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WPROWADZENIE

Muzea martyrologiczne to nie tylko krajobrazy poobozowe naznaczone
traumą masowych zbrodni, ale także mniej lub bardziej nowoczesne instytucje, które pełnią istotne funkcje w sferze nauki i edukacji. Mimo to opinia
publiczna rzadko postrzega je jako czynniki kulturotwórcze i podmioty
budowania społeczeństwa obywatelskiego. Rodzi się w związku z tym
pytanie, co trzeba uczynić, aby odgrywały one większą rolę w przestrzeni
publicznej i mogły skuteczniej realizować wspomniane funkcje społeczne.

Zagadnienie to nabiera dodatkowego
znaczenia w kontekście debaty nad
wyzwaniami, przed jakimi stają muzea
w obliczu przemian w różnych obszarach
współczesnego życia. Zmierzającą w tym
kierunku refleksję podjęło Państwowe
Muzeum na Majdanku, organizując międzynarodową konferencję naukową pt.
„Muzea martyrologiczne w perspektywie
europejskiej. Przestrzenie przedstawiania i doświadczania historii”. Spotkanie
było próbą spojrzenia na instytucje muzealne działające w autentycznych miejscach historycznych z punktu widzenia
ich tożsamości, kształtu i treści ekspozycji, dorobku naukowego, a także w świetle badań nad publicznością muzealną.
Konferencja była głównym punktem
obchodów przypadającego w minionym
roku jubileuszu 70-lecia PMM. Z tej okazji zorganizowaliśmy również specjalną
wystawę ilustrującą powstanie, zbiory
i pracę naszej instytucji. Była ona eksponowana na placu Łokietka w Lublinie,
w centralnej przestrzeni miasta, dzięki
czemu obejrzało ją wielu mieszkańców
i turystów.
W 2014 roku minęła także 70. rocznica likwidacji obozu koncentracyjnego
na Majdanku. Upamiętniły ją podniosłe
uroczystości z udziałem przedstawicieli
władz wojewódzkich, ambasad i organizacji społecznych. Podczas odbywającej się u stóp Mauzoleum ceremonii

odczytano przesłania byłych więźniów
Majdanka. Z poruszającym apelem zwróciła się do zgromadzonych Tamara Pawłowa Siermażko-Tokariewa z Białorusi:
„Niech pamięć żyje w sercach ocalałych,
niepokoi ich umysły i skłania, aby żyć tak,
aby ten koszmar nigdy więcej się nie powtórzył, aby można było żyć w pokoju
i spokoju, aby żadni faszyści nie podpalili naszej ziemi, naszej duszy i godności
ludzkiej”.
Goście uroczystości uczestniczyli też
w wernisażu wystawy czasowej zatytułowanej „Więźniowie Majdanka” – multimedialnej prezentacji o interaktywnym
charakterze, którą urządziliśmy w przestrzeni ekspozycyjnej baraku nr 62 z wykorzystaniem nowoczesnych technik
i środków wystawienniczych.
Inną formę ma natomiast ekspozycja plenerowa Majdanka. Świadomie
tworzyliśmy ją przez ostatnich kilka lat
bez dodatkowych mediów pamięci, aby
w centrum uwagi zwiedzających znajdowały się warstwy historii najbardziej
zbliżone do rzeczywistości obozowej.
W ubiegłym roku ta część stałej wystawy
historycznej powiększyła się o unikatową
prezentację. Na wysokości III pola więźniarskiego odsłonięty został fragment
fundamentów drogi obozowej, którą
naziści utwardzali macewami z lubelskich cmentarzy żydowskich. Powstałe
w ten sposób „okno czasu” symbolicz-
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nie przywraca zakopanym kamieniom
nagrobnym ich pierwotną funkcję, a odwiedzającym pozwala zobaczyć ukryte
w ziemi ślady historyczne.
W nurt rocznicowy wpisał się również
najnowszy numer „Zeszytów Majdanka”.
W czterystustronicowym tomie opublikowaliśmy m.in. artykuł podsumowujący
siedemdziesięcioletnią działalność wystawienniczą Muzeum oraz trzy obszerne
studia historyczne na temat społeczności
więźniarskiej KL Lublin, liczby ofiar obozu zagłady w Sobiborze i historii obozu
pracy przy ul. Wrońskiej w Lublinie.
Działalność naukowa i wydawnicza
PMM zaowocowała ponadto wieloma
innymi publikacjami. Spośród pozycji
zwartych warto zwłaszcza wymienić album fotograficzny pt. Każda ofiara ma
imię, który upamiętnia 750 osób zamordowanych w obozie zagłady w Bełżcu,
katalog wystawy przygotowanej z okazji
jubileuszu Muzeum i pakiet edukacyjny
przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji
wśród nauczycieli lubelskich szkół.
Miniony rok był bardzo udany w zakresie projektów inwestycyjnych i budowlanych. Wspomnieć trzeba koniecznie
o modernizacji i rozbudowie pawilonu
Centrum Obsługi Zwiedzających, w którym powstały nowoczesne pomieszczenia konferencyjne i dydaktyczne, a także
o budowie nowej sieci wodociągowej.
Trudno przecenić znaczenie tych inwe-

stycji, wymagających dużych nakładów
pieniężnych, dla normalnego funkcjonowania instytucji muzealnej o charakterze
wielkoobszarowego miejsca pamięci.
Niemało naszej energii pochłonęły
poza tym prace przygotowawcze związane z budową nowego upamiętnienia
i organizacją muzeum na terenie byłego
obozu zagłady w Sobiborze. Gotowy jest
już projekt budowlany. Otwarcie tego oddziału w nowej odsłonie planowane jest
w 2016 roku.
Cieszą wyrazy uznania dla naszych
dokonań. Jedno z wydawnictw PMM
uhonorowano nagrodą Wawrzyn Pawła
Konrada – konkursu, którego celem jest
promocja dorobku edytorskiego Lubelszczyzny, zaś użytkownicy witryny internetowej TripAdvisor® po raz drugi uznali
naszą instytucję za największą atrakcję
turystyczną Lublina.
Znaczenie Muzeum dla środowiska
lokalnego i regionu odzwierciedla także rosnąca frekwencja, która w ubiegłym roku przekroczyła 189 tys. osób.
Ponad jedną trzecią stanowili goście
z zagranicy.
Wyniki głosowań internautów i wzrost
liczby zwiedzających świadczą o tym, że
Państwowe Muzeum na Majdanku jest
ważnym w skali europejskiej miejscem
pamięci II wojny światowej. Muzeum
wyrobiło sobie również opinię znaczącego ośrodka naukowego i edukacyjne-

go, a zarazem inicjatora nowatorskich
przedsięwzięć muzealnych, których dobrym przykładem jest wspomniana na
wstępie konferencja poświęcona problematyce muzeów martyrologicznych.
Warto zatem pamiętać, że PMM to instytucja, która – mimo że jest elementem
tragicznego dziedzictwa historycznego – przynosi województwu lubelskiemu
wymierne korzyści społeczne. Mając tego
świadomość, pragnę na zakończenie zadeklarować, że w 2015 roku będziemy
kontynuować starania, aby instytucjonalne i społeczne otoczenie Muzeum
w większej mierze wykorzystywało jego
dorobek, potencjał i rangę w działaniach
służących rozwojowi Lubelszczyzny –
szczególnie w obszarze turystyki, kultury pamięci i edukacji historycznej.

Tomasz Kranz
Dyrektor Państwowego
Muzeum na Majdanku
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70-LECIE
PAŃSTWOWEGO
MUZEUM
NA MAJDANKU

W 2014 roku Państwowe Muzeum na Majdanku obchodziło jubileusz
70-lecia swojego funkcjonowania. Był on okazją do przypomnienia dotychczasowych działań podejmowanych przez Muzeum i podjęcia refleksji nad
kierunkiem rozwoju podobnych placówek w Europie. Zapowiedź obchodów jubileuszu 70-lecia Muzeum odbyła się na początku lutego podczas
specjalnej konferencji prasowej. Najważniejsze wydarzenia zrealizowane
w ramach 70. rocznicy powołania PMM to wystawa czasowa „Państwowe
Muzeum na Majdanku 1944–2014” oraz międzynarodowa konferencja
naukowa poświęcona europejskim muzeom martyrologicznym.

„PAŃSTWOWE MUZEUM
NA MAJDANKU 1944–2014” –
70 LAT W OBIEKTYWIE

W 70. rocznicę swojego powstania Państwowe Muzeum na Majdanku przeniosło się na plac Łokietka w centrum
Lublina. Od 25 czerwca do 23 lipca prezentowano tam wystawę fotografii dokumentujących działalność instytucji. Na
ekspozycji znalazło się 80 zdjęć, zarówno archiwalnych, jak i współczesnych,
będących zapisem zmian zachodzących w krajobrazie Muzeum, głównych
aspektów jego funkcjonowania, a także
najważniejszych wydarzeń w 70-letniej
historii pierwszego na świecie muzeum
upamiętniającego ofiary II wojny światowej. Zdjęciom towarzyszyły komentarze
w językach polskim i angielskim.

KONFERENCJA NAUKOWA
W 70-LECIE PAŃSTWOWEGO
MUZEUM NA MAJDANKU

Głównym punktem obchodów jubileuszu
70-lecia Muzeum na Majdanku była
międzynarodowa konferencja naukowa
zatytułowana „Muzea martyrologiczne
w perspektywie europejskiej. Przestrzenie przedstawiania i doświadczania historii”. Odbyła się ona w dniach 19–20
listopada w Centrum Obsługi Zwiedzających PMM.
Konferencję poprzedziła część oficjalna, którą otworzył krótki film podsumowujący dotychczasową działalność
Muzeum. Zgromadzonych gości powitał
dyrektor Tomasz Kranz, który przedstawił funkcjonowanie PMM z perspektywy
70 lat. Pracownicy Muzeum otrzymali
odznaczenia państwowe.

Obrady podzielone zostały na cztery sesje zatytułowane: Tożsamość, Znaczenia,
Przekaz i Narracje. Wzięli w nich udział
specjaliści z Niemiec, Austrii, Czech, Francji i Polski. W centrum uwagi znalazła się
muzealna, naukowa, społeczna i kulturowa funkcja muzeów martyrologicznych.
Ważnym elementem spotkania były także dyskusje panelowe. Uczestnicy konferencji zastanawiali się nad rolą miejsc
pamięci we współczesnym świecie i próbowali definiować nowe zadania, jakie
stoją przed muzeami martyrologicznymi.
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10. ROCZNICA
POWSTANIA
MUZEUM
W BEŁŻCU

KONFERENCJA NAUKOWA
POŚWIĘCONA RZEŹBIE
POMNIKOWEJ

Na terenie Muzeum – Miejsca Pamięci
w Bełżcu znajduje się jeden z najbardziej poruszających pomników Zagłady
w Europie. W 10. rocznicę jego otwarcia,
3 czerwca, odbyła się konferencja naukowa pt. „Sztuka pamięci. Rzeźba pomnikowa w miejscach zagłady w Polsce”.
Referenci omówili znaczenie, symbolikę,
recepcję i oddziaływanie upamiętnień na
terenach poobozowych. Scharakteryzowali także trzy z nich – w Treblince, na
Majdanku i w Oświęcimiu. Konferencję podsumowała debata pt. „Pomniki
w miejscach Zagłady jako składniki narracji muzealnych?”. Na zakończenie sesji
jej uczestnicy oddali hołd ofiarom obozu
w Bełżcu, zapalając znicze w Niszy Ohel.

Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu zostało otwarte 3 czerwca 2004 roku
jako oddział Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie. Przez 10 lat
funkcjonowania Muzeum, którego głównym zadaniem jest dokumentowanie i upamiętnianie ofiar obozu zagłady w Bełżcu, odwiedziło je ponad
330 tysięcy osób, w tym około 70 tysięcy z zagranicy.

UROCZYSTOŚĆ
AMERYKAŃSKIEGO
KOMITETU ŻYDÓW

10. rocznicę powstania Muzeum – Miejsca Pamięci w Bełżcu przypomniała
również ceremonia upamiętniająca zorganizowana 25 czerwca przez Amerykański Komitet Żydów. Jej uczestników
powitał dyrektor PMM Tomasz Kranz.
Podczas uroczystości można było usłyszeć utwory Dmitrija Szostakowicza
wykonane przez kwartet smyczkowy.
Wśród zgromadzonych gości byli m.in.
dyrektor generalny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jacek
Olbrycht, przedstawiciele Amerykańskiego Komitetu Żydów z rabinem Andrew Bakerem, ambasador USA Stephen
Mull i ambasador Izraela Zvi Rav-Ner.
Ceremonia zakończyła się modlitwą za
pomordowanych.
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WYDARZENIA

POSIEDZENIE RADY MUZEUM
PRZY PAŃSTWOWYM
MUZEUM NA MAJDANKU

Po raz czwarty w tej kadencji obradowali
członkowie Rady Muzeum. Pozytywnie
zaopiniowali oni sprawozdanie z działalności Muzeum w 2013 roku oraz przyjęli
plan pracy na rok następny. Zapoznali się
przedsięwzięciami zrealizowanymi przez
Muzeum w 2013 roku związanymi m.in.
z modernizacją ekspozycji plenerowej
i remontami infrastruktury służącej zwiedzającym. Na działania PMM w obszarze
komunikacji i współpracy z otoczeniem
akademickim i społecznym instytucji
zwrócił uwagę przewodniczący Rady
prof. Andrzej Stępnik: „W ostatnich latach bardzo się w Muzeum zaznacza
bezkosztowy transfer myśli naukowej
i dydaktycznej oraz niestandardowe sposoby na przebijanie się z pomysłami do
przestrzeni publicznej”.

DROGA KRZYŻOWA
NA MAJDANKU

11 kwietnia, już po raz 15., na terenie byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku odbyła się droga krzyżowa. Wzięły
w niej udział około dwa tysiące lublinian
i mieszkańców regionu. Wraz z nimi modliła się 150-osobowa grupa młodzieży
z Ukrainy. Drogę krzyżową, w której
uczestniczył arcybiskup Stanisław Budzik, tradycyjnie rozpoczął dźwięk Dzwonu Pokoju. Jej poszczególnym stacjom
towarzyszyły nagrania audio z relacjami
byłych więźniów obozu na Majdanku.

DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR
HOLOKAUSTU

Przyłączając się do obchodów przypadającego 19 kwietnia Dnia Pamięci Ofiar
Holokaustu, Muzeum przeprowadziło
szereg zajęć edukacyjnych dla uczniów
lubelskich szkół. Odbył się projekt „Spacer biograficzny z Haliną Birenbaum”,
który przybliża przeżycia i doświadczenia byłej więźniarki niemieckich obozów
koncentracyjnych. Ponadto około 70 gimnazjalistów wysłuchało wykładu połączonego z prezentacją multimedialną pt.
„Z getta warszawskiego na Majdanek”.
Dzięki współpracy z Muzeum Historii
Żydów Polskich warsztatom towarzyszył
oficjalny symbol obchodów rocznicy powstania w getcie warszawskim – żonkil.
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My, świadkowie, wciąż nosimy złożone
im przyrzeczenie: nie zapomnimy.
Przekazujemy wam ich zamknięte
w kadrze postacie, twarze, spojrzenia.
Prosimy: pamiętajcie, oni mieli swoje
rodziny, marzenia, ale ich przyszłość
zniszczyła nienawiść. Prosimy:
zapamiętajcie pięć, dziesięć spojrzeń,
bo każde z nich jest już historią.
fragment przesłania
Danuty Brzosko-Mędryk

70. ROCZNICA LIKWIDACJI
OBOZU KONCENTRACYJNEGO
NA MAJDANKU

22 lipca 1944 roku nastąpiła ostateczna
likwidacja obozu koncentracyjnego na
Majdanku. 70 lat później przy Mauzoleum upamiętniającym pomordowanych
na Majdanku odbyły się uroczystości,
które zgromadziły m.in. byłych więźniów
Majdanka, ambasadorów, przedstawicieli
władz wojewódzkich i samorządowych
Lubelszczyzny. Usłyszeć można było
przesłania Zdzisława Badio, Danuty
Brzosko-Mędryk oraz Tamary Pawłowej
Siermażko-Tokariewej, których więziono w KL Lublin. W intencji pomordowanych na Majdanku modlili się: biskup
Mieczysław Cisło, przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Lublinie
Roman Litman, prawosławny duchowny
ks. Marek Waszczuk oraz proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Lublinie ks. Grzegorz Brudny.
Uczestnicy ceremonii zapoznali się
również z nową wystawą historyczną
PMM zatytułowaną „Więźniowie Majdanka”, którą otwarto w baraku 62 (więcej
na str. 16). Obchody zakończył koncert
dedykowany pamięci więźniów obozu na
Majdanku i Zamku Lubelskiego zorganizowany przez Muzeum Lubelskie i Państwowe Muzeum na Majdanku.

DNI MAJDANKA 2014

Od 16 do 18 października goście Muzeum mogli obejrzeć zbiory i magazyny
muzealne, które na co dzień nie są udostępniane zwiedzającym, a także zapoznać się z 70-letnią działalnością PMM.
W tym czasie trwały Dni Majdanka. Było
to pierwsze wydarzenie zorganizowane
w zmodernizowanym Centrum Obsługi
Zwiedzających.
Głównym punktem programu była
prezentacja najnowszego wydawnictwa
PMM pt. „Pakiet edukacyjny. Zajęcia dla
uczniów w Państwowym Muzeum na
Majdanku” – narzędzia dydaktycznego,
które jest pomocą we właściwym zorganizowaniu wizyty w Muzeum (więcej na
str. 33). Połączona była ona z warsztatami dla nauczycieli, którzy poznali wybrane metody pracy z uczniami stosowane
podczas zajęć edukacyjnych. Program
warsztatów obejmował ponadto partycypacyjne zwiedzanie wystawy historycznej
„Więźniowie Majdanka”.

Odbyły się także:
– zwiedzanie magazynów muzealnych
i prezentacja wybranych eksponatów
i dokumentów ze zbiorów PMM;
– prezentacja „Majdanek wczoraj i dziś –
teren byłego obozu koncentracyjnego
na Majdanku na fotografii historycznej i współczesnej”;
– wykład „70 lat Państwowego Muzeum
na Majdanku”;
– bezpłatne zwiedzanie ekspozycji muzealnej z przewodnikiem.
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Odsłonięcie śladów komór gazowych
w Sobiborze jest wydarzeniem
o znaczeniu historycznym. Cały dawny
obóz to jedno wielkie miejsce zbrodni,
ale szczególną wartość dokumentalną
mają obszary bezpośrednio związane
z zagładą: droga, którą pędzono
Żydów do komór gazowych (tzw.
szlauf – „Schlauch”), miejsce,
w którym dokonywano eksterminacji,
oraz mogiły z prochami ofiar.

WYDARZENIA

dyrektor PMM
Tomasz Kranz

LUBELSKI FESTIWAL NAUKI
HISTORYCZNE ODKRYCIE
W SOBIBORZE

Od badań archeologicznych prowadzonych na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze PMM
rozpoczęło prace związane z budową
muzeum i nowego zagospodarowania
przestrzennego miejsca pamięci, które
od 2012 roku jest oddziałem Muzeum.
W ich trakcie odsłonięto znaczne fragmenty fundamentów budynku z komorami gazowymi, wysadzonego w powietrze
w 1943 roku podczas likwidacji obozu.
Odkrycie archeologów spotkało się
z dużym zainteresowaniem polskich
i zagranicznych mediów. Pozostałości
komór gazowych zostaną wyeksponowane w ramach ścieżki historycznej
prowadzącej do najważniejszych miejsc
związanych z funkcjonowaniem byłego
obozu. W budynku muzealnym powstanie wystawa, na której prezentowane
będą m.in. obiekty znalezione w trakcie
badań archeologicznych.

Państwowe Muzeum na Majdanku już po
raz dziewiąty wzięło udział w Lubelskim
Festiwalu Nauki. W tym roku odbywał się
on w dniach 20–26 września i przebiegał pod hasłem „Nauka bez barier”.
Muzeum przygotowało pięć projektów dla uczniów, z których największym
zainteresowaniem cieszył się ten zatytułowany „Powstanie i funkcje obozu
koncentracyjnego na Majdanku – zwiedzanie z przewodnikiem terenu i wystaw
PMM”. Uczestnicy Festiwalu chętnie wybierali także lekcję muzealną „Więźniowie KL Lublin. Warsztaty z aktywnym
udziałem młodzieży”.

MUZEUM W LICZBACH

450

osób uczestniczyło w projektach
Muzeum na Majdanku w ramach
Lubelskiego Festiwalu Nauki
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WYSTAWY

Organizacja wystaw należy do najważniejszych elementów działalności
każdego muzeum. W Państwowym Muzeum na Majdanku oglądać można
ekspozycję plenerową obejmującą teren byłego obozu i zlokalizowane na
nim obiekty, nową wystawę historyczną urządzoną w nowoczesnej przestrzeni wystawienniczej – baraku nr 62, a także wystawę czasową „Przybyli
do getta… Odeszli w nieznane…”.

EKSPOZYCJA PLENEROWA

NOWA WYSTAWA HISTORYCZNA
„WIĘŹNIOWIE MAJDANKA”
22 lipca Muzeum obchodziło 70. rocznicę likwidacji obozu koncentracyjnego na
Majdanku. Tego dnia w baraku nr 62
otwarto nową wystawę historyczną zatytułowaną „Więźniowie Majdanka”,
scenariusz Krzysztof Banach, Marta
Grudzińska, Wojciech Lenarczyk. To
najbardziej zaawansowana technicznie ekspozycja czasowa zorganizowana
w ciągu 70 lat działalności Państwowego
Muzeum na Majdanku. Znalazły się na
niej pokazywane po raz pierwszy szerszej
publiczności oryginalne eksponaty i dokumenty. Nowoczesne aplikacje multimedialne umożliwiają zwiedzającym
przeglądanie skanów dokumentów, odsłuchiwanie i oglądanie relacji świadków.
Na specjalnych panelach prezentowane są także wybrane biogramy więźniów
obozu.

Ekspozycja plenerowa Muzeum wzbogaciła się o kolejny element. W ramach
projektu „Okno czasu” odsłonięto fragment historycznej drogi obozowej wybudowanej przez więźniów Majdanka przy
użyciu macew z lubelskich cmentarzy
żydowskich. „Okno czasu” to stalowa,
przeszklona konstrukcja, przez którą
widać fragmenty nagrobków wykorzystanych do utwardzenia drogi biegnącej
przez część gospodarczą byłego obozu.
Uzupełnia ją tablica z krótkim komentarzem historycznym w trzech językach:
polskim, angielskim i hebrajskim. Ideą
projektu było wyeksponowanie i zabezpieczenie macew odkrytych podczas
remontu muzealnych dróg i chodników.

17
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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.

55 324
Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

osoby zapoznały się w 2014 roku
z wystawą „Więźniowie Majdanka”

WYSTAWY SPECJALNE

24 czerwca sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Piotr Żuchowski zaprezentował królowi
Niderlandów Willemowi Alexandrowi
oraz jego żonie królowej Maximie specjalną wystawę poświęconą projektowi
nowego muzeum na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze.
W centrum prezentacji były obiekty znalezione w trakcie przeprowadzonych tam
badań archeologicznych oraz wystawa
planszowa przedstawiająca historię miejsca pamięci w Sobiborze. Ekspozycję
przygotowało Państwowe Muzeum na
Majdanku, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacja
„Polsko-Niemieckie Pojednanie”. W spotkaniu z parą królewską zorganizowanym
w Muzeum Powstania Warszawskiego
uczestniczył dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku Tomasz Kranz.
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ZBIORY

Państwowe Muzeum na Majdanku przechowuje i zabezpiecza kilkanaście
tysięcy przedmiotów pochodzenia obozowego oraz rzeczy przywiezionych
przez więźniów i wykonanych przez nich podczas pobytu w KL Lublin.
W zbiorach są także dokumenty osobiste ofiar, akta wytworzone przez kancelarię obozową, nielegalna korespondencja wysłana z obozu czy relacje
spisane po wojnie przez osoby, które przeżyły tragedię Majdanka. Ważne
miejsce w kolekcji PMM zajmują również dzieła sztuki współczesnej – prace zgłoszone do konkursu o tematyce martyrologicznej i antytotalitarnej
„Przeciw wojnie” i Międzynarodowego Triennale Sztuki „Majdanek”.

DARY

NABYTKI I PRZEKAZY

PMM otrzymało od Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 3014 przedmiotów pozyskanych w wyniku badań
archeologicznych prowadzonych w latach 1998–1999 i 2003 na terenie byłego obozu zagłady w Bełżcu, które dotąd
pozostawały w depozycie. Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków przekazał natomiast 20 754 obiekty znalezione
w trakcie wykopalisk na terenie byłego
obozu zagłady w Sobiborze w latach
2000–2001, 2007, 2009 i 2011.
Liczba eksponatów związanych z funkcjonowaniem obozu na Majdanku wzrosła o 37 obiektów. Szereg reliktów
znaleziono podczas remontów i prac
porządkowych wykonywanych na terenie PMM. Do najciekawszych należą: tablica z napisem: „Die Stall-Baracke…”,
łyżka metalowa, butelki szklane, miski
blaszane, garnek emaliowany, żelazne
podkowy czy łuski nabojów z pistoletu
maszynowego.

Państwowe Muzeum na Majdanku jest
centralną instytucją regionu przechowującą pamięć o okupacji niemieckiej na
Lubelszczyźnie podczas II wojny światowej. Dlatego wiele osób, zwłaszcza
rodziny byłych więźniów, decyduje się
przekazać Muzeum przedmioty pochodzenia obozowego i inne pamiątki związane z tym okresem. W 2014 roku PMM
otrzymało m.in.:
– identyfikator z napisem: „Der Chef
des Distrikts Lublin 1940” znaleziony
na polu w okolicy Rejowca, podarowany przez Jacka Lipińskiego;
– list napisany przez Janusza Krupeckiego do rodziców, wyrzucony podczas transportu na Majdanek na stacji
w Sadurkach;
– wspomnienia Ewy Muszyńskiej, córki
byłej więźniarki Majdanka, dotyczące losów jej rodziców: „Moja Mama,
Krystyna Pokorska z domu Nawrot
1904–1989” i „Mój Ojciec, Jan Antoni Pokorski 1902–1942”;
– „Obozowe wspomnienia. Budzyń. Zamość” Stanisława Grębskiego.

21

RAPORT ROCZNY 2014

MUZEUM W LICZBACH

1316

dokumentów i fotografii
zdigitalizowano w PMM w 2014 roku

ARCHIWALIA W LICZBACH

Archiwum PMM posiada w swoich zbiorach 5411 fotografii, w tym:

30
WYPOŻYCZENIA

WYWIADY ZE ŚWIADKAMI

Muzeum nagrywa relacje wideo z byłymi
więźniami obozu na Majdanku i innymi
świadkami historii od 1987 roku. W swoich zbiorach ma ich już blisko 600. Są
one wykorzystywane w projektach edukacyjnych i na muzealnych wystawach,
jak chociażby tej najnowszej „Więźniowie Majdanka”. W 2014 roku pracownicy PMM sfilmowali osiem wywiadów:
z Krystyną Kozicką, która złożyła relację
dotyczącą funkcjonowania obozów pracy w Trawnikach i Dorohuczy; Władysławem Krawczukiem, którego rodzina
ratowała Żydów podczas okupacji; Michałem Walczakiem, byłym więźniem
obozu na Lipowej; Marianem Pajurkiem,
Zofią Gajdą, Zofią Bolesławską i Małgorzatą Ciamulską – byłymi więźniami
obozu pracy Wehrmachtu na Majdanku;
a także z Marią Brzezińską, byłym pracownikiem Muzeum.

Artefakty pochodzenia obozowego
znajdujące się w zbiorach PMM spotykają się z zainteresowaniem innych instytucji upamiętniających ofiary II wojny
światowej. Często placówki te korzystają z możliwości wypożyczenia obiektów
na ekspozycje organizowane w swoich
siedzibach.
W 2014 roku, z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu i 70. rocznicy wyzwolenia KL Lublin,
Muzeum Historii Wojskowości w Dreźnie przygotowało wystawę „Schuhe von
Toten” upamiętniającą drezdeńskie rodziny żydowskie, które były prześladowane w okresie narodowego socjalizmu. Na
czas trwania wystawy PMM udostępniło
niemieckiej instytucji marynarkę i czapkę
więźniarską.
Kolejnych pięć reliktów obozowych –
buty dziecięce, fragment drutu kolczastego z ogrodzenia obozowego i puszki
po cyklonie B – wypożyczono do Kanadyjskiego Muzeum Praw Człowieka
w Winnipeg w Manitobie na ekspozycję czasową pt. „Large Holocaust Case”
w galerii „Examining the Holocaust”, natomiast kopie 39 zdjęć ofiar obozu zagłady w Bełżcu trafiły na wystawę „Apteka
w getcie krakowskim. Ambasada w krainie śmierci” zorganizowaną przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

prezentujących teren i obiekty
KL Lublin wykonanych w czasie
jego funkcjonowania oraz
w pierwszych dniach po likwidacji

187

wykonanych w lipcu i sierpniu
1944 roku przez Polsko-Sowiecką
Komisję do Zbadania Zbrodni
Niemieckich Popełnionych na Majdanku

470

dokumentujących wydarzenia
na terenie byłego obozu
w latach 1944–1948

795

prywatnych zdjęć znalezionych
na terenie Majdanka

1100

fotografii byłych więźniów

776

zdjęć członków załogi KL Lublin

38

fotografii lotniczych terenu
byłego obozu na Majdanku
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KONSERWACJA

Ekspozycję Państwowego Muzeum na Majdanku stanowią w głównej mierze
oryginalne budynki i obiekty pochodzące z czasów funkcjonowania obozu. Są to przede wszystkim zabudowania drewniane – baraki mieszkalne,
warsztaty, magazyny, łaźnie czy wieżyczki strażnicze. Pod opieką instytucji znajdują się także dwa budynki murowane (bunkier komór gazowych
i tzw. biały domek) oraz prawie 90 ruin. Ich unikalny charakter i szczególne
znaczenie zobowiązują Muzeum do wyjątkowej troski. Temu celowi podporządkowane są zadania w zakresie konserwacji reliktów obozowych, w tym
również archiwaliów i muzealiów.

RENOWACJA BARAKU
ŁAŹNI ŻEŃSKIEJ

Gruntownej konserwacji poddano barak
nr 42. W obiekcie, który pełnił funkcję
łaźni żeńskiej, odrestaurowano elementy konstrukcyjne i ściany zewnętrzne.
W baraku wymieniono również pokrycie
oraz fundamenty i opaskę odwadniającą.
Łaźnia w baraku nr 42 uruchomiona
została jesienią 1942 roku. Znajdowały
się w niej także cztery kabiny do dezynfekcji odzieży parą wodną. W budynku
odbywały się selekcje żydowskich kobiet
i dzieci.

MUZEUM W LICZBACH

13 316

muzealiów zabezpieczono
w 2014 roku środkami owadobójczymi

KONSERWACJA
I IMPREGNACJA RELIKTÓW

W muzealnej pracowni zabiegom konserwatorskim poddano 181 obiektów.
Były to głównie metalowe relikty obozowe, takie jak kocioł, piecyk, miski z napisem „Kgl. Waffen SS Lublin”, kubki,
łyżki, menażki i manierki, garnki, puszki
po cyklonie B, belki drewniane z hakami pochodzące ze starego krematorium
i hełmy. Oczyszczono i zabezpieczono
także drewniane łyżki, szczotki do włosów, szczoteczki do zębów, skórzane
buciki dziecięce, kubek porcelitowy oraz
grzebienie plastikowe.

Krakowskiej pracowni AMC Sztuka
Konserwacji zlecono wykonanie zabiegów konserwatorskich przy 186 kartach
chorobowych więźniów KL Lublin ze
zbioru dokumentów lekarza obozowego.
Wiele muzealiów (tekstylia, włosy,
książki, obuwie) zabezpieczono środkami owadobójczymi, a 4668 różnych
obiektów, głównie czapki, spodnie i marynarki, poddano dezynfekcji w komorze
próżniowo-gazowej.
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INWESTYCJE

W centrum działań inwestycyjnych prowadzonych w 2014 roku przez Muzeum znalazła się realizacja koncepcji nowego upamiętnienia na terenie
byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze. Natomiast inne, zakończone już inwestycje dają instytucji nowe możliwości w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej.

MUZEUM BYŁEGO OBOZU
ZAGŁADY W SOBIBORZE

Trwają prace nad projektem nowego
upamiętnienia na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze.
W ramach realizacji koncepcji architektoniczno-krajobrazowej wyłonionej
w konkursie ogłoszonym przez PMM
opracowano projekt wstępny oraz budowlany inwestycji. Dokonano również
rozbiórki dotychczasowej siedziby muzeum, placu asfaltowego i parkingu.
Miejsca te objęto badaniami archeologicznymi, które są pierwszym etapem
prowadzonej inwestycji. W ich trakcie
doszło do ważnego odkrycia – odsłonięte
zostały fundamenty budynku z komorami
gazowymi (więcej na str. 15).

CENTRUM OBSŁUGI
ZWIEDZAJĄCYCH

40 lat po swoim powstaniu pawilon
COZ przeszedł gruntowną przebudowę.
To jedna z najważniejszych inwestycji
zrealizowanych w ramach modernizacji
infrastruktury muzealnej Majdanka. Polegała ona m.in. na termomodernizacji
obiektu oraz zainstalowaniu w nim klimatyzacji. Z holu budynku widać cały
teren byłego obozu. Znajduje się w nim
także nowocześnie zaaranżowany punkt
informacji oraz księgarnia. Z myślą
o uczestnikach projektów edukacyjnych
powstały przeszklone sale wyposażone
w sprzęt dydaktyczny. Natomiast prezentacje, wykłady i konferencje będą
odbywać się w przystosowanej do tych
celów sali audytoryjnej. Remont nie ominął także pomieszczeń biurowych. Przy
wjeździe do Muzeum stanęła natomiast
nowa ścianka powitalna.
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13 000 000 zł

wydało PMM na prace
remontowo-modernizacyjne
w latach 2008–2014

PARKING PRZY MAUZOLEUM

Prace przy remoncie muzealnych dróg
i chodników zakończyły się w 2013 roku.
Na przebudowę czekał jednak jeszcze
parking przy Mauzoleum. Zyskał on nawierzchnię z kostki brukowej. Wyznaczono na nim stanowiska dla 31 autokarów
i 34 samochodów osobowych.
SIEĆ WODOCIĄGOWA

Jeszcze w połowie 2014 roku PMM użytkowało sieć wodno-kanalizacyjną pochodzącą z czasu funkcjonowania KL Lublin.
Po przygotowaniu dokumentacji i przeprowadzeniu procedury przetargowej
Muzeum przystąpiło do prac nad nowym systemem hydrantowym i wodociągowym. Objął on swoim zasięgiem cały
teren PMM, a szczególny nacisk położono
na ochronę przeciwpożarową obiektów
zabytkowych. W ramach budowy sieci
powstały podziemne zbiorniki wody oraz
hydrofornia automatycznie uruchamiana
z chwilą spadku ciśnienia wody. Długość
całej sieci wynosi prawie 3 kilometry.
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WYDAWNICTWA

Wśród nowości wydawniczych Państwowego Muzeum na Majdanku znalazły się głównie publikacje o charakterze naukowym i edukacyjnym. Nie
zabrakło też albumu jubileuszowego poświęconego 70-letniej działalności
instytucji. Muzeum z satysfakcją przyjęło ponadto wyróżnienie w konkursie
„Książka Roku 2013”.
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„ZESZYTY MAJDANKA”

WYDAWNICTWA ALBUMOWE

PUBLIKACJE DLA NAUCZYCIELI

Muzeum wydało XXVI tom periodyku,
który ukazuje się od 1965 roku. Znalazły się w nim studia poświęcone charakterystyce społeczności więźniarskiej
KL Lublin oraz wyniki badań nad dziejami
obozu pracy na starym lotnisku w Lublinie i obozu zagłady w Sobiborze. To drugie studium to ostatni artykuł autorstwa
zmarłego nagle historyka PMM Roberta
Kuwałka, któremu zadedykowano ten
tom czasopisma. Na uwagę zasługuje
również relacja z pobytu na Majdanku
słowackiego Żyda Dionyza Lénarda,
a także teksty omawiające działalność
instytucji.
Prezentacja publikacji odbyła się w Bibliotece Uniwersyteckiej Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego.

W 10. rocznicę powstania Muzeum –
Miejsca Pamięci w Bełżcu, przy wsparciu finansowym fundacji Rozalia Stiftung
z Liechtensteinu, ukazał się album będący podsumowaniem kilkuletnich prac
badawczych realizowanych przez instytucję. Publikacja Ewy Koper pt. „Każda ofiara ma imię. Every Victim Has
a Name” upamiętnia 750 osób zgładzonych w obozie w Bełżcu. Ich losy ilustruje
260 fotografii wykonanych głównie przed
wybuchem wojny. Portrety ofiar opatrzono krótkimi biogramami i dodatkowymi
informacjami na temat losów ich najbliższych. Publikację w polsko-angielskiej
wersji językowej zamyka indeks osobowy. Spotkanie promujące album towarzyszyło prezentacji wystawy czasowej
zatytułowanej „Każda ofiara ma swoje
imię” w Książnicy Zamojskiej.

Z myślą o pedagogach oraz nauczycielach zainteresowanych pozaszkolną
edukacją historyczną w Muzeum na
Majdanku powstał „Pakiet edukacyjny”.
W jego skład wchodzą: publikacja „Wizyty edukacyjne w Państwowym Muzeum
na Majdanku. Poradnik dla nauczycieli”,
red. Tomasz Kranz, płyta CD „Edukacja
pozaszkolna w Państwowym Muzeum na
Majdanku. Jak przygotować, przeprowadzić i podsumować zajęcia dla uczniów”,
red. Wiesław Wysok, oraz dziewięć kart
z reprodukcjami muzealiów poobozowych do wykorzystania podczas lekcji
poprzedzającej wizytę w Muzeum. Całość wydano w formie teczki edukacyjnej,
która jest przeznaczona do bezpłatnego
dystrybuowania wśród nauczycieli.

MUZEUM W LICZBACH

417

woluminów wzbogaciło w 2014 roku
zasoby Biblioteki PMM

„70 lat Państwowego Muzeum na Majdanku. 70 Years of the State Museum
at Majdanek” to katalog wystawy czasowej przygotowanej przez Danutę Olesiuk
i Annę Wójcik (więcej na str. 6). Znalazły
się w nim zdjęcia prezentowane na ekspozycji poświęconej 70-letniej działalności PMM. Fotografiom towarzyszą teksty
w polskiej i angielskiej wersji językowej.
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114 833,39 zł

kosztowało PMM wydanie nowych
publikacji i dodruków

UDZIAŁ W TARGACH
KSIĄŻKI HISTORYCZNEJ
PUBLIKACJE W JĘZYKU
ANGIELSKIM

Ukazało się tłumaczenie wydanego
w 2013 roku kompendium dotyczącego historii obozu koncentracyjnego na
Majdanku „Majdanek. A Historical Outline”, oprac. Beata Siwek-Ciupak, opisującego najważniejsze aspekty funkcjonowania KL Lublin. Publikacja, wzbogacona
o zdjęcia archiwalne i plany budowy
KL Lublin, w sposób zwięzły i przystępny
ukazuje dzieje obozu koncentracyjnego
na Majdanku.

WAWRZYN PAWŁA KONRADA
DLA MUZEUM NA MAJDANKU

Za publikację „Krwawa środa. 3 listopada
1943 w pamięci świadków”, wybór relacji i opracowanie Kamila Czuryszkiewicz
i Beata Siwek-Ciupak, Państwowe Muzeum na Majdanku otrzymało nagrodę
Wawrzyn Pawła Konrada. Wydawnictwo
zwyciężyło w konkursie „Książka Roku
2013”, organizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima
Łopacińskiego w Lublinie, w kategorii
„Lublin – wydawnictwo monograficzne”.
Wręczenie nagród odbyło się 13 czerwca
podczas otwarcia VIII Lubelskich Targów
Książki. Celem konkursu jest promocja
dorobku edytorskiego Lubelszczyzny,
a zwłaszcza publikacji dotyczących jej
historii, tradycji kulturalnych i walorów
krajoznawczo-turystycznych.

Muzeum na Majdanku prezentowało
swoje publikacje podczas XXIII Targów
Książki Historycznej organizowanych
na Zamku Królewskim w Warszawie
przez Porozumienie Wydawców Książki
Historycznej. W ramach Targów odbył
się również V Salon Książki Muzealnej,
w którym poza PMM swoją ofertą wydawniczą pochwaliło się 50 innych muzeów
z Polski.
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EDUKACJA

Ramy działalności edukacyjnej Państwowego Muzeum na Majdanku wyznaczają założenia pedagogiki pamięci. W myśl tej koncepcji zajęcia edukacyjne mają na celu stymulowanie refleksji nad przeszłością oraz kształcenie
myślenia historycznego, empatii i współodpowiedzialności za wydarzenia
współczesne. Oferta edukacyjna Muzeum, która szczególny nacisk kładzie
na konfrontację z autentycznymi reliktami przeszłości, adresowana jest do
różnych grup odbiorców.

SPOTKANIA ZE
ŚWIADKAMI HISTORII

LEKCJE MUZEALNE

Najpopularniejszą formą zajęć edukacyjnych realizowanych przez PMM są lekcje
muzealne. W 2014 roku przeprowadzono ich blisko 50. Uczestniczyli w nich
uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy m.in. mogli poznać
losy indywidualnych osób, a także grup
więźniarskich deportowanych na Majdanek oraz odkryć historię KL Lublin za
pomocą reliktów obozowych.

Jednym z najważniejszych punktów programów edukacyjnych są rozmowy z byłymi więźniami obozu koncentracyjnego
na Majdanku. Autentyczne przeżycia są
nie tylko niezastąpionym źródłem wiedzy
o dziejach KL Lublin, ale pokazują także różnorodność ludzkich doświadczeń.
W 2014 roku Muzeum zorganizowało 10
takich spotkań. Relacji Zdzisława Badio
i Stanisławy Kruszewskiej wysłuchało
prawie 500 uczniów z Polski i Niemiec.

PODRÓŻE STUDYJNE

Podróże studyjne stwarzają ich uczestnikom możliwość poznania nie tylko
dziejów obozu na Majdanku, ale także
innych miejsc pamięci na Lubelszczyźnie. W projekcie takim wzięli udział m.in.
młodzi związkowcy zrzeszeni w wiedeńskiej organizacji Österreichische Gewerkschaftsjugend. Zrealizowany przez nich
program obejmował wykład na temat
obozów „Akcji Reinhardt”, zwiedzanie
terenu byłego obozu i ekspozycji plenerowej, zapoznanie się z dokumentami
ze zbiorów archiwalnych, a także wizytę
w Muzeum – Miejscu Pamięci w Bełżcu.
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1377

osób uczestniczyło w lekcjach
muzealnych zorganizowanych
przez PMM w 2014 roku

PRAKTYKI HISTORYCZNE

PROJEKTY MIĘDZYKULTUROWE

Międzykulturowy charakter projektów
i praca w mieszanych zespołach badawczych inspirują uczestników do refleksji
nie tylko nad przeszłością, lecz również
nad teraźniejszością w kontekście takich zjawisk jak rasizm, nietolerancja
czy dyskryminacja. W warsztatach poświęconych historii okupacji niemieckiej
na Lubelszczyźnie, a w szczególności losom więźniów obozu koncentracyjnego
KL Lublin wzięli udział m.in. uczniowie
z Gimnazjum nr 24 w Lublinie i Gimnazjum im. Georga Büchnera w Darmstadt.
Po obejrzeniu wystawy historycznej pracowali oni nad takimi zagadnieniami jak
losy dzieci osadzonych na Majdanku,
postawy i motywy sprawców, przejawy
ruchu oporu czy kobiety w KL Lublin.
Wyniki swojej pracy młodzież polska
i niemiecka zaprezentowała w czasie
podsumowania projektu.

Celem praktyk organizowanych w Muzeum jest umożliwienie uczniom nabycia
umiejętności korzystania z różnych materiałów źródłowych, a także wsparcie ich
w rozwijaniu krytycznego myślenia. Już
po raz kolejny z tej formy edukacji skorzystali m.in. uczniowie z Gesamtschule
z Waltrop w Nadrenii Północnej-Westfalii. Zapoznali się oni z historią okupacji
niemieckiej na Lubelszczyźnie i dziejami
obozu koncentracyjnego na Majdanku –
głównie w oparciu o różne źródła historyczne, opracowania popularnonaukowe
i wspomnienia uwięzionych. Celem praktyki było napisanie przez każdego ucznia
indywidualnej pracy seminaryjnej na
uzgodniony wcześniej temat. Ważnym
aspektem praktyk jest upublicznienie
wiedzy, przeżyć i doświadczeń zebranych przez młodzież niemiecką. W tym
przypadku przybrało ono formę wystawy
czasowej poświęconej historii KL Lublin,
prezentowanej w siedzibie władz miasta
Waltrop.

WORKCAMPY

Workcamp to warsztaty historyczne połączone z pracą fizyczną na terenie Muzeum, które trwają co najmniej dwa dni.
W 2014 roku odbyły się dwa takie projekty. W jednym z nich wzięła udział grupa
młodzieży niemieckiej z miejscowości
Neunkirchen. Poznała ona losy więźniów
Majdanka przez zwiedzanie ekspozycji
historycznej, wykłady oraz samodzielną
pracę z materiałami źródłowymi. Wykonała także prace porządkowe polegające
na oczyszczaniu opasek wokół dawnych
magazynów mienia więźniarskiego z ziemi i zieleni.
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WARSZTATY METODYCZNE

Z perspektywy działań edukacyjnych
Muzeum bardzo ważna jest rola nauczycieli jako inicjatorów wizyt w miejscach
pamięci. Z myślą o nich i studentach
zainteresowanych edukacją muzealną
PMM organizuje specjalistyczne programy. W listopadzie studenci pierwszego
roku animacji kultury Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej poznali specyfikę
funkcjonowania oraz strukturę i formy
pracy Muzeum na Majdanku. Studentom przedstawiono również historię powstania Muzeum. Ponadto dowiedzieli
się, jak zorganizowana jest działalność
dydaktyczna instytucji.

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI

W 2014 roku PMM zacieśniło współpracę
ze środowiskiem akademickim Lublina.
Dyrektor PMM Tomasz Kranz i dziekan
Wydziału Filozofii KUL ks. prof. Marcin
Tkaczyk podpisali porozumienie w sprawie organizacji praktyk studenckich
i wolontariatów.

Podobną umowę dyrektor PMM zawarł
również z dr. hab. Jarosławem Krajką,
p.o. kierownika Zakładu Lingwistyki
Stosowanej UMCS. W efekcie studenci lingwistyki stosowanej tworzą obcojęzyczne napisy do filmów z relacjami
byłych więźniów obozu na Majdanku,
tłumaczą, głównie na język angielski,
aktualności zamieszczane na stronie
internetowej PMM, a także materiały
dydaktyczne wykorzystywane podczas
zajęć edukacyjnych.
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160

różnych projektów edukacyjnych
zrealizowano w 2014 roku

PROJEKTY DLA STUDENTÓW

Następstwem zawartej wcześniej współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
były warsztaty dydaktyczne dla studentów Instytutu. Na program ich wizyty
w Muzeum złożyło się oprowadzanie
po obiektach i terenie byłego obozu na
Majdanku, wykład poświęcony koncepcji dydaktycznej i ofercie edukacyjnej
Muzeum oraz dyskusja nad odczuciami
i wrażeniami po zwiedzaniu. Przedmiotem analizy studentów była wystawa
czasowa „Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie koncentracyjnym na Majdanku”. Kolejną wystawę prezentowaną
w baraku nr 62 – „Więźniowie Majdanka” – omówiono natomiast z doktorantami Instytutu. Zwiedzili oni ekspozycje
muzealne pod kątem treści historycznych oraz sposobów budowania narracji o dziejach obozu koncentracyjnego
na Majdanku. W Archiwum poznali dydaktyczne zastosowanie dokumentów
i innych źródeł historycznych.

W ramach warsztatów z historii mówionej studenci Instytutu Filologii Polskiej
UMCS uczyli się, jak nagrywać wywiady
na kamerę cyfrową i dyktafon. Poznali
także metody wykorzystywania takich
relacji w Muzeum, do czego posłużyła
im ekspozycja poświęcona wysiedleńcom
z Zamojszczyzny na Majdanku.
W 2014 roku Muzeum przeprowadziło
ósmą edycję kursu przygotowującego
studentów do oprowadzania po terenie
byłego obozu i ekspozycji muzealnej. To
dla nich okazja nie tylko do poszerzenia
wiedzy z zakresu historii, ale także rozwijania kompetencji i zdobywania doświadczeń zawodowych.

MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY
WOLONTARIACKIE

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 i Stowarzyszeniem „Niemals Vergessen”
z Wiednia. Wolontariusze tej pierwszej
organizacji wzięli udział w seminarium
edukacyjnym „Historia i pamięć”, którego głównym celem było przybliżenie
wydarzeń z okresu okupacji niemieckiej
na Lubelszczyźnie oraz dyskusja nad
znaczeniem upamiętniania i pamięci
o ofiarach dyktatury nazistowskiej dla
współczesnych ludzi.
Dział Edukacji PMM stale wspomagają w jego działalności wolontariusze
z obydwu wspomnianych stowarzyszeń,
którzy odbywają w Muzeum 12-miesięczny staż. Do ich zadań należy m.in.
oprowadzanie po terenie Muzeum grup
niemiecko- i anglojęzycznych, organizacja pobytów studyjnych, przygotowanie
materiałów dydaktycznych i współpraca
z byłymi więźniami obozu na Majdanku.
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Liczba zwiedzających
z wybranych krajów

Izrael
USA
Niemcy
Ukraina
Francja
Kanada
Wielka Brytania
Hiszpania
Holandia
Włochy

56 250
4079
1825
1779
1601
1327
1203
921
877
562

Liczba zwiedzających
z Polski i zagranicy

kraj
zagranica

113 284
76 092
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Rośnie zainteresowanie Państwowym Muzeum na Majdanku wśród zwiedzających. W 2014 roku instytucja odnotowała rekordową frekwencję –
189 376 osób. To najwięcej od 25 lat, a w porównaniu z 2013 rokiem
nastąpił wzrost o 18%. Coraz częściej przyjeżdżają zwiedzający indywidualni, których w 2014 roku było 85 637. Zwiększyła się także liczba gości
z zagranicy (o 19%), najliczniej reprezentujących Izrael, USA, Niemcy,
Ukrainę i Francję. 1070 grup liczących 27 150 zwiedzających oprowadzili
pracownicy PMM oraz wykwalifikowani przewodnicy.
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189 376 zwiedzających w 2014 roku
liczba osób zwiedzających
w grupach zorganizowanych
i indywidualnie

liczba osób zwiedzających
Muzeum na Majdanku i jego oddziały

103 739

85 637

w grupach

indywidualnie

131 373

30 857

27 146

Muzeum na Majdanku

Muzeum
w Bełżcu

Muzeum
w Sobiborze

BEZPŁATNE ZWIEDZANIE
Z PRZEWODNIKIEM
TRAVELLERS’ CHOICE PONOWNIE
DLA MUZEUM NA MAJDANKU

Już po raz drugi Państwowe Muzeum na
Majdanku otrzymało nagrodę Travellers’
Choice w kategorii najpopularniejsza
atrakcja turystyczna Lublina. Nagroda
przyznawana jest przez użytkowników
TripAdvisor® – największej na świecie
turystycznej witryny internetowej. Warto odnotować, że Państwowe Muzeum
na Majdanku awansowało także na
piąte miejsce w rankingu najlepszych
muzeów w Polsce (z dziewiątej pozycji
w ubiegłym roku).

MUZEUM W LICZBACH

576

grup oprowadzili studenci przeszkoleni
w Muzeum na Majdanku

Z myślą o turystach indywidualnych spędzających urlop w Lublinie oraz mieszkańcach miasta Muzeum przeprowadziło
trzy akcje bezpłatnego zwiedzania terenu
byłego obozu z przewodnikiem. Łącznie
wzięły w nich udział 333 osoby. Tegoroczne edycje poświęcone były tematyce
społeczności więźniarskiej KL Lublin.

MUZEUM W INTERNECIE

W odpowiednim przygotowaniu do wizyty w Państwowym Muzeum na Majdanku
pomaga muzealna strona internetowa.
Na www.majdanek.eu na bieżąco zamieszczane są informacje dotyczące
działalności Muzeum, publikacje do
pobrania i opisy obiektów ze zbiorów
muzealnych. W 2014 roku witryna internetowa wygenerowała rekordową liczbę
ponad 512 909 wejść. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także materiały
dotyczące 70-letniej działalności PMM
zamieszczane na muzealnej stronie na
Facebooku.
Muzeum otworzyło swój kanał na
YouTubie, gdzie znaleźć można relacje
z prac nad wystawami oraz film promujący 70-lecie działalności Muzeum.
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512 909
430 485
324 313
264 564

liczba wejść
na stronę internetową
www.majdanek.eu

2010

2011

307 523

2012

2013

2014
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KONTAKT

Dział Muzealiów
kierownik: Wiesława Zlot
tel. 81 710 28 25
e-mail: zbiory@majdanek.eu
Archiwum
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: Wiesław Wysok
tel. 81 710 28 50
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
Kadry i Płace
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
fax 81 710 28 65
kierownik: Beata Siwek-Ciupak
tel. 81 710 28 24
e-mail: centrum@majdanek.eu
Rzecznik Muzeum
Agnieszka Kowalczyk-Nowak
tel. 81 710 28 31
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
www.majdanek.eu
NIP 946-00-01-052
REGON 000276096
Numer UE VAT PL 9460001052
Numer konta
35 1240 5497 1111 0000 5005 9452

Oddziały
Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu
ul. Ofiar Obozu 4
22-670 Bełżec
tel. 84 665 25 10
fax 84 665 25 11
e-mail: muzeum@belzec.eu
www.belzec.eu
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

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
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