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We współczesnym muzealnictwie coraz większą rolę odgrywają media elektroniczne i cyberprzestrzeń. Świadczy o tym choćby fakt, że muzea stosują
technologie cyfrowe niemal we wszystkich obszarach swojej działalności, zaś
muzealne strony internetowe odwiedza rocznie na ogół więcej osób niż same
muzea. Świat wirtualny stał się ważnym elementem funkcjonowania muzeów
i otworzył przed nimi nowe możliwości oddziaływania, zwłaszcza w takich
sferach jak prezentacja zbiorów i komunikacja z publicznością.

Rosnące znaczenie Internetu i społeczeństwa sieciowego zaznaczyło się
w minionym roku również w działalności Państwowego Muzeum na Majdanku. Głosami użytkowników największej
na świecie turystycznej witryny internetowej TripAdvisor nasza instytucja
znalazła się wśród 10 najlepszych muzeów w Polsce i zajęła na Lubelszczyźnie
pierwsze miejsce w kategorii, w której
wybierane były najciekawsze muzea,
zabytki i obiekty kulturalne. Dodajmy,
że w omawianym okresie na stronie
internetowej PMM zarejestrowaliśmy rekordową liczbę wejść – ponad
430 tysięcy.
W tym kontekście warto też nadmienić, że w 2013 roku liczba osób,
które odwiedziły Państwowe Muzeum na Majdanku od jego powstania
w 1944 roku, przekroczyła 10 milionów.
Odnotowujemy te wydarzenia z satysfakcją, ponieważ potwierdzają one,
że Muzeum na Majdanku należy do
miejsc pamięci o znaczeniu ponadregionalnym, cieszy się dużym zainteresowaniem turystów i jest przez nich
oceniane, podobnie jak muzea innego typu, w kategoriach szeroko rozumianej atrakcyjności. Jest to istotne
dla podejmowanych przez nas działań związanych z modernizacją i kreacją przekazu muzealnego. Zasadnicze
znaczenie w tym zakresie ma pytanie,
jak pogodzić tradycyjne środki wyrazu

z nowoczesnymi mediami, aby tworzone w Muzeum prezentacje umożliwiały
zwiedzającym interaktywne poznawanie historii obozu na Majdanku, bez
uszczerbku dla godnego upamiętniania jego ofiar.
Statystyki muzealne nie powinny jednak przesłaniać istoty i misji muzeów,
które w sferze publicznej pełnią ważną funkcję kulturotwórczą. Państwowe
Muzeum na Majdanku konsekwentnie
stara się ją realizować poprzez intensywnie rozwijaną działalność merytoryczną w postaci wystaw czasowych,
wydawnictw i projektów edukacyjnych,
często o charakterze międzynarodowym. Te formy aktywności muzealnej
służą w naszym przekonaniu nie tylko
popularyzacji historii, ale współkształtują również kulturę pamięci i edukację
historyczną dotyczącą II wojny światowej – szczególnie w środowisku lokalnym i na poziomie regionalnym.
Wśród wydarzeń merytorycznych
zorganizowanych przez Państwowe
Muzeum na Majdanku w 2013 roku
centralne miejsce zajmuje wystawa czasowa przygotowana dla upamiętnienia
70. rocznicy deportowania na Majdanek ludności wiejskiej z Zamojszczyzny. Jej wernisaż był głównym punktem
uroczystości rocznicowych likwidacji
KL Lublin, które odbyły się 22 lipca pod
Kolumną Trzech Orłów, wybudowaną
przez więźniów w hołdzie ofiarom obo-

zu w maju 1943 roku. Wystawa powstała w nowej przestrzeni wystawienniczej
(barak nr 62), w znacznej mierze z wykorzystaniem mediów cyfrowych. Jest
to pierwsza tego rodzaju realizacja w historii Muzeum. Cieszy nas, że nowa ekspozycja okazała się dużym sukcesem,
z okazji jej otwarcia odebraliśmy liczne
gratulacje, m.in. od byłych więźniów
i ich rodzin, a także przedstawicieli innych muzeów.
Wyjątkową rangę miały obchody 70.
rocznicy wybuchu powstania w obozie
zagłady w Sobiborze w dniu 14 października, na które przygotowaliśmy
planszową wystawę plenerową ilustrującą historię tego obozu. W trakcie
uroczystości z udziałem licznych gości
z zagranicy zaprezentowana została –
wyłoniona w międzynarodowym konkursie – koncepcja architektoniczna
nowego muzeum w Sobiborze, którego budowa planowana jest w najbliższych latach.
Na uwagę zasługują nowości wydawnicze. Najważniejsze pozycje to dwujęzyczny katalog wystawy poświęconej
eksterminacji Żydów w Generalnym
Gubernatorstwie, wydanie bibliofilskie
wspomnień dokumentujących masowe rozstrzeliwania Żydów na Majdanku,
edycja materiałów źródłowych dotyczących obozu zagłady w Bełżcu oraz opracowanie „Edukacja muzealna w Polsce.
Aspekty, konteksty, ujęcia”. We współ-

pracy z PMM ukazały się ponadto dwie
książki w Niemczech: niemieckie wydanie monografii obozu zagłady w Bełżcu
oraz publikacja w języku niemieckim na
temat polskich i austriackich muzeów
martyrologicznych.
W 2013 roku wiele wysiłku włożyliśmy w konserwację obiektów poobozowych, zwłaszcza muzealiów
metalowych. Kontynuowane były
również prace remontowe i modernizacyjne. Z większych przedsięwzięć
o charakterze konserwatorskim wspomnieć trzeba przede wszystkim o zabezpieczeniu szkłem wodnym kopca
z prochami ofiar w Mauzoleum, konserwacji pieców krematoryjnych i opracowaniu ekspertyzy konserwatorskiej
ruin pomieszczeń sanitarnych na polach
więźniarskich.
Kompleksowo wyremontowano
jeden z baraków poobozowych, zaś
w kilku z nich przeprowadzono remonty częściowe (naprawy dachów i podłóg). Baraki i wieże strażnicze, łącznie
przeszło 50 obiektów kubaturowych,
poddano impregnacji grzybobójczej
i ogniochronnej. Odnowiono poza tym
elewację „białego domku” i zadaszenie
przy wjeździe do Muzeum.
Zakończyliśmy ponadto największą
od czterech dekad inwestycję: remont
dróg, chodników i parkingu dla zwiedzających przy wejściu na ekspozycję
muzealną.

Prace modernizacyjne przeprowadzono także w budynku administracyjnym. Dzięki nim powstała pracownia
konserwatorska i rozbudowany został
magazyn muzealiów historycznych.
Ważne zmiany zaszły również
w obiektach poobozowych, przede
wszystkim w dawnym krematorium,
gdzie dla ochrony pieców zamontowano specjalnie zaprojektowaną konstrukcję ze stalowych barier i szklanych
ekranów.
Mam nadzieję, że przedstawione
w raporcie dokonania dają powody, aby
z zainteresowaniem oczekiwać wydarzeń roku 2014, w którym Państwowe
Muzeum na Majdanku obchodzić będzie jubileusz 70-lecia działalności.

Tomasz Kranz
Dyrektor Państwowego
Muzeum na Majdanku
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UROCZYSTOŚCI

27 stycznia
Międzynarodowy Dzień
Pamięci o Ofiarach
Holokaustu
Uczestnikami uroczystości zorganizowanych przez Państwowe Muzeum
na Majdanku byli uczniowie VIII LO
i I LO w Lublinie, byli więźniowie Majdanka, członkowie Żydowskiej Gminy
Wyznaniowej oraz Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Lublinie.
Wysłuchali oni wykładu połączonego
z prezentacją dokumentów archiwalnych odnalezionych po wojnie na terenie obozu na Majdanku. Materiały są
zapisem losów Żydów deportowanych
do dystryktu lubelskiego.
Z kolei pracownicy Muzeum – Miejsca Pamięci w Bełżcu przygotowali tego
dnia warsztaty historyczne dla uczniów
zamojskich szkół pt. „Zagłada Żydów na
Zamojszczyźnie w relacji świadków”,
które zrealizowano w Centrum „Synagoga” w Zamościu.

7

RAPORT ROCZNY 2013

Państwowe Muzeum na Majdanku powstało w 1944 roku. Jego misją jest
pielęgnowanie pamięci i rozwijanie edukacji historycznej o okupacji niemieckiej na Lubelszczyźnie podczas II wojny światowej, w szczególności poprzez
upamiętnianie ofiar, ochronę obiektów oraz dokumentowanie historii obozu
koncentracyjnego na Majdanku oraz obozów zagłady w Bełżcu i Sobiborze.
Ważnym elementem działalności Muzeum jest organizacja uroczystości rocznicowych będących wyrazem pamięci o ofiarach. Często towarzyszą im projekty
edukacyjne, wernisaże wystaw czy odczyty.

W tym miejscu odczuwa
się krew, łzy, krzyk rozpaczy
wszystkich tych, którzy tutaj
znosili swoje cierpienie.
Jolanta Szołno-Koguc,
wojewoda lubelski

14 października
70. rocznica buntu więźniów
niemieckiego obozu
zagłady w Sobiborze

22 marca
droga krzyżowa
na Majdanku
Już po raz 14. spod Pomnika-Bramy
wyruszyła procesja drogi krzyżowej.
Poszczególne stacje jak co roku opatrzone były komentarzami historycznymi
oraz wspomnieniami byłych więźniów,
w tym bł. ks. Romana Archutowskiego
i bł. ks. Emiliana Kowcza. Liturgię, podczas której wspólnie modlili się katolicy
i grekokatolicy, poprzedził wernisaż ekspozycji poświęconej księżom więzionym
w KL Lublin. Droga krzyżowa na Majdanku otworzyła obchody Światowych Dni
Młodzieży w Lublinie.

19 kwietnia
Dzień Pamięci o Holokauście
i Przeciwdziałaniu
Zbrodniom Przeciwko
Ludzkości
Obchody poświęcone były pamięci Żydów wywożonych na Majdanek
z ogarniętego powstaniem getta warszawskiego. Projekt edukacyjny zorganizowało Państwowe Muzeum na
Majdanku we współpracy z Zespołem
Szkół nr 5 w Lublinie. Składał się on
m.in. z wykładu na temat historii getta
w Warszawie oraz spotkania z Krystyną
Budnicką, która wraz z rodziną ukrywała się podczas powstania.
W Muzeum Byłego Obozu Zagłady
w Sobiborze zrealizowano natomiast
we współpracy ze Stowarzyszeniem
Upamiętniania Sobiboru konkurs plastyczny i fotograficzny na temat Holokaustu. W programie znalazły się także
wykłady dla młodzieży szkolnej z Włodawy, Lublina i Chełma dotyczące ofiar
obozu zagłady w Sobiborze.

22 lipca
69. rocznica likwidacji
KL Lublin
Byli więźniowie, kombatanci, przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich
oraz organizacji wojskowych zgromadzili się na Majdanku, aby upamiętnić
69. rocznicę likwidacji KL Lublin i oddać hołd ofiarom obozu. Tym razem
uroczystości odbyły się na placu apelowym III pola, w pobliżu wzniesionej
przez więźniów Kolumny Trzech Orłów.
Po przemówieniu wojewody lubelskiego Jolanty Szołno-Koguc oraz Janiny
Buczek-Różańskiej – byłej więźniarki
obozu na Majdanku – zebrani odmówili modlitwy za pomordowanych oraz
złożyli kwiaty i wieńce. Ceremonia zbiegła się z 70. rocznicą deportacji mieszkańców Zamojszczyzny do KL Lublin,
których losy przypomniano podczas
wernisażu wystawy „Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku”.

W Muzeum Byłego Obozu Zagłady
w Sobiborze upamiętniono 70. rocznicę buntu więźniów, który wybuchł
w obozie 14 października 1943 roku.
W jego wyniku 300 osobom udało się
uciec, a do końca wojny przeżyło ok.
60 z nich. Trzech byłych więźniów –
Philip Bialowitz, Thomas Blatt i Jules
Schelvis – zostało w trakcie ceremonii
odznaczonych Krzyżami Oficerskimi Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.
Po modlitwie ekumenicznej za pomordowanych w Sobiborze uczestników
ceremonii powitała wojewoda lubelski
Jolanta Szołno-Koguc. Następnie głos
zabrali sekretarz stanu w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr
Żuchowski, minister edukacji Izraela
Schai Mosche Piron, sekretarz stanu
w Ministerstwie Zdrowia, Dobrobytu
i Sportu Królestwa Niderlandów Maarten Johannes van Rijn, ambasador Republiki Słowacji Vasil Grivna oraz byli
więźniowie. Uroczystości zakończyły
się zapaleniem zniczy w miejscu, gdzie
znajdują się groby ofiar.

3 listopada
70. rocznica akcji „Erntefest”
W 70. rocznicę akcji „Erntefest” przy
obelisku obok rowów egzekucyjnych na
Majdanku oddano hołd pomordowanym. W ramach upamiętnienia ofiar tej
akcji Muzeum wydało także publikację
zatytułowaną „Krwawa środa. 3 listopada 1943 w pamięci świadków”. Więcej
o wydawnictwie na str. 25.
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BudOWa
MuzeuM
W SOBIBORze

konkurS architektoniczno-krajobrazowy
18 stycznia Państwowe Muzeum na
Majdanku ogłosiło międzynarodowy
konkurs na koncepcję architektoniczno-krajobrazową miejsca pamięci na
terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze. Jego przedmiotem
było opracowanie projektu budynku
centrum dla zwiedzających, w którym
mieścić się będzie stała wystawa historyczna ilustrująca dzieje obozu, oraz
koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenu, ze szczególnym
uwzględnieniem godnego i właściwego zabezpieczenia obszaru grobów
masowych. Konkurs był zorganizowany we współpracy z Fundacją „Polsko-Niemieckie Pojednanie” ze środków
finansowych Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. 18 lipca
w Muzeum Historii Żydów Polskich
w Warszawie odbyła się publiczna prezentacja wyników.
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Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze znajduje się pod opieką Państwowego Muzeum na Majdanku od maja 2012 roku. Od tego czasu godziny
otwarcia Muzeum w Sobiborze uległy wydłużeniu, a z pomocy pracowników
można skorzystać na miejscu przez cały rok.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem polskich i zagranicznych
biur projektowych. Do udziału w nim
dopuszczono 111 zespołów, 63 z nich
nadesłały projekty. Sąd konkursowy
przyznał trzy nagrody pieniężne oraz
jedno wyróżnienie:
I nagroda w wysokości 25 tys. euro –
Marcin Urbanek, Piotr Michalewicz i Łukasz Mieszkowski z Warszawy;
II nagroda w wysokości 15 tys. euro –
Biuro Architektoniczne Stelmach i Partnerzy sp. z o.o. z Lublina;
III nagroda w wysokości 10 tys. euro –
Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego „Budopol” S.A. z Warszawy.
Wyróżnienie przyznano Pracowni Architektonicznej 1997 sp. z o.o. z Poznania.
Z autorami trzech nagrodzonych
projektów Muzeum przeprowadziło
procedurę przetargową, która wyłoniła koncepcję przewidzianą do realizacji. Najwyżej oceniono ofertę Marcina
Urbanka, Piotra Michalewicza i Łukasza Mieszkowskiego – zdobywców
I nagrody.

badania archeologiczne
Po likwidacji niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze pod koniec 1943 roku
ślady masowej zbrodni zostały zatarte
przez załogę SS. W odkrywaniu tajemnic
Sobiboru z pomocą przychodzą badania
archeologiczne prowadzone na terenie
byłego obozu od 2001 roku. Ich celem
jest ustalenie lokalizacji najważniejszych
miejsc związanych z funkcjonowaniem
obozu. W 2013 roku przeprowadzono
na zlecenie Państwowego Muzeum na
Majdanku we współpracy z Fundacją
„Polsko-Niemieckie Pojednanie” dwa
etapy prac. W ich trakcie archeolodzy
natrafili m.in. na przywieszkę, którą do
Sobiboru przywiózł ośmioletni Deddie
Zak, deportowany 8 czerwca 1943 roku
z obozu w Westerborku w Holandii.
Plakietkę oraz inne przedmioty znalezione podczas badań archeologicznych
będzie można oglądać na wystawie stałej, która zostanie urządzona w nowym
budynku muzealnym.
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WYSTAWY
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Staramy się łączyć tradycyjne środki
wyrazu z nowymi rozwiązaniami,
m.in. urządzeniami multimedialnymi, zwłaszcza w tych miejscach,
gdzie do głosu powinni dochodzić
byli więźniowie – świadkowie epoki.

Krajobraz historyczny Państwowego Muzeum na Majdanku tworzą oryginalne
obiekty poobozowe o unikatowym charakterze. Stanowią one główną oś narracji o dziejach byłego obozu na Majdanku. Uzupełnia ją ekspozycja plenerowa
oraz wystawy czasowe prezentowane przez Muzeum.

Tomasz Kranz, dyrektor PMM

barak nr 62 – nowa
przeStrzeń wyStawiennicza
Muzeum zyskało nowoczesną przestrzeń
do prezentowania wystaw. Urządzono ją
w specjalnie zaadaptowanym do tych celów baraku, w którym niegdyś mieścił się
obozowy warsztat szewski. Teraz to ogrzewany i klimatyzowany obiekt, wyposażony
w nowoczesny sprzęt ekspozycyjny, który gwarantuje optymalne warunki prezentacji zbiorów i wprowadza atrakcyjne
formy narracji muzealnej. Więcej o wyposażeniu baraku na stronie 40. W budynku
znalazło się ponadto miejsce na pracownię plastyczną. Pierwszą wystawę czasową, upamiętniającą deportowanych na
Majdanek mieszkańców Zamojszczyzny,
otwarto w baraku 22 lipca. W przyszłości prezentowana będzie tu nowa wystawa stała. Realizacja tego projektu była
możliwa dzięki środkom z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego.

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – Oś priorytetowa VII: kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna / Działanie 7.1
Infrastruktura kultury i turystyki. Wartość projektu wyniosła
1 691 257,02 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiło 70% tj. 1 183 879,91 zł.

wyStawa plenerowa
w muzeum w Sobiborze
nominacja do nagrody
„Sybilla 2012”
ekSpozycja
Główne prace nad rozbudową muzealnej ekspozycji plenerowej zakończyły
się w 2012 roku. W 2013 roku w baraku
nr 45 (z makietą obozu) wykonano dodatkowo planszę panoramiczną ze zdjęciem historycznym przedstawiającym
obóz na Majdanku, na którą naniesiono
skalę czasową z najważniejszymi datami
i wydarzeniami w historii obozu.
Ekspozycję obuwia więźniarskiego zlokalizowaną w baraku nr 52 wzbogacono
o prezentację multimedialną fotografii
ofiar Majdanka i innych obozów „Akcji
Reinhardt”. Zdjęcia odnalezione na terenie obozu po jego likwidacji wyświetlane są bezpośrednio na ścianie baraku
przez dwa nowoczesne projektory.

Wokół pieców krematoryjnych zamontowano osłony w postaci stalowej bariery oraz osadzonych na niej
szklanych ekranów ochronnych. Wcześniej piece zabezpieczono i poddano
konserwacji.

Za projekt „Pamięć miejsca – modernizacja i rozbudowa stałej ekspozycji plenerowej poświęconej historii niemieckiego
obozu koncentracyjnego na Majdanku”
Muzeum zostało nominowane do „Sybilli
2012” w kategorii „Wystawy i inne przedsięwzięcia o tematyce martyrologicznej”.
Celem projektu realizowanego w latach
2008–2012 było stworzenie narracji muzealnej wykorzystującej autentyczność
miejsca oraz interakcji między zwiedzającym a otaczającą go przestrzenią historyczną. „Pamięć miejsca” tworzy ścieżka
historyczna „Konzentrationslager Lublin
1941-1944”, tablice zainstalowane we
wnętrzach budynków udostępnionych
do zwiedzania, szklane kurtyny osłaniające urządzenia i pomieszczenia związane z zagładą, trójwymiarowa makieta
obozu, tablice z relacjami świadków –
więźniów Majdanka i członków załogi
SS oraz tablice informacyjne z planem
sytuacyjnym Muzeum.

Trwają już prace nad scenariuszem nowej wystawy stałej, która powstanie
w przyszłej siedzibie Muzeum w Sobiborze. Do tego czasu za kompendium
wiedzy o historii obozu zagłady będzie służyć wystawa plenerowa, której
otwarcie towarzyszyło uroczystościom
upamiętniającym 70. rocznicę wybuchu
powstania w obozie. Składa się ona z 17
plansz dokumentujących genezę obozu
oraz najważniejsze aspekty jego funkcjonowania, takie jak przyjmowanie
transportów, mechanizm zagłady czy
grabież mienia. Wiele uwagi poświęcono także powojennym losom tego
miejsca, ściganiu zbrodniarzy z Sobiboru oraz sylwetkom ocalałych. Na wystawie pokazano ponadto liczne zdjęcia
i dokumenty archiwalne oraz przedmioty znalezione na terenie byłego obozu
w czasie badań archeologicznych. Autorami scenariusza są: Robert Kuwałek,
Tomasz Pudełko i Krzysztof Skwirowski.
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Organizowane przez PMM wystawy czasowe mają charakter ekspozycji dokumentalnych i artystycznych, a ich celem jest przybliżenie problematyki II wojny światowej oraz okupacji na Lubelszczyźnie. Od kilku lat Muzeum urządza
głównie ekspozycje, których celem jest prezentacja zbiorów historycznych
i działalności instytucji.

MUZEUM W LICZBACH

3090

osób zwiedziło w 2013 roku wystawy
czasowe zorganizowane poza
siedzibą PMM i jego oddziałami

„Błogosławieni z Majdanka –
ks. Roman Archutowski
i ks. Emilian Kowcz”

„Ślady społeczności
żydowskiej w mojej
miejscowości”
Wystawę prezentowano w Muzeum –
Miejscu Pamięci w Bełżcu. Złożyły się
na nią zdjęcia nagrodzone i wyróżnione
w ramach konkursu dla uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Napłynęło na niego 148 fotografii wykonanych przez 39 uczniów, którzy 70 lat
po przeprowadzeniu „Akcji Reinhardt”
podjęli próbę opowiedzenia o życiu
i zagładzie Żydów. Pracom nadesłanym
przez uczestników konkursu towarzyszyły obrazy z okresu II wojny światowej
zatrzymane w obiektywie mieszkańca
Limanowej Grzegorza Jońca.

Wystawa autorstwa Anny Wójtowicz
przedstawia losy dwóch kapłanów, którzy znaleźli się w obozie koncentracyjnym na Majdanku: polskiego księdza
katolickiego Romana Archutowskiego
oraz ukraińskiego duchownego grekokatolickiego Emiliana Kowcza, którzy zostali beatyfikowani przez papieża Jana
Pawła II. Zapisali się oni we wspomnieniach współwięźniów w sposób szczególny – dodawali otuchy, w tajemnicy
przed obozowymi władzami odprawiali
msze święte, organizowali potajemne
modlitwy i spowiedź, a nawet udzielali komunii świętej. Na wystawie znalazły się biogramy obu duchownych
ilustrowane fotografiami i dokumentami archiwalnymi oraz fragmenty
relacji przybliżające ich życie i działalność duszpasterską. Wystawie towarzyszył folder w polsko-angielskiej wersji
językowej.

„Wysiedleńcy z Zamojszczyzny
w obozie na Majdanku”
W 70. rocznicę deportacji około dziewięciu tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci
z Zamojszczyzny do KL Lublin Państwowe Muzeum na Majdanku przypomniało o ich losach. Na wystawie można
wysłuchać i obejrzeć kilkadziesiąt relacji
osób wysiedlonych na Majdanek. W gablotach eksponowane są przedmioty
związane z ich pobytem w obozie, takie
jak ubrania i buty, zabawki, naczynia,
książeczki do nabożeństwa. Na planszach umieszczono archiwalne fotografie przekazane przez byłych więźniów.
Z myślą o zwiedzających przygotowano
ulotki z informacjami dotyczącymi deportacji wysiedleńców z Zamojszczyzny
na Majdanek. Autorami scenariusza są:
Krzysztof Banach, Marta Grudzińska
i Anna Wójcik.

Wystawa pokonkursowa
projektów nowego
muzeum w Sobiborze
Na wystawie zaprezentowano 63 projekty biorące udział w konkursie na
opracowanie koncepcji architektonicznej budynku centrum dla zwiedzających
oraz zagospodarowania przestrzennego terenu byłego obozu w Sobiborze.
Można je było oglądać we Wschodnim
Innowacyjnym Centrum Architektury
Politechniki Lubelskiej.

Wiele wystaw czasowych zorganizowanych przez Muzeum, także w latach ubiegłych, można wypożyczyć.
Oferta wystawiennicza instytucji
znajduje się na stronie internetowej
www.majdanek.eu.
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Oryginalne przedmioty i dokumenty pochodzące z obozu koncentracyjnego
na Majdanku posiadają ogromną wartość dokumentalną. W znacznej mierze
zostały one odkryte na terenie obozu po jego likwidacji, ale liczne artefakty
nadal znajdowane są podczas remontów przeprowadzanych przez Muzeum.
Uzupełniają je dary od byłych więźniów oraz ich rodzin. Do zbiorów PMM
należy m.in. 280 tysięcy sztuk butów, 17 tysięcy przedmiotów pochodzenia
obozowego oraz blisko 18 tysięcy kart dokumentów z kancelarii obozowej.
Muzeum posiada także bogate zasoby sztuki współczesnej – prac o tematyce
martyrologicznej i antytotalitarnej z lat 1945–2008.

MUZEUM W LICZBACH

5632

dokumenty i fotografie
zdigitalizowano w APMM w 2013 roku

WYWIADY ZE ŚWIADKAMI

ODCZYTYWANIE
STRZĘPKÓW HISTORII

PRZEDMIOTY ZNALEZIONE NA
TERENIE BYŁEGO OBOZU
MUZEALIA ARTYSTYCZNE
W LICZBACH

3623
grafiki

1540
plakatów

601

obrazów

556

fotografii

273

rzeźby i medale

Do muzealnego inwentarza wpisano
36 przedmiotów znalezionych w trakcie prac remontowych i porządkowych
prowadzonych w obiektach będących
pod opieką PMM, a także przy przebudowie muzealnych dróg, parkingów i chodników. Są to głównie relikty
związane z funkcjonowaniem obozu
koncentracyjnego na Majdanku, m.in.
blaszki metalowe z numerami identyfikacyjnymi więźniów, naboje i łuski
karabinowe, rura metalowa będąca elementem instalacji z komór gazowych,
butelki szklane, kawałki drutu kolczastego czy skórzany trzewik z drewnianym
spodem.

DARY
Zasób archiwalny Państwowego Muzeum na Majdanku wzbogaciły pamiątki
po Genowefie i Leonie Kosteckich przekazane przez Marię Drobę oraz Krzysztofa Willmanna. Są to m.in. oryginalne
dokumenty poświadczające pobyt małżeństwa Kosteckich na Majdanku. Muzeum otrzymało 30 kart pocztowych,
zdjęcia rodzinne oraz dokumenty powojenne dotyczące ich losów. Ponadto zbiory archiwalne powiększyły się
o cztery prace plastyczne autorstwa
16-letniej wówczas Genowefy wykonane latem 1925 roku.

W 70. rocznicę wybuchu buntu więźniów w niemieckim obozie zagłady
w Sobiborze Jules Schelvis, były więzień
kilku obozów pracy, przekazał do zbiorów PMM medal im. Rachel Borzykowski. Medal przyznawany jest raz do roku
przez Fundację Sobiborską (Stichting
Sobibor) osobom mającym szczególne zasługi w upowszechnianiu wiedzy
o Sobiborze. Rachel Borzykowski była
żoną Julesa Schelvisa. Zginęła w obozie
w Sobiborze 4 czerwca 1943 roku.
Do muzealnego archiwum przekazano album ze zdjęciami rodzinnymi niemieckiej Żydówki z Würzburga, która
w 1942 roku została deportowana do
Kraśniczyna. Stamtąd, przez Krasnystaw,
trafiła do obozu zagłady w Sobiborze.
Podczas transportu dziewczyna wyrzuciła album. Odnalazł go w rowie w Kraśniczynie 9-letni wówczas Stanisław Zdun.

Pierwszymi dokumentami w zbiorach
Archiwum PMM były szczątki akt komendantury obozowej. Znajdowano
je pod warstwą ziemi i na śmietnikach,
wiele kart było nadpalonych. Wśród
nich znalazły się strzępki dokumentów
ze stanami dziennymi KL Lublin z okresu
luty–grudzień 1943 roku. Pracownicy
Archiwum podjęli próbę uporządkowania fragmentów akt i odtworzenia
wyglądu całych dokumentów.

Pracownicy Muzeum przeprowadzili i sfilmowali 20 wywiadów z byłymi więźniami obozu na Majdanku oraz
innymi świadkami historii. Część z nich
wykorzystano do stworzenia wystawy
„Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku”. Ponadto digitalizacji
i rekonstrukcji poddano 364 nagrania
z relacjami utrwalone na taśmach magnetofonowych o łącznym czasie trwania 193 godzin.
Muzeum rozpoczęło nagrywanie
wspomnień audio w 1977 roku, a relacji wideo w 1987 roku. Służą one do
celów edukacyjnych i wystawienniczych
(więcej na ten temat w artykule Marty
Grudzińskiej zamieszczonym na stronie
internetowej Muzeum).
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Unikalny charakter i wymowa zachowanych na Majdanku obiektów przyciąga
do Muzeum rzesze zwiedzających. W przeważającej części jest to zabudowa
drewniana. Na obszarze Muzeum znajdują się ponadto dwa obiekty murowane
(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.

NOWA ELEWACJA
„BIAŁEGO DOMKU”

OBIEKTY POOBOZOWE
W LICZBACH

22

REMONT BARAKÓW
I OBSERWATORÓW

15

Pracom konserwatorskim poddano
dziewięć baraków oraz 10 wieżyczek
wartowniczych. Remont generalny
przeszedł barak nr 47 zlokalizowany
w części gospodarczej byłego obozu.
Wymieniono w nim fundamenty, uszkodzone elementy ścienne i dachowe oraz
instalację odgromową. Gruntownej renowacji poddano także obserwatory
znajdujące się m.in. przy drodze prowadzącej do Mauzoleum.
Konserwację częściową przeprowadzono w ośmiu barakach. Zakres
prac był różny. W części z nich wyremontowano elementy konstrukcyjne
i podejścia oraz wymieniono instalację
odgromową, w innych pokrycia dachowe bądź podłogi.

baraki mieszkalne

baraków mieszczących
warsztaty i magazyny

17

wieżyczek strażniczych

2

baraki łaźni

2

krematoria

Remontowi zewnętrznemu poddany
został „biały domek” – budynek usytuowany przy drodze wiodącej spod
Pomnika-Bramy do wejścia na ekspozycję muzealną. W ramach prac m.in.
odnowiono elewację oraz wymieniono
stolarkę okienną. „Biały domek” to murowany budynek przedwojenny. W czasie funkcjonowania obozu na Majdanku
zajmował go początkowo naczelny lekarz SS, a następnie komando więźniarek sprzątających baraki oficerów SS.
Od sierpnia 1943 roku mieszkał w nim
kierownik Obozu Więźniarskiego.

IMPREGNACJA I DEZYNFEKCJA

PRACOWNIA KONSERWATORSKA
W Muzeum urządzono pracownię,
w której są prowadzone zabiegi konserwatorskie. Przez ten rok poddano im
278 metalowych reliktów obozowych,
wśród których znalazły się m.in. blaszki identyfikacyjne, podwozia samochodowe służące do spalania zwłok, duży
kocioł stalowy, tablice metalowe z baraków ekspozycyjnych czy miski z napisem
„Kgl. Waffen SS Lublin”.

Zarówno zabytki nieruchome, jak
i przedmioty gromadzone w magazynach muzealnych wymagają regularnej konserwacji zabezpieczającej.
W 2013 roku środkami ogniochronnymi i grzybobójczymi zaimpregnowano
54 obiekty znajdujące się na terenie
ekspozycji oraz 13 286 muzealiów,
głównie tekstyliów, książek i butów.
Ponadto w komorze próżniowo-gazowej wydezynfekowano 459 czapek cywilnych przywiezionych do obozu przez
więźniów.
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W 2013 roku Muzeum na Majdanku wydało kilkanaście publikacji, głównie
o charakterze naukowym i edukacyjnym oraz broszury i foldery zawierające
informacje dla zwiedzających. Dotyczą one zarówno funkcjonowania byłego
niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku, jak i obozów zagłady
w Bełżcu i Sobiborze. Wszystkie można nabyć w muzealnej księgarni dostępnej
pod adresem www.majdanek.eu.

OPRACOWANIA
DOKUMENTÓW I RELACJI

MUZEUM W LICZBACH

PUBLIKACJE DLA ZWIEDZAJĄCYCH

997

stron liczyły w sumie
wydawnictwa opublikowane
w 2013 roku przez PMM

O EDUKACJI MUZEALNEJ

„Obóz zagłady w Bełżcu w relacjach
ocalonych i zeznaniach polskich
świadków”, oprac. D. Libionka, R. Kuwałek, to pierwsza publikacja źródeł
historycznych dotyczących tego obozu. Główną część wydawnictwa stanowią relacje Rudolfa Redera i Chaima
Hirszmana, którzy jako jedyni spośród
ponad 435 tysięcy deportowanych do
Bełżca przeżyli okupację. Uzupełniają
je zeznania Polaków z Bełżca i okolicznych miejscowości składane w latach
1945–1946. Promocja publikacji odbyła
się 19 marca w lubelskiej jesziwie.

W 70. rocznicę „Krwawej środy” Muzeum wydało antologię wspomnień
świadków tego wydarzenia. W publikacji „Krwawa środa. 3 listopada 1943
w pamięci świadków”, wybór i oprac.
K. Czuryszkiewicz, B. Siwek-Ciupak,
znalazło się 30 relacji będących zapisem
wspomnień zarówno obserwatorów egzekucji, jak i ocalałych z niej więźniów.
Spotkanie z redaktorkami miało miejsce
w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej
im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

Próbą diagnozy stanu współczesnej
edukacji muzealnej, zwłaszcza w kontekście muzeów – miejsc pamięci, jest
publikacja PMM pt. „Edukacja muzealna w Polsce. Aspekty, konteksty,
ujęcia”, red. W. Wysok i A. Stępnik.
Na wydawnictwo składa się siedem
artykułów i posłowie. Prezentują one
różne aspekty edukacji muzealnej oraz
dominujące w niej tendencje, a także przedstawiają wiele interesujących
propozycji jej rozwoju. Autorzy – muzealnicy i dydaktycy historii – próbują
odpowiedzieć na pytanie, czy muzea
tradycyjne mogą czerpać z dorobku
muzeów – miejsc pamięci i odwrotnie.
Zastanawiają się także, jak dydaktyka historii może wzbogacić praktykę muzealną. Promocji publikacji zorganizowanej
w Muzeum Powstania Warszawskiego
towarzyszył panel dyskusyjny „Teraźniejszość i przyszłość polskiej edukacji
muzealnej”.
[…] praca profesjonalna,
napisana wszechstronnie
i z naukowym przesłaniem.
prof. dr hab. Barbara Wagner

Kompendium wiedzy dotyczącej historii
Konzentrationslager Lublin jest publikacja „Majdanek. Zarys historii”, oprac.
B. Siwek-Ciupak. W przystępny sposób
opisuje najważniejsze aspekty funkcjonowania obozu na Majdanku, takie jak
warunki bytowe, praca, eksterminacja
czy transporty. Zwraca także uwagę na
wielorakość funkcji, jakie pełnił obóz.
W publikacji zamieszczone zostały zdjęcia archiwalne KL Lublin oraz plany jego
budowy.

Folder „Obóz zagłady w Sobiborze”,
oprac. R. Kuwałek, K. Skwirowski,
K. Kokowicz, zawiera podstawowe informacje historyczne dotyczące funkcjonowania obozu w Sobiborze oraz
buntu więźniów z 14 października 1943
roku. Znaleźć w nim można także plan
obozu, na którym zaznaczono najważniejsze miejsca i obiekty. Folder uzupełniają informacje praktyczne ułatwiające
organizację wizyty w Muzeum Byłego
Obozu Zagłady w Sobiborze.
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PUBLIKACJE W JĘZYKU ANGIELSKIM

Katalog „Przybyli do getta… Odeszli
w nieznane…”, oprac. R. Kuwałek,
D. Libionka, dokumentuje wystawę plenerową, którą Państwowe Muzeum na
Majdanku zorganizowało w 2012 roku
dla upamiętnienia 70. rocznicy zagłady Żydów w toku „Aktion Reinhardt”.
Książka opisuje najważniejsze wydarzenia i miejsca związane z eksterminacją
ludności żydowskiej, w wyniku której
śmierć poniosło około dwa miliony
osób. Zamieszczone w książce teksty
są po polsku i angielsku. Towarzyszą
im liczne zdjęcia archiwalne, skany dokumentów i obwieszczeń oraz mapy.
Z myślą o licznych zwiedzających
z zagranicy, którzy przyjeżdżają do Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze, powstała również angielska wersja
folderu poświęconego niemieckiemu
obozowi zagłady w Sobiborze.

Kolejnym wydawnictwem jest informator „Majdanek. Memorial and Museum. A Guide”, oprac. A. Kowalczyk,
który zapoznaje czytelników z najważniejszymi aspektami funkcjonowania
Muzeum.

SPOTKANIE Z TŁUMACZEM
WYDAWNICTW MUZEALNYCH
William Brand, tłumacz, wykładowca,
agent literacki, autor przekładów na
język angielski prozy Ryszarda Kapuścińskiego i licznych publikacji poświęconych Holokaustowi, omówił podczas
spotkania na Majdanku m.in. różnice
między tłumaczeniem publikacji o historii i upamiętnianiu a przekładem relacji i wspomnień świadków (np. byłych
więźniów obozów koncentracyjnych).
Przedstawił również swoje strategie
przy tłumaczeniu języka obozowego.
W spotkaniu udział wzięli studenci lingwistyki stosowanej z Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej.

BIBLIOTEKA

Muzeum wydało ponadto tłumaczenia
publikacji, które ukazały się nakładem
PMM w 2012 roku. Wśród nich znajduje
się praktyczny przewodnik dla nauczycieli planujących wizytę edukacyjną w Muzeum na Majdanku „Educational Visits to
the State Museum at Majdanek. A Guide
for Teachers”, red. T. Kranz. Książka przybliża założenia pedagogiki pamięci i edukacji muzealnej, a także przedstawia
formy realizacji projektów edukacyjnych.

Muzealna biblioteka jest skarbnicą
wiedzy dotyczącej tematyki wojennej
i okupacyjnej. Bogaty dział tworzą publikacje dotyczące obozu na Majdanku,
począwszy od tych, które pojawiły się
jeszcze w czasie trwania wojny. Zasoby biblioteczne PMM są systematycznie uzupełniane także o wydawnictwa
poświęcone edukacji i muzealnictwu.
W 2013 roku powiększyły się o 196
woluminów.
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Muzeum na Majdanku prowadzi szeroką działalność edukacyjną, która w warstwie teoretycznej odwołuje się do założeń pedagogiki pamięci. Jest to koncepcja pozaszkolnej edukacji historyczno-społecznej, której centralnym punktem
jest stymulowanie i pogłębianie refleksji nad przeszłością w taki sposób, aby
wspomagała ona kształcenie myślenia historycznego, empatii i poczucia współodpowiedzialności za wydarzenia współczesne. W tym procesie pierwszoplanową rolę odgrywa konfrontacja z autentycznymi dokumentami i pomnikami
przeszłości. Może ona przybierać wielorakie formy.

PRAKTYKI HISTORYCZNE

WIZYTY STUDYJNE

SPOTKANIA ZE
ŚWIADKAMI HISTORII
W 2013 roku Muzeum zorganizowało
12 spotkań z byłymi więźniami obozu na
Majdanku oraz osobami, które przebywały w gettach lub w inny sposób były
poddane represjom w okresie okupacji
niemieckiej. To jedne z najważniejszych
punktów programów edukacyjnych
realizowanych przez PMM. Rozmowy
ze świadkami są niezastąpionym źródłem wiedzy o przeszłości. Autentyczne przeżycia pokazują różnorodność
ludzkich doświadczeń i nie pozwalają
na obojętność.

Już od 10 lat Österreichische Gewerkschaftsjugend, wiedeńska organizacja
zrzeszająca młodych związkowców, organizuje podróże studyjne do miejsc pamięci w Polsce. Ich celem w 2013 roku
była m.in. wizyta w Państwowym Muzeum na Majdanku. Przed rozpoczęciem zwiedzania ekspozycji muzealnej
z przewodnikiem Austriacy dowiedzieli się więcej o losach Żydów deportowanych na Lubelszczyznę. Punktem
wyjścia były prywatne dokumenty znajdujące się w zbiorach archiwalnych Muzeum. Wiele z nich należało do Żydów
wiedeńskich przywiezionych na Lubelszczyznę wiosną 1942 roku.

PROJEKTY MIĘDZYKULTUROWE
Międzynarodowa grupa młodzieży
z sześciu krajów: Francji, Grecji, Hiszpanii, Rumunii, Turcji oraz Polski 10
kwietnia odwiedziła Państwowe Muzeum na Majdanku. Ich wizyta na Lubelszczyźnie zorganizowana została przez
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Kurowie
w ramach projektu Comenius. Kilkudniowy projekt edukacyjno-kulturalny
przybliżył młodzieży historię i kulturę
naszego regionu. Podczas pobytu na
Majdanku uczestnicy zapoznali się z historią obozu, systemem funkcjonowania obozów koncentracyjnych i losami
uwięzionych. Szczególną uwagę zwrócili
na doświadczenia najmłodszych więźniów Majdanka.

W Państwowym Muzeum na Majdanku odbyły się praktyki historyczne dla
uczniów Gymnasium Bethel im. Friedricha von Bodelschwingha w Bielefeld.
Młodzi Niemcy przyjechali do Lublina,
aby zapoznać się z miejscem historycznym i, korzystając z muzealnych zasobów archiwalnych i bibliotecznych,
odpowiedzieć na pytania dotyczące
funkcjonowania KL Lublin. W tym procesie towarzyszyli im uczniowie z V LO
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Intensywna praca z materiałami
źródłowymi, która dodatkowo odbywała się w grupie międzynarodowej,
pozwoliła na poszerzenie wiedzy historycznej, poznanie wielu rodzajów źródeł
historycznych i sposobów posługiwania
się nimi. Umożliwiła także głęboką refleksję nad wydarzeniami z przeszłości
i ich znaczeniem w życiu obecnego pokolenia młodzieży.

PROJEKTY MIĘDZYSZKOLNE
Młodzież z Zespołu Szkół nr 6 i Gimnazjum z Lubyczy Królewskiej oraz
uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych
i II Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie uczestniczyli w międzyszkolnym
projekcie upamiętniającym ofiary niemieckich obozów zagłady w Sobiborze
i Bełżcu. Pierwsza część programu odbyła się w Muzeum Byłego Obozu Zagłady
w Sobiborze i polegała na interaktywnym oprowadzaniu. W trakcie zajęć
młodzież dowiedziała się, w jaki sposób
historia tego miejsca łączy się z losami
Żydów pochodzących z miejscowości,
gdzie uczniowie uczęszczają do szkół.
Drugi etap projektu zostanie zrealizowany wiosną 2014 roku w Bełżcu.

WORKCAMPY
W maju na Majdanku odbyło się niecodzienne spotkanie młodych Polaków
i Niemców zrealizowane w ramach
współpracy organizacji Die Kurbel
z Oberhausen w Niemczech oraz Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy
Ochotniczych Hufców Pracy. Uczestnicy projektu – młodzież ucząca się
zawodu – włączyli się w prace konserwatorskie na terenie byłego obozu
i mogli swoje umiejętności wykorzystać podczas oczyszczania i remontowania obiektów obozowych oraz prac
w warsztacie stolarskim.
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różnych projektów edukacyjnych
zrealizowano w PMM w 2013 roku

WSPÓŁPRACA Z UNIWERSYTETEM
MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ

SEMINARIA DLA STUDENTÓW
Studenci i nauczyciele akademiccy z prof. Thomasem Sandkühlerem
z Instytutu Nauk Historycznych berlińskiego Uniwersytetu im. Humboldta
zastanawiali się podczas seminarium
zorganizowanego na Majdanku, jakie
są przejawy muzealizacji miejsc pamięci
i co to zjawisko ze sobą niesie. Program
ich pobytu obejmował zwiedzanie Muzeum pod kątem dziejów byłego obozu
oraz nowej koncepcji plenerowej ekspozycji historycznej. Ponadto uczestnicy workshopu wysłuchali wykładu na
temat założeń dydaktycznych działalności edukacyjnej PMM.

SEMINARIA DLA NAUCZYCIELI
Państwowe Muzeum na Majdanku oraz
Ukraińskie Centrum Studiów nad Holokaustem w Kijowie już po raz szósty zorganizowały seminarium dla nauczycieli
ukraińskich. W ramach projektu zrealizowano wizyty studyjne w Państwowym Muzeum na Majdanku, Muzeum
Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze oraz
Muzeum – Miejscu Pamięci w Bełżcu.
Oprócz zwiedzania przygotowano zajęcia warsztatowe i wykłady poświęcone
m.in. 70. rocznicy powstania w obozie
zagłady w Sobiborze oraz akcji „Erntefest”. Uczestników projektu zapoznano ponadto z profilem działalności
Archiwum oraz Działu Edukacji PMM.

Dyrektor PMM dr Tomasz Kranz oraz
dziekan Wydziału Humanistycznego
UMCS prof. Robert Litwiński podpisali list intencyjny dotyczący współpracy obydwu instytucji przy tworzeniu
wspólnych inicjatyw. Sygnatariusze listu
zobowiązali się do wzajemnej promocji i wsparcia przy realizacji projektów,
zwłaszcza na płaszczyźnie propagowania różnych form edukacji wśród
młodzieży.
W ramach ubiegłorocznej współpracy dwukrotnie odbyły się w Państwowym Muzeum na Majdanku seminaria
dla doktorantów Instytutu Historii
UMCS. Program dwudniowych pobytów obejmował oprowadzanie po terenie ekspozycji muzealnej, prezentację
zbiorów archiwalnych i działalności
edukacyjnej Muzeum. Zwieńczeniem
spotkań była dyskusja wokół tematów
poruszanych w trakcie zajęć.

LUBELSKI FESTIWAL NAUKI
Państwowe Muzeum na Majdanku już
po raz ósmy wzięło udział w Lubelskim
Festiwalu Nauki. Spośród przygotowanych przez Muzeum projektów największym zainteresowaniem cieszyły się
lekcje muzealne pt. „Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku”.
Ponadto w ramach Festiwalu można
było poznać historię obozu koncentracyjnego na Majdanku opowiedzianą po
angielsku oraz obejrzeć wystawę poświęconą deportowanym na Majdanek
mieszkańcom Zamojszczyzny.
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WSPÓŁPRACA
Z ZAGRANICĄ
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Dzieje obozu koncentracyjnego na Majdanku oraz działalność Muzeum spotykają się z zainteresowaniem zagranicznych instytucji badawczych oraz różnego typu organizacji.

MUZEUM W LICZBACH
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wykładów wygłosili za granicą
pracownicy PMM

Włosi w obozie
koncentracyjnym
na Majdanku

PUBLIKACJE WYDANE ZA GRANICĄ
Niemieckie wydanie
monografii obozu
zagłady w Bełżcu
W wydawnictwie Metropol ukazała
się niemieckojęzyczna wersja pierwszej publikacji naukowej poświęconej
obozowi zagłady w Bełżcu. „Das Vernichtungslager Bełżec” R. Kuwałka opisuje historię pierwszego obozu „Akcji
Reinhardt” (działającego od połowy
marca do końca grudnia 1942 roku) na
tle eksterminacji Żydów na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Publikacja
omawia wszystkie aspekty funkcjonowania obozu, a także powojenną historię tego miejsca. W styczniu odbył się
w Niemczech cykl spotkań z pracownikami Muzeum promujących wydanie
tej publikacji.

Porównanie polskich
i austriackich muzeów
martyrologicznych
Staraniem Stacji Naukowej Polskiej
Akademii Nauk w Wiedniu ukazały się
drukiem materiały konferencji – której
jednym z organizatorów było Państwowe Muzeum na Majdanku – poświęconej muzeom martyrologicznym w Polsce
i Austrii. Publikacja „Gedenkstätten
für die Opfer des Nationalsozialismus
in Polen und Österreich. Bestandsaufnahme und Entwicklungsperspektiven“, red. B. Dybaś, T. Kranz,
I. Nöbauer, H. Uhl, przedstawia historię powstania i rozwoju największych
tego typu instytucji w obydwu krajach.
Omawia także znaczenie muzeów upamiętniających ofiary masowych zbrodni nazistowskich, koncepcje i formy ich
działalności edukacyjnej, a także działania w zakresie modernizacji wystaw
i kreacji narracji muzealnej. Tym ostatnim zagadnieniom poświęcone są zamieszczone w wydawnictwie artykuły
dyrektora Tomasza Kranza i dyrektor
Danuty Olesiuk.

W wyniku współpracy Państwowego
Muzeum na Majdanku i Istituto Tecnico
Statale per Geometri – Guarino Guarini
w Turynie powstała książka „Deportati italiani nel lager di Majdanek”, red.
A. Filippi i L. Ferracin. Opisuje ona losy
włoskich więźniów Majdanka. W publikacji znalazł się artykuł dyrektora PMM
Tomasza Kranza poświęcony historii
obozu na Majdanku oraz tekst Marty
Jabłońskiej, który w oparciu o dokumenty archiwalne przybliża losy Włochów deportowanych do KL Lublin.
Promocja wydawnictwa połączona ze
spotkaniem z władzami Piemontu oraz
delegacją Polonii zorganizowana została
w maju w Turynie.
W ramach współpracy PMM z Konsulatem Honorowym RP w Turynie oraz
Miastem Turyn planowana jest wystawa objazdowa o KL Lublin prezentująca
dzieje obozu koncentracyjnego na Majdanku, ze szczególnym uwzględnieniem
historii więźniów włoskich.

MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY
WOLONTARIACKIE

fot. Hanna Zaworonko

UDZIAŁ W OBRADACH
GRUP EKSPERCKICH

Album poświęcony
więźniowi Majdanka
Współpraca ze Stowarzyszeniem Polskich Kombatantów i Ich Rodzin we
Francji oraz Société Historique et Littéraire Polonaise w Paryżu zaowocowała wydaniem albumu przedstawiającego
losy ks. infułata generała Witolda Kiedrowskiego. W publikacji zamieszczony
został artykuł dyrektor Danuty Olesiuk
poświęcony grypsom wysyłanym z Majdanka, a w styczniu podczas uroczystości upamiętniających ks. Kiedrowskiego
odbywających się w Paryżu wygłosiła
ona wykład na ten temat.

W związku z pełnieniem funkcji eksperta dyrektor PMM Tomasz Kranz już
po raz drugi wziął udział w posiedzeniu
Międzynarodowej Komisji Budżetowej
przy organizacji International Holocaust
Remembrance Alliance. Zadaniem komisji jest przyznawanie grantów na projekty badawcze i edukacyjne związane
z upamiętnieniem Holokaustu.

W ramach działalności edukacyjnej Muzeum stale współpracuje z instytucjami
zagranicznymi organizującymi wolontariaty i praktyki studenckie, zwłaszcza ze
Stowarzyszeniem „Akcja Znak Pokuty/
Służba dla Pokoju” z Berlina. W ramach
seminarium poświęconego historii
okupacji niemieckiej na Lubelszczyźnie
i formom upamiętnienia ofiar dyktatury nazistowskiej w Lublinie spotkali
się przyszli wolontariusze tej organizacji. Oprócz zwiedzenia stałej wystawy
historycznej i ekspozycji plenerowej
w Państwowym Muzeum na Majdanku
odbyły się zajęcia warsztatowe zorientowane na pogłębienie wiedzy dotyczącej kilku wybranych aspektów dziejów
obozu koncentracyjnego w Lublinie.
Wolontariusze biorący udział w tym
projekcie rozpoczęli następnie pracę
w muzeach – miejscach pamięci oraz
ośrodkach pomocy socjalnej w Europie,
USA i Izraelu.
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Armenia
Austria
Belgia
Białoruś
Bułgaria
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja

Egipt
Maroko
RPA
Tunezja
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50
88
238
174
11
84
59
25
94
1482
45

Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
Łotwa
Macedonia
Mołdawia
Niemcy
Norwegia
Polska
Portugalia

317
843
80
104
4
6
2
2201
81
98 722
26

Rumunia
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szkocja
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
W. Brytania
Węgry
Włochy

69
19
49
35
2
65
347
2342
1904
94
354

ZWIEDZAJĄCY

Arabia
Saudyjska
Chiny
Czeczenia
Indie
Irak
Izrael
Japonia
Kazachstan
Korea Pd.
Rosja
Singapur
Sri Lanka
Tajwan
Turcja
Uzbekistan
Wietnam

6
63
30
1
Australia
Nowa
Zelandia

Zainteresowanie Państwowym Muzeum na Majdanku oraz jego oddziałami
w Bełżcu i Sobiborze nie słabnie. W 2013 roku odwiedziło je łącznie 161 058
osób. Wielu zwiedzających oprowadzili licencjonowani przewodnicy, wśród
nich przeszkoleni przez Muzeum studenci. W porównaniu z 2012 rokiem odnotowano wzrost liczby zwiedzających indywidualnie. Dodatkowo w wydarzeniach muzealnych zorganizowanych poza siedzibami PMM i jego oddziałów
uczestniczyły 3322 osoby.

3
12
6
15
1
42 484
34
12
1
354
5
1
25
214
2
4

Kanada
Meksyk
USA
Gwatemala
Kostaryka
Salwador

1355
369
4480
1
47
5

Argentyna
Brazylia
Wenezuela

204
278
20

399
11
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161 058 zwiedzających w 2013 roku
liczba osób zwiedzających
z Polski i zagranicy
liczba osób zwiedzających
w grupach zorganizowanych
i indywidualnie

liczba osób zwiedzających
Muzeum na Majdanku i jego oddziały

98 722

62 336

z Polski

z zagranicy

MUZEUM W LICZBACH

478
85 409

75 649

w grupach

indywidualnie

grup oprowadzili studenci
przeszkoleni w Muzeum na Majdanku

100 665

32 874

27 519

Muzeum na Majdanku

Muzeum
w Bełżcu

Muzeum
w Sobiborze

ZWIEDZAJĄCY DOCENIAJĄ
MUZEUM
Państwowe Muzeum na Majdanku otrzymało nagrodę Travellers’
Choice Attractions Award w kategorii
najciekawsza atrakcja turystyczna Lublina, Lubelszczyzny, a także całej Polski
Wschodniej. Nagroda przyznawana jest
przez użytkowników portalu TripAdvisor – największej na świecie turystycznej witryny internetowej. Muzeum
zajęło jednocześnie 9. miejsce w przygotowanym przez portal rankingu najpopularniejszych muzeów w Polsce.
Nagrody przyznano w oparciu o opinie
100 milionów internautów – turystów
z całego świata.
Oto niektóre z recenzji z TripAdvisor
dotyczących PMM:
Majdanek wywarł na mnie największe wrażenie spośród wszystkich
byłych obozów, jakie odwiedziłem
w Polsce. Mogłem bez pośpiechu
zapoznać się z historią tego miejsca.
Najbardziej poruszyły mnie komory gazowe, krematorium, wystawa
obuwia więźniarskiego i Rosengarten, czyli plac selekcyjny. (...)

Państwowe Muzeum na Majdanku
założyło swój fanpage na Facebooku.
Pod adresem www.facebook.com/PanstwoweMuzeumNaMajdanku pojawiają się informacje historyczne, zdjęcia
archiwalne i współczesne oraz relacje
z projektów edukacyjnych i wydarzeń
upamiętniających.
Muzeum na Majdanku to obowiązkowy punkt zwiedzania podczas pobytu
w Lublinie. Bardzo dobrze przygotowane dla turystów, z multimediami
(...). Jest to miejsce bardzo przygnębiające, aczkolwiek myślę, że należy wybrać się tam choć raz w życiu
i zobaczyć obóz na własne oczy.
internautka z Kołobrzegu

Jeden z najlepiej opisanych byłych
obozów koncentracyjnych. Na tablicach na terenie Muzeum i w obiektach wystawienniczych znajduje
się wiele informacji po angielsku.
internauta z Holandii

internauta z Anglii

PMM „MIEJSCEM
PRZYJAZNYM SENIOROM”
Muzeum zostało laureatem konkursu
„Miejsce Przyjazne Seniorom” zorganizowanego przez Prezydenta Miasta
Lublin i Społeczną Radę Seniorów. Komisja konkursowa doceniła m.in. ofertę
edukacyjną Muzeum, która skierowana
jest do osób starszych, a także dbałość
o godne upamiętnienie losów najstarszego pokolenia mieszkańców Lublina.

MUZEUM W INTERNECIE

PMM i muzea na terenie byłych obozów
zagłady w Bełżcu i Sobiborze znalazły
się w centrum zainteresowania wielu
ekip filmowych i telewizyjnych zarówno
z Polski, jak i ośmiu innych krajów, m.in.
z Japonii, USA, Rosji czy Szwecji.

Z ofertą Państwowego Muzeum na Majdanku można zapoznać się także przez
Internet. Na stronie www.majdanek.
eu na bieżąco zamieszczane są informacje dotyczące działalności Muzeum,
publikacje do pobrania i raz w tygodniu
opisy obiektów ze zbiorów muzealnych.
Witryna internetowa wygenerowała
w 2013 roku rekordową liczbę 430 485
wejść. To o ponad 120 tysięcy więcej
niż w 2012 roku.
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Poprawie infrastruktury dla zwiedzających służyły inwestycje przeprowadzone
w 2013 roku. Ułatwiły one również dostęp do obiektów historycznych rozlokowanych na powierzchni prawie 90 ha.

MUZEUM W LICZBACH

26 600 m2

dróg, chodników i parkingów
zmodernizowano w latach 2008–2013

REMONT DRÓG, CHODNIKÓW
I PARKINGÓW

WYPOSAŻENIE BARAKU NR 62
W SPRZĘT WYSTAWIENNICZY
W ramach programu Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego „Rozwój
infrastruktury kultury” Muzeum pozyskało środki na zakup nowoczesnego
sprzętu do baraku dawnych warsztatów szewskich, w którym prezentowane
są obecnie wystawy czasowe, a który
w przyszłości mieścić będzie stałą wystawę historyczną. W ramach projektu
wyposażono go w nowoczesne systemy
wystawiennicze, ekspozycyjny sprzęt
komputerowy i audio, gabloty szufladowe oraz interaktywne aplikacje kompu-

terowe do stanowisk holograficznych.
Dodatkowo do znajdującej się w baraku
pracowni plastycznej dostarczono meble oraz sprzęt fotograficzny i komputerowy. Wartość projektu to 136 500 zł.

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Zakończył się ostatni etap remontu dróg
i chodników na terenie Muzeum. Pracami objęto chodniki i drogi zlokalizowane
na ekspozycji muzealnej, prowadzące
do najważniejszych obiektów historycznych i baraków ekspozycyjnych, a także
parking dla zwiedzających przy wejściu
na ekspozycję. Powstały także nowe
chodniki przebiegające obok istotnych
miejsc związanych z funkcjonowaniem
obozu. W ramach tych działań w 2013
roku nową nawierzchnię zyskała droga
prowadząca do Mauzoleum. Zmodernizowaną infrastrukturę dostosowano do
obecnych standardów, a także potrzeb
osób niepełnosprawnych. Projekt podzielony był na cztery etapy realizowane w latach 2008–2013. Łączny koszt
inwestycji wyniósł ponad trzy miliony
złotych. Ponadto wyremontowano zadaszenia zlokalizowane na parkingu
przy wjeździe do Muzeum. Uzupełniono
ubytki betonowe w konstrukcji osłon,
a następnie je pomalowano. Teren pod
zadaszeniami utwardzono kostką.

CENTRUM OBSŁUGI
ZWIEDZAJĄCYCH
W NOWEJ ODSŁONIE
Rozpoczęły się prace modernizacyjne
w Centrum Obsługi Zwiedzających.
W ramach remontu zmianie ulegnie
aranżacja pomieszczeń i ich funkcja.
Cały obiekt będzie ocieplony oraz klimatyzowany. Wyremontowane Centrum
stanie się nowoczesnym zapleczem do
prowadzenia działań edukacyjnych oraz
pozwoli na sprawniejszą obsługę zwiedzających. Znajdzie się w nim komfortowa sala edukacyjna, sala konferencyjna
z nowymi fotelami i ulepszoną akustyką
oraz pomieszczenia techniczne i biurowe. Budynek będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
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70 lat
Państwowego
Muzeum
na Majdanku

3 czerwca 2014
„Sztuka pamięci. Rzeźba
pomnikowa w miejscach Zagłady
w Polsce” – konferencja z udziałem
historyków sztuki.
miejsce: Muzeum – Miejsce
Pamięci w Bełżcu

czerwiec/lipiec 2014
„Państwowe Muzeum na
Majdanku 1944–2014” – wystawa
fotografii dokumentujących
najważniejsze wydarzenia
w 70-letniej działalności Muzeum.
miejsce: Plac Łokietka w Lublinie
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Państwowe Muzeum na Majdanku to najstarsze muzeum martyrologiczne na
świecie. Powstało w 1944 roku. 70 lat działalności instytucji obfitowało w wiele
ważnych wydarzeń, które przyciągnęły na Majdanek ponad 10 milionów osób
z całego świata. Tegoroczny jubileusz będzie okazją do przypomnienia o dotychczasowej działalności Muzeum oraz refleksji nad kierunkiem rozwoju podobnych placówek w Europie. W 2014 roku upamiętnimy ponadto 70. rocznicę
likwidacji KL Lublin i będziemy obchodzić 10-lecie istnienia Muzeum – Miejsca
Pamięci w Bełżcu. Zapraszamy na zaplanowane wydarzenia. Oto część z nich:

22 lipca 2014
70. rocznica likwidacji KL Lublin
i otwarcie wystawy czasowej
„Więźniowie Majdanka”
prezentującej losy więźniów obozu
na tle jego historii.
miejsce: Państwowe Muzeum na
Majdanku

8–11 października 2014
„Dni Majdanka” – w programie
m.in. dni otwarte w dziale
muzealiów i archiwum
Państwowego Muzeum na
Majdanku, wykład poświęcony
70-leciu działalności PMM
i prezentacja zdjęć archiwalnych.
miejsce: Państwowe Muzeum na
Majdanku

listopad 2014
„70 lat Państwowego Muzeum na
Majdanku. Historia ilustrowana” –
wydanie publikacji prezentującej
działalność Muzeum.

19-20 listopada 2014
„Muzea martyrologiczne w perspektywie europejskiej. Przestrzenie przedstawiania i doświadczania
historii” – międzynarodowa konferencja naukowa.
miejsce: Państwowe Muzeum na
Majdanku
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DYREKTOR MUZEUM
Tomasz Kranz

Z-CA DYREKTORA
DS. DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ
Danuta Olesiuk
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DS. ADMINISTRACJI I MARKETINGU
Grzegorz Plewik

ARCHIWUM
Anna Wójcik

MUZEUM – MIEJSCE
PAMIĘCI W BEŁŻCU
Tomasz Hanejko

DZIAŁ MUZEALIÓW
Wiesława Zlot

MUZEUM BYŁEGO OBOZU
ZAGŁADY W SOBIBORZE
Krzysztof Skwirowski

DZIAŁ WYSTAWIENNICZY
Krzysztof Banach

DZIAŁ TECHNICZNO-KONSERWATORSKI
Leszek Kocyba

CENTRUM OBSŁUGI ZWIEDZAJĄCYCH
Beata Siwek-Ciupak

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
Tomasz Górski

DZIAŁ NAUKOWY
Dariusz Libionka

DZIAŁ EDUKACJI
Wiesław Wysok

DZIAŁ OCHRONY MUZEUM
Jarosław Pałacha

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
Renata Pojasek
SPECJALISTA
DS. KADROWO-PŁACOWYCH
Monika Krupa-Harasim
SPECJALISTA
DS. OBRONNYCH I OC

SEKRETARIAT
Renata Zgrajka
SPECJALISTA
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Agnieszka Kowalczyk-Nowak

47

RAPORT ROCZNY 2013

STRUKTURA MUZEUM

SKŁAD RADY MUZEUM
prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska
Jadwiga Branecka
dr hab. inż. arch. Romuald Dylewski
prof. dr hab. Jerzy Kłoczowski
Anna Krawczyk
Władysław Marek Kunicki-Goldfinger
Wanda Lotter
Andrzej Miskur
Waldemar Podsiadły
Adam Siwek
dr hab. Andrzej Stępnik – przewodniczący
dr hab. inż. Bogusław Szmygin
Jarosław Szymczyk
Jacek Welter

WYDAWCA
Państwowe Muzeum na Majdanku
ul. Droga Męczenników Majdanka 67
20-325 Lublin
tel.: +48 81 710 28 21, fax: +48 81 710 28 65
e-mail: sekretariat@majdanek.eu
www.majdanek.eu
REDAKCJA
Agnieszka Kowalczyk-Nowak
KOREKTA
Ewa Bąbol
PROJEKT GRAFICZNY
Izabela Tomasiewicz
ZDJĘCIA
Krzysztof Banach, Ewa Bąbol, Vanessa Beckert, Piotr Czyż,
Marta Grudzińska, Pia Hansen, Jarosław Joniec, Krzysztof Kokowicz,
Łukasz Krakowiak, Pascal Marten, Wojciech Mazurek,
Tomasz Oleksy-Zborowski, Dariusz Pawłoś, Paulina Starzycka,
Krzysztof Tarkowski, Izabela Tomasiewicz, Wiesław Wysok,
Hanna Zaworonko
WYBÓR ZDJĘĆ
Izabela Tomasiewicz
Agnieszka Kowalczyk-Nowak

© Państwowe Muzeum na Majdanku, Lublin 2014

DRUK
AdAstra 69
ul. Ułanów 10
20-554 Lublin

PAŃSTWOWE MUZEUM NA MAJDANKU
ul. Droga Męczenników Majdanka 67
20-325 Lublin
Sekretariat
tel.: +48 81 710 28 21
fax: +48 81 710 28 65
e-mail: sekretariat@majdanek.eu
Centrum Obsługi Zwiedzających
tel.: +48 81 710 28 33
e-mail: centrum@majdanek.eu
Rzecznik Muzeum
tel.: +48 81 710 28 31
e-mail: rzecznik@majdanek.eu
www.majdanek.eu

