
 

LEKCJE ONLINE Z MUZEUM GETTA WARSZAWSKIEGO 

Cykl filmów „Getto w literaturze” powstał z myślą o tym, by przybliżyć uczniom cztery utwory 

literackie: „Zdążyć przed Panem Bogiem”, „Campo di Fiori”, „Rozmowy z katem”,  

i „Wspomnienia. Moja wersja” Izaaka Wacława Kornbluma, z których trzy pierwsze znajdują 

się w kanonie lektur szkolnych.  

Celem projektu było ukazanie getta warszawskiego z trzech perspektyw: ofiary, świadka  

i sprawcy. Mimo, że wszystkie utwory dotyczą jednego miasta – Warszawy, to ich wymowa 

ma charakter uniwersalny – Warszawa jest jednym z wielu miejsc, gdzie dokonała się Zagłada 

Żydów polskich. 

W realizacji projektu wzięła udział młodzież z ogniska teatralnego „U Machulskich” kierowana 

przez reżysera Pawła Passiniego. Za pomocą środków teatralnych zaproszona do projektu 

młodzież przedstawiła własną interpretację wybranych tekstów. Każda inscenizacja połączona 

była z wizytą w miejscach opisywanych w utworach i dyskusją na temat przeżywanych podczas 

realizacji emocji i refleksji, które te utwory wywołały. 

 



Podczas lekcji online pokażemy jeden z czterech filmów cyklu, poświęcony wierszowi 

Czesława Miłosza „Campo di Fiori”. 

„Mur getta znajdował się nieopodal Pl. Krasińskich (…) Miłosz mówi o karuzeli, która tutaj 

była umieszczona, na której jeździli ludzie (…) chciał powiedzieć, jaka jest kondycja ludzka, 

przyjrzeć się postawom Polaków, jak Polacy patrzyli na płonące getto” – mówi w filmie  

o napisanym w 1943 roku wierszu dr Wiesława Młynarczyk, główny specjalista w Dziale 

Edukacji Muzeum Getta Warszawskiego i pomysłodawczyni filmowego cyklu „Getto  

w literaturze”. 

 

 

dr Wiesława Młynarczyk –  główny specjalista ds. edukacji w Muzeum Getta Warszawskiego. 

Była nauczycielką języka polskiego w 81. Liceum Ogólnokształcącym im. Aleksandra Fredry 

w Warszawie, kierując jednocześnie Centrum Edukacyjnym IPN  „Przystanek Historia”  

w Warszawie. Uczestniczyła w wielu krajowych i zagranicznych szkoleniach, konferencjach  

i warsztatach na temat Holokaustu. 

 

dr Halina Postek jest kierowniczką działu edukacji MGW. Przez wiele lat pracowała jako 

nauczyciel akademicki, prowadząc zajęcia między innymi z historii Żydów polskich, relacji 

polsko-żydowskich i podstaw judaizmu. 


