
17 STYCZNIA
76. rocznica transportów z Pawiaka na Majdanek
Spotkanie z Leszkiem Zabłockim, więźniem 
Pawiaka i Majdanka, oraz prezentacja poświęcona 
transportom więźniów politycznych do KL Lublin

25, 27 STYCZNIA
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu
Zajęcia dla młodzieży oraz mieszkańców Lublina 
połączone ze zwiedzaniem ekspozycji historycznej

14 MARCA
Cóż mogła znaczyć przeszkoda z drutu  
kolczastego? Cóż tam wszystkie przeszkody? 
– miłość za drutami Majdanka

15 MARCA
77. rocznica pierwszych deportacji do obozu w Bełżcu
Wykład dotyczący deportacji Żydów do niemieckich obozów 
w Bełżcu i na Majdanku w ramach „Aktion Reinhardt”

Obchody rocznicowe oraz prezentacja wystawy czasowej 
„Szmul Zygielbojm. Milczeć nie mogę i żyć nie mogę”

MARZEC–LISTOPAD
30 marca, 27 kwietnia, 25 maja, 17 września, 
26 października, 23 listopada 
„Niemi świadkowie historii. Spotkania 
wokół muzealiów obozowych”

9 KWIETNIA
Seminarium naukowe
„Wykorzystanie fotografii lotniczych z II wojny światowej 
do badań naukowych na temat niemieckich obozów 
koncentracyjnych i zagłady”

12 KWIETNIA 
XX Liturgia Drogi Krzyżowej na Majdanku

16 KWIETNIA
Podsumowanie projektu edukacyjnego 
„Pamiętamy… 17 marca – 19 kwietnia”.
Temat przewodni: żydowscy mieszkańcy Piask

26 KWIETNIA – 5 MAJA
Udział w „Sezonie Lublin”
W programie m.in.: oprowadzanie po okupacyjnym 
Lublinie, spotkanie poświęcone transportom ewakuacyjnym 
z Majdanka, dyskusja na temat profilu psychologicznego 
wybranych członków załogi KL Lublin, prezentacja muzealiów 
obozowych, otwarcie wystawy „Chleb wolnościowy”, 
spacer w przestrzeni miasta „Chleb wolnościowy”. Historie 
byłych więźniów Majdanka opowiedziane komiksem

www.majdanek eu                facebook.com/Majdanek.Memorial                 @MajdanekMuseum

28 WRZEŚNIA
Otwarcie wystawy „Przeciw wojnie” – 
grafika polska ze zbiorów PMM

WRZESIEŃ
50. rocznica odsłonięcia Pomnika Walki i Męczeństwa na 
Majdanku. Spotkanie z twórcami rzeźby pomnikowej w Polsce

6 PAŹDZIERNIKA
Jubileuszowy koncert symfoniczny 
w 75. rocznicę utworzenia Państwowego Muzeum 
na Majdanku. Miejsce: Filharmonia Lubelska

7–9 PAŹDZIERNIKA
Konferencja naukowa z okazji 75-lecia Państwowego 
Muzeum na Majdanku „Historia w przestrzeniach 
pamięci. Obóz – miejsce – muzeum” 

14 PAŹDZIERNIKA
76. rocznica powstania w Sobiborze

19 PAŹDZIERNIKA
„Jak poznawać historię w miejscu pamięci? 
Metody niekonwencjonalne” –
szkolenie metodyczne dla nauczycieli

25 PAŹDZIERNIKA
79. rocznica eksterminacji Romów 
i Sinti w obozie pracy w Bełżcu

26 PAŹDZIERNIKA
PhotoDay w Muzeum na Majdanku
W programie spotkanie z fotografem Wojciechem Stanem

PAŹDZIERNIK
Odsłonięcie muralu poświęconego 75. rocznicy 
utworzenia Państwowego Muzeum na Majdanku

3 LISTOPADA
76. rocznica akcji „Erntefest”
Odczytanie nazwisk ofiar przy obelisku upamiętniającym ofiary 
akcji, modlitwa za zmarłych, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy

LISTOPAD
Zaduszki majdankowskie
Spacer z przewodnikiem po cmentarzu przy ul. Lipowej 
i zapalenie zniczy m.in. przy mogiłach osób udzielających 
pomocy więźniom obozu koncentracyjnego na Majdanku

7–10 LISTOPADA
Warsztaty i spotkanie autorskie z Pawłem Piechnikiem 
– twórcą komiksu Chleb wolnościowy. 
Festiwal Fantastyki Falkon

GRUDZIEŃ
Spotkanie z dokumentem
Pokaz filmów dokumentalnych zrealizowanych  
na terenie PMM

9–11 MAJA
Warsztaty i promocja komiksu Chleb wolnościowy 
dotyczącego historii niemieckiego nazistowskiego 
obozu koncentracyjnego na Majdanku

18 MAJA
Międzynarodowy Dzień Muzeów
Dzień otwartych drzwi w działach PMM, kiermasz książek

Bezpłatne oprowadzenie po wystawie stałej

14–15 CZERWCA
Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich 
Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady
Spotkanie z byłymi więźniami Majdanka, prezentacja filmu 
dokumentalnego i oprowadzanie po terenie byłego obozu

19–22 LIPCA
75. rocznica likwidacji obozu na Majdanku
W programie: Pokolenia – zjazd rodzin byłych więźniów 
Majdanka, marsz szlakiem ostatniego transportu 
z Majdanka, wystawa „Zostawili po sobie…”, ceremonia 
złożenia kwiatów przy Mauzoleum (22 lipca)

17–18 SIERPNIA
Weekend z historią
Bezpłatne oprowadzanie po terenie byłego obozu na 
Majdanku. Tematy: „Szlak miejsc utraconych”, „Obóz 
NKWD na Majdanku – 75. rocznica wydarzeń”

WRZESIEŃ
80. rocznica wybuchu II wojny światowej
W programie: gra miejska, wykład poświęcony niemieckim 
nalotom na Lublin, spotkanie ze świadkami wydarzeń z września 
1939 roku, otwarcie wystawy „Stara śpiewka antywojenna”

2 WRZEŚNIA
„Historia – Edukacja – Pamięć”
Trzecie seminarium edukacyjne dla 
regionalistów, edukatorów i historyków

12 WRZEŚNIA
Drugie pokolenie – Majdanek w pamięci rodzinnej
Spotkanie z Małgorzatą Rożeńską, córką byłego 
więźnia KL Lublin Andrzeja Stanisławskiego

PAŃSTWOWE MUZEUM
NA MAJDANKU
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