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Powszechnie wiadomo, że akta kan
celarii niemieckich obozów koncen

tracyjnych przetrwały wojnę w różnym 
stopniu. Znaczna ich część została znisz
czona przez załogi SS podczas ewakuacji 
i likwidacji obozów, uległa rozproszeniu 
w czasie zawieruchy wojennej lub – jak 
w przypadku Majdanka – została skon
fiskowana i  wywieziona przez wojska 
sowieckie. Na szczęście sporo dokumen
tów obozowych zachowało się w stanie 
niemal kompletnym. Zdarza się również, 
że ważne źródła historyczne odkrywa
ne są wiele lat po wojnie. Przykładem 
są przechwycone przez wywiad brytyj
ski niemieckie szyfrogramy, odtajnione 
w 1997 roku, zawierające dzienne mel
dunki o stanach liczbowych więźniów 
KL Lublin i kilku innych obozów.

Pochodzące z obozów koncentracyj
nych archiwalia to źródła specyficzne. 
W  niewielkiej mierze odzwierciedla
ją rzeczywiste warunki bytowe, grozę 
reżimu obozowego i radykalny charak
ter eksterminacji więźniów. Zawiera
ją jednak cenne informacje na temat 
funkcjonowania obozów jako instytucji 
totalnych, a  także – co ważniejsze – 
dane personalne tysięcy więźniów, które 
można znaleźć w ich aktach osobowych, 
na listach transportowych, w księgach 
zgonów i wielu innych dokumentach.

Większe znaczenie dla poznania rze
czywistości obozowej mają natomiast 

materiały wytworzone przez samych 
więźniów. Składają się na nie grypsy 
i dzienniki powstałe podczas ich pobytu 
w obozie, raporty obozowej konspiracji, 
jak i wspomnienia spisane już po wojnie. 
Jest to obszerna spuścizna – w Muzeum 
na Majdanku liczy ona ponad 1100 rela
cji w formie pisemnej, około 400 nagrań 
audio i 164 wywiady w postaci wideo. 

Dużą wartość historyczną mają po
nadto zbiory ikonograficzne, obejmują
ce plany budowlane, archiwalne zdjęcia 
budynków i terenów obozowych, foto
grafie prywatne więźniów czy zdjęcia 
lotnicze z okresu wojny. Jedną z takich 
fotografii, wykonaną przez Luftwaffe 
nad Sobiborem 30 września 1941 roku, 
zakupiliśmy w ubiegłym roku na potrze
by przyszłej ekspozycji stałej dokumen
tującej zbrodniczą działalność obozu 
w Sobiborze. 

Wśród muzealiów znajdujących się 
pod opieką muzeów martyrologicznych 
najważniejszą grupę stanowią przedmio
ty zagrabione więźniom. Mimo upływu 
lat do zbiorów muzealnych wciąż trafia
ją nowe nabytki. Są to głównie pamiąt
ki przekazywane przez rodziny byłych 
więźniów, ale też relikty znalezione 
podczas badań archeologicznych i prac 
porządkowych. 

W 2016 roku Muzeum na Majdan
ku otrzymało wyjątkowy dar – liczącą 
74 obiekty kolekcję dokumentów, foto

Obiekty, artefakty, relikty – to pojęcia najczęściej używane w opisach po-
obozowych miejsc pamięci. W codziennej pracy muzealnej nabierają one 
dodatkowych znaczeń, stając się muzealiami lub archiwaliami, a następnie 
źródłami historycznymi oraz eksponatami wykorzystywanymi do poznawa-
nia przeszłości i budowania o niej narracji w formie wystaw i publikacji. 
Co konkretnie kryją magazyny muzeów martyrologicznych i jakie znaczenie 
mają te zbiory dla podtrzymywania pamięci o ofiarach II wojny światowej 
oraz przekazywania jej następnym pokoleniom?

WPROWADZENIE
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grafii i  przedmiotów osobistych nale
żących do pani Heleny Pawluk, byłej 
więźniarki obozu koncentracyjnego 
na  Majdanku i  więzienia na Zamku 
w  Lublinie. Znajduje się wśród nich 
unikatowy akt oskarżenia wniesiony 
przeciwko niej do Sądu Specjalnego 
w Lublinie w odwecie za pomoc wieź
niowi żydowskiemu, dr. Naumowi Pryłuc
kiemu, w ucieczce z Majdanka. 

Relikty wydobywane z ziemi ponad 
70 lat po wojnie na terenie byłego nie
mieckiego obozu zagłady w Sobiborze to 
różnego typu przedmioty, które w ramach 
ludobójczej operacji „Aktion Reinhardt” 
rabowano ofiarom. Są to przede wszyst
kim ich rzeczy osobiste, przybory toale
towe i drobne sprzęty domowe: obrączki, 
zegarki, okulary, papierośnice, zapal
niczki, grzebienie, maszynki do golenia, 
naczynia, sztućce, klucze, monety. Ukry
te, porzucone lub zagubione, pozostały 
na miejscu wraz z prochami ich właści
cieli. Dzisiaj to dowody zbrodni i testa
ment pomordowanych, który musimy 
zabezpieczyć, odczytać i  przekazać 
następnym pokoleniom. 

Niewielką część tych przejmujących 
i  bezcennych znalezisk zaprezento
waliśmy w ubiegłym roku na wystawie 
specjalnej, zorganizowanej podczas mię
dzynarodowej konferencji „Od niemiec
kiego obozu zagłady do europejskiego 
miejsca pamięci”. Celem tego spotka

nia było przedyskutowanie w gronie spe
cjalistów z Polski i  zagranicy założeń 
architektonicznych oraz głównych kwe
stii związanych z utworzeniem Muzeum 
i Miejsca Pamięci w Sobiborze – inwe
stycji, której pierwszy etap budowy rusza 
w 2017 roku.

Jednym z najważniejszych zadań mu 
zeów martyrologicznych jest konserwa
cja oryginalnych pozostałości poobozo
wych. Działania te, na ogół kosztowne 
i  skomplikowane technicznie, muszą 
być prowadzone ustawicznie, by nie tyl 
ko spowolnić naturalną degradację sub
stancji historycznej, ale zapewnić jej wła
ściwą ochronę na przyszłość. 

Dlatego warto podkreślić, że w 2016 
roku Muzeum na Majdanku wykona
ło gruntowne prace konserwatorskie 
wnętrza baraku łaźni żeńskiej, w któ
rym zamontowane były urządzenia do 
dezynfekcji odzieży gorącym powietrzem. 
Renowacji i  zabezpieczeniu poddano 
również 181 archiwaliów, w większości 
z zes połu „Prywatne dokumenty więź
niów”, oraz około 900 wspomnianych już 
muzealiów odnalezionych w Sobiborze. 

Spośród ubiegłorocznych przedsię
wzięć merytorycznych na szczególną 
uwagę zasługuje wydawnictwo Maj-
danek w  dokumentach, które ściśle 
wiąże się z  poruszonym we wstępie 
tematem. Jest to wybór źródeł doku
mentujący historię obozu koncentra

Tomasz Kranz
Dyrektor Państwowego 
Muzeum na Majdanku

cyjnego w Lublinie. Publikacja ta ma 
duże znaczenie dla dorobku nauko
wego PMM, stanowi bowiem pierwszą 
tego typu edycję źródłową poświęco
ną problematyce niemieckich obozów 
koncentracyjnych.

Ważnym wydarzeniem w działalno
ści naszej instytucji było również otwar 
cie wystawy plenerowej „Dzielnice 
zagłady. Niemieckie getta dla Żydów 
w okupowanym Lublinie”. Ekspozycja 
dokumentuje  – za pomocą licznych, 
często prezentowanych po raz pierwszy 
zdjęć i relacji świadków – dramatyczne 
losy żydowskich mieszkańców Lublina 
w przededniu ich masowej eksterminacji. 

Na zakończenie warto odnotować, 
że w 2016 roku ponownie wzrosła fre
kwencja. Muzeum odwiedziło prze
szło 210  tysięcy osób. Blisko połowę 
liczby zwiedzających stanowili goście 
z zagranicy.
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DROGA KRZYŻOWA 
NA MAJDANKU

8 marca już po raz siedemnasty Centrum 
Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji 
Lubelskiej zorganizowało drogę krzyżową 
na Majdanku. Udział w niej wzięło około 
siedem tysięcy lublinian i mieszkańców 
regionu oraz blisko stuosobowa grupa 
wiernych z Ukrainy. Tradycyjna liturgia 
została wzbogacona o  wspomnienia 
błogosławionych księży Romana Archu
towskiego i Emiliana Kowcza – więźniów 
Majdanka. 

WYDARZENIA

74. ROCZNICA PIERWSZYCH 
DEPORTACJI DO OBOZU 
ZAGŁADY W BEŁŻCU

17 marca 1942 roku deportacjami z Lubli
na i Lwowa do obozu zagłady w Bełżcu 
nazistowskie Niemcy rozpoczęły fizyczną 
eksterminację Żydów zamieszkujących 
Generalne Gubernatorstwo i  przywo
żonych z innych krajów Europy. 74 lata 
później w Muzeum – Miejscu Pamięci 
w Bełżcu odbyły się uroczystości rocz
nicowe, upamiętniające ofiary Zagłady. 
Uczniowie z  II Liceum Ogólnokształ
cącego im. Piotra Firleja w Lubartowie 
zaprezentowali przygotowany przez sie
bie program artystyczny, a  następnie 
w Niszy Ohel młodzież, przedstawicie
le lokalnych władz i zaproszeni goście 
wspólnie pomodli się za ofiary, zapalili 
znicze i złożyli kwiaty.
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70-LECIE POLSKIEGO 
ZWIĄZKU BYŁYCH WIĘŹNIÓW 
POLITYCZNYCH HITLEROWSKICH 
WIĘZIEŃ I OBOZÓW 
KONCENTRACYJNYCH

14 czerwca w  Państwowym Muzeum 
na Majdanku spotkali się byli więźnio
wie KL Lublin oraz mieszkańcy regionu 
represjonowani przez Niemców w okresie 
II wojny światowej. Okazją był jubileusz 
PZBWPHWiOK. Uczestnicy wydarzenia 
przy PomnikuBramie oddali hołd ofiarom 
Majdanka. Następnie w Centrum Obsługi 
Zwiedzających byli więźniowie wygłosili 
przemówienia, w których podzielili się 
wspomnieniami z okresu okupacji oraz 
zaprezentowali jubileuszową publika
cję poświęconą historii Związku, któ
ry powstał w 1946 roku i od początku 
swojego istnienia ściśle współpracuje 
z Muzeum, zwłaszcza w zakresie dzia
łalności edukacyjnej i naukowej.

DEBATA PANELOWA „MUZEA 
LUBELSZCZYZNY JAKO ATRAKCJE 
TURYSTYCZNE REGIONU”

Międzynarodowy Dzień Muzeów stał 
w PMM pod znakiem debaty o miejscu 
muzeów Lubelszczyzny na współcze
snej mapie turystycznej województwa. 
Uczestnicy dyskusji zastanawiali się, 
jakie działania zmierzające do zwiększe
nia liczby zwiedzających w placówkach 
muzealnych powinni podejmować muze
alnicy, a jaki wpływ na sposób postrze
gania muzeów mają regionalne biura 
i organizacje turystyczne. Wiele uwagi 
poświęcono zastosowaniu nowoczesnych 
mediów w budowaniu przekazu muze
alnego. W debacie udział wzięli: Anna 
FicLazor, dyrektor Muzeum Zamoyskich 
w Kozłówce; Michał Karapuda, dyrektor 
Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin; 
Tomasz Kranz, dyrektor Państwowego 
Muzeum na Majdanku; Dorota Lachow
ska, dyrektor Biura Zarządu Lubelskiej 
Regionalnej Organizacji Turystycznej, 
oraz Andrzej Stępnik, kierownik Zakła
du Edukacji Historycznej i Dziedzictwa 
Kulturowego UMCS. Spotkanie popro
wadziła rzecznik prasowa PMM Agniesz
ka KowalczykNowak.

MUZEUM W LICZBACH

23
wykłady wygłosili w Polsce i za 
granicą pracownicy PMM
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SPOTKANIE POŚWIĘCONE SŁUŻBIE 
MEDYCZNEJ NA MAJDANKU

20 czerwca w Muzeum odbyło się spo
tkanie poświęcone funkcjonowaniu 
szpitali obozowych na Majdanku. Cen
tralnym punktem tego wydarzenia była 
poprowadzona przez Martę Grudzińską 
rozmowa z wnukami Stefanii Perzanow
skiej – polskiej więźniarki politycznej, 
założycielki szpitala obozowego na polu 
żeńskim Majdanka. Krzysztof i Andrzej 
Korczakowie opowiedzieli o swojej babci 
i jej powojennych losach oraz przywieź
li ze sobą wiele pamiątek. Uczestników 
spotkania w temat obozowych rewirów 
wprowadził wykład dr Marii Ciesielskiej. 
Wydarzeniu towarzyszyła prezenta
cja pierwszej wirtualnej wystawy PMM 
„Lekarze w pasiakach. Służba medycz
na na Majdanku” (więcej o wystawie na 
str. 22).

DEBATA O WYKORZYSTANIU 
RELACJI W DZIAŁALNOŚCI 
MUZEÓW

„Relacje świadków w badaniach nauko
wych i narracjach muzealnych” to temat 
debaty, która odbyła się w  Muzeum 
28 września, w 50. rocznicę wydania 
pamiętników Jerzego Kwiatkowskiego 
„485 dni na Majdanku”. Debatę poprze
dził wykład pracownika naukowego PMM 
Wojciecha Lenarczyka, w którym wyka
zał, jak szczególną wartość dla history
ków badających historię KL Lublin ma 
świadectwo tego więźnia. Główna część 
debaty dotyczyła metodologii badań, 
sposobów opracowywania i  wykorzy
stywania źródeł narracyjnych, takich jak 
pamiętniki, listy, dzienniki oraz relacje 
świadków, w działalności muzeów. Spe
cjaliści w tej dziedzinie – dr Jarosław Pał
ka (Dom Spotkań z Historią), dr Piotr 
Filipkowski (Polska Akademia Nauk) 
oraz Marta Grudzińska (PMM) – pod
kreślili, że pomimo upływającego czasu, 
źródła, szczególnie spisane na papierze, 
posiadają unikatowy charakter i nie tra
cą na znaczeniu. Zwieńczeniem debaty 
była dyskusja z  udziałem zgromadzo
nej publiczności. Spotkanie prowadził 
Krzysztof Banach z PMM.

72. ROCZNICA LIKWIDACJI 
KL LUBLIN

22 lipca byli więźniowie Majdanka, 
przedstawiciele Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, władz miej
skich i  wojewódzkich, reprezentanci 
lubelskiej społeczności żydowskiej, a tak
że uczestnicy Światowych Dni Młodzieży 
zgromadzili się na Majdanku, aby upa
miętnić 72. rocznicę likwidacji KL Lublin. 
W  trakcie uroczystości zapoznali się 
z relacjami więźniów opisującymi egze
kucje osób przywiezionych z więzienia 
na Zamku Lubelskim w lipcu 1944 roku. 
Następnie uczczono pamięć pomordowa
nych, składając wieńce i zapalając znicze 
pod Mauzoleum w PMM.

WYDARZENIA
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UPAMIĘTNIENIE 
POMORDOWANYCH 
ROMÓW I SINTI

26 października w  Bełżcu odbyły się 
uroczystości upamiętniające Romów 
i  Sinti  – ofiary niemieckiego obozu 
pracy funkcjonującego tu w 1940 roku. 
Uczestnicy tego wydarzenia oddali hołd 
pomordowanym w  pobliżu masowych 
mogił. Następnie w Gimnazjum Publicz
nym im. Sprawiedliwych wśród Narodów 
Świata w Bełżcu wysłuchali programu 
artystycznego przygotowanego przez 
uczniów szkoły. Odbyły się tam również 
warsztaty historyczne, a także konferen
cja edukacyjna. W uroczystościach udział 
wzięli przedstawiciele władz wojewódz
kich, powiatowych, gminnych, kościel
nych oraz uczniowie szkół w  Bełżcu, 
Chełmie i Opolu Lubelskim. 

ROCZNICA „KRWAWEJ 
ŚRODY” NA MAJDANKU

3 listopada, w  73. rocznicę egzeku
cji ponad 18 tysięcy Żydów w  obozie 
na Majdanku, w Muzeum upamiętnio
no ofiary tej masakry. Uczniowie z VIII 
Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie 
odczytali krótkie biogramy kilkudziesięciu 
osób spośród zamordowanych. Odbyło 
się również spotkanie poświęcone pro
blematyce sprawców i psychologii zła. 
Beata SiwekCiupak z PMM przedsta
wiła sylwetki członków załogi KL Lublin, 
a  psycholog Katarzyna Andrzejewska 
spróbowała odpowiedzieć na pytanie 
o motywy sprawców masowych zbrodni.

ZADUSZKI MAJDANKOWSKIE

Ideą Zaduszek Majdankowskich, które 
odbyły się 24 listopada, było przypo
mnienie i przybliżenie postaci ważnych 
w życiu obozowym – zarówno więźniów, 
jak i osób niosących im pomoc. Tegorocz
na edycja poświęcona została Matyldzie 
Woliniewskiej, byłej więźniarce Majdan
ka, jednej z  organizatorek samorządu 
więźniarskiego oraz inicjatorce „Radia 
Majdanek”. Podczas spotkania uczest
nicy mogli poznać historię życia boha
terki oraz usłyszeć i zobaczyć relacje jej 
współwięźniów. Wykład oraz prezentację 
przygotowała Beata SiwekCiupak.

MUZEUM W LICZBACH

180
osób wzięło udział w debatach 
i konferencjach naukowych 
organizowanych przez PMM
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Na zdjęciach:

1. Uroczystości w Bełżcu.
2. Uczestnicy spotkania 

poświęconego tematyce 
psychologii zła.

3. Obchody 72. rocznicy 
likwidacji KL Lublin.

4. Helena Niemczycka (po lewej) 
i Jadwiga Branecka (po prawej)
podczas obchodów 70-lecia 
Związku byłych więźniów.

5. Droga krzyżowa.
6. Pamiątki po Stefanii Perzanowskiej 

prezentowane podczas spotkania.

1 2

4

5
6
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Na zbiory Państwowego Muzeum na Majdanku składają się setki tysięcy 
artefaktów obozowych oraz rzeczy przywiezione przez więźniów i wykonane 
przez nich podczas pobytu w KL Lublin. Są wśród nich także dokumenty 
osobiste ofiar, akta wytworzone przez kancelarię obozową, nielegalna ko-
respondencja wysyłana z obozu czy relacje spisane po wojnie przez osoby, 
które przeżyły tragedię Majdanka. W zbiorach PMM znajdują się również 
przedmioty znalezione na terenie byłego obozu zagłady w Bełżcu i stale 
powiększająca się kolekcja obiektów pochodzących z badań archeologicz-
nych prowadzonych w miejscu byłego obozu zagłady w Sobiborze.

ZBIORY

UNIKATOWE DARY

Do zbiorów muzealnych dołączyło wie
le cennych artefaktów. Dzięki ofiarności 
rodzin byłych więźniów i  innych osób, 
którym idea upamiętnienia więźniów 
Majdanka jest bliska, kolekcje PMM 
powiększyły się m.in. o:
– portret Jadwigi Fiedorowej, więź

niarki obozu koncentracyjnego 
na Majdanku, która do KL Lublin 
przyjechała w pierwszym transporcie 
z więzienia we Lwowie na początku 
lutego 1943 roku;

– 74 dokumenty i fotografie należące 
do Heleny Pawluk;

– kartę pocztową wysłaną z Majdanka 
przez Stefanię Błońską;

– zwolnienie z obozu wystawione na 
nazwisko Mieczysławy Strawińskiej 
oraz dwie fotografie przedstawiające 
tę więźniarkę;

– zawiadomienie o śmierci w obozie 
na Majdanku Bolesława Karwata;

– lampę z wieżyczki strażniczej 
pochodzącą z KL Lublin.

Akt oskarżenia przeciwko Helenie 
Pawluk za pomoc w ucieczce 
z Majdanka więźniowi żydowskiemu, 
dr. Naumowi Pryłuckiemu.
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DIGITALIZACJA

Trwają sukcesywne prace nad digitaliza
cją muzealnych zasobów archiwalnych. 
W  2016 roku objęły one 6337 doku
mentów oraz fotografii. Cyfryzacja zbio
rów nie ogranicza się tylko do obiektów 
wykonanych z papieru – do digitaliza
cji i  rekonstrukcji przekazano również 
ponad 26 godzin nagrań audiowizual
nych dokumentujących ważne wydarze
nia muzealne. 

NOWE MUZEALIA 
W ZBIORACH PMM

Do muzealnego inwentarza wpisano 
282 przedmioty znalezione w  trakcie 
prac remontowych i porządkowych pro
wadzonych na terenie byłego obozu na 
Majdanku. Są wśród nich m.in.: metalowy 
numer więźniarski, miseczka do golenia, 
buteleczka po perfumach, menażka, frag
menty drutów kolczastych i macew, etui 
ze szczoteczką do zębów czy osełka.

Muzeum przejęło od Lubelskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
1387 obiektów znalezionych w Sobibo
rze podczas badań archeologicznych. 

385 z nich stanowią eksponaty wpisa
ne do inwentarza muzealiów, takie jak 
kolczyki, spinki do mankietów, klucze 
czy fragmenty podkładów kolejki wąsko
torowej, a pozostałe to obiekty masowe 
(drobne fragmenty szkła, ceramiki czy 
cegieł) zakwalifikowane do rejestru zbio
rów pomocniczych. Wszystkie pochodzą 
z prac archeologicznych prowadzonych 
na terenie byłego obozu zagłady w Sobi
borze w latach 2012–2013. Kolejnych 
6341 obiektów pochodzących z wykopa
lisk prowadzonych w latach 2013–2015 
Muzeum otrzymało w depozyt na czas 
nieokreślony.

MUZEUM W LICZBACH

6337
dokumentów i fotografii zdigitalizowano 
w APMM w 2016 roku
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Na zdjęciach:

1. Przekazanie pamiątek 
po Helenie Pawluk.

2. Ewidencjonowanie zbiorów 
obuwia ofiar „Aktion Reinhardt”.

3. Zawiadomienie o śmierci 
w obozie Bolesława Karwata.

4. Łuski po nabojach 
znalezione podczas prac 
archeologicznych w Sobiborze.

5. Lampa z wieżyczki strażniczej.
6. Numer więźniarski 

znaleziony na terenie byłego 
obozu na Majdanku.

1 2 3
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6
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Unikalny charakter i wymowa zachowanej na Majdanku architektury przy-
ciąga rzesze zwiedzających. W przeważającej części jest to zabudowa 
drewniana. Na obszarze Muzeum znajdują się ponadto dwa obiekty mu-
rowane (bunkier komór gazowych i tzw. biały domek) oraz blisko 90 ruin. 
Zachowanie ich autentyzmu to jedno z głównych zadań PMM, dlatego 
kolejne relikty obozowe systematycznie poddawane są konserwacji. Opieką 
konserwatorską objęte są także archiwalia i muzealia, w tym również te 
znalezione w miejscu byłych obozów zagłady w Bełżcu i Sobiborze.

KONSERWACJA

REWITALIZACJA BUDYNKÓW 
KOMENDANTURY OBOZU 
ZAGŁADY W BEŁŻCU

Pod koniec 2015 roku Państwowe 
Muzeum na Majdanku przejęło od Pol
skich Kolei Państwowych S.A. budynki 
użytkowane w czasie II wojny światowej 
przez komendanturę niemieckiego obozu 
zagłady w Bełżcu. Wstępny plan zakłada, 
że w przyszłości nieruchomość będzie 
zapleczem edukacyjnym Muzeum  – 
Miejsca Pamięci w Bełżcu. W tym celu 
w 2016 roku PMM opracowało założenia 
do programu funkcjonalnoużytkowego 
przejętych budynków i terenu. Ponad
to Stowarzyszenie Bildungswerk Sta
nislaw Hantz, w wyniku porozumienia 
z Muzeum, sfinansowało opracowanie 
ekspertyzy konserwatorskobudowlanej 
budynków dawnej komendantury oraz ich 
szczegółową inwentaryzację.

KONSERWACJA DOKUMENTÓW

Pełnej konserwacji poddano 181 doku
mentów archiwalnych. Są to prywatne 
dokumenty przywiezione do obozu przez 
więźniów Majdanka i znalezione na jego 
terenie, akta personalne jednego z war
towników w KL Lublin oraz mapy i plany 
PMM. Prace poprzedziło wykonanie badań 
papieru, następnie karty oczyszczono 
z powierzchniowych zabrudzeń, wzmoc
niono strukturalnie i odkwaszono. Przedar
cia i osłabione krawędzie zostały podklejo
ne, a ubytki w papierze uzupełnione.

ZABEZPIECZENIE 
ARTEFAKTÓW Z SOBIBORU

Pod opiekę Państwowego Muzeum na 
Majdanku systematycznie przekazywa
ne są zabytki znajdowane podczas prac 
archeologicznych na terenie byłego obo
zu zagłady w Sobiborze. W przeważają
cej mierze wymagają one konserwacji, 
której w 2016 roku poddano 919 tego 
typu obiektów. W pracowni konserwator
skiej PMM oczyszczono i zabezpieczono 
463 przedmioty – m.in. monety, okulary, 
buteleczki po perfumach i lekarstwach, 
grzebyczki do podpinania włosów, grze
bienie, lusterka czy koraliki. Kolejnych 
456 obiektów (wśród nich sztućce, klu
cze, kubki, oprawki okularów, naparstki, 
fragmenty zegarków) zlecono do kon
serwacji w zewnętrznej pracowni. Prace 
miały na celu przede wszystkim zaha
mowanie szkodliwych procesów fizyko
chemicznych zachodzących w obiektach 
i przygotowanie ich do ekspozycji.
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RENOWACJA BARAKU 
ŁAŹNI ŻEŃSKIEJ

Zakończyły się prace przy elementach 
wewnętrznych baraku nr 42, który 
w okresie funkcjonowania obozu pełnił 
funkcję łaźni żeńskiej i mieścił kabiny do 
dezynfekcji odzieży. Roboty obejmowały 
w szczególności konserwację posadzek, 
stolarki drzwiowej, a także elementów 
wyposażenia baraku, murów oraz tyn
ków wewnątrz obiektu. Był to drugi etap 
renowacji tego budynku. W 2014 roku 
gruntownej restauracji poddano jego ele
menty konstrukcyjne i ściany zewnętrzne. 
Łączny koszt prac wyniósł prawie 1,1 mln 
złotych.

PRACE PRZY OBIEKTACH 
ZABYTKOWYCH

Systematycznych prac konserwator
skich wymagają wszystkie obiekty drew
niane zlokalizowane na terenie PMM. 
W 2016 roku wyremontowano siedem 
wieżyczek wartowniczych. Zrealizowano 
ponadto bieżące prace naprawcze przy 
12 obiektach (baraki nr 2, 7, 9, 10, 15, 
21, 38, 41, 43, 45, krematorium, bud
ka wartownicza przy III i  IV polu). Do 
kolejnych 29 wykonano inwentaryzacje 
konserwatorskie.

EKSPERTYZY KONSERWATORSKIE

Pod opieką konserwatorską znajdują 
się również pomniki zlokalizowane na 
obszarze Muzeum. W 2016 roku zlecono 
i wykonano ekspertyzę stanu technicz
nego PomnikaBramy i  dokumentację 
techniczno budowlaną remontu Mauzo
leum. Poza tym wykonana została także 
ekspertyza konserwatorska rzeźby obo
zowej „Zameczek”.

MUZEUM W LICZBACH

1446
obiektów zostało poddanych 
pełnej lub częściowej 
konserwacji w 2016 roku
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Na zdjęciach:

1. Poddane konserwacji sztućce 
znalezione podczas prac 
archeologicznych w Sobiborze.

2. Fragment kolekcji 
muzealiów sobiborskich.

3. Moneta przed i po konserwacji.
4. Dokument przed i po 

konserwacji.
5. Wnętrze baraku łaźni żeńskiej.
6. Prace konserwatorskie 

w baraku łaźni żeńskiej.

1 2
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Jednym z najważniejszych miejsc pamięci związanych z zagładą ludności 
żydowskiej podczas II wojny światowej jest były niemiecki obóz zagła-
dy w Sobiborze. Od 2012 roku opiekę nad funkcjonującym tam muzeum 
sprawuje Państwowe Muzeum na Majdanku, które prowadzi szereg przed-
sięwzięć popularyzujących historię tego miejsca, gdzie od maja 1942 do 
października 1943 roku Niemcy wymordowali ponad 170 tysięcy żydowskich 
kobiet, mężczyzn i dzieci. 

MUZEUM 
I MIEJSCE PAMIĘCI 
W SOBIBORZE

O PRZYSZŁOŚCI UPAMIĘTNIENIA

„Od niemieckiego obozu zagłady do 
europejskiego miejsca pamięci” to temat 
międzynarodowej konferencji naukowej 
zorganizowanej 5 maja przez Państwowe 
Muzeum na Majdanku. Otworzył ją sekre
tarz stanu w MKiDN Jarosław Sellin. 
Celem spotkania było zaprezentowanie 
wyników prac archeo logicznych przepro
wadzonych na terenie byłego niemieckie
go obozu zagłady w Sobiborze, projektu 
zagospodarowania przestrzennego miej
sca pamięci oraz planowanych działań 
edukacyjnych realizowanych w nowym 
muzeum. Była to również okazja do 
tego, aby w gronie specjalistów z Pol
ski i zagranicy przedyskutować najważ
niejsze kwestie merytoryczne związane 
z planowaną inwestycją. W trakcie zamy
kającej konferencję debaty zastanawiano 
się również nad ewentualnymi formami 
współpracy miejsca pamięci w Sobiborze 
z partnerami zagranicznymi.
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BADANIA GEORADAROWE 
W SOBIBORZE

W Sobiborze rozpoczęły się 23 wrze
śnia nieinwazyjne prace badawcze. Są 
one efektem porozumienia o współpracy 
zawartego między Państwowym Muzeum 
na Majdanku i  Uniwersytetem Marii 
CurieSkłodowskiej w Lublinie. Badania 
opierają się na nowoczesnych technikach 
cyfrowych. Zakładają one m.in. testy geo
radarowe powierzchni terenu, precyzyjne 
mapowanie obszaru byłego obozu, zobra
zowania RGB i hiperspektralne, a także 
opracowanie trójwymiarowego modelu 
terenu obozu. Prace prowadzi inter
dyscyplinarny zespół badawczy, w skład 
którego wchodzą naukowcy z Wydziału 
Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzen
nej UMCS.

ZABEZPIECZENIE 
MASOWYCH GROBÓW

PMM przystąpiło do prac nad zabez
pieczeniem obszaru masowych gro
bów w Sobiborze. Zgodnie z projektem 
architektonicznym prace obejmą m.in. 
zabezpieczenie tego obszaru specjalną 
geotkaniną i kamieniami. Istniejący na 
tym miejscu „kopiec pamięci” zostanie 
zachowany, ale również znajdzie się pod 
warstwą geowłókniny i głazów.

73. ROCZNICA WYBUCHU 
POWSTANIA WIĘŹNIÓW 
W SOBIBORZE

14 października upamiętniono ofiary nie
mieckiego obozu zagłady w Sobiborze. 
W wydarzeniu wzięli udział przedsta
wiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzic
twa Narodowego, władz wojewódzkich 
i  samorządowych Lubelszczyzny oraz 
holenderskiej Prowincji Gelderland. 
W  ceremonii uczestniczyła również 
75osobowa grupa uczniów i nauczycieli 
z Holandii, Niemiec, Słowacji, Węgier, 
Białorusi i Ukrainy. Przy symbolicznym 
kopcu goście złożyli wieńce i  zapalili 
znicze. Ostatnim elementem obchodów 
upamiętniających była projekcja filmu 
dokumentalnego poświęconego obozo
wi w  Sobiborze, którą zorganizowano 
w Muzeum  – Zespole Synagogalnym 
we Włodawie.
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Ekspozycję muzealną stanowią przede wszystkim oryginalne budynki po-
chodzące z okresu funkcjonowania niemieckiego obozu koncentracyjnego 
na Majdanku. Obiekty te oplecione są systemem tablic informacyjnych 
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz opisywanych budynków. W jednym 
z zachowanych baraków poobozowych zlokalizowana jest multimedialna 
wystawa historyczna poświęcona losom więźniów Majdanka. Uzupełnie-
niem takiej prezentacji muzealnej są organizowane przez PMM wystawy 
czasowe i specjalne. Koncentrują się one nie tylko na dziejach KL Lublin 
i obozów zagłady w Bełżcu i Sobiborze, ale również na historii Lublina 
i Lubelszczyzny podczas II wojny światowej.

WYSTAWY

WYSTAWY CZASOWE

„Dzielnice zagłady. Niemieckie get
ta dla Żydów w okupowanym Lubli
nie” to tytuł wystawy plenerowej, która 
w  sposób wielowątkowy przedstawia 
historię gett na lubelskim Podzam
czu i  Majdanie Tatarskim. Ekspozycja 
autorstwa Krzysztofa Banacha składa 
się z 20 plansz z obrotowymi prezen
terami. Na planszach znalazło się około 
120 zdjęć i dokumentów historycznych 
z archiwów polskich, zagranicznych oraz 
kolekcji prywatnych, a także 52 fragmen
ty relacji świadków. Wernisaż miał miej
sce 24 marca, w 75. rocznicę utworze
nia przez niemieckich okupantów getta 
w Lublinie. Po likwidacji dzielnicy żydow
skiej i wywiezieniu w marcu i kwietniu 
1942 roku około 28 tysięcy jej miesz
kańców do niemieckiego obozu zagłady 
w Bełżcu ocalałych Żydów przeniesiono 
do nowo utworzonego getta w dzielnicy 
Majdan Tatarski. Również ono zostało 
ostatecznie zlikwidowane przez władze 
okupacyjne 9 listopada 1942 roku, zaś 
jego mieszkańców uśmiercono w obo
zach na Majdanku i w Sobiborze, a także 
rozstrzelano w pobliskim lesie krępiec
kim. W okresie istnienia obu gett na ich 
terenie oraz w powiązanych z nimi nie
mieckich obozach zginęło łącznie oko
ło 40 tysięcy Żydów.

Międzynarodowej konferencji „Od nie
mieckiego obozu zagłady do europejskie
go miejsca pamięci” (więcej na str. 20) 
towarzyszyła wystawa specjalna zaty
tułowana „To co po nich pozostało”. 
Prezentowała ona przedmioty osobi
ste znalezione na terenie byłego obozu 
zagłady w Sobiborze w czasie sondażo
wych badań archeologicznych prowadzo
nych w latach 2000–2014. W gablotach 
ekspozycyjnych można było zobaczyć 
89 obiektów należących w większości do 
anonimowych ofiar obozu w Sobiborze, 
wśród nich: monety, talerz ceramiczny, 
zegarek szwajcarski, lornetki teatralne, 
buteleczki po perfumach, grzebienie, klu
cze, naparstki czy pierścionki. Na wysta
wie znalazły się również dwie plakietki 
identyfikacyjne należące do żydowskich 
dzieci z Amsterdamu.

WYSTAWA INTERNETOWA

„Lekarze w pasiakach – służba me
dyczna na Majdanku” to pierwsza 
wystawa prezentowana przez Muzeum 
tylko w Internecie. Ekspozycja przybli
ża proces funkcjonowania tzw. rewirów 
czy lazaretu dla jeńców sowieckich oraz 
sposoby leczenia więźniów w prymityw
nych warunkach obozowych. Wystawa 
dostępna jest w polskiej i angielskiej wer
sji językowej, zawiera relacje wideo, skany 
dokumentów archiwalnych oraz zdjęcia 
artefaktów odnalezionych po wojnie na 
terenie Majdanka. Ekspozycja, przygoto
wana przez Martę Grudzińską i dr Marię 
Ciesielską, dostępna jest pod adresem:
lekarzewpasiakach.majdanek.eu.

MUZEUM W LICZBACH

25 106
osób obejrzało wystawę „Dzielnice 
zagłady. Niemieckie getta dla Żydów 
w okupowanym Lublinie” 
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Na zdjęciach:

1. Wystawa „Dzielnice zagłady”.
2. Przedmioty osobiste ofiar niemieckiego 

obozu zagłady w Sobiborze, 
wystawa „To co po nich zostało”.

3. Wiceminister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Jarosław Sellin 
w towarzystwie Tomasza Kranza 
podczas prezentacji wystawy.

4. Zwiedzający wystawę „Dzielnice zagłady”.
5. Wykład Dariusza Libionki 

towarzyszący otwarciu wystawy.
6. Przypinka prezentowana na wystawie 

„To co po nich zostało”.

1 2 3

4
5
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Tegoroczne nowości wydawnicze to przede wszystkim obcojęzyczne wy-
dania publikacji przeznaczonych dla zwiedzających i osób poszukujących 
obszernych informacji o losach niemieckiego obozu zagłady w Bełżcu. 
Pozycją o szczególnym znaczeniu dla historyków jest zbiór materiałów 
źródłowych „Majdanek w dokumentach”.

WYDAWNICTWA



  2 7R A P O R T  R O C Z N Y  2 0 1 6

„Majdanek w dokumentach”,  
wybór, opracowanie i wstęp  
Wojciech Lenarczyk

Ponad 300 dokumentów dotyczących 
niemieckiego obozu koncentracyjnego 
w Lublinie, dotąd rozproszonych w wielu 
opracowaniach i archiwach, znalazło się 
w najnowszym wydawnictwie Państwo
wego Muzeum na Majdanku. Stanowi 
ono pierwszą tego typu edycję źródłową 
poświęconą problematyce niemieckich 
obozów koncentracyjnych. „Majdanek 
w dokumentach” zawiera skany i tran
skrypcje dokumentów pochodzących 
z kancelarii KL Lublin, różnych instytucji 
powiązanych z jego działalnością i cen
tralnych organów III Rzeszy zarządzają
cych systemem nazistowskich obozów 
koncentracyjnych. Ważną część publi
kacji tworzą materiały ruchu oporu i pol
skich organizacji charytatywnych, a także 
korespondencja samych więźniów. Publi
kacja nie tylko uzupełnia dotychczaso
wą wiedzę o obozie, ale stanowi również 
punkt wyjścia dla kolejnych badań i dzia
łań muzealnych.

„Niemiecki obóz zagłady w  Bełżcu. 
Zarys historii”, Jarosław Joniec

Publikacja ta to dzieje niemieckiego obo
zu zagłady w Bełżcu w pigułce. W zwięzły 
i przystępny sposób opisuje najważniej
sze zagadnienia związane z powstaniem 
i funkcjonowaniem obozu. Zawiera też 
sporo informacji o deportacjach, więź
niach i sprawcach ludobójstwa, a także 
o mechanizmach zagłady. Tekstom towa
rzyszą archiwalne zdjęcia i mapy.

EDYCJE OBCOJĘZYCZNE

przedstawia dzieje pierwszego obozu 
zagłady „Aktion Reinhardt” na szerokim 
tle eksterminacji Żydów w Generalnym
Gubernatorstwie. Autor omawia wszyst
kie aspekty funkcjonowania obozu 
począwszy od kolejnych etapów procesu 
decyzyjnego prowadzących do stworze
nia obozu zagłady, poprzez opis same
go ośrodka, charakterystykę jego załogi 
esesmańskiej i wartowniczej aż do cza
sów jego likwidacji. Przedmiotem opisu 
jest też powojenna historia tego miejsca. 
W aneksie zamieszczono szczegółowe 
zestawienie wszystkich transportów przy
bywających do obozu zagłady w Bełżcu.

Do polskiej i angielskiej wersji językowej 
informatora „Majdanek. Miejsce pa mię
ci i  muzeum” Agnieszki Kowalczyk 
Nowak dołączyły wydania w językach 
niemieckim i  rosyjskim. Zapoznaje on 
czytelników z najważniejszymi działa
niami realizowanymi przez Muzeum.

Anglojęzycznego wydania doczekała się 
pierwsza naukowa monografia dotycząca 
niemieckiego obozu zagłady w Bełżcu, 
wydana w 2010 roku. Publikacja „Death 
Camp in Bełżec” Roberta Kuwałka 

MUZEUM W LICZBACH

194
osoby skorzystały z zasobów 
biblioteki PMM liczącej blisko 
15 tysięcy woluminów
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SEMINARIA EDUKACYJNE DLA 
NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW 
INSTYTUCJI KULTURY

W  Muzeum na Majdanku odbyło się 
8  czerwca seminarium dla pracowni
ków muzeów i instytucji kultury z Lubel
szczyzny na temat miejsca i znaczenia 
edukacji w działalności polskich muze
ów. W programie znalazła się prezentacja 
muzealiów ze zbiorów PMM w kontek
ście dydaktycznym, aktywne zwiedza
nie wystaw oraz omówienie metod pra
cy z  młodzieżą opartych na interakcji 
z poznawanymi treściami. Podsumowa
niem spotkania była dyskusja, w czasie 
której podkreślono, że działalność edu
kacyjna to nie tylko ważny element samo
rozumienia muzeów i narzędzie służące 
do realizacji misji tych instytucji, ale także 
jeden ze sposobów poszerzania komuni
kacji muzeów ze społeczeństwem. 

Edukacja zajmuje szczególne miejsce w działalności Państwowego Muzeum 
na Majdanku. W ramach koncepcji pedagogiki pamięci, której celem jest 
propagowanie wiedzy historycznej oraz pobudzanie do refleksji nad prze-
szłością, realizowane są liczne projekty edukacyjne. Są to przede wszyst-
kim lekcje muzealne, seminaria, warsztaty czy workcampy adresowane do 
różnych grup odbiorców. Edukacja w Muzeum to także podróże studyjne 
łączące zwiedzanie z zespołową pracą w archiwum i bibliotece czy, cie-
szące się dużym zainteresowaniem, warsztaty historyczne, organizowane 
dla grup polskich i międzynarodowych. 

PROGRAM EDUKACYJNY DLA 
NIEMIECKIEJ MŁODZIEŻY

Od marca do lipca do Muzeum na Maj
danku przyjechało blisko 200 niemieckich 
uczniów z kraju związkowego Meklem
burgia–Pomorze Przednie. Ich pobyt 
w Lublinie był częścią projektu eduka
cyjnego o  zasięgu ogólnoniemieckim, 
którego celem jest umożliwienie młodym 
Niemcom odwiedzenia polskich muzeów 
utworzonych na terenie byłych niemiec
kich obozów zagłady i upamiętniających 
ofiary zbrodni nazistowskich. Program 
„Pamiętać o przeszłości dla przyszłości” 
przybrał formę warsztatów historycz
nych zorientowanych przede wszystkim 
na aktywne odkrywanie i  poznawanie 
przeszłości. Poprzez zwiedzanie wystaw 
historycznych i plenerowych oraz pra
cę z materiałami źródłowymi niemiecka 
młodzież samodzielnie pogłębiała wie
dzę z zakresu historii obozu koncentra
cyjnego na Majdanku. Przyjazdy uczniów 
organizowane są przez Stowarzyszenie 
Europejska Akademia Mecklemburg Vor
pommern, a wspierane finansowo przez 
Fundację Bethe Stiftung oraz Minister
stwo Edukacji, Nauki i  Kultury kraju 
związkowego Meklemburgia–Pomorze 
Przednie.

Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu 
oraz Państwowe Muzeum na Majdan
ku organizowały również seminaria dla 
nauczycieli. Pierwsze z nich z 25 sierp
nia zatytułowane „Funkcjonowanie obo
zu zagłady w Bełżcu” skierowane było 
do nauczycieli i metodyków z Ukrainy. 
Z  dużym zainteresowaniem spotkało 
się również odbywające się w paździer
niku w PMM seminarium metodyczne 
dla nauczycieli z  całej Polski pt. „Jak 
poznawać historię w miejscach pamięci? 
Metody niekonwencjonalne”. Uczestnicy 
zapoznali się z wybranymi działaniami 
prowadzonymi przez Muzeum, takimi jak 
zajęcia interaktywne, praca z materia
łem źródłowym czy warsztaty oparte na 
oryginalnych reliktach obozowych. Nie 
zabrakło też czasu na dyskusję i wymia
nę poglądów.
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20 LAT WSPÓŁPRACY 
Z ZESPOŁEM SZKÓŁ 
BETHEL W BIELEFELD

W 1996 roku do Muzeum na Majdan
ku przyjechali pierwsi uczniowie kursu 
historii na poziomie rozszerzonym z nie
mieckiego gimnazjum Bethel w Bielefeld. 
Już od 20 lat w PMM poznają oni histo
rię okupacji niemieckiej na Lubelszczyź
nie, a także praktycznie uczą się, dzia
łając i samodzielnie badając konkretne 
zagadnienia. W 2016 roku koncentrowały 
się one m.in. wokół takich tematów jak 
życie codzienne w obozie na Majdanku, 
postawy lekarzywięźniów i lekarzy SS, 
procesy przeciwko członkom załogi obo
zowej, opór więźniów wobec przemocy 
czy nowe upamiętnienie ofiar w obozie 
zagłady w Sobiborze. Ważnym elemen
tem warsztatów był, jak co roku, udział 
w projekcie polskiej młodzieży z V LO 
w Lublinie. Międzykulturowy kontekst 
programu nie tylko wzbogaca go mery
toryczne, ale także przybliża młodym 
Niemcom współczesną Polskę.

Podróż na Majdanek była dla 
mnie ważnym doświadczeniem. 
O Holokauście można wiele 
przeczytać, usłyszeć, obejrzeć na 
filmach. Jednak zobaczenie takiego 
muzeum pozostawia całkowicie 
inne uczucia. Myślę, że jest bardzo 
ważne, aby zachować takie miejsca, 
każdy człowiek bowiem powinien 
coś takiego raz zobaczyć.

uczestnik projektu  
edukacyjnego

KULTURA DOSTĘPNA

Po raz drugi PMM wzięło udział w pro
gramie Ministerstwa Kultury i Dziedzic
twa Narodowego „Kultura dostępna”. 
W 2016 roku z ponad 80 bezpłatnych 
lekcji muzealnych organizowanych przez 
Muzeum na Majdanku i Miejsce Pamięci 
w Bełżcu skorzystało blisko 2,5 tysiąca 
uczniów szkół gimnazjalnych i ponad
gimnazjalnych z całej Polski. Mogli oni 
poznać historię byłych niemieckich obo
zów na Majdanku i w Bełżcu, nie tylko 
poprzez zwiedzanie, ale również aktyw
nie pracując z materiałami źródłowymi, 
takimi jak dokumenty, zdjęcia czy relacje 
świadków historii. 
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LUBELSKI FESTIWAL NAUKI

PMM po raz jedenasty włączyło się 
w organizowany 17–23 września Lubel
ski Festiwal Nauki. Uczestnicy impre
zy mogli wziąć udział w  bezpłatnym 
oprowadzaniu po terenie byłego obozu 
i ekspozycjach muzealnych, wykładach 
o kulisach ucieczek czy o martyrologii 
duchowieństwa w obozie koncentracyj
nym na Majdanku, a także lekcji muze
alnej. Łącznie z oferty PMM skorzystało 
blisko 200 osób. 

WSPÓŁPRACA Z GARNIZONEM 
LUBELSKIEJ POLICJI

W ramach współpracy z Komendą Woje
wódzką Policji w Lublinie PMM zorgani
zowało kolejny cykl spotkań historyczno
edukacyjnych dla lubelskich policjantów. 
Zwiedzili oni Muzeum na Majdanku, 
obejrzeli wystawy historyczne oraz mieli 
możliwość poznania losów ofiar nazizmu 
w oparciu o relacje wideo. W centrum 
zainteresowania policjantów znalazła się 
analiza biografii sprawców z byłego nie
mieckiego obozu koncentracyjnego na 
Majdanku w kontekście historycznym, 
społecznym i psychologicznym. Spotka
nia trwały od marca do września. 

W sposób bezpośredni zajęcia 
uświadomiły mi, jak mogą 
postępować poszczególne jednostki 
pod wpływem ideologii, propagandy 
i poczucia bezkarności. Zajęcia są 
przestrogą przed ideologią związaną 
z nienawiścią i dyskryminacją 
w stosunku do innych osób, nacji.

uczestnik projektu  
edukacyjnego

PROGRAM „PAMIĘTAMY… 
17 MARCA – 19 KWIETNIA”

W ramach programu adresowanego do 
uczniów zainteresowanych historią Lublina, 
w szczególności okresem okupacji niemiec
kiej, Państwowe Muzeum na Majdanku zor
ganizowało projekt edukacyjny „Wędrówki 
po Lublinie. Miejsca Holokaustu odkrywa
ne na nowo”. Zajęcia poświęcone historii 
getta na Podzamczu były dobrą okazją do 
aktywnego odkrywania zdarzeń, biografii 
czy miejsc pamięci obecnych w przestrzeni 
miasta. W projekcie wzięli udział uczniowie 
VIII Liceum Ogólnokształcącego w Lubli
nie. 4 kwietnia zwiedzili oni teren byłej 
dzielnicy żydowskiej w Lublinie, poznali 
topografię getta oraz jego materialne pozo
stałości. 7 kwietnia natomiast pracowali 
z materiałami źródłowymi, głównie wspo
mnieniami mieszkańców getta, zdjęciami 
i dokumentami archiwalnymi. W kolejnym 
etapie zajęć uczniowie szukali w topogra
fii Lublina miejsc opisanych w źródłach. 
Zadanie końcowe polegało na wykonaniu 
dokumentacji projektu w wybranej formie 
oraz wypracowaniu własnej formuły upa
miętnienia poszczególnych miejsc. Wyniki 
pracy uczniowie zaprezentowali 19 kwiet
nia, w  czasie uroczystości związanych 
z Dniem Pamięci o Holokauście i Przeciw
działaniu Zbrodniom przeciwko Ludzkości.
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OBCHODY DNI PAMIĘCI

27 stycznia, w ramach obchodzonego od 
jedenastu lat Międzynarodowego Dnia 
Pamięci o Ofiarach Holokaustu, Muzeum 
na Majdanku przygotowało wykład oraz 
prezentację multimedialną na temat 
losów rodzin żydowskich deportowanych 
do KL Lublin. Uczniowie lubelskich szkół 
wzięli również udział w zajęciach eduka
cyjnych na wystawie „Więźniowie Maj
danka” oraz oddali hołd ofiarom obozu, 
zapalając znicze u stóp PomnikaBramy. 
Pracownicy Muzeum – Miejsca Pamię
ci w Bełżcu wygłosili natomiast wykłady 
dla uczniów z Tomaszowa Lubelskiego 
poświęcone polityce III Rzeszy wobec 
mniejszości narodowych oraz zagładzie 
Żydów w Generalnym Gubernatorstwie.

19 kwietnia, podczas Dnia Pamięci 
o Holokauście i Przeciwdziałaniu Zbrod
niom przeciwko Ludzkości, w Muzeum na 
Majdanku odbyło się spotkanie z Wandą 
Lotter – świadkiem historii, dzieckiem 
ocalałym z Holokaustu, która opowiedzia
ła o okupacyjnych losach swojej rodziny. 

MUZEUM W LICZBACH

104
lekcje muzealne odbyły się 
w PMM w 2016 roku

26
warsztatów historycznych oraz pobytów 
i podróży studyjnych dla grup polskich 
i zagranicznych zrealizowano w PMM

Muzeum w Bełżcu zorganizowało nato
miast wykład dla słuchaczy Uniwersy
tetu Trzeciego Wieku oraz warsztaty 
historyczne dla licealistów z Zamościa 
poświęcone dziejom zamojskich Żydów. 
W  Muzeum Byłego Obozu Zagłady 
w Sobiborze miały z kolei miejsce uro
czystości z udziałem młodzieży ze szkół 
średnich powiatu włodawskiego, Lublina 
oraz z Niemiec i Holandii zorganizowa
ne we współpracy ze Stichting Sobibor 
z  Holandii i  Bildungswerk Stanislaw 
Hantz z Niemiec. Poprzedziły je prelekcje 
dotyczące zagłady Żydów włodawskich, 
wspólne spotkanie i dyskusje dotyczące 
Holokaustu, ze szczególnym uwzględnie
niem obozu w Sobiborze.
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Na zdjęciach:

1. Wykład Tomasza Kranza 
wprowadzający do ogólnopolskiej 
konferencji „Edukacja w miejscach 
pamięci. Przestrzeń uświadomiona 
i doświadczona” zorganizowanej 
przez Wrocławskie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli, IPN 
oraz Prezydenta Wrocławia.

2.  Lubelski Festiwal Nauki.
3. Wolontariusz oprowadzający 

grupę uczniów z Niemiec.
4. Praktykantki z firmy Daimler AG 

podczas zajęć w Muzeum.
5. Zajęcia z uczniami.
6. Warszataty dla nauczycieli. 

3

1

2

4 5

6
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PAŃSTWOWE 
MUZEUM NA 
MAJDANKU 
W INTERNECIE

W 2016 roku strona internetowa Państwowego Muzeum na Majdanku 
odnotowała ponad 700 tysięcy odsłon. Od kilku lat liczba ta sukcesywnie 
rośnie, a zainteresowanie internautów działalnością instytucji sprawia, że 
Muzeum poszerza zakres swoich działań w sieci.

NOWA STRONA 
INTERNETOWA PMM

Internauci mogą korzystać z nowej stro
ny internetowej Muzeum. Oprócz zmia
ny szaty graficznej witryna uzyskała kilka 
nowych narzędzi, takich jak rezerwacja 
przewodników online, zaawansowana 
wyszukiwarka treści i  obrazów, inter
aktywne mapy czy kalendarium wydarzeń 
związanych z funkcjonowaniem byłego 
obozu. Odświeżone zostały również 
portale muzeów w Bełżcu i Sobiborze. 
Architektura strony została uproszczo
na i zoptymalizowana, aby łatwiej było 
dotrzeć do najważniejszych informacji, 
ale także by umożliwić swobodne korzy
stanie z serwisu osobom niepełnospraw
nym. Witryna otrzymała certyfikat Strona 
Internetowa bez Barier potwierdzający, że 
portal www.majdanek.eu spełnia między
narodowe wymogi dostępności dla osób 
niepełnosprawnych.
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facebook.com/
PanstwoweMuzeumNaMajdanku/ 

@MajdanekMuseum

youtube.com/
panstwowemuzeumnamajdankulublin

+PanstwoweMuzeumnaMajdankuLublin

MIEJSCE PAMIĘCI W MEDIACH 
SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Powiększa się również grono odbior
ców informacji przekazywanych przez 
Muzeum w mediach społecznościowych. 
W  2016 roku wpisy zamieszczane na 
muzealnym Facebooku dotarły do ponad 
260 tysięcy osób. Muzeum obserwować 
można również na Twitterze, YouTube 
i Google+.
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Liczba zwiedzających 
z wybranych krajów

kraj 120 010
zagranica 93 227

Liczba zwiedzających 
z Polski i zagranicy

Izrael 63 211
USA 6536
Niemcy 2479
Włochy 2242
Francja 2201
Wielka Brytania 2197
Ukraina 2038
Hiszpania 1140
Belgia 1051
Holandia 1036
Kanada 816
Rosja 634
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Zainteresowanie Państwowym Muzeum na Majdanku wśród zwiedzających 
i uczestników przedsięwzięć edukacyjnych nadal rośnie. W 2016 roku 
z oferty skorzystało 213 237 osób. O 15 tysięcy wzrosła liczba zwiedzają-
cych z zagranicy, którzy stanowią blisko 45% wszystkich gości Muzeum 
(93 227 osób). Szczególnie licznie przybywali oni w grupach zorganizo-
wanych. Z tej formy poznawania historii skorzystało łącznie 131 312 osób. 

ZWIEDZAJĄCY

Liczba zwiedzających 
w PMM i oddziałach

149 632
Państwowe Muzeum 
na Majdanku

32 159
Muzeum – Miejsce 
Pamięci w Bełżcu

31 446
Muzeum Byłego Obozu 
Zagłady w Sobiborze
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BEZPŁATNE SPACERY 
TEMATYCZNE Z PRZEWODNIKIEM

763 osoby wzięły w 2016 roku udział 
w bezpłatnym oprowadzaniu po ekspo
zycjach Państwowego Muzeum na 
Majdanku. Okazję do tego stanowiły 
m.in. Między narodowy Dzień Muze
ów (14 maja) czy Weekend z historią 
(13  sierpnia). Muzeum po raz pierw
szy włączyło się również w organizację 
wydarzeń związanych z Sezonem Lublin 
i  Europejskimi Dniami Dziedzictwa  – 
projektów, których celem jest przybliże
nie dziedzictwa kulturowo historycznego 
miasta oraz jego oferty turystycznej.

MUZEUM W LICZBACH

1371
grup z Polski i zagranicy oprowadzili 
przewodnicy muzealni

213 237

Wizyta 
ambasadora 
Francji Pierre’a 
Lévy’ego.
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MUZEUM NIEZMIENNIE 
NAJPOPULARNIEJSZE NA 
LUBELSZCZYŹNIE

Już po raz czwarty Państwowe Muzeum 
na Majdanku otrzymało nagrodę Travel
lers’ Choice przyznawaną przez internau
tów – użytkowników portalu turystyczne
go TripAdvisor®. Dzięki ich głosom PMM 
zajęło pierwszą lokatę w rankingu miejsc 
odwiedzanych przez turystów w Lubli
nie, na Lubelszczyźnie, a nawet w całej 
Polsce Wschodniej. Z opinii pochodzą
cych z całego świata użytkowników por
talu TripAdvisor® wynika, że Muzeum 
na Majdanku jest miejscem historycz
nym o szczególnym znaczeniu. Stano
wi niejednokrotnie główny cel podróży 
do Lublina. Na internautach największe 
wrażenie pozostawiają autentyzm zacho
wanych obiektów, ich wyczerpujące opisy, 
a także wykorzystane na ekspozycji rela
cje byłych więźniów Majdanka. W swoich 
recenzjach zwiedzający piszą:

Zobaczyć to miejsce może każdy. 
Zrozumieć – pewnie będzie 
trudno. Miejsce powagi. Robi 
wrażenie. Dlatego należałoby 
przynajmniej zobaczyć to miejsce.

Robi ogromne wrażenie. Obiekt 
zadbany i prowadzony z należytym 
szacunkiem do miejsca. Ogromne 
wrażenie robi jego rozmiar oraz 
ilość szczegółów historycznych 
przedstawionych na wystawach. 
Wstęp bezpłatny. Długie godziny 
otwarcia. Wszystkim polecam, 
nie można przegapić tego 
miejsca, będąc w Lublinie.

Na Majdanku bywałam niejednokrotnie, 
o różnych porach dnia i roku. Zawsze, 
po przekroczeniu bramy wpadałam 
w nostalgię i powagę. Powietrze jest 
przesiąknięte historią, a w komorach 
wciąż „czuć” ludzką tragedię i krzywdę. 
Trafiłam kilka razy na przepiękne, 
ale i przerażające wystawy czasowe. 
[…]. Ten punkt na mapie historycznej 
Lublina powinien odwiedzić każdy – 
mając w sercu wdzięczność, że nie 
musimy przechodzić tego, co tamci 
ludzie, i wdzięczność dla nich, 
że ginęli za to, byśmy byli wolni. 
Wystawa osobistych rzeczy więźniów 
też bardzo przemawia, polecam.

MUZEUM W LICZBACH

399
razy zwiedzający Muzeum 
zrecenzowali wizytę na portalu 
podróżniczym Trip Advisor

Wizyta wicepremiera 
Mateusza 
Morawieckiego.
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Na zdjęciach:

1. Wizyta patriarchy 
Antiochii Jana X.

2. Wizyta Rzecznika Praw 
Obywatelskich Adama Bodnara. 

3. Wizyta Ministra Mariusza 
Błaszczaka w Bełżcu.

4. Zwiedzający przy 
Pomniku-Bramie.

5. Wizyta ambasadora 
Rumunii Ovidiu Drangi. 

6. Zwiedzający na terenie 
ekspozycji PMM.

1 2 3

4
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Według respondentów Centrum Badania Opinii Społecznej najważniejszym 
wydarzeniem 2016 roku w Polsce były odbywające się w lipcu Światowe Dni 
Młodzieży. Młodzi katolicy z całego świata tłumnie odwiedzili w tym czasie 
Państwowe Muzeum na Majdanku, a także muzea w Bełżcu i Sobiborze. 
Z muzealnymi ekspozycjami zapoznało się ponad 5 tysięcy pielgrzymów. 
Poznali oni dzieje odwiedzanych miejsc pamięci, a zwieńczeniem wizyty 
w każdym z nich była wspólna modlitwa w intencji ofiar. Specjalnie dla 
nich PMM prezentowało wystawę „Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman 
Archutowski i ks. Emilian Kowcz” poświęconą losom dwóch kapłanów – 
więźniów KL Lublin.

WSPÓŁPRACA 
Z WOLONTARIUSZAMI ŚDM

W organizacji pobytu wiernych na Maj
danku z pracownikami Muzeum współ
pracowali wolontariusze Światowych 
Dni Młodzieży. Zanim zostali oni włą
czeni w pracę instytucji, odbyli szereg 
szkoleń mających na celu przekazanie im 
informacji dotyczących historii KL Lublin 
oraz przygotowanie do oprowadzania po 
ekspozycji muzealnej. Była to dla nich 
wyjątkowa szansa zdobycia wiedzy, wyko
rzystania umiejętności interpersonalnych 
oraz językowych. 

PRACE NAD ZACHOWANIEM 
MIEJSCA PAMIĘCI

Od 18 do 22 lipca grupa 20 pielgrzymów 
z Australii, Portugalii, Zimbabwe, Indii 
i Polski – uczestników projektu „Magis 
2016” – wykonywała prace porządkowe 
na terenie byłego obozu na Majdanku. 
W ramach tego workcampu wolontariu
sze uporządkowali teren między barakami 
w tzw. części gospodarczej byłego obozu 
koncentracyjnego. Wizyta na Majdanku 
nie tylko pozwoliła młodym katolikom 
poznać historię miejsca, ale wspólna 
praca nad jego zachowaniem przygoto
wała ich także do głębokiego przeżycia 
centralnych wydarzeń ŚDM w Krakowie.

ŚWIATOWE 
DNI MŁODZIEŻY 
W PMM
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SKŁAD RADY MUZEUM

dr hab. Andrzej Stępnik
przewodniczący 

Zdzisław Badio 

Anna Fic Lazor 

Michał Karapuda

Anna Krawczyk

Władysław Marek Kunicki Goldfinger

dr hab. Hubert Łaszkiewicz 

dr Luba Matraszek

Andrzej Miskur

Waldemar Podsiadły

Adam Siwek

dr hab. inż. Bogusław Szmygin

Jarosław Szymczyk

Jacek Welter 

dr hab. Anna Ziębińska Witek

Rada Muzeum przy Państwowym Muzeum na Majdanku obradowała 
w 2016 roku dwukrotnie. Na posiedzeniu 7 marca dyrektor PMM Tomasz 
Kranz przedstawił przede wszystkim działania zrealizowane przez Muzeum 
w 2015 roku. Wiele uwagi poświęcił ponadto pracom związanym z budo-
wą nowego muzeum w Sobiborze. Trzy miesiące później członkowie Rady 
odwiedzili to miejsce pamięci. Zapoznali się tam z historią obozu, jego 
topografią oraz najważniejszymi odkryciami archeologicznymi.

RADA MUZEUM



STRUKTURA MUZEUM

DYREKTOR MUZEUM
dr Tomasz Kranz

ZASTĘPCA DYREKTORA 
DS. MUZEALNYCH

Wiesław Wysok

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. ADMINISTRACYJNO  

TECHNICZNYCH
Grzegorz Plewik

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Pojasek

ARCHIWUM
Anna Wójcik

MUZEUM BYŁEGO  
OBOZU ZAGŁADY

W SOBIBORZE
dr Krzysztof Skwirowski

MUZEUM – MIEJSCE  
PAMIĘCI 

W BEŁŻCU
Tomasz Hanejko

SPECJALISTA  
ADMINISTRATOR SIECI 

KOMPUTEROWEJ
Mariusz Leśko

CENTRUM OBSŁUGI 
ZWIEDZAJĄCYCH
Beata SiwekCiupak

DZIAŁ EDUKACJI
Jolanta Laskowska

DZIAŁ MUZEALIÓW
Wiesława Zlot

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO 
GOSPODARCZY

Tomasz Górski

INSPEKTOR DS. 
PRZECIWPOŻAROWYCH

Agnieszka Głos

SPECJALISTA 
DS. ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH
Elżbieta Kowalik

SPECJALISTA DS. OBRON
NYCH, ZARZĄDZANIA  
KRYZYSOWEGO I OC  

Leszek Kimak

DZIAŁ 
OCHRONY MUZEUM

Jarosław Pałacha

DZIAŁ TECHNICZNO 
KONSERWATORSKI

Leszek Kocyba

DZIAŁ 
FINANSOWOKSIĘGOWY

SPECJALISTA DS. 
BEZPIECZEŃSTWA
I HIGIENY PRACY

Agnieszka Głos

SEKCJA 
DS. KOMUNIKACJI 

I PROMOCJI
Agnieszka KowalczykNowak

SEKCJA DS. 
KADROWOPŁACOWYCH

Monika KrupaHarasim

SEKRETARIAT
Renata Zgrajka

DZIAŁ 
WYSTAWIENNICZY

Krzysztof Banach

DZIAŁ NAUKOWY
dr hab. Dariusz Libionka
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Dział Muzealiów
kierownik: Wiesława Zlot
tel. 81 710 28 25
email: zbiory@majdanek.eu

Archiwum
tel. 81 710 28 60
kierownik: Anna Wójcik
tel. 81 710 28 55
email: archiwum@majdanek.eu

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

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

Dział Edukacji
kierownik: Jolanta Laskowska
tel. 81 710 28 35
email: pedagogika@majdanek.eu

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

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

Sekcja ds. kadrowopłacowych
Monika KrupaHarasim
tel. 81 710 28 37
email: kadry@majdanek.eu

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

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

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

Sekcja ds. komunikacji 
i promocji/ Rzecznik Muzeum
Agnieszka KowalczykNowak
tel. 81 710 28 31
tel. 512 939 616
email: rzecznik@majdanek.eu

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

Państwowe Muzeum na Majdanku
ul. Droga Męczenników Majdanka 67
20325 Lublin
www.majdanek.eu
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REGON 000276096
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www.sobibormemorial.eu
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