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Muzeum Martyrologiczne
w Żabikowie
Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie
założone zostało w 1979 r. swoje zadania
statutowe realizuje poprzez opiekę nad
terenami
i
obiektami
będącymi
pozostałością po obozach hitlerowskich
funkcjonujących w latach 1941 – 1945, a są
– to:
obozy pracy przymusowej dla Żydów, tzw. Reichsautobahnlager
Poggenburg; od wiosny 1941 r. zaczęto przywozić do tworzonych
w Poznaniu obozów pracy transporty Żydów, przede wszystkim z getta
łódzkiego i innych gett Kraju Warty (m.in. z Włocławka, Gostynia,
Zduńskiej Woli, Sieradza, Wielunia). W mieście i na jego obrzeżach
funkcjonowało 29 obozów, w których osadzono łącznie co najmniej 11
tysięcy kobiet i mężczyzn, z tym Żydów pochodzących z Niemiec,
Austrii, Luksemburga. Zostali oni skierowani do ciężkich robót ziemnych
związanych z okupacyjnymi planami przebudowy miasta, modernizacją
portu rzecznego, rozbudową stacji przetokowej we Franowie, budową
lotniska i przebiegającej na obrzeżach miasta autostrady, budową
jeziora Rusałka czy jeziora Malta. Do większych obozów zaliczano: obóz
na Stadionie Miejskim, w Forcie Radziwiłła, przy ul. Bielniki w Krzesinach
oraz Krzyżownikach. Obozy pracy były faktycznie miejscem
eksterminacji Żydów, którzy umierali nie tylko wskutek wyczerpującej
organizm pracy fizycznej, szerzących się chorób i głodu, gdyż ginęli
także w licznie przeprowadzanych egzekucjach. Obozy pracy zostały
zlikwidowane na mocy rozkazu Heinricha Himmlera 9 sierpnia 1943 r.
najdłużej, bo do października 1943 r., działał obóz przy ul. Gnieźnieńskiej.

Obóz karno-śledczy, tzw. Polizeigefängnis der Sicherheitspolizei und
Arbeitserziehungslager in Posen-Lenzingen (PGuAEL) – Więzienie
Policji Bezpieczeństwa i Wychowawczy Obóz Pracy w Żabikowie. Był
kontynuacją zlikwidowanego obozu w Forcie VII w Poznaniu. Obóz
został założony w kwietniu 1943 r. do wiosny 1944 r. funkcjonował
równolegle z obozem w Forcie VII. Przyjmuje się, że przez obóz
żabikowski przeszło około 21 624 więźniów. Więźniów przetrzymywano
na okres śledztwa i przesłuchań, które przeprowadzono w siedzibie
gestapo w Poznaniu – w byłym Domu Żołnierza. W Żabikowie
aresztowani oczekiwali na wydanie lub wykonanie wyroku. Stąd
deportowano ich następnie do obozów w Auschwitz, Gross-Rosen,
Mauthausen, Ravensbrück. Większość więźniów – kobiet i mężczyzn –
stanowili Polacy. Obóz składał się z drewnianych baraków dla więźniów
oraz budynków administracyjnych. W centrum obozu znajdował się
basen przeciwpożarowy, używany przez Niemców jako miejsca kaźni.

Misja Muzeum
Misją Muzeum jest zachowanie pamięci o ofiarach zbrodni
niemieckich
dokonanych
na
terenie
Wielkopolski,
prowadzenie
działalności
wystawienniczej,
naukowej,
edukacyjnej
oraz
ochrona
i
konserwacja
reliktów
poobozowych. W sposób szczególny Muzeum dokumentuje
historię byłego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad
Nerem, obozu karno-śledczego w Żabikowie oraz 143
obozów pracy przymusowej dla Żydów w Wielkopolsce,
funkcjonujących w latach 1941-1943. Muzeum współdziała z
innymi muzeami, krajowymi i zagranicznymi ośrodkami
naukowo-badawczymi oraz stowarzyszeniami mającymi
podobne cele.

Dzisiejsza przestrzeń muzealna w Żabikowie (około 3 ha),
rozciągająca się na długości prawie 0,5 km bezpośrednio wzdłuż
autostrady A2 – upamiętniona jest również pomnikami związanymi
z martyrologią Polaków, Luksemburczyków, obywateli byłego
Związku Radzieckiego oraz innych narodowości. Substancję
muzealną uzupełniają relikty poobozowe: studnia, fundamenty
zabudowań i fragment muru ogrodzenia, który uważa się za
symboliczną Ścianę Śmierci.
Poza terenem byłego obozu znajduje się budynek Muzeum,
rozbudowany na fundamentach baraku poobozowego i
pozostałościach wilii komendanta, który spełnia wszystkie warunki
zachowania i upamiętnienia substancji muzealnej.
Godziny otwarcia Muzeum
Martyrologicznego w Żabikowie
wtorek – piątek: 9:00 – 15:00
sobota – niedziela: 10:00 – 14:00
poniedziałek: nieczynne

Wstęp do Muzeum – BEZPŁATNY

Jak umówić się na
spotkanie w Muzeum?
Ze względu na specyfikację zajęć i na przekazywanie treści,
grupa nie powinna przekraczać 30 osób (jedna klasa). Przed
uzgodnionym
spotkaniem,
konieczna
jest
informacja
telefoniczna lub pisemna, zawierająca nazwę i numer szkoły,
nazwisko nauczyciela, wielkość grupy oraz orientacyjną
godzinę przybycia. Lekcje realizowane są w dni powszednie od
wtorku do piątku, w godz. 9:00 – 14:30. Informacje o opłatach
znajdują się na stronie internetowej. Istnieje możliwość
zwolnienia z opłat. Muzeum nie pokrywa kosztów związanych z
dojazdem na lekcje muzealne.
W związku z trwającą na Świecie pandemią SARS-COV-2 prosimy o sprawdzanie
aktualności dotyczących zwiedzania w Muzeum.

Zgłoszenia należy kierować na adres e-mail Muzeum:
rezerwacje@zabikowo.eu

Zwiedzanie Muzeum
Prezentowane wystawy stałe:
Więzienie Policji Bezpieczeństwa
i Wychowawczy Obóz Pracy –
ekspozycja
zapoznaje
zwiedzających z historią obozu
funkcjonującego w Żabikowie
w latach 1943-1945. Na wystawie
prezentujemy
materiał
ikonograficzny oraz pozostałości
z okresu istnienia obozu, jak:
dokumenty,
przedmioty
codziennego użytku, w tym
wykonanie m.in. przez samych
więźniów.
Obozy pracy przymusowej dla
Żydów
–
na
ekspozycji
przedstawiamy
budowę
autostrady z Frankfurtu nad Odrą
do Poznania, pracę i życie
codzienne
więźniów.
Zgromadzone
na
ekspozycji
materiały archiwalne
ikonograficzne pochodzą ze
zbiorów
Muzeum
Martyrologicznego w Żabikowie,
a także archiwów polskich
i niemieckich.

Prezentowane filmy:
Własne:
„Zniewolony Poznań 1939 – 1945”
„Stadion”
„Tiegenhof”
„Listy do Lili”
„Byliśmy strażnikami…”
Archiwalne, dokumentalne:
Polska Kronika Filmowa (Poznań wolny, Obóz w
Żabikowie)
Film archiwalny „Konzentrationslager Posen 1939/1940”
Prezentacja multimedialna Reichsautobahnlager
„Getto Kraj Warty”

Oferta edukacyjna
stacjonarna

Lekcje muzealne:
Zagłada przez pracę. Obozy pracy przymusowej dla
Żydów
Losy więźniów obozu karno-śledczego w Żabikowie
„O tym nie można zapomnieć…”. Dramatyczne losy
żydowskich więźniarek obozu pracy przymusowej
„Elektro-Mühle” w Poznaniu
Polityka hitlerowskich Niemiec wobec Polaków
Fort VII i obóz w Żabikowie we wspomnieniach
więźniów

Wykłady tematyczne:
Polityka Trzeciej Rzeszy wobec narodu polskiego w tzw.
Kraju Warty
Obozy pracy przymusowej dla Żydów w okupowanej
Wielkopolsce w latach 1941-1943
Eutanazja osób psychicznie chorych na ziemiach
wcielonych do Trzeciej Rzeszy
Aresztowania przedstawicieli wielkopolskich elit we
wrześniu – październiku 1939 r.
Fort VII i Żabikowo – wspólna historia obozów gestapo
w Poznaniu

Oferta edukacyjna

on-line

Lekcje muzealne:
1. Oprowadzanie po Muzeum Martyrologicznym
w Żabikowie:
- Wystawa obóz karno-śledczy
- Obozy autostradowe
2. Proponowane tematy lekcji on-line:
- Zagłada poprzez pracę – obozy pracy przymusowej dla
Żydów
- Polityka III Rzeszy wobec ludności polskiej
- Życie codzienne w Kraju Warty
- Kultura Żydów Polskich

Praktyki i wolontariat
w Muzeum Martyrologicznym
w Żabikowie

Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie oferuje młodym
ludziom – absolwentom szkół wyższych oraz studentom –
możliwość odbycia praktyk oraz realizowania współpracy
wolontariackiej. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
z Muzeum oraz przesłanie zgłoszenia wraz z CV. Każdy
praktykant, wolontariusz włącza się w pracę Muzeum,
poszerza wiedzę na temat funkcjonowania instytucji,
a zdobyte doświadczenie może wykorzystać w późniejszej
pracy zawodowej.

Workcamp
Młodzieżowe obozy wolontariackie zwane Workcamp, to dla wielu młodych
ludzi okazja do tego, bty nie tylko mieć własny udział w pracy dla pokoju na
świecie, ale także poznać miejsca wcześniej nieznane i ludzi z zupełnie
innych środowisk. Dwutygodniowe obozy, podczas których młodzi ludzie
z całego świata angażują się w lokalne przedsięwzięcia, są dla nich także
indywidualnym spełnieniem własnych pragnień i celów oraz okazją do
poszerzenia swojej wiedzy o świecie i możliwością otwarcia się na to, co
dotychczas było nieznane. Do Żabikowa na Workcampy, które są
organizowane zawsze na przełomie lipca i sierpnia, przybywają młodzi
ludzie z Polski, Czech, Niemiec, Belgii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Szwecji,
Kazachstanu, Finlandii, Rosji, Francji, Kosowa, Meksyku, Ukrainy,
Irlandii i Hiszpanii. Tego typu projekty edukacyjno – historyczne mają
charakter warsztatów i podróży studyjnych połączonych z pracą fizyczną
na terenie Muzeum. Wolontariusze, którzy przebywają w Miejscu Pamięci
w Żabikowie, biorą udział w badaniach wykopaliskowych prowadzonych na
terenie byłego obozu karno – śledczego. W trakcie projektu uczestniczą
także w spotkaniach z kombatantami, w wykładach, w pokazach filmów
dokumentalnych i w warsztatach, odbywają także podróże studyjne do
Miejsc Pamięci Narodowej.

Teki edukacyjne „Niemiecki obóz
zagłady Kulmhof ”. Materiały
dydaktyczne dla nauczycieli,
Żabikowo 2015.
Publikacja multimedialna pt. „Niemiecki obóz zagłady Kulmhof ”
to materiał pomocniczy dla nauczycieli szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, którzy chcą przekazać uczniom wiedzę
o Holokauście, położeniu ludności żydowskiej w tzw. Kraju Warty oraz
funkcjo-nowaniu pierwszego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof
w Chełmnie nad Nerem. Wydawnictwo składa się z dwóch części:
opisowej i multimedialnej. W pierwszej został zawarty rys historyczny
obozu śmierci Kulmhof oraz komentarz dydaktyczny. Druga część
zawiera 10 scenariuszy lekcji, bogaty materiał źródłowy (mapy,
fotografie, teksty) oraz fragmenty wywiadów ze „Świadkami Czasu” –
osobami, których dzieciństwo lub wczesna młodość przypadły na okres
drugiej wojny światowej i w których pamięci zachowały się echa zagłady
dokonywanej w Chełmnie nad Nerem. Bezpłatne wydawnictwo jest
częścią planowanej na kolejne lata serii pt. „Z Archiwów Muzeów
w Chełmnie nad Nerem i w Żabikowie”, przygotowywa-nej wspólnie
z Zakładem Dydaktyki Historii Instytutu Historii Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie trwa promocja publikacji
wśród
nauczycieli
woj.
wielkopolskiego.
Publikacja
została
dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

Teki edukacyjne „Obozy pracy
przymusowej dla Żydów w
Wielkopolsce”. Materiały
dydaktyczne dla nauczycieli, Luboń
2016.
Publikacja multimedialna pt. „Obozy pracy przymusowej dla Żydów
w Wielkopolsce” jest drugim tomem serii „Z Archiwum Muzeów w Chełmnie nad
Nerem i w Żabikowie”. Przygotowana została przy współpracy Muzeum
Martyrologicznego w Żabikowie oraz Zakładu Dydaktyki Historii Instytutu Historii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Niniejsze opracowanie
wyróżnia się na tle wielu innych publikacji opowia-dających o dziejach
Wielkopolski w czasie II wojny światowej tym, że w pełni poświęcone jest losom
ludności żydowskiej osadzonej w obozach pracy przymusowej. W latach 1941–
1943 w okupowanej przez Niemców Wielkopolsce założonych zostało około 143
tego rodzaju obozów dla Żydów, z czego 29 funkcjonowało na terenie Poznania i
na jego obrze-żach. Powstanie ich łączy się z podjęciem na terenie miasta
przedsięwziąć urbanistycznych mających na celu m.in.: poszerzenie jego granic
administracyjnych w kierunku wschodnim i zachodnim, modernizację terenów
zielonych, budowę nowych obiektów, szlaków kolejo-wych i drogowych.
Realizacja tych zadań wymagała zatrudnienia dużej liczby robotników. Jako tzw.
„siłę roboczą” zaczęto wykorzystywać deportowaną z gett ludność żydowską,
którą koncentrowano w obozach. Stworzone przez administrację hitlerowską
warunki życia w obozach: terror, głód, prowizoryczna opieka medyczna,
wyniszczająca organizm praca powodowały, że faktycznie stały się one miejscami
wegetacji i stopniowej eksterminacji.Wydawnictwo to kierujemy do nauczycieli
szkół gim-nazjalnych i ponadgimnazjalnych uczących takich przedmiotów, jak:
historia, język polski, wiedza o spo-łeczeństwie, etyka. Przedsięwzięcie
zrealizowano dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, tytuł zadania: „Ochrona i opieka nad ważnym
kulturowo i historycznie obiektem muzealnym – miejscem pamięci w Chełmnie
nad Nerem

Teki edukacyjne „Sytuacja ludności
żydowskiej w Kraju Warty”.
Materiały dydaktyczne dla
nauczycieli, Luboń 2020.

Publikacja ta stworzona została z myślą o nauczycielach przedmiotów
humanistycznych, którzy podejmują tę problematykę na lekcjach historii,
języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie. Pakiet podzielony jest na dwie
części: drukowaną i multimedialną. W części publikowanej odnajdziecie
Państwo artykuły poświęcone takim zagadnieniom, jak: system represji
wobec ludności żydowskiej w pierwszych latach okupacji niemieckiej;
powstanie i funkcjonowanie „dzielnicy zamkniętej” w Łodzi oraz gett
prowincjonalnych w Kraju Warty i rys historyczny pierwszego ośrodka
masowej zagłady Kulmhof. Na szczególną uwagę zasługuje komentarz
metodyczny, który odpowie nam na pytanie: Jak realizować zajęcia szkolne
z wykorzystaniem materiału źródłowego zawartego w niniejszym pakiecie?
Z kolei część multimedialna obejmuje trzynaście scenariuszy zajęć
dydaktycznych: w tym pięciu skierowanych dla nauczycieli uczących na poziomie
szkoły podstawowej oraz ośmiu adresowanych dla pedagogów szkół
ponadpodstawowych. Część multimedialna zawarta jest na muzealnej stronie
internetowej dostępnej pod adresem www.zabikowo.eu. Oprócz propozycji
działań edukacyjnych, załączamy tam bogaty materiał źródłowy (fotografie,
dokumenty, artefakty), który nauczyciel może zastosować w trakcie zajęć
dydaktycznych.

