
Seminarium wyjazdowe dla nauczycieli |

„Śladami Akcji Reinhardt”

[brak wolnych miejsc] Muzeum Getta Warszawskiego zaprasza nauczycieli i

edukatorów na bezpłatne seminarium wyjazdowe  „Śladami Akcji Reinhardt” w

dniach 26–27 marca 2022 roku.

Lublińscy Żydzi przed deportacją (Yad Vashem)

17 marca 1942 r. rozpoczęła się „Akcja Reinhardt” – doskonale zaplanowana operacja

systematycznego wymordowania całej ludności żydowskiej Generalnego Gubernatorstwa i

później Okręgu Białystok, wykorzystania pracy ofiar oraz grabieży ich mienia. Akcję nazwano

prawdopodobnie na cześć Reinharda Heydricha, organizatora konferencji w Wannsee i
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głównego architekta Zagłady. Na szefa jej wyznaczono dowódcę SS i policji w dystrykcie

lubelskim SS-Brigadeführera Odilo Globocnika. W ramach Akcji Reinhardt Żydzi mordowani byli

zarówno w miejscach swojego zamieszkania, jak i w obozach zagłady – takich jak Bełżec, Sobibór,

Treblinka oraz obozach powstałych w zamierzeniu jako koncentracyjne: Majdanek i Auschwitz-

Birkenau. Łącznie w czasie Akcji Reinhardt, trwającej do końca 1943 roku, zginęło ok. 1,85 mln

Żydów, w większości obywateli II Rzeczypospolitej.

Program seminarium

Sobota 26 marca

7.15 – zbiórka na Placu Bankowym przy pomniku Juliusza Słowackiego

7.30 – 10.00 przejazd do Lublina

10.00 – 14.00 wykład i spacer „„Śladami Akcji Reinhardt” – prof. Dariusz Libionka

14.15 – 15.00 obiad 15.00 – 16.00 wizyta w „Bramie Grodzkiej”

16.00- 18.30 – spacer z przewodnikiem „Żydowski Lublin”

Ok. 18.45  – zakwaterowanie w hotelu (Dom na Podwalu)

19.30 kolacja

Niedziela 27 marca

8.00 – śniadanie

9.00 – 10.00 wizyta w Muzeum na Majdanku

10.00 – 11.00 – przejazd do Trawnik

11.00 – 13.00 – wizyta w miejscu byłego obozu pracy w Trawnikach – Agnieszka i Piotr

Sewrukowie

13.00 – 13.45 obiad w Trawnikach

Ok. 13. 45-15.15 przejazd do Poniatowej

15.15 – 16.15 wizyta w miejscach upamiętnień obozu pracy przymusowej w Poniatowej

Ok. 18. 30 powrót do Warszawy

Zgłoszenia na adres mailowy wmlynarczyk@1943.pl do 10 marca. 

mailto:wmlynarczyk@1943.pl


Informujemy, że lista uczestników została zapełniona. Nie przyjmujemy już zgłoszeń na

seminarium. Zainteresowanych prosimy o śledzenie naszej strony, gdzie znajdziecie informację o

przyszłych projektach MGW.
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