są niezbędne. Problemem jest 
ustalenie właściwych proporcji. Ważne, by nauczyciel nie dał sobie 
wmówić, że pamięć może być zastępnikiem historii. By miał świado-
mość różnic między jedną a drugą, dostrzegał związane z nimi korzyści 
i niebezpieczeństwa”21.

Warto w tym kontekście podkreślić, że edukacja w miejscach pa-
mięci nie polega na bezpośrednim nauczaniu, ale przede wszystkim 
na uczeniu się. W praktyce oznacza to, że kładzie ona większy nacisk 
na aktywność uczestników wszelkich przedsięwzięć pedagogicznych 
oraz na stwarzanie im możliwości i warunków do samodzielnego przy-
swajania historii i pracy badawczej, której celem jest „odkrywanie” 
prawdy historycznej i dochodzenie w ten sposób do wniosków, które 

20 E. Chorąży, D. Konieczka-Śliwińska, S. Roszak, Edukacja historyczna w szkole – 
teoria i praktyka, Warszawa 2008, s. 258.

21 M. Hoszowska, Pamięć, historia i edukacja szkolna, w: Miejsca pamięci w edu-
kacji historycznej, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek (Toruńskie spotkania 
dydaktyczne: VI), Toruń 2009, s. 26.
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mogą mieć znaczenie dla wewnętrznego rozwoju człowieka. W związ-
ku z tym postuluje ona przestrzeganie dwóch zasad: samokształcenia 
i podmiotowości.

Realizacja pierwszej zasady wymaga spełnienia trzech podstawowych 
warunków, na które zwraca uwagę Jerzy Maternicki, znany dydaktyk 
nauczania historii: „Dociekanie prawdy historycznej przez uczniów jest, 
oczywiście, możliwe tylko wówczas, kiedy są oni do tego odpowiednio 
przygotowani. Pierwszym warunkiem jest tu rozbudzenie w nich au-
tentycznych zainteresowań historycznych, ukształtowanie aktywnych 
postaw poznawczych, rozwinięcie dociekliwości i krytycyzmu. Drugim 
warunkiem jest zapoznanie uczniów z podstawowymi procedurami 
postępowania badawczego w historii (w takim zakresie, w jakim jest 
to w szkole możliwe), a także z zasadami myślenia historycznego. Cho-
dzi tu nie tylko o wyrobienie odpowiednich umiejętności. Trzecim 
warunkiem jest udostępnienie uczniom odpowiednich materiałów, 
źródeł i opracowań”22.

Zasada respektowania podmiotowości uczących się, a więc wdra-
żanie pełnomocnych zachowań uczniów, jest rozumiana jako prawo 
do nieskrępowanego zadawania pytań, prawo do uzyskania rzetelnej 
odpowiedzi na zadane pytanie, inicjowanie i współdziałanie w realiza-
cji zadań edukacyjnych, współdecydowanie, prezentowanie własnego 
zdania w określonej sprawie i prawo do krytyki.

Wspomnieliśmy wcześniej, że pedagogika pamięci zawiera elemen-
ty edukacji interkulturowej. Projekty w grupach międzynarodowych 
zwiększają atrakcyjność programu, ale niosą ze sobą nowe trudności. 
Wynikają one z odmiennego postrzegania i przeżywania przeszłości, 
różnego stanu wiedzy na temat historii, oddziaływa nia zakorzenio-
nych w poszczególnych grupach narodowych stereotypów i mitów. 
Dlatego ważne jest uwzględnienie tych czynników w przygotowaniu 
i reali zacji programu, dzięki czemu może on stać się okazją nie tylko 

22 J. Maternicki, Prawda historyczna jako zadanie dydaktyczne, w: Wartości w edu-
kacji historycznej, red. J. Rulka, Bydgoszcz 1999, s. 40–41.
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do konfrontacji z his torią, ale także formą dialogu międzynarodowego 
i komunikacji międzykulturowej.

W pedagogice pamięci wykorzystywane są różne przedsięwzięcia 
edukacyjne. Do najbardziej popularnych należą: wizyta w muzeum, 
samodzielna praca w archiwum lub bibliotece, praca metodą projektów, 
poszukiwanie i dokumentowanie śladów historycznych, seminaria 
historyczne i warsztaty tematyczne, twórcze przetwarzanie, zastoso-
wanie technik informatycznych. Duże możliwości dydaktyczne oferuje 
zwłaszcza edukacja metodą projektów. Przez projekt rozumie się tutaj 
program oparty na planie działania i podziale zadań, którego celem jest 
przygotowanie określonego produktu. Jako przykład takiego zamie-
rzenia można podać opracowanie wystawy lub dokumentacji. Tematy 
mogą być zintegrowane z programem nauczania albo nawiązywać 
do bieżących dyskusji. Ten rodzaj edukacji jest ukierunkowany na dzia-
łanie praktyczne, jednocześnie uczy pracy koncepcyjnej i zespołowej. 
Może być również połączony z pracą fi zyczną służącą zachowaniu 
obiektów i przestrzeni historycznej. Poza tym przez konfrontację z au-
tentycznymi reliktami i dokumentami stwarza możliwość doświad-
czenia historii, której nie daje tradycyjna edukacja szkolna. Ważne 
jest również, że dzięki wymiernym wynikom realizowany program 
może być dla uczestników źródłem prawdziwej satysfakcji. Edukacja 
metodą projektów wymaga jednak dużego wysiłku zarówno ze strony 
nauczyciela, jak i uczniów. Dlatego można ją szczególnie polecić jako 
formę realizacji kilkudniowych praktyk szkolnych23.

Proponowane oddziaływania dydaktyczne w ramach pedagogiki 
pamięci opierają się na typowych metodach kształcenia stosowanych 
w nowoczesnej szkole: wykładzie, dyskusji, pracy z książką, zajęciach 
praktycznych, wykorzystaniu Internetu, pracy grupowej. Jednak 
w odróżnieniu od nauczania szkolnego w pedagogice pamięci istnieje 

23 T. Kranz, Edukacja historyczna w miejscach pamięci. Zarys problematyki, wyd. II 
zmienione, Lublin 2009, s. 78–81. Zob. także U. Neirich, Erinnern heißt wachsam 
bleiben. Pädagogische Arbeit in und mit NS-Gedenkstätten, Mülheim an der Ruhr 
2000, s. 42–77.
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wyraźny prymat metod poszukujących nad metodami podającymi. 
W większym stopniu zakłada ona poza tym eksperymentowanie oraz 
poszukiwanie i doskonalenie własnych form pracy.

Dotychczasowe rozważania warto uzupełnić kilkoma praktycznymi 
refl eksjami, które mogą być pomocne w przygotowaniu i realizacji zajęć 
organizowanych na terenach byłych obozów w ramach pozaszkolnej 
edukacji historycznej:

1. Powodzenie programu edukacyjnego w miejscu pamięci zależy 
w dużym stopniu od potencjału dydaktycznego instytucji (jakości infra-
struktury i instrumentarium, poziomu ofert edukacyjnych, kwalifi kacji 
pracowników itp.). Przed podjęciem decyzji o jego przeprowadzeniu 
trzeba więc zapoznać się z możliwościami danego muzeum w tym 
zakresie i sprawdzić, czy spełnia ono podstawowe standardy pedago-
giczne.

2. Projekty oparte na założeniach i metodach pedagogiki pamięci 
wymagają niezbędnych ram organizacyjnych i czasowych. Dwu- lub 
trzygodzinna wizyta w muzeum, której głównym punktem jest zwie-
dzenie wystawy i terenu, nie musi być – wbrew niektórym opiniom – 
pozbawiona walorów dydaktycznych, ale przekaz w takim przypadku 
ogranicza się do ogólnych treści historycznych. Większe możliwości 
poznawcze stwarzają natomiast całodzienne warsztaty, zaś optymalnym 
rozwiązaniem są seminaria kilkudniowe, które – z uwagi na przełado-
wane programy nauczania – musiałyby jednak uzyskać status praktyk 
szkolnych (np. dla klas o profi lu humanistycznym).

3. W fazie przygotowania należy określić motywacje uczestników 
i sformułować ogólny cel przedsięwzięcia. Niezmiernie ważne jest, aby 
uczniowie w stopniu decydującym wpływali na kształt programu. Sami 
powinni również dokonać wyboru metod pracy i formy wykorzystania 
wyników. Udział w projekcie ma dawać im satysfakcję i być okazją 
do przeżycia czegoś nowego.

4. Program we wszystkich fazach powinien opierać się na współ-
pracy i podziale zadań. Nie wyklucza to indywidualnego podejścia ani 
możliwości zajmowania się subiektywnie ważnymi aspektami opra-
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cowywanego zagadnienia. Uczy natomiast pracy zespołowej, ułatwia 
komunikację wewnątrz grupy i daje możliwość uwieńczenia projek-
tu określonym produktem (np. sprawozdaniem z projektu, wystawą, 
publikacją).

5. Podstawową zasadą edukacji w miejscach pamięci jest samodzielna 
praca uczestników, którzy nie są jedynie odbiorcami, ale również współ-
twórcami wiedzy historycznej. Mimo to trudno przecenić tutaj rolę 
nauczycieli i pedagogów, którzy jako obserwatorzy i animatorzy pełnią 
funkcję zarówno inspiratorów, jak i katalizatorów procesu edukacyj-
nego. Ogromne znaczenie ma więc, z jednej strony, ich przygotowanie 
merytoryczne i zaangażowanie, z drugiej zaś, jasne określenie relacji 
nauczyciel–uczeń. Najbardziej zalecany jest układ partnerski, w któ-
rym uczniowie mogą swobodnie wypowiadać się na temat przebiegu 
i wyników programu.

6. Konfrontacja z problemem historycznym, zwłaszcza w kontekście 
zbrodni nazistowskich i historii niemieckich obozów koncentracyjnych 
i obozów zagłady, może być impulsem do uświadomienia sobie włas-
nych poglądów i uprzedzeń, a w ślad za tym – ich artykulacji i rewizji. 
Wymiana opinii w obrębie grupy jest integralnym elementem procesu 
edukacyjnego, a krytyczna refl eksja i polaryzacja stanowisk to warunek 
edukacji otwartej.

7. Pedagogika pamięci zasadza się przede wszystkim na uczeniu się 
przez odkrywanie i w znacznej mierze jest związana ze sferą afektywną. 
Metody pracy powinny zatem wykorzystywać kreatywność uczących 
się, uwzględniać społeczny aspekt kształcenia i być ukierunkowane 
na działanie praktyczne, połączone z przeżywaniem.

8. Problematyka, którą można podejmować w ramach edukacji 
w miejscach pamięci, obejmuje szerokie spektrum możliwości: od szcze-
gółowych tematów dotyczących dziejów danego miejsca, przez zagad-
nienia ogólne z historii narodowego socjalizmu, po problemy z zakresu 
kultury pamięci. Niezwykle produktywne dla rozwoju myślenia hi-
storycznego są projekty oparte na modelu nauczania międzyprzed-
miotowego. Programy powinny ukazywać odmienne perspektywy 
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i różne płaszczyzny oraz być próbą połączenia przeszłości z teraź-
niejszością.

9. Projekty w grupach międzynarodowych, z jednej strony, zwięk-
szają atrakcyjność programu, z drugiej zaś, niosą dodatkowe trudności. 
Wynikają one m.in. z różnic w postrzeganiu przeszłości (odmienne 
wzorce interpretacyjne i sposoby nauczania), barier językowych, oddzia-
ływania uprzedzeń i stereotypów oraz różnego stanu wiedzy na temat 
historii i kultury partnera. Dlatego ważne jest uwzględnienie tych czyn-
ników w fazie przygotowania i realizacji projektu, dzięki czemu może on 
stać się okazją nie tylko do konfrontacji z historią, ale może również być 
formą dialogu międzynarodowego i komunikacji międzykulturowej.

10. Programy z zakresu edukacji w miejscach pamięci przeznaczo-
ne są przede wszystkim dla młodzieży szkolnej. Dotychczasowe do-
świadczenia pokazują jednak, że mogą one być także formą kształcenia 
dorosłych, zwłaszcza studentów, nauczycieli i tzw. multiplikatorów 
pracy pedagogicznej. Muszą się one wówczas opierać na nieco innych 
kryteriach i metodach dydaktycznych niż projekty przygotowywane 
dla uczniów24.

Jak staraliśmy się wykazać w niniejszym szkicu, pedagogika pamięci 
jest formą edukacji, która otwiera przed nauczycielami i uczniami wiele 
możliwości dydaktyczno-pedagogicznych. Ogólnie ujmując, jest to re-
fl eksja nad doświadczeniem innych, która prowadzi do autorefl eksji; 
to rozwijanie myślenia historycznego, pomagającego lepiej rozumieć 
teraźniejszość, a także próba kształtowania postaw i zachowań non-
konformistycznych, opartych na poczuciu empatii i odpowiedzialności 
za los innych. Jednocześnie jest to forma edukacji muzealnej, ukie-
runkowanej na prezentację wystaw i zbiorów muzealnych, oraz poza-
szkolnej edukacji historycznej, której głównym celem jest przybliżenie 
uczniom dramatycznych wydarzeń historycznych z okresu panowania 
III Rzeszy, w szczególny sposób – masowej eksterminacji Żydów i in-
nych zbrodni popełnionych w różnego typu obozach nazistowskich.

24 T. Kranz, Edukacja historyczna w miejscach pamięci…, s. 88–90.
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Za rozwojem omówionej tu skrótowo koncepcji pedagogicznej prze-
mawia nie tylko potrzeba zachowania pamięci o zmarłych i pomor-
dowanych w czasie drugiej wojny światowej, a w szerszym kontekście 
o ofi arach aktów ludobójstwa XX wieku, ale także konieczność budo-
wania krytycznej samoświadomości i czujnej postawy wobec zjawisk 
zagrażających dzisiejszemu człowiekowi i światu. W tym sensie pe-
dagogika pamięci jest ważnym składnikiem edukacji humanistycznej 
i szerszego procesu socjalizacji historycznej. Otwarte pozostaje jednak 
pytanie, czy w najbliższej przyszłości uzyska ona w Polsce status w pełni 
samodzielnej gałęzi pedagogiki muzealnej i dydaktyki historii z wyraź-
nie określonym przedmiotem badań i aparatem naukowym. To, czy tak 
się stanie, zależy od różnych podmiotów oświaty, w decydującej mierze 
od pedagogów, dydaktyków i edukatorów w miejscach pamięci, ale 
również od nauczycieli, na co dzień kształtujących w uczniach wartości 
i postawy, do których odwołuje się edukacja społeczno-historyczna 
w miejscach pamięci.





Dominika Staszczyk

Pamięć jako struktura poznawcza 
i przestrzeń doświadczeń

Od dłuższego czasu zainteresowanie kategorią pamięci systematycznie 
wzrasta. Ogłaszając „czas pamięci”, francuski historyk i pomysłodawca 
monumentalnego już dzieła Lieux de mémoire (1984–1992) Pierre Nora 
tak oto scharakteryzował tę sytuację: „Cała historia [...] przekształco-
na w dyscyplinę o ambicjach naukowych była do tej pory zbudowana 
na fundamencie pamięci, ale przeciwko pamięci, uważanej za indywi-
dualną, psychologiczną, zawodną, przydatną tylko w roli świadectwa. 
Historia była domeną zbiorowości, pamięć – prywatności. Historia była 
jedna, pamięć, ex defi nitione, wieloraka, bo z istoty swej indywidualna. 
Idea pamięci zbiorowej, wyzwalającej i uświęconej, zakłada całkowite 
odwrócenie sytuacji…”1.

Pierre Nora pokładał nadzieję, że orientowanie się badaczy na poten-
cjał poznawczy pamięci przysłuży się ostatecznie wizerunkowi historii 
jako nauki racjonalizatorskiej, sytuującej się bliżej korpusu wyzwań 
współczesności. Eksponowała ją również Ewa Domańska, certyfi kując 
pamięć jako „uzdrawiające lekarstwo i narzędzie odkupienia” grup, któ-
re historia pozbawiła głosu2. Innego rodzaju stanowisko przyjął Krzysz-
tof Pomian. Zdaniem tego historyka u źródeł wzmożonej eksploracji 
problematyki pamięci leży swoisty nakaz chwili, tj. konieczność uchwy-
cenia doświadczeń pokoleń powoli już przemijających, doświadczeń 

1 R. Stobiecki, Rola historyka we  współczesnym świecie, „Dziennik Europa” 
z 12.01.2005 r.

2 Pamięć, etyka i historia. Anglo-amerykańska teoria historiografi i lat dziewięćdzie-
siątych. (Antologia przekładów), red. E. Domańska, Poznań 2002, s. 16.
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będących swoistym pokłosiem przełomów i regresów natury politycz-
nej, gospodarczej, społecznej, mentalnościowej, a nieprzepracowanych 
dostępnymi nauce metodami3. Za tezą o popularności pamięci prze-
mawia ogromna liczba publikacji w postaci artykułów, przyczynków, 
monografi i i tomów zbiorowych poświęconych problematyce pamięci, 
upamiętniania, mechanizmom neurotyzacji i wypierania wspomnień. 
Sygnalizują one wyraźną reorientację badaczy w stronę nie tyle kwe-
stii, jak sprawy się rzeczywiście miały, ile w jaki sposób przeszłość jest 
zapamiętywana, kontekstualnie przywoływana i reinterpretowana. 
Pamięć bowiem jako kategoria badawcza zezwala na rozpoznawanie 
struktur poznawczych, koncepcji światopoglądowych, sposobów poj-
mowania i rozumienia świata. Pełni funkcję stymulującą ku refl eksji 
nad przeszłością w aspekcie kontekstualnym.

Wyjaśnianie zawiłości i semantycznej pojemności kategorii pamięci 
nie jest zadaniem łatwym. Systematycznie odnosili się do niej m.in. tacy 
badacze, jak: Maurice Halbwachs4, Pierre Nora5, Jan Assmann6, Paul 
Ricoeur7. W Polsce badania nad pamięcią zapoczątkowali socjologowie: 
Nina Assorodobraj8, Barbara Szacka9 i Jerzy Szacki10. W ostatnich latach 

3 Por. K. Pomian, Historia. Nauka wobec pamięci, Lublin 2006, s. 141–143; por. także: 
E. Domańska, Dyskusje o końcach historii, w: taż, Historie niekonwencjonalne. Refl eksja 
o przeszłości w nowej humanistyce, Poznań 2006, s. 35–51; R. Stobiecki, Rola historyka…

4 M. Halbwachs, Społeczne ramy pamięci, wstęp i przekł. M. Król, Warszawa 1969.
5 P. Nora, Czas pamięci, „Res Publica Nowa” 2001, nr 7 (154), s. 37–43; tenże, Epoka 

upamiętniania, w: J. Żakowski, Rewanż pamięci, Warszawa 2002.
6 J. Assmann, Pamięć zbiorowa i tożsamość kulturowa, „Borussia” 2003, nr 29, 

s. 11–16.
7 P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, Kraków 2006.
8 N. Assorodobraj, „Żywa historia”. Świadomość historyczna: symptomy i propozycje 

badawcze, „Studia Socjologiczne” 1963, nr 2, s. 5–45. 
9 B. Szacka, Czas przeszły, pamięć, mit, Warszawa 2006 (o historii badań i zróż-

nicowaniu pojęciowym zob. s. 32–45); taż, Pamięć zbiorowa, w: Wobec przeszłości: 
pamięć przeszłości jako element kultury współczesnej, red. A. Szpociński, Warszawa 
2005; B. Szacka, A. Sawisz, Czas przeszły i pamięć społeczna: przemiany świadomości 
historycznej inteligencji polskiej, 1965–1988, Warszawa 1990.

10 J. Szacki, Tradycja – przegląd problematyki, Warszawa 1971. Przegląd polskiej tra-
dycji badania pamięci społecznej – J. Filipowicz, Pojęcie pamięci społecznej w nauce pol-
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ich dzieło z dobrym skutkiem rozwijają starsi i młodsi przedstawiciele 
dyscyplin humanistycznych oraz społecznych11.

Za podprogowe uznaje się stanowisko, które reprezentuje m.in. Ed-
ward Nęcka: „Pamięć – pisze krakowski psycholog – nie jest wiernym 
odbiciem zdarzeń. Bliższe prawdy jest oznaczenie pamięci jako re-
konstrukcji, obudowy tego, co było, co się zdarzyło, co miało miejsce 
w przeszłości. Rekonstruując, możemy nie wszystkie elementy zachować 
lub zrekonstruować, część z nich może umknąć. Co więcej, może być 
tak, że pamięć to konstrukt, tzn. że człowiek nie odbudowuje przeszło-
ści, lecz tworzy zupełnie nową budowlę. Niektóre elementy budowli 
są odtworzone wiernie, inne są poważnie zniekształcone, a zdarzają się 
też elementy całkiem nowe, nieobecne w pierwotnym doświadczeniu”12.

Z punktu widzenia psychologii poznawczej (kognitywnej) pamięć 
można defi niować jako: 1) zdolność do przechowywania śladów pa-
mięciowych – m.in. trwałych zmian, wywołanych przez chwilowe 
pobudzenie mózgu i odczytywanych jako reprezentacje pewnych do-
znań, przeżyć, elementów środowiska wewnętrznego i zewnętrznego 
lub 2) proces przetwarzania informacji, przy czym informacja jest 
jedynie punktem wyjścia, podlega przekształceniu za pośrednictwem 
mechanizmu wykorzystania nagromadzonych śladów pamięciowych. 
Rzeczywista pamięć to informacje leżące na „składzie”. Wspominając 
o ustaleniach psychologii kognitywnej, warto dodać, że racjonalizuje 
ona fenomen pamięci, przybliża do zrozumienia, w jaki sposób prze-
szłość funkcjonuje w naszych umysłach13.

skiej, „Kultura i Historia. Czasopismo teoretyczno-historyczno-kulturoznawcze” 2002, 
nr 2 – tekst dostępny w Internecie na stronie: http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.
pl; por. także A. Gabryś, O badaniu pamięci, „Historyka” 2005, t. XXXV, s. 135–149.

11 E. Domańska, dz. cyt.; R. Traba, Przeszłość w teraźniejszości. Polskie spory o histo-
rię na początku XXI wieku, Poznań 2009; A. Szpociński, Miejsca pamięci, „Borussia” 
2003, t. 29, s. 17–23; R. Traba, Pamięć zbiorowa: rozważania o „historycznych” moż-
liwościach posługiwania się nowoczesnymi koncepcjami badania pamięci, w: tegoż, 
Historia – przestrzeń dialogu, Warszawa 2006. 

12 E. Nęcka, Psychologia i pamięć, w: Pamięć i działanie, Warszawa 2002, s. 24–25.
13 Por. M. Kossut, Fizjologia pamięci, w: Pamięć i działanie…, s. 11–12; D. E. Rumel-
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W nauce zdecydowanie przeważają badacze podejmujący problema-
tykę pamięci zbiorowej (kolektywnej). Na ich stronę przeszedł nawet 
„indywidualista” Reinhart Koselleck. Nie proponują oni „kolektywizacji 
pamięci”, lecz umiejętność rozpoznawania i opisywania społecznych 
funkcji pamięci zbiorowej. Jak pisze Barbara Szacka: „W procesie kształ-
towania się pamięci społecznej na kanwie wiedzy historycznej zasadniczą 
rolę odgrywają potrzeby społeczne, które pamięć ta zaspokaja. Spośród 
nich dwie wysuwają się na czoło: tworzenie więzi i tożsamości grupowej 
oraz legitymizacja/delegitymizacja władzy i panującego porządku”14.

Badaczka zdefi niowała pamięć zbiorową jako „zbiór wyobrażeń 
członków zbiorowości o jej przeszłości, o zaludniających ją postaciach 
i minionych wydarzeniach, jakie w niej zaszły, a także sposobów jej 
upamiętniania i przekazywania o nich wiedzy uważanej za obowiąz-
kowe wyposażenia członka zbiorowości”15.

Jest to stanowisko bliskie pojęciu świadomości historycznej16, które 
do niedawna dominowało w dyskursie naukowym i było dość często 
utożsamiane z terminem pamięci zbiorowej. W istocie trudno o roz-
strzygnięcie, czy tradycja ta opierała się na wadliwych przesłankach: 
„1. Pamięć przywołuje rzeczywistość przeszłości  – doświadczenie 
przełożone jest na wspomnienie; 2. Pamięć jest wiedzą o przeszłości, 
a to oznacza, że kształtuje świadomość historyczną. Każdy z tych spo-
sobów interpretacji pamięci pokazuje inne wymiary pamięci. Pamięć-
-wspomnienie, rekonstruująca doświadczenie przeszłości, pozwala 
przede wszystkim badać pamięć w jej indywidualnym, jednostkowym 
wymiarze, którego poznanie pozwoli skupić się na rekonstrukcji men-
talności podmiotu pamiętającego, a więc na poznaniu czyjegoś świata. 

hart, Architektura umysłu. Podejście koneksyjne, w: Modele umysłu, red. Z. Chlewiński, 
Warszawa 1999, s. 240–272. 

14 B. Szacka, O pamięci społecznej, „Znak” 1995, nr 480 (5), s. 70. 
15 Taż, Pamięć społeczna a identyfi kacja narodowa, w: Trudne sąsiedztwa. Z socjo-

logii konfl iktów narodowościowych, red. A. Jasińska-Kania, Warszawa 2001, s. 39–41.
16 Por. D. Staszczyk, Świadomość historyczna jako kategoria badawcza, „Дро го-

бицький Kраєзнавчий Збірник”, випуск ХIII, 2009 [druk 2010], s. 217-221.
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Badanie świadomości historycznej jako wytworu wiedzy o przeszłości 
nadaje pamięci-wiedzy o przeszłości ponadindywidualny wymiar i kie-
ruje badacza ku rekonstrukcji wiedzy zbiorowej, a w miejsce mentalności 
stawia ideologie i światopoglądy, a nie prywatne obrazy świata”17.

Według językoznawcy Wojciecha Chlebdy „Pamięć zbiorowa jest 
obszarem łącznym indywidualnych pamięci członków danej wspólnoty, 
nie stanowiąc jednak zwykłej wielkości addytywnej: jest to jakość syner-
getyczna wyrastająca ponad prostą sumę wspólnych cząstek pamięci 
jed nostkowych […]. Czynnikiem konstytuującym pamięć zbiorową 
jest po dzielane przez członków danej wspólnoty poczucie więzi i cią-
głości między ich »ja« obecnym i zbiorem postaci, obiektów, faktów 
i wyda rzeń przeszłości. Razem wzięte tworzą one »kod kulturowy 
danej wspólnoty«”18.

Wyjaśnia to, w pewnym sensie, teoretyczne współzależności pomię-
dzy pamięcią zbiorową a indywidualną. Pozwala traktować tę pierwszą 
jako przenośnię, używaną dla oznaczenia zbieżnych treści, które stały 
się współwłasnością większych czy mniejszych społeczności. Choć nie 
pozostaje to poza sporem teoretyków.

Czy istnieje zjawisko powszechnie zwane pamięcią zbiorową? To zna-
czy, że pamiętamy historię jako zbiorowość, a nie tylko jako jednostki, 
i że ta wspólna pamięć jest czymś więcej niż tylko sumą pamięci jed-
nostkowych? „W moim przekonaniu – odpowiada Andrzej Chwalba – 
z tej sumy jednostkowych pamięci nie tworzy się pamięć zbiorowa. 
Nam się wszystkim wydaje, że jest to nasza pamięć, a w istocie jest 
to pamięć gdzieś zasugerowana, np. przez szkołę czy przez media. 
W moim przekonaniu zbiorowa pamięć nie istnieje, bo każdy stanowi 
odrębną jednostkę i ma swoją odrębną pamięć. Nie możemy tych pa-
mięci jednostkowych sumować ani uśredniać”19.

17 K. Kaniowska, Antropologia i problem pamięci, „Konteksty. Polska Sztuka Lu-
dowa” 2003, nr 3–4, s. 60.

18 W. Chlebda, Tezy o niepamięci zbiorowej, „Prace Filologiczne” 2007, t. LIII, s. 71.
19 A. Chwalba, Czy można ufać własnej pamięci?, „Niedziela Ogólnopolska” 2006, 

nr 37, s. 24.
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Nie ma pamięci indywidualnej (jednostkowej)? „Nie zbiorowej pa-
mięci” – odpowiada przewrotnie Jerzy Jedlicki, warszawski historyk 
idei. „Pamięć jest zawsze tylko indywidualna, czego nie zmienia fakt, 
że niektóre jej treści mogą być wspólne wielu jednostkom i że istnieją – 
jak pisał […] Halbwachs – społeczne ramy pamięci”20.

Chaotyczność obrazu pamięci porządkuje w pewnym sensie fakt jej 
przynależności. Pamięć nie jest samodzielnym bytem w tym znaczeniu, 
że posiada swoich depozytariuszy. Stratyfi kacja pamięci zbiorowych jest 
wysoce zróżnicowana. Istnieją zarówno wielkie „wspólnoty pamięci”, 
jak i alternatywne/lub mniejszościowe, istnieje „pamięć zwycięzców 
i pamięć/lub niepamięć zwyciężonych”21. Badania z zakresu proble-
matyki genderowskiej dowodzą, że pamięć może mieć również płeć22, 
a nawet odmienne preferencje seksualne23.

Pamięć zatem to bogaty znaczeniowo koncept wyrażający taki czy 
inny obraz świata lub – jak kategoryzuje pamięć lubelski leksykoznaw-
ca Paweł Nowak – słowo „pojemnik”24. Jak zauważa Nowak: „pamięć 
tworzy zbiór bardzo różnorodnych metafor pojęciowych, których 
rozmaitość potwierdza niemożność jednoznacznej konceptualizacji 
pamięci”25. W kontekście różnorodnych ustaleń badawczych pamięć 
jawi się jako kategoria wysoce fi guratywna. Bywa np. antropomorfi -

20 J. Jedlicki, O pamięci zbiorowej, „Gazeta Wyborcza” z 26.07.1997 r.
21 Por. K. Pomian, Historia. Nauka…, s. 141–142; M. Kula, Między przeszłością 

a przyszłością. O pamięci, zapominaniu i przewidywaniu, Poznań 2004, s. 131. 
22 M. Solarska, M. Bugajewski, Współczesna francuska historia kobiet. Dokonania–

perspektywy–krytyka (w druku); M. Solarska, Historia kobiet we Francji jako propozy-
cja strategiczna, w: Gra i konieczność. Zbiór rozpraw z fi lozofi i i historii historiografi i, 
red. G.A. Do miniak, J. Ostoja-Zagórski, W. Wrzosek, Bydgoszcz 2005, s. 233–241.

23 Por. E. Domańska, Historie niekonwencjonalne. Refl eksja o przeszłości w nowej 
humanistyce, Poznań 2006; Pamięć, etyka i historia. Anglo-amerykańska teoria histo-
riografi i lat dziewięćdziesiątych…

24 P. Nowak, A. Siwiec, Pamięć i jej konceptualizacje w języku i w tekstach kultury, 
w: Pamięć i miejsce. Doświadczenie przeszłości na pograniczu, red. D. Staszczyk, 
A. Szymańska, Chełm 2007, s. 67.

25 Tamże, s. 68; por. także D. Draaisma, Machina metafor. Historia pamięci, War-
szawa 2009.
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zowana, pamięć jest „istotą żywą, organizmem”, okazuje się, że mamy 
„żywą pamięć”26 i „pamięć martwą” lub niepamięć (w sensie podświa-
domych luk w pamięci – pamięć traumatyczna). Pamięć jest również 
substancjonalna, „ciepła/gorąca pamięć”, „zimna pamięć”, pamięć 
lotna/ulotna (tymczasowa). Badacze pamięci dowodzą też istnienia 
„pamięci nuklearnej” – o długim lub krótszym okresie połowicznego 
rozpadu27. Zmetaforyzowana pamięć przybiera różne postaci, znacznie 
łatwiej niż o samej pamięci jest rozprawiać o jej przejawach, mecha-
nizmach działania.

Najczęściej mówi się o treściach pamięci – zbiorowych płaszczy-
znach odniesień, o grupowych wyobrażeniach i sposobach upamięt-
niania; o  konstrukcjach „lotnych” i  zmaterializowanych. Pamięć 
jest także miejscem. Miejsca pamięci to elementy obecne w pamięci 
zbio rowej, które kształtują tożsamość grupy, jej autostereotypy. Ter-
min ten należy rozumieć metaforycznie. Miejscami pamięci mogą 
być sytuacje porządkujące nasze doświadczenia, wybrane epizody, 
postaci historyczne, elementy ciągłości, znaki tożsamości, momenty 
chwały, podobnie osobiste i zbiorowe tragedie, traumatyczne doświad-
czenia etc.

W dyskursach metodologicznych istnieje przekonanie, że „pamięć 
i miejsce odgrywają kluczowe, aczkolwiek zróżnicowane role w stra-
tegiach pamięci, utrwalając je, pomnażając i zwiększając ich zasięg, 
wreszcie – wypełniając je nowymi formami lub eliminując”28.

Szczególnym rodzajem pamięci zbiorowej jest pamięć kulturowa29. 
Uwzględnia zjawisko pamiętania, które wyraża się „świadomym sto-
sunkiem grupy do przeszłości osadzonej w koherentnej przestrzeni kul-
turowej, przekazywanej poprzez różne formy komunikacji społecznej: 

26 N. Assorodobraj, „Żywa historia”…, s. 5.
27 Ch.S. Maier, Gorąca pamięć… zimna pamięć, „Res Publica Nova” 2001, nr 7, 

s. 29–33.
28 E. Rewers, Interferencja pamięci: ku transkulturowości, w: Pamięć i zapomnienie 

w Europie przełomu wieków, red. Z. Drozdowicz, Poznań 2001, s. 80. 
29 J. Assmann, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i tożsamość polityczna 

w cywilizacjach starożytnych, Warszawa 2008.
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pismo, obraz, święta, rytuały itp.”30. Pamięć kulturowa wyrasta na trzech 
innych „obszarach pamięci”. Są to:

1. Pamięć mimetyczna – naśladownictwo działań innych, czynności 
rutynowe ułatwiające poruszanie się w przestrzeni społecznej.

2. Pamięć rzeczy – orientowanie się na zabytki materiale, które przy-
pominają, symbolizują przeszłość (tablice pamiątkowe, nagrobki, świą-
tynie itp.), wskazują na tożsamość swoich użytkowników, wyznaczają 
horyzont celowości, wartości i piękna.

3. Pamięć komunikatywna – konsumowanie doświadczeń starszych 
pokoleń (generacji), które „transmitowane” są do pamięci młodszych 
generacji drogą rytuałów, przekazów ustnych i tekstualnych.

Pamięć kulturowa jest „specyfi cznym przekształceniem” tychże ro-
dzajów pamięci. Wyróżnia się ona dość abstrakcyjnym, symbolicznym 
i uniwersalnym charakterem. Nie mogą jej zatem kreować jednostki. 
Tworzą ją instytucje kultury, placówki oświatowe, Kościoły, media. 
W tej sytuacji wszystko co dawne nie tylko zostaje przypomniane, ale 
też uwspółcześnione (dostosowane do spełniania aktualnych celów). 
W przypadku pamięci kulturowej kategoria prawdy historycznej staje 
się mało użyteczna.

Wielu badaczy analizowało czynniki mające wpływ na kształtowa-
nie się pamięci zbiorowej, rozumianej jako stan mentalny. W nauce 
podkreśla się, że zbiorowo utrwalane treści nierozerwalnie łączą się 
z potrzebą identyfi kacji z konkretnymi elementami rzeczywistości 
społecznej. Zarówno Halbwachs, jak i Szacka zgodnie przyjęli, że pa-
mięć zachowuje z przeszłości jedynie te wydarzenia, które wpływają 
na tworzenie toż samości (grupowej i indywidualnej)31. Jak mawiał 
wybit ny fi lozof Leszek Kołakowski, „Pamięć nas tworzy jako jednostki 
i pamięć nas tworzy jako zbiorowości wyróżnione”32. Grupy kompilują 
spójne i wspólne interpretacje przeszłości celem utrzymania jednoś-

30 Por. R. Traba, Przeszłość w teraźniejszości…, s. 198–213.
31 Por. Z. Bokszański, Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2005, s. 36–37.
32 L. Kołakowski, A. Michnik, Pamięć kształtuje narody, dyskusja, <http://wyborcza.

pl/1,93057,5155479. html?as=2> [dostęp: 24 kwietnia 2008].
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ci33. Tworzą one istotne więzy konstruujące historię grupy, scalają jej 
tożsamość.

Jak stwierdza B. Szacka, można wyróżnić trzy mechanizmy działania 
pamięci zbiorowej w procesie tworzenia tożsamości grupowej:

1. Świadomość wspólnej przeszłości.
2. Moc sakralizująca dawności; przekaz wartości, wzorów zachowań; 

dydaktyka mająca na celu wpojenie, że dobro wspólnoty jest najważ-
niejsze.

3. Postaci, wydarzenia z przeszłości jako symbole postaw i wartości; 
w pamięci społecznej tworzą specyfi czny język grupy, który staje się 
jednym z jej wyróżników34.

Wedle warszawskiego socjologa Lecha M. Nijakowskiego, w najszer-
szym znaczeniu, można mówić o następujących funkcjach pamięci 
zbiorowej:

– funkcja integracyjna – dowód dawności, istnienia od zawsze (Sza-
cka określa ją jako funkcję tożsamościową),

– funkcja informacyjno-interpretacyjna – „pozwala ludziom poru-
szać się w przestrzeni symbolicznej, kategoryzować materialne obiekty 
(pomniki, zabytki) i uruchamiać odpowiednie zasoby symboli w roz-
mowie z członkami innych grup. Choć produktem takich operacji nie 
zawsze jest wiedza prawdziwa, to jednak mimo wszystko ułatwia ona 
interakcje społeczne – czy to w sensie pozytywnym, ułatwiając dialog 
z innymi, czy to w sensie negatywnym – gdy posługujemy się stereo-
typami wroga i unikamy z nim kontaktów. Pozwala także na przewi-
dywania, które ułatwiają ludziom wspólne działania”35, 

– funkcja legitymizacyjno-adaptacyjna  – służy mobilizowaniu 
do określonych działań, adaptowaniu się do sytuacji, opierając się 
na przekonanie o ich słuszności, zasadności, zgodności z tradycją36.

33 M. Marody, A. Giza-Poleszczuk, Przemiany więzi społecznych, Warszawa 2004, 
s. 137–146.

34 B. Szacka, Pamięć społeczna a identyfi kacja…; zob. także taż, Czas przeszły, 
pamięć…, s. 46–58.

35 L.M. Nijakowski, Polska polityka pamięci. Esej socjologiczny, Warszawa 2008, s. 50.
36 Tamże. 
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Swoiste obrazy przeszłości, jakie konstruują w swej pamięci zbioro-
wości, są determinowane wieloma czynnikami. Podkreśla się przemoż-
ny wpływ teraźniejszości oraz grupowych wizji przyszłości. Pamięć 
spełnia zatem zasadniczo inne zadania niż nauka. „Historia jest nauką, 
która w sposób krytyczny bada przeszłość, usiłując ustalić fakty i relacje 
pomiędzy nimi. Historia stara się docierać do prawdy, obiektywizować 
swoje ustalenia, poddawać je krytycznej metodzie badawczej. Pamięć 
zbiorowa jest z kolei pewną funkcją życia społecznego, w której ramach 
społeczności odnoszą się do swojej przeszłości. Pamięć dość swobod-
nie określa to, co jest ważne, a co nie, tworzy pozytywne i negatywne 
punkty odwołania w przeszłość. Pamięci nie da się w dowolny sposób 
zadekretować – jest ona w jakiejś mierze wypadkową świadomych dzia-
łań państwa, aktywności historyków, twórców kultury, jest zjawiskiem 
w dużej mierze wymykającym się spod kontroli władzy politycznej 
czy instytucji akademickich. […] akceptuje to, co jest ważne z punktu 
widzenia naszego dziś”37.

*

Nie ulega wątpliwości, że jedną z ważniejszych cezur w dotych-
czasowej historii pamięci zbiorowej była druga wojna światowa i Za-
głada. Niemały obszar zainteresowań teorii historii zaangażowany 
jest obecnie w debaty dotyczące wyboru „odpowiedniego” dyskursu 
dla rozważań o Holokauście38. Inspiracje teoretyczne wiodą obecnie 
ku estetyzacji doświadczenia historycznego. Dostęp do doświadczenia 
Holokaustu jest w tym przypadku metonimiczny, ewokowany znaka-
mi ekspresywnymi, głęboko angażującymi symulacjami rzeczywi-
stości. Doświadczenie pozostaje „procesem niedokończonym, efeme-

37 R. Kostro, Wstęp, w: Pamięć i odpowiedzialność, red. R. Kostro, T. Merta, Kra-
ków–Wrocław 2005, s. 8.

38 Zob. F. Ankersmit, Pamiętając Holocaust: Żałoba i melancholia, w: Pamięć, 
etyka…, s. 163–186.
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rycznym, niezmierzającym ku udzielaniu defi nitywnych odpowiedzi 
na pytania”39.

Postawienie tego problemu skłania ku refl eksji, w jaki sposób okre-
ślone instytucje, takie jak muzea – pomniki i miejsca pamięci zarazem, 
mogą współuczestniczyć i współtworzyć obecną kulturę upamiętniania. 
Pełnią bowiem „funkcję nośników przeszłości, komponentów kultury 
pamięci, podmiotów komunikacji historycznej i ośrodków oddziały-
wania społecznego”40, wpływają zatem na kształt świadomości i wraż-
liwości historycznej.

39 A. Ziębińska-Witek, Wizualizacje pamięci – upamiętnianie Zagłady w muzeach. 
Materiały 17. Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich; <http://jazon.hist.uj.edu.pl/
zjazd/materialy/ziebinska.pdf>

40 T. Kranz, Edukacja historyczna w miejscach pamięci. Zarys problematyki, Lublin 
2002, s. 38.





Monika Kranz-Szurek

Między lokalnością i globalnością. 
Tożsamość społeczno-kulturowa 

we współczesnym świecie

Tożsamość jest kategorią, która ma  rudymentarne znaczenie dla 
funkcjonowania różnego rodzaju zbiorowości i życia każdego z nas. 
To na pozór banalne i oczywiste stwierdzenie nabiera głębszego sensu, 
gdy uświadomimy sobie, że tożsamość nigdy nie jest nam dana raz 
na zawsze ani nie jest sztywną strukturą, lecz cały czas podlega kształ-
towaniu1. Dlatego socjologowie opisują ją jako zjawisko dynamiczne, 
zmienne i wielopoziomowe, wyróżniając wiele jej wymiarów i rodza-
jów. Ramy tożsamości obejmują, z jednej strony, tożsamość narodową, 
regionalną i lokalną, z drugiej zaś – tożsamość religijną, kulturową 
i społeczną. Konstruowanie tożsamości, tej odnoszącej się do grupy 
i tej dotyczącej jednostki, dokonuje się przede wszystkim w procesie 
komunikowania z innymi. Jednak proces kształtowania tożsamości 
w dzisiejszym świecie, pełnym rozmaitych, często sprzecznych bodź-
ców, docierających do nas z licznych źródeł, podlega oddziaływaniu 
wielorakich czynników. Mamy bowiem obecnie do czynienia – głównie 
za sprawą procesów globalizacji – z występującą na niespotykaną do-
tąd skalę intensyfi kacją wzajemnego oddziaływania i przenikania się 
odmiennych kultur. Poza tym dla kwestii tożsamości nie pozostaje bez 
znaczenia zjawisko zmniejszającej się izolacji kultur i zwiększającego 

1 Warto w tym miejscu wspomnieć o interesującej koncepcji Anthony’ego Gidden-
sa, który podkreśla refl eksyjny i ciągły charakter tożsamości jednostki, wynikający 
z poznawczej świadomości różnych faz przebiegu życia. Patrz: A. Giddens, Nowo-
czesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa 
2002, s. 104–106.
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się pomiędzy nimi kontaktu. Kultura bowiem – skupiająca w sobie 
liczne dziedziny życia, m.in. język, sztukę, zwyczaje, system prawny 
czy edukacyjny – to sfera ludzkiej aktywności, pełniąca istotną rolę 
w budowaniu tożsamości.

W obliczu zachodzących pod wpływem globalizacji kulturowej prze-
mian zagadnienie tożsamości nabiera zatem szczególnego znaczenia. 
Tożsamość powstaje zawsze w procesie socjalizacji przez rozpoznawanie 
samego siebie w wyniku doświadczeń i interakcji z innymi. Dodatkowo, 
jak zwracają na to uwagę socjologowie, tożsamość społeczna jednostki 
bazuje na jej poczuciu przynależności i identyfi kacji z określoną grupą. 
Dynamiczny i rozwojowy charakter tożsamości wynika m.in. z potrzeby 
poczucia jej ciągłości i dążenia jednostki do utrzymania pewnego stop-
nia jej spójności przez regulowanie zmian, eliminację konfl iktów czy 
dysonansów poznawczych. Tożsamość traktuje się tu zatem jako swego 
rodzaju „mechanizm regulujący, który pozwala zachować ciągłość, 
to jest mieć poczucie, że mimo zmian jest się jedną i tą samą osobą 
w czasie i przestrzeni, pozwala także dostosować się do nowych sytuacji, 
doświadczeń i wiedzy o świecie”2. Z kolei tożsamość zbiorowa, oparta 
na wspólnych dla danej grupy systemach wartości, norm, obyczajów, 
wspólnym języku czy terytorium, to „podobny sposób rozumienia, prze-
żywania, zachowania i działania członków grupy w ramach aktualnie 
żyjącego pokolenia, jak też w ciągu wielu pokoleń”3.

W procesie kształtowania obu rodzajów tożsamości, jednostkowej 
oraz zbiorowej, znaczące jest ich odniesienie do centrum kultury (naj-
ważniejszych dla danej kultury wartości, wzorów, norm itd.)4. W celu 

2 H. Malewska-Peyre, Ciągłość i zmiana tożsamości, „Kultura i Społeczeństwo” 
2000, nr 1, s. 136–137.

3 L. Dyczewski, Kultura polska w procesie przemian, Lublin 1993, s. 69.
4 Jak zaznacza J. Nikitorowicz, tożsamość łączy „elementy osobowego systemu 

jednostki z centralnymi wartościami kultury grupy, do której jednostka należy, oraz 
ze świadomym uczestnictwem w wartościach ponadczasowych kultury europejskiej 
i globalnej”. J. Nikitorowicz, Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. VI, Warszawa 
2007, s. 754.
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podkreślenia tego związku używa się terminu „tożsamość kulturowa 
jednostki i grupy”, rozumianego jako „względnie trwałą identyfi kację 
pewnej grupy ludzi i pojedynczych jej członków z określonym układem 
kulturowym tworzonym przez zespół idei, przekonań, poglądów, z kon-
kretnymi zwyczajami i obyczajami, z danym systemem aksjologicznym 
i normatywnym. Owa identyfi kacja powinna umacniać wewnętrzną 
jedność grupy i stanowić o jej diff erentia specifi ca”5.

Tożsamość kulturowa budowana jest podobnie jak tożsamość 
społeczna. Za sprawą oddziaływania na jednostkę wielorakich ukła-
dów kulturowych stanowi ona swoisty zestaw różnych treści, z któ-
rymi dana jednostka się identyfi kuje i który chce realizować. W za-
leżności od rodzajów tych wpływów ludzie mogą tworzyć tożsamość 
po siadającą bądź to cechy monolityczne – gdy docierające do nich 
elementy kulturowe nawzajem się wzmacniają i uzupełniają, bądź 
też kształtują tzw. tożsamość pękniętą – kiedy treściowo niezgodne 
ze sobą rysy kulturowe wywołują dysonans. Ważny jest przy tym 
poziom samo świadomości kulturowej, czyli „umiejętność oddziele-
nia reguł kulturowych od codziennych, rutynowych praktyk, co po-
zwala traktować własny sposób życia jako jeden tylko z możliwych, 
a nie absolutnie słuszny; jest to warunek postawy relatywistycznej 
i tolerancji”6.

Tożsamość społeczno-kulturowa każdej jednostki to, z jednej strony, 
jej koncepcja samej siebie, wyrastająca z własnej wiedzy o uczestnictwie 
w wielu grupach oraz z emocji i znaczeń związanych z tą przynależnoś-
cią, z drugiej zaś strony, to pewne zaszeregowanie owej jednostki przez 
daną grupę. Powyższe ujęcia tożsamości – wewnętrzne i zewnętrzne – 
występują w rzeczywistości łącznie, wzajemnie się dopełniając.

Innym określeniem mającym za zadanie uwypuklenie silnej współ-
zależności istniejącej pomiędzy kulturą a  tożsamością jest pojęcie 

5 M.S. Szczepański, Społeczności lokalne i regionalne a ład kontynentalny i globalny, 
w: Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska, Europa, Świat, red. W. Wesołowski, 
J. Włodarek, Warszawa 2005, s. 128.

6 P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2003, s. 256.
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tzw. kultury tożsamościowej7. Termin ten charakteryzuje i akcentuje 
rolę, jaką kultura narodowa czy też pojedyncze kultury regionalne 
i lokalne odgrywają w procesie kształtowania tożsamości kulturowej, 
w tym także jej form: tożsamości narodowej i etnicznej. Kultura ta, 
jak i budowana na jej podstawie tożsamość, jest istotna nie tylko dla 
trwania danej wspólnoty, lecz także dla poszczególnych jej członków. 
Zaspokaja bowiem ich potrzebę przynależności, szacunku, uznania czy 
wreszcie aksjologicznej orientacji.

Tożsamość kulturowa pełni zarówno wobec jednostki, jak i grupy 
niezwykle znaczące funkcje8. Spośród nich za najważniejsze uznać 
należy to, że wiąże ona życie poszczególnych osób z życiem społecznym 
i wprowadza je w dziedzictwo kulturowe grup, do których przynależą. 
Łączy zatem indywidualne ze społecznym, system społeczny z syste-
mem kultury, wspierając uczestnictwo jednostki w obu systemach 
jednocześnie. Dzięki tożsamości kulturowej grupa trwa, rozwija się 
i na nowo przystosowuje do zmieniających się warunków otoczenia. 
W jej ramach natomiast ludzie mogą się swobodnie porozumiewać, 
ponieważ tożsamość kulturowa ułatwia międzyosobową komunikację, 
głównie gdy chodzi o zachowania i przedmioty symboliczne, niezro-
zumiałe dla jednostek spoza grupy. Wreszcie tożsamość kulturowa 
jest swego rodzaju zaporą przed elementami płynącymi z zewnątrz 
i niepasującymi do centrum kultury, do którego dana tożsamość się 
odnosi. Równocześnie selekcjonuje ona te rysy kulturowe, które tworzą 
dziedzictwo danego społeczeństwa, odrzucając jedne elementy, a inne 
rozwijając.

W tym kontekście warto zwrócić szczególną uwagę na tzw. tożsa-
mość lokalną, której wyjątkowość wynika m.in. z faktu jej pierwotności 
(kształtuje się ona w jednostkach jako pierwsza, a dopiero później po-

7 Pojęcie to wprowadza i charakteryzuje Kazimierz Krzysztofek. Patrz: K. Krzysz-
tofek, Globalna kultura i globalne zarządzanie, „Sprawy Międzynarodowe” 2000, 
nr 1, s. 68.

8 Funkcje tożsamości społeczno-kulturowej szczegółowo omawia Leon Dyczewski. 
Patrz: L. Dyczewski, Kultura polska..., passim.
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wstają inne typy tożsamości). Zdaniem Bohdana Jałowieckiego „na po-
czątku wszyscy jesteśmy lokalni w tym najbardziej dosłownym sensie 
tego słowa. Każdy człowiek rodzi się w jakimś miejscu i tam po raz 
pierwszy doświadcza świata, który wraz z dorastaniem rozszerza się 
coraz bardziej. Miejsce to określa naszą tożsamość, pozwala odpowie-
dzieć na pytanie, skąd przyszedłem, kim jestem. W ten sposób powstaje 
nasza pierwotna tożsamość, przynależność – jak pisał Stanisław Ossow-
ski – do ojczyzny prywatnej. Wszystkie następne tożsamości są wtórne 
i może być ich wiele”9. Tożsamość lokalna, będąca podtypem tożsamo-
ści społeczno-kulturowej, wpływa na funkcjonowanie, trwanie i prze-
obrażenia zarówno społeczności lokalnej, jak i istniejącej w jej ramach 
kultury. Jest ona oparta na tradycji lokalnej i odnosi się do wyraźnie 
zdefi niowanego terytorium oraz jego specyfi cznych cech społecznych, 
kulturowych, geografi cznych czy gospodarczych10. Tożsamość ta spra-
wia, że prywatne życie jednostek łączy się ze wspólnotową egzystencją 
społeczności lokalnej, wyrażaną właśnie w działaniach i cechach jej 
mieszkańców. Ponadto tożsamość lokalna stanowi, po pierwsze, istotny 
czynnik międzyosobowej komunikacji w społeczności, po drugie, jest 
czynnikiem rozwoju osobowości jej członków11. Warto także pamiętać, 
że „bez trwałego rdzenia (mała ojczyzna, ziemia rodzinna, terytorium 
swojskości, przestrzenna tożsamość, pamięć historyczna), bez wy-
raźnego samookreślenia we własnej odrębności powstają trudności 
w nabywaniu tożsamości otwartej”12.

Uświadomiwszy sobie fakt, w jaki sposób rozwija się tożsamość spo-
łeczno-kulturowa i jak istotną rolę pełni ona w życiu każdego człowieka 
i każdej społeczności, trzeba zwrócić szczególną uwagę na specyfi cz-
ne warunki kształtowane współcześnie przez globalne trendy. Mamy 

9 B. Jałowiecki, Globalizacja, lokalność, tożsamość, w: Kręgi integracji…, s. 111.
10 M.S. Szczepański, Społeczności lokalne i regionalne..., s. 128.
11 Na takie funkcje tożsamości kulturowej regionu wskazuje Dariusz Wadowski. 

Patrz: D. Wadowski, Więzi społeczne w zbiorowości regionu, w: Społeczno-kulturowe 
czynniki rozwoju regionu środkowo-wschodniej Polski i Euroregionu Bug, red. L. Dy-
czewski, Lublin 1997, s. 144–145.

12 J. Nikitorowicz, Encyklopedia pedagogiczna…, s. 754.
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bowiem do czynienia z niezwykłą różnorodnością kulturową. Istnieją 
kultury grupowe, wytwarzane przez poszczególne grupy społeczne, 
kultury lokalne, regionalne, narodowe, czy wreszcie kultury ponad-
narodowe, jak np. kultura europejska. Jak zaznacza Jan Skoczyński: 
„każda społeczność: lokalna, regionalna, narodowa charakteryzuje się 
swoistą kulturą, czyli sposobem myślenia, światem wartości czy typem 
aktywności jej członków. Poszczególne kultury cechują: trwałość, zdol-
ność do rozwoju i otwartość na wpływy wewnętrzne i zewnętrzne”13. 
Tymczasem w wyniku nasilającej się interakcji między kulturami na-
stępuje dyfuzja kulturowa, polegająca na przepływie poszczególnych 
elementów kulturowych z jednego społeczeństwa do drugiego, zapo-
życzaniu ich z jednej kultury i włączaniu w obręb drugiej. Dyfuzja jest 
dziś zjawiskiem nieuniknionym i naturalnym, ocenianym generalnie 
pozytywnie i traktowanym jako czynnik wzbogacający kultury i po-
budzający je do rozwoju14.

Zarówno kontakt kulturowy, jak i dyfuzja wpływają na istnienie 
kategorii podobieństw kulturowych. Dzięki temu, pomimo wewnętrz-
nej złożoności i odmienności każdej kultury, daje się zaobserwować 
funkcjonowanie tzw. uniwersaliów kulturowych, a więc elementów 
kulturowych, które mają charakter powszechny i są wspólne dla róż-
nych społeczeństw. Z tej perspektywy warto dostrzec znaczenie faktu, 
że tego rodzaju spotkania kultur oraz ich wzajemne przenikanie się nie 
pozostają kwestią obojętną dla poszczególnych jednostek, podlegają-
cych zarazem rozmaitym kulturom. Pluralizm kulturowy, z którym 
niewątpliwie mamy obecnie do czynienia, tworzy specyfi czne warunki 
istotne dla procesu formowania własnej tożsamości. Jak zauważa J. Ni-
kitorowicz, „człowiek współczesny, żyjąc w społeczeństwie wielokultu-
rowym, staje wobec konieczności podjęcia odpowiedzi na wiele pytań 
dotyczących trudnego i złożonego procesu kształtowania tożsamości, 

13 J. Skoczyński, Kultura, w: Słownik społeczny, red. B. Szlachta, Kraków 2004, s. 616.
14 R. Linton, Dyfuzja, w: Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów 

współczesnej socjologii zachodniej, red. W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki, 
Warszawa 1975, s. 261–269.
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jej zakresu, ustawicznego defi niowania, utraty czy przedefi niowania, 
integracji”15. Badacze dostrzegają, że zagrożenie dla tożsamości stanowi 
już sama, wynikająca z procesów globalizacji, wielość alternatywnych 
tradycji czy idei kulturowych. Wskazuje się tu głównie na potrzebę cią-
głego poszukiwania przez jednostki własnego miejsca czy też ochrony 
własnej integralności w obliczu zróżnicowanych wyborów i propozycji 
otaczającego świata. Niektórzy widzą w tym fakcie zjawisko przejścia 
od „świata korzeni” do „świata wyboru”. Napięcie między kulturą 
lokalną a globalizacją kulturową spowodowane tym przejściem jest 
silnie odczuwane przez osoby, które utraciły poczucie zakorzenienia 
w jakiejś kulturze16.

Z drugiej jednak strony, trzeba zaznaczyć, że nakładanie się na siebie 
różnorodnych wpływów kulturowych w dużej mierze buduje naszą toż-
samość kulturową. U ludzi występują bowiem zarazem dwie dążności: 
poczucie przynależności, wyrażające się w silnej potrzebie przynależe-
nia do jakiejś społeczności, oraz poczucie odrębności, przejawiające się 
z kolei w potrzebie bycia unikalnym. Pierwsza z tych potrzeb zostaje 
spełniona m.in. przez odwoływanie się do jakiejś całości nadrzęd-
nej, szerszej, druga natomiast uwidacznia się w pielęgnowaniu własnej 
specyfi ki, dbaniu o gwarę oraz o lokalne zasoby kulturalne. Trzeba 
zatem podkreślić, że między tzw. wymiarem globalnym a lokalnym nie 
ma sprzeczności, a wręcz przeciwnie – istnieje między nimi dynamiczna 
równowaga i wzajemne uzupełnianie się. Bycie uczestnikiem kultury 
lokalnej nie wyklucza przecież bycia uczestnikiem „kultury globalnej” 
i odwrotnie. Powyższe stwierdzenie wyraża się m.in. w idei glokali-
zacji, zgodnie z którą należy harmonizować globalne oddziaływania 
z lokalnymi tradycjami. Glokalizacja to zatem praktyczne wykorzysty-
wanie dóbr globalnych, zwłaszcza do prezentowania i upowszechniania 

15 J. Nikitorowicz, Encyklopedia pedagogiczna…, s. 755.
16 Tego rodzaju negatywną opinię na temat wpływu globalizacji na kwestię toż-

samości wyraża np. Gordon Mathews, zdaniem którego jednostka, wybierając coś 
ze wszystkich kultur świata, traci własną specyfi kę. Patrz: G. Mathews, Supermarket 
kultury. Kultura globalna a tożsamość jednostki, Warszawa 2005, s. 7–8, s. 256.
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lokalnych treści, oraz dopasowywanie globalnych wytworów do spe-
cyfi ki lokalnego środowiska, często przy jednoczesnym wzbogacaniu 
ich o lokalne wartości.

W tym kontekście warto również zwrócić uwagę na coraz bardziej 
powszechne dzisiaj zjawiska, będące niejako odpowiedzią na współ-
czesne przeobrażenia, mianowicie na  tzw. renesans regionalizmu 
i nową lokalność. Pod pojęciami tymi kryje się przede wszystkim ha-
sło powrotu do tego co lokalne, swoje i bliskie, jednak bez ucieczki 
od tego co globalne. Mamy tu zatem do czynienia z odradzaniem się 
lokalności, czyli z ponownym odkrywaniem lokalnych wartości oraz 
poszukiwaniem własnej tożsamości – głównie w lokalnym otoczeniu 
kulturowym. Ważne jest przy tym przyjęcie postawy aktywnej wobec 
własnej tożsamości i kultury lokalnej, a także większego zaangażowania 
w życie swojej najbliższej wspólnoty. Postulowane podejście powin-
no być jednocześnie połączone z większą otwartością na świat oraz 
na kontakty z otoczeniem. Otwarty regionalizm stara się równoważyć 
tradycję i nowoczesność, dlatego tak istotne jest, aby umieć pielęgnować 
i upowszechniać lokalne treści, wykorzystując do tego celu wytwory 
globalizacji kulturowej, jak chociażby nowoczesne technologie. Jak 
wskazuje Brunon Synak, „istotą nowoczesnego regionalizmu jest bo-
wiem zabieganie o zachowanie kulturowego dziedzictwa i tożsamości 
regionalnej, ale równocześnie wzbogacanie jej nowymi treściami i war-
tościami, budowanie dynamicznej przeszłości w trosce o ekonomiczno-
-kulturowy byt regionu, a poprzez to i o silną pozycję całego kraju”17.

Trzeba jednak zdać sobie sprawę z faktu, iż realizacja powyższych 
haseł wiąże się z występowaniem u każdego człowieka niezbędnych 
do tego czynników typu: świadomość treści oraz wartości własnej kul-
tury lokalnej, odpowiednia kulturowa kompetencja czy wystarczające 
zdolności adaptacji, selekcji i refl eksji. Zdobycie tych umiejętności jest 

17 B. Synak, Małe ojczyzny w globalnej wiosce, w: Międzygeneracyjna transmisja 
dziedzictwa kulturowego. Globalizm versus regionalizm, red. J. Nikitorowicz, J. Halicki, 
J. Muszyńska, Białystok 2003, s. 253–254.
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niezwykle trudne, niemniej jednak stanowi punkt wyjścia poznania 
i prawidłowego odczytania znaczeń kultur odmiennych. Ponadto po-
czucie wartości i wyjątkowości kultury własnej to fundament pozwa-
lający na umiejętne korzystanie z oferty prezentowanej przez „kulturę 
globalną”. W tym kontekście wyraźnie widać, jak bardzo kultura pozio-
mu lokalnego potrzebna jest każdemu człowiekowi. Jednocześnie daje 
się zauważyć, że poszczególne kultury lokalne nie mogą funkcjonować 
w oderwaniu od kontekstu szerszego – kultury narodowej i globalnej18. 
Słuszna wydaje się myśl, że „ten, kto jest równocześnie zakorzeniony 
w kulturze lokalnej, regionalnej, narodowej, europejskiej – wszędzie 
(w innym regionie, kraju) będzie czuł się jak w domu”19.

W świetle powyższych rozważań staje się oczywiste, że we współ-
czesnym świecie proces kształtowania tożsamości nabiera szczególnej 
wagi nie tylko dla badaczy tego zjawiska, ale również dla uczestni-
ków życia społecznego. Z tej perspektywy tym bardziej warto docenić 
wszelkiego rodzaju inicjatywy, które łącząc w sobie obydwa wymia-
ry – lokalny i globalny – przyczyniają się do wzbogacenia i budowy 
własnej tożsamości. Do takich działań z pewnością należą rozmaite 
międzykulturowe programy edukacyjne, dzięki którym nie tylko można 
poznać i lepiej zrozumieć kulturę własną, jej treści, znaczenia i historię, 
lecz także przyjrzeć się kulturom odmiennym. Poza tym programy te 
kierują naszą uwagę w stronę tzw. uniwersaliów kulturowych, a więc 
tego co wspólne i co powinno jednoczyć wszystkich ludzi. Tym sa-
mym odnoszą się one do dwóch niezwykle istotnych dzisiaj w procesie 
kształtowania tożsamości wymiarów: lokalnego i globalnego. Nie-
rzadko zwracają się jednocześnie ku przeszłości, do której tożsamość 
bezpośrednio nawiązuje i z której czerpie. Udział w międzynarodowych 
projektach edukacyjnych sprzyja również kształtowaniu wśród ich 
uczestników postawy otwartości i tolerancji na to co inne i dotychczas 

18 L. Dyczewski, Regionalizm – narodowość – ponadnarodowość nowoczesnego 
społeczeństwa, „Zeszyty Naukowe KUL” 1998, nr 3–4, s. 182–183.

19 B. Synak, Małe ojczyzny…, s. 253.
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nieznane. Dzięki temu mogą ulec zmianie stereotypy, które posiadają 
oni na temat odmiennych kultur czy narodowości. Bez wątpienia tego 
rodzaju przedsięwzięcia wpływają więc na tożsamość. Być może też 
służą wykształceniu tzw. tożsamości wielopoziomowej, która neguje 
podejście „albo, albo” i oznacza, iż to, „że czujemy się np. warszawia-
kami lub krakowiakami albo Ślązakami, nie wyklucza, że czujemy się 
Polakami. Tak też i nasza tożsamość narodowa nie musi wykluczać 
tożsamości europejskiej”20. Ważne jest zatem, aby wielokulturowość 
starać się traktować bardziej jako jeden z czynników indywidualnego 
rozwoju, a nie jako zagrożenie związane z trudnościami z samookre-
śleniem się czy z poczuciem wyobcowania. Kontakt z odmiennymi 
kulturami pomaga bowiem jednostce przyjąć postawę aktywną wobec 
własnej tożsamości kulturowej, polegającą na umiejętności jej uświado-
mienia sobie, przeżycia czy oceny. Jerzy Szacki mówi w tym kontekście, 
że „ten, kto jest izolowany, żyje w zamknięciu, żadnej tożsamości mieć 
nie może. Dopiero wyjście w świat pozwala uświadomić sobie w pełni, 
kim się jest. Opisuje to pewne mądre angielskie przysłowie: nie zna 
Anglii, kto zna tylko Anglię”21.

Wspomniana idea edukacji międzykulturowej jest w opinii Tadeusza 
Miczki „rezultatem powszechnego dostrzegania kwestii wielokulturo-
wości we współczesnych społeczeństwach (kulturowego pluralizmu) 
i niemożliwości pominięcia jej w dyskursie pedagogicznym. Dzieje 
się tak dlatego, ponieważ fundamentem współczesnych tożsamości 
kulturowych stają się procesy globalizacyjne, a z każdej perspektywy 
badawczej widać wyraźnie, że globalizacja nieuchronnie uruchamia 
lokalizację, umiejscowienia, potrzebę zakorzenienia […]”22.

20 Europejczyk wielopoziomowy. Rozmowa z Januszem Reykowskim, „Gazeta Wy-
borcza” 2003, nr 192, s. 12.

21 Traktaty nie zmienią ducha. Rozmowa z Jerzym Szackim, „Gazeta Wyborcza” 
2003, nr 136, s. 14.

22 T. Miczka, Auschwitz i Holocaust we współczesnej edukacji międzykulturowej 
i medialnej. Wprowadzenie do problematyki, w: Auschwitz i Holocaust – dylematy 
i wyzwania polskiej edukacji, red. P. Trojański, Oświęcim 2008, s. 248.
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Otoczenie ma ogromny wpływ na to, jak przebiega proces konstru-
owania naszej tożsamości – „jej rodzaj zależy od tego, z jakimi elemen-
tami i osobami spotykamy się w naszym środowisku, jak je rozumiemy 
i przeżywamy, jak je przyjmujemy, jaki wpływ mają one na naszą świa-
domość i działania. Tożsamość zależy od otoczenia przyrodniczego, 
wytworów materialnych, których używamy, ludzi, z którymi się spo-
tykamy bezpośrednio i których poznajemy z przekazów pośrednich, 
wydarzeń, w których uczestniczymy i które poznajemy w procesie socja-
lizacji, przedmiotów i zachowań symbolicznych, wartości, które pozna-
jemy i przyjmujemy. A zatem nasza tożsamość jednostkowa i zbiorowa 
jest efektem oddziaływania bardzo wielu, i to różnorodnych elementów 
rzeczywistości aktualnej i tej z bliższej oraz dalszej przeszłości”23.

Jak wynika z powyższego, w kształtowaniu tożsamości znaczenie 
ma nie tylko kontakt z tym co  teraźniejsze i aktualne, ale również 
świadomość związków z przeszłością, z  tym co dawne i minione. 
W rozważaniach nad tożsamością nie wolno zapomnieć o wzajemnej 
zależności łączącej tożsamość z przeszłością i pamięcią o niej. Zarówno 
w przypadku jednostki, jak i grupy poczucie ciągłości, spójności i od-
rębności od innych oraz świadomość trwania w czasie to podstawowe 
elementy konstytutywne tożsamości. Socjolodzy podkreślają, że spoj-
rzenie na tożsamość jako na proces implikuje odwołanie się do pamięci, 
ponieważ ta w znaczącym stopniu wpływa na tożsamość. Zdaniem 
Barbary Szackiej pamięć to nie tylko świadomość wspólnej przeszłości, 
to także przekaz wzorów zachowań i wartości. To w pamięci dokonuje 
się przekształcanie postaci i wydarzeń w symbole, z kolei „pamięć 
zbiorowa poprzez te symbole dostarcza znaków identyfi kacyjnych, 
które pomagają odróżniać swoich od obcych. Tego rodzaju odróżnienie 
zaś jest sprawą zasadniczą dla określenia tożsamości własnej grupy 
[…]”24. Nie tylko pamięć jest ważna dla tożsamości – także tożsamość 

23 L. Dyczewski, D. Wadowski, Wstęp, w: Tożsamość polska w odmiennych konteks-
tach, red. L. Dyczewski, D. Wadowski, Lublin 2009, s. 5.

24 B. Szacka, Czas przeszły – pamięć – mit, Warszawa 2006, s. 51.



50 monika kranz-szurek

ma znaczenie dla pamięci, ponieważ poczucie tożsamości może wpły-
wać na to, co zapamiętujemy25.

Współczesność i globalne trendy sprawiają, że wzrasta znaczenie 
problematyki związanej z tożsamością. Informacyjny szum i dyna-
mika dokonujących się przemian wręcz wymuszają przyjęcie postawy 
refl eksyjnej wobec własnej tożsamości, zorientowanej na świadome 
jej kształtowanie i dbanie o nią. Działalność licznych instytucji kul-
turalnych i edukacyjnych może w tej sytuacji okazać się bardzo po-
mocna. Instytucje takie bowiem nie tylko uczestniczą w formowaniu 
pamięci społecznej i tożsamości zbiorowej, lecz także przyczyniają się 
do wzbudzenia zainteresowania kwestią własnej tożsamości, a w ślad 
za tym dialogiem z innymi grupami narodowościowymi i wspólnotami 
pamięci. Dialog z kolei „jest istotą, osią, sensem i celem komunikowa-
nia międzykulturowego, prowadzonego w świecie rozdartym między 
globalizację i lokalizację – dialog, który służyć winien wskazywaniu 
i charakteryzowaniu napięć, ale również wyjaśnianiu ich pochodzenia, 
akceptowania lub odrzucenia. […] Ta nowa faza myślenia o historii 
wymaga nieustannych negocjacji, w których będzie się uwzględniać 
pamięci lokalne oraz wspólną po to, aby przeszłość dobrze służyła 
współczesnym porządkom społecznym i miała przed sobą przyszłość, 
czyli stanowiła przestrogę dla totalitarnych rozstrzygnięć procesów 
społecznych”26.

Nieodłącznym elementem procesu kształtowania tożsamości jest 
zatem komunikacja z innym. Powinna być ona również stałym kom-
ponentem edukacji międzykulturowej realizowanej w autentycznych 
miejscach historycznych. Nie ulega bowiem wątpliwości, że miejsca 
takie, z uwagi na swoją historię i wielość związanych z nimi pamięci, 
stanowią szczególne przestrzenie dialogu międzykulturowego.

25 M. Golka, Pamięć społeczna i jej implanty, Warszawa 2009, s. 53.
26 T. Miczka, Auschwitz i Holocaust..., s. 249–250.



Andrzej Stępnik

Rola wizyty w muzeum – miejscu pamięci 
z punktu widzenia dydaktyki historii

Muzea – miejsca pamięci od dawna odgrywały ważną rolę w kształto-
waniu i pielęgnowaniu świadomości/pamięci historycznej Polaków1. 
Wiedzieli o tym już blisko dwieście lat temu m.in. Stanisław Kostka 
Potocki, udostępniając do zwiedzania prywatną kolekcję w pałacu wi-
lanowskim, i księżna Izabela Czartoryska, fundując w Puławach Do-
mek Gotycki i Świątynię Sybilli2. Początkowo działania muzealników-
-amatorów nawiązywały do antykwarystyczno-zbierackiego nurtu 
w historii, a gromadzone przez nich zabytki „żyły” wtopione w świat 
narodowych pragnień, wyobrażeń, lęków, legend czy wręcz bajek. W ten 
sposób dochodziło do swoistej „sakralizacji” pamiątek narodowych.

Poważna zmiana w tym względzie dokonała się w okresie II Rze-
czypospolitej, kiedy tworzeniu nowych placówek muzealnych towa-
rzyszyła głębsza refl eksja teoretyczna i metodyczna. Muzea szybko 
przestały być martwymi kolekcjami osobliwości. Stały się alternaty-
wą dla tradycyjnej (pisanej) formy opowiadania o historii3. Zaczęto 
je postrzegać jako instytucje aktywnie uczestniczące w przekazywaniu 

1 Tym szerokim terminem współcześnie można objąć niemal wszystkie placówki 
muzealne o charakterze humanistycznym. Podstawowe defi nicje formułuje M. Woź-
niak w pracy: Pamięć a historia. Pamięć miejsca, miejsce pamięci, w: Pamięć i miejsce. 
Doświadczenie przeszłości na pograniczu, red. D. Staszczyk, A. Szymańska, Chełm 
2008, s. 51–62.

2 Por. S. Lorenz, Przewodnik po muzeach i zbiorach w Polsce, Warszawa 1971, s. 16.
3 Por. A. Ziębińska-Witek, Historia w muzeum. Studium ekspozycji Holokaustu, 

Lublin 2011, s. 9.
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wiedzy, idei i tradycji o znacznych walorach poznawczych, kształcących 
i wychowawczych4. Stały się one znakami tożsamości (identyfi katorami) 
określonych grup społecznych, instytucjami ofi cjalnego wychowania 
narodowego, a po 1926 roku – narodowo-państwowego. Potwierdzają 
to chociażby teksty Henryka Mościckiego, który w latach dwudzie-
stych ubiegłego wieku konsekwentnie propagował współpracę muzeów 
ze szkołami5. Problematyka ta przewijała się także we wszystkich nie-
mal debatach prowadzonych na Powszechnych Zjazdach Historyków 
Polskich (Sekcja Dydaktyczna). Pożytki płynące ze współpracy szkół 
z placówkami muzealnymi dostrzegli animatorzy oświaty w Polsce 
Odrodzonej, odważnie sytuując muzea w orbicie zbiorowych warszta-
tów pracy naukowo-dydaktycznej nauczycieli i uczniów. Dzięki temu 
środowiska szkolne stały się głównymi odbiorcami treści zawartych 
w ekspozycjach i wystawach muzealnych.

Prawdziwy rozkwit działalności muzealnej nastąpił po drugiej wojnie 
światowej, kiedy przy wsparciu państwa powstała nowa sieć organiza-
cyjna placówek muzealnych (w tym muzeów martyrologii). W mniej-
szych środowiskach „zastępowały” je Izby Pamięci Narodowej6. Obok 
nich funkcjonowały muzeobusy, które objeżdżały najdalsze zakątki 
kraju. U podstaw akcji rozbudowy sieci muzealnej leżały często motywy 
ideologiczne7, lecz – jak z aktualnych ustaleń wynika – muzea z czasów 
PRL rzadko stawały się ważnymi ośrodkami ofi cjalnej propagandy czy 

4 E. Adamska, Aspekty wychowawcze na lekcjach historii w muzeum, „Wiadomości 
Historyczne” 1981, nr 2, s. 108; por. też J. Adamska, Pamięć i miejsca pamięci w Polsce 
po II wojnie światowej, „Przeszłość i Pamięć” 1998, nr 1, s. 4–11.

5 H. Mościcki, Wskazówki praktyczne dla nauczycieli historii w szkołach średnich 
i powszechnych, Warszawa 1925, s. 85–94. 

6 Por. J. Rell, Problemy Ruchu Izb Pamięci Narodowej, w: Warsztat pracy nauczyciela 
historii, red. A. Zielecki, Rzeszów 1988, s. 163–182.

7 Por. Wytyczne ministra oświaty i wychowania oraz ministra kultury i sztuki z dnia 
25 maja 1984 r. w sprawie programowo-organizacyjnego współdziałania szkół z muze-
ami, „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty i Wychowania” 1984, nr 8, poz. 50; 
E. Dymitrów, Pamięć i zapomnienie w stosunkach polsko-niemieckich, „Przegląd 
Zachodni” 2000, nr 1, s. 7.
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indoktrynacji. Urzędowe dyrektywy przegrywały z przywiązaniem 
Polaków (muzealników i zwiedzających) do historii narodowej, tradycji 
czy symboliki polskiej przeszłości.

Dość nieoczekiwaną zmianę przyniosły ostatnie dwie dekady. Miała 
ona związek z rozlicznymi przemianami społeczno-politycznymi, cywi-
lizacyjnymi i mentalnymi postnowoczesnego społeczeństwa. Za sprawą 
transformacji ustrojowej, rozwoju technologii informacyjnej, szyb-
kiej komunikacji, powszechnego dostępu do informacji i materiałów 
poglądowych tradycyjnie zorganizowane placówki upamiętniające 
przeszłość zaczęły wchodzić w swego rodzaju kryzys atrakcyjności. 
Zjawisko to dotyczyło również muzeów martyrologicznych, cieszących 
się od zakończenia wojny szczególnym zainteresowaniem (początkowo 
jako symbole walki i męczeństwa). Pogłębiał to proces zwiększania się 
przestrzeni praw człowieka, wzrostu nastrojów optymizmu, poprawy 
codziennych warunków życia, słabnięcia nastrojów nacjonalistycznych 
etc. W nowej sytuacji muzea martyrologiczne stały się kłopotliwym, 
krzyczącym świadectwem ludzkiego upadku. Zaczęto traktować je jako 
element swoistego tabu, jakim jest w kulturze współczesnej śmierć, 
starość i cierpienie. Procesy integracji międzynarodowej, pojednanie 
dawnych wrogów, katów i ofi ar, depolonizacja martyrologii, potrzeba 
dialogu, odchodzenie pokolenia pokrzywdzonych pogłębiały poczu-
cie dystansu i ambiwalencję przeżyć refl eksyjno-emocjonalnych. Nie 
do końca też znamy skutki instytucjonalizacji pamięci (w potocznym 
rozumieniu instytucjonalizacja pamięci ociera się o propagandę, pre-
wencję historyczną lub ofi cjalną politykę pamięci)8 czy też prawnych 
i moralnych ograniczeń wolności naukowej dyskusji na temat Zagłady9.

8 M. Janowski, Polityka historyczna. Między edukacją a propagandą, w: Pamięć 
i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, red. S.M. Nowinowski, 
J. Pomorski, R. Stobiecki, Łódź 2008, s. 229–245; D. Staszczyk, Czy polityka historyczna 
zagraża współczesnej demokracji?, w: Przeobrażenia w kulturze i edukacji na przełomie 
XX i XXI wieku, red. M. Karwatowska, A. Siwiec, Chełm 2010, s. 123–129.

9 T. Kranz, Muzea w byłych obozach w Polsce jako forma instytucjonalizacji pamięci, 
„Łambinowicki Rocznik Muzealny” 2003, t. 26, s. 9–22.
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Ubocznym tego skutkiem było spowolnienie badań nad dziejami 
drugiej wojny światowej, odchodzenie historyków od tej problematyki 
oraz wyraźne zawężenie tematyki martyrologicznej we współczesnych 
publikacjach naukowych, szkolnych podręcznikach historii, sztuce i de-
batach publicznych. Atrakcyjność muzeów martyrologicznych zaczęły 
ograniczać nawet realia dydaktyczne. Ze względu na specyfi kę miejsc 
pamięci, które na ogół są prawdziwymi lub symbolicznymi cmentarza-
mi, pomnikami i miejscem refl eksji, nie można lub nie wypada stosować 
tam wielu atrakcyjnych form pracy10. Zawęża pracę tego typu placówek 
również prawne ograniczenie wstępu na teren muzeów pamięci dla osób 
poniżej 13. roku życia. Podobnie skutkuje peryferyjność tych miejsc11. 
W związku z tym wzrosła rola muzeów on-line w procesie edukacji 
historycznej i obywatelskiej.

Ciekawe, że wbrew tym tendencjom współczesne muzea mogą się po-
szczycić rosnącą liczbą odwiedzających. Jest to efekt zmiany stylu pracy, 
metod działania tych placówek, które systematycznie przekształcają się 
we wrażliwe społecznie muzea nauki i profi lują swą działalność, nawią-
zując do teorii i doświadczeń pedagogiki pamięci12. Nierzadko prze-
kształcają się w parki edukacyjne. Coraz chętniej korzystają z Facebooka, 
Twittera czy portalu Flickr, tworząc nowy model kultury muzealnej13.

10 M. Owsiński, Edukacja…, czyli „co wy właściwie robicie w tym Muzeum?”, „Wia-
domości Historyczne” 2010, nr 5, s. 27.

11 M. Fic, Rola muzeów w procesie edukacji historycznej i obywatelskiej, w: Toruńskie 
spotkania dydaktyczne IV. Muzea i archiwa w edukacji historycznej, red. S. Roszak, 
M. Strzelecka, Toruń 2007, s. 152–156.

12 W. Wysok, 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, s. 5; tenże, Doświadczenie Auschwitz a pedagogika 
pamięci, „Scriptores Scholarum” 1998, nr 1, s. 30–38; T. Kranz, Edukacja historyczna 
w miejscach pamięci. Zarys problematyki, Lublin 2009, s. 63–74; M. Zaborski, Peda-
gogika pamięci – uciążliwy obowiązek czy szansa edukacyjna?, w: Szkoły, nauczyciele, 
uczniowie. Dyskusja o programie, metodzie, uczeniu się w Europie, red. T. Gumuła, 
T. Dyrda, Kielce 2008, s. 78–91.

13 Por. K. Nowosielska, Auschwitz młodym okiem, „Wiadomości Historycz ne” 2001, 
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Zmienia się również sposób myślenia o edukacji w muzeach14. Nowe 
preferencje poczęły się przesuwać od myślenia typu intuicyjnego i wy-
obrażeniowego w kierunku działań ugruntowanych przez wypracowane 
teorie i analizy zachowań społecznych, oparte m.in. na obserwowaniu 
publiczności placówek muzealnych. W konsekwencji współczesne mu-
zea stawiają na nowe strategie wystawiennicze i interpretacje zabytków 
(np. Muzeum Powstania Warszawskiego, Państwowe Muzeum na Maj-
danku). Nierzadko są nimi in stalacje artystyczne. Wizyty w muzeum 
stają się formą uczestnictwa w kulturze. Są rodzajem mediacji społecznej 
i kulturalnej. Przestają się ograniczać do płaszczyzny faktografi cznej, 
rozszerzają swą działalność na sferę etyczną, estetyczną i aksjologiczną, 
„starając się promować określone postawy i wartości”15.

W nowej sytuacji pojawiła się potrzeba stworzenia skuteczniejszych 
form współpracy muzeów ze szkołami. Chodzi o nadanie im nowego 
sensu i znaczenia opartego na założeniu, że pomiędzy tymi placówkami 
istnieje wspólnota celów działania.

Zanim sformułujemy oczekiwania w  tym zakresie, zacznijmy 
od diagnozy obecnej rzeczywistości. Pozaszkolna edukacja historyczna 
(w tym edukacja muzealna) w dalszym ciągu jest bardziej postulatem 
dydaktycznym niż rzeczywistością16. Szkoła nie bierze zbytnio pod 
uwagę efektów kształcenia równoległego, co jest absolutnie niezrozu-
miałe. Współczesne nauczanie historii ma przecież charakter bardziej 
elastyczny i otwarty niż dawniej. Nauczyciel nie jest już skrępowany 
sztywnym programem nauczania i urzędowymi dyrektywami ideolo-
gicznymi. Uczący mają prawo (ba, obowiązek) reagowania na aktualne 

nr 4, s. 28; por. też A. Huyssen, Twilight Memories. Marking Time in a Culture of 
Amnesia, London–Yew York 1995, s. 254.

14 J. Skutnik, M. Szeląg, Wstęp, w: Edukacja muzealna. Antologia tłumaczeń, 
red. M. Szeląg, J. Skutnik, Poznań 2010, s. 11–12.

15 T. Kranz, Edukacja historyczna…, s. 58.
16 Por. H. Stachyra, Niechże historia chwali codzienność. Edukacja muzealna. Dzi-

siejsze bariery współpracy szkoły z muzeum, w: Muzea skansenowskie we współczesnej 
edukacji historycznej, red. M. Ausz, G. Miliszkiewicz, H. Stachyra, D. Szewczuk, 
Lublin 2011, s. 61–70.
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trendy kulturowe, uwzględniania oczekiwań i nastrojów społecznych. 
Powinni odpowiadać na werbalizowane i niewerbalizowane potrze-
by ucznia. Nowocześnie rozumiany proces nauczania-uczenia się wi-
nien zmierzać do formowania wszechstronnie rozwiniętej osobowości 
wychowanków i wyposażania ich w zespół cech instrumentalnych, 
intelektualno-sprawnościowych (zdolności, zainteresowania, umie-
jętności, nawyki, kompetencje) oraz akceptowanych społecznie cech 
kierunkowych17. Powinny one być kształtowane od lat dziecięcych. Edu-
kacja historyczna powinna mieć charakter permanentny, innowacyjny 
i wszechstronny. Nauczanie-uczenie się historii nie może ograniczać 
się do jednostek lekcyjnych. W tej sytuacji muzea stają się najbardziej 
naturalnym sojusznikiem szkoły.

Edukacja muzealna może być ważnym elementem edukacji usta-
wicznej i wielostronnej18. Muzea są przecież nośnikami przeszłości, 
komponentami kultury pamięci, ogniwami komunikacji społecznej 
i ośrodkami oddziaływania społecznego, a także miejscami uczestni-
ctwa w kulturze19. Pozwala to na wykorzystanie ich potencjału w eduka-
cji. Stwarza możliwość wszechstronnych oddziaływań dydaktycznych, 
wykraczających poza tradycyjny, klasowo-lekcyjny system szkolny.

Współczesne muzea mogą nadal konkurować z książką, wykładami 
czy przekazem elektronicznym, gdyż dają wyjątkową możliwość bez-
pośredniego kontaktu z autentycznym miejscem pamięci i oryginal-
nym źródłem informacji. Stwarza to możliwość „wpisania” edukacji 
muzealnej w postulowany przez pedagogów przewrót polisensoryczny 
w edukacji (wzajemne wspomaganie procesu dydaktycznego przez 
słowo, obraz, dźwięk, zapach, dotyk etc.).

17 Cz. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa 1977, s. 10–12.
18 Szerzej na ten temat W. Gołygowska, Rola muzeum w realizacji ścieżki „edukacja 

regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie” w szkole gimnazjalnej, w: Naucza-
nie blokowe i zintegrowane przedmiotów humanistycznych w zreformowanej szkole, 
red. T. Jaworski, B. Burda, M. Szymczak, Zielona Góra 2002, s. 233–238.

19 T. Kranz, Muzea – miejsca pamięci w wymiarze społeczno-politycznym, „Prze-
szłość i Pamięć” 1989, nr 3, s. 7.
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Muzea mogą być znakomitym miejscem szerszego dyskursu o prze-
szłości-teraźniejszości-przyszłości. Wizyta w muzeum uruchamia bo-
wiem „proces poznawczy […], który łączy poznawanie historii z au-
torefl eksją egzystencjalną, tzn. refl eksją nad własnymi postawami, 
opiniami i zachowaniami”20. Tego typu myślenie jest zatem „kom-
ponentem myślenia o nas samych w teraźniejszości i przewidywanej 
przyszłości”21. Wyzwala ono twórczą aktywność uczniów, pobudza ich 
osobiste doświadczenie, kształtuje świadomość historyczną i społecz-
ną22. Pozwala na ukazanie wielości faktów i problemów w sposób syn-
chroniczny w formie syntetycznej, ukazującej holistyczny obraz świata. 
Uczy postrzegania problemów w kontekstach logicznych i współza-
leżnościowych. Wprowadza do dyskursu specyfi czny język „życia”, 
konkurencyjny wobec tzw. wielkich pojęć historiografi cznych. Pomaga 
to w realizacji ważnej dla pedagogiki zasady komunikatywności.

Teoretyczna z natury rzeczy wiedza o przeszłości nabiera w muze-
um konkretnego wymiaru, zespalającego myślenie konkretno-przed-
miotowe z teoretyczno-abstrakcyjnym23. Recepcja treści kształcenia, 
dzięki obserwacji i analizie zabytków, objawia się aktywizowaniem 
spostrzeżeniowych i wyobrażeniowych schematów poznawczych ucz-
nia, ukształtowanych w jego dotychczasowym rozwoju i na niższych 
etapach edukacji szkolnej. Pozwala to uczniom zrozumieć, że „historia 
dotyczy żywych ludzi, a nie wymyślonych opowieści”24. Muzea są więc 
swoistym poligonem, na którym następuje weryfi kacja, konkretyzacja 
i racjonalizacja wiedzy teoretycznej. Eksponowane w muzeach artefakty 
stwarzają możliwość wzbogacania uczniowskiej wiedzy teoretycznej, 
przekształcania jej w realistyczne obrazy historyczne, włączania tych 

20 T. Kranz, Edukacja historyczna…, s. 11.
21 Tamże, s. 10.
22 I. Wojnar, Muzeum czyli trwanie obecności, Warszawa 1991, s. 16–17.
23 E. Trzcińska, Dydaktyczno-wychowawcze funkcje placówki muzealnej, w: Muzeum 

w nauczaniu historii, red. A. Zielecki, Rzeszów 1989, s. 86.
24 M. Honeybone, Archiwa i muzea a nauczanie historii w Anglii, w: Toruńskie 

spotkania dydaktyczne IV…, s. 25.



58 andrzej stępnik

elementów (jako przesłanek, faktów) do formułowania pojęć i koncepcji 
historycznych. Muzea pozwalają też na nawiązanie bliskiej, „przyja-
cielskiej” więzi między artefaktem a widzem, przez co rozszerza się 
przestrzeń wzajemnej komunikacji. Ma to szczególne znaczenie, jeśli 
idzie o historię regionalną i lokalną25.

Zbiory muzealne dają niekiedy możliwość prowadzenia obserwacji 
uczestniczącej, która służy lepszemu przyswajaniu informacji, posze-
rzaniu wiedzy i jej konkretyzacji26. Odciąża to ucznia od pamięciowego, 
często mechanicznego przyswajania wiedzy, pobudza operacje myślowe, 
ułatwia analizę i syntezę wiedzy. Wspomaga takie umiejętności po-
znawcze, jak: porównywanie, kojarzenie, wnioskowanie i uogólnianie. 
Pomaga w realizacji jednej z podstawowych zasad dydaktycznych – 
poglądowości. Ma wpływ na aktualizację wiedzy historycznej, w czym 
pomocne mogą być m.in. ekspozycje czasowe, związane z aktualnymi 
wydarzeniami historycznymi. Edukacja muzealna wyzwala natural-
ną potrzebę samodzielnego poszerzania wiedzy. Wzmacnia to proces 
nauczania-uczenia się historii i wiedzy o społeczeństwie.

Obcowanie z  eksponatami muzealnymi stwarza liczne okazje 
do kształtowania uwagi mimowolnej i dowolnej. Ma rację Alojzy Zie-
lecki z Uniwersytetu Rzeszowskiego, twierdząc, że ekspozycja muzealna 
„tworzy pole uwagi, w którym wyodrębnia się strefy centrum (z niej 
do ucznia napływają wrażenia wyraźne) i peryferie (wrażenia napły-
wają z niej niewyraźne, rozmyte). W centrum uwagi (pola spostrzeże-
niowego) w krótkim czasie może znaleźć się tylko kilka eksponatów, 
na peryferiach więcej. Centrum może zmieniać położenie na obszarze 
ekspozycji. Proces uwagi cechuje zakres pola uwagi (jego miarą jest 
liczba elementów postrzeganych krótkoterminowo i jednocześnie), kon-
centracja (jej natężenie, szybkość wyraźnego postrzegania eksponatów), 

25 M. Ptaśnik, Naukowe i oświatowe zadania muzeów regionalnych i  ich rola 
w kształceniu młodzieży, w: Współpraca muzeów ze szkołami, red. A. Kunysz, Prze-
myśl 1968, s. 5–12.

26 Por. Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych, red. B. Wagner, T. Wi-
ślicz, Zabrze 2008.
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giętkość (łatwość przenoszenia koncentracji uwagi na inne kierunki 
ekspozycji to podzielność uwagi, przerzutność na dwa różne kierun-
ki), stabilność (umiejętność powstrzymania się od zmiany kierunku 
obserwacji), selektywność (łatwość dostrzegania poszukiwanych treści 
na podstawie wcześniejszego doświadczenia, nastawienia, emocji). Dla 
uzyskania dominacji jednej z powyższych cech w toku oglądu ekspozycji 
nauczyciel powinien stawiać uczniom określone zadania, ukazywać 
związek eksponatu z poznanymi wcześniej wiadomościami, rozbudzać 
zaciekawienie przez komentarz”27, ukazywanie wielości interpretacji 
i możliwości poznawczych. Każdy z wyżej wymienionych elementów 
może dominować przy różnych ekspozycjach i w różnych okresach 
uczenia się. Można je wzmacniać przez pobudzanie ciekawości, roz-
budzanie emocji lub tworzenie sytuacji problemowych28.

Należy mieć świadomość, że podczas nauczania-uczenia się w prze-
strzeni muzealnej kształtowana jest „wola jako zdolność urzeczywist-
niania zamierzeń (stworzenie projektu, namysł – wybór najlepszego 
rozwiązania, podjęcie decyzji o wykonaniu czynności). Gotowość 
do uczenia się w muzeum, akceptacja zadań, podporządkowanie się 
rygorom porządku, przyjęcie określonego sposobu wykonania zadań, 
formułowanie odpowiedzi, gotowość ich prezentacji – są uwarunkowa-
ne wolą. Jest ona sprzężona z motywacją, która poprzedza uczenie się, 
wspomaga wolę, determinuje sferę emocjonalną”29. Gwarantuje to trwa-
łość wiedzy przez realizację zasady świadomego i aktywnego udziału 
ucznia w procesie nauczania-uczenia się. Uczy dostrzegania różnych 
perspektyw interpretacyjnych w historii, wyzwala chęć uczestniczenia 
w debatach historycznych.

Osiąganie tak wyjątkowych celów kształcenia warunkuje atmosfe-
ra panująca w muzeach. Jest to niezwykle istotny czynnik edukacyj-
ny. Dostrzegał go brytyjski pedagog Richard Livingstone, twierdząc, 

27 A. Zielecki, Muzea, w: Współczesna dydaktyka historii. Przewodnik encyklope-
dyczny dla nauczycieli i uczniów, red. J. Maternicki, Warszawa 2004, s. 202.

28 Tenże, Wprowadzenie do dydaktyki historii, Kraków 2007, s. 273.
29 Tenże, Muzea, s. 202.



60 andrzej stępnik

że  „Wychowanie jest zarówno kształceniem, jak i  stwarzaniem 
atmosfery”30. Atmosfera muzeum tworzy niepowtarzalny świat przeżyć, 
doznań i wrażliwości. Specyfi ka miejsca pamięci daje poczucie wyjąt-
kowości i sakralności poznawanych obiektów. Tworzy swoiste theatrum 
historii. Sprzyja koncentracji i zaangażowaniu uczniów w procesy po-
znawcze. Służy zaspokajaniu zainteresowań uczniów pojawiających się 
w nowych warunkach poznawczych. Daje możliwości indywidualnego 
konstruowania sytuacji problemowych i rozwiązywania ich. Gwaran-
tuje przystępność i atrakcyjność wiedzy. W takich warunkach realizuje 
się zasada świadomego i aktywnego nauczania-uczenia się. Służy temu 
bezpośredni kontakt z muzealnikami, których uczeń traktuje jako 
niezależnych ekspertów i ciekawych ludzi.

Dodajmy, że zajęcia w placówce muzealnej – miejscu pamięci wzbo-
gacają też wiedzę nauczyciela o wychowankach. Stwarzają namiastkę 
wspólnej pracy badawczej i umożliwiają nawiązanie bliższych, przyja-
cielskich kontaktów. Ułatwia to realizację zasady świadomego uczest-
nictwa w procesie edukacyjnym i pozwala na lepsze planowanie pracy 
dydaktyczno-wychowawczej.

Lekcje prowadzone w muzeum podlegają ogólnym regułom dydak-
tycznym obowiązującym w procesie edukacji. Każda lekcja muzealna 
musi więc wpisywać się w plan dydaktyczno-wychowawczy szkoły, po-
winna być perfekcyjnie przygotowana pod względem merytorycznym, 
metodycznym i organizacyjnym.

Sprawą najważniejszą jest określenie celów, które chcemy osiągnąć 
na takiej lekcji. Zauważmy, że na terenie muzeów osiąganie takich celów 
może być głębsze i łatwiejsze. W muzeum możemy osiągnąć znacznie 
więcej niż w szkole. Praca w muzeum daje bowiem kompetencje o cha-
rakterze uniwersalnym. Przyczynia się do wielowymiarowego rozwoju 
młodego człowieka w systemie kształcenia równoległego31.

30 Cyt. za: I. Wojnar, Muzeum czyli trwanie…, s. 17.
31 B. Kubis, Muzealne oferty edukacyjne jako element rozwoju zainteresowań histo-

rycznych młodzieży, w: Toruńskie spotkania dydaktyczne IV…, s. 51.
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Muzea – miejsca pamięci stwarzają warunki do realizacji celów edu-
kacyjnych, których efekty uczniowie mogą przenosić na aktualną rze-
czywistość. Realizują one bowiem „funkcję wyjaśniającą, moralizującą 
i ostrzegającą”32. Przekaz wiedzy za pośrednictwem eksponatów mu-
zealnych stwarza warunki rozbudzania empatii, uczuć patriotycznych, 
obywatelskich czy humanistycznych. Wpływa na proces kształtowania 
się postaw afi rmacyjnych wobec zjawiska wielokulturowości naszej 
historii (wielość pamięci). Daje to szansę realizacji celów edukacji eu-
ropejskiej. Artefakty gromadzone w muzeach są przecież autentycznym 
świadectwem życia ludzi różnych narodów, kultur, grup środowisko-
wych, zawodowych, pokoleniowych etc. Pokazują, jaka była przeszłość 
Polaków, Niemców, Rosjan, Żydów, Francuzów, Holendrów i innych 
nacji. W takim kontekście łatwiej nadać sens takim wartościom, jak: 
odpowiedzialność, odwaga, tolerancja, solidarność, dziedzictwo kul-
turowe33. Edukacja muzealna może też służyć rozwojowi demokracji 
przez akcentowanie wątków spajających. Jest znakomitym miejscem 
realizacji tematów przekrojowych.

Oddzielnym problemem jest instytucjonalne współdziałanie muzeów 
ze szkołami. Współpraca tych placówek nie powinna być jedynie wyni-
kiem osobistego zainteresowania nauczyciela czy muzealnika tą formą 
dydaktyczną. Powinna mieć charakter stałych form organizacyjnych34. 
Winna być częścią zaplanowanej strategii opartej na zasadzie syste-
matyczności i aktywnego oraz odpowiedzialnego współpartnerstwa 
podmiotów kształcenia (uczniów, nauczycieli i muzealników).

Wskazane jest, aby działania te poprzedzone były szerszymi kon-
sultacjami, bowiem tylko przy zrozumieniu wzajemnych potrzeb 
i  oczekiwań współpraca szkół z  muzeami może przynosić dobre 

32 T. Kranz, Muzea – miejsca pamięci…, s. 9.
33 Tamże, s. 6; por. też A. Ziębińska-Witek, Między tekstem a spektaklem, czyli hi-

storia w muzeach, w: Historyk wobec źródeł. Historiografi a klasyczna i nowe propozycje 
metodologiczne, red. J. Kolbuszewska, R. Stobiecki, Łódź 2012, s. 207–215.

34 Por. Z. Rajewski, Muzeum – szkoła – ochrona dóbr kultury, w: Współpraca mu-
zeów…, s. 65–74.
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skutki35. W imię tego muzealnicy, służąc radą, powinni pozostawiać 
nauczycielom dużą autonomię w formowaniu koncepcji lekcji muze-
alnych. Są one bowiem wpisane w ich kompetencje oraz szerszy i spój-
ny program dydaktyczno-wychowawczy szkoły. Pracownicy muzeów 
mogą – i powinni – proponować zajęcia prowadzone za pomocą wy-
pracowanych w muzeach metod i form kształcenia. Do takich należą 
m.in.: zwiedzanie wybranych ekspozycji pod kierunkiem przewodnika, 
spotkania ze świadkami przeszłości, dni studyjne, warsztaty historycz-
ne, kursy muzealne, workcampy, laboratoria, międzynarodowe projekty 
i seminaria edukacyjno-historyczne, praktyki, wolontariat36. Wniosą 
one powiew świeżości do edukacji szkolnej. Warto też pamiętać, że na-
uczyciele oczekują na fachowo przygotowane publikacje, ekspertyzy, 
materiały poglądowe czy przewodniki po muzeum.

Specyfi ka lekcji muzealnych wymusza specjalną organizację zajęć37. 
Dzieci i młodzież nie mogą wizyty w muzeum traktować wyłącznie jako 
wycieczki38. Muszą mieć świadomość konkretnych zadań do wykona-
nia39. Lekcja muzealna musi mieć ściśle określony temat i zakres wiedzy 
nawiązujący do zasady non multa sed multum. Należy pamiętać, że zbyt 
duża liczba eksponatów, ich unikatowość oraz duża powierzchnia eks-
pozycji powoduje interferencję zapamiętywania (nakładanie się na siebie 
różnych informacji i wrażeń). Przedłużające się obcowanie z wystawą 
niekiedy wywołuje zmęczenie i znudzenie, co może wynikać z faktu, 
że zabytki prezentowane w zbiorach muzealnych są oderwane od na-
turalnego środowiska uczniów. Niektóre z nich służyły w przeszłości 
okazjonalnie. Inne nie mają jednoznacznej wymowy dla zwiedzającego, 
w związku z tym może prowadzić to do fałszywych obrazów przeszłości 

35 M. Russocki, A. Zielecki, Muzeum a nauczyciel historii, w: Muzeum w naucza-
niu…, s. 48.

36 Por. Państwowe Muzeum na Majdanku. Oferta edukacyjna, Lublin 2009.
37 Szerzej na ten temat P. Unger, Muzea w nauczaniu historii, Warszawa 1988.
38 J. Maternicki, Szkolne kółka historyczne, Warszawa 1966, s. 65.
39 Por. T. Gałaszewski, Dziecko w muzeum. Funkcje muzeum w wychowaniu este-

tycznym, Warszawa 1967.
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i wniosków. Sytuacja taka może zaistnieć również wtedy, gdy eksponaty 
nie są lokowane w odpowiednim zespole zabytków, co dzisiaj zdarza 
się raczej rzadko.

Można przyjąć za Érikiem Triquetem, że wskazane jest potrójne roz-
różnienie wizyt muzealnych: 1) inicjujące zainteresowanie muzeum, 
2) systematyzujące wiedzę dydaktyczną i 3) porządkujące praktykę ba-
dawczą40. Istotna jest też wspólna propozycja Magdaleny Kosior-Szychie-
wicz, Agnieszki Tkaczyk, Andrzeja i Ewy Osobów, Iwony Kozak, Anety 
Szadziewskiej i Emilii Kosowskiej-Stępniak, by lekcja muzealna obejmo-
wała: fazę wstępną, fazę przygotowawczą, realizację projektu, ewaluację 
i uwagi refl eksyjnego praktyka41. Propozycja ta ma szczególną wagę, 
ponieważ omawia „krok po kroku” wszystkie ogniwa takiej lekcji. Naj-
szerszą formułę proponuje Tomasz Kranz. Autor ten postuluje uwzględ-
nienie w edukacji muzealnej pięciu faz, tj.: faza wstępna, przygotowanie, 
realizacja, podsumowanie, dokumentacja i prezentacja42. Przedstawia też 
szczegółowy plan projektu edukacyjnego w miejscu pamięci43.

Nie jest możliwe zamieszczenie w krótkim artykule szczegółowych 
propozycji dydaktycznych w postaci projektów, scenariuszy lekcji, kon-
spektów, protokołów lekcyjnych etc. Z łatwością można je znaleźć w lite-
raturze instruktażowo-metodycznej lub na stronach internetowych. 
Naszym celem było raczej pokazanie niezwykłości poetyki muzeów 
jako miejsc reprezentujących historię – miejsc pamięci w edukacji (nie 
tylko) historycznej. Mają one szczególną tożsamość. Są prawdziwe i po-
uczające. Zachowują „odpowiedniość” relacji między obiektem, konteks-
tem i ekspozycją. Są potencjalnie najlepszym sojusznikiem pogrążonej 
w kryzysie szkoły polskiej. I szkoły, i muzea mają bowiem do spełnienia 
wielką misję – kształtowania kultury pamięci.

40 É. Triquet, Relacja szkoła–muzeum, w: Edukacja muzealna…, s. 337–360.
41 M. Kosior-Szychiewicz, A. Tkaczyk, A. Osoba, I. Kozak, E. Osoba, A. Szadziew-

ska, E. Kosowska-Stępniak, „Ludzie ludziom…” – z przeszłości uczymy się na przyszłość. 
Polsko-niemieckie seminarium historyczne, [w:] „Ludzie ludziom…”…, s. 8–28.

42 T. Kranz, Edukacja historyczna…, s. 75.
43 Tamże, s. 76–90.





Wiesław Wysok

Zasady współpracy pracowników pedagogicznych 
muzeów w miejscach pamięci i nauczycieli 

przy realizacji projektów edukacyjnych 
– uwagi praktyczne

Żywa pamięć czasu wojny – pokolenie świadków i ocalonych – prze-
chodzi nieuchronnie do historii. Zmiana pokoleniowa, kończąca pewną 
epokę w rozumieniu pamięci o drugiej wojnie światowej, stawia zarów-
no przed muzeum – miejscem pamięci, jak i szkołą nowe zadania zwią-
zane z przekazywaniem wiedzy o przeszłości w ramach pozaszkolnej 
edukacji historycznej. Oba podmioty mają do spełnienia w tym zakresie 
ważną misję edukacyjną. Niezbędna wydaje się z tego powodu refl eksja 
nad zasięgiem, formami i treścią współpracy nauczyciela z pracowni-
kiem pedagogicznym miejsca pamięci w ramach organizowanych poza 
szkołą różnego typu przedsięwzięć edukacyjnych.

Edukacja w muzeach utworzonych na terenach byłych obozów nazi-
stowskich stwarza niekonwencjonalną i atrakcyjną przestrzeń do kon-
frontacji z przeszłością i ma wiele walorów poznawczych. Na sukces dy-
daktyczny i wychowawczy wizyty studyjnej w miejscach upamiętniania 
wpływa wiele czynników. Do kluczowych możemy zaliczyć: staranne 
zaplanowanie programu, określenie celów i metod oraz sposobów ich 
osiągnięcia. Warunkiem sine qua non dobrego przygotowania wizyty 
studyjnej jest ponadto nawiązanie kontaktu i spotkanie z prowadzą-
cym projekt pracownikiem pedagogicznym muzeum upamiętniania, 
omówienie ram programowych oraz struktury przedsięwzięcia. Oso-
bisty kontakt wzmacnia także zaufanie i sprzyja współpracy przy two-
rzeniu koncepcji pobytu edukacyjnego. Optymalnym rozwiązaniem 
jest wcześniejsze poznanie przez nauczyciela miejsca pamięci, które 
zamierza odwiedzić z uczniami. Może to się odbyć w ramach wstępnej 
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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 możliwości edukacyjnych, którymi 
dysponuje dane miejsce upamiętnienia.

Istotnym założeniem i wymogiem dydaktycznym związanym z zor-
ganizowaniem wizyty młodzieży w muzeum – miejscu pamięci (o czym 
nauczyciele zdają się niekiedy zapominać) jest zasada dobrowolności. 
Uczniowie powinni świadomie podjąć decyzję o wyjeździe do muzeum 
upamiętniającego ofi ary nazizmu. Zasada ta obejmuje wszystkie ob-
szary pobytu w takiej placówce, począwszy od podjęcia przez uczniów 
suwerennej decyzji o uczestnictwie w projekcie muzealnym, poprzez 
wybór tematyki, którą będą się zajmować w czasie zajęć, a kończąc 
na formie, w jakiej podsumują cały pobyt. Szkoła powinna zachęcać 
młodzież do podejmowania inicjatyw związanych z problematyką dru-
giej wojny światowej przez rozwijanie wewnętrznej gotowości do roz-
prawy z historią, rozumianej jako proces poznawczy i emocjonalny.

Warto podkreślić, że nie ma jednego właściwego sposobu czy idealnej 
metody uczenia się i przyswajania przez młodzież historii w muze-
ach – miejscach pamięci. Przy wyborze formy i metody pracy należy 
uwzględniać preferowane przez uczniów środki przekazu i ekspresji, 
indywidualne wymagania i potrzeby oraz dopasować je do ich możli-
wości zarówno intelektualnych, jak i emocjonalnych. Dlatego nauczyciel 
musi upewnić się, czy planowana wizyta w miejscu pamięci jest odpo-
wiednia dla danej grupy wiekowej i respektuje jej potrzeby edukacyjne 
oraz stopień posiadanej wiedzy.

Pobyt na terenie byłego obozu koncentracyjnego dostarcza odwie-
dzającym wielu możliwości poznawczych i doświadczeń odmiennych 
od typowej lekcji szkolnej. Kontakt z autentycznym miejscem i wyko-
rzystanie w pracy edukacyjnej oryginalnych reliktów może wzbudzić 
szczególną chęć poznania, wpływać na proces uczenia się oraz sty-
mulować zainteresowanie i motywacje uczniów. Trzeba jednak zazna-
czyć, że zajmowanie się historią obozu stwarza zarówno dla ucznia, 
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jak i nauczyciela sytuację obciążającą emocjonalnie. Uwaga ta odnosi 
się głównie do uczniów, którzy podczas wizyty w miejscu pamięci 
narażeni są często na przeżywanie silnych emocji. Przeżywanie tych 
emocji znajduje jednak swoje uzasadnienie dydaktyczne i wydaje się 
wręcz konieczne dla podjęcia produktywnego sporu z miejscem hi-
storycznym i jego przeszłością. Poprzez afektywny aspekt poznawania 
przeszłości łatwiej bowiem o zbudowanie pomostu z odległymi w czasie 
wydarzeniami historycznymi i budzenie poczucia empatii z ofi arami 
i ocalonymi. Czynniki emocjonalne mogą zatem zostać wykorzystane 
do zainicjowania procesu kształcenia. Dzięki temu wizyta edukacyjna 
może stać się ważna dla osobistego rozwoju jej uczestnika. Nauczyciel 
musi mieć tego świadomość i uwzględnić ten komponent projek tu 
w procesie przygotowania grupy do odwiedzenia miejsca pamięci. 
Ponadto powinien przed wizytą zastanowić się nad różnymi prak-
tycznymi sposobami działań, aby pomóc uczniom w przepracowaniu 
ich emocji.

Wraz z rozpoczęciem zajęć w muzeum następuje istotna zmiana 
w rozumieniu roli nauczyciela, niezależnie od tego, jak jest postrzegany 
przez uczniów w kontekście szkolnym (nauczyciel konkretnego przed-
miotu, wychowawca etc.). W zachodzącym procesie dydaktycznym staje 
się on opiekunem merytorycznym zarówno całej grupy, jak i każdego 
uczestnika z osobna, a zarazem partnerem wspomagającym wysiłek 
intelektualny i emocjonalny uczestników projektu. W tak rozumianej 
nowej roli zadaniem nauczyciela jest towarzyszenie uczniom w grupo-
wym procesie poznawczym, pomaganie w przezwyciężaniu trudności, 
lęków i napięć. Wymaga to stałej refl eksji w zakresie odbywającego się 
procesu uczenia, dynamiki grupy, a także namysłu nad strukturą i prze-
biegiem zajęć. Nauczyciel musi ponadto rozważyć, w jakim momencie 
uwzględni w swoim planie pracy wizytę w muzeum upamiętniania i jak 
zintegruje ją z pracą w klasie. Nawiązanie do treści omawianych w cza-
sie zajęć szkolnych, jeśli umożliwia to program szkolnego nauczania, 
wydaje się czynnikiem sprzyjającym osiągnięciu celów dydaktycznych 
w miejscu historycznym.
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Między rolą pracownika pedagogicznego a nauczyciela występują 
oczywiście istotne różnice. Dotyczą one głównie odpowiedzialności 
za realizację zadań merytorycznych związanych z samym projektem, 
a także kompetencji i możliwości wpływania na uczestników wizyty 
w muzeum – miejscu pamięci. Przekłada się to również na różne szan-
se w kształtowaniu procesu dydaktycznego i budowaniu z młodzieżą 
relacji zaufania. Duży wpływ na intensywność udziału w zajęciach, 
na indywidualne przepracowanie tematu historycznego, głębokość 
refl eksji grupowej oraz na wyrobienie wśród uczestników wizyty eduka-
cyjnej własnego stanowiska wobec przeszłości ma postawa pracownika 
pedagogicznego – jego charyzma, autentyczne zaangażowanie oraz 
siła przekonywania. Jest on postrzegany jako osoba, której kompe-
tencje i osobiste oddziaływanie mogą zapewnić uczestnikom zajęć 
od nalezienie orientacji w zmierzeniu się z trudną materią historyczną. 
Celem jego działań dydaktycznych jest stymulowanie uczniów do sa-
modzielnej pracy oraz inspirowanie kreatywnego podejścia do pozna-
wanych treści historycznych. Pracownik pedagogiczny tworzy zatem 
ramy organizacyjno-merytoryczne dla samodzielnego wysiłku ba-
dawczego uczestników zajęć edukacyjnych i umożliwia im realizację 
postawionych celów. Jego pozycja w procesie dydaktycznym ewoluuje 
w kierunku funkcji moderatora. Musi on posiadać niezbędną wiedzę 
merytoryczną oraz umiejętności związane z budowaniem narracyjnego 
przekazu muzealnego, zachęcać uczniów do krytycznej rozprawy z hi-
storią i stawiania własnych pytań oraz moderować dialog z przeszłoś-
cią i teraźniejszością. Odpowiada on również za stworzenie w trakcie 
zajęć odpowiedniej atmosfery pracy, która powinna dawać uczniom 
poczucie satysfakcji oraz budować świadomość wykonywania czegoś 
wyjątkowego.

Na pracowniku pedagogicznym muzeum spoczywa także odpowie-
dzialność wobec nauczyciela za przekazanie mu właściwych wskazó-
wek metodycznych i materiałów dydaktycznych w celu odpowiedniego 
przygotowania zajęć wstępnych i podsumowujących wizytę w miejscu 
pamięci.
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Wspólnym zadaniem nauczyciela i pracownika pedagogicznego jest 
natomiast uświadomienie uczniom zmiany ich roli w procesie uczenia 
się w muzeum upamiętniającym ofi ary nazizmu. W praktyce zdarza 
się często, że uczniowie biorący udział w pozaszkolnych zajęciach edu-
kacyjnych nie są przyzwyczajeni do aktywnych form pracy albo nie 
posiadają odpowiednich umiejętności uczenia się w takim środowisku 
dydaktycznym. Nauczyciel i pracownik pedagogiczny muszą więc wziąć 
odpowiedzialność za przygotowanie ucznia do wystąpienia w nowej 
roli i pomóc mu odnaleźć się w procesie uczenia. W przeciwieństwie 
do nauczania szkolnego uczniowie biorący udział w projekcie muzeal-
nym mogą bowiem współkształtować zarówno treści, jak i przebieg oraz 
organizację procesu pracy. Dotyczy to także prezentacji jej wyników – 
uczestnik projektu musi przedstawić własne pomysły i uzasadnić je oraz 
wyjaśnić swoje wybory i stanowisko. Tak rozumiana podmiotowość 
uczących się należy do najważniejszych postulatów pedagogiki pamięci. 
Pozwala uczniom nie tylko na nabycie wielu nowych umiejętności, 
ale także na włączenie się w nurt życia środowiska lokalnego – szkoły 
lub miejscowości, z której pochodzą. Niezbędne jest zatem wspieranie 
rozwoju społecznych kompetencji jednostki zarówno przez szkołę, jak 
i miejsce pamięci.

Ustalenie dokładnego podziału i zakresu zadań między pracownikiem 
pedagogicznym a nauczycielem przed rozpoczęciem projektu warunkuje 
udane przeprowadzenie wizyty na jej poszczególnych – organizacyjnych 
i merytorycznych – etapach. Całe przedsięwzięcie wymaga jednak ak-
tywnej partycypacji wszystkich jego uczestników – nauczyciela, pracow-
nika pedagogicznego i uczniów. Zasadniczo każdy program edukacyjny 
realizowany w muzeum upamiętniania powinien obejmować kilka faz, 
które stanowią jego integralny składnik1. Do najważniejszych z nich, 
niezależnie od wybranej formy i metody pracy, należą:

1 Praktyczny opis różnych faz projektu zawiera publikacja „Ludzie ludziom…” – 
z przeszłości uczymy się na przyszłość. Polsko-niemiecki projekt edukacyjny zrealizowa-
ny w Państwowym Muzeum na Majdanku w dniach 20–25 maja 2007 roku, Lublin 2009.
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1. Przygotowanie

Faza przygotowawcza musi uwzględnić aspekty organizacyjne, meryto-
ryczne i metodyczne. Przed podjęciem decyzji o wyborze przewodniego 
tematu wizyty studyjnej w muzeum upamiętniania nauczyciel powinien 
przeprowadzić rozmowę z uczniami na temat ich motywacji, osobis-
tych zainteresowań i wątpliwości. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest 
sporządzenie krótkich wypowiedzi w formie pisemnej i ich prezentacja 
na forum klasy. Jest to ważne dla stworzenia w grupie atmosfery sprzy-
jającej wizycie edukacyjnej, a także dla lepszego zrozumienia decyzji 
uczniów. Ponadto tego rodzaju wypowiedzi będą stanowić użyteczny 
materiał porównawczy w fazie podsumowania projektu.

Sukcesowi dydaktycznemu w edukacji pozaszkolnej sprzyja znale-
zienie i sformułowanie jasnego celu działań projektowych oraz stwo-
rzenie stabilnej platformy motywacyjnej. Zasadza się to na współpracy 
nauczyciela z uczniami, wspieranej przez pedagoga muzealnego. Na jej 
komponenty składają się: autentyczne zainteresowanie sporem z prze-
szłością, chęć uczestniczenia w pracy zespołowej, atrakcyjny model 
pracy i formy wykonania fi nalnego produktu całego przedsięwzięcia 
(wystawa, relacja internetowa, fi lm etc.). Ogólnym celem wstępnych 
przygotowań do  wizyty w  miejscu pamięci jest próba znalezienia 
zróżnicowanych dróg dotarcia do historycznego tematu. Nauczyciel 
ma za zadanie zachęcić potencjalnych uczestników wizyty w muze-
um upamiętniania do poszukiwania śladów przeszłości, np. w swojej 
rodzinie, aby w ten sposób wzmocnić ich motywację i przyczynić się 
do powstania osobistych odniesień do historii. Innym sposobem osiąg-
nięcia tego celu może być odkrywanie fragmentów przeszłości swojej 
miejscowości (np. wizyta na zabytkowym cmentarzu) czy istniejących 
form upamiętnienia (pomniki, tablice pamiątkowe). Może to skłonić 
uczniów do stawiania indywidualnych pytań i rozpocząć proces pracy 
nad pamięcią. W sferze merytorycznej nauczyciel powinien przekazać 
młodzieży wstępne informacje dotyczące historycznego miejsca, któ-
re planuje odwiedzić, lub, inicjując proces aktywizowania uczniów, 
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wspólnie z nimi przygotować taką informację. Musi ona odpowiadać 
ich intelektualno-emocjonalnym możliwościom i potrzebom. Wska-
zane jest, aby metodę i treści wybrać po konsultacji z pracownikiem 
pedagogicznym muzeum. Uczniowie muszą być świadomi, dokąd jadą, 
i wiedzieć, jakie znaczenie ma dane miejsce pamięci dla regionu, kraju, 
a niekiedy także dla kultury pamięci w wymiarze ponadnarodowym.

Pedagog muzealny powinien zostać zaproszony do udziału we wstęp-
nej fazie projektu, aby przedstawić możliwości edukacyjne i omówić 
metody pracy oraz oczekiwania wobec uczestników programu z punktu 
widzenia muzeum i samego procesu dydaktycznego. Do jego zadań 
należy również wyjaśnienie uczniom, jak rozumieć współcześnie rolę 
muzeum – miejsca pamięci. Wspólnie z pracownikiem pedago gicznym 
nauczyciel musi ponadto ustalić, jakie struktury komunikacyjne zosta-
ną wykorzystane przy podsumowaniu poszczególnych punktów pro-
gramu i całego projektu (rozmowa plenarna, wypowiedzi pisemne etc.).

Odkrycie przez uczniów osobistego znaczenia historii, odniesienia 
rodzinne lub związane z miejscem zamieszkania, ciekawość, emo-
cjonalna konfrontacja z przeszłością to czynniki, które wzmacniają 
motywację do odbycia wizyty w miejscu pamięci. Zarówno pedagog 
muzealny, jak i nauczyciel mają za zadanie pomóc uczniom w wypra-
cowaniu i uświadomieniu sobie własnych potrzeb, lęków i niepewności 
oraz oczekiwań wobec planowanego projektu już w jego wstępnej fazie.

2. Realizacja

Jest to kluczowy etap całego przedsięwzięcia edukacyjnego, dlatego jego 
przeprowadzenie wymaga dużego wysiłku intelektualnego, merytorycz-
nego i emocjonalnego ze strony pracownika pedagogicznego i nauczy-
ciela. Współdziałanie obu partnerów ma na celu stworzenie uczniom jak 
najlepszych warunków uczenia się przez odkrywanie i twórczą pracę.

Pedagog muzealny przejmuje odpowiedzialność za stworzenie właś-
ciwego środowiska pracy, zapewnienie materiałów dydaktycznych 
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i organizację zajęć. Dobór materiałów i źródeł historycznych ma umoż-
liwić uczestnikom projektu analizowanie historii, prowadzone z wielu 
perspektyw (np. z perspektywy ocalonych, sprawców, z perspektywy 
narodów – Polaków, Żydów, innych grup ofi ar). Pracownik pedago-
giczny zapoznaje uczniów również z historią obozu, z zachowanymi 
pozostałościami i artefaktami. Relikty obozowe pomagają uczniom 
lepiej odczuć atmosferę miejsca, sprzyjając tym samym procesowi po-
znawczemu. Rolą opiekuna merytorycznego ze strony muzeum jest 
uświadomienie uczestnikom zajęć, że opracowując dany temat, muszą 
podjąć wysiłek poszukiwania i odkrywania swojej prawdy o historii. 
Należy odwołać się przy tym do zasady wielostronności historii i wie-
lości interpretacji. Pracownik pedagogiczny nie wyręcza zatem uczniów 
w ich wysiłku poznawczym i nie stara się wpływać na wynik ich pracy, 
lecz tworzy przestrzeń do studiowania i refl eksji. Odpowiada jednak 
za zgodność przygotowywanych treści historycznych z najnowszymi 
wynikami badań naukowych.

W samym procesie pracy projektowej, który służy nie tylko zaj-
mowaniu się historią, ale także przepracowaniu wrażeń i emocji, na-
uczyciel powinien na bieżąco wspierać uczniów i służyć im swoim 
doświadczeniem – wyjaśniać powstające problemy, pomagać w ich 
przezwyciężeniu. Ponieważ z reguły dobrze zna swoich uczniów, po-
trafi  lepiej od pracownika pedagogicznego zdiagnozować ich potrzeby, 
preferencje i ewentualne trudności w obcowaniu z materią historyczną. 
Uczestnik zajęć powinien uświadomić sobie własne uczucia i emocje 
oraz podzielić się nimi z opiekunami projektu i kolegami biorącymi 
udział w projekcie. Uczniowie, podejmując wysiłek badawczy, przy-
swajają nie tylko historię danego obozu, ale muszą także wypracować 
własną pozycję i rozumienie historii oraz uczyć się wyrażać zdobyte 
doświadczenia w formach, które odpowiadają ich wrażliwości i umie-
jętnościom (plakat, tekst, przedstawienie multimedialne, artystyczne, 
fotografi czne etc.). Nauczyciel nie powinien narzucać swojego punktu 
widzenia w tym zakresie, ale dać uczniom szansę znalezienia własnego 
środka ekspresji.
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Centralne pytanie, jakie pedagog muzealny i nauczyciel powinni 
postawić uczestnikom (i jednocześnie zachęcić ich do szukania na nie 
odpowiedzi), można sformułować w następujący sposób: Co wspólne-
go ze mną mają dzisiaj poznawane wydarzenia historyczne? Pytanie 
to oferuje punkty styczne ze współczesnymi realiami społecznymi i może 
być inspiracją do podjęcia refl eksji nad indywidualnym i zbiorowym 
sensem pamięci. Próba odpowiedzi (negatywna lub pozytywna) zmierza 
do sformułowania osobistego odniesienia (lub jego braku) do historii 
i usytuowania się ucznia w publicznym dyskursie pamięciologicznym.

3. Podsumowanie

Etap podsumowujący, w którym biorą udział wszyscy opiekunowie 
projektu, ma na celu umożliwienie uczniom spojrzenia z dystansu 
na swoje przeżycia i zdobytą wiedzę. Po projektach, których rezulta-
tem jest powstanie produktu, uczniowie i prowadzący zespół oceniają 
wyniki pracy i przygotowują ich prezentację w wybranym miejscu 
(szkoła, Internet, klub młodzieżowy etc.). Nauczyciel musi pamiętać, 
że ważniejsza od miejsca prezentacji jest forma, tzn. aktywny sposób 
przedstawienia wyników pracy i możliwość wejścia uczniów w dia-
log z publicznością. Jedynie w publicznym sporze uczestnik projektu 
ma szansę na prezentację i obronę swoich poglądów, motywacji i decyzji. 
Oprócz omówienia „materialnych” wyników pracy uczniowie winni 
także przemyśleć wrażenia i doświadczenia, wyartykułować je oraz 
uzasadnić własne stanowisko. Jest to warunek przejścia od krytycznego 
sporu z przeszłością do procesu kształtowania i rozwijania nowoczesnej 
świadomości historycznej i budowania odniesień do teraźniejszości. 
W ten sposób można ułatwić uczniom przeniesienie uzyskanej wiedzy 
i zdobytych doświadczeń do świata dzisiejszego. Wspierająca rola na-
uczyciela w tym procesie polega na uwzględnieniu przez niego opinii 
i uwag uczniów na temat omawianych kwestii. Ponieważ celem działań 
dydaktycznych jest kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych 
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obywateli, nauczyciel powinien zagwarantować młodzieży biorącej 
udział w projekcie możliwość dyskusji i odpowiedzieć na jej zaintereso-
wanie poszczególnymi tematami. Ważne jest przy tym, aby 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.

Nauczyciel może też zainicjować rozmowę na temat współczesnych 
form ksenofobii, 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 im. Niezbędne jest 
również przygotowanie przez nauczyciela i pedagoga muzealnego an-
kiety ewaluacyjnej, która pozwoli na usystematyzowaną ocenę zajęć 
z punktu widzenia uczniów. Możliwość wypowiadania przez uczestni-
ków krytycznych uwag i opinii leży w interesie prowadzących zajęcia, 
ponieważ pozwala na wprowadzenie korekt i udoskonaleń przy orga-
nizacji kolejnych przedsięwzięć edukacyjnych.

Efekty działań pedagoga muzealnego i nauczyciela można najczęściej 
ocenić dopiero z perspektywy dłuższego czasu. Wynika to głównie 
z faktu, że kształcenie historyczne w miejscu pamięci dotyczy w dużym 
stopniu procesów świadomościowych, a zmiany w tym zakresie wy-
magają nie tylko czasu, ale także wysiłku trzeciej strony, czyli ucznia. 
Pedagog muzealny i nauczyciel muszą ponadto zaakceptować fakt, 
że wynik spotkania z historią w miejscu autentycznym – niezależnie 
od założonych celów dydaktyczno-wychowawczych – pozostaje otwarty 
i trudny do przewidzenia. Co więcej, to uczestnik projektu rozstrzygnie, 
które elementy przeżytego doświadczenia uzna za własne i przypisze 
im normatywne oraz praktyczne znaczenie w swoim życiu. Natomiast 
dające się bezpośrednio zmierzyć korzyści z udziału w projekcie od-
noszą się najczęściej do przyswojonej przez niego wiedzy, osobistych 
przeżyć i wrażeń.

Aby jednak wspierać potencjalne, długotrwałe oddziaływanie pro-
jektu, nauczyciel powinien zachęcać uczniów do włączenia się w inne 
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działania związane z tematyką historyczną i współczesną (np. prowa-
dzenie badań dotyczących historii swojej miejscowości, podjęcie pracy 
przewodnika czy odbycie wolontariatu lub praktyki w miejscu pamię-
ci, zaangażowanie się w projekty społeczne i pomoc potrzebującym). 
Również w tym zakresie ostateczna decyzja leży po stronie ucznia, ale 
dobrze uargumentowane sugestie ze strony nauczyciela mogą odegrać 
tutaj ważną rolę.

Zakres, treść i  intensywność przygotowania, przeprowadzenia 
i ewaluacji projektu zależą od wybranej formy pobytu w muzeum – 
miejscu pamięci i podlegają uzgodnieniom. Jednak nadrzędnym ce-
lem współdziałania nauczyciela i pedagoga muzealnego powinno być 
kształtowanie w młodym pokoleniu postawy aktywnej pamięci. Dzięki 
kreatywnej i twórczej partycypacji w projektach muzealnych uczest-
nicy mają możliwość uzyskania wpływu na współtworzenie nowego 
rodzaju pamięci – pamięci kulturowej, a tym samym na powstawanie 
zróżnicowanych form upamiętniania ofi ar drugiej wojny światowej. 
Może się do tego przyczynić dobrze przygotowana i przeprowadzona 
wizyta edukacyjna w miejscu upamiętniania. Jej warunkiem jest udana 
współpraca między szkołą a muzeum.





Wiesław Wysok, Ewa Bąbol

Wizyty studyjne w praktyce edukacyjnej 
Państwowego Muzeum na Majdanku 

– formy, cele i metody pracy

1. Zwiedzanie stałej wystawy historycznej i terenu byłego obozu 
na Majdanku

Zdecydowana większość uczniów odwiedza Państwowe Muzeum 
na Majdanku w ramach kilkugodzinnej wizyty. Ten sposób spotkania 
z przeszłością będzie zapewne nadal najczęściej praktykowaną formą 
zwiedzania muzeów – miejsc pamięci. Pobyt w muzeum może mieć 
jednak różny przebieg. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów 
i spełniając standardy nowoczesnej edukacji historycznej, Muzeum 
na Majdanku wypracowało alternatywne modele dydaktyczne wizyty 
studyjnej. Ich wspólnym mianownikiem jest zasada aktywizowania 
uczniów, podkreślająca konieczność samodzielnego uczenia się i an-
gażowania w poznawanie historii. Z punktu widzenia efektywności 
edukacyjnej i wychowawczej pobyt w muzeum upamiętniania powi-
nien wyjść poza standardowe oprowadzanie, które obejmuje zazwyczaj 
przejście przez wystawę historyczną i część obiektów obozowych oraz 
projekcję fi lmu dokumentalnego. Przedstawione poniżej propozycje 
dydaktyczne stawiają sobie za cel umożliwienie młodzieży kreatywnego 
podejścia do historii i wspieranie refl eksji nad znaczeniem pamięci prze-
szłości i upamiętniania ofi ar dyktatury nazistowskiej na płaszczyźnie 
historycznej i współczesnej.
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1.1. Wizyta poszerzona o aspekty kognitywno-emocjonalne

Kilkugodzinny pobyt (ok. 3 godzin) w muzeum – miejscu pamięci może 
przynieść korzyści dydaktyczne i wychowawcze, jeśli nie ogranicza się 
jedynie do popularyzacji wiedzy o obozie, lecz zakłada oddziaływanie 
na sferę poznawczą i afektywną. Wymierny efekt edukacyjny wizyty 
zależy w dużej mierze od zastosowanej metody pracy, formy narracji 
historycznej, profesjonalizmu pracownika pedagogicznego, a także 
od przygotowania i stopnia motywacji uczestników wizyty.

Przekaz muzealny w trakcie pobytu na terenie byłego obozu na-
zistowskiego powinien docierać do uczniów na poziomie poznaw-
czym, emocjonal nym i refl eksyjnym. W pierwszym przypadku cho-
dzi o zarysowanie ogólnego kontekstu historycznego, przyswojenie 
i zrozumienie przez młodzież wydarzeń historycznych w ich przy-
czynowo-skutkowym kontekście. Poziom emocjonalny ma umożliwić 
uczestnikom wizyty inne niż w szkole „doświadczenie i prze życie” 
historii, generować osobistą identyfi kację z poznawanymi treściami 
oraz empatię z ofi arami i ocalonymi. Sprzyja temu samo przebywanie 
w autentycznej przestrzeni historycznej, jej niepowtarzalna aura i ob-
cowanie ze śladami przeszłości – budynkami, reliktami i artefaktami. 
Wychodząc od kognitywno-emocjonalnego przekazu muzealnego, 
pracownik pedagogiczny może za inspirować uczniów do namysłu 
nad „oglądaną” historią, a tym samym połączyć proces poznawczy 
z głębszą refl eksją, która obejmie formułowanie wniosków i pytań 
ważnych z perspektywy młodych ludzi, np.: czym jest pamięć? Jakie 
są jej reprezentacje? Co ja mam z tym wspólnego jako jednostka i oby-
watel?

Pracownik pedagogiczny powinien zastosować w przekazie muze-
alnym odpowiednie kryteria metodyczne. Do najważniejszych z nich 
można zaliczyć: prezentację poglądową (uplastycznienie narracji histo-
rycznej), budowanie sytuacyjności (identyfi kacja z ofi arami i ocalony-
mi), identyfi kację negatywną ze sprawcami (spór o motywy ich zbrod-
niczych działań) oraz przeniesienie doświadczeń i treści historycznych 
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do współczesnego kontekstu (refl eksja o znaczeniu przeszłości i pamięci 
dla młodego pokolenia).

Metoda pracy polega na aktywizowaniu uczniów w czasie przej-
ścia przez stałą wystawę historyczną i teren byłego obozu oraz wejścia 
z tymi przestrzeniami w dialog. W ten sposób pracownik pedagogiczny 
próbuje stworzyć płaszczyznę do stawiania przez młodzież własnych 
pytań. W czasie kilkugodzinnej wizyty edukacyjnej można bowiem 
wprowadzić elementy rozmowy kształcącej, odwołać się do ogólnej 
wiedzy uczniów i ich umiejętności samodzielnego myślenia, stawiać pod 
znakiem zapytania stereotypowe wyobrażenia. Ma to na celu przeciw-
działanie pasywnej percepcji historii i zachęcenie młodzieży do dyskusji 
na temat przyswajanych treści.

Warunkiem wstępnym powodzenia dydaktycznego jest odpowiednie 
zmotywowanie uczniów do odwiedzenia muzeum – miejsca pamięci, 
poznanie ich wątpliwości, lęków oraz oczekiwań związanych z samą 
wizytą. Ponadto w czasie przygotowań do niej młodzież powinna za-
poznać się z ogólną historią obozu na Majdanku, określić własne pola 
zainteresowań i zastanowić się nad zagadnieniami, którymi chciałaby 
się zająć intensywniej w czasie zwiedzania muzeum. Pomocne w rea-
lizacji tego celu byłoby zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi 
(relacje więźniów, fi lmy dokumentalne etc.) lub ze stroną internetową 
Muzeum na Majdanku (www.majdanek.eu). Ważne jest także ustalenie, 
wspólnie przez uczniów i nauczyciela, formy uczczenia pamięci ofi ar 
obozu (zapalenie zniczy, recytacja wiersza etc.). Powyższe czynniki 
budują poczucie współodpowiedzialności uczniów za wizytę w miejscu 
pamięci, tworzą dobrą atmosferę i sprzyjają integracji klasy.

1.2. Odkrywanie miejsca historycznego. Wizyta połączona 
z indywidualnym odkrywaniem reliktów i pozostałości obozowych

Na ten model dydaktyczny wizyty studyjnej, której przeprowa dzenie 
trwa ok. 3 godzin, składają się: projekcja fi lmu dokumentalnego o obozie 
KL Lublin, przejście przez stałą wystawę historyczną z pracownikiem 
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pedagogicznym oraz samodzielne odkrywanie przez uczniów miejsc 
i zdarzeń związanych z konkretnymi, zachowanymi na terenie miejsca 
pamięci poobozowymi reliktami (budynki, place, artefakty). W pierw-
szej fazie wizyty pedagog muzealny zapoznaje młodzież z dziejami Maj-
danka. Następnie uczestnicy zajęć, podzieleni na kilka grup, otrzymują 
materiały dydaktyczne. Zawierają one plan obozu, krótkie informacje 
o poszczególnych miejscach i zachowanych budynkach obozowych. 
Główną część materiałów stanowią relacje ocalonych, opisujące z ich 
perspektywy wydarzenia i obiekty. Uczniowie, „wędrując” po miejscu 
pamięci, mają za zadanie odszukać opisane w materiałach miejsca-
-obiekty i skonfrontować ich obecny stan z relacjami ocalonych. Swoimi 
wrażeniami i wnioskami dzielą się z rówieśnikami na zakończenie 
wizyty w Muzeum lub w szkole w czasie podsumowania projektu.

Istotą poszukiwań śladów przeszłości nie jest jedynie uzyskanie ko-
lejnych informacji, lecz zmierzenie się z historią i jej reprezentacjami 
zapisanymi w materialnych pozostałościach i artefaktach. Młodzież 
zyskuje ponadto możliwość indywidualnego i twórczego doświad-
czenia historii, co może zaowocować pytaniami o znaczenie pamięci 
w jej życiu oraz inspirować do namysłu nad współczesnymi formami 
upamiętniania. Uczniowie, oprócz przestrzeni poznawczej Muzeum 
(ekspozycja muzealna, ofi cjalna narracja historyczna), przebywają także 
w przestrzeni emocjonalnej (twórcze myślenie, indywidualne doświad-
czenia i obrazy pamięci z domu rodzinnego), w której mogą stawiać 
pytania i tworzyć własne odniesienia do historii.

1.3. Z rampy do obozu. Śladami ofi ar i ocalonych

Kolejny model dydaktyczny wizyty edukacyjnej ma na celu poszerze-
nie perspektyw – przestrzennej, poznawczej i afektywnej, z których 
młodzież poznaje historię KL Lublin. Model ten zakłada włączenie 
do programu zwiedzania obszaru pozamuzealnego, tj. terenu bocznicy 
kolejowej, gdzie przybywały pociągi z deportowanymi na Majdanek, 
oraz drogi, którą szli do obozu. Motywem przewodnim jest doświad-
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czenie drogi oraz odkrywanie znaczeń i śladów pamięci w zmienionej 
topografi i miejsc historycznych. Uczniowie mogą odtwarzać przy tym 
losy osadzonych na Majdanku ludzi na wielu etapach ich obozowego 
życia. Struktura programu przeznaczonego dla szkół ponadgimnazjal-
nych, którego realizacja trwa ok. 6 godzin, składa się z kilku tematycz-
nych komponentów.

Wizyta studyjna rozpoczyna się od spotkania uczniów, nauczyciela 
i pracownika pedagogicznego na ul. Wrońskiej, gdzie znajdowała się 
bocznica kolejowa (ok. 2 kilometry od obozu na terenie tzw. Flugplatzu). 
Ma to charakter konfrontacji z miejscem historycznym, które uległo za-
sadniczym przeobrażeniom. Uczniowie otrzymują materiały dydaktycz-
ne z fragmentami relacji byłych więźniów Majdanka, opisujące warunki 
transportu, przybycie do Lublina oraz sytuację w trakcie marszu do obo-
zu. Czytane przez uczestników zajęć fragmenty wspomnień mają na celu 
przybliżenie – z perspektywy ocalonych – zarówno samych wydarzeń, 
jak i ich atmosfery. Kolejny punkt programu obejmuje poznanie obecne-
go kształtu upamiętnienia drogi, którą pędzono do obozu na Majdanku 
tysiące deportowanych do Lublina kobiet, mężczyzn i dzieci – tablicy 
przy wiadukcie kolejowym. Służy to wywołaniu refl eksji i dyskusji nad 
adekwatnością takiego upamiętnienia oraz poszukiwaniu własnych 
pomysłów. Wypracowanie nowych propozycji w tym zakresie, zgodnych 
z wrażliwością i wyobrażeniami współczesnego młodego człowieka, 
może być jednym z wyzwań i zadań dla uczestników wizyty edukacyjnej.

W czasie przejścia do Muzeum uczniowie włączają się aktywnie 
w działania projektowe. Ich zadaniem jest przeprowadzenie w małych 
grupach krótkich wywiadów z osobami, które mieszkają w sąsiedz-
twie Drogi Męczenników Majdanka i byłego obozu. Pytania, dotyczą-
ce wiedzy i pamięci o wydarzeniach związanych z funkcjonowaniem 
KL Lublin, uczniowie ustalają przed rozpoczęciem projektu w konsulta-
cji z osobami prowadzącymi projekt – z pracownikiem pedagogicznym 
i opiekunem ze strony szkoły. Celem działań sondażowych jest uzyskanie 
informacji o tym, czy i w jakim stopniu Majdanek i jego historia obecne 
są w świadomości lublinian mieszkających w pobliżu dawnego obozu.
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Następny etap projektu odbywa się w Muzeum na Majdanku, gdzie 
młodzież na podstawie fi lmu dokumentalnego i wystawy historycznej 
poznaje dzieje KL Lublin. Ta faza wizyty kończy się samodzielnym 
poszukiwaniem przez uczniów miejsc i odtwarzaniem zdarzeń zwią-
zanych z zachowanymi reliktami obozowymi (wybrane baraki i inne 
pozostałości). Służą temu przygotowane przez pracownika pedagogicz-
nego materiały dydaktyczne. Podsumowanie całego projektu obejmuje 
przede wszystkim merytoryczną ocenę jego przebiegu, a także przed-
stawienie pomysłów uczniów w zakresie nowych form upamiętniania 
ofi ar Majdanka.

Metodyka pracy zorientowana jest na kreatywne uczenie się, aktywną 
percepcję historii i wspieranie pracy pamięci. Uczniowie są konfronto-
wani z wydarzeniami historycznymi oraz z formami ich upamiętniania. 
Dzięki temu mają okazję do indywidualnego kształtowania przebiegu 
wizyty, stając się odpowiedzialnymi i aktywnymi podmiotami proce-
su poznawczego. Służy to wywołaniu u młodzieży poczucia wpływu 
na współtworzenie nowej kultury pamięci.

1.4. W roli przewodnika

Kolejną formą kilkugodzinnej wizyty edukacyjnej przeznaczonej dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych jest zwiedzanie z aktywnym udzia-
łem młodzieży. W tym przypadku pracownik pedagogiczny nie jest 
jedynym źródłem informacji o obozie, pełni raczej funkcję moderatora 
projektu. Na przeprowadzenie takich zajęć należy przeznaczyć ok. 4 go-
dzin. Mają one następujące cele:

– poznawanie historii obozu koncentracyjnego na Majdanku i losów 
uwięzionych w nim osób oraz polityki hitlerowskiej na terenie okupo-
wanych ziem polskich,

– rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy z materiałem źródło-
wym i selektywnego doboru informacji,

– kształtowanie umiejętności budowania zwartej i syntetycznej wy-
powiedzi.
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Przejście przez wystawę historyczną poprzedza praca z materiałami 
źródłowymi, głównie z relacjami byłych więźniów i opracowaniami 
popularnonaukowymi. Dotyczą one wybranych zagadnień związanych 
z funkcjonowaniem Majdanka, na podstawie których można zbudować 
ogólny obraz historii obozu. Tematy opracowywane przez młodzież to: 
przyjęcie transportu więźniarskiego, warunki życia i pracy w obozie, 
formy oporu. Szczególną uwagę poświęca się najmłodszym więźniom – 
dzieciom żydowskim, białoruskim i polskim. Uczestnicy zapoznają się 
także z biografi ami kilku członków załogi obozowej. Ważną rolę pełni 
przy tym poznanie motywów ich postępowania i kwestia odpowiedzial-
ności za udział w zbrodniach. Po zapoznaniu się z materiałami młodzież 
przygotowuje kilkuminutowe wystąpienia i wyrusza z pracownikiem 
pedagogicznym w przestrzeń muzealną, gdzie w wybranych przez 
niego miejscach odtwarza i komentuje zebrane wcześniej informacje.

Uczniowie biorący udział w zajęciach doceniają możliwość samo-
dzielnej pracy z materiałem źródłowym oraz występowania w roli prze-
wodnika. Warto także podkreślić, że czytanie relacji, poprzedzające 
oprowadzanie, kruszy barierę emocjonalną w zetknięciu z przestrzenią 
obozową i pozwala na bardziej świadomy udział w zwiedzaniu. Uczest-
nicy aktywnego zwiedzania z I LO w Lublinie tak podsumowali swoje 
wrażenia:

Moim zdaniem warsztaty na Majdanku były bardzo dobrym pomysłem, 
ponieważ poszerzyły moje wiadomości zdobyte w szkole i pozwoliły poznać 
bliżej historię obozu na podstawie relacji więźniów. Podobała mi się forma 
warsztatów, tj. każda grupa przygotowuje informacje na dany temat i później 
wciela się w rolę przewodnika. To była moja ulubiona część. Bardzo interesujące 
były dokumenty, z których zbieraliśmy informacje.

Uczennica, lat 17

Praca z materiałami źródłowymi oraz wcielenie się w rolę przewodni-
ków to bardzo dobry pomysł, który pomógł nam lepiej zrozumieć historię 
tego tak ważnego dla nas miejsca oraz pozwolił nam podzielić się własnymi 
spostrzeżeniami na forum klasy. Wszyscy byli zaangażowani i zmobilizowani, 
dlatego uważam te warsztaty za owocne.

Uczennica, lat 18
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Warsztaty, które odbyły się na Majdanku, były bardzo kształcące i ciekawe. 
Pozwoliły mi bliżej poznać i zrozumieć historię tego miejsca. Szczególnie po-
dobała mi się praca grupowa nad tekstami źródłowymi oraz możliwość bycia 
przewodnikiem dla reszty klasy.

Uczeń, lat 18

Należy podkreślić, że wszystkie przedstawione modele kilkugodzin-
nej wizyty studyjnej nie mogą zostać zorganizowane i przeprowadzone 
w sposób spontaniczny. Wymagają dłuższego merytorycznego i orga-
nizacyjnego przygotowania, konsultacji z pracownikiem pedagogicz-
nym Muzeum, a także końcowej ewaluacji i przedstawienia wyników 
zrealizowanego przedsięwzięcia.

2. Dzień studyjny

Jednym z tematów poruszanych w czasie projektów edukacyjnych na te-
mat historii KL Lublin jest problematyka związana z postawami spraw-
ców – osób biernie i aktywnie biorących udział w stosowaniu terroru 
wobec więźniów obozów koncentracyjnych. Koncepcja dydaktyczna 
zajęć poświęconych członkom obozowej załogi SS nawiązuje do jednego 
z postulatów pedagogiki pamięci, który zakłada, że uczniowie, oprócz 
budowania empatii i identyfi kacji pozytywnych z ofi arami, powinni 
mieć możliwość skonfrontowania się także z biografi ami negatywny-
mi. Ten rodzaj identyfi kacji negatywnej, psychologicznie trudniejszy 
do przyjęcia, pozwala jednak na poszerzenie perspektywy zarówno 
historycznej, jak i poznawczej.

Podstawowymi celami zajęć o sprawcach są:
– poznanie sylwetek wybranych członków załogi SS z obozu na Maj-

danku,
– zapoznanie się z teoriami wyjaśniającymi motywy udziału ludzi 

w zbrodniczych działaniach,
– uświadamianie młodzieży mechanizmów, które warunkują zacho-

wania nacechowane agresją i przemocą,
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– uczenie odpowiedzialności za swoje wybory, asertywności i non-
konformizmu,

– krytyczna refl eksja nad własnymi zachowaniami i postawami wo-
bec innych ludzi.

Zajęcia trwają ok. 3 godzin i mają charakter pogłębionej refl eksji 
o obozach koncentracyjnych. Przeznaczone są dla uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych, którzy wcześniej odwiedzili Muzeum na Majdanku 
i dysponują ogólną wiedzą o historii obozu KL Lublin. W dłuższym 
wariancie (ok. 5 godzin) zajęcia można przeprowadzić z grupą, która nie 
odbyła wizyty w Muzeum, i połączyć ze zwiedzaniem stałej wystawy 
historycznej i terenu obozu. Z uwagi jednak na trudną problematykę 
zajęć pobyt w Muzeum należy poprzedzić odpowiednim przygoto-
waniem, rozpoznaniem zainteresowań, motywacji oraz możliwości 
intelektualnych potencjalnych uczestników projektu.

Pytania: czy naziści, planując i realizując swoje zbrodnie, byli nor-
malni? Jakie są psychospołeczne mechanizmy, które zwykłych ludzi 
zmieniają w morderców? – stały się centralnym tematem warszta-
tów „Sprawcy. Zwyczajni ludzie czy entuzjastyczni wykonawcy Ho-
lokaustu?”. W lutym 2011 roku wzięli w nich udział uczniowie IX LO 
w Lublinie. Uczestnicy zajęć, podzieleni na grupy, zajmowali się dwoma 
modułami tematycznymi. Jedna grupa zgłębiała biografi e członków 
załogi SS w KL Lublin (dwóch członków sztabu komendantury, lekarza 
obozowego oraz dwóch nadzorczyń z obozu kobiecego). Uczniowie 
skupiali się przede wszystkim na ich życiu przed wojną, motywach, 
jakimi kierowali się, wstępując do SS lub służby w obozie koncentra-
cyjnym. Szczególną uwagę zwracali przy tym na postępowanie tych 
osób w obozie na Majdanku. Podczas zajęć próbowali ustalić, jakie 
były główne przyczyny okrutnego zachowania członków załogi SS 
wobec więźniów.

Kolejna grupa uczniów analizowała teoretyczne koncepcje psycholo-
giczno-historyczne, wyjaśniające zachowania sprawców. Jedna z nich – 
hipoteza dyspozycyjna – wychodzi z założenia, że zachowanie ludzkie 
można wytłumaczyć cechami charakteru. Istnieją tzw. osobowości 
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autorytarne, podatne na wpływ charyzmatycznych przywódców, które 
charakteryzuje skłonność do uproszczonego myślenia o świecie. Takie 
osoby wykazują duży potencjał brutalności i agresji, szczególnie wobec 
osób odmiennych pod względem kulturowym lub etnicznym. Kolejna 
interpretacja – hipoteza sytuacyjna – opiera się natomiast na założeniu, 
że istnieje duża zależność między postawą i zachowaniem człowieka 
a warunkami i okolicznościami, w jakich działa. Zwolennicy tej teorii 
podkreślają, że czynniki sytuacyjne, sprawowane funkcje społeczne 
i aktualnie obowiązujące normy odgrywają większą rolę niż indywidu-
alne cechy charakteru. Inni badacze, wskazując na czynniki ideologicz-
ne (rasizm, antysemityzm), uważają, że większy wpływ na zachowanie 
sprawców miały takie przyczyny, jak presja ze strony grupy, chęć dopa-
sowania się, gotowość do posłuszeństwa wobec autorytetu, brutalizacja 
spowodowana wojną oraz uprzedmiotowienie ofi ar.

Na zakończenie zajęć odbyła się dyskusja podsumowująca wyniki 
pracy w grupach roboczych. Uczniowie stwierdzili, że bez ideologicznej 
indoktrynacji, długotrwałej propagandy rasistowskiej i antysemickiej, 
która wzmacniała przekonanie o niemieckiej wyższości rasowej, ludo-
bójstwo na Żydach, Polakach i innych narodach nie byłoby możliwe. 
Z drugiej strony, wpływ na zachowanie sprawców miały niewątpliwie 
takie czynniki, jak podporządkowanie się rozkazom, presja grupy, chęć 
zrobienia kariery czy cechy charakteru (bezwzględność, brutalność, 
niestabilność emocjonalna, autorytarna mentalność).

Uczestnicy projektu doszli do wniosku, że okrutne cechy uwidocz-
niały się w konkretnych sytuacjach i w następujący sposób podsumo-
wali zajęcia:

Na dzisiejszej lekcji dowiedziałam się, że cechy charakteru nie mają bezpo-
średniego wpływu na to, kim człowiek się staje, gdyż z natury nie jest on zły. Nie 
rodzi się agresywny. To otoczenie i warunki wpływają na rozwój jakiejś cechy, 
która siedzi głęboko w psychice człowieka, a ujawni się dopiero w dogodnych 
warunkach.

Uczennica, lat 17
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Cieszę się, że mogłam uczestniczyć w tych zajęciach, ponieważ pogłębiłam 
swoją wiedzę na temat życia obozowego, mogłam poznać ludzi, którzy począt-
kowo byli normalni, tacy jak my, nawet w podobnym wieku, tylko jeden czynnik 
albo coś innego spowodowało, że stali się oprawcami innych. Podczas tych zajęć 
zrozumiałam, że trzeba być ostrożnym w podejmowaniu decyzji życiowych, 
a także, że inny człowiek może być wobec drugiego katem.

Uczennica, lat 18

Zrozumiałam, że nie ma granicy, której człowiek by nie przekroczył, nie 
ma rzeczy, której by nie zrobił. Okrucieństwo i zło nie jest zjawiskiem natu-
ralnym. To celowe, zamierzone, świadome dążenie człowieka do zadawania 
bólu drugiemu człowiekowi.

Uczennica, lat 18

Ja sama dostrzegłam, że główną przyczyną zachowania sprawców jest chęć 
zrobienia kariery, presja grupy, która prowadzi do zatracenia wartości czło-
wieka.

Uczennica, lat 17

Niektórzy z uczniów zwrócili także uwagę na zasadność zgłębiania 
motywów sprawców:

Uważam, że warto się zastanowić, co wpłynęło na tych ludzi, którzy przy-
czynili się do śmierci więźniów. Nie rozumiem ich zachowania i myślę, że nic 
tego nie może usprawiedliwić. Jednak patrząc i analizując los i sytuację oraz 
zachowa nie więźniów – ofi ar, myślę, że trzeba zastanowić się nad motywami 
działania sprawców.

Uczeń, lat 18

Według mnie zajmowanie się tematem sprawców jest potrzebne. Analizowa-
nie ich motywów, charakterów, przyczyn takiego ich postępowania, umożliwia 
wyciągnięcie odpowiednich wniosków na przyszłość. Dzięki temu można wy-
chowywać młodych ludzi w ten sposób, by postawieni w danej sytuacji postąpili 
słusznie.

Uczennica, lat 18

Zajęcia takie są bardzo potrzebne, bowiem zazwyczaj nauka o tych wyda-
rzeniach opiera się na ofi arach, a nigdy nie rozważa się przyczyn motywacji 
sprawców.

Uczeń, lat 17
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W czasie podsumowania pojawiły się także sceptyczne głosy:

Myślę, że nie ma sensu głębsza analiza czynników, które mogły wpłynąć 
na takie zachowanie, ponieważ za dużo zależy od sytuacji i nie jesteśmy w stanie 
przewidzieć, jak będziemy się zachowywać w danych sytuacjach.

Uczeń, lat 18

3. Lekcje muzealne

3.1. Z wykorzystaniem nagrań wideo ze świadkami historii

„Mówię wszystkim, którzy mnie chcą słuchać”
Zmiana pokoleniowa – odchodzenie bezpośrednich świadków wyda-

rzeń – sprawia, że w pracy edukacyjnej pojawiło się pytanie: w jaki spo-
sób przekazać perspektywę prześladowanych i ofi ar dyktatury nazistow-
skiej dzisiejszym oraz przyszłym pokoleniom? Jedną z możliwości jest 
posługiwanie się zapisami audio i wideo, które wśród pozostawionych 
wspomnień i dokumentów posia dają szczególną wartość: dokumentują 
żywą pamięć czasu wojny. Nie zastąpią one wprawdzie osobistych spot-
kań ze świadkiem epoki, ale stanowią ważne źródło i materiał dydak-
tyczny w działaniach edukacyjnych z młodzieżą. Przekazują osobiste 
doświadczenie ofi ar, a także prezentują z biografi cznej perspektywy czas 
prześladowania, cierpienia i zmagania się z rzeczywistością obozową.

Muzeum na Majdanku, opierając się na wywiadach utrwalonych 
na nośnikach audio i wideo, wypracowało w tym zakresie pedagogicz-
no-medialną koncepcję. Jej istotą jest przedstawienie świadka epoki 
w głównej roli autora przekazu historycznego. Biografi czne narracje 
z wykorzystaniem konkretnych relacji nabierają cech pamięci „zarchi-
wizowanej”, z którą uczestnicy lekcji muzealnej muszą się zmierzyć.

W czasie zajęć planuje się osiągnięcie następujących celów:
– zdobycie wiedzy na temat obozu koncentracyjnego na Majdanku,
– poznanie osobistych doświadczeń świadka historii w szerszym 

kontekście historycznym,
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– wspieranie rozwoju myślenia historycznego i empatii,
– kształtowanie umiejętności selekcji informacji, klasyfi kacji faktów 

historycznych oraz lokalizacji wydarzeń w czasie i przestrzeni,
– wspomaganie rozwoju umiejętności korzystania z różnych źródeł 

informacji (fi lm, nagranie wideo, fragmenty wspomnień, opracowania 
popularnonaukowe).

Zajęcia w warstwie metodycznej zorientowane są na praktykę i krea-
tywny udział uczestników. Czas ich trwania wynosi ok. 5 godzin, a prze-
znaczone są dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W październiku 2010 roku w lekcji muzealnej „Mówię wszystkim, 
którzy mnie chcą słuchać”, opartej na narracji biografi cznej byłej pol-
skiej więźniarki politycznej Majdanka, Wandy Ossowskiej, wzięła udział 
młodzież z VI LO w Lublinie. Pobyt w Muzeum na Majdanku poprze-
dzony był spotkaniem przygotowującym, w czasie którego uczestnicy 
określili swoje motywacje i oczekiwania wobec planowanego projektu.

Program wizyty w Muzeum na Majdanku rozpoczął się od obej-
rzenia fi lmu dokumentalnego o dziejach KL Lublin, który pozwolił 
usytuować losy Wandy Ossowskiej w szerszym kontekście niemie-
ckiej polityki okupacyjnej na Lubelszczyźnie. Podczas lekcji muzealnej 
na podstawie nagrania wideo uczniowie poznali wybrane zagadnienia 
z historii byłego obozu koncentracyjnego w Lublinie, które dotyczy-
ły m.in.: przyjmowania transportów żydowskich do obozu i selekcji 
do komór gazowych, ucieczek więźniów, samopomocy więźniarskiej, 
a także funkcjonowania szpitala na polu kobiecym oraz działalności 
osadzonej na Majdanku lekarki – dr Stefanii Perzanowskiej.

Główną część zajęć stanowiła praca ze źródłem w postaci nagrania 
wideo. W celu aktywizacji uczniowie otrzymali zadania, które opra-
cowywali w trakcie oglądania wspomnień i po zakończeniu projekcji.

Zadania do wykonania w trakcie oglądania relacji były następujące:
– zanotuj w kilku punktach, o jakich wydarzeniach opowiada osoba 

relacjonująca,
– zanotuj swoje refl eksje i odczucia podczas oglądania fragmentu 

relacji.
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Po projekcji uczniowie dzielili się swoimi pierwszymi, spontaniczny-
mi spostrzeżeniami, które towarzyszyły im podczas oglądania fi lmu.

Zadania do wykonania po obejrzeniu relacji to:
– odpowiedz na pytanie, jaki fragment relacji zrobił na Tobie szcze-

gólne wrażenie i dlaczego,
– sformułuj dwa (lub więcej) pytania, które chciałabyś/chciałbyś jako 

osoba prowadząca wywiad zadać bohaterce nagrania,
– napisz krótki tekst, w którym chciałabyś/chciałbyś upamiętnić 

więźniarkę Majdanka. Nie pisz rzeczowego streszczenia relacji ani też 
klasycznego życiorysu, ale spróbuj wyjaśnić, co Cię szczególnie ujęło 
w jej postawie i losie. Proponowane formy: artykuł do gazetki szkolnej 
lub na stronę internetową, list do kogoś bliskiego lub do samej Wandy 
Ossowskiej, wiersz etc.

Uczestnicy zajęć na podstawie zdobytych wiadomości przygo to wywali 
w formie krótkich wypowiedzi pisemnych odpowiedzi na pytania, for-
mułowali wnioski i oceny, a w czasie dyskusji dzielili się nimi z innymi 
uczniami. Napisanie krótkiej rozprawki, jak pokazuje praktyka, może 
pobudzić kreatywność uczniów i ich umiejętność autoekspresji oraz 
stymulować do dalszego zajmowania się tematem historycznym. Należy 
jednocześnie pamiętać, że niektórzy uczniowie mogą nie chcieć lub nie 
potrafi ą ujawniać swoich wewnętrznych uczuć i przeżyć w obcowaniu 
z emocjonalnym i trudnym tematem, jakim jest historia obozu kon-
centracyjnego i los jego ofi ar. Dlatego warto zadbać o znalezienie dla 
nich innych form wyrazu (np. rysowanie, malowanie, fotografowanie).

Ostatnim etapem warsztatów było zwiedzanie ekspozycji muzealnej 
i terenu byłego obozu z uwzględnieniem miejsc i zagadnień poruszo-
nych w obejrzanej relacji. Po zajęciach odbyła się ewaluacja projektu, 
a młodzież miała możliwość wypowiedzenia się na temat swoich wra-
żeń, spostrzeżeń i refl eksji dotyczących znaczenia zdobytej wiedzy.

Oto niektóre wypowiedzi uczestników lekcji muzealnej:

Smutek i żal. Nikt tak naprawdę nie czuje tego, co Wanda Ossowska. Nie 
przeżyłam tego, co ona. Tylko osoby o bardzo mocnym charakterze przetrwa-
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łyby to piekło. Po obejrzeniu fi lmu wiele osób zastanowi się nad prawdziwym 
sensem życia i jego wartością.

Uczennica, lat 16

W dzisiejszych czasach szukamy sobie bohaterów i autorytetów w świe-
cie – tak w zasadzie nierealnym dla nas. Często to piosenkarz, aktor, polityk 
czy sportowiec. Nie zważamy na to, że wielu bohaterów jest wśród nas, prze-
chodzą obok, a my jesteśmy nieświadomi tego, jak wiele uczynili. Przykładem 
takiej bohaterki jest p. Wanda Ossowska – więźniarka obozu koncentracyjnego 
na Majdanku – kobieta, dzięki której m.in. powstał szpital, która ocaliła no-
worodka żydowskiej kobiety, do której można było się zawsze zwrócić, a ona 
starała się pomóc.

Uczennica, lat 16

Podczas pobytu w Muzeum dowiedziałam się o wspaniałej kobiecie, Wandzie 
Ossowskiej, która była więźniarką w obozie na Majdanku. Jest to postać, którą 
obdarzyłam wielkim szacunkiem i podziwem. Jestem pod wrażeniem jej postawy 
i chciałabym opowiedzieć Ci o tym, co zrobiło na mnie największe wrażenie. 
Wanda Ossowska nie opowiada o tym, co ona czuła i przeżyła, zajmuje się głów-
nie ludźmi, którzy byli dookoła niej. Opowiada o tym, jak wraz z dr Stefanią 
Perzanowską pomagały chorym więźniom. Przedstawia historię matki, która 
z miłości do swoich dzieci dobrowolnie idzie z nimi na śmierć. Mimo wszyst-
kich strasznych wydarzeń, jakie przeżyła, potrafi  opowiadać o tym z wielkim 
spokojem. Pod presją śmierci potrafi ła bezinteresownie pomagać ludziom. Jest 
to postać, która zasługuje na uwagę i szacunek. Uważam, że każdy powinien 
wiedzieć, kim była Wanda Ossowska.

Uczennica, lat 16

Piszę do Ciebie list, ponieważ chciałam Ci opowiedzieć o pewnej kobie-
cie imieniem Wanda Ossowska. Była ona więźniarką w obozie koncentra-
cyjnym na Majdanku. Pełniła funkcję pielęgniarki i niosła pomoc chorym 
i potrzebującym. Jej relacja wzbudziła we mnie wiele uczuć, którymi chciałabym 
się z Tobą podzielić. Wanda była osobą o silnym charakterze, niosąc pomoc, nie 
myślała o swojej śmierci, co dawało jej siłę, by przeżyć. Według mnie Wanda 
Ossowska jest ciekawą osobą, która może odpowiedzieć na wiele pytań nasuwa-
jących się na temat Majdanka. Myślę, że zaciekawiłaby Cię lekcja muzealna, 
na której dowiedziałam się o bohaterce.

Uczennica, lat 16
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Oczy
Puste, światło życia w nich zgasło
Ręce
Wychudzone jak długie, białe, martwe pająki
Nogi
Jak cienkie patyczki, usiłujące utrzymać drzewo
Żebra
Upodobniły się już do wyłamanych krat więziennych
Twarze
Zastygłe w przerażeniu
Oni jeszcze żyli

Uczeń, lat 16

W ofercie edukacyjnej Państwowego Muzeum na Majdanku oprócz 
lekcji z nagraniem Wandy Ossowskiej znajdują się jeszcze inne zajęcia 
wykorzystujące zapisy wideografi czne: „Różne losy – podobne marze-
nia” oraz „Świat za drutami”. Scenariusze zajęć dostępne są na: www.
majdanek.eu

3.2. Na podstawie reliktów obozowych

„Byliśmy tylko numerami”
Ta  lekcja muzealna bazuje głównie na pracy ze źródłami histo-

rycznymi i zakłada aktywny udział młodzieży w zajęciach eduka-
cyjnych. Jej zaletą jest ogólne przedstawienie funkcjonowania obo-
zu koncentracyjnego na Majdanku. Umożliwia to młodym ludziom, 
nieznającym tematyki obozowej, poznanie od podstaw zasad dzia-
łania obozu i  charakterystycznych dla niego zjawisk. Materiałem 
wyjściowym dla tych zajęć są relikty obozowe rozumiane jako noś-
niki pamięci i związane z nimi treści historyczne. Do dziś Muzeum 
na Maj danku przechowuje prawie 300 tys. różnych reliktów i troszczy 
się o ich zachowanie. Są one wymownymi świadkami cierpienia, do-
świadczenia głodu, chorób i przemocy, ale także walki o zachowanie 
godności.
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Cele lekcji:
– zapoznanie się z mechanizmem funkcjonowania obozu koncen-

tracyjnego i polityką nazistowską na okupowanych ziemiach polskich 
na przykładzie obozu na Majdanku,

– kształtowanie umiejętności związanych z oceną i krytyką źródeł 
materialnych,

– rozwijanie samodzielności w opracowaniu zagadnień historycz-
nych,

– rozwijanie umiejętności publicznego wypowiadania się i jasnego 
formułowania myśli.

Chociaż już same przedmioty mogą poruszyć emocje, to niezwykle 
ważne jest ich umiejscowienie w określonym kontekście. Dlatego pra-
cownik pedagogiczny rozpoczyna zajęcia od prezentacji multimedial-
nej z komentarzem historycznym. Zawiera ona zdjęcia m.in. rzeczy 
przywiezionych do obozu i znalezionych po wyzwoleniu – dokumenty, 
przedmioty użytku codziennego, jak grzebienie, golarki czy też książki 
i przedmioty kultu religijnego. Uczniowie dowiadują się, że wielu de-
portowanych nie zdawało sobie sprawy, jaki czeka ich los, że trafi ając 
do Lublina, znajdą się w obozie koncentracyjnym. Inne relikty obrazują 
społeczność więźniarską, hierarchię wśród więźniów, a także formy 
oporu, m.in. nielegalnie wytworzone przedmioty artystyczne i próby 
nawiązywania kontaktu ze światem zewnętrznym.

Przekazanie podstawowych informacji ma na celu wprowadzenie 
uczniów w tematykę obozową oraz ułatwienie pracy w małych grupach, 
która następuje po prezentacji multimedialnej. Cztery zespoły robocze, 
bazując na  materiale źródłowym, zgłębiają etapy przyjęcia trans-
portów więźniarskich, poznają społeczność więźniarską pod kątem 
pochodzenia, wieku, powodów osadzenia w obozie i sprawowanych 
w nim funkcji. Poznają także warunki bytowe oraz przykłady twórczo-
ści obozowej i inne formy oporu psychicznego. Uczestnicy lekcji mają 
do dyspozycji fragmenty wspomnień i opracowań popularnonauko-
wych oraz zestawy fotografi i obiektów historycznych. Po części war-
sztatowej następuje przejście z pracownikiem pedagogicznym na teren 
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ekspozycji historycznej, gdzie młodzież przedstawia poznane wcześniej 
zagadnienia. Przekazane przez nich informacje uzupełniane są przez 
prowadzącego zajęcia.

Wykorzystując autentyczne obiekty, można przeciwdziałać u mło-
dzieży poczuciu dużego dystansu czasowego wobec wydarzeń historycz-
nych i ich abstrakcyjności. Konkretny przedmiot może stać się punktem 
wyjścia budowania narracji. Często konieczny jest jednak komentarz, 
np. w postaci świadectw byłych więźniów, ponieważ znaczenie, jakie 
przypisują danemu przedmiotowi zwiedzający, może różnić się od jego 
pierwotnego znaczenia w obozie. Niezwykle ważna jest też samodzielna 
praca, która pokazuje młodym ludziom, że mogą sami zdobywać infor-
macje i poszerzać własną świadomość historyczną. Ponadto aktywny 
udział w oprowadzaniu kształtuje u uczniów swobodę w publicznych 
wystąpieniach.

4. Workcamp – praktyczne prace na terenie miejsca pamięci

Prace fi zyczne na terenie byłego obozu cieszą się wśród młodzieży 
dużym zainteresowaniem i służą przede wszystkim zachowaniu prze-
strzeni i pozostałości historycznych. Projekty edukacyjne, zorientowane 
na wykonywanie przez uczniów prac porządkowych przy reliktach 
obozowych, mają już długą tradycję i bazują na wieloletnich doświad-
czeniach dydaktycznych Muzeum na Majdanku. Wynikające z nich 
praktyczne korzyści są obopólne. Z jednej strony, Muzeum zyskuje 
konkretną pomoc przy pielęgnowaniu terenu byłego obozu, z drugiej 
zaś, uczniowie mają poczucie, że w wymierny sposób mogą przyczynić 
się do ocalenia autentycznej przestrzeni obozowej.

Workcampy, przeznaczone dla młodzieży ponadgimnazjalnej, mogą 
przybrać charakter międzynarodowy i w tej formie organizowane 
są od wielu lat w miesiącach letnich we współpracy z poznańskim 
Stowarzyszeniem Jeden Świat. To trwające dwa tygodnie spotkanie 
młodych ludzi z Polski i z Niemiec nie ogranicza się tylko do prac na te-
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renie obozu, ale wzbogacone jest warsztatami historycznymi, wspólnym 
poznawaniem Lublina i regionu. Możliwe jest także organizowanie 
krótszych workcampów, trzeba jednak poświęcić na nie minimum 
2 dni.

Do podstawowych celów workcampu należą:
– pielęgnacja terenu i pozostałości obozowych,
– kształtowanie świadomości potrzeby konserwacji autentycznych 

obiektów,
– poznawanie historii i systemu funkcjonowania obozu koncen-

tracyjnego na Majdanku, m.in. przez pryzmat zachowanych reliktów,
– analiza znaczenia miejsca pamięci dla społecznej świadomości 

historycznej na przestrzeni lat.
Przykład zajęć zrealizowanych w 2011 roku z uczniami I LO w Lub-

linie ilustruje, jaki kształt dydaktyczny może przybrać dwudniowy 
workcamp. Pierwszy dzień przeznaczony był na poznawanie historii 
KL Lublin. W celu zachęcenia uczniów do intelektualnego i emocjo-
nalnego zmierzenia się przeszłością należy wybrać atrakcyjną metodę 
pracy. Dobrym rozwiązaniem dydaktycznym jest zwiedzanie z aktyw-
nym udziałem młodzieży. Polega ono na włączeniu uczestników pro-
gramu w oprowadzanie po wystawie historycznej. Przed wyruszeniem 
w przestrzeń muzealną młodzież w małych grupach opracowuje tematy 
omawiane w trakcie przejścia przez ekspozycję historyczną – przyjęcie 
do obozu, warunki bytowe, praca, opór, losy dzieci, sylwetki sprawców. 
Poprzez indywidualną pracę z materiałem źródłowym młodzi ludzie 
bardziej angażują się w oprowadzanie, podczas którego mogą podzie-
lić się swoimi spostrzeżeniami z rówieśnikami. Twórczy i aktywny 
udział koleżanek i kolegów w oprowadzaniu pozytywnie zaskakuje 
uczestników zajęć i jednocześnie wpływa na zwiększenie ich motywacji 
do poznawania przeszłości.

Drugiego dnia zorganizowane zostały prace fi zyczne. Młodzież wy-
konuje je zazwyczaj na polach więźniarskich przy oczyszczaniu z zie-
mi i trawy pozostałości po barakach. Są to miejsca, których szkolne 
grupy, przechodząc przez teren ekspozycji, nie odwiedzają. Stwarza 
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to możliwość rozmowy o mniej znanych materialnych śladach prze-
szłości. Przy oczyszczaniu pozostałości na I polu, jak w przypadku 
zajęć z uczniami I LO w Lublinie, można np. opowiedzieć szczegółowo 
o historii tej części obozu i istniejących tam w czasie jego funkcjono-
wania obiektach – m.in. o rewirze, czyli szpitalu obozowym. Oprócz 
tego uczniowie mogą zobaczyć znajdujące się w pobliżu tego pola inne 
obiekty – budynek starego krematorium lub pozostałości pralni obozo-
wej. Już samo obcowanie z zachowaną materią obozową może zwięk-
szyć zainteresowanie i motywację uczniów do zgłębiania historii. Aby 
jednak mogli w pełni uzmysłowić sobie znaczenie reliktów obozowych, 
konieczny jest komentarz historyczny. Czytanie wspomnień byłych 
więźniów wyposaża uczniów w informacje niezbędne do wyobrażenia 
sobie minionych wydarzeń, a także sprawia, że przestają one być tak 
bardzo odległe w czasie i trudne do ogarnięcia umysłem. Dopiero w po-
łączeniu z wiedzą historyczną praktyczna praca nabiera głębokiego sen-
su. Ponadto czas spędzony drugiego dnia na terenie pól więźniarskich 
stwarza możliwość rozmowy z opiekunem pedagogicznym na tematy, 
które nie były wcześniej poruszane.

Uczniowie biorący udział w tego typu zajęciach podkreślają, że ważne 
są dla nich widoczne efekty aktywności. Dzięki nim czerpią satysfak-
cję z wykonanej pracy. Włożony w projekt wysiłek to jakby cegiełka 
na rzecz tego miejsca – uczy odpowiedzialności za dziedzictwo histo-
ryczne, które powinno być pielęgnowane przez pokolenie dorastającej 
młodzieży. Młodzi ludzie zwracają także uwagę na stan zachowania 
przestrzeni obozowej, poznają przez to historię Muzeum i przyczyny, 
które uwarunkowały dzisiejszy wygląd tego miejsca. Zadają sobie także 
pytanie o problemy związane z jego konserwacją.

Niezwykle ważne są zatem obie części warsztatów, ponieważ sama 
praca bez kontekstu historycznego traci swój wymiar dydaktyczny. 
Rozmowy z uczniami dowodzą, że czytanie wspomnień lub wyko-
nywanie prac porządkowych w autentycznym miejscu historycznym 
zwiększa ich wrażliwość w stosunku do tego miejsca, a sam pobyt 
bardziej zapada w pamięć.
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Udział w warsztatach dał mi możliwość nie tylko poznania historii tego 
miejsca, lecz również samodzielnego zmierzenia sie z nią, prawdziwej kon-
frontacji. Pierwszego dnia, pracując na źródłach, poznałam nie tylko suche 
fakty, lecz mogłam być świadkiem cierpień wielu ludzi. Dało mi to możliwość 
bardziej personalnego podejścia do historii. Dzień drugi był czasem na refl eksje, 
rozważaniem przeżyć i ogromu wiedzy przekazanej dnia pierwszego. Te 2 dni – 
wzajemnie się dopełniające i niewątpliwie bardzo wyczerpujące, na pewno 
na długo pozostaną w mojej pamięci.

Uczennica, lat 18

Dzięki warsztatom na Majdanku w interesujący sposób zgłębiłem wiedzę 
na temat tego miejsca. Zajęcia poprowadzono w ten sposób, by wszyscy aktywnie 
włączyli się w przedstawienie i poznawanie historii obozu. Dzięki temu więcej 
się nauczyliśmy i robiliśmy to z większym zaangażowaniem. Praca w terenie 
dodatkowo urozmaiciła warsztaty, mogliśmy bowiem poniekąd własnoręcznie 
uchronić tamto miejsce przed zapomnieniem.

Uczeń, lat 18

5. Warsztaty historyczne

Warsztaty historyczne to forma dłuższych zajęć edukacyjnych. Należy 
przeznaczyć na nie minimum 2 dni. Dłuższy czas przeznaczony na po-
znawanie historii obozu pozwala na problemowe podejście do zjawisk 
i wydarzeń historycznych oraz autonomiczne poszukiwanie ich przy-
czyn.

Cele realizowane w ramach warsztatów historycznych to przede 
wszystkim:

– poznawanie historii obozu koncentracyjnego na Majdanku na tle 
wydarzeń drugiej wojny światowej przez samodzielną pracę ze źródłem 
historycznym,

– przyswajanie zdolności efektywnej pracy w grupie,
– w zależności od założeń warsztatów kształtowanie umiejętności 

praktycznych, np. przygotowywania wystawy, tworzenia strony inter-
netowej.
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Warsztaty historyczne można podzielić na takie, które ukierun-
kowane są na proces, i takie, których celem jest przygotowanie jakie-
goś produktu. Zajęcia edukacyjne skupione na procesie podkreślają 
wartość wysiłku wkładanego przez uczniów w poznawanie mecha-
nizmów związanych z funkcjonowaniem obozu. Organizowanie ich 
ma na celu stworzenie przestrzeni do samodzielnego rozwoju podmio-
tu dydaktycznego i wyciągania przez niego wniosków na przyszłość. 
W przypadku drugiego typu działań dydaktycznych efektem ma być 
powstanie jakiegoś produktu, np. plakatu, broszury, strony interneto-
wej, wystawy. Produkt jest jednocześnie dokumentacją całego przed-
sięwzięcia. W rzeczywistości obie sfery – procesu i produktu – trudno 
od siebie oddzielić, ponieważ produkt jest dokumentem potwierdza-
jącym przebieg procesu i zawiera w sobie najważniejsze wnioski wy-
ciągnięte z działań.

Polski system szkolny nie sprzyja organizowaniu dłuższych war-
sztatów historycznych w miejscu pamięci. Praktyka pokazuje jednak, 
że można je przeprowadzić w kilku etapach, przeznaczając na nie 2–3 
godziny w tygodniu. Takie warsztaty, zorientowane na produkt, zostały 
zrealizowane we współpracy z nauczycielami historii w Zespole Szkół 
nr 4 w Lublinie oraz w II LO we Włodawie.

Zajęcia dla uczniów z „czwórki” polegały na ich udziale w kilku 
sesjach roboczych w bibliotece i archiwum Muzeum, podczas których 
zapoznawali się ze wspomnieniami byłych więźniów i opracowaniami 
historycznymi dotyczącymi obozu na Majdanku. Celem tej pracy było 
przygotowanie przez uczniów konspektu do oprowadzania koleżanek 
i kolegów z tej samej szkoły po wystawie historycznej. Wśród uczniów, 
którzy później oprowadzali rówieśników, taka forma poznawania hi-
storii spotkała się z dużym entuzjazmem i zaangażowaniem. Zaska-
kujący, a jednocześnie bardzo wymowny był fakt, że ci sami uczniowie 
co roku, aż do momentu zakończenia edukacji w gimnazjum, zgłaszali 
się, by wziąć udział w projekcie.

Uczniowie z Włodawy, biorący udział w warsztatach zatytułowanych 
„Więźniowie Majdanka w pamięci młodego pokolenia”, mieli także 
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do wykonania konkretne zadanie. Ich materiałem wyjściowym były 
grypsy – nielegalne wiadomości wysyłane z obozu. Grupa zajmowała 
się wiadomościami wysyłanymi przez więźniów do rodzin. Treści prze-
kazywane w grypsach konfrontowali następnie ze wspomnieniami tych 
samych osób pisanymi po wojnie lub wywiadami zapisanymi na taśmie 
wideo. Trzy kilkugodzinne wizyty w Muzeum zainspirowały uczniów 
do twórczego ujęcia przeczytanych treści, czego efektem było powstanie 
różnych prac, m.in. wierszy.

Przez samodzielną pracę z materiałami archiwalnymi, opracowa-
niami, a szczególnie czytanie relacji byłych więźniów młodzi ludzie 
mogą odnaleźć indywidualną drogę do przeszłości i poznać przeżycia 
ludzi osadzonych w obozie. Przemyślenia, które przy tym się pojawiają, 
przyczyniają się do ich rozwoju osobistego i rewizji dotychczasowych 
poglądów i postaw.

Po pobycie w Muzeum na Majdanku mogę z czystym sercem powiedzieć, 
że jestem mądrzejszym człowiekiem. Z tych warsztatów dowiedziałem się bar-
dzo wiele o życiu obozowym, mogłem zobaczyć oryginalne grypsy. Materiały 
audio i wideo były niezwykle ciekawą odmianą od bardzo długich życiorysów 
bohaterów. Myślę, że wszyscy biorący udział w tym projekcie będą bardziej 
wrażliwi i uświadomieni, jak wielka tragedia wydarzyła się na Majdanku. 
Należy wyciągnąć z niej wnioski, aby nikt później nie musiał uczyć się nowej 
historii obozowej.

Uczeń, lat 17

Każde spotkanie z historią Majdanka było dla mnie inne, gdyż podczas 
każdego z nich zapoznawałam się z historią innej osoby. Każda ta historia 
była częścią jednej tragedii, z którą przyszło się zmierzyć naszym przodkom. 
Możliwość uczestnictwa w tym projekcie nie tylko poszerzyła moją wiedzę 
na temat warunków życia w obozie, ale pozwoliła mi także na niejaką podróż 
do przeszłości. Podróż ta pokazała mi, jak wojna i środowisko obozowe po-
trafi  zmienić człowieka. Dramat, z jakim zmierzyli się więźniowie Majdanka, 
jest czymś, co należy docenić, o czym należy pamiętać. Dramat ten nie szuka 
rozgłosu i nie odzywa się do nas echem, to tylko od naszej pamięci zależy, czy 
zostanie zapamiętany. W mojej pamięci zostanie na pewno.

Uczennica, lat 17
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Przeanalizowanie grypsów i wspomnień dało nam nowe spojrzenie na sy-
tuację panującą na Majdanku. Warto jest się przyjrzeć poszczególnym losom 
więźniów, zobaczyć, co działo się w ich życiu i jak to przeżywali. W szkole nie 
zajmujemy się czymś takim, dlatego bardzo się cieszę, iż mogę uczestniczyć 
w projekcie i poznać bliżej tych ludzi dzięki grypsom i nagraniom. To niesamo-
wite przeżycie dla nas. My otwieramy się na historię, a tak niewiele ludzi ona 
interesuje. Teraz wiem i jestem świadoma w pełni tego, co tu się stało. To wielka 
tragedia. To ważne, bo tacy ludzie jak my znają teraz błędy popełnione dawno 
temu i będą starali się nie dopuścić do tego, by historia zatoczyła koło.

Uczennica, lat 17

6. Zajęcia historyczno-literackie – praca z dziennikiem obozowym

„Przecież część serca pozostała tam, na Majdanku”
Szczególnym materiałem źródłowym, który stanowi podstawę jedno-

dniowych zajęć edukacyjnych realizowanych dla uczniów szkół gimnaz-
jalnych i ponadgimnazjalnych, jest dziennik napisany przez 16-letnią 
więźniarkę Jadwigę Ankiewicz w czasie jej pobytu na Majdanku. Należy 
traktować go jako dokument czasu i relikt obozowy, który zachował się 
w swej pierwotnej postaci do dnia dzisiejszego. Niezwykłe są okolicz-
ności powstania tych zapisków, ale jeszcze bardziej zaskakuje ich treść. 
Autorka jest bardzo dobrą obserwatorką życia obozowego, nie skupia 
się jedynie na własnych przeżyciach i przemyśleniach, ale relacjonuje 
najważniejsze wydarzenia rozgrywające się na polu kobiecym. Dzien-
nik ma zatem olbrzymią wartość poznawczą. Spisane przez nią treści 
mogą stać się podstawą lepszego zrozumienia codzienności obozowej.

Jadwiga Ankiewicz prowadziła dziennik przez cztery miesiące, 
od 16 stycznia do 17 maja 1943 roku, do momentu zwolnienia z obozu. 
Należała do grupy więźniów – aresztowanych podczas łapanki, którą 
przeprowadzono 16 stycznia 1943 roku na ulicach Warszawy. Ta grupa 
mogła liczyć na zwolnienie z obozu i wątek oczekiwania na odzyskanie 
wolności stale przewija się na kartach dziennika. Ważną rolę pełni wiek 
dziewczyny – jest ona, tak jak większość młodzieży uczestniczącej 
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w tego typu zajęciach, nastolatką, w związku z czym łatwiej im odnaleźć 
drogę do identyfi kacji z jej przeżyciami.

Istotny jest przy tym sposób opisywania przeżyć. Tekst dziennika nie 
jest skumulowanym opisem zła i krzywdy, a raczej wnikliwą rejestracją 
wydarzeń. Ponieważ Jadwiga miała nadzieję na zwolnienie z obozu, 
czytający dziennik oczekuje tego wydarzenia wraz z nią, tekst zatem 
nie jest pozbawiony wiary w rychłą poprawę losu. Ponadto pisany jest 
językiem prostym i żywym, nie jest przeładowany obco brzmiącą ter-
minologią obozową, szczególnie w opisie początkowych dni pobytu 
Jadwigi Ankiewicz na Majdanku. Niezwykle ciekawym elementem 
są teksty piosenek śpiewanych w obozie, m.in. przy okazji zwolnienia 
grupy więźniarek.

Wszystkie wspomniane powyżej cechy sprawiły, że dziennik posta-
nowiono wykorzystać do pracy edukacyjnej z młodzieżą. Jest on pod-
stawowym źródłem do poznawania rzeczywistości obozowej. W czasie 
tych historyczno-literackich zajęć duży nacisk kładzie się na aktywi-
zację uczniów przez samodzielne zdobywanie wiedzy. Realizowane 
są przy tym następujące cele:

– poznawanie historii obozu na Majdanku – szczególnie grupy więź-
niów pochodzących z łapanek – oraz codzienności obozowej,

– kształtowanie umiejętności pracy z tekstem źródłowym i selek-
tywnego doboru informacji,

– stymulowanie refl eksji nad treściami historycznymi.
Zajęcia mają następujący przebieg: rozpoczyna je projekcja fi lmu 

dokumentalnego o obozie koncentracyjnym na Majdanku, po nim ucz-
niowie oglądają prezentację multimedialną. Dowiadują się o losach osób 
ujętych w łapankach i oglądają zdjęcia Jadwigi Ankiewicz oraz pisanego 
przez nią dziennika. Po tym wprowadzeniu następuje praca w kilkuo-
sobowych grupach. Podczas niej uczniowie czytają wpisy do dzienni-
ka, skupiając się na sześciu wybranych zagadnieniach: warunki życia 
obozowego, niewolnicza praca, różne kategorie osadzonych w obozie, 
zagłada Żydów widziana oczami 16-letniej dziewczyny, mechanizmy 
oporu psychicznego więźniów i sylwetki członków załogi SS. Zebrane 
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informacje prezentowane są przez poszczególne grupy w trakcie opro-
wadzania po terenie byłego obozu. Przewodnik uzupełnia te informacje, 
dając pełniejszy obraz obozu, miejsc i wydarzeń, które nie były znane 
młodej więźniarce.

Przykładem projektu zrealizowanego na bazie dziennika Jadwigi 
Ankiewicz są zajęcia przeprowadzone w 2011 roku z członkami koła 
redaktorskiego z Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Przed wizytą w Muzeum 
uczniowie spotkali się w szkole z pracownikiem Działu Edukacji, gdzie 
w ramach przygotowania do wizyty w Muzeum na Majdanku zapoznali 
się z różnymi źródłami historycznymi – fotografi ami, wspomnienia-
mi, grypsami, dokumentami kancelarii obozowej. Tydzień później 
odwiedzili Muzeum na Majdanku, biorąc udział w lekcji muzealnej. 
Zadaniem uczniów po zakończeniu wizyty w miejscu pamięci było 
podsumowanie zebranych wiadomości o obozie i ich opublikowanie 
na stronie internetowej szkoły. Do treści historycznych dodali swoje 
przemyślenia na temat dziennika i przeprowadzonych zajęć.

Sądzę, że ten krótki wyjazd dał nam naprawdę dużo. Myślę, że do tej pory nikt 
z nas nie uświadomił sobie całkowicie okropności wojen. Po tym dniu dla każ-
dego z nas wolność ojczyzny będzie taką wartością, jak dla Jadwigi Ankiewicz.

Uczennica, lat 15

Lekcja na Majdanku na bardzo długi czas pozostanie w naszej pamięci. 
Poruszyła w nas wrażliwość na historię i zwróciła uwagę na to, że każdy jest 
człowiekiem, niezależnie od tego, jakiej jest narodowości, wyznania czy jakie 
ma poglądy polityczne.

Uczennica, lat 15

Lekcja na Majdanku była bardzo pouczająca. Mieliśmy okazję przekonać 
się, jak straszne było życie w obozach koncentracyjnych. Przekonaliśmy się, 
jak wielką nienawiścią może darzyć jeden człowiek drugiego tylko z tego po-
wodu, że jest on innego pochodzenia lub ma inne idee życiowe. Tej lekcji nie 
zapomnimy przez długi czas.

Uczeń, lat 16
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Również nauczyciel, opiekun koła redaktorskiego, podkreślił moż-
liwość realizacji wielu celów poznawczych i wychowawczych:

Po pierwsze – spotkanie z historią drugiej wojny światowej, a także, a może 
szczególnie, z historią własnego miasta. Historia opowiedziana wszechstronnie 
i różnorodnie: wykładem, prezentacją, fi lmem, warsztatami, analizą, zwiedza-
niem, a nade wszystko – przeżywaniem.

Po drugie – literatura. Pamiętnik Jadwigi Ankiewicz jest bogaty w treści 
poznawcze. Ciekawy pod względem literackim i, co dla uczniów szczególnie 
ważne, prawdziwy. Krótkie artykuły uczniów do gazety szkolnej to literacka 
forma zmierzenia się z poznanymi treściami.

Po trzecie – wzorzec osobowy autorki pamiętnika Jadwigi Ankiewicz. Młoda 
bohaterka – prawie rówieśniczka uczestników lekcji – uczy, jak żyć w skrajnie 
trudnych warunkach, jak wytrzymać, jak nie dać się zwątpieniu, nie zatracić 
człowieczeństwa i obiektywnego osądu o tych, których można winić za swój los.

7. Twórcze przetwarzanie – fotografi a afektywna

Jedną z możliwości poznawania historii w Muzeum na Majdanku 
są różnego rodzaju działania artystyczne, do których należy fotografi a 
afektywna. Koncepcja dydaktyczna fotografi i emocjonalnej odwołuje 
się do spotkania z autentycznym miejscem historycznym i jego dzie-
jami ukrytymi w rozmaitych artefaktach, śladach i wspomnieniach 
ocalonych. Wykorzystanie tego medium w procesie upamiętniania 
uruchamia i aktywizuje samodzielne uczenie się, ale przede wszystkim 
pozwala na twórczą interpretację minionych wydarzeń i wejście z nimi 
w dialog. To podejście oparte jest głównie na wyobraźni, wrażliwości 
estetycznej i kreatywności uczestników.

Wizualizację przeszłości, z wykorzystaniem fotografi i jako medium, 
podjęli w kwietniu 2010 roku uczniowie z Zespołu Szkół nr 5 im. Jana 
Pawła II w Lublinie w ramach projektu „Żywa pamięć o Shoah. Maj-
danek we wspomnieniach byłych więźniów”. Projekty zorientowane 
na fotografi ę afektywną trwają dwa dni i skierowane są do uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych.
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Pierwszego dnia zajęć uczniowie mieli możliwość zapoznania się 
z historią byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku 
za pomocą różnych środków dydaktycznych, takich jak wystawa hi-
storyczna, fi lm dokumentalny i archiwalia. Wykonanie zdjęć zostało 
poprzedzone studiowaniem historii obozowej, widzianej oczyma byłych 
więźniów oraz udokumentowanej na zdjęciach z okresu funkcjonowa-
nia KL Lublin. Ważnym i inspirującym źródłem wiedzy o obozie były 
w tym zakresie relacje ocalonych Polaków, Żydów, Rosjan i Białoru-
sinów, które opowiadają o konkretnych ludziach, ich losach i przeży-
ciach. Żywa pamięć o obozie, zapisana w tych wspomnieniach, pomogła 
uczestnikom warsztatów bardziej uwrażliwić własną emocjonalność, 
obecną przy odwiedzaniu miejsca pamięci.

Drugi dzień obejmował zajęcia w formie warsztatów fotografi cz-
nych. Uczniowie podjęli próbę trudnego spotkania z historią i jej śla-
dami za pomocą środków artystycznego wyrazu. Metodycznie zajęcia 
opierały się na koncepcji transpozycji, czyli twórczego przetwarzania. 
Stworzyło to uczestnikom projektu możliwość indywidualnego spoj-
rzenia na przeszłość i odkrycia własnej drogi do jej poznania. Także 
przestrzeń i zachowane relikty stanowiły istotny punkt odniesienia 
do zmierzenia się z tragiczną historią obozu na Majdanku. Wynikiem 
indywidualnego procesu twórczego uczestników projektu stały się prace 
fotografi czne obrazujące współczesną percepcję Majdanka, inspirowaną 
przede wszystkim wspomnieniami ocalonych.

Projekt zakończył się przygotowaniem wystawy prac fotografi cz-
nych. Zdjęcia zostały udostępnione publiczności 10 czerwca 2010 roku 
w czasie uroczystości w Zespole Szkół nr 5 poświęconej Sprawiedliwym 
wśród Narodów Świata – ludziom ratującym Żydów w czasie okupacji 
niemieckiej. Prezentowane zdjęcia pokazują miejsce upamiętniające 
ofi ary Majdanka z perspektywy młodego pokolenia, nieobciążonego 
biografi cznie ani emocjonalnie traumą wojny. Można na nich jedno-
cześnie dostrzec wrażliwość młodych ludzi i nowe spojrzenie na miejsce 
pamięci, którego przeszłość mocno osadzona jest w teraźniejszości 
miasta Lublina.
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Zajęcia zostały wspólnie przez młodzież, nauczycieli i pracowników 
pedagogicznych Muzeum na Majdanku ocenione i podsumowane. 
W czasie ewaluacji uczniowie podzielili się swoimi wrażeniami:

Uważam, że taka forma warsztatów jest bardzo ciekawa i inspirująca. Przez 
fakt, że samodzielnie mogliśmy odbyć spacer po terenie Majdanka, mieliśmy 
okazję zmierzyć się z tym trudnym tematem oraz naszymi własnymi uczuciami. 
Mogliśmy również wyrazić się w pewien sposób poprzez wykonanie fotografi i 
i pokazać, jak wygląda Majdanek w naszych oczach.

Uczennica, lat 16

Obecność tutaj była naprawdę ciekawą lekcją historii. Mogłem zgłębić wiedzę 
dotyczącą życia, pracy, a także śmierci ludzi przebywających w tym strasznym 
miejscu; ich emocje, wiarę, nadzieję na lepsze jutro. Wydarzenia na Majdanku 
dotknęły cały naród żydowski. Widząc tylu ludzi zwiedzających to miejsce, 
uświadomiłem sobie, że jest to Muzeum ważne na skalę światową. Warsztaty 
pomogły mi zrozumieć problem Holokaustu.

Uczeń, lat 17

Biorąc udział w warsztatach, byłam na Majdanku po raz trzeci. Jednak 
za każdym razem moją uwagę przykuwało coś innego. Tym razem starałam 
się oddać cierpienie ludzi, którzy tu zginęli, przez sfotografowanie tego miejsca. 
Kiedy robiliśmy zdjęcia, zwracaliśmy większą uwagę na szczegóły, których 
wcześniej nie dostrzegaliśmy.

Uczennica, lat 17

Przeczytawszy relacje więźniów obozu na Majdanku, nikt kończąc lekturę, 
nie wróci do codziennych zajęć i obowiązków bez chwili przemyśleń i zastano-
wienia. Po tych wypowiedziach, zwiedzając miejsce, gdzie ci ludzie męczyli się, 
automatycznie włącza się wyobraźnia. Przed oczyma mam sceny rozłąki tych 
osób z resztą rodziny, strach i przerażenie w oczach dzieci. Wiem też, że zdjęcia 
wykonane przeze mnie, według własnego uznania, będą mi przypominać o tych 
ludziach, którzy tak okrutnie zginęli.

Uczennica, lat 17

Aktywne uczestniczenie w warsztatach było dla mnie bardzo ciekawym 
i wartościowym doświadczeniem. Majdanek nie jest już dla mnie tylko terenem 
z drewnianymi barakami, piecami krematoryjnymi i komorami gazowymi, ale 
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miejscem śmierci i męki wielu niewinnych ludzi różnej narodowości. Miejscem 
tragedii i zbrodni popełnionej przez ludzi. Miejscem przestrogi dla przyszłych 
pokoleń.

Uczennica, lat 16

8. Projekty międzykulturowe

Edukację międzykulturową w muzeum – miejscu pamięci należy rozu-
mieć jako proces poznawczo-refl eksyjny, którego celem jest kształtowa-
nie rozumienia odmiennych narracji historycznych oraz przygotowanie 
do dialogowych interakcji z różnymi paradygmatami i symbolami 
pamięci o drugiej wojnie światowej. Stanowi ona jedno z możliwych 
podejść do komunikowania się i spotkania w miejscu upamiętnienia 
różnych perspektyw i pamięci narodowych w kontekście europejskim. 
Międzykulturowy proces uczenia się w Muzeum na Majdanku dotyczy 
spotkań młodzieży, studentów i edukatorów z różnych krajów. Ich przy-
gotowanie wymaga dużego wysiłku organizacyjnego i merytorycznego 
oraz nakładu czasu. Konieczne jest znalezienie zagranicznego partnera 
projektu i opracowanie koncepcji programu.

Do zasadniczych celów realizowanych w trakcie takich projektów 
należy:

– praktykowanie dialogu międzykulturowego jako podstawy budo-
wania porozumienia między różnymi narodami,

– rozpoznawanie różnych perspektyw dotyczących doświadczeń 
historycznych,

– dostrzeganie odmiennych narracji historycznych i sposobów in-
terpretowania przeszłości,

– uwrażliwianie na  współczesne przejawy rasizmu, ksenofobii 
i uprzedzeń,

– budowanie kultury pamięci w wymiarze europejskim.
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Ta forma edukacji ma wiele walorów poznawczych i wychowawczych:
– umożliwia poznanie nie tylko samych wydarzeń historycznych, 

lecz także różnych narracji i perspektyw historycznych,
– pozwala na niekonwencjonalne poznawanie historii nazizmu – 

w grupach międzynarodowych,
– przełamuje stereotypy myślowe i kulturowe wobec uczestników 

innej narodowości,
– przekazuje wartości humanistyczne i uczy postawy empatii oraz 

solidarności.
Metodycznie zajęcia w formie warsztatów historycznych opierają 

się na poznawaniu przeszłości przez odkrywanie. Istotą projektu jest 
aktywne uczenie się uczestników w mieszanych grupach roboczych, 
z wykorzystaniem materiałów źródłowych dotyczących historii KL Lub-
lin i okupacji niemieckiej na Lubelszczyźnie. Czas trwania projektu 
wynosi 3–5 dni. Całe przedsięwzięcie składa się z następujących etapów:

1. Etap wstępny
Obejmuje następujące elementy: utworzenie kilkuosobowego zespołu 

nauczycieli prowadzących zajęcia z różnych przedmiotów (optymal-
nie 2–3 osoby), znalezienie partnera projektu (w przypadku projek-
tów polsko-niemieckich przez wyszukanie go lub zarejestrowanie się 
na stronach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, która pośred-
niczy w nawiązywaniu partnerstwa między szkołami), wybranie grupy 
uczestników na zasadzie dobrowolności i poznanie ich oczekiwań oraz 
motywacji do wzięcia udziału w projekcie.

2. Etap przygotowawczy
Należy do niego: wymiana adresów (mail, Facebook) w celu nawią-

zania kontaktów z uczniami partnerskiej szkoły, spotkanie z pracowni-
kami Muzeum na Majdanku, uzgodnienie tematu projektu, omówienie 
wstępnej koncepcji i metod jego przeprowadzenia, przygotowanie me-
rytoryczne młodzieży, np. przez spotkanie z koordynatorami projektu 
ze strony Muzeum i zwiedzanie wystaw czasowych związanych z te-
matem przedsięwzięcia, podział uczestników zajęć na grupy robocze 
i przydział uzgodnionych tematów poszczególnym uczniom.
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3. Etap realizacji projektu
W tej fazie należy uwzględnić zwiedzanie wystawy historycznej, 

badawczą i samodzielną pracę uczniów nad wybranymi tematami z hi-
storii obozu na Majdanku (np. losy dzieci, różne grupy osadzonych, 
warunki życia i oporu, postawy i motywy sprawców, procesy przeciwko 
załodze SS z Majdanka), prezentację wyników działań na forum szko-
ły, Muzeum lub w innym miejscu, uczczenie pamięci ofi ar Majdanka 
w wybranej i uzgodnionej wcześniej symbolicznej formie (np. złożenie 
kwiatów, zapalenie zniczy, recytacja wiersza).

4. Etap końcowy
Podsumowanie projektu obejmuje przygotowanie ankiety ewaluacyj-

nej, która opisze doświadczenia uczestników, a także krytycznie oceni 
przebieg samego projektu i pozwoli na wyciagnięcie wniosków pod 
kątem ewentualnych zmian w przyszłych przedsięwzięciach, napisanie 
przez organizatorów sprawozdania, sporządzenie dokumentacji całego 
programu i przekazanie jej podmiotom, które go wsparły.

W ramach międzykulturowego nauczania odbył się w Muzeum 
na Majdanku w czerwcu 2011 roku polsko-niemiecki projekt „Upa-
miętnić więźniów Majdanka” z udziałem uczniów z Gimnazjum nr 24 
w Lublinie i Gimnazjum im. G. Büchnera w Darmstadt.

Uczniowie polscy i niemieccy zapoznali się z historią obozu kon-
centracyjnego na Majdanku, wzięli udział w nowoczesnej edukacji 
historycznej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy projektowej, 
pracując w niewielkich grupach warsztatowych nad poszczególny-
mi zagadnieniami z dziejów KL Lublin (małoletni więźniowie obozu, 
sprawcy, biografi e ocalałych). Zapoznając się samodzielnie z dokumen-
tami, czytając na miejscu zdarzeń powojenne relacje, zyskali lepszy 
i bardziej emocjonalny wgląd w historię obozu, a osobiste spotkanie 
ze świadkiem historii, byłym więźniem Majdanka p. Zdzisławem Ba-
dio, pozostawiło trwały ślad w ich pamięci. Na koniec projektu każdy 
z uczniów pożegnał się indywidualnie z miejscem pamięci, składając 
kwiaty w wybranym przez siebie miejscu: pod mauzoleum z prochami 
ofi ar Majdanka, barakiem, drutami kolczastymi.
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Edukację międzykulturową charakteryzuje dążenie do dialogu, 
dlatego ważnym celem projektu było nawiązanie kontaktu oraz prze-
łamywanie barier i stereotypów we wzajemnym postrzeganiu. Posłu-
żyło temu już pierwsze spotkanie integracyjne, na którym młodzież 
przekonała się o wspólnych zainteresowaniach, podobnych gustach 
muzycznych i fi lmowych. Późniejsza praca warsztatowa, mimo istnie-
nia odmiennych perspektyw historycznych i moralnych, potwierdziła 
te podobieństwa: poznawana historia po obu stronach budziła takie 
same uczucia. Codzienny kontakt sprzyjał rozmowom i przełamy-
waniu barier. Posługiwano się językiem niemieckim, angielskim oraz 
polskim – goście nauczyli się podstawowych słów i zwrotów w języku 
gospodarzy.

Młodzież polska lepiej poznała ważny element przeszłości swojego 
miasta, dla uczniów niemieckich warsztaty były okazją do konfrontacji 
z trudnym rozdziałem swojej historii. Spotkanie to stało się z pewnością 
krokiem do wychowania jednostki świadomej swoich korzeni i historii, 
a zarazem otwartej na świat. Spotkanie podsumowujące projekt miało 
na celu jego ocenę w warstwie organizacyjnej i merytorycznej oraz 
poznanie opinii uczestników. Uczniowie podczas ewaluacji podzielili 
się swoimi refl eksjami.

Przez pracę w grupach uświadomiłam sobie, jak straszna tragedia miała 
miejsce 70 lat temu. Dzięki kontaktom i rozmowom z niemieckimi rówieśnikami 
przekonaliśmy się, że choć mówimy różnymi językami, to jesteśmy tacy sami.

Uczennica, lat 15

Udział w projekcie sprawił, że uwrażliwiłam się bardziej na wydarzenia 
drugiej wojny światowej, zaczęłam się interesować historią i opowiadam in-
nym ludziom o tym, czego się dowiedziałam. Poznałam ludzi z innych krajów, 
świetnym doświadczeniem było robienie z nimi tego historycznego projektu, 
mogłam nawiązać z nimi kontakt, porozmawiać.

Uczennica, lat 15

Projekt umożliwił mi obalenie pewnych stereotypów dotyczących narodowo-
ści niemieckiej. Dzięki niemu mogłem spojrzeć na Niemców nie przez pryzmat 
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drugiej wojny światowej, ale jak na moich rówieśników. Nie można obwiniać 
tego młodego pokolenia o to, co działo się ponad 70 lat temu. Warto jest pamiętać 
o Holokauście, aby nie dopuścić do takiej sytuacji ponownie.

Uczeń, lat 16

Warsztaty z Niemcami były dla mnie interesującym przeżyciem. Podczas 
nich mogłam poznać ludzi, którzy trochę przybliżyli mi swój kraj i swoją kul-
turę. Cieszę się, że goście mogli choć trochę zasmakować Polski, mam nadzieję, 
że było to dla nich ważne doświadczenie. Chciałabym teraz odwiedzić okolice 
Darmstadt. Z pewnością będziemy utrzymywali dalszy kontakt.

Uczennica, lat 15

Według mnie atmosfera była bardzo przyjacielska. Udało nam się zintegrować 
z grupą uczniów z Niemiec. Byli otwarci, zabawni, mili. Program warsztatów 
był ciekawy, dobrze przygotowany i zrealizowany. Mimo że mieszkam w Lub-
linie od urodzenia, dopiero dzięki temu projektowi miałam okazję zwiedzić 
Majdanek. Poznałam również wielu ciekawych ludzi, czasami trudno było się 
dogadać, znaleźć wspólny temat, ale w końcu dochodziliśmy do porozumienia.

Uczennica, lat 16



Faza wstępna

• określenie motywacji uczniów
• wybór formy i ustalenie zakresu programu (wizyta standardowa, 

seminarium jednodniowe, projekt w ramach edukacji historycznej 
lub nauczania zintegrowanego)

• podjęcie decyzji dotyczącej charakteru przedsięwzięcia (projekt we-
wnątrzszkolny lub w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży)

• omówienie w klasie ogólnego zarysu programu
• rekonesans w muzeum pod kątem możliwości organizacyjno-dy-

daktycznych i ofert programowych

Przygotowanie

• sformułowanie tematu i celu projektu
• przygotowanie planu działania
• zebranie informacji historycznych dotyczących odwiedzanego miejsca
• zapoznanie się z infrastrukturą i zasobami muzealnymi (wstępna 

kwerenda)
• konsultacja z pracownikami muzeum na temat kształtu programu 

i przygotowania materiałów (udostępnienie zestawów dydaktycz-
nych, wybór publikacji, materiałów archiwalnych, przygotowanie 
pomieszczeń do pracy itp.)

• wybór i omówienie metod pracy, przydzielenie zadań poszczególnym 
uczniom lub zespołom uczniowskim

• zaplanowanie form upamiętnienia

Plan projektu edukacyjnego w miejscu pamięci
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• w przypadku programów w ramach międzynarodowej wymiany 
młodzieży stała współpraca z partnerem i pomoc w przygotowaniu 
pobytu grupy zagranicznej w Polsce

Realizacja

• wizyta w muzeum (zwiedzanie wystawy stałej, ewentualnie dodat-
kowych ekspozycji)

• obejrzenie fi lmów i materiałów dokumentalnych związanych z te-
matem projektu

• praca w bibliotece, archiwum, w terenie itp.
• spotkania i rozmowy (ze świadkiem historii, pracownikami muzeum, 

referentami)
• upamiętnienie

Podsumowanie

• wymiana wrażeń w ramach dyskusji klasowej
• wspólna refl eksja nad znaczeniem uzyskanych spostrzeżeń i doświad-

czeń
• ewaluacja projektu pod względem merytorycznym i dydaktycznym
• dyskusja na temat możliwości i sposobu wykorzystania zebranego 

materiału
• podsumowanie oraz prezentacja najważniejszych wyników i wnio-

sków poza klasą (na lekcji innej klasy, w ramach programu ogólno-
szkolnego, na spotkaniu z przedstawicielami określonych instytucji 
czy organizacji itp.)

Dokumentacja i prezentacja

• pogłębienie projektu i utrwalenie uzyskanej wiedzy
• przygotowanie wybranej wcześniej formy prezentacji (artykułu 

do prasy, wystawy, relacji z projektu itp.)
• prezentacja na forum publicznym

Źródło: T. Kranz, Edukacja historyczna w miejscach pamięci. Zarys problematyki, 
Lublin 2009, s. 76.



Wybrana literatura

Grudzińska Marta, Zbiór „Nagrania audio” w zasobie Archiwum Państwowego 
Muzeum na Majdanku, „Zeszyty Majdanka” 2011, t. 25, s. 273–280.

Kiełboń Janina, Warsztat naukowy Państwowego Muzeum na Majdanku, „Ze-
szyty Majdanka” 1995, t. 16, s. 71–89.

Kopitzsch Wolfgang, Śladami zbrodni nazistowskich na Lubelszczyźnie. Podró-
że studyjne Krajowej Szkoły Policji w Hamburgu we współpracy z Muzeum 
na Majdanku, „Zeszyty Majdanka” 2005, t. 23, s. 267–286.

Kranz Tomasz, Akcja Znak Pokuty na Majdanku, „Zeszyty Majdanka” 1995, t. 16, 
s. 101–110.

Kranz Tomasz, Edukacja historyczna w miejscach pamięci. Zarys problematyki, 
Lublin 2009.

Kranz Tomasz, O koncepcji modernizacji ekspozycji Państwowego Muzeum 
na Majdanku, „Zeszyty Majdanka” 2011, t. 25, s. 9–23.

Kranz Tomasz, Pedagogika pamięci, „Pro Memoria” 2005, nr 23, s. 65–68.
Kranz Tomasz, Uwagi na temat rozwoju działalności pedagogicznej muzeów upa-

miętniania w Polsce i Niemczech, „Zeszyty Majdanka” 2003, t. 22, s. 401–415.
Kranz Tomasz, Matczuk Alicja, Bibliografi a publikacji pracowników Państwowego 

Muzeum na Majdanku, Lublin 2004.
Kranz Tomasz, Olesiuk Danuta, Th e Shaping of the Majdanek Historic Land-

scape and Making it into a Museum, w: Hg. Wilfried Wiedemann, Joachim 
Wolschke-Bulmahn, Landschaft  und Gedächtnis. Bergen-Belsen, Esterwegen, 
Falstad, Majdanek, München 2011, s. 211–227.

Kranz Tomasz, Wiśnioch Maria, Działalność oświatowa Państwowego Muzeum 
na Majdanku, „Zeszyty Majdanka” 1995, t. 16, s. 43–59.

Lenarczyk Wojciech, Działalność naukowa Państwowego Muzeum na Majdanku 
w latach 1995–2004, „Zeszyty Majdanka” 2005, t. 23, s. 235–247.

Listy z Majdanka. Obóz koncentracyjny w świetle grypsów. Katalog wystawy, 
opracowanie Danuta Olesiuk, Lublin 2010.



114 wybrana literatura

„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.

Majdanek. Przewodnik do obiektach historycznych, tekst i wybór relacji Maria 
Wiśnioch, Lublin 2011.

Miejsca pamięci w edukacji historycznej, zbiór studiów, red. Stanisław Roszak, 
Małgorzata Strzelecka i Agnieszka Wieczorek, Toruń 2009.

Neirich Uwe, Erinnern heißt wachsam bleiben. Pädagogische Arbeit in und mit 
NS-Gedenkstätten, Mülheim an der Ruhr 2000.

Olesiuk Danuta, Urządzenie przestrzenne Państwowego Muzeum na Majdanku 
1944–2010. Plany i realizacja, „Zeszyty Majdanka” 2011, t. 25, s. 227–271.

Pamięć i upamiętnienie. O znaczeniu edukacji historyczno-politycznej w polsko-
-niemieckiej wymianie młodzieży. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, 
red. Knut Dethlefsen, Poczdam–Warszawa 2003.

Państwowe Muzeum na Majdanku. Oferta edukacyjna, Lublin 2009 (publikacja 
dostępna również w wersji angielskiej i niemieckiej).

Przewodnik po zbiorze relacji i pamiętników znajdujących się w zasobie Państwo-
wego Muzeum na Majdanku, redakcja i wstęp Marta Grudzińska, przedmowa 
Tomasz Kranz, Lublin 2011.

Siwek-Ciupak Beata, Kolekcja nagrań wideo z relacjami byłych więźniów Maj-
danka, „Zeszyty Majdanka” 2008, t. 24, s. 263–269.

Stollberg-Wolschendorf Beate, Praktyki uczniów szkół Bethel im. Friedricha von 
Bodelschwingha w Bielefeld w Muzeum na Majdanku, „Zeszyty Majdanka” 
2001, t. 21, s. 351–370.

Weber Norbert H., Rathenow Hanns-Fred, Pedagogika miejsc pamięci – próba 
bilansu, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1996, nr 2, s. 3–36.

Wysok Wiesław, Uwagi na temat wyzwań i roli w edukacji pozaszkolnej muze-
ów upamiętniających ofi ary nazizmu, w: Auschwitz i Holokaust – dylematy 
i wyzwania polskiej edukacji, red. Piotr Trojański, Oświęcim 2008, s. 59–65.

Wysok Wiesław, Teoretyczne i praktyczne wskazówki związane z pracą przewod-
nika w muzeum – miejscu pamięci. Tezy do dyskusji i rozwinięcia, http://
www1.yadvashem.org/yv/en/education/languages/polish/newsletter/01/
wieslaw_wysok.asp

Wysok Wiesław, Wielość pamięci o Shoah i II wojnie światowej jako wyzwanie dla 
edukacji europejskiej. Doświadczenia z pracy pedagogicznej w Państwowym 
Muzeum na Majdanku, w: Europäische Perspektiven der Erinnerungskul-
tur und Gedenkstättenarbeit – ein deutsch-polnischer Austausch., red. Paul 
Ciupke, Guido Hitze, Alfons Kenkmann, Astrid Wolters, Wiesław Wysok, 
Essen 2012 [w druku].



Ewa Bąbol – absolwentka filologii germańskiej, asystent muzealny 
w Dziale Edukacji Państwowego Muzeum na Majdanku, gdzie odpo-
wiada za prowadzenie warsztatów i opracowanie materiałów eduka-
cyjnych. Zainteresowania badawcze: pedagogika pamięci i edukacja 
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trzech obszarów: kultura i świadomość historyczna (przestrzenią pro-
wadzonych badań jest szeroko rozumiany dyskurs publiczny), edukacja 
i popularyzacja historii, regionalistyka historyczna.
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Fot. 3. Jedna z tablic informacyjnych z planem sytuacyjnym Muzeum ułatwiającym 
poruszanie się w rozległej (90 ha) przestrzeni historycznej Majdanka. W głębi 
Pomnik-Brama – pierwszy element monumentalnego założenia pomnikowego 
wybudowanego w 1969 roku dla upamiętnienia ofiar obozu.

Fot. 4. Fragment plenerowej ścieżki historycznej „Konzentrationslager Lublin 1941–1944” 
objaśniającej zachowane budynki i tereny poobozowe. Komentarze w języku polskim, 
angielskim i hebrajskim przybliżają podstawowe fakty dotyczące materialnych pozostałości 
obozu. Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można w informatorze „Majdanek. 
Przewodnik po obiektach historycznych”.



Fot. 5. Dopełnieniem ścieżki historycznej są relacje więźniów opisujące centralne 
doświadczenia obozowe i najtragiczniejsze wydarzenia z dziejów Majdanka. Przekazy 
świadków nawiązują do miejsc, w których są prezentowane. Stworzona w ten sposób 
narracja dokumentuje m.in. takie zagadnienia jak warunki bytowe w obozie, praca 
przymusowa więźniów, eksterminacja w komorach gazowych czy masowy mord Żydów 
w dniu 3 listopada 1943 roku.

Fot. 6. Fragment ekspozycji muzealnej w byłych barakach gospodarczych. Na pierwszym 
planie makieta obozu oraz ekran, na którym prezentowane są zdjęcia archiwalne 
zabudowy Majdanka. 



Fot. 7. Pozostałości urządzeń sanitarnych baraków więźniarskich w najstarszej 
części obozu (tzw. pole I). Na Majdanku przetrwało blisko 100 tego typu ruin. Przy 
ich porządkowaniu pracują często uczestnicy międzynarodowych workcampów 
organizowanych przez Muzeum.

Fot. 8. W zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku znajduje się ok. 18 tys. akt 
pochodzących z administracji KL Lublin, 2000 grypsów, 1100 relacji byłych więźniów, 
550 nagrań wideo. Opracowany na podstawie zachowanych fragmentarycznie 
dokumentów obozowych komputerowy indeks więźniów Majdanka zawiera dane 
dotyczące ponad 56 tys. osób.



Fot. 9. Oddział Państwowego Muzeum na Majdanku na terenie byłego niemieckiego 
obozu zagłady w Bełżcu. Fragment stałej wystawy historycznej poświęconej historii 
obozu, która została ukazana na tle masowej eksterminacji Żydów w ramach tzw. 
Akcji Reinhardt.

Fot. 10. Oddział Państwowego Muzeum na Majdanku w Sobiborze. Tablice pamiątkowe 
w miejscu byłego niemieckiego obozu zagłady umieszczone w pobliżu rampy kolejowej, 
na której zatrzymywały się pociągi z deportowanymi na śmierć Żydami z Polski, Słowacji, 
Holandii i kilku innych krajów europejskich.
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