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WPROWADZENIE

Czego uczymy się w muzeach? Nie jest to pytanie nowe, ale z pewnością
wciąż aktualne, zmieniają się bowiem muzea i społeczne oczekiwania
wobec nich. W konsekwencji tych zmian wyraźnie wzrosło w ostatnim
czasie znaczenie edukacji muzealnej, która jest dzisiaj w Polsce nie tylko
kluczowym obszarem działalności większości tych placówek, lecz także katalizatorem ich ogólnego rozwoju. Można zatem powiedzieć, że w polskim
muzealnictwie nastała „epoka edukacji”.

Wspomniane przeobrażenia dotyczą również muzeów martyrologicznych, które
kładą szczególny nacisk na przekaz dydaktyczny. Postrzegają one edukację
przede wszystkim jako wypełnianie testamentu ofiar niemieckiego nazizmu
zgodnie z wyrytym na majdankowskim
Mauzoleum przesłaniem: „Los nasz dla
was przestrogą”. W ich przypadku edukacja jest imperatywem ideowym i misją
społeczną, źródłem wiedzy historycznej
i sposobem kształtowania postaw wobec przeszłości. Nieodzowny jej składnik
stanowi autorefleksja ukierunkowana na
teraźniejszość i przyszłość.
Na tym polega, ogólnie rzecz biorąc, istota edukacji realizowanej przez
Państwowe Muzeum na Majdanku pod
nazwą „pedagogika pamięci”. Jest to
koncepcja dydaktyczna, którą od dwóch
dekad rozwijamy od strony praktycznej
i teoretycznej. Uważamy bowiem, że
dopiero połączenie obydwu tych perspektyw daje podstawy do sformułowania odpowiedzi na zadane na wstępie
pytanie. Instytucje usytuowane w przestrzeniach traumatycznych, pielęgnujące
pamięć o ofiarach Holokaustu i innych
masowych zbrodni III Rzeszy, nie mogą
traktować tej kwestii powierzchownie.
W ofercie dydaktycznej nie powinny
ograniczać się do retoryki w stylu „nigdy
więcej”. Muszą stawiać pytania odnoszące się do dramatycznych doświadczeń Innych i zarazem współczesnego
kontekstu społecznego. Pytania fundamentalne, bo tylko takie zbliżają nas do
prawdy o nas i otaczającym nas świecie.

Zagadnienia te powinny być celem
wizyt i zajęć edukacyjnych w autentycznych miejscach historycznych. Dlatego
pedagogika pamięci – zgodnie z założeniami – to edukacja otwarta, krytyczna
i refleksyjna. Otwarta, bo opiera się na
otwartym uczeniu się, którego tematem
może być sama historia, rozpatrywana
z różnych punktów widzenia, ale też formy i treści pamięci z uwzględnieniem innych narracji. Krytyczna, bo przyjmuje, że
emocjonalna i intelektualna konfrontacja z najmroczniejszymi kartami II wojny
światowej motywuje do krytycznej analizy
oraz ewentualnej rewizji własnych wyobrażeń o przeszłości. Refleksyjna, ponieważ zachęca do zastanowienia się nad
indywidualnymi i zbiorowymi zachowaniami w konkretnych przypadkach historycznych oraz potencjalnych sytuacjach
społecznych, a więc podjęcia na gruncie
historii refleksji nad moralnym i etycznym
wymiarem ludzkiego działania.
Podobnie jak w latach ubiegłych,
w 2018 roku działalność edukacyjna stanowiła jedną z najważniejszych dziedzin
aktywności Muzeum na Majdanku. Istotnym merytorycznym dopełnieniem rekordowej liczby programów edukacyjnych
i rosnącego zainteresowania nauczycieli
organizowanymi przez nas szkoleniami
było wydanie tomu Pedagogika pamięci.
O teorii i praktyce edukacji w muzeach
martyrologicznych – kolejnej w dorobku
naszej instytucji publikacji, która ma na
celu popularyzację historycznego i społecznego uczenia się w przestrzeniach
poobozowych.
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Niewątpliwie najbardziej doniosłym
wydarzeniem ubiegłego roku były uroczyste obchody 75. rocznicy powstania
więźniów niemieckiego obozu zagłady
w Sobiborze z udziałem rodzin ofiar,
polskich władz państwowych i przedstawicieli kilkunastu korpusów dyplomatycznych. W trakcie ceremonii Krzyżem
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został pośmiertnie Lejba
Felhendler – jeden z przywódców bohaterskiego zrywu więźniów. Na rocznicę
powstania Muzeum przygotowało album
z fotografiami reliktów wydobytych w Sobiborze podczas prac archeologicznych.
Większość tych muzealiów – przedmiotów osobistych ofiar obozu – znajdzie się
na ekspozycji stałej, która zostanie urządzona w powstającym muzeum.
Budowa siedziby Muzeum i Miejsca
Pamięci w Sobiborze, największa realizowana przez nas inwestycja, rozpoczęła się w połowie 2017 roku. W ramach
pierwszego etapu wzniesiono w stanie
surowym pawilon muzealny z salą ekspozycyjną i budynek gospodarczy. Drugi
etap robót przewiduje wykończenie obydwu obiektów oraz budowę niezbędnej
do ich użytkowania infrastruktury technicznej i sanitarnej. Prace te zakończą
się w sierpniu 2019 roku.
Gotowa jest już ostateczna wersja
scenariusza wystawy dokumentującej historię obozu zagłady w Sobiborze opracowana przez zespół kuratorów
PMM i gruntownie przedyskutowana
w międzynarodowym gronie ekspertów.

W 2019 roku przygotowany zostanie
projekt jej aranżacji plastycznej i graficznej. Otwarcie ekspozycji planujemy
na wiosnę 2020 roku.
Mamy nadzieję, że w wydarzeniu tym
wezmą udział także krewni powstańców sobiborskich. Kontakty z rodzinami
więźniów, a więc drugim i trzecim pokoleniem, są dla nas wyjątkowym doświadczeniem, czego dowodzą liczne
spotkania zorganizowane przez Muzeum
w minionym roku i obecność potomków
ocalałych na uroczystościach w Sobiborze. Coraz częściej przy takich okazjach
dzieci i wnuki generacji wojennej przekazują do zbiorów PMM pamiątki i dokumenty osobiste swoich rodziców oraz
dziadków. W 2018 roku otrzymaliśmy
archiwalne spuścizny więźniów-lekarzy:
profesora Romualda Sztaby i doktora
Jana Klonowskiego, a także kolekcję
grypsów Antoniny Grygowej, wybitnie
zasłużonej w dziele niesienia pomocy
więźniom KL Lublin.
Te niezwykle cenne nabytki, jak również najistotniejsze wydarzenia i przedsięwzięcia zrealizowane w ubiegłym roku
przez zespół PMM i pracowników oddziałów w Bełżcu i Sobiborze, prezentuje
przekazywany Państwu Raport.
Fakt, że w 2018 roku Państwowemu
Muzeum na Majdanku przyznano po raz
kolejny wyróżnienia w organizowanym
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego i Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów konkursie
na muzealne wydarzenie roku (za wy-

stawę „Dzielnice zagłady”), konkursie
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im.
Hieronima Łopacińskiego w Lublinie na
najpiękniej wydane i wartościowe książki
dotyczące regionu lubelskiego (za katalog tej wystawy) czy plebiscycie portalu TripAdvisor w kategoriach „muzea”
i „atrakcje turystyczne”, potwierdza,
że zwiedzający, środowiska eksperckie
i opinia publiczna doceniają naszą pracę.
Serdecznie za to dziękujemy.
Dołożymy starań, aby w bieżącym
roku rezultaty naszych działań były coraz
lepsze i zdobywały uznanie publiczności
muzealnej. Jest to bowiem dla nas ważny
czas. W 2019 roku obchodzimy 75-lecie
istnienia instytucji, która – co godne
szczególnej uwagi – jest najstarszym
na świecie muzeum upamiętniającym
tragiczne wydarzenia II wojny światowej.

Tomasz Kranz
Dyrektor Państwowego
Muzeum na Majdanku
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Wydarzenia muzealne w głównej mierze zogniskowały się wokół najważniejszych rocznic związanych z funkcjonowaniem byłych niemieckich obozów
na Majdanku i w Sobiborze. Nie zabrakło również propozycji, którymi Muzeum wpisało się w ofertę kulturalną Lublina, jak udział w projekcie Sezon
Lublin. Zainteresowaniem uczestników cieszyło się spotkanie związane
z psychicznymi konsekwencjami uwięzienia w obozie, a także wrześniowe
działania wokół nowego wydania książki 485 dni na Majdanku Jerzego
Kwiatkowskiego. Zorganizowaliśmy też koncert symfoniczny na zakończenie dwuletnich obchodów 75. rocznicy eksterminacji Żydów dokonanej
przez III Rzeszę w latach 1942–1943 pod kryptonimem „Aktion Reinhardt”.

75. ROCZNICA PACYFIKACJI
WSI DZIESIĄTA
25 stycznia 1943 roku niemieckie jednostki wojskowe wysiedliły mieszkańców
wsi Dziesiąta i około setkę z nich osadziły
w obozie na Majdanku. Życie w KL Lub
lin straciło co najmniej 11 mężczyzn z tej
grupy. Z chwilą wypędzenia ludności,
cały inwentarz rekwirowano. Historię pacyfikacji szczegółowo omówił dr Krzysztof
Tarkowski, koordynator projektu upamiętniającego rocznicę. Złożyła się na niego
prezentacja wizualizacji wsi Dziesiąta,
map, dokumentów obozowych, a także
planów przeprowadzenia akcji. Swoimi
wspomnieniami odnośnie pacyfikacji podzieliła się Czesława Wójcik, córka Lud
wika i Eugenii Dyzmów, która przebywała
wraz z rodzicami w obozie.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ
PAMIĘCI O OFIARACH
HOLOKAUSTU
27 stycznia Muzeum na Majdanku zaprosiło do wspólnego uczczenia Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu mieszkańców Lublina. Prelekcja
„Opowieści ukryte w przedmiotach” zgromadziła liczne grono słuchaczy. Celem
spotkania było zaprezentowanie historii
judaików ze zbiorów Muzeum i próba zrekonstruowania codzienności ich właścicieli. Zobaczyć można było m.in.: tałesy,
filakterie, modlitewniki i inne przedmioty,
które należały do Żydów przed deportacją
do obozów.
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76. ROCZNICA ROZPOCZĘCIA
AKCJI „REINHARDT”
W nocy z 16 na 17 marca 1942 roku rozpoczęła się likwidacja niemieckiego getta
dla Żydów na Podzamczu w Lublinie. Następnego dnia w pierwszych masowych
deportacjach trafili oni do niemieckiego
nazistowskiego obozu zagłady w Bełżcu. Był to początek akcji „Reinhardt”.
16 marca na Wydziale Humanistycznym UMCS zorganizowaliśmy dwa wykłady otwarte dotyczące 76. rocznicy tych
wydarzeń. Referat poświęcony „akcjom
specjalnym” w trakcie likwidacji niemieckiego getta dla Żydów w Lublinie wygłosił Jakub Chmielewski, natomiast obraz
obozu zagłady w Bełżcu w relacjach Rudolfa Redera i Chaima Hirszmana przedstawił Jarosław Joniec.

19 marca w Muzeum i Miejscu Pamięci w Bełżcu odbyły się uroczystości
upamiętniające ofiary zagłady. Młodzież
z Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja w Lubartowie przygotowała widowisko słowno-muzyczne pt. „Niech oni
wszyscy pamiętają…”. Kanwą przedstawienia były utwory literackie oraz świadectwa ocalałych, w tym m.in. relacja
Redera, któremu udało się uciec z obozu. Całość uzupełniały utwory muzyczne
nawiązujące do tradycji żydowskiej.

XIX LITURGIA DROGI KRZYŻOWEJ
23 marca, po raz 19., przez były niemiecki obóz koncentracyjny na Majdanku przeszła procesja drogi krzyżowej.
Wzięło w niej udział kilka tysięcy lublinian i mieszkańców regionu. Wraz z nimi
modliła się grupa wiernych z Ukrainy.
Liturgię drogi krzyżowej otworzył biskup
lubelski Mieczysław Cisło. Rozważaniom
odczytywanym przy poszczególnych stacjach towarzyszyły informacje historyczne oraz relacje byłych więźniów obozu.
Liturgię zorganizowało Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej. Droga krzyżowa rozpoczęła
diecezjalne obchody Światowych Dni
Młodzieży.
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OBCHODY DNIA PAMIĘCI
O HOLOKAUŚCIE
I PRZECIWDZIAŁANIU ZBRODNIOM
PRZECIWKO LUDZKOŚCI
19 kwietnia upamiętniliśmy ofiary Flugplatzu – niemieckiego obozu pracy
w Lublinie. Gościem honorowym uroczystości był Zdzisław Badio – były
więzień KL Lublin. Obchody rozpoczęły
się od prezentacji przygotowanej przez
uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych
w Lublinie, która jednocześnie podsumowała projekt edukacyjny „Pamiętamy…
17 marca – 19 kwietnia”. W jego ramach
uczniowie przeprowadzili sondę uliczną
wśród mieszkańców Lublina sprawdzającą ich wiedzę na temat okupacji niemieckiej miasta, zgromadzili i przedstawili w formie prezentacji archiwalne
zdjęcia obozu pracy na Flugplatzu oraz
Lublina w okresie II wojny światowej,
a także nagrane wspomnienia świadków
historii. Następnie obchody przeniosły
się pod Pomnik-Bramę, gdzie złożono
kwiaty – żonkile będące symbolem pamięci o 75. rocznicy wybuchu powstania
w getcie warszawskim.

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI

SEZON LUBLIN
Po raz kolejny Państwowe Muzeum na
Majdanku wzięło udział w projekcie turystyczno-kulturalnym Sezon Lublin.
Muzeum zorganizowało następujące
wydarzenia: spotkanie z Jean Hoenninger – artystką, fotografką, która przedstawiła projekt „Krajobrazy Niepamięci”,
poświęcony miejscom masowych egzekucji w Polsce; prezentację ubioru i oznakowania więźniów obozu koncentracyjnego
na Majdanku, dostosowaną również do
potrzeb osób niewidomych i niedowidzących; wernisaż wystawy „Wysiedleńcy
z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku”, któremu towarzyszyło spotkanie ze
Stanisławą Kruszewską – świadkiem his
torii – i dr Beatą Kozaczyńską – historykiem; spacer tematyczny pod hasłem
„Sztuka za drutami” oraz oprowadzanie
po okupacyjnym Lublinie.

19 maja zorganizowaliśmy Dzień Otwartych Drzwi w Państwowym Muzeum na
Majdanku, który rozpoczynał wydarzenia zaplanowane w ramach Nocy Muzeów w Lublinie. Podczas spotkania z pracownikami Działu Muzealiów można było
poznać tajniki konserwacji i własnoręcznie, pod okiem opiekuna, przeprowadzić
wstępny proces konserwacji artefaktu.
W Archiwum uczestnicy zobaczyli dokumenty, które dotychczas nie były udostępnione szerszej publiczności. Po raz
pierwszy zaprezentowaliśmy zachowane w bardzo dobrym stanie niemieckie
nazistowskie plakaty propagandowe.
W Dziale Edukacji odbyło się spotkanie
wokół dziennika Jadwigi Ankiewicz. Ten
drogocenny dokument przetrwał wojenną
zawieruchę i jest jedynym tego typu pamiętnikiem powstałym w obozie. Ostatnim punktem programu było oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Więźniowie
Majdanka”, podczas którego można było
dowiedzieć się o kulisach powstawania
multimedialnej ekspozycji.
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I TURNIEJ MUZEALNIKÓW
W PIŁCE NOŻNEJ

PSYCHOLOGIA OFIAR – SYNDROM
KZ W DRUGIM POKOLENIU
Pobyt w obozach koncentracyjnych
u większości więźniów skutkował głęboką traumą. Zespół objawów występujących później u nich na tym podłożu został
określony przez psychologów syndromem
KZ. Specyfikę tego zjawiska i jego wpływ
na losy całych rodzin staraliśmy się wyjaśnić w trakcie spotkania zorganizowanego 24 maja. Wstępem do tematyki

był wykład dr. Krzysztofa Cieplińskiego
z KUL, który omówił istotę syndromu KZ
i jego najczęstsze objawy. Drugim gościem był syn byłego więźnia Majdanka
Adolfa Górskiego – Marek Górski, który opowiedział o swoim ojcu, jego wojennych przeżyciach i relacjach rodzinnych. Spotkanie poprowadziła Agnieszka
Kowalczyk-Nowak.

2 czerwca na boisku bocznym Areny
Lublin zorganizowaliśmy I Turniej Muzealników w Piłce Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta. Wzięły w nim udział
drużyny wystawione przez: Muzeum –
Zamek w Łańcucie, Urząd Miasta Lublin,
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Zamek Królewski w Warszawie –
Muzeum, MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie
Sp. z o.o., Państwowe Muzeum na Majdanku oraz Muzeum Lubelskie. Drużyny
rozegrały sześć meczy systemem każdy
z każdym. Oprócz nagród drużynowych
zawodnicy odebrali również nagrody
indywidualne.
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II SEMINARIUM
„HISTORIA – EDUKACJA – PAMIĘĆ”
4 czerwca, w 14. rocznicę otwarcia Muzeum i Miejsca Pamięci w Bełżcu, odbyło
się II seminarium pt. „Historia – Edukacja – Pamięć”. Celem spotkań jest prezentacja tematów dotyczących zagłady Żydów podczas II wojny światowej,
a także problematyki związanej z edukacją oraz miejscami pamięci. W tym
roku głos zabrali naukowcy z Rzeszowa,
Lublina oraz Krakowa. Uczestnicy seminarium zwiedzili wystawę poświęconą
historii obozu zagłady w Bełżcu i upamiętnienie oraz zapalili znicze w Niszy
Ohel w hołdzie ofiarom.

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR
NIEMIECKICH NAZISTOWSKICH
OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH
I OBOZÓW ZAGŁADY
14 czerwca młodzież z lubelskich szkół
wysłuchała prelekcji dotyczącej wysiedleń z Zamojszczyzny oraz uczestniczyła
w spotkaniu z Janiną Mielniczuk, która
jako dziecko została przetransportowana z Zamojszczyzny do obozu koncentracyjnego na Majdanku. Następnie byli
więźniowie KL Lublin wraz z młodzieżą przeszli pod Pomnik-Bramę, gdzie
złożyli kwiaty w hołdzie ofiarom obozu.
16 czerwca w Muzeum odbyły się projekcja filmu Wszystko dla Polski. Powstanie
Zamojskie 1942–1944 oraz bezpłatne
oprowadzanie z przewodnikiem po terenie byłego obozu.

11

RAPORT ROCZNY 2018

SPOTKANIA WOKÓŁ KSIĄŻKI
485 DNI NA MAJDANKU

74. ROCZNICA LIKWIDACJI
OBOZU KONCENTRACYJNEGO
NA MAJDANKU
Obchody rozpoczęły się mszą świętą w intencji ofiar niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego na
Majdanku. Łukasz Mrozik przygotował
prezentację poświęconą reakcjom osób,
które jako pierwsze odwiedziły KL Lublin
tuż po jego likwidacji. Przed Mauzoleum
Paweł Passini z Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie oraz ks. Marek Sapryga – proboszcz parafii pw. św. Maksy
miliana Kolbego w Lublinie – zmówili
modlitwy za pomordowanych. Uczestnicy oddali hołd ofiarom, składając kwiaty
i zapalając znicze.

W związku z nową edycją wspomnień
Jerzego Kwiatkowskiego (więcej na
str. 32) zorganizowaliśmy serię spotkań
poświęconych tej publikacji. Warsztaty,
gra terenowa i zwiedzanie z opowieścią
Jerzego Kwiatkowskiego w tle – tak wyglądały wydarzenia poświęcone sztuce
w obozie i obozowemu ruchowi oporu,
opisanymi w 485 dniach na Majdanku.
Uczestnicy warsztatów poznali historię
miejsca, mogli zobaczyć obiekty przechowywane w muzealnych magazynach,
wejść do jednego z baraków, który na co
dzień jest zamknięty dla zwiedzających,
ale przede wszystkim zostali wciągnięci w świat wspomnień Kwiatkowskiego.
W ramach gry terenowej uczestnicy, wyposażeni w materiały pomocnicze, mieli za zadanie m.in. napisać wiadomość
o sytuacji w KL Lublin, jaka przeszłaby
przez cenzurę kancelarii obozowej.
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WYDARZENIA

75. ROCZNICA POWSTANIA WIĘŹNIÓW NIEMIECKIEGO
NAZISTOWSKIEGO OBOZU ZAGŁADY W SOBIBORZE
14 października krewni byłych więźniów
obozu zagłady w Sobiborze, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, ambasadorowie i dyplomaci
spotkali się w Muzeum i Miejscu Pamięci w Sobiborze, aby upamiętnić bunt
i ucieczkę osadzonych. W czasie obchodów za męstwo i bohaterską postawę w czasie powstania Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
pośmiertnie odznaczono Lejbę Felhend
lera – jednego z przywódców ruchu
oporu w obozie. Odznaczenie odebrał
siostrzeniec, prof. Nicholas Kittrie. List

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy skierowany do uczestników
uroczystości odczytał minister Wojciech
Kolarski. Główne przemówienie wygłosił
Wiceprezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr hab. Piotr
Gliński. Następnie uczestnicy ceremonii
złożyli wieńce i znicze na skraju polany
masowych grobów. Po części oficjalnej
goście zapoznali się z wystawą „Wydobyte z popiołów”, albumem z muzealiami
sobiborskimi i broszurą o Felhendlerze
(więcej na str. 34).
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Obchody 75. rocznicy powstania
więźniów niemieckiego nazistowskiego
obozu zagłady w Sobiborze
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Akcja „Reinhardt” była planową
eksterminacją ludności
żydowskiej w Generalnym
Gubernatorstwie. Rozpoczęła
się w nocy z 16 na 17 marca
1942 roku wysiedleniami
z getta na lubelskim
Podzamczu i trwała do
listopada 1943 roku.

75. ROCZNICA AKCJI „ERNTEFEST”

PROJEKCJA FILMU
UCIECZKA Z SOBIBORU
17 października odbyła się projekcja filmu pt. Ucieczka z Sobiboru – dramatu wojennego z 1987 roku o powstaniu
więźniów obozu zagłady w Sobiborze
pod przywództwem Aleksandra Peczerskiego i Lejby Felhendlera. Towarzyszyła jej dyskusja, którą poprowadził Jakub Chmielewski z Działu Naukowego
Państwowego Muzeum na Majdanku.
Wydarzenie zorganizowane w Chatce
Żaka w Lublinie było częścią obchodów
75. rocznicy wybuchu powstania więźniów niemieckiego nazistowskiego obozu
zagłady w Sobiborze.

Złożeniem wieńców i zapaleniem zniczy przedstawiciele władz miejskich
i wojewódzkich, lubelskiej społeczności
żydowskiej, młodzież z Polski i Izraela
wraz z nauczycielami i rodzicami upamiętnili Żydów rozstrzelanych podczas
masowej egzekucji przeprowadzonej
pod kryptonimem „Erntefest”. Uczniowie z VII Gimnazjum w Lublinie odczytali
nazwiska i krótkie informacje dotyczące
kilkudziesięciu osób spośród zamordowanych. 3–4 listopada 1943 roku Niemcy rozstrzelali na Lubelszczyźnie około
42 tysiące osób narodowości żydowskiej.
Egzekucje odbyły się w obozie koncentracyjnym na Majdanku i obozach pracy
w Trawnikach i Poniatowej.

KONCERT „PAMIĘCI
OFIAR ZAGŁADY”
4 listopada zorganizowaliśmy we współpracy z Filharmonią Lubelską im. Henryka
Wieniawskiego koncert symfoniczny „Pamięci Ofiar Zagłady”. Wydarzenie wieńczyło dwuletnie obchody 75. rocznicy
„Aktion Reinhardt”. Uczestnicy koncertu wysłuchali utworów Mieczysława Weinberga, Ernesta Blocha oraz Bohuslava
Martinů w wykonaniu lubelskich filharmoników z udziałem skrzypaczki Irminy Trynkos pod batutą Piotra Wajraka.
Koncertowi towarzyszyła wystawa prac
Józefa Richtera „Rysunki na strzępach
życia” przedstawiająca sceny nazistowskich prześladowań i zagłady Żydów na
Lubelszczyźnie.
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Na zdjęciach:
1. Byli więźniowie obozu na
Majdanku podczas uroczystości
w dniu 14 czerwca
2. Młodzież izraelska uczestniczy
w upamiętnieniu ofiar akcji „Erntefest”
3. Oprowadzanie szlakiem
okupacyjnego Lublina
4. Spotkanie z Jean Hoenninger
w ramach Sezonu Lublin
5. Prezentacja wystawy
„Wydobyte z popiołów”.
Na zdjęciu Anna Surdacka
6. Koncert „Pamięci Ofiar Zagłady”
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BUDOWA MUZEUM
W SOBIBORZE

Trwają roboty budowlane w muzeum-miejscu pamięci na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze.
Budowa siedziby muzeum i nowe
zagospodarowanie przestrzenne to
przedsięwzięcie o charakterze międzynarodowym, koordynowane przez Komitet Sterujący. Powstał on w 2008 roku
i składa się z przedstawicieli czterech
państw: Polski, Holandii, Słowacji i Izraela. Od 2015 roku funkcję przewodniczącego Komitetu pełni Jarosław Sellin
sekretarz stanu w MKiDN.
W 2013 roku Państwowe Muzeum na
Majdanku zorganizowało i rozstrzygnęło
międzynarodowy konkurs architektoniczny na projekt muzeum. Jego realizację
rozpoczęto w 2016 roku. W ramach
pierwszego etapu budowy zabezpieczono polanę mogił, która została pokryta

geowłókniną i warstwą białych kamieni.
W stanie surowym wzniesiono budynek
muzealny, w którym prezentowana będzie
wystawa stała, oraz budynek gospodarczy niezbędny do prawidłowego funkcjonowania przyszłej instytucji muzealnej.
W lipcu 2018 roku Państwowe Muzeum na Majdanku rozpoczęło drugi
etap budowy, który zakłada wykończenie budynku muzealnego wraz infrastrukturą techniczną (parkingi, przyłącza
wodno-kanalizacyjne itp.) do sierpnia
2019 roku. Będzie można wówczas przystąpić do montażu ekspozycji stałej, której otwarcie planowane jest na wiosnę
2020 roku.
Zespół pracowników (w składzie:
Krzysztof Banach, dr Tomasz Kranz
i dr hab. Dariusz Libionka) opracował
scenariusz wystawy. Dokument otrzymał

pozytywne oceny recenzentów naukowych: prof. Stephana Lehnstaedta i prof.
Andrzeja Żbikowskiego. Był również
przedmiotem dyskusji w międzynarodowym gronie ekspertów reprezentujących
państwa obecne w Komitecie Sterującym. Zgodnie z przyjętą koncepcją
wystawa ma przede wszystkim dokumentować historię obozu. Opisuje sposób jego funkcjonowania jako ośrodka
masowej eksterminacji, przedstawia te
wydarzenia w szerszej perspektywie his
torycznej oraz w kontekście jednostkowych losów. W jej centrum znajdą się
muzealia pozyskane podczas prac archeologicznych, które są materialnymi
i symbolicznymi nośnikami pamięci o żydowskich dzieciach, kobietach i mężczyznach zamordowanych w Sobiborze
w latach 1942–1943.
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ZBIORY

W zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku znajdują się setki tysięcy zabytków, a także dokumenty związane z funkcjonowaniem KL Lublin
oraz obozów zagłady w Bełżcu i Sobiborze. Dzięki ofiarności rodzin byłych
więźniów i innych osób, dla których ważne jest godne upamiętnienie ofiar
tych miejsc, kolekcje te stale się powiększają.

DARY OD RODZIN BYŁYCH
WIĘŹNIÓW MAJDANKA
Rok 2018 stał w Muzeum pod znakiem
niezwykle cennych przekazów od rodzin
byłych więźniów Majdanka. Szczególnie
wzbogaciło się muzealne archiwum, które
otrzymało w darze 366 oryginalnych dokumentów i fotografii związanych z funkcjonowaniem KL Lublin, a także z losami
osadzonych w nim osób.
Najliczniejszą ofiarowaną kolekcję
stanowią 204 grypsy wysyłane z obozu na Majdanku do Antoniny Grygowej – lubelskiej patriotki i działaczki
społecznej, która od początku II wojny
światowej bezinteresownie angażowała
się w pomoc osadzonym. Nośniki listów
to: niezadrukowane brzegi gazet, kartki
z notesu, strzępki papieru pakowego czy
bibułki papierosowe, na których osadzeni
w KL Lublin informowali głównie o swoim stanie zdrowia czy sytuacji w obozie.

Ważnym przekazem była również
kolekcja 64 dokumentów, fotografii
i pamiątek związanych z Janem Klonowskim – lekarzem, który jako więzień
Majdanka organizował obozową aptekę.
Wśród nich znajdziemy: akt urodzenia,
świadectwa gimnazjalne, świadectwo
dojrzałości, dyplom ukończenia studiów,
zaświadczenia o zatrudnieniu, legitymacje lekarskie i wojskowe, listy wysyłane
do rodziny z różnych obozów koncentracyjnych czy zdjęcia przedstawiające
dr. Klonowskiego.
Zbiory Muzeum wzbogaciły też 82
świadectwa dotyczące losów innego
więźnia KL Lublin. Kurt Wojciech Szczudło wysyłał grypsy z Majdanka. W kolekcji znajdują się też: listy z okresu
przed uwięzieniem w obozie, fotografie
rodzinne, dokumenty tożsamości i róż-

nego rodzaju zaświadczenia, a ponadto zawiadomienie o zgonie osadzonego
w KL Lublin wystawione przez parafię
św. Pawła w Lublinie. Cenny zbiór uzupełnia maszynopis wspomnień żony
Kurta Wojciecha, Leokadii Szczudło,
poświęcony historii rodziny Szczudłów
w czasie II wojny światowej.
Podczas jednego ze spotkań w ramach cyklu „Majdanek w pamięci rodzinnej” (więcej na str. 37) Muzeum
otrzymało pamiątki po profesorze Romualdzie Sztabie – więźniu KL Lublin, który
objął funkcję lekarza w obozowym rewirze. Kolekcja obejmuje: bruliony z zapiskami profesora, nakaz aresztowania,
świadectwo dojrzałości, zawiadomienie
o przyjęciu na studia medyczne, dyplom
lekarza, tekst przysięgi lekarskiej i zegarek, który służył mu przez całe życie.
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4840

kart ewidencyjnych założono do
zbiorów muzealnych w 2018 roku

15 507

zdjęć dokumentujących działalność
PMM wykonano w 2018 roku

NOWE MUZEALIA
W ZBIORACH PMM

Pozostałe cenne dary to:
– zawiadomienie o śmierci Tomasza
Podskarbiego;
– dwie karty pocztowe wysłane
z KL Lublin przez Roberta Skrzypczaka oraz przedstawiająca go
fotografia;
– karta pocztowa wysłana z KL Lublin
przez Czesława Golonkę;
– walizka drewniana wykonana przez
Stanisława Węcławika pod koniec 1943 roku w fabryce amunicji
w Berlinie;
– fotografia Franciszka Głowiaka, byłego więźnia KL Lublin;
– praca maturalna Zbigniewa Rudnickiego zawierająca wspomnienia Anny Biel, byłej więźniarki
Majdanka.

Do muzealnego inwentarza wpisano
68 przedmiotów znalezionych w trakcie
prac remontowych i porządkowych prowadzonych na terenie byłego obozu na
Majdanku. To m.in.: podkówki do butów,
guziki, aluminiowy kubek, szczoteczka
do zębów, talerz porcelanowy, nożyczki,
różaniec, menażka z wygrawerowanymi
inicjałami czy wykonana ręcznie lufka do
papierosów.
W zbiorach Państwowego Muzeum
na Majdanku znajduje się prawie sześć
tysięcy muzealiów sobiborskich pozyskanych podczas badań archeologicznych trwających od kilkunastu lat.
W 2018 roku kolekcja ta powiększyła
się o kolejnych 308 obiektów.
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Na zdjęciach:
1. Marta Grudzińska udziela wywiadu
do reportażu poświęconego
Antoninie Grygowej
2. Zapiski prof. Romualda Sztaby
3. Kolekcja pamiątek po
Wojciechu Szczudle
4. Łyżka znaleziona podczas badań
archeologicznych w Sobiborze
5. Nagrywanie wspomnień
Antoniego Klonowskiego
6. Zegarek należący do
prof. Romualda Sztaby
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KONSERWACJA

Buty ofiar akcji „Reinhardt”, przedmioty związane z życiem i pracą więźniów, rzeczy osobiste czy narzędzia terroru – zbiory Muzeum liczą około
300 tysięcy artefaktów związanych z historią niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Pod opieką PMM znajdują się ponadto znaleziska
pochodzące z badań archeologicznych prowadzonych na terenie byłego
niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze. Są one sukcesywnie poddawane konserwacji. W 2018 roku, oprócz nich, zabezpieczono również m.in.
książki i fotografie archiwalne.

ZABEZPIECZENIE RELIKTÓW
SOBIBORSKICH
Zabytki pozyskane podczas badań archeologicznych trwających w Sobiborze od
2000 roku podlegają systematycznie prowadzonym zabiegom konserwatorskim
wykonywanym w pracowni PMM lub
przez firmy zewnętrzne. W 2018 roku
konserwacji poddano 1197 obiektów,
wśród których przeważały przedmioty osobistego użytku, m.in.: scyzoryki,
noże, sztućce, menażki, maszynki do
golenia, klucze, zapalniczki, otwieracze
do konserw czy tubki po lekarstwach lub
kosmetykach. Wśród zachowanych reliktów pojawiły się także łuski karabinowe
i pistoletowe oraz drut kolczasty.
Muzealia przed zabezpieczeniem pokryte były nawarstwieniami korozyjnymi

KONSERWACJA KSIĄŻEK

i zabrudzeniami powstałymi w wyniku długotrwałego pozostawania w ziemi. Celem działań było powstrzymanie
szkodliwych procesów przebiegających w obiektach oraz zachowanie ich
autentyczności.

Muzeum poddało konserwacji pełnej
51 książek ze zbiorów historycznych,
w tym 27 modlitewników. Wszystkie
obiekty zostały znalezione na terenie
obozu na Majdanku po jego likwidacji.
Są to książki pisane w językach: polskim,
francuskim, węgierskim, niemieckim,
holenderskim i hebrajskim. Wśród nich
trafiła się prawdziwa rzadkość – jedyna
w zbiorach książeczka dla dzieci w języku polskim.
Posiadanie książek było w obozie zabronione i karane, dlatego też więźniowie zmuszeni byli starannie je ukrywać,
by nie narazić się na szykany. Ponadrywane, pozaginane, pozalewane karty po
zabiegach konserwacji zachowują swój
autentyczny wygląd. Można na nich znaleźć wykonane odręcznie zapiski, uwagi,
daty, dedykacje. Pomiędzy karty powkładane były listy, a nawet zawinięty w bibułkę pukiel włosów.
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FOTOGRAFIE ARCHIWALNE

REMONTY OBIEKTÓW
ZABYTKOWYCH

przedmiotów związanych
z funkcjonowaniem KL Lublin
poddano w 2018 roku konserwacji
pełnej, w tym m.in.:

garnków

menażki

W zasobie archiwalnym Państwowego
Muzeum na Majdanku znajduje się wyjątkowa kolekcja licząca blisko 800 prywatnych zdjęć znalezionych po wojnie na
terenie obozu koncentracyjnego na Majdanku oraz obozu pracy na Flugplatzu
w Lublinie. 328 spośród nich poddano
w 2018 roku zabiegom konserwatorskim
polegającym na odseparowaniu fotografii od kart albumu, w którym się znajdowały, a także wzmocnieniu zdjęć i przywróceniu ich elastyczności. Podczas prac
okazało się, że na rewersach niektórych
z nich znajdują się interesujące zapisy, na
podstawie których możliwa jest identyfikacja osób oraz miejsca i czasu wykonania danego zdjęcia.

przykrywek

manierka

tarka

czajników

dzbanków

baniek na mleko

konewka

podkowa

Wśród budynków zabytkowych najszerzej
zakrojone prace konserwacyjne przeszedł
barak nr 22. Obejmowały one m.in.: wymianę i naprawę krokwi oraz deskowania blatów dachowych, wymianę pokrycia dachowego oraz naświetli, wymianę
i rekonstrukcję zewnętrznej warstwy blatów ściennych, wypoziomowanie ściany
fundamentowej oraz posadzki czy impregnację elementów konstrukcyjnych. Barak nr 22 zlokalizowany jest na dawnym
III polu więźniarskim.

1

wazon
posrebrzany

18

misek Kgl. Waffen
SS Lublin
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Na zdjęciach:
1. Książka ze zbiorów PMM po
zabiegach konserwatorskich
2. Remont baraku nr 22
3. Konserwator Mirosław
Rolla przy pracy
4. Etui na okulary odnalezione
podczas prac archeologicznych
w Sobiborze
5. Poddana konserwacji
książeczka dla dzieci
6. Kolekcja fotografii po zabiegach
konserwatorskich
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WYSTAWY

Działalność wystawiennicza dotykała zarówno tematyki związanej z przestrzenią obozu na Majdanku, jak i losów osób osadzonych w KL Lublin.
Ważnym punktem była też wystawa zorganizowana w ramach obchodów
75. rocznicy buntu więźniów obozu zagłady w Sobiborze. Łącznie powstały
cztery wystawy, a jedną prezentowano za granicą.

„WYDOBYTE Z POPIOŁÓW”

„PRZESTRZEŃ PAMIĘCI.
TOPOGRAFIA KL LUBLIN A TEREN
MUZEUM NA MAJDANKU”

„WYSIEDLEŃCY
Z ZAMOJSZCZYZNY
W OBOZIE NA MAJDANKU”
28 kwietnia odbył się wernisaż wystawy dotyczącej tragicznych losów mieszkańców Zamojszczyzny osadzonych
w KL Lublin w czerwcu i lipcu 1943 roku.
Na ekspozycję składały się fotografie archiwalne i dokumenty historyczne, z których wiele pochodziło z prywatnych kolekcji rodzin byłych więźniów Majdanka.
Całość dopełniały zdjęcia przedmiotów
związanych z pobytem mieszkańców Zamojszczyzny w obozie oraz fragmenty ich
wspomnień. Wystawę opracowali: Marta Grudzińska, Anna Wójcik i Krzysztof
Banach.

Wystawa poświęcona jest zmianom przestrzeni, którą w czasie wojny zajmował
niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny na Majdanku. Na ekspozycji znajduje się 13 map i planów, 22 fotografie
i dokumenty oraz 14 wizualizacji wykonanych techniką akwarelową, które ilustrują m.in., dlaczego doszło do zniszczenia
części historycznej substancji budowlanej byłego obozu oraz które jej elementy
zachowano w przestrzennym ukształtowaniu miejsca pamięci. Autorami scenariusza są dr Krzysztof Tarkowski i Lech
Remiszewski.

Prezentacja wystawy odbyła się 14 października, podczas obchodów 75. rocznicy powstania więźniów w niemieckim
nazistowskim obozie zagłady w Sobiborze. Znalazło się na niej 180 muzealiów
pozyskanych podczas badań archeologicznych prowadzonych na terenie miejsca pamięci. Wśród zabytków obejrzeć
można było przedmioty osobiste należące do ofiar, elementy wyposażenia obozu
i obiekty związane ze sprawcami. Ekspozycji towarzyszył album o tym samym
tytule (więcej na str. 34). Za koncepcję
i realizację wystawy odpowiadały: Wiesława Zlot, Anna Surdacka, Aleksandra
Szymula i Małgorzata Zajączkowska.
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447 900

osób odwiedziło wystawy czasowe
przygotowane przez Muzeum

MUZEUM LAUREATEM
SYBILLI 2017

WYSTAWY OBJAZDOWE
Niemieckojęzyczną wersję wystawy
„Przybyli do getta… Odeszli w nieznane…” zaprezentowano w tym roku w Muzeum Mahnmal St. Nikolai w Hamburgu
oraz w Topographie des Terrors w Berlinie, gdzie zapoznała się z nią rekordowa
liczba ponad 250 tysięcy osób. Ekspozycję po raz pierwszy udostępniono szerokiej publiczności w 2012 roku w Muzeum
na Majdanku na 70. rocznicę akcji „Reinhardt”. Ukazuje ona aspekty i okoliczności masowego mordu na Żydach polskich
i zagranicznych dokonanego w ramach
tej zbrodniczej operacji.

1055 osób obejrzało wystawę „Res
non humana – rzecz nieludzka. Okupacja
niemiecka Zamojszczyzny 1939–1944”.
Mobilna ekspozycja prezentowana była
m.in. w: Domu Pomocy Społecznej dla
Kombatantów w Biłgoraju, Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał w Zamościu czy
Gimnazjum im. Bohaterów Września
1939 r. w Narolu. Wernisażom towarzyszyły wykłady i warsztaty.

Jury XXXVIII Konkursu na Wydarzenie
Muzealne Roku Sybilla 2017 w kategorii „Przedsięwzięcia o tematyce martyro
logicznej” przyznało wyróżnienie Państwowemu Muzeum na Majdanku za
wystawę plenerową „Dzielnice zagłady”.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się
21 maja w Muzeum Narodowym w Warszawie. Konkurs Sybilla, organizowany
przez Narodowy Instytut Muzealnictwa
i Ochrony Zbiorów, ma na celu wyróżnienie najwybitniejszych dokonań w obszarze działalności muzealnej. Wystawa
autorstwa Krzysztofa Banacha była prezentowana w 75. rocznicę rozpoczęcia
likwidacji niemieckich gett dla Żydów
w Lublinie. Znalazły się na niej zdjęcia
i dokumenty historyczne z archiwów polskich i zagranicznych oraz kolekcji prywatnych, a także fragmenty relacji.
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Na zdjęciach:
1. Prezentacja wystawy „Res
non humana…” w szkole
podstawowej nr 4 w Zamościu
2. Fragment wystawy
„Wydobyte z popiołów”
3. Wiesława Zlot przy wystawie
„Wydobyte z popiołów”
4. Wernisaż ekspozycji
„Przestrzeń pamięci”
5. Uroczystość wręczenia
nagród Sybilla 2017
6. Janina Buczek-Różańska
zwiedzająca wystawę
o wysiedleńcach z Zamojszczyzny
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WYDAWNICTWA

Działaniami wydawniczymi w tym roku staraliśmy się przede wszystkim powiększyć grono odbiorców publikacji Państwowego Muzeum na Majdanku.
Poszerzyliśmy ofertę językową naszych przewodników i planów zwiedzania.
Z okazji 75. rocznicy buntu więźniów w tym obozie zagłady oddaliśmy do
rąk czytelników album reliktów sobiborskich. Nie zabrakło też edycji najważniejszych dla Majdanka wspomnień czy opracowania poświęconego
edukacji. Łącznie wydaliśmy siedem nowych wersji przewodników i planów
zwiedzania, dwie pozycje książkowe, album, broszurę i trzy e-booki.

Jerzy Kwiatkowski
485 dni na Majdanku
Nowe wydanie obozowej relacji bazuje
na maszynopisie z 1945 roku, wolnym od
cenzury i głębokich zmian redakcyjnych.
Spisane wspomnienia obejmują pobyt
Jerzego Kwiatkowskiego w Konzentrationslager Lublin, gdzie trafił po aresztowaniu przez Niemców za współpracę
z Armią Krajową. Edycję poprzedziły roz-

ległe kwerendy archiwalne w Polsce i za
granicą (Instytut Hoovera w USA), czego efektem jest obszerne studium na temat biografii autora i historii wydawniczej
tekstu. W książce znajdują się również
publikowane po raz pierwszy fotografie
Jerzego Kwiatkowskiego, a także dokumenty obozowe.
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20 czerwca w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie książkę przedstawili:
jej redaktor naukowy Wojciech Lenarczyk oraz edytor i redaktor językowa
dr Dorota Niedziałkowska. Głos zabierali
także goście: dr hab. Marek Sioma (Zakład Historii Najnowszej UMCS), Maciej
Sobieraj (IPN), dr hab. Dariusz Pachocki
(Katedra Tekstologii i Edytorstwa KUL)
oraz Maria Wiśnioch-Filo (przewodniczka PTTK).

11 września w Domu Spotkań z His
torią w Warszawie o książce dyskutowali: dr Dorota Niedziałkowska; dr Maciej
Siekierski, kustosz zbiorów europejskich
Instytutu Hoovera; Zbigniew Gluza,
dziennikarz, wydawca, twórca ośrodka
„Karta”; dr Bartłomiej Krupa z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii
Nauk. Gościem specjalnym był dyrektor
Hoover Institution Library and Archives
przy Uniwersytecie Stanford, dr Eric
Wakin.

Współpraca z Instytutem Hoovera zaowocowała podpisaniem listu intencyjnego w sprawie wydania przez
Hoover Press anglojęzycznej wersji
wspomnień Kwiatkowskiego w Stanach
Zjednoczonych.
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Wydobyte z popiołów
red. Tomasz Kranz
Album zawiera blisko 100 fotografii
przedmiotów osobistych ofiar niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze wydobytych podczas prac archeologicznych.
Poza danymi katalogowymi i informacją, gdzie zostały odnalezione, starano
się zrekonstruować poprzez ich historię
zbiorowy portret ofiar. Publikacja to nie
tylko zdjęcia, ale również informacje dotyczące funkcjonowania SS-Sonderkommando Sobibor. Zawiera wstęp redaktora,
zarys historii obozu autorstwa Dariusza
Libionki, listę miejscowości, skąd kierowano transporty, oraz zdjęcie lotnicze
terenu obozu z maja 1944 roku. Album
został wydany w polsko-angielskiej wersji językowej.

Adam Kopciowski
Lejba (Leon) Felhendler.
Szkic biograficzny
Na obchody 75. rocznicy powstania więźniów w niemieckim nazistowskim obozie
zagłady w Sobiborze przygotowaliśmy
broszurę o polskim przywódcy buntu. Autor zebrał wszelkie dostępne informacje
o Lejbie Felhendlerze (1910–1945), jego
życiu przed wojną, działaniach w obozowym ruchu oporu, a także losach po
ucieczce i wyzwoleniu. Publikację w polsko-angielskiej wersji językowej ilustrowano rzadko reprodukowanymi zdjęciami.

Pedagogika pamięci. O teorii
i praktyce edukacji w muzeach
martyrologicznych
red. Tomasz Kranz
Przedmiotem książki jest analiza polskiej,
niemieckiej i austriackiej perspektywy pedagogicznej, spojrzenia na istotę pedagogiki pamięci jako najbardziej spójnej
ideowo i rozwiniętej metodologicznie
koncepcji dydaktycznej oraz inspirującej teorii dla historycznego uczenia się
w autentycznych miejscach zbrodni. Publikacja stanowi ponadto ważny impuls
do dyskusji o potencjale, szansach i aktualnych wyzwaniach edukacji historycznej w poobozowych miejscach pamięci.
Oprócz artykułów teoretyków, zawiera
dodatkowo wypowiedzi uczniów, nauczycieli i pedagogów muzealnych na temat
znaczenia i sensu doświadczania przeszłości, a także niekonwencjonalnych
metod i praktyk edukacyjnych.
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MUZEUM W LICZBACH

632

egzemplarze wspomnień 485 dni na
Majdanku Jerzego Kwiatkowskiego
sprzedaliśmy w 2018 roku

NAGRODY ZA PUBLIKACJE
MUZEALNE

PUBLIKACJE DLA ZWIEDZAJĄCYCH
Od 2018 roku dla odwiedzających Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu dostępny jest nowy plan zwiedzania w wersji
polskiej i angielskiej, a Muzeum na Majdanku – w wersji hebrajskiej. W publikacji oprócz mapy terenu znajdziemy podstawowe informacje dotyczące
funkcjonowania obozów. Przewodnik po
obiektach historycznych Marii Wiśnioch
wydaliśmy we francuskiej, hebrajskiej,
niemieckiej i rosyjskiej wersji językowej.
Przewodnik zawiera opisy historyczne zarówno obiektów zachowanych do dzisiaj,
jak i miejsc, których zabudowa została
zniszczona lub zdemontowana.

Drugi rok z rzędu publikacja Państwowego Muzeum na Majdanku zdobyła Wawrzyn Pawła Konrada w konkursie Książka
Roku organizowanym przez Wojewódzką
Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Tym razem jury
nagrodziło album Dzielnice zagłady. Niemieckie getta dla Żydów w okupowanym
Lublinie Krzysztofa Banacha. Jest to katalog plenerowej wystawy historycznej
Muzeum dokumentującej dzieje dwóch
gett istniejących w Lublinie w latach
1941–1942. Album zawiera ponad 150
unikalnych, często niepublikowanych dotąd fotografii i dokumentów oraz prawie
70 fragmentów relacji świadków historii.
Nominację do Nagrody Historycznej
im. Kazimierza Moczarskiego otrzymała natomiast książka Zagłada Żydów
w Generalnym Gubernatorstwie Dariusza Libionki. Znalazła się ona w gronie
dziesięciu najlepszych książek historycznych roku.

E-BOOKI
W tym roku nasze najważniejsze publikacje książkowe wydaliśmy również w formie elektronicznej. Starając się nadążać
za nowymi trendami, a jednocześnie
chcąc dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, do oferty księgarni wprowadziliśmy trzy e-booki. W wersji elektronicznej przygotowaliśmy: wspomniane
wcześniej 485 dni na Majdanku oraz
Pedagogikę pamięci. O teorii i praktyce
edukacji w muzeach martyrologicznych,
a także niemieckojęzyczne opracowanie
Zur Pädagogik der Erinnerung. Bedingungen, Ziele und Methoden historischer
Bildung in Gedenkstätten zawierające
zbiór artykułów poświęconych działalności edukacyjnej prowadzonej w muzeach
powstałych na terenie dawnych niemieckich obozów.
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MAJDANEK
W PAMIĘCI
RODZINNEJ

FILM I SPOTKANIE Z BLISKIMI
Od projekcji filmu Zacheusz poświęconego losom polskiego więźnia politycznego
Majdanka rozpoczęło się spotkanie zorganizowane 22 lutego. Zacheusz Pawlak – harcerz, żołnierz Armii Krajowej,
więzień kilku niemieckich nazistowskich
obozów koncentracyjnych – ponad 20 lat
po wojnie w książce pod tytułem Przeżyłem opisał swoje wspomnienia z tragicznych lat niewoli. W 2017 roku na ich podstawie radomski Ośrodek Kultury i Sztuki
„Resursa Obywatelska” zrealizował fabularyzowany film dokumentalny, o którego
powstawaniu opowiedzieli reżyserzy Piotr
Buczak i Paweł Puton. Uzupełnieniem
opowieści o wojennych i powojennych
losach Zacheusza Pawlaka była rozmowa z jego najbliższymi – bratem Zdzisławem Pawlakiem, siostrzenicą Barbarą
Chmielewską oraz przyjacielem Wojciechem Stanem. Spotkanie poprowadził
Marek Duda.

Wobec odchodzenia pokolenia świadków II wojny światowej głos w opowieści o tragicznych wydarzeniach okupacji przejmują ich potomkowie.
Podczas spotkań z cyklu „Majdanek w pamięci rodzinnej” przybliżamy
sylwetki byłych więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku, których postawy w KL Lublin szczególnie pozytywnie zapisały się
w pamięci współwięźniów. Narratorami tych historii są najbliższe im osoby –
dzieci, wnukowie, przyjaciele, którzy w swoich opowieściach wiele uwagi
poświęcają także powojennym losom bohaterów spotkań i ich codziennemu
życiu. Nawiązywanie i pielęgnowanie relacji z rodzinami odchodzącego
pokolenia byłych więźniów obozu podtrzymuje pamięć o niezwykłych postaciach okresu okupacji.
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ZADUSZKI MAJDANKOWSKIE

OPOWIEŚĆ O OJCU I CENNY DAR
12 września Muzeum gościło Ewę Sztabę-Chmielarz, córkę profesora Romualda
Sztaby – więźnia niemieckich obozów
koncentracyjnych: na Majdanku, w Auschwitz, Gross-Rosen i Litomierzycach.
Podczas spotkania w gmachu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zaprezentowana została „jedna z piękniejszych
sylwetek Majdanka” – jak opisywali Sztabę współwięźniowie. Sylwetkę profesora,
a także jego wkład w ratowanie więźniów
Majdanka, przedstawiła prowadząca spotkanie Marta Grudzińska. Natomiast Ewa
Sztaba-Chmielarz opowiedziała zebranym o swoim ojcu poprzez zaprezen-

towanie jego osobistych refleksji dotyczących otaczającej go rzeczywistości,
które zawarł w czterech brulionach z lat
1956–1982. Niezmiernie wzruszającym
momentem było podarowanie przez panią Ewę wspomnianych wyżej notatników oraz dokumentów i innych pamiątek
osobistych należących do profesora do
muzealnego archiwum.

15 listopada w Muzeum na Majdanku
wspominano Saturninę Malmową, inicjatorkę pomocy więźniom osadzonym
w obozie. Na spotkaniu Anna Wójcik
przedstawiła sylwetkę Saturniny Malmowej, jej okupacyjne losy, działania
konspiracyjne i sposoby niesienia przez
nią pomocy więźniom Majdanka. Goście
mogli wysłuchać relacji rodziny bohaterki spotkania: Anny Malm (żony wnuka),
Grzegorza Malma (wnuka) oraz Jakuba
Budziszewskiego (kuzyna). Zaprezentowane zostały również oryginalne grypsy więźniów, fotografie oraz przedmioty,
które Saturnina Malmowa otrzymała od
wdzięcznych współwięźniów.
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Zajęcia edukacyjne prowadzone są na podstawie wypracowanej przez
nas koncepcji dydaktycznej o nazwie pedagogika pamięci. Jej celem,
oprócz przekazywania rzetelnej wiedzy, jest rozwój myślenia historycznego, kształtowanie postaw moralnych i patriotycznych oraz refleksja nad
współczesnym znaczeniem i sensem doświadczeń z przeszłości. W tym
duchu organizujemy projekty dla: młodzieży szkolnej, studentów z Polski
i zagranicy, doktorantów, nauczycieli, członków różnych grup zawodowych.
Przyjmujemy wolontariuszy z wielu krajów, otwieramy się z naszą ofertą
edukacyjną na osoby niepełnosprawne.

WOLONTARIUSZE W MUZEUM
Państwowe Muzeum na Majdanku jest
otwarte na wolontariuszy i praktykantów chcących poznać funkcjonowanie
placówki oraz spotkać się z żywą historią. W tym roku największą grupę z nich
stanowiła niemiecka młodzież z Federalnego Wolontariatu (Bundesfreiwilligendienst). W trakcie pobytu poznali oni
teren oraz historię byłego obozu i zapoznali się z funkcjonowaniem Muzeum.
Odwiedzili nas również studenci z Polski, Niemiec i Ukrainy. Gościliśmy dwóch
praktykantów z firmy Daimler AG, którzy uczestniczyli w spotkaniu Polskiego
Związku Byłych Więźniów Politycznych
Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Okręg w Lublinie. Przygotowali oni również prezentację dotyczącą
rewiru i lekarzy w obozie. Roczny staż
w Muzeum rozpoczęło dwoje wolontariuszy z Austrii (Stowarzyszenie Gedenkdienst) i Niemiec („Akcja Znak Pokuty –
Służba dla Pokoju”).

ZAJĘCIA DLA FUNKCJONARIUSZY
SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Dyrektorzy i funkcjonariusze Aresztu
Śledczego z Krasnegostawu i Zakładu
Karnego w Opolu Lubelskim uczestniczyli w warsztatach „Sprawcy z obozu
na Majdanku. Zwyczajni ludzie czy fanatyczni mordercy?”, które odbyły się
w Państwowym Muzeum na Majdanku w dniach 23 i 30 stycznia. Zajęcia
przybliżyły uczestnikom historię byłego
obozu, dając jednocześnie możliwość
poszerzenia wiedzy z zakresu psychologii sprawców oraz zbrodni popełnionych
na tle ideologicznym i rasistowskim. Bardzo ważna dla funkcjonariuszy była dyskusja wokół pytania, dlaczego zwyczajni
ludzie dokonują masowych mordów, nie
tylko w kontekście historycznym, ale także w odniesieniu do aktualnych wydarzeń
związanych z przestępstwami motywowanymi mową nienawiści czy współczesnym rasizmem.

DIALOG KULTUR PAMIĘCI
W dniach 22–25 maja odbyło się polsko-niemieckie seminarium dla nauczycieli zatytułowane „Pozaszkolna edukacja
w miejscach pamięci w Polsce i w Niemczech”. Było ono efektem współpracy
Państwowego Muzeum na Majdanku
i Domu Konferencji w Wannsee w Berlinie. Gościliśmy 14 nauczycieli z Polski
i z Niemiec, którzy mieli za zadanie poznać miejsca pamięci na terenie dawnego dystryktu lubelskiego i przeprowadzić
dyskusję o nauczaniu z wykorzystaniem
potencjału edukacyjnego tych miejsc.
Zwiedzili oni Lublin szlakiem śladów
okupacyjnych, zobaczyli teren byłego
niemieckiego nazistowskiego obozu kon-
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DŁUGI CIEŃ PRZESZŁOŚCI
WSPÓŁPRACA PAŃSTWOWEGO
MUZEUM NA MAJDANKU I LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. STANISŁAWA
STASZICA W LUBLINIE

centracyjnego na Majdanku, wysłuchali
wykładu „Historyczne uczenie się w autentycznych miejscach pamięci. Pedagogika pamięci jako koncepcja dydaktyczna” i dyskutowali na ten temat. Kolejnymi
punktami programu były prezentacje archiwaliów i muzealiów, a także oferty
edukacyjnej Państwowego Muzeum na
Majdanku. 25 maja nauczyciele uczestniczyli w jednodniowym wyjeździe studyjnym po miejscach związanych z historią
dawnego dystryktu lubelskiego, zwiedzili
Izbicę, Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu oraz Zamość.

18 stycznia Państwowe Muzeum na
Majdanku i Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Staszica w Lublinie rozpoczęły realizację kolejnego wspólnego
przedsięwzięcia, które ma na celu popularyzację wiedzy o historii KL Lublin
wśród młodzieży. W ramach umowy partnerskiej podpisanej w grudniu 2017 roku
odbył się cykl wykładów poświęconych
genezie i funkcjonowaniu obozu koncentracyjnego na Majdanku oraz okupacji
niemieckiej na Lubelszczyźnie. Młodzież
uczestniczyła również w workcampie na
terenie PMM.

Uczniowie Akademii Policji z Hamburga odwiedzili w Polsce muzea i miejsca
upamiętniające ofiary II wojny światowej
i zbrodni nazistowskich. Ich wizyta związana była z rocznicą rozpoczęcia zbrodniczej działalności 101. hamburskiego
Rezerwowego Batalionu Policji na Zamojszczyźnie. Między lipcem 1942 a listopadem 1943 roku niemieccy policjanci
z tej jednostki rozstrzelali i deportowali
do obozów zagłady kilkadziesiąt tysięcy żydowskich dzieci, kobiet i mężczyzn.
Kadeci szkoły policyjnej w Hamburgu odwiedzili autentyczne miejsca wydarzeń,
m.in. Józefów. Zwiedzali: były niemiecki
obóz koncentracyjny na Majdanku, Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu oraz
byłe więzienie śledcze policji bezpieczeństwa Rotunda w Zamościu. Ważny punkt programu stanowiło spotkanie
z byłą więźniarką Majdanka, Stanisławą
Kruszewską.
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SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI
„OPOWIEDZCIE O NAS,
BEZIMIENNYCH…”
W Państwowym Muzeum na Majdanku odbyła się III edycja szkolenia metodycznego dla nauczycieli i edukatorów
dotyczącego pozaszkolnej edukacji historycznej w poobozowych miejscach pamięci. Zgromadziło ono ponad 100 osób
z całej Polski. Uczestnicy zwiedzili teren
Muzeum i poznali dzieje KL Lublin. Przekonali się też, jak odkrywać historię człowieka, kiedy jedyne, co po nim pozostało,
to przedmioty. Podczas sesji warsztatowej zostały zaprezentowane dwie nowe
lekcje muzealne. Nauczyciele i edukatorzy podzieleni na grupy wzięli udział
w zajęciach partycypacyjnych: „Pamięć
o was bezimiennych nigdy nie umrze
w mojej twórczości”, skupiających się
na sylwetce i poezji Haliny Birenbaum,
oraz „Ucieczka zza drutów”, dotyczących
historii Jerzego Pfeffera. W trakcie szkolenia nie zabrakło czasu na dyskusję na
temat tego, jak przygotować młodzież do
wizyty w miejscu pamięci, aby nie stała
się zwykłą wycieczką.

CORAZ WIĘCEJ UCZESTNIKÓW
LEKCJI MUZEALNYCH
Z roku na rok odnotowujemy coraz większe zainteresowanie lekcjami muzealnymi organizowanymi przez Dział Edukacji Państwowego Muzeum na Majdanku
oraz Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu. W 2018 roku w Muzeum zrealizowano 141 lekcji muzealnych, z których
skorzystało prawie 3500 uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski. Większość
przeprowadzona została bezpłatnie w ramach programu MKiDN „Kultura dostęp-

na”. Podczas zajęć uczniowie zwiedzali
teren byłego obozu koncentracyjnego na
Majdanku, a także aktywnie poznawali historię tego miejsca za pomocą: prezentacji multimedialnych, relacji wideo
świadków historii, tekstów źródłowych
oraz wystawy historycznej. Celem wychowawczym edukacji w miejscu pamięci jest
też połączenie refleksji nad przeszłością
z namysłem nad własnymi poglądami
i postawami.
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MUZEUM W LICZBACH

141

lekcji muzealnych
przeprowadzono w 2018 roku

KONKURS „PAMIĘĆ O WOJNIE
W MOJEJ RODZINIE”
Zorganizowany przez Muzeum i Miejsce
Pamięci w Bełżcu konkurs adresowany
był do młodzieży szkolnej. Uczestnicy zebrali i opracowali w dowolnie wybranej
przez siebie formie relacje członków swoich rodzin, którzy byli świadkami II wojny
światowej. Wśród nadesłanych 46 prac
znalazły się: plakaty, broszury, filmy, prezentacje multimedialne i mini książki.
Najlepsze z nich zostały zaprezentowane na specjalnej wystawie przygotowanej
w sali edukacyjnej w Muzeum i Miejscu
Pamięci w Bełżcu. Laureaci konkursu
wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do
Lublina, poznali historię obozu na Majdanku oraz zwiedzili historyczną część
miasta.

WORKCAMP W MIEJSCU PAMIĘCI
24 października uczniowie ze Szkoły
Podstawowej nr 4 im. Stefana Batorego
w Zamościu wzięli udział w III workcampie w Muzeum i Miejscu Pamięci w Bełżcu. W części edukacyjnej wolontariusze poznali historię obozu zagłady oraz
zostali oprowadzeni po ekspozycji stałej.
Młodzież uczestniczyła również w warsztatach edukacyjnych pt. „Kronikarze czasów nieludzkich. Okupacja niemiecka
Zamojszczyzny w pismach Zygmunta
Klukowskiego, Janusza Petera i Stanisława Pojaska”. W ramach workcampu
uczniowie wykonali prace porządkowe
w Niszy Ohel na terenie upamiętnienia.
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Na zdjęciach:
1. Spotkanie z byłym więźniem
Majdanka Zdzisławem Badio
2. Warsztaty edukacyjne
w Archiwum PMM
3. Zajęcia dla młodzieży w Muzeum
i Miejscu Pamięci w Bełżcu
4. Projekt edukacyjny dla młodzieży
z Niemiec z udziałem byłych
więźniów KL Lublin. Na
pierwszym planie Józef Psiuk
5. Zajęcia dla młodzieży
6. Workcamp z udziałem
uczniów I LO w Lublinie

RAPORT ROCZNY 2018

43

44

Liczba zwiedzających
z wybranych państw

Izrael
USA
Niemcy
Ukraina
Hiszpania
Wielka Brytania
Holandia
Włochy
Kanada
Francja

64 245
6749
3356
2305
1984
1940
1366
1236
1183
1146

Liczba zwiedzających
z Polski i zagranicy

kraj
zagranica

124 867
92 522

45

RAPORT ROCZNY 2018

PUBLICZNOŚĆ
MUZEUM

Od czterech lat liczba odwiedzających naszą instytucję utrzymuje się powyżej dwustu tysięcy. W 2018 roku Państwowe Muzeum na Majdanku oraz
jego oddziały w Bełżcu i Sobiborze odwiedziło 217 389 osób. Z wystawami
i wydarzeniami organizowanymi poza siedzibą instytucji zapoznało się rekordowe 264 631 osób. Za sprawą nowości w ofercie dla zwiedzających po
ekspozycji muzealnej oprowadzono blisko 200 grup więcej niż w roku 2017.

Liczba zwiedzających
w PMM i oddziałach

164 454

Państwowe Muzeum
na Majdanku

33 097

Muzeum i Miejsce
Pamięci w Bełżcu

19 838

Muzeum i Miejsce
Pamięci w Sobiborze
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PUBLICZNOŚĆ
MUZEUM

OPROWADZANIE TURYSTÓW
INDYWIDUALNYCH
W związku z dużym zainteresowaniem
usługami przewodnickimi ze strony osób
indywidualnych Muzeum wprowadziło
nową usługę. Od lipca do września w wybranych terminach i o określonych godzinach na zwiedzających czekali przewodnicy muzealni, którzy oprowadzali po
terenie byłego obozu na Majdanku. Z takiej możliwości poznania historii miejsca
pamięci skorzystało 721 osób.

ZAJĘCIA DLA OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Państwowe Muzeum na Majdanku poszerza ofertę skierowaną do osób z różnymi dysfunkcjami. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową,
słuchu i wzroku, a także grupy osób zagrożonych wykluczeniem mogą zwiedzać
teren byłego obozu, a także skorzystać
z propozycji edukacyjnych. Nasi pracownicy mają odpowiednie przeszkolenie, by
prowadzić tego rodzaju zajęcia.
W 2018 roku w Muzeum przeprowadzono m.in. warsztaty z prezentacją
muzealiów dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu – podopiecznych
warszawskiego Towarzystwa Pomocy
Głuchoniewidomym oraz prezentację

wybranych muzealiów historycznych dla
dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach i ich
opiekunów. Instytucja włączyła się również w działania Warszawskiego Festiwalu Kultury bez Barier oraz Fundacji
Kultury Bez Barier.

LICZBA ZWIEDZAJĄCYCH
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217 389

2018
2017

212 369

2016

212 241

2015

171 897

2014

173 272

264 631
26 780
1096
35 996
16 104

0

100 000
siedziba Muzeum

200 000

300 000

400 000

500 000

wystawy i wydarzenia organizowane poza siedzibą Muzeum

MUZEUM W INTERNECIE
Muzeum jest aktywne w mediach społecznościowych. Zasięg postów umieszczanych w 2018 roku na naszych najpopularniejszych kanałach – Facebooku
i Twitterze – wyniósł łącznie 1 171 679
użytkowników. Największym zainteresowaniem cieszyły się wpisy dotyczące
rocznic ważnych wydarzeń historycznych.
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Na zdjęciach:
1. Oprowadzanie turystów indywidualnych
2. Marsz Żywych na Majdanku
3. Wizyta arcybiskupa Tichona,
prawosławnego metropolity
Ameryki i Kanady
4. Uczestnicy jednego z wydarzeń
muzealnych: Zdzisław Badio i Marta
Grudzińska z Działu Naukowego PMM
5. Rolf Nikel, ambasador Republiki
Federalnej Niemiec w RP, składa
wieniec w Niszy Ohel w Bełżcu
6. Wizyta Franka Finvera
z ambasady USA w Polsce
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Państwowe Muzeum na Majdanku to
najstarsze muzeum martyrologiczne
na świecie. Od 1944 roku odwiedziło
je ponad 11 milionów osób, które
przyciągnęła chęć poznania historii
miejsca pamięci na Majdanku,
upamiętnienia ofiar obozu, a także
wiele ważnych wydarzeń i inicjatyw
podejmowanych podczas 75-letniej
działalności instytucji. Tegoroczny
jubileusz będzie okazją do
przypomnienia o dotychczasowym
funkcjonowaniu Muzeum. W 2019 roku
upamiętnimy ponadto 75. rocznicę
likwidacji KL Lublin. Zapraszamy na
zaplanowane wydarzenia. Oto część
z nich:
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MARZEC–LISTOPAD
Niemi świadkowie historii –
spotkania wokół muzealiów
obozowych
KWIECIEŃ
Seminarium naukowe
„Wykorzystanie fotografii
lotniczych z II wojny światowej
do badań naukowych na
temat niemieckich obozów
koncentracyjnych i zagłady”

LIPIEC

MAJ
Wydanie komiksu
Chleb wolnościowy
poświęconego historii
niemieckiego obozu
koncentracyjnego na
Majdanku

Zjazd rodzin byłych więźniów Majdanka
Marsz szlakiem ostatniego
transportu ewakuacyjnego na trasie
Majdanek – Lublin – Strzeszkowice
75. rocznica likwidacji KL Lublin

WRZESIEŃ
80. rocznica wybuchu
II wojny światowej –
wykłady, spotkania,
wernisaż wystawy

PAŹDZIERNIK
Jubileuszowy koncert symfoniczny
w Filharmonii Lubelskiej
Ogólnopolska konferencja naukowa
muzeów martyrologicznych
„Historia w przestrzeniach pamięci.
Obóz – miejsce – muzeum”
Odsłonięcie muralu poświęconego
75. rocznicy utworzenia Państwowego
Muzeum na Majdanku

RADA MUZEUM

W 2018 roku Rada Muzeum przy Państwowym Muzeum na Majdanku
obradowała dwukrotnie. 27 lutego zapoznała się ona z działaniami zrealizowanymi przez Muzeum w 2017 roku i przyjęła plan pracy na rok 2018.
Natomiast 14 czerwca odbyło się posiedzenie wyjazdowe, podczas którego
członkowie Rady odwiedzili Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu.

SKŁAD RADY MUZEUM
dr hab. Andrzej Stępnik –
przewodniczący

dr Luba Matraszek
Andrzej Miskur

Zdzisław Badio
Waldemar Podsiadły
Anna Fic-Lazor
Adam Siwek
Michał Karapuda
dr hab. inż. Bogusław Szmygin
Anna Krawczyk
Jarosław Szymczyk
Władysław Marek
Kunicki-Goldfinger

Jacek Welter

dr hab. Hubert Łaszkiewicz

dr hab. Anna Ziębińska-Witek

STRUKTURA MUZEUM

DYREKTOR MUZEUM
dr Tomasz Kranz

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. MUZEALNYCH
Wiesław Wysok

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH
Grzegorz Plewik
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
Tomasz Górski

ARCHIWUM
Anna Wójcik

DZIAŁ MUZEALIÓW
Wiesława Zlot

DZIAŁ TECHNICZNO-KONSERWATORSKI
Adam Włodek

DZIAŁ EDUKACJI
Jolanta Laskowska

DZIAŁ
OCHRONY MUZEUM
Jarosław Pałacha

CENTRUM OBSŁUGI
ZWIEDZAJĄCYCH
Beata Siwek-Ciupak

SPECJALISTA DS. OBRONNYCH, ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO I OC
Jan Madej

SPECJALISTA
ADMINISTRATOR SIECI
KOMPUTEROWEJ
Mariusz Leśko

SPECJALISTA
DS. ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH
Elżbieta Kowalik

SEKCJA
DS. KOMUNIKACJI
I PROMOCJI
Agnieszka Kowalczyk-Nowak

INSPEKTOR DS.
PRZECIWPOŻAROWYCH
Agnieszka Głos

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Pojasek

DZIAŁ
FINANSOWO-KSIĘGOWY

MUZEUM I MIEJSCE PAMIĘCI
W BEŁŻCU
Niemiecki nazistowski obóz
zagłady (1942–1943)
Oddział PMM

Tomasz Hanejko

MUZEUM I MIEJSCE PAMIĘCI
W SOBIBORZE
Niemiecki nazistowski obóz
zagłady (1942–1943)
Oddział PMM

Tomasz Oleksy-Zborowski

DZIAŁ NAUKOWY
dr hab. Dariusz Libionka

DZIAŁ
WYSTAWIENNICZY

SEKCJA DS.
KADROWO-PŁACOWYCH
Monika Krupa-Harasim

SEKRETARIAT
Renata Zgrajka

INSPEKTOR OCHRONY
DANYCH OSOBOWYCH
Anna Wójcik

PEŁNOMOCNIK DS.
INFORMACJI NIEJAWNYCH
Grzegorz Plewik

SPECJALISTA DS.
BEZPIECZEŃSTWA
I HIGIENY PRACY
Agnieszka Głos
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KONTAKT

Dział Muzealiów
kierownik: Wiesława Zlot
tel. 81 710 28 25
e-mail: zbiory@majdanek.eu
Archiwum
tel. 81 710 28 60
kierownik: Anna Wójcik
tel. 81 710 28 55
e-mail: archiwum@majdanek.eu
Dział Naukowy
kierownik: Dariusz Libionka
tel. 81 710 28 29
e-mail: naukowy@majdanek.eu
Dział Wystawienniczy
kierownik: wakat
tel. 81 710 28 56
e-mail: wystawy@majdanek.eu
Dział Edukacji
kierownik: Jolanta Laskowska
tel. 81 710 28 35
e-mail: pedagogika@majdanek.eu
Dział Ochrony Muzeum
kierownik: Jarosław Pałacha
tel. 81 710 28 28
e-mail: j.palacha@majdanek.eu
Dział Finansowo-Księgowy
główny księgowy: Renata Pojasek
tel. 81 710 28 23
e-mail: ksiegowosc@majdanek.eu
Sekcja ds. kadrowo-płacowych
kierownik: 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: Adam Włodek
tel. 81 710 28 39
e-mail: a.wlodek@majdanek.eu
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Centrum Obsługi Zwiedzających
tel. 81 710 28 33
kierownik: Beata Siwek-Ciupak
tel. 81 710 28 24
e-mail: centrum@majdanek.eu
Sekcja ds. komunikacji
i promocji / Rzecznik Muzeum
kierownik: Agnieszka Kowalczyk-Nowak
tel. 81 710 28 31, 512 939 616
e-mail: rzecznik@majdanek.eu
Sekretariat
Renata Zgrajka
tel. 81 710 28 21, fax 81 710 28 65
e-mail: sekretariat@majdanek.eu

Państwowe Muzeum na Majdanku
ul. Droga Męczenników Majdanka 67
20-325 Lublin
www.majdanek.eu
NIP 946-00-01-052
REGON 000276096
Numer UE VAT PL 9460001052
Numer konta
35 1240 5497 1111 0000 5005 9452
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