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WPROWADZENIE

W świetle Ustawy o muzeach do podstawowych zadań tych instytucji
należy naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów, organizowanie
badań i ekspedycji naukowych oraz prowadzenie działalności wydawniczej.
Muzea mają zatem tworzyć i upowszechniać wiedzę. Profil i zakres badań
muzealnych zależy z jednej strony od typu muzeum i jego kolekcji, z drugiej – od zaplecza kadrowego i możliwości finansowych danej instytucji,
ale nawet w niewielkich placówkach może mieć istotne znaczenie naukowe
i społeczne. Warto o tym przypominać, ponieważ wkład muzeów w rozwój
nauki jest często niedoceniany.

W

praktyce charakter naukowy mają
różne formy działalności muzealnej: począwszy od sporządzania dokumentacji ewidencyjnej, przez urządzanie
wystaw i głoszenie referatów na konferencjach, po publikacje w czasopismach
specjalistycznych i wydawnictwach zwartych. Zróżnicowana może być również tematyka samych badań, które siłą rzeczy
skupiają się na poznaniu i interpretacji
zbiorów, nierzadko mają jednak szerszy
wymiar i dotyczą zagadnień ogólnych.
Priorytety badawcze determinuje specyfika muzeum i cele jego działalności,
ale – jak pokazuje przykład Państwowego Muzeum na Majdanku – mogą one
być także częścią strategii rozwoju instytucji. Z perspektywy ostatnich kilku lat
widać wyraźnie, że oddzielnym obszarem
aktywności PMM w ramach działalności
naukowej, jak również jego obecności
w sferze publicznej stała się refleksja
teoretyczna poświęcona różnym aspektom funkcjonowania muzeów ulokowanych w poobozowych miejscach pamięci.
W ten sposób staramy się konceptualizować i komunikować tożsamość i rolę
społeczną tego typu muzeów, a zarazem
tworzyć wiedzę niezbędną w praktyce
muzealnej.
W tym duchu prowadziliśmy naszą
działalność również w roku 2017, ale
większość zrealizowanych w tym okresie
przedsięwzięć merytorycznych dotyczyła

tematów stricte historycznych. Wśród
nich szczególne miejsce zajmuje monografia Zagłada Żydów w Generalnym
Gubernatorstwie, wydana dla upamiętnienia 75. rocznicy „Aktion Reinhardt”.
Obchody tej rocznicy zainaugurowała
wystawa dokumentująca tragiczne losy
żydowskich mieszkańców naszego miasta, prezentowana na Starym Mieście
w Lublinie. Ekspozycji zatytułowanej
„Dzielnice zagłady. Niemieckie getta
dla Żydów w okupowanym Lublinie” towarzyszył obszerny katalog, w którym
znalazło się wiele publikowanych po raz
pierwszy zdjęć archiwalnych.
Dorobek naukowy i wydawniczy Muzeum na Majdanku dopełnia praca zbiorowa Muzea w poobozowych miejscach
pamięci. Tożsamość, znaczenia, funkcje. Współautorzy tomu, reprezentujący różne dyscypliny naukowe, próbują
zdefiniować status i zadania społeczne
muzeów martyrologicznych, a w ślad za
tym generowane przez nie i konstruowane wokół nich w przestrzeni publicznej
konotacje kulturowe.
Do wydarzeń o charakterze naukowym zaliczyć należy również międzynarodową konferencję „Pedagogika
pamięci. O teorii i praktyce edukacji
historycznej w miejscach zbrodni nazistowskich”. Stanowiła ona kolejny etap
w działaniach Muzeum na Majdanku
ukierunkowanych na pogłębienie refleksji
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metodologicznej dotyczącej uczenia się
historii i kształcenia pozaszkolnego
w miejscach pamięci II wojny światowej.
Poza już wspomnianą wystawą poświęconą martyrologii Żydów lubelskich Muzeum przygotowało jeszcze
pięć ekspozycji czasowych, wśród nich
pokaz szkiców świadka Zagłady Józefa
Richtera oraz prezentację dokumentującą najważniejsze wydarzenia z okresu
okupacji niemieckiej na Zamojszczyźnie.
Głównie z myślą o mieszkańcach
Lublina powstała wystawa plenerowa
„To były Dni Majdanka”. Ilustruje ona
ważny rozdział w historii PMM, a mianowicie organizowane we współpracy
z Towarzystwem Opieki nad Majdankiem
uroczystości, które odegrały znaczącą
rolę w utrwalaniu pamięci o ofiarach
i upowszechnianiu wiedzy o obozie koncentracyjnym na Majdanku.
Sporym zainteresowaniem cieszyły
się prowadzone przez pracowników Muzeum zajęcia edukacyjne, dydaktyczne
i popularyzatorskie, w tym cykl spotkań
z potomkami byłych więźniów zatytułowany „Majdanek w pamięci rodzinnej”.
Z innych wydarzeń muzealnych przypomnieć trzeba debatę „Jak opowiadać
o historii w muzeach” oraz dyskusję nad
scenariuszem stałej wystawy na temat
niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze z udziałem ekspertów z Polski, Izraela, Holandii, Słowacji i Niemiec.

Znaczny postęp nastąpił w inwestycjach. Rozpoczęliśmy długo oczekiwaną
budowę infrastruktury muzealnej w Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze. Budynek, w którym mieścić się
będzie ekspozycja historyczna i punkt
obsługi zwiedzających, oraz budynek
gospodarczy doprowadzono do etapu
stanu surowego otwartego. Warstwami geowłókniny oraz kruszywa z białego marmuru zabezpieczona została
polana masowych mogił z prochami
pomordowanych.
Ważną inwestycję zrealizowaliśmy
w oddziale w Bełżcu, gdzie dla lepszej
ochrony miejsca pamięci zamontowana
została telewizja dozorowa. Opracowaliśmy poza tym dokumentację projektową
adaptacji budynku dawnej komendantury obozowej, w którym powstać mają sale
edukacyjne i pracownia naukowa.
Wzorem lat ubiegłych najliczniejszą grupę wśród muzealiów poddanych
konserwacji stanowiły przedmioty znalezione podczas prac archeologicznych
prowadzonych na terenie byłego obozu
zagłady w Sobiborze. Warto dodać, że
kolekcja ta liczy już ponad 33 tysiące
obiektów.
Miło nam zakomunikować, że działalność Państwowego Muzeum na
Majdanku doceniono w ubiegłym roku
w formie wyróżnień. Otrzymaliśmy
Wawrzyn Pawła Konrada za publikację

Majdanek w dokumentach oraz drugą
nagrodę za serwis internetowy w ogólnopolskim konkursie Muzeum Widzialne.
Muzeum uhonorowano także Medalem
św. Maksymiliana Kolbego. Niezmiennie
od kilku lat portal turystyczny TripAdvisor® przyznaje PMM nagrodę Travellers’
Choice, będącą wyrazem najwyższego
uznania dla odwiedzanych przez turystów w poszczególnych państwach i regionach miejsc historycznych, zabytków
i muzeów.
O pozytywnym postrzeganiu Muzeum
świadczy ponadto stale rosnąca liczba
odwiedzających i coraz większe grono
instytucji zainteresowanych współpracą
z nami, zwłaszcza w dziedzinie edukacji historycznej i popularyzacji wiedzy
o zbrodniach III Rzeszy.
Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które współtworzyły w minionym roku prezentowane w Raporcie
wydawnictwa, wydarzenia i działania
muzealne – w szczególny sposób zaś
pracownikom Państwowego Muzeum
na Majdanku.

Tomasz Kranz
Dyrektor Państwowego
Muzeum na Majdanku
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Kalendarium Państwowego Muzeum na Majdanku obejmuje wydarzenia
o charakterze rocznicowym, o randze ogólnokrajowej, a nawet międzynarodowej. Co roku uzupełniają je kolejne inicjatywy, które przybliżają
publiczności muzealnej dzieje obozów na Majdanku, w Bełżcu i Sobiborze.
Staramy się również kształtować świadomość o miejscach w Lublinie i na
Lubelszczyźnie związanych z II wojną światową. Niezbędnym narzędziem
informującym o wszystkich wydarzeniach jest strona internetowa, która
w tym roku została wyjątkowo doceniona.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ
PAMIĘCI O OFIARACH
HOLOKAUSTU
27 i 28 stycznia upamiętniono Żydów
pomordowanych w KL Lublin i innych
obozach. Państwowe Muzeum na Majdanku przyłączyło się tym samym do obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Byli więźniowie
Majdanka, przedstawiciele organizacji żydowskich i pracownicy Muzeum uroczyście zapalili znicze przy Pomniku-Bramie.
Odbyła się też prelekcja dotycząca losów
Żydów w obozie na Majdanku połączona
z prezentacją dokumentów i przedmiotów osobistych należących do żydowskich
więźniów, a także zwiedzaniem terenu
byłego obozu z przewodnikiem. 27 stycznia zapalono znicze w miejscach pamięci
w Bełżcu i Sobiborze.

75. ROCZNICA
„AKTION REINHARDT”
16 marca rozpoczął się cykl wydarzeń
upamiętniających 75. rocznicę „Aktion
Reinhardt”, które potrwają do 3 listopada 2018 roku. W ich ramach przewidziane są m.in.: wystawy, publikacje, projekty
edukacyjne i dyskusje. Pierwszym z nich
było otwarcie prezentowanej na Starym
Mieście w Lublinie ekspozycji plenerowej
„Dzielnice zagłady”. Wzięli w nim udział
przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, a także rzesze lublinian.
Towarzyszyła mu promocja katalogu dokumentującego prześladowania i eksterminację Żydów w okupowanym Lublinie.
Wernisaż przypadał w 75. rocznicę rozpoczęcia likwidacji getta na Podzamczu
w Lublinie.

17 marca w Muzeum – Miejscu Pamięci w Bełżcu odbyły się uroczystości
upamiętniające 75. rocznicę pierwszych
masowych deportacji Żydów do niemieckiego obozu zagłady w tej miejscowości, stanowiących początek „Aktion
Reinhardt”. Oprócz oficjalnych wystąpień w programie obchodów znalazły
się wspomnienia Lili Lam-Nowakowskiej, ocalałej z getta w Stanisławowie,
której ojciec zginął najprawdopodobniej
w obozie w Bełżcu.
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Przelana tutaj niewinna
krew połączyła narodowości,
światopoglądy i wyznania.
arcybiskup lubelski
Stanisław Budzik
podczas liturgii drogi
krzyżowej na Majdanku

PAMIĘCI POMORDOWANYCH
W LESIE KRĘPIECKIM

DROGA KRZYŻOWA
NA MAJDANKU
7 kwietnia, już po raz 18., przez były
niemiecki obóz koncentracyjny na Majdanku przeszła procesja drogi krzyżowej.
Wzięło w niej udział ponad siedem tysięcy lublinian i mieszkańców regionu. Wraz
z nimi modliła się ponad 200-osobowa
grupa wiernych z Ukrainy. Liturgię drogi
krzyżowej sprawował arcybiskup lubelski
Stanisław Budzik. Rozważaniom odczy-

tywanym przy poszczególnych stacjach
towarzyszyły informacje historyczne oraz
relacje audio byłych więźniów obozu.
Nabożeństwo zorganizowało Centrum
Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej. Droga krzyżowa zainaugurowała diecezjalne obchody Światowych
Dni Młodzieży.

19 kwietnia, w ramach Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu, upamiętniono Żydów pomordowanych w lesie krępieckim. Jeszcze przed utworzeniem obozu
koncentracyjnego na Majdanku przeprowadzano tam zbiorowe egzekucje lubelskich Żydów. Dzień Pamięci rozpoczęto
od prezentacji multimedialnej, stanowiącej jednocześnie podsumowanie projektu
edukacyjnego „Pamiętamy… 17 marca –
19 kwietnia”. Później odbyło się spotkanie z byłym więźniem Majdanka, Zdzisławem Badio, który w KL Lublin spędził
cztery miesiące. W lesie krępieckim młodzież uczestnicząca w obchodach Dnia
Pamięci Ofiar Holokaustu przeczytała
wspomnienia Anny Bach, świadka transportów kierowanych do tego miejsca.
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NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR
NIEMIECKICH NAZISTOWSKICH
OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH
I OBOZÓW ZAGŁADY
SEZON LUBLIN
Od 28 kwietnia do 7 maja Muzeum po
raz drugi brało udział w miejskim projekcie Sezon Lublin, symbolicznie otwierającym sezon turystyczny. Cykl przygotowanych przez Muzeum wydarzeń
zainaugurowała wystawa „Świadectwa
życia w miejscu zagłady” z wykładem
wprowadzającym Anny Wójcik. Wernisaż połączony był z prezentacją oryginalnych przedmiotów należących do Żydów
zamordowanych w obozie zagłady w Sobiborze. W kolejnych dniach zwiedzający
mogli obejrzeć prezentację ubioru i oznakowań więźniów na Majdanku, a także
skorzystać z oprowadzania tematycznego
szlakiem niemieckiej okupacji Lublina.

14 czerwca obchodziliśmy Narodowy
Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazi
stowskich Obozów Koncentracyjnych
i Obozów Zagłady. Tego dnia w Muzeum byli więźniowie Majdanka i innych
obozów spotkali się z młodzieżą z lubelskich szkół średnich. Głównym punktem
uroczystości było oddanie hołdu ofiarom
Majdanka oraz złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod Pomnikiem-Bramą.
Poprzedził je wykład dotyczący sytuacji
więźniów KL Lublin i prezentacja fragmentów relacji wideo osób zrzeszonych
w Polskim Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych.

OBCHODY 73. ROCZNICY
LIKWIDACJI OBOZU
NA MAJDANKU
21 lipca odbyło się upamiętnienie kolejnej
rocznicy likwidacji KL Lublin. Uczestniczyli w nim byli więźniowie niemieckiego
nazistowskiego obozu koncentracyjnego na Majdanku, a także przedstawiciele
władz miejskich i wojewódzkich. Przed
Pomnikiem-Bramą oddano hołd pomordowanym, zapalając znicze i składając
kwiaty. Obchody rocznicowe poprzedziła
projekcja filmu dokumentalnego Okupacja niemiecka oczami polskich więźniów.
Następnie zaprezentowano kolekcję pamiątek należących do Heleny Pawluk.
W zbiorze tym znalazło się blisko 100 fotografii, dokumentów oraz przedmiotów,
przekazanych Muzeum przez rodzinę na
przełomie 2016 i 2017 roku.
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MAJDANEK W PAMIĘCI
RODZINNEJ – SPOTKANIE
POŚWIĘCONE HELENIE PAWLUK
27 września odbyło się spotkanie poświęcone byłej więźniarce KL Lublin
i więzienia na Zamku Lubelskim, Helenie Pawluk. Od wybuchu wojny aktywnie
angażowała się ona w działalność konspiracyjną i charytatywną, dostarczając
żywność więźniom Majdanka i Zamku.
Jednemu z nich – Noamowi Pryłuckiemu – pomogła w ucieczce z obozu. Goście – wnuk Heleny, Wojciech Pawluk,
z małżonką Danutą i synem Marcinem –
opowiedzieli o babci. Towarzysząca rozmowie prezentacja oryginalnych dokumentów i osobistych pamiątek Heleny
Pawluk spotkała się z żywym zainteresowaniem obecnych.

75. ROCZNICA PACYFIKACJI
DZIESIĄTEJ

UPAMIĘTNIENIE OFIAR
„KRWAWEJ ŚRODY”

10 października 1942 roku niemieckie władze okupacyjne przeprowadziły
w dzielnicy Lublina, zwanej Dziesiątą,
akcję policyjną. W jej wyniku wiele osób
zostało zatrzymanych, a około 150 osadzono za drutami obozu na Majdanku.
W rocznicę tych wydarzeń przygotowaliśmy projekt edukacyjny dla młodzieży,
którego celem było upamiętnienie ofiar
pacyfikacji. Krzysztof Tarkowski wygłosił
prelekcję i oprowadził młodzież po autentycznych miejscach związanych ze zdarzeniami sprzed 75 lat. Na koniec część
uczniów zapoznała się z oryginalnymi
dokumentami dotyczącymi osób uwięzionych w obozie.

3 listopada 1943 roku w obozie na
Majdanku Niemcy zamordowali ponad
18 tysięcy Żydów. Była to największa
egzekucja przez rozstrzelanie w historii
niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych. 74 lata później na terenie
Muzeum oddano hołd pomordowanym.
Przy obelisku poświęconym ofiarom akcji
„Erntefest” uczestnicy upamiętnienia –
przedstawiciele władz wojewódzkich,
lubelskiej społeczności żydowskiej, byli
więźniowie Majdanka i młodzież – złożyli wieńce i zapalili znicze. Uczniowie
z IV Liceum Ogólnokształcącego w Lub
linie odczytali nazwiska i krótkie biogramy kilkudziesięciu zamordowanych.
Drugą częścią wydarzenia był wernisaż
wystawy „Rysunki na strzępach życia. Zagłada Żydów na Lubelszczyźnie w szkicach Józefa Richtera”.
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NAGRODA DLA SERWISU
MUZEUM NA MAJDANKU
7 listopada w Muzeum Plakatu w Wilanowie w Warszawie odebraliśmy drugą nagrodę w kategorii „Grafika strony internetowej”, w ramach przeglądu
identyfikacji wizualnych muzeów i działań muzealnych Muzeum Widzialne.
Założeniem projektu organizowanego
przez Narodowy Instytut Muzealnictwa
i Ochrony Zbiorów jest popularyzacja
najlepszych systemów identyfikacji wizualnej i rozwiązań graficznych wdrożonych przez muzea, a także promowanie
wiedzy i rozwiązań dotyczących budowy
marki i działań wizerunkowych. Do przeglądu, w którym przyznawane są nagrody
w pięciu kategoriach, zgłoszono ponad
160 projektów.

ODSŁONIĘCIE TABLICY
UPAMIĘTNIAJĄCEJ OFIARY
OBOZU PRACY NA FLUGPLATZU
8 listopada na budynku przy ul. Wrońskiej 2 w Lublinie zawisły tablice upamiętniające ofiary dawnego niemieckiego nazistowskiego obozu pracy na tzw.
Flugplatzu oraz informujące o funkcjonowaniu przedwojennych Zakładów
Mechanicznych E. Plage i T. Laśkiewicz.
Inicjatywa Państwowego Muzeum na
Majdanku w Lublinie, Ośrodka „Brama
Grodzka – Teatr NN” oraz Przedsiębiorstwa Robót Specjalistycznych „Wschód”
SA kierować ma uwagę mieszkańców
Lublina i turystów na przedwojenną
i okupacyjną historię Bronowic. Po uroczystości uczestników zaproszono na
kuratorskie oprowadzanie po dzielnicy
połączone z wykładem o Flugplatzu,
prowadzone przez Krzysztofa Banacha.
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MEDAL ŚW. MAKSYMILIANA
KOLBEGO
ZADUSZKI MAJDANKOWSKIE.
WSPOMNIENIE WANDY
OSSOWSKIEJ
14 listopada w ramach Zaduszek Majdankowskich wspominaliśmy Wandę
Ossowską, byłą więźniarkę Majdanka,
niezwykłą postać, o której współtowarzyszki niedoli mówiły: święta. Razem
z dr Stefanią Perzanowską współtworzyła
szpital na polu kobiecym w KL Lublin.
Zmarła w 2001 roku w Warszawie. Centralnym punktem spotkania była rozmowa z rodziną Wandy Ossowskiej. Hanna Rakowska, Elżbieta Strojny, Henryk
Ossowski i Grzegorz Boczkowski nie tylko opowiedzieli o swojej cioci, ale także
przywieźli ze sobą pamiątki, m.in. oryginalną korespondencję Wandy Ossowskiej ze św. Janem Pawłem II. Uczestnicy mogli wysłuchać fragmentów książki
Przeżyłam. Lwów – Warszawa 1939–
1946 w interpretacji aktorki Teatru
im. Juliusza Osterwy, Jolanty Deszcz-Pudzianowskiej. Spotkanie poprowadziła Anna Wójtowicz.

DYSKUSJA WOKÓŁ KSIĄŻKI
PRZETRWAŁAM. DOŚWIADCZENIA
KOBIET WIĘZIONYCH W CZASACH
NAZIZMU I STALINIZMU
17 listopada Maria Buko oraz Katarzyna
Madoń-Mitzner, opracowujące książkę
Przetrwałam. Doświadczenia kobiet więzionych w czasach nazizmu i stalinizmu,
były gośćmi Muzeum na Majdanku. Podczas spotkania, które prowadziła Marta Grudzińska, opowiedziały o projekcie
„Kobiety wobec totalitaryzmu” Ośrodka
KARTA, czego efektem jest prezentowana publikacja. Przetrwałam to piętnaście
historii, w których byłe więźniarki niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych, sowieckich łagrów oraz
stalinowskich więzień relacjonują, jak
przeżyły uwięzienie i jak je zapamiętały.
To przede wszystkim opowieści o wchodzeniu w dorosłość i stawaniu się kobietą
w warunkach wszechobecnej przemocy.

11 grudnia Muzeum na Majdanku zostało
uhonorowane Medalem św. Maksymiliana Kolbego, wyróżnieniem, którego inicjatorami są Parafia św. Maksymiliana
Kolbe i Kolegium Pracowników Służb
Społecznych w Lublinie. Charakter nagrody odnosi się do słów patrona parafii:
„Kochaj i służ”, a w gronie nominowanych znajdują się organizacje, instytucje, osoby, które są ważne dla społeczeństwa, oddane drugiemu człowiekowi i jak
wyjaśniają pomysłodawcy – podejmują
w swoim funkcjonowaniu społecznym
trud „normalności”.

12

1

2

3

4
5

6

Na zdjęciach:
1. Byli więźniowie Majdanka
i innych obozów, 14 czerwca.
2. Oprowadzanie po okupacyjnym
Lublinie w ramach Sezonu Lublin.
3. Uroczystości upamiętniające
ofiary akcji „Erntefest”.
4. Dyrektor Tomasz Kranz wita
gości podczas 73. rocznicy
likwidacji KL Lublin.
5. Zastępca dyrektora Wiesław
Wysok podczas spotkania
z rodziną Heleny Pawluk.
6. Minister Jarosław Sellin zwiedza
wystawę „Dzielnice zagłady”.
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ZBIORY

Przedmioty i dokumenty znalezione po likwidacji byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku oraz w wyniku prac archeologicznych prowadzonych
w miejscach pamięci w Bełżcu i Sobiborze stanowią główną część zbiorów Muzeum. Uzupełniają je osobiste pamiątki, fotografie i inne materiały
przekazywane instytucji przez byłych więźniów i ich rodziny, a także relacje
i pamiętniki spisane po wojnie. Pomagają one pełniej odtworzyć wiedzę
o funkcjonowaniu niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych
i zagłady oraz przybliżyć indywidualne losy więźniów.

ARCHIWUM RODZINNE
DR STEFANII PERZANOWSKIEJ
W ZBIORACH MUZEUM
Muzeum otrzymało w darze ponad pół
tysiąca oryginalnych dokumentów z lat
1911–1974, a także pamiątek i fotografii
należących do dr Stefanii Perzanowskiej,
jednej z byłych więźniarek Majdanka, założycielki szpitala żeńskiego w KL Lublin.
W skład kolekcji weszła m.in. oficjalna
korespondencja oraz oryginalne grypsy
wysyłane z Majdanka, powojenne recepty, wizytówki i przyrządy medyczne,
opaska z napisem „Revier” czy przedmioty, które dr Perzanowska otrzymała
od współwięźniarek z Majdanka i potajemnie wysłała córce: wykonanego z filcu
osiołka, szmacianego króliczka i słonika.
Darczyńcy to wnukowie dr Perzanowskiej – Krzysztof i Andrzej Korczakowie
z Warszawy.

Pozostałe cenne dary przekazane przez
rodziny byłych więźniów Majdanka i osoby, które znalazły się w posiadaniu materiałów dokumentujących funkcjonowanie
KL Lublin i tużpowojenne dzieje miejsca,
to m.in.:
– 23 dokumenty należące do byłej
więźniarki obozu koncentracyjnego
na Majdanku Heleny Pawluk. Jest to
uzupełnienie kolekcji, jaką przekazał
PMM jej wnuk, Wojciech Pawluk,
w 2016 roku;
– 11 fotografii przedstawiających teren
obozu na Majdanku w pierwszych
dniach po wojnie;

– karta pobytu w III Rzeszy Jadwigi
Braneckiej wysłanej z Lublina na roboty przymusowe;
– dwa dokumenty dotyczące Piotra
Grzędy, byłego więźnia KL Lublin.
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757

darów trafiło do Muzeum
w 2017 roku

WYWIADY ZE ŚWIADKAMI

NOWE ARTEFAKTY
Pod opiekę Państwowego Muzeum na
Majdanku systematycznie przekazywane
są zabytki znajdowane podczas prac archeologicznych na terenie byłego obozu
zagłady w Sobiborze. Tylko w 2017 roku
zbiory instytucji wzbogaciło 2200 obiektów pochodzących z wykopalisk prowadzonych na terenie byłego niemieckiego
nazistowskiego obozu zagłady w Sobi

borze w latach 2013 oraz 2015–2017.
To głównie przedmioty osobiste należące do ofiar, fragmenty drutu kolczastego
i elementy wyposażenia obozu.
Szereg reliktów znaleziono podczas
remontów i prac porządkowych wykonywanych na terenie Muzeum. Jest to
łącznie 81 eksponatów.

Od 1987 roku pracownicy Muzeum
nagrywają relacje wideo ze świadkami historii, głównie byłymi więźniami Majdanka. Są one wykorzystywane
w projektach edukacyjnych, na wystawach oraz we fragmentach publikowane online. W 2017 roku sfilmowano
21 relacji: z Genowefą Makarą, Heleną
Czerwińską, Stefanią Osicką, Jadwigą
Mielniczuk, Zdzisławem Badio, Hanną
Rakowską, Grzegorzem Boczkowskim,
Izraelem Mełamadem Adamsem – byłymi więźniami KL Lublin; z Jadwigą Wakulską, Jadwigą Branecką, Jerzym Jeżewiczem – osadzonymi w innych obozach;
z Andrzejem i Krzysztofem Korczakami,
Markiem Górskim, Stefanem Mazurem,
Henrykiem Ossowskim, Elżbietą Strojny,
Ewą Sztabą-Chmielarz – najbliższymi
więźniów Majdanka; z Judith Maier, Klarą
i Yossim Blesslerami – krewnymi jeńców
z obozu pracy przy ul. Lipowej w Lublinie,
z Kazimierą i Kazimierzem Dębskimi, którzy udzielali pomocy więźniom Majdanka, oraz Anną Piotrowską – mieszkanką
dzielnicy Dziesiąta w Lublinie.
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Na zdjęciach:
1. Mirosław Rolla konserwuje
muzealia.
2. Konserwacja baraku nr 20.
3. Dowód tożsamości Piotra Grzędy.
4. Przygotowanie obiektów do wysyłki
do Florida Holocaust Museum.
5. Przedmioty należące do Stefanii
Perzanowskiej przekazane PMM.
6. Dokument przed i po konserwacji.
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KONSERWACJA

Rzeczy osobiste, przedmioty związane z życiem obozowym, dokumenty
archiwalne i architektura poobozowa są obiektem prac konserwatorskich
podejmowanych przez instytucję. Służą one zachowaniu autentyzmu reliktów – świadectw zbrodni popełnionych na Majdanku, w Bełżcu i Sobiborze.
Systematyczne działania w tym zakresie są jednym z priorytetów Muzeum.

RELIKTY Z SOBIBORU

MODLITEWNIKI Z MAJDANKA
Muzeum poddało konserwacji osiem druków dawnych ze swoich zbiorów. W grupie tej znalazło się siedem modlitewników (w języku hebrajskim, niemieckim,
łacińskim, niderlandzkim) i jeden kalendarzyk z osobistymi zapiskami w języku
francuskim. Obiekty te zostały przywiezione do KL Lublin przez więźniów i od
razu im skonfiskowane, a część z nich
zagrabiono ofiarom „Aktion Reinhardt”.

Stan ich zachowania był bardzo zróżnicowany, do czego przyczyniły się materiały,
z których zostały wykonane. Najstarszy
egzemplarz spośród poddanych konserwacji modlitewników to Nowy Testament
w tłumaczeniu Marcina Lutra – wydany w Hamburgu w 1896 roku. W ostatnich latach Muzeum zabezpieczyło blisko
30 modlitewników.

Pracom związanym z zahamowaniem
szkodliwych procesów fizykochemicznych
i przygotowaniem do ekspozycji poddano 1291 obiektów znalezionych na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego
obozu zagłady w Sobiborze. Są to przede
wszystkim przedmioty codziennego użytku, wśród których znajdują się m.in.: monety, zamki błyskawiczne, klucze, kłódki
i nożyce, puderniczki, fragmenty wózka
dziecięcego czy opakowania po szminkach i kremach. Oprócz przedmiotów
z metalu zabiegom konserwatorskim
poddano także obiekty wykonane ze skóry i szkła, np. buty i fragmenty butelek.
Konserwacja polegała na oczyszczeniu
przedmiotów ze zbędnych i szkodliwych
produktów korozji, a także pokryciu ich
powłoką zabezpieczającą przed niekorzystnym oddziaływaniem warunków
zewnętrznych.
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14 797

przedmiotów zabezpieczono środkami
przeciwmolowymi i owadobójczymi,
a także papierem bezkwasowym

ZABEZPIECZENIE KOPCA
Z PROCHAMI

KONSERWACJA BARAKÓW
WIĘŹNIARSKICH

Muzeum poddało konserwacji znajdujący się w Mauzoleum kopiec z prochami
ofiar niemieckiego nazistowskiego obozu
koncentracyjnego na Majdanku. Prace
polegały na pokryciu kopca szkłem wodnym – specjalną substancją, która po
odparowaniu wody zastyga i pozostawia
półprzezroczystą sztywną warstwę. Zabieg ten jest powtarzany systematycznie
co kilka lat. Kopiec powstał w 1947 roku.
Usypano go z wymieszanych z ziemią
prochów pomordowanych znalezionych
w 15 hałdach na terenie byłego obozu.
W 1969 roku prochy ofiar Majdanka złożono w Mauzoleum. Na fryzie jego kopuły
twórca pomnika Wiktor Tołkin wyrył przesłanie: „Los nasz dla was przestrogą”.

Pod nadzorem archeologicznym i konserwatorskim przeprowadzono remont baraku nr 20 znajdującego się na trzecim polu
więźniarskim byłego obozu na Majdanku.
Prace polegały na wymianie fundamentów, naprawie elementów drewnianych
wraz z ich impregnacją, oraz uzupełnieniu i zabezpieczeniu elementów betonowych sanitariatów.
Konserwacji częściowej, obejmującej np. podbicie fundamentów, naprawę krokwi, uzupełnienie deskowania czy
impregnację wymienionych elementów,
poddano kolejnych osiem baraków oraz
budynek wartowni przy wejściu na trzecie pole.

1566

258

96

581

155

77

MUZEALNA PRACOWNIA
KONSERWATORSKA
Część działań konserwatorskich przy
eksponatach muzealnych realizowana
jest w Pracowni konserwatorskiej PMM.
W 2017 roku oczyszczono i zabezpieczono w niej 2143 obiekty zarówno związane
z funkcjonowaniem KL Lublin, jak i obozu
zagłady w Sobiborze. To m.in.: sztućce
metalowe, łuski, guziki, szklane buteleczki, kubki emaliowane, grzebyki czy buty.

MUZEUM W LICZBACH

naczyń metalowych
w zbiorach PMM, w tym:

kubków

misek z napisem
„KGL Waffen SS”

rondli

talerzy

garnków
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Na zdjęciach:
1

2
4

3

1. Inwentaryzacja zbiorów pochodzących z prac
archeologicznych w Sobiborze.
2. Figurka i wisiorek po konserwacji.
3. Akta personalne załogi KL Lublin po zabiegach konserwatorskich.
4. Zawieszka należąca do pochodzącej z Frankfurtu
Karoline Cohn – ofiary obozu w Sobiborze.
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INWESTYCJE

Najważniejszą inwestycją 2017 roku było rozpoczęcie prac przy budowie
Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze. Pozyskaliśmy również środki
na instalację systemów zwiększających poprawę bezpieczeństwa zbiorów
i zwiedzających.

fot. Piotr Bartmiński, UMCS

MUZEUM BYŁEGO OBOZU
ZAGŁADY W SOBIBORZE
W 2017 roku nabrała tempa realizacja
projektu utworzenia muzeum – miejsca
pamięci na terenie byłego niemieckiego
nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze. W lipcu zakończyły się prace związane z zabezpieczeniem polany masowych
mogił z prochami ofiar. Godne upamiętnienie oraz ochrona miejsca masowych
grobów to najważniejszy element koncepcji utworzenia nowego muzeum. Polana została pokryta warstwami geowłókniny oraz kruszywa z białego marmuru.

MUZEUM – MIEJSCE
PAMIĘCI W BEŁŻCU
Roboty te odbywały się pod nadzorem
Komisji Rabinicznej do spraw Cmentarzy.
W grudniu do stanu surowego otwartego doprowadzono budynek, w którym
mieścić się będzie siedziba nowej instytucji, oraz budynek gospodarczy. Inwestycja będzie kontynuowana na wiosnę
2018 roku. Kolejne działania zakładają m.in. prace wykończeniowe budynków, budowę parkingu i infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej.

Zwiększeniu bezpieczeństwa zbiorów
i zwiedzających służy system monitoringu wizyjnego zamontowany w Muzeum –
Miejscu Pamięci w Bełżcu. Na terenie instytucji zainstalowano 18 kamer.
Zakończyło się ponadto przygotowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej kompleksowego remontu
i adaptacji do celów edukacji muzealnej
budynków, które w okresie II wojny światowej były użytkowane przez komendanturę niemieckiego nazistowskiego obozu
zagłady w Bełżcu.
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WYSTAWY

Działalność wystawiennicza w 2017 roku miała na celu przybliżenie odwiedzającym indywidualnych losów więźniów Majdanka, Bełżca i Sobiboru.
Wiele uwagi poświęciliśmy udokumentowaniu okupacyjnej przeszłości
Lublina i Zamojszczyzny. Po raz kolejny pokazaliśmy również historię funkcjonowania samego Muzeum. Zorganizowaliśmy sześć wystaw czasowych,
w tym jedną objazdową.

„ZROZUMIEĆ CZŁOWIEKA.
BEŁŻEC 1918–2017”

„ŚWIADECTWA ŻYCIA
W MIEJSCU ZAGŁADY”
Na wystawie dostępnej od 29 kwietnia
do 30 czerwca zaprezentowano 76 dokumentów i 52 fotografie należące do
więźniów obozu koncentracyjnego na
Majdanku oraz ofiar obozów zagłady w Bełżcu i w Sobiborze. Archiwalia
i zdjęcia zostały znalezione w 1944 roku
na Majdanku oraz na terenie byłego obozu pracy na tzw. Flugplatzu, gdzie sortowane były rzeczy odebrane Żydom
w ramach „Aktion Reinhardt”. Celem
wystawy, przygotowanej przez Annę
Wójcik, było przedstawienie ofiar i ich
losów, a także wyeksponowanie tej dotychczas mało znanej grupy archiwaliów.
Otwarciu wystawy towarzyszyła prezentacja wybranych artefaktów wydobytych
podczas badań archeologicznych prowadzonych na terenie byłego obozu zagłady
w Sobiborze.

„DZIELNICE ZAGŁADY”
Jest to wystawa panelowa zorganizowana w 75. rocznicę likwidacji lubelskiego
getta na Podzamczu i getta w dzielnicy
Majdan Tatarski. Podzielono ją na segmenty ustawione w niezależnych lokacjach na terenie lubelskiego Starego
Miasta. Poszczególne moduły prezentują
wygląd autentycznych miejsc historycznych. Teksty autorskie i relacje, oprócz
historii deportacji, rekonstruują związki
lubelskich gett z obozami w Bełżcu, na
Majdanku, w Sobiborze, na Flugplatzu
i przy ul. Lipowej. Autorem koncepcji
i scenariusza jest Krzysztof Banach.

Na wystawie przedstawiono wyniki
pracy uczniów Gimnazjum Publicznego im. Sprawiedliwych wśród Narodów
Świata w Bełżcu. Celem projektu było
zebranie i opracowanie materiałów ikonograficznych, dokumentów oraz relacji mieszkańców Bełżca. Na 13 planszach zaprezentowano pozyskane przez
młodzież materiały dotyczące historii
najnowszej miejscowości. Projekt zrealizowany został we współpracy z Muzeum – Miejscem Pamięci w Bełżcu oraz
ze Stowarzyszeniem Bildungswerk Stanislaw Hantz z Kassel.
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osób zapoznało się z wystawą
„Dzielnice zagłady”

„TO BYŁY DNI MAJDANKA.
HISTORIA WYDARZEŃ
MUZEALNYCH 1945–2015”
Wystawa prezentuje fotografie i dokumenty dotyczące kulis Dni Majdanka, jednego z najważniejszych cyklicznych wydarzeń muzealnych, odbywających się na
terenie Muzeum na Majdanku w latach
1945–2015. Pokazuje ona zmiany zachodzące w formule imprezy, zależne od
klimatu politycznego w Polsce. Otwarcie
wystawy autorstwa Anny Wójcik i Joanny
Cieślik odbyło się 16 września i było poprzedzone wykładem połączonym z prezentacją multimedialną dodatkowych
materiałów archiwalnych.

„RYSUNKI NA STRZĘPACH
ŻYCIA. ZAGŁADA ŻYDÓW NA
LUBELSZCZYŹNIE W SZKICACH
JÓZEFA RICHTERA”

„RES NON HUMANA – RZECZ
NIELUDZKA. OKUPACJA
NIEMIECKA ZAMOJSZCZYZNY
1939–1944”
Wystawa autorstwa Tomasza Hanejki i Jarosława Jońca stanowi ilustrację
wydarzeń będących efektem zbrodniczej
polityki ludnościowej okupantów hitlerowskich, której mieszkańcy Zamojszczyzny doświadczyli w latach 1939–1944.
Na 15 przenośnych panelach znajduje
się omówienie najważniejszych aspektów okupacji niemieckiej Zamojszczyzny.
Wystawa ma charakter objazdowy. Od
2 października można było ją oglądać
m.in. w Tomaszowskim Domu Kultury
w Tomaszowie Lubelskim oraz tomaszowskiej filii Biblioteki Pedagogicznej
w Zamościu.

3 listopada Muzeum zaprezentowało
kolekcję 18 rysunków Józefa Richtera
pochodzących z lat 1942–1944. Przedstawiają one sceny związane z prześladowaniami i eksterminacją Żydów na
Lubelszczyźnie. Oprócz działalności obozów pracy w Trawnikach i Lublinie, obozu koncentracyjnego na Majdanku czy
obozu zagłady w Sobiborze ich tematyka
nawiązuje również do historii gett i innych miejsc zagłady Żydów w dystrykcie
lubelskim. Oprócz walorów artystycznych
kolekcja ma niezwykłą wartość dokumentacyjną, unaocznia miejsca i wydarzenia
opisywane przez nieliczne ocalałe źródła
historyczne. Za scenariusz i opracowanie
wystawy odpowiadali Krzysztof Banach
i Lech Remiszewski.
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Na zdjęciach:
1. Wystawa „Rysunki na
strzępach życia”.
2. Prezentacja wystawy
„Res non humana”.
3. Ekspozycja „To były Dni Majdanka”.
4. Zwiedzanie kuratorskie wystawy
„Dzielnice zagłady”.
5. i 6. Wystawa „Świadectwa
życia w miejscu zagłady”.
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WYDAWNICTWA

Dwie zupełnie różne książki naukowe, a także albumy towarzyszące wystawom – tak wygląda zestawienie publikacji Państwowego Muzeum na Majdanku z 2017 roku. Każda z nich jest punktem wyjścia do dyskusji o historii
i roli instytucji w odniesieniu do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

Zagłada Żydów w Generalnym
Gubernatorstwie – zarys
problematyki, Dariusz Libionka

Muzea w poobozowych miejscach
pamięci. Tożsamość, znaczenia,
funkcje, red. Tomasz Kranz

Jest to pierwsze wydawnictwo popularnonaukowe podejmujące tematykę
zagłady prowadzonej przez Niemców
w latach 1942–1943 w ramach „Aktion
Reinhardt”. Wiele już napisano o zagładzie Żydów na ziemiach polskich, ale brakowało opracowania, które by ten temat
obejmowało w sposób przystępny i systematyczny. Publikacja adresowana jest
do szerokiego grona czytelników. Oprócz
wersji tradycyjnej Muzeum oferuje również e-book.

Książka zbiera artykuły historyków, his
toryków sztuki, kulturoznawców, socjologów i pedagogów muzealnych z Polski,
Niemiec i Austrii pod redakcją Tomasza
Kranza. Jest próbą określenia społecznej istoty muzeów upamiętnienia powstałych na terenach byłych obozów, a także analizy ich obecności w przestrzeni
publicznej.
Publikacja porusza kilka problemów,
które należy stawiać jako pytania do
dyskusji. Jednym z nich jest m.in. medializacja muzeum i wszystkie inne zmiany, które czynią je miejscem otwartym
i partycypacyjnym.

Promocja książki odbyła się 4 maja
w Muzeum Lubelskim, a kolejne spotkania autorskie miały miejsce m.in. w Warszawie i Krakowie.

Dzielnice zagłady, Krzysztof Banach
Publikacja jest obszernym katalogiem
wystaw z 2016 i 2017 roku prezentujących historie „dzielnic żydowskich”
w okupowanym Lublinie. Stanowi jednocześnie kompendium wiedzy o historii
gett funkcjonujących w mieście w latach
1941–1942.

Wydawnictwo zawiera ponad 150 unikalnych, często niepublikowanych dotąd fotografii i dokumentów oraz prawie
70 fragmentów relacji świadków historii.
Opatrzone komentarzem historycznym
w skondensowany i przystępny sposób
przedstawiają jeden z najtragiczniejszych rozdziałów w 700-letniej historii
Lublina.
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w tylu wersjach językowych dostępne
są publikacje w księgarni muzealnej

Rysunki na strzępach życia. Zagłada
Żydów na Lubelszczyźnie w szkicach
Józefa Richtera, Krzysztof Banach
i Lech Remiszewski
W katalogu wystawy czasowej pod tym
samym tytułem zaprezentowano kolekcję
18 prac Józefa Richtera pochodzących
z lat 40. XX wieku ze zbiorów Muzeum
Bojowników Getta w Izraelu. Oprócz rysunków wydawnictwo zawiera kuratorski wstęp – próbę rekonstrukcji tożsamości nieznanego rysownika, obszerne
opisy historyczne oraz relacje świadków.
Richter szkicował ołówkiem i kredkami
na strzępach gazet i obwieszczeń okupacyjnych, które także reprodukowano
w książce. W czasie okupacji zatrudniony był jako robotnik kolejowy przy modernizacji linii kolejowej Dorohusk –
Chełm – Lublin, w związku z czym mógł
swobodnie obserwować miejsca związane z zagładą Żydów.

NAGRODA DLA MONOGRAFII
MAJDANEK W DOKUMENTACH
Publikacja Majdanek w dokumentach
zdobyła Wawrzyn Pawła Konrada w kategorii „Lublin – wydawnictwo monograficzne” w XI edycji konkursu Książka
Roku. Jest to cykliczny konkurs organizowany przez Wojewódzką Bibliotekę
Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego
w Lublinie, który wyróżnia piękne i wartościowe książki dotyczące regionu lubelskiego. Majdanek w dokumentach

ma charakter monograficzny, zestawiając ważne dokumenty dla historii KL Lub
lin, nie tylko uzupełnia dotychczasową
wiedzę o obozie, ale stanowi również
punkt wyjścia dla kolejnych badań i działań muzealnych. Archiwalia, ponad 300
dokumentów, wybrał, opracował i opatrzył wstępem Wojciech Lenarczyk, zaś
projekt graficzny przygotowała Izabela
Tomasiewicz.
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DZIAŁALNOŚĆ
NAUKOWA

Konferencje, seminaria i debaty naukowe były nieodłącznym elementem programu wydarzeń organizowanych przez Muzeum na Majdanku
w 2017 roku. Pracownicy PMM uczestniczyli również w szeregu przedsięwzięć realizowanych przez czołowe instytucje badawcze z kraju i zagranicy.

SEMINARIUM DLA
REGIONALISTÓW
Losom Żydów lwowskich, relacjom polsko-żydowskim w okresie II wojny światowej, a także kształtowaniu krajobrazu
historycznego miejsca pamięci w Bełżcu poświęcone było I seminarium pt.
„Historia–Edukacja–Pamięć”. Odbyło
się 20 marca. W jego ramach wykłady
wygłosili: dr hab. Adam Redzik (Uniwersytet Warszawski), dr Adam Puławski
(IPN Lublin), dr hab. Elżbieta Rączy (IPN
Rzeszów), Michał Kalisz (IPN Rzeszów),
Tomasz Hanejko (MMP w Bełżcu). Seminarium koordynował Jarosław Joniec
z MMP w Bełżcu.
Uczestnicy spotkania zwiedzili wystawę i pomnik oraz zapalili znicze w Niszy
Ohel w hołdzie ofiarom obozu zagłady
w Bełżcu.
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wykładów wygłosili pracownicy PMM
na konferencjach w kraju i zagranicą

MUZEA JAKO PRZESTRZENIE
DOŚWIADCZEŃ
O tym, czym jest doświadczenie muzealne i co je tworzy, także jak budować
przekaz pobudzający wyobraźnię oraz
tworzący interakcję pomiędzy zwiedzającym i eksponatami dyskutowali
uczestnicy debaty panelowej zorganizowanej w Międzynarodowy Dzień Muzeów, 18 maja. W dyskusji udział wzięli:
koordynator Dworku Wincentego Pola
w Lublinie Wiktor Kowalczyk, dyrektor
Państwowego Muzeum na Majdanku dr
Tomasz Kranz, kierownik Działu Edukacji
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Łucja Koch oraz Krzysztof Niewiadomski
z Muzeum Historii Polski. Spotkanie poprowadził kierownik Działu Wystawienniczego PMM Krzysztof Banach.

O HISTORII W MUZEACH
Wydaniu publikacji Muzea w poobozowych miejscach pamięci. Tożsamość,
znaczenia, funkcje, red. Tomasz Kranz,
towarzyszyła debata pt. „Jak opowiadać
o historii w muzeach?” zorganizowana
14 września. Jej uczestnicy: dr hab. Izabela Skórzyńska (Uniwersytet Adama
Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab.
Jan Pomorski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Robert Kostro
(dyrektor Muzeum Historii Polski) oraz
dr Tomasz Kranz (dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku) zastanawiali się m.in. nad tym, jak tworzyć narracje muzealne w muzeach historycznych
i traumatycznych miejscach pamięci, by
były ciekawe i przystępne dla zwiedzającego, przekazywały wiedzę i kształtowały
myślenie historyczne. Dyskusję poprowadziła kierownik Centrum Obsługi Zwiedzających PMM Beata Siwek-Ciupak.
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Muzeum jest przestrzenią znaczeń,
gdzie zwiedzający spotyka się
z treścią i przedmiotami, które
stają się jego doświadczeniem.
dyrektor PMM Tomasz
Kranz podczas debaty
panelowej „Muzea jako
przestrzenie doświadczeń”

MIĘDZYNARODOWA
DYSKUSJA O WYSTAWIE
STAŁEJ W SOBIBORZE

KONFERENCJA O EDUKACJI
W POLSKICH I NIEMIECKICH
MIEJSCACH PAMIĘCI
Działalność edukacyjna polskich i niemieckich muzeów utworzonych w przestrzeniach poobozowych była tematem
sesji naukowej Pedagogika pamięci.
O teorii i praktyce edukacji historycznej
w miejscach zbrodni nazistowskich, która odbyła się w dniach 5–6 października. Została ona zorganizowana przy
wsparciu finansowym Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Głównym

celem sesji była prezentacja ujęć teoretycznych, które w Polsce i Niemczech
próbują definiować tożsamość i działalność edukacyjną muzeów w miejscach
pamięci II wojny światowej. Była ona również forum dyskusyjnym na temat istoty
historycznego uczenia się w tego typu
instytucjach, szczególnie w kontekście
stosunków polsko-niemieckich oraz polskiej i niemieckiej kultury pamięci.

17 października odbyła się debata dotycząca wystawy stałej poświęconej dziejom niemieckiego nazistowskiego obozu
zagłady w Sobiborze. Toczyła się z udziałem historyków i badaczy, przedstawicieli MKiDN oraz państw wchodzących
w skład Międzynarodowego Komitetu
Sterującego do spraw utworzenia miejsca
pamięci w Sobiborze. Wśród ekspertów
delegowanych przez partnerów projektu – Polskę, Holandię, Izrael i Słowację –
znaleźli się referenci zajmujący się naukowo problematyką „Aktion Reinhardt”,
funkcjonowania niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze czy upamiętniania
miejsc zbrodni nazistowskich. Przygotowano wystąpienia poświęcone dziejom
byłego obozu. Wiele miejsca przeznaczono na dyskusję nad kształtem przyszłej
ekspozycji. Jej scenariusz, opracowany
przez zespół pracowników Muzeum na
Majdanku, został pozytywnie oceniony
przez uczestników spotkania.
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Na zdjęciach:
1. Wykład Marty Grudzińskiej
inaugurujący ogólnopolską konferencję
Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni
ludobójstwa w XX wieku, fot. MDSM.
2. Międzynarodowe kolokwium dot.
wystawy stałej w Sobiborze.
3. Debata Muzea w poobozowych
miejscach pamięci.
4. Prezentacja działalności PMM
na konferencji w Berlinie,
fot. Christian Möller.
5. Prezentacja książki Dariusza
Libionki w Muzeum Lubelskim.
6. Konferencja Pedagogika pamięci.
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Edukacja kolejnych pokoleń to jedno z ważniejszych zadań stojących przed
Muzeum na Majdanku, które wpisuje się w założenia konsekwentnie realizowanej przez nas pedagogiki pamięci. Z oferty edukacyjnej instytucji
korzystają zarówno nauczyciele, jak i uczniowie z kraju i zagranicy. Projekty
są urozmaicone, a wśród nich znajdują się m.in.: seminaria, warsztaty, lekcje
muzealne, spotkania i workcampy. Ponadto w tym roku Muzeum poszerzyło spektrum działania o współpracę z nowymi jednostkami, w których
pedagogika pamięci nabiera zupełnie nowego znaczenia.

ZAJĘCIA DLA SŁUŻB
MUNDUROWYCH
WARSZTATY DLA
NIEDOWIDZĄCYCH
Muzeum podejmuje szereg działań zmierzających do zwiększenia dostępności
instytucji dla osób z niepełnosprawnościami. 30 października odwiedzili ją podopieczni Integracyjnego Klubu
Aktywnej Rehabilitacji i Sportu Niewidomych „Ikar”. Osoby niewidzące oraz
z dysfunkcjami wzroku dowiedziały się
o historii obozu z warsztatów pt. „Poznać
Majdanek”. W trakcie zajęć uczestnicy
mieli okazję wysłuchać opowieści zaprezentowanych przez byłych więźniów odtworzonych z nagrań audiowizualnych.
Mogli też poprzez dotyk zapoznać się
z oryginalnymi przedmiotami pochodzącymi z obozu. Dla osób całkowicie
pozbawionych percepcji wzrokowej pomocne okazały się przygotowane przez
Muzeum modele różnego rodzaju baraków obozowych.

Projektem, który ma na celu rozwijanie
edukacji historycznej, a także poruszanie zagadnień związanych z rasizmem,
są zajęcia dla funkcjonariuszy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej
i Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Uczestnicy poznali na zajęciach
historię KL Lublin, a także zagadnienia
z zakresu psychologii sprawców i zbrodni popełnionych na tle ideologicznym,
rasistowskim i ksenofobicznym. Dyskusja wokół pytania, dlaczego zwykli ludzie
dokonują masowych mordów, dotyczyła nie tylko tematów historycznych, ale
także aktualnych zagadnień związanych
z przestępstwami motywowanymi mową
nienawiści i współczesnym rasizmem. Jak
podkreślali sami uczestnicy projektu, zajęcia edukacyjne na temat sprawców to
także okazja do refleksji nad nowoczesną
prewencją kryminalną i zapobieganiem
przestępstwom z nienawiści.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA
OSADZONYCH W ZAKŁADZIE
KARNYM W OPOLU LUBELSKIM
W ramach współpracy Muzeum na Majdanku z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Lublinie 15 września
w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim
odbyły się pierwsze warsztaty edukacyjne skierowane do osadzonych. Założeniem programu zajęć jest kształtowanie
odpowiednich postaw moralnych i społecznych poprzez nauczanie o historii
Majdanka. W zajęciach zrealizowanych
na podstawie ekspozycji pt. „Majdanek
w fotografii Edwarda Hartwiga” uczestniczyło blisko 30 osadzonych. Rozpoczęły
się one pokazem filmu dokumentalnego pt. Majdanek. Obóz koncentracyjny
w Lublinie.
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lekcji muzealnych odbyło się
w PMM w 2017 roku

LUBELSKA MŁODZIEŻ PAMIĘTA

SEMINARIA I SZKOLENIA
DLA NAUCZYCIELI
W dniach 24–27 lipca Państwowe Muzeum na Majdanku wspólnie z Domem
Konferencji w Wannsee zorganizowało
seminarium dla nauczycieli z polskich
i niemieckich szkół. Poprzez poznanie
metod i form pozaszkolnej edukacji stosowanych w PMM umożliwiono nauczycielom lepsze przygotowanie młodzieży
do wizyty w poobozowych miejscach pamięci oraz wypracowanie własnych sposobów pracy podczas regularnych zajęć
lekcyjnych. Celem seminarium nauczycielskiego była również wymiana metod
edukacyjnych polskich i niemieckich nauczycieli, jak również poglądów na temat
aktualnej wizji historii, jej znaczenia i nauczania w Polsce i w Niemczech.

7 października odbyła się natomiast
II edycja szkolenia metodycznego „Świadectwa, które wołają o pamięć” dotyczącego pozaszkolnej edukacji historycznej
w poobozowych miejscach pamięci.
Uczestniczyło w nim ponad 60 nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z całej Polski. Niezwykle ważnym elementem szkolenia
była sesja warsztatowa, podczas której
zaprezentowano dwie nowe lekcje muzealne: „Spacer biograficzny z Andrzejem Stanisławskim”, skupiającą się na
historii polskiego więźnia politycznego
obozu na Majdanku, oraz „Majdanek powraca w snach”, dotyczącą wpływu pobytu w obozie koncentracyjnym na późniejsze życie.

Muzeum na Majdanku zorganizowało drugą edycję programu edukacyjnego „Pamiętamy… 17 marca – 19 kwietnia”, skierowanego do uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
chcących odkryć historię okupowanego Lublina i jego mieszkańców. W ramach programu uczniowie z IV Liceum
Ogólnokształcącego w Lublinie poznali
miejsca powiązane historycznie z lasem
krępieckim – miejscem masowych egzekucji setek lubelskich Żydów. 30 marca
uczniowie zostali oprowadzeni po terenie
byłego getta dla Żydów oraz po wystawie
plenerowej „Dzielnice zagłady”. Kolejnym
etapem w realizacji programu była wizyta
młodzieży w Państwowym Muzeum na
Majdanku i zapoznanie się z losami Żydów lubelskich, którzy trafili do KL Lublin.
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WSPÓŁPRACA Z I LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
W LUBLINIE
W grudniu dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku, dr Tomasz Kranz,
oraz dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Lublinie, Stanisław Stoń, podpisali porozumienie dotyczące współpracy. Zakłada ono realizację
wspólnych przedsięwzięć dotyczących
edukacji historycznej oraz umożliwia licealistom odbycie wolontariatu w Muzeum.
Sformalizowaną współpracę poprzedził
cykl projektów, w których uczestniczyła młodzież z I LO. 5 i 7 czerwca brali
udział w workcampie, który obejmował
m.in. prace porządkowe przy obiektach
historycznych, prezentację dotyczącą
konserwacji zbiorów oraz spotkanie z byłym więźniem KL Lublin, Zdzisławem Badio. Wcześniej uczniowie wysłuchali cyklu 10 wykładów wygłoszonych w szkole.

„PAMIĘTAĆ O PRZESZŁOŚCI
DLA PRZYSZŁOŚCI” –
WARSZTATY HISTORYCZNE
W Państwowym Muzeum na Majdanku
w dniach 31 stycznia – 1 lutego odbyły
się warsztaty historyczne w ramach drugiej edycji projektu edukacyjnego „Pamiętać o przeszłości dla przyszłości”.
Ich uczestnikami byli niemieccy uczniowie ze szkoły John-Brinckman-Gymnasium w Güstrow. Projekt zakłada aktywne odkrywanie i poznawanie przeszłości
poprzez pogłębianie wiedzy o historii
obozu koncentracyjnego na Majdanku,

zwiedzanie terenu i ekspozycji muzealnej
„Więźniowie Majdanka” oraz pracę z materiałami źródłowymi i relacjami świadków. Szczególnie ważnym wydarzeniem
dla niemieckiej młodzieży było spotkanie z byłym więźniem Majdanka – Zdzisławem Badio, który trafił do obozu jako
17-latek. Uczestnicy projektu poznali jego
historię i zestawili te wspomnienia z relacjami wideo byłej więźniarki Majdanka,
Ewy Waleckiej-Kozłowskiej.
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Po zwiedzaniu Muzeum na Majdanku
mój sposób myślenia znacząco się
zmienił. Już wcześniej znałam wiele
historii i filmów o Holokauście, ale
po raz pierwszy odwiedziłam takie
miejsce. Rozumiem je jako ostrzeżenie
przed szerzeniem nienawiści,
która współcześnie ponownie staje
się problemem społecznym.
fragment wypracowania
uczestniczki projektu edukacyjnego

WOLONTARIUSZE Z AUSTRII
I NIEMIEC NA MAJDANKU
WARSZTATY ORAZ SPOTKANIE
INTEGRACYJNE POLSKO-NIEMIECKIEJ MŁODZIEŻY
W dniach 19–22 czerwca odbyły się
warsztaty historyczne dla niemieckiej
młodzieży z Georg-Büchner-Schule
w Darmstadt oraz młodzieży z Gimnazjum nr 24 w Lublinie. Plan wizyty obejmował zwiedzanie terenu byłego obozu
na Majdanku, samodzielną pracę z materiałami źródłowym na temat m.in. losów
dzieci i kobiet w KL Lublin oraz spotkanie
z byłym więźniem Majdanka – Zdzisławem Badio. Ostatni etap pobytu w Muzeum na Majdanku obejmował tworzenie
plakatów na podstawie wiedzy zdobytej
w trakcie warsztatów – w formie graficznej młodzież przedstawiła najważniejsze
zagadnienie dotyczące funkcjonowania
byłego obozu. Na zakończenie uczniowie zorganizowali zajęcia teatralne. Był
to dla nich doskonały sposób wyrażenia
emocji, jakie towarzyszyły im podczas pobytu w Muzeum.

Do osób włączających się w działalność
Państwowego Muzeum na Majdanku należą także młodzi ludzie, którzy zaraz po
zdaniu matury decydują się na odbycie
w instytucji 12-miesięcznego wolontariatu. Umożliwia im to działalność dwóch
organizacji – Akcji Znaku Pokuty – Służba dla Pokoju z Niemiec oraz Niemals
Vergessen z Austrii. W sierpniu tego roku
swój roczny wolontariat w Państwowym
Muzeum na Majdanku zakończyli Luisa
Möllmann oraz Max Glantschnig. Młodzi wolontariusze wspierali prace Centrum Obsługi Zwiedzających oraz Działu
Edukacji PMM. Bardzo ważnym doświadczeniem życiowym były dla nich kontakty
i spotkania z członkami Związku Byłych
Więźniów Politycznych Hitlerowskich
Więzień i Obozów Koncentracyjnych oraz
udział w akcjach społecznych na rzecz
byłych więźniów Majdanka.

PROGRAM „KULTURA DOSTĘPNA”
Muzeum na Majdanku po raz trzeci wzięło udział w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura dostępna”. W tym roku z bezpłatnych
lekcji muzealnych organizowanych przez
Muzeum na Majdanku i Miejsce Pamięci
w Bełżcu skorzystało ponad trzy tysiące uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu całej Polski.
W ramach zajęć uczestnicy poznali his
torię niemieckich nazistowskich obozów
koncentracyjnych na Majdanku i obozu
zagłady w Bełżcu. Fotografie, pamiętniki,
filmy to tylko część źródeł, na podstawie
których młodzież mogła krok po kroku
zaznajomić się z sylwetkami wybranych
więźniów czy też spróbować przeanalizować motywy działań zbrodniarzy.
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Na zdjęciach:
1. Wiesław Wysok prowadzi seminarium
dla nauczycieli z Niemiec.
2. Młodzież porządkująca teren
Muzeum – Miejsca Pamięci w Bełżcu.
3. Workcamp.
4. Ewa Koper podczas seminarium
dla nauczycieli w Muzeum –
Miejscu Pamięci w Bełżcu.
5. Julia Witkowska oprowadza
młodzież z Niemiec.
6. Łukasz Myszala prezentuje
archiwalia ze zbiorów PMM.
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Liczba zwiedzających
z wybranych krajów

Izrael
USA
Niemcy
Francja
Wielka Brytania
Ukraina
Holandia
Włochy
Hiszpania
Szwecja

64 909
7067
3229
2305
1840
1646
1491
1428
1035
1091

Liczba zwiedzających
z Polski i zagranicy

kraj
zagranica

144 284
94 865
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PUBLICZNOŚĆ
MUZEUM

Oferta Państwowego Muzeum na Majdanku cieszy się rosnącym zainteresowaniem zwiedzających, uczestników przedsięwzięć edukacyjnych
i wydarzeń muzealnych. W 2017 roku skorzystało z niej 239 149 osób.
To o 50% więcej niż w 2013 roku. Coraz więcej osób zapoznaje się też
z działalnością Muzeum za pośrednictwem mediów społecznościowych,
zaś strona internetowa PMM odnotowała w 2017 roku 506 306 odsłon.

Liczba zwiedzających
w PMM i oddziałach

178 866

Państwowe Muzeum
na Majdanku

37 927

Muzeum – Miejsce
Pamięci w Bełżcu

22 356

Muzeum Byłego Obozu
Zagłady w Sobiborze
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PUBLICZNOŚĆ
MUZEUM

BEZPŁATNE SPACERY
TEMATYCZNE Z PRZEWODNIKIEM
76 402 osoby skorzystały w 2017 roku
z oferty zwiedzania ekspozycji muzealnej
z przewodnikiem. Okazję do tego stanowiły m.in. bezpłatne spacery tematyczne
organizowane w ramach Międzynarodowego Dnia Muzeów, Weekendu z Historią czy 73. rocznicy likwidacji KL Lub
lin. Muzeum po raz kolejny włączyło się

również w organizację wydarzeń związanych z Sezonem Lublin, Lubelskim Festiwalem Nauki i Europejskimi Dniami
Dziedzictwa – projektów, których celem
jest przybliżenie dziedzictwa kulturowo-historycznego miasta oraz jego oferty
turystycznej.

LICZBA ZWIEDZAJĄCYCH

41

2017

239 149
213 237

2016
2015

207 893

2014

189 376

2013

161 058
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ROZWÓJ PUBLICZNOŚCI PMM
Przez cały rok pracownicy wielu działów
Muzeum uczestniczyli w warsztatach
dotyczących rozwoju publiczności (audience development). To proces, który
umieszcza publiczność w sercu działań
instytucji i ma na celu zbudowanie trwałej z nią relacji. Zajęcia według autorskiej
formuły Fundacji IMPACT obejmowały
m.in. profilowanie publiczności Muzeum
za pomocą person, stworzenie narzędzi
do badania odwiedzających czy wypracowanie języka i sposobów dotarcia do
określonych grup odbiorców.

Elementem projektu były także spotkania poświęcone dostępności PMM
dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W ich ramach sami
usiedliśmy na wózki i posługiwaliśmy
się białymi laskami. Poznaliśmy także zasady profesjonalnej obsługi osób
z niepełnosprawnościami, projektowania przestrzeni pozbawionej barier oraz
organizacji dostępnych dla wszystkich
wydarzeń.

MUZEUM W LICZBACH

13 132

wzmianki o PMM pojawiły się
w mediach w 2017 roku
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Na zdjęciach:
1. Warsztaty dostępnościowe
dla pracowników PMM.
2. W 2017 roku w PMM powstało
20 realizacji filmowych.
3. Wizyta przedstawicieli ponad 30 misji
dyplomatycznych na Majdanku.
4. Wizyta franciszkanina Ibrahima Alsabagha
z Aleppo, któremu towarzyszył wojewoda
lubelski Przemysław Czarnek, zastępca
dyrektora Grzegorz Plewik i Anna Wójtowicz.
5. Agnieszka Kowalczyk-Nowak i Flavio
Rojas w programie TVP 3 Lublin.
6. Młodzież zapoznaje się
z wystawą stałą w Bełżcu.

RADA MUZEUM

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

27 lutego po raz czwarty w tej kadencji odbyło się posiedzenie Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum na Majdanku. Dyrektor Tomasz Kranz,
zapoznając Radę z działaniami zrealizowanymi przez Muzeum w 2016 roku,
podkreślił przede wszystkim stały wzrost liczby osób odwiedzających instytucję, omówił aktywność instytucji w Internecie, a także przedsięwzięcia
związane z ewidencjonowaniem i zabezpieczaniem zbiorów.

STRUKTURA MUZEUM

DYREKTOR MUZEUM
dr Tomasz Kranz

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. MUZEALNYCH
Wiesław Wysok

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH
Grzegorz Plewik

ARCHIWUM
Anna Wójcik

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
Tomasz Górski

DZIAŁ MUZEALIÓW
Wiesława Zlot

DZIAŁ TECHNICZNO-KONSERWATORSKI
Leszek Kocyba

DZIAŁ NAUKOWY
dr hab. Dariusz Libionka

DZIAŁ EDUKACJI
Jolanta Laskowska

DZIAŁ
OCHRONY MUZEUM
Jarosław Pałacha

DZIAŁ
WYSTAWIENNICZY
Krzysztof Banach

CENTRUM OBSŁUGI
ZWIEDZAJĄCYCH
Beata Siwek-Ciupak

SPECJALISTA DS. OBRONNYCH, ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO I OC
Jan Madej

SEKRETARIAT
Renata Zgrajka

SPECJALISTA
ADMINISTRATOR SIECI
KOMPUTEROWEJ
Mariusz Leśko

SPECJALISTA
DS. ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH
Elżbieta Kowalik

SEKCJA DS.
KADROWO-PŁACOWYCH
Monika Krupa-Harasim

MUZEUM – MIEJSCE
PAMIĘCI
W BEŁŻCU
Tomasz Hanejko

INSPEKTOR DS.
PRZECIWPOŻAROWYCH
Agnieszka Głos

SEKCJA
DS. KOMUNIKACJI
I PROMOCJI
Agnieszka Kowalczyk-Nowak

MUZEUM BYŁEGO
OBOZU ZAGŁADY
W SOBIBORZE
Tomasz Oleksy-Zborowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Pojasek

DZIAŁ
FINANSOWO-KSIĘGOWY

SPECJALISTA DS.
BEZPIECZEŃSTWA
I HIGIENY PRACY
Agnieszka Głos
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KONTAKT

Dział Muzealiów
kierownik: Wiesława Zlot
tel. 81 710 28 25
e-mail: zbiory@majdanek.eu
Archiwum
tel. 81 710 28 60
kierownik: Anna Wójcik
tel. 81 710 28 55
e-mail: archiwum@majdanek.eu
Dział Naukowy
kierownik: Dariusz Libionka
tel. 81 710 28 29
e-mail: naukowy@majdanek.eu
Dział Wystawienniczy
kierownik: Krzysztof Banach
tel. 81 710 28 56
e-mail: wystawy@majdanek.eu
Dział Edukacji
kierownik: Jolanta Laskowska
tel. 81 710 28 35
e-mail: pedagogika@majdanek.eu
Dział Ochrony Muzeum
kierownik: Jarosław Pałacha
tel. 81 710 28 28
e-mail: j.palacha@majdanek.eu
Dział Finansowo-Księgowy
główny księgowy: Renata Pojasek
tel. 81 710 28 23
e-mail: ksiegowosc@majdanek.eu
Sekcja ds. kadrowo-płacowych
Monika Krupa-Harasim
tel. 81 710 28 37
e-mail: kadry@majdanek.eu
Dział Administracyjno-Gospodarczy
kierownik: Tomasz Górski
tel. 81 710 28 30
e-mail: t.gorski@majdanek.eu
Dział Techniczno-Konserwatorski
kierownik: Leszek Kocyba
tel. 81 710 28 39
e-mail: l.kocyba@majdanek.eu
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Centrum Obsługi Zwiedzających
tel. 81 710 28 33
kierownik: Beata Siwek-Ciupak
tel. 81 710 28 24
e-mail: centrum@majdanek.eu
Sekcja ds. komunikacji
i promocji / Rzecznik Muzeum
Agnieszka Kowalczyk-Nowak
tel. 81 710 28 31
tel. 512 939 616
e-mail: rzecznik@majdanek.eu
Sekretariat
Renata Zgrajka
tel. 81 710 28 21
fax 81 710 28 65
e-mail: sekretariat@majdanek.eu

Państwowe Muzeum na Majdanku
ul. Droga Męczenników Majdanka 67
20-325 Lublin
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Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze
Stacja Kolejowa Sobibór 1
22-200 Włodawa
tel. 82 571 98 67
e-mail: muzeumsobibor@wp.pl
www.sobibor-memorial.eu
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