
 

 

 

 
 

 

 

18 maja na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Muzeów. Zespół 

pracowników Państwowego Muzeum na Majdanku (PMM) od wielu lat bierze udział w 

tym wydarzeniu, opowiada o swojej pracy i misji społecznej, prezentując bogate 

zbiory muzealne – dokumenty, relikty, osobiste pamiątki po byłych więźniach, 

fotografie, wspomnienia i wywiady ze świadkami przeszłości. Pielęgnujemy pamięć o 

ludziach boleśnie doświadczonych przez historię i o miejscu, które o tym przypomina. 

Dbamy o zachowanie dowodów i materialnych śladów zbrodni nazistowskich. Nasz 

codzienny wysiłek ma na celu nie tylko przekazywanie rzetelnej wiedzy historycznej 

kolejnym pokoleniom i upamiętnienie byłych więźniów niemieckiego obozu 

koncentracyjnego na Majdanku i obozów zagłady w Bełżcu i Sobiborze, lecz także 

umożliwienie zwiedzającym odczytania i doświadczenia miejsca wydarzeń 

historycznych oraz zachęcenie do własnych poszukiwań i refleksji nad przeszłością. 

 

W tym roku w związku z pandemią COVID-19 postanowiliśmy przenieść nasze 

działania do sieci. Przez cały dzień na naszych profilach oraz na stronie internetowej, 

prezentowane będą projekty zrealizowane przez nas przy wykorzystaniu kolekcji 

muzealnej i zasobów archiwalnych. Po raz pierwszy w historii naszej działalności 

zapraszamy także na wydarzenie – transmisję live z terenu PMM.  

 



 

 

PROGRAM PUBLIKACJI / WYDARZEŃ ONLINE: 

Państwowe Muzeum na Majdanku  

8:00 „Varia. magazyn” – premiera pierwszego numeru internetowego magazynu 
muzealnego o profilu historycznym  

11:00 Strój więźniarski w KL Lublin w zbiorach PMM  

14:00 Numery i oznakowania więźniarskie w zbiorach PMM  

17:00 Kolekcja dokumentów Władysława Waślickiego – film zrealizowany w 
Archiwum PMM 

20:00 „Godzina na Majdanku”. Live z terenu PMM  

 

Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu. Oddział Państwowego Muzeum na 

Majdanku  

Ekspozycja online - relacje świadków historii zaprezentowane na wystawie głównej  

10:00 Prezentacja relacji o życiu w getcie Lili Lam-Nowakowskiej 

13:00 Prezentacja relacji o przebiegu deportacji Jana Karskiego 

16:00 Prezentacja relacji o mechanizmie zbrodni Rudolfa Redera 

 _ _ _  

Promocja:  

15-18.05 - 20% rabatu na publikacje wydane nakładem Państwowego Muzeum na 
Majdanku, których cena regularna przekracza 5 zł.  

 
ksiegarnia.majdanek.eu  

 

 

 

 



 

Platformy: 

Strona internetowa:  

majdanek.eu 

belzec.eu 

Facebook: 

Państwowe Muzeum na Majdanku  

@Majdanek.Memorial 

Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu  

@Belzec.Memorial 

 

 

 


