Language  Culture  Politics, Vol. 1/2018
ISSN 2450-3576

Magdalena Kawa
Pa«stwowa Wy»sza Szkoªa Zawodowa w Cheªmie

Edukacyjny wymiar wizyt w miejscu pami¦ci.
Z wizyty w Pa«stwowym Muzeum na Majdanku:
studium przypadku
Abstrakt

Przedmiotem artykuªu jest analiza ankiet przeprowadzonych w±ród studentów
i studentek kierunku stosunki mi¦dzynarodowe Pa«stwowej Wy»szej Szkoªy Zawodowej w Cheªmie, odwiedzaj¡cych Pa«stwowe Muzeum na Majdanku. Zwracam
uwag¦ na rol¦, jak¡ odgrywa miejsce pami¦ci ulokowane na terenie byªego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i obozu zagªady, a tak»e sprawdzam, na ile wizyta
w miejscu pami¦ci jest dla mªodych ludzi wa»nym prze»yciem i co w ich opinii jest
najbardziej poruszaj¡cym momentem obecno±ci w takim miejscu.
Artykuª podzielony zostaª na trzy cz¦±ci. W pierwszej, wprowadzaj¡cej, omawiam krótko histori¦ powstania Pa«stwowego Muzeum na Majdanku oraz to, w jaki
sposób zmieniaªa si¦ narracja o byªym obozie przekazywana przez Muzeum. W drugiej cz¦±ci sygnalizuj¦ edukacyjn¡ rol¦ miejsca pami¦ci. Pomijam tutaj tocz¡c¡ si¦
dyskusj¦ o wszelkich strategiach edukacyjnych i praktykach pedagogicznych. Zdaj¦
sobie spraw¦, »e tematyka ta jest opracowana i dost¦pna w literaturze przedmiotu,
jej przywoªanie i analiza nie jest jednak celem niniejszej pracy. W cz¦±ci trzeciej,
najobszerniejszej, omawiam wyniki ankiet przeprowadzonych w±ród osób odwiedzaj¡cych Pa«stwowe Muzeum na Majdanku.
Sªowa kluczowe: miejsce pami¦ci, edukacyjna rola miejsc pami¦ci, Pa«stwowe

Muzeum na Majdanku, obóz koncentracyjny, obóz zagªady

Abstract

The subject of this article is the analysis of surveys conducted among International Relations students of the State School of Higher Education in Cheªm visiting
the State Museum at Majdanek. In my article I ask the question about the role of
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place of memory located on the premises of a former Nazi concentration and death
camp. The article also attempts to determine whether and to what extent a visit
to a place of memory is an important experience in the lives of young people, and
what makes the biggest impression on the visitor. This article is divided into three
parts. In the rst one I shortly present the beginnings of the State Museum at
Majdanek and in what way the narration about the former camp at Museum has
been changing. In the second part I mention the educational role which the place
of memory may play. The article does not engage in the debate about the educational strategies and pedagogical practices. Although the subject is described and
available in the literature in the eld, but this issue is beyond the scope of my
article. The last part of this paper presents the results of surveys conducted among
students visiting the State Museum at Majdanek.
Keywords: place of memory, educational role of memory places, the State Museum

at Majdanek, concentration camp, death camp

Wprowadzenie
Pa«stwowe Muzeum na Majdanku (dalej w tek±cie tak»e Muzeum)
powstaªo stosunkowo wcze±nie po zako«czeniu funkcjonowania Obozu KL Lublin. Data likwidacji obozu to 22 lipca 1944; tego samego roku w listopadzie
powoªano Pa«stwowe Muzeum na Majdanku (na mocy dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 10 pa¹dziernika 1944 roku). Byªa to
pierwsza placówka muzealna upami¦tniaj¡ca oary II wojny ±wiatowej w Europie, powstaªa, co wa»ne, jeszcze w trakcie trwaj¡cych dziaªa« wojennych.
Na mocy ustawy z dnia 2 lipca 1947 roku o upami¦tnieniu m¦cze«stwa Narodu Polskiego i innych Narodów na Majdanku, zdeniowano jego
rol¦ i form¦ dziaªania. Zgodnie z ustaw¡ tereny byªego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego na Majdanku wraz z wszelkimi znajduj¡cymi si¦ tam
zabudowaniami i urz¡dzeniami zachowuje si¦ po wsze czasy jako Pomnik
M¦cze«stwa Narodu Polskiego i innych Narodów. Narracja o Muzeum budowana miaªa by¢ w oparciu o upami¦tnienie martyrologii polskiego narodu.
Do zada« placówki nale»aªo zbieranie i gromadzenie dowodów i materiaªów,
dotycz¡cych zbrodni hitlerowskich, udost¦pnianie ich spoªecze«stwu oraz naukowe ich opracowanie. Z kolei Ustawa z dnia 7 maja 1999 roku o ochronie
terenów byªych hitlerowskich obozów zagªady okre±la to miejsce jako Pomnik
Zagªady  Pomnik M¦cze«stwa na Majdanku.
Pocz¡tkowe lata funkcjonowania Muzeum to gªównie prace konserwatorskie i rekonstrukcja obiektów historycznych. Wa»n¡ rol¦ odgrywaªa praca
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dokumentacyjna  starano si¦ dotrze¢ do jak najwi¦kszej ilo±ci dokumentów
z czasów funkcjonowania obozu.
Za Robertem Kuwaªkiem, wieloletnim pracownikiem Pa«stwowego Muzeum na Majdanku, mo»emy przyj¡¢, »e Majdanek do lat 1945-1946 staª
si¦ wr¦cz gªównym miejscem pami¦ci na ziemiach polskich (Kuwaªek, 2013,
s. 276). Przekazy propagandowe, tak silne w tamtych czasach, byªy formuªowane zarówno przez wªadze polskie, jak i sowieckie, których to wojska
przej¦ªy obóz w lipcu 1944 roku. Przekaz byª jednak ten sam. Muzeum traktowano jako narz¦dzie do udowodniania, jak bardzo zbrodniczy charakter
miaªa okupacja niemiecka (Kuwaªek, 2013, s. 276). W podobnym tonie budowano tak»e narracj¦ o byªym obozie Auschwitz-Birkenau (Kawa, 2017;
Kuwaªek, 2011). Jednocze±nie bardzo wa»nym elementem funkcjonowania
tego miejsca byª przekaz podkre±laj¡cy martyrologi¦ polskiego narodu.
Pierwsza muzealna wystawa staªa powstaªa ju» w 1945 roku. Od tego roku zacz¦to tak»e organizowa¢ Tydzie« Majdanka  wydarzenie upami¦tniaj¡ce oary KL Lublin. Do jego przygotowa« zaproszono Wojskowy Komitet ydowski. Do 1949 roku w Muzeum na Majdanku funkcjonowaªa tak»e w osobnym baraku wystawa po±wi¦cona tylko ydom. Staªo si¦ to dzi¦ki dziaªaniom
wspomnianego ju» Komitetu. Jednak cz¦sto zdarzaªo si¦, »e oary »ydowskie
okre±lane byªy jako oary innych narodowo±ci (Kuwaªek, 2011).
Dzi± przekaz Pa«stwowego Muzeum na Majdanku jednoznacznie wskazuje na to, »e byªy obóz w okresie swojego funkcjonowania peªniª zarówno
funkcj¦ obozu koncentracyjnego, jak i obozu zagªady. Jednak zanim do tego
doszªo, przez wiele lat narracja o obozie byªa w du»ym stopniu uzale»niona
od politycznych nastrojów i to»sama z przekazami propagandowymi komunistycznych wªadz polskich (Kuwaªek, 2011). Muzeum odwiedzane jest z roku
na rok przez coraz wi¦ksz¡ ilo±¢ osób, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Niektórzy przybywaj¡ obejrze¢ byªy obóz indywidualnie, inni korzystaj¡
z usªug przewodników muzealnych. Dla jednych jest to zaplanowana wizyta,
do której s¡ wcze±niej przygotowywani, inni traktuj¡ zwiedzanie Pa«stwowego Muzeum na Majdanku jako kolejny punkt turystyczny na mapie Lublina
czy Lubelszczyzny. W artykule omówi¦ wyniki ankiet przeprowadzone w±ród
studentek i studentów Pa«stwowej Wy»szej Szkoªy Zawodowej w Cheªmie
odwiedzaj¡cych Pa«stwowe Muzeum na Majdanku z przewodnikiem. Wcze±niej jednak krótko odnios¦ si¦ do wyzwa« edukacyjnych stoj¡cych przed
miejscami pami¦ci, jakim jest Pa«stwowe Muzeum na Majdanku.
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Wieloznaczno±¢ miejsca pami¦ci a edukacja
Z wizyt¡ w Pa«stwowym Muzeum na Majdanku wi¡»e si¦ wiele oczekiwa«. Funkcje, jakie peªni to miejsce, a dokªadniej jego polimorczny charakter, mo»e prowadzi¢ do ró»norodno±ci intencji odwiedzaj¡cych. Co zatem
wpªywa na oczekiwania przychodz¡cych tu osób? Tomasz Kranz, dyrektor
Pa«stwowego Muzeum na Majdanku, pisze:
Muzea martyrologiczne utworzone w miejscach niemieckich obozów z okresu II wojny ±wiatowej to instytucje polimorczne.
W wymiarze materialnym s¡ miejscami historii [...], cmentarzyskami [...], miejscami historycznymi [...], archiwami i pomnikami
[...]. Jako instytucje muzealne s¡ podmiotami kultury historycznej, któr¡ ksztaªtuj¡ przede wszystkim w obszarze kognitywnym
poprzez dziaªalno±¢ naukow¡, wydawnicz¡ i edukacyjn¡. Jako
muzea upami¦tniania in situ peªni¡ ponadto funkcje symboliczne
[...] (Kranz, 2015, s. 113).
Dodatkowo nakªadaj¡ si¦ tutaj na siebie dwa obiekty/dwie przestrzenie.
Byªy obóz oraz muzeum dziaªaj¡ce na jego terenie. Nale»y tak»e pami¦ta¢
o roli przypisanej Muzeum jako instytucji pa«stwowej. To wszystko sprawia,
»e wizyta w tym miejscu mo»e wi¡za¢ si¦ z wieloma oczekiwaniami.
Z perspektywy niniejszego artykuªu najwa»niejsza b¦dzie funkcja poznawcza. Zdobycie wiedzy na temat byªego obozu, którego histori¦ przekazuje obecnie Pa«stwowe Muzeum na Majdanku, byªo gªównym celem wizyty
grupy studenckiej Pa«stwowej Wy»szej Szkoªy Zawodowej w Cheªmie. Niemniej wa»na jest funkcja ±wiadomo±ciowa i aksjologiczna, któr¡ za Kranzem
mo»emy okre±li¢ jako ksztaªtowanie pami¦ci i ±wiadomo±ci historycznej
(Kranz, 2013, s. 56).
Realizacja powy»szych zada« mo»e odbywa¢ si¦ na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest samodzielnie zwiedzanie i zdobywanie wiedzy poprzez wystawy i tablice informacyjne. Kolejny sposób, wybrany przez grup¦ z Cheªma, to zwiedzanie miejsca z przewodnikiem, który, oprowadzaj¡c po terenie
Muzeum, przekazuje najwa»niejsze informacje zwi¡zane z byªym obozem.
Oba rozwi¡zania maj¡ swoje wady i zalety (pomijam w tym miejscu lekcje muzealne, projekty edukacyjne itd.). Indywidualna wizyta nie jest ograniczona czasowo i przestrzennie. Mo»emy odwiedzi¢ ka»de dost¦pne miejsce
i sp¦dzi¢ w nim tyle czasu, ile potrzebujemy. Podczas standardowego oprowadzania przewodnik jest do naszej dyspozycji przez okoªo 3 godzin i w tym
czasie odwiedzaj¡cy sªuchaj¡ jego przekazu, ogl¡daj¡ miejsca i zapoznaj¡ si¦
z informacjami na wystawach czy tablicach informacyjnych.
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Przewodnik doskonale sprawdza si¦ jako uzupeªniacz/pogª¦biacz informacji w sytuacji, w której odwiedzaj¡cy nie posiadaj¡ wystarczaj¡cej wiedzy
historycznej do zrozumienia przekazu muzealnego zawartego w ekspozycjach.
Taka osoba jest tak»e niezb¦dna, aby odwiedzaj¡cy mogli odró»ni¢ przestrze« muzealn¡ od autentycznej przestrzeni poobozowej. Cz¦sto to wªa±nie
oczekiwanie zobaczenia autentycznego miejsca jest bardzo silne w±ród odwiedzaj¡cych byªe obozy i muzealne ekspozycje, które s¡ automatycznie przyjmowane jako autentyczne miejsca, np. aran»acja baraku z pryczami. Brak
wiedzy na ten temat czy nieobecno±¢ przewodnika, który mo»e wyja±ni¢, co
jest prawdziwe, a co jedynie ekspozycj¡ muzealn¡, mo»e czasami zaburzy¢
t¦ siln¡ potrzeb¦ do±wiadczenia autentyczno±ci miejsca pami¦ci. Odwiedzaj¡cy rzadko maj¡ ±wiadomo±¢, »e s¡ wªa±nie w miejscu do±wiadczonym
transformacj¡ obozu, co za Kranzem mo»emy rozumie¢ jako histori¦ ich
powojennych przeksztaªce«, spowodowanych przede wszystkim dewastacj¡
i rozbiórk¡ obiektów, ale równie» pracami konserwatorko-rekonstrukcyjnymi
(Kranz, 2013, s. 55).
Edukacja w miejscach pami¦ci/muzeach martyrologicznych, do którego
niew¡tpliwie zaliczy¢ mo»na Pa«stwowe Muzeum na Majdanku, jest wa»n¡
cz¦±ci¡ dziaªalno±ci takich placówek. Realizacja tego zadania mo»e przybra¢
wielorakie formy i wymiary. Pomijam tutaj wszelkie kwestie zwi¡zane z denicj¡ edukacji i uczenia si¦/uczenia si¦ poprzez, cho¢ s¡ to niezwykle wa»ne
zagadnienia i w du»ym stopniu warunkuj¡ zaªo»enia edukacyjnej roli takich
miejsc. W niniejszym artykule ogranicz¦ si¦ do zasygnalizowania tego tematu, który stanowi tªo do analizy ankiet przeprowadzonych w±ród osób
odwiedzaj¡cych muzeum.
Jak pisze Wiesªaw Wysok, pocz¡tkowa dziaªalno±¢ o±wiatowa Pa«stwowego Muzeum na Majdanku (a tak»e Pa«stwowego Muzeum AuschwitzBirkenau) wykorzystywana byªa nie tylko do przekazywania wiedzy, ale i do
dziaªa« propagandowych (Wysok, 2017). Indoktrynacja, która dla ugrupowa« politycznych b¦d¡cych przy wªadzy jest doskonaªym narz¦dziem do
realizowania swoich zamierze«, mo»e cz¦sto sta¢ z sprzeczno±ci z histori¡,
wypacza¢ j¡ lub przekªamywa¢. Dlatego bardzo wa»ne jest budowanie przekazu prawdziwego, rzetelnego i niepodatnego na manipulacyjne zakusy wªadzy, która de facto dziaªalno±¢ tych placówek nansuje. Do tego przekaz
muzeum musi by¢ spójny z przekazem dziaªa« edukacyjnych realizowanych
w placówce.
Czy zatem wizyta z przewodnikiem w muzeum martyrologicznym mo»e
przyczyni¢ si¦ do wzrostu wiedzy czy do podniesienia ±wiadomo±ci historycznej? Co wa»ne, w literaturze przedmiotu pojawia si¦ jednoznaczne stwierdze-
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nie, »e sama wizyta w miejscu pami¦ci nie wywoªuje procesów edukacyjnych.
Wysok, powoªuj¡c si¦ na Berta Pampela, pisze:
Oczekiwania, »e ju» sama wizyta w miejscu historycznym czy obcowanie z oryginalnym ¹ródªem wiedzy w sposób automatyczny wywoªa procesy stricte edukacyjne b¡d¹ te» nawrócenie, metamorfoz¦ mentaln¡ u odwiedzaj¡cych, nie znajduj¡ uzasadnienia dydaktycznego ani potwierdzenia empirycznego (Wysok, 2017, s. 215).
Jednocze±nie, jak dowodzi Katarzyna Stec, sam proces zwiedzania jest
jak najbardziej do±wiadczeniem edukacyjnym, cho¢ zazwyczaj ma charakter
okazjonalny i z perspektywy oddziaªywania pedagogicznego jest raczej form¡
wspomagaj¡c¡ edukacj¦  jest jednorazowym aktem uczenia si¦ (Stec, 2011,
s. 39).
Z jakim zatem zasobem wiedzy wychodz¡ mªodzi zwiedzaj¡cy Pa«stwowe Muzeum na Majdanku? Czy wizyta mªodych osób w takim miejscu jest
okazj¡ do zdobycia wiedzy czy raczej miejscem, które wpªywa na ich postawy. Czy mo»e jest czym± zupeªnie innym?

Wizyta w miejscu pami¦ci  analiza ankiet podsumowuj¡cych
wizyt¦ z przewodnikiem w Pa«stwowym Muzeum na Majdanku
Wizyta w Pa«stwowym Muzeum na Majdanku odbyªa si¦ w 18 pa¹dziernika 2017 roku i zostaªa zorganizowana w ramach zaj¦¢ II roku kierunku stosunki mi¦dzynarodowe Pa«stwowej Wy»szej Szkoªy Zawodowej w Cheªmie.
W poprzednim roku akademickim ta sama grupa braªa udziaª w zaj¦ciach
projektowych na terenie muzeum (w Centrum Obsªugi Zwiedzaj¡cych), nie
wchodziªa jednak na teren obozu. Pa¹dziernikow¡ wizyt¦ poprzedziªy zaj¦cia przygotowawcze, przeprowadzone przez autork¦ niniejszego artykuªu.
W trakcie zaj¦¢ przybli»ona zostaªa historia byªego obozu na Majdanku oraz
najwa»niejsze daty i fakty zwi¡zane z jego funkcjonowaniem. Przedstawiona
zostaªa tak»e mapa wszystkich byªych niemieckich obozów koncentracyjnych
i zagªady funkcjonuj¡cych na terytorium okupowanej Polski. Wspólnie ustalili±my zasady obowi¡zuj¡ce w trakcie wizyty w muzeum, z uwzgl¦dnieniem
regulaminu zwiedzania dost¦pnego na stronie internetowej muzeum. Podczas
wizyty osoby uczestnicz¡ce zostaªy podzielone na dwie grupy  ka»da z nich
byªa oprowadzana przez innego przewodnika. Trasa zwiedzania dla obu grup
byªa taka sama i trwaªa 3 godziny.
Po wizycie w Pa«stwowym Muzeum na Majdanku osoby uczestnicz¡ce
poproszone zostaªy o wypeªnienie anonimowej ankiety zawieraj¡cej 8 pyta«.
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Pierwsze z nich brzmiaªo: który raz Pan/Pani odwiedziª/a muzeum z przewodnikiem. Spo±ród 33 osób wypeªniaj¡cych ankiety 2 osoby byªy oprowadzane przez przewodnika trzeci raz, 6 osób odwiedzaªo muzeum z przewodnikiem po raz drugi, za± dla 25 osób byªa to pierwsza wizyta z przewodnikiem
w Pa«stwowym Muzeum na Majdanku. Zdecydowana wi¦kszo±¢ (76 proc.)
osób uczestnicz¡cych w pa¹dziernikowej wizycie nie odwiedzaªa z przewodnikiem Pa«stwowego Muzeum na Majdanku w trakcie edukacji szkolnej. Wspomnie¢ nale»y przy tym, »e cz¦±¢ z tych osób (39 proc.) uko«czyªa ukrai«skie
szkoªy.
W drugim pytaniu osoby bior¡ce udziaª w wizycie zostaªy poproszone
o napisanie, co wywarªo na nich najwi¦ksze wra»enie w trakcie oprowadzania po terenie byªego obozu. Dopuszczalne byªo podanie wi¦cej ni» jednej
odpowiedzi. Najwi¦cej osób wskazaªo na komory gazowe (8), nast¦pnie na
mauzoleum i baraki (po pi¦¢ wskaza«) oraz na przedmioty, które kiedy±
nale»aªy do wi¦¹niów, a obecnie stanowi¡ eksponaty muzealne (cztery wskazania). W trzech przypadkach pojawiªy si¦ takie wskazania, jak krematorium
oraz wspomnienia byªych wi¦¹niów obozu. Krwawa ±roda; historia obozu
oraz warunki »ycia w obozie zostaªy wymienione dwukrotnie.
Pozostaªe osiem odpowiedzi pojawiªy si¦ w ankietach jednorazowo, byªy
to m.in. takie odpowiedzi, jak: makieta; muzyka grana podczas mordowania
ydów; liczba osób, która zgin¦ªa w obozie; fakt, »e czªowiek mógª zrobi¢
co± tak strasznego drugiemu czªowiekowi. Najwi¦ksze wra»enie wywarªy wi¦c
pozostaªo±ci po obozie, autentyczne miejsca i rzeczy, poprzez które tworzona
jest obecnie narracja muzealna.
Trzecie pytanie brzmiaªo nast¦puj¡co: Prosz¦ wskaza¢ 3 najwa»niejsze
rzeczy/fakty, które zapadªy Pani/Panu w pami¦ci po wizycie w Pa«stwowym
Muzeum na Majdanku. W odpowiedziach najcz¦±ciej pojawiaªo si¦ krematorium (dziesi¦¢ wskaza«) oraz rzeczy osobiste i warunki »ycia w obozie (po
osiem wskaza«). Z kolei 5 razy wskazano na baraki, za± 4  na ªa¹nie. Po
trzy wskazania pojawiªy si¦ w przypadku dziaªalno±ci kulturalnej w obozie; liczby zamordowanych osób i urny z prochami. Z kolei takie wskazania,
jak: praca wi¦¹niów; mordowanie niewinnych ludzi; pomnik (Pomnik Walki
i M¦cze«stwa); rze¹by (wykonywane przez wi¦¹niów w obozie); wspomnienia
wi¦¹niów; niewielka liczba osób, którym udaªo si¦ uciec z obozu; procedura
przyj¦cia do obozu, pojawiªy si¦ w ankietach po 2 razy.
W odpowiedziach na poni»sze pytanie znajdowaªy si¦ jeszcze pojedyncze
wskazania, m.in. takie, jak: ekspozycja muzeum; to, »e w pobli»u byªego obozu s¡ budynki mieszkalne; pozbawienie ludzi godno±ci; strach, który towarzyszyª wi¦¹niom. Tak, jak w przypadku poprzedniego pytania, autentyczne
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miejsca poobozowe oraz rzeczy nale»¡ce do byªych wi¦¹niów i ich wspomnienia byªy odpowiedziami najcz¦±ciej wymienianymi przez osoby uczestnicz¡ce
w wizycie w muzeum.
W kolejnym punkcie ankiety pojawiªa si¦ pro±ba o podanie pi¦ciu faktów historycznych, które najbardziej zapadªy respondentom w pami¦¢. Na
to pytanie peªn¡ odpowied¹ (ilo±ciow¡, poniewa» cz¦±¢ odpowiedzi byªa nieprawdziwa b¡d¹ niepeªna  np. Wi¦kszo±¢ mieszka«ców Zamojszczyzny to
byli ydzi) podaªo 11 osób, w 20 ankietach wymieniono od jednej do czterech odpowiedzi, w dwóch ankietach nie podano ani jednego faktu. W±ród
wymienianych odpowiedzi (pomijam te niepoprawne) najcz¦±ciej pojawiaªy
si¦ takie, jak: ucieczka wi¦¹niów z obozu (13 razy); akcja Do»ynki (7 razy);
utworzenie obozu (6 razy); selekcja wi¦¹niów (5 razy). Nast¦puj¡ce fakty:
ydzi jako najliczniejsza grupa oar obozu i wyzwolenie obozu zostaªy wymienione przez cztery osoby, za± Akcja Reinhardt  przez trzy osoby. Z kolei
po dwie osoby wskazaªy na takie fakty, jak: wi¦¹niowie w obozie musieli
pracowa¢ bardzo ci¦»ko; wi¦¹niowie w obozie byli mordowani; rozpocz¦cie
II wojny ±wiatowej; utworzenie Pa«stwowego Muzeum na Majdanku; obóz
na Majdanku peªniª tak»e funkcj¦ obozu zagªady; po wojnie odbyªy si¦ procesy zaªogi z obozu na Majdanku; oprócz ydów w obozie byli tak»e wi¦zieni
Polacy, Ukrai«cy i Rosjanie. Fakty, które pojawiªy si¦ tylko raz w odpowiedziach udzielonych przez wszystkie osoby byªy m.in. takie, jak: rozpruwanie
ciaª w celu poszukiwania kosztowno±ci; ±cinanie wªosów wi¦¹niom; plany
osiedlenia Niemców na terenie Zamojszczyzny; historia Janusza Korczaka;
linia ±mierci, za której przekroczenie groziªa ±mier¢; obóz w swoich zaªo»eniach miaª by¢ du»o wi¦kszy; zako«czenie II wojny ±wiatowej.
W pi¡tym punkcie ankiety respondenci zostali poproszeni o podanie
trzech nazwisk zapami¦tanych po wizycie w muzeum. Jak pokazuje analiza
wyników, 4 osoby podaªy trzy nazwiska, 16  dwa lub jedno, a 13 osób
w ogóle nie odpowiedziaªo na to pytanie. Najcz¦±ciej pojawiaj¡c¡ si¦ postaci¡
byª Janusz Korczak  11 razy. Jednak w jednym przypadku jego nazwisko
napisano bª¦dnie  Korczakowski, dwa razy nie pojawiªo si¦ jego nazwisko,
a jedynie opis  pan, który zostaª z dzie¢mi i zgin¡ª w obozie.
Stosunkowo cz¦ste pojawienie si¦ tego nazwiska mo»e wynika¢ z dwóch
faktów. Na zaj¦ciach przygotowawczych poprzedzaj¡cych wizyt¦ w Pa«stwowym Muzeum na Majdanku przywoªana zostaªa historia Janusza Korczaka.
Poniewa» w trakcie podawania podstawowych informacji o datach funkcjonowania obozu zagªady w Treblince i liczbie oar okazaªo si¦, »e nikt z osób
przygotowuj¡cych si¦ do wizyty nie potra opowiedzie¢ historii zwi¡zanej
z Januszem Korczakiem, niewielka cz¦±¢ zaj¦¢ zostaªa po±wi¦cona wªa±nie
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na przybli»enie jego historii. Z kolei w trakcie oprowadzania po muzeum,
w baraku wystawowym, gdzie znajdowaªa si¦ tablica ze zdj¦ciem i informacjami po±wi¦conymi Januszowi Korczakowi, autorka niniejszego artykuªu
poprosiªa przewodników obu grup o powtórne opowiedzenie historii Korczaka. To mo»e tªumaczy¢, dlaczego stosunkowo cz¦sto (w porównaniu z innymi
nazwiskami) ta posta¢ zostaªa wymieniona.
Oprócz nazwiska Korczaka, respondenci wymienili 7 razy Heinricha Himmlera (raz tylko jego imi¦ bez nazwiska, najpewniej ze wzgl¦du na pomylenie
imienia z nazwiskiem), za± 5 razy  Adolfa Hitlera. Pozostaªe nazwiska zostaªy wskazane jednokrotnie  byªy to m.in. takie nazwiska, jak: Odilo Globocnik; Wªadysªaw Obirek; Józef Stalin; Karl Otto Koch; Mikoªaj Stebli«ski
(nazwisko napisane jako Sterbli«ski); Jan Kowalski; Edelsztajn (zapewne
chodzi o Fel¦ i Abrama). Pojawiªy si¦ tak»e opisy osób, bez podania ich
nazwisk, np. Pani, która byªa politykiem.
Pytanie szóste brzmiaªo nast¦puj¡co: Prosz¦ napisa¢ 3 najwa»niejsze
wg Pani/Pana daty zwi¡zane z byªym obozem na Majdanku lub Pa«stwowym Muzeum na Majdanku. W tym przypadku siedem ankiet pozostaªo
bez odpowiedzi. Z kolei 14 osób podaªo daty oraz wyja±nienia, co si¦ wtedy wydarzyªo, spo±ród nich 4 osoby podaªy 3 daty, a pozostaªe  jedn¡ lub
dwie. 12 osób napisaªo jedynie daty bez wyja±nie«, poªowa z nich podaªa
3 daty, reszta osób jedn¡ lub dwie. W zdecydowanej wi¦kszo±ci podawane
daty byªy jedynie datami rocznymi, w jednym przypadku pojawiªa si¦ peªna data wydarzenia (Krwawa ±roda). Dwie osoby podaªy daty miesi¦czne
i roczne. Jedna przy dwóch wydarzeniach (jednak jedna z dat byªa niewªa±ciwa), druga osoba przy jedynym wydarzeniu. Najcz¦±ciej pojawiaªa si¦ data
utworzenia obozu i jego wyzwolenia/zako«czenia dziaªania czy utworzenia
muzeum  w obu przypadkach po 12 osób. Z kolei 8 razy pojawiª si¦ rok
1943, w dwóch przypadkach z wyja±nieniem, »e chodzi o akcj¦ Do»ynki,
pozostaªe 6 osób podaªo tylko dat¦ roczn¡ bez opisu.
Kolejne pytanie dotyczyªo szacunkowej liczby oar byªego obozu na Majdanku. Na to pytanie 5 osób nie udzieliªo »adnej odpowiedzi, a jedna osoba
napisaªa jedynie 

zgin¦ªo tam bardzo du»o ludzi

 bez podania konkretnej

liczby. Pozostaªe 27 osób podaªo liczby b¡d¹ przedziaª liczbowy, ale tylko
5 osób udzieliªo odpowiedzi poprawnej (4 osoby podaªy liczb¦ 80 tys. lub
ok. 80 tys., jedna osoba  78 tys.). Pomimo tego, »e na zaj¦ciach przygotowawczych przed wizyt¡ w muzeum podawana byªa liczba oar obozu,
a w trakcie oprowadzania przewodnicy tak»e wspominali o tym kilkukrotnie, jedynie 15 proc. osób uczestnicz¡cych w wizycie byªo w stanie poda¢
prawidªow¡ liczb¦ oar obozu. W pozostaªych odpowiedziach pojawiaªy si¦
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w wi¦kszo±ci liczby zawy»one  od 5 milionów do 150 tys. (zapewne osoby te
pomyliªy liczb¦ wi¦¹niów obozu z oarami). Liczba 150 tys. podana zostaªa
w ankietach 5 razy. Jednak w jednej z odpowiedzi, w której padªa liczba
70 tys. peªna odpowied¹ na to pytanie brzmiaªa nast¦puj¡co: 150000 lub
70000. Liczba zani»ona pojawiªa si¦ cztery razy, w dwóch przypadkach byªo
to 70 tys. (w tym raz peªna odpowied¹ brzmiaªa 150000 lub 70000) i dwa
razy  50 tys.
Ostatnie pytanie ankiety brzmiaªo nast¦puj¡co: Czy poleciªaby Pani/poleciªby Pan wizyt¦ w PMM swoim znajomym/rodzinie (osobom dorosªym)? Prosz¦ uzasadni¢ swoj¡ odpowied¹. Jedna osoba pozostawiªa to
pytanie bez odpowiedzi. Kolejna osoba odpowiedziaªa pozytywnie, ale nie
podaªa uzasadnienia swojej odpowiedzi. Z kolei 31 osób poleciªoby wizyt¦
i uzasadniªo swoj¡ odpowied¹. Nie pojawiªa si¦ »adna wypowied¹, w której
osoba uczestnicz¡ca w wizycie w muzeum odradzaªaby taki wyjazd swoim znajomym lub rodzinie. W jednym przypadku pojawiªa si¦ odpowied¹
twierdz¡ca na pytanie o polecenie wizyty, ale bez przewodnika  nie polecam przewodników, bo pop¦dzaj¡ i uniemo»liwiaj¡ mo»liwo±¢ skupienia si¦
nad ogl¡danymi ekspozycjami.
W wi¦kszo±ci osoby uzasadniaªy swoj¡ odpowied¹ tym, »e jest to miejsce
historyczne b¡d¹ jest to cz¦±¢ historii, któr¡ nale»y pozna¢. Wizyta w muzeum jest zatem elementem pomagaj¡cym lepiej pozna¢ histori¦. Zarówno
w odniesieniu do historii obozu, jak i historii powszechnej czy historii regionalnej  Oczywi±cie, »e poleciªbym wizyt¦ moim znajomym, poniewa»
poprzez wizyt¦ w tym miejscu mo»emy lepiej pozna¢ histori¦ oraz zobaczy¢,
jak zªym wydarzeniem jest wojna. Podobne argumenty pojawiªy si¦ w dwudziestu dwóch przypadkach.
Pozostaªe 9 osób wskazywaªo tak»e na inne aspekty, poza poznaniem
historycznym. Pojawiaªy si¦ tutaj odpowiedzi, które przemawiaj¡ za tym,
»e wizyta w muzeum pozwala doceni¢ warunki, w jakich obecnie »yj¡ ludzie:
B¦d¡c tam i zwiedzaj¡c to miejsce, mo»na naprawd¦ zrozumie¢ i doceni¢
swoje »ycie w dzisiejszych czasach i u±wiadomi¢ sobie, jak rzeczywi±cie wygl¡daªa rzeczywisto±¢ obozowa, »e to byªo co± okropnego dla ludzi, którzy
si¦ tam znale¹li. W opinii dwóch osób wizyta w muzeum mo»e pomóc zrozumie¢, »e taka tragedia wydarzyªa si¦ niedaleko nas, a nie gdzie± daleko
i w przyszªo±ci mo»e to pomóc zapobiec pojawieniu si¦ podobnej tragedii
czy to miejsce pomaga zrozumie¢, do czego doprowadziªo ludobójstwo i nauczy¢ ludzi szanowa¢ ludzkie »ycie.
W trzech przypadkach respondenci wskazali, »e dzi¦ki wizycie w muzeum
mo»na poczu¢ histori¦, któr¡ si¦ zna  Czytanie o tych wydarzeniach to
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jedno, ale kiedy przejdziesz si¦ po tych miejscach, zobaczysz to wszystko, to
jest to zupeªnie co± innego. Takie odczucie mo»e wpisa¢ si¦ w teori¦ Barbary
Szackiej, której zdaniem:
Miejsca upami¦tniaj¡ce czyni¡ przeszªo±¢ dotykaln¡ i pozwalaj¡ przezwyci¦»y¢ upªywa czasu. Przebywanie tam, gdzie kiedy±
co± si¦ dziaªo, odnajdywanie ±ladów umarªych ludzi i dawno minionych wydarze« urealnia je, stwarza poczucie bezpo±redniego
z nimi obcowania (Szacka, s. 43-44).
Pojawiaªy si¦ tak»e odpowiedzi, które mo»na zdeniowa¢ jako pomagaj¡ce przyswoi¢ trudn¡ do zrozumienia histori¦. Jedna z osób poleciªaby
wizyt¦ w muzeum, poniewa» w tym miejscu czu¢ atmosfer¦ piekªa, przez
które przeszli wi¦¹niowie. Dla innej osoby wizyta w muzeum jest wa»na
z nast¦puj¡cego powodu  To jest miejsce, gdzie ka»dy czªowiek musi przyjecha¢ [...] i zobaczy¢ na wªasne oczy. To jest miejsce przera»aj¡ce. Nie mo»na
uwierzy¢, jak czªowiek mógª drugiemu czªowiekowi zrobi¢ tyle krzywdy.

Podsumowanie
Wyniki ankiety pozwalaj¡ stwierdzi¢, »e pomimo stosunkowo niewielkiej wiedzy, przyswojonej w trakcie wizyty, to wªa±nie mo»liwo±¢ poznania
historii jest najwi¦ksz¡ warto±ci¡, któr¡ niesie za sob¡ odwiedzenie takiego
miejsca jak Pa«stwowe Muzeum na Majdanku. To, co wywarªo najwi¦ksze
wra»enie i zostaªo zapami¦tane przez studentów i studentki to autentyczno±¢
miejsca, mo»liwo±¢ zobaczenia na wªasne oczy rzeczy nale»¡cych do byªych
wi¦¹niów obozu i ich osobiste historie. Wa»ne byªo te» zobaczenie miejsc
poobozowych, dzi¦ki którym mo»na byªo lepiej zrozumie¢ histori¦ czy nawet
spróbowa¢ poczu¢, z jak¡ tragedi¡ musieli zmierzy¢ si¦ wi¦¹niowie obozu.
Analiza ankiet niestety nie pozostawia w¡tpliwo±ci co do tego, »e wiedza
historyczna znacz¡co nie wzrasta po wizycie w takim miejscu. Jednocze±nie
oczywiste jest, »e wizyta w muzeum nie uzupeªni braków edukacji historycznej. Braki te z kolei byªy tak»e widoczne w trakcie zaj¦¢ przygotowawczych
do wizyty w Pa«stwowym Muzeum na Majdanku. Niewystarczaj¡ca wiedza historyczna mo»e, co przyznali tak»e przewodnicy oprowadzaj¡cy grupy, w du»ym stopniu utrudnia¢ tak»e oprowadzanie. Nie da si¦ w przeci¡gu
czasu przeznaczonego na wizyt¦ w muzeum, przywoªa¢ wszystkie fakty i wydarzenia niezb¦dne do zrozumienia tego, co wydarzyªo si¦ w byªym obozie.
Nie do ko«ca ma tutaj tak»e znaczenie, który raz dana osoba odwiedza muzeum. Spo±ród o±miu osób, które odwiedziªy muzeum z przewodnikiem po
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raz kolejny, tylko dwie osoby byªy w stanie poda¢ prawidªow¡ liczb¦ oar
obozu. W tym jedna z nich nie podaªa ani jednego faktu historycznego, które zapadªy jej w pami¦ci po wizycie w muzeum. Obie osoby podaªy jedynie
daty roczne w pytaniu dotycz¡cym najwa»niejszych dat zwi¡zanych z byªym
obozem lub muzeum.
Pomimo tego niew¡tpliwie wizyta w muzeum jest wa»nym do±wiadczeniem dla odwiedzaj¡cych i »adna z osób uczestnicz¡cych nie odradziªaby wizyty w takim miejscu, a jednocze±nie wiele z nich podkre±laªo wªa±nie fakt
mo»liwo±ci lepszego poznania historii  zarówno w odniesieniu do historii
odwiedzanego miejsca, jak i historii powszechnej oraz lokalnej.
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