
1923  2013



1 2

Zmarł Profesor Krzysztof DuninWąsowicz

9 maja 2013 roku, w wieku 90 lat, zmarł Krzysztof DuninWąsowicz, były więzień KL Stutthof nr
36090. Urodził się w 1923 roku w Warszawie. Podczas wojny był żołnierzem Armii Krajowej i
członkiem organizacji młodzieży socjalistycznej "Płomienie". Współpracował również z Radą Pomocy
Żydom "Żegota".

W kwietniu 1944 roku został zatrzymany przez Niemców za działalność konspiracyjną. Przebywał w
areszcie, w Alei Szucha i na Pawiaku. Z aresztu przewieziono go do obozu koncentracyjnego
Stutthof. W obozie pracował w biurze raportowym (RapportAbteilung). Uciekł podczas ewakuacji, w
lutym 1945 roku.

Po wojnie został działaczem Polskiej Partii Socjalistycznej i Związku Niezależnej Młodzieży
Socjalistycznej, a także uczestnikiem Klubu Krzywego Koła. Pod koniec lat 80. działał jako członek
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Do śmierci był przewodniczącym Komisji Historycznej
Polskiej Partii Socjalistycznej.

Wraz ze swoją matką, Janiną, został odznaczony medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata,
a w 2007 roku, z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego, otrzymał Krzyż Komandorski z Gwiazdą
Orderu Odrodzenia Polski, za ratowanie osób narodowości żydowskiej. W latach 198890 był również
członkiem Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa.

W 2009 r. przekazał Muzeum Stutthof w Sztutowie osobiste zapiski i materiały (wycinki z gazet,
artykuły, korespondencję, bibliografię), zbierane przez lata pracy naukowej.
Był profesorem historii w Instytucie Historii PAN, specjalizował się m.in. w historii Warszawy i
polskiego ruchu socjalistycznego. Wiceprezes Towarzystwa Naukowego im. Adama Próchnika,
członek Rady Naukowej Polskiego Słownika Biograficznego.

Autor 22 książek i 420 prac naukowych z historii nowożytnej i najnowszej, m.in publikacji: "Polski ruch
socjalistyczny 1939–1945", "Historia i trochę polityki", "Obóz koncentracyjny Stutthof", "Stutthof. Ze
wspomnień więźnia obozu koncentracyjnego" (pierwsze, wydane w roku 1946 wspomnienia o KL
Stutthof), "Warszawa w pamiętnikach Pierwszej Wojny Światowej".
Niech spoczywa w pokoju.

Jednym z bardziej wstrząsających fragmentów książki "Stutthof. Ze wspomnień więźnia obozu
koncentracyjnego" jest opis egzekucji w komorze gazowej, w dniu 22 sierpnia 1944 roku:

„Sonderbehandlung (Specjalne traktowanie) rozpoczęło się w sierpniu 1944 roku i trwało do
początków listopada tego roku. Najpierw objęło ono około 70 Rosjan, przeważnie inwalidów,
przybyłych wprost z obozu jeńców wojennych w Czarnem. Przed śmiercią koczowali pod gołym
niebem, nie otrzymując żadnego pożywienia. Resztki ubrania, składającego się z łachmanów, ledwie
trzymały się ciała. Wreszcie esesmani okłamali ich, mówiąc im, że będą wysłani do sanatorium dla
inwalidów, co wywołało radość wśród nieszczęśliwych. Usiłowali się umyć i doprowadzić do
porządku. W pobliżu komory gazowej podstawiono dwa wagony trzeciej klasy. Jeńcom radzieckim
polecono wejść do nich i czekać na dołączenie lokomotywy. Po pewnym czasie do wagonów podeszli
esesmani oświadczając, że trzeba jeszcze zaczekać na lokomotywę. Ofiary bez oporu udały się do
tzw. Poczekalni celem spożycia kolacji. „Poczekalnia” okazała się komorą gazową. Zatrzaśnięto
żelazne drzwi i wpuszczono cyklon…”.
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Promocja Teki Edukacyjnej

Pierwsze półrocze 2013 roku było bardzo pracowite dla
pracowników Muzeum Stutthof. Zorganizowano szereg konferencji
i pokazów na terenie Pomorza, promujących wydaną przez
Muzeum Stutthof oraz Instytut Pamięci Narodowej „Tekę
edukacyjną”. Konferencje pod nazwą „Pamiętamy, pamiętam...
Pomorze Gdańskie i obóz Stutthof 19391945. Materiały
edukacyjne”, przyciągnęły wiele osób, szczególnie nauczycieli, do
których były głównie skierowane.

„Pamiętamy, pamiętam… Pomorze Gdańskie i obóz Stutthof 1939
1945” to pakiet materiałów edukacyjnych skierowanych do szkół
ze wszystkich etapów edukacyjnych. Mają one wspomagać rozwój
wiedzy i zainteresowanie współczesnego młodego człowieka
najnowszą historią swego regionu. Zgromadzony w ramach
projektu materiał – składający się z różnorodnych tekstów kultury,
źródeł, opracowań i komentarzy oraz scenariuszy zajęć lekcyjnych
– obejmuje zasięgiem tematycznym trudną historię Pomorza i jego
mieszkańców w latach 1920  1945.

Dotychczas konferencje odbyły się m.in. w następujących
miejscowościach:

29 stycznia w Malborku,
06 lutego w Gdyni,
16 lutego w Bydgoszczy,
11 marca w Wejherowie,
08 kwietnia w Miastku,
19 kwietnia w Grudziądzu,
23 kwietnia w Elblągu,
07 czerwca w Bytowie,
17 czerwca w Brusach.

Kolejne konferencje w przygotowaniu.
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Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2012

W konkursie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2012"
Muzeum Stutthof po raz trzeci z rzędu otrzymało nominację w kategorii "Wystawy i inne
przedsięwzięcia o tematyce martyrologicznej". Wyróżnienie przyznano za "Opracowanie koncepcji
i wdrożenie projektu Pomorska Teka Edukacyjna jako praktyka współczesnej innowacji edukacyjnej w
miejscu pamięci". Równorzędne wyróżnienia otrzymały Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
w ŁambinowicachOpolu i Państwowe Muzeum na Majdanku.
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Wystawa "Żydzi w KL Stutthof"

W dniu 19 czerwca 2013 r. w Muzeum Stutthof odbyło się otwarcie wystawy stałej pt. „Żydzi w KL
Stutthof”. Współgospodarzem otwarcia była Gmina Wyznaniowa Żydowska w Gdańsku.

Ekspozycja znajduje się w trzech pomieszczeniach dawnej łaźni obozowej, której historyczna
materia, dzięki realizacji twórców wystawy, Marka i Macieja Mikulskich, nie została naruszona.
Umiejętnie połączono treść merytoryczną wystawy z zachowanym wnętrzem, które samo w sobie
stanowi oryginalny element wystawy.

Po raz pierwszy w Muzeum Stutthof, jako składnik ekspozycji, zastosowano ścieżkę dźwiękową,
której twórcą jest Marcin Dymiter. Do indywidualnego wysłuchania dostępna jest również relacja byłej
więźniarki KL Stutthof, Dobki Waldhorn, której los podobny jest do około 49 000 Żydów osadzonych
w KL Stutthof w II połowie 1944 r. Przebywająca początkowo w obozie Ryga  Kaiserwald, w wyniku
ewakuacji więźniów z państw tzw. Ostlandu, wraz z innymi Żydami została przewieziona do KL
Stutthof, skąd z kolei została przekazana do podobozu (Aussenarbeitslager AEG Thorn).

Na wystawie ukazano losy więźniów żydowskich w całym okresie istnienia KL Stutthof – od września
1939 r. do maja 1945 r. Zachowując układ chronologiczny pierwsza sala poświęcona jest tym, którzy
zostali osadzeni w obozie Stutthof od września 1939 r. do końca 1943 r. W środkowym
pomieszczeniu ukazano zagładę Żydów w KL Stutthof w II połowie 1944 r., poprzedzoną zwięzłą
informacją o przygotowaniach Niemiec do masowej zagłady Żydów i realizacji Ostatecznego
Rozwiązania Kwestii Żydowskiej w innych regionach okupowanej Europy. W ostatniej, trzeciej sali,
zamieszczono informacje o ewakuacji więźniów i ich losach po zakończeniu wojny.

Dzięki życzliwości uprzejmości rodzin więźniów żydowskich, wystawa została wzbogacona o zdjęcia
osób i pozostałe po nich pamiątki
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Obchody 68. rocznicy wyzwolenia KL Stutthof

W dniu 9 maja 2013 r. na terenie Muzeum Stutthof miała miejsce
uroczystość w 68. rocznicę wyzwolenia KL Stutthof. Prócz byłych
więźniów wzięli w niej udział przedstawiciele parlamentu, władz
państwowych i urzędów centralnych, samorządu, korpusu
dyplomatycznego, sił zbrojnych, policji, Straży Granicznej, Straży
Pożarnej, Służby Więziennej, służb leśnych.

Ponadto obecna była liczna reprezentacja młodzieży szkolnej i
akademickiej, nauczyciele oraz harcerze. Oprawę uroczystości i
ceremoniał wojskowy zapewniła Kompania oraz Orkiestra
Reprezentacyjna Marynarki Wojennej.

Wśród przybyłych znaleźli się między innymi Wicewojewoda
Pomorski Michał Owczarczak, Szef Oddziału Wychowawczego w
Dowództwie Marynarki Wojennej kmdr Ryszard Sawicki, Senator
RP Leszek Czarnobaj, Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku
Elżbieta Wasilenko, Dowódca ORP "Błyskawica" kmdr Jerzy
Łubkowski.

Przed rozpoczęciem głównej uroczystości miał miejsce honorowy
start XVIII. Żuławskiego Biegu Pamięci Narodowej, którego
dokonała Jadwiga Sawicka, była więźniarka KL Stutthof.

Zebranych powitał dyrektor Muzeum Stutthof Piotr Tarnowski,
który przed swoim wystąpieniem zwrócił się do zebranych o
uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłego w dniu uroczystości
prof. Krzysztofa DuninWąsowicza. W ten sposób zgromadzeni
symbolicznie oddali cześć wszystkim zmarłym więźniom obozu.
Następnie dyrektor przekazał głos Alfonsowi Miszewskiemu,
byłemu więźniowi KL Stutthof i członkowi Rady Muzeum przy
Muzeum Stutthof w Sztutowie, który wygłosił przesłanie do
zebranych. W dalszej kolejności własny wiersz recytowała była
więźniarka obozu Stutthof Adelajda Krajnik. Program artystyczny
zaprezentowały laureatki V. Powiatowego Konkursu
Recytatorskiego o tematyce wojennej, obozowej i patriotycznej
oraz chór Zespołu Szkół im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie
pod kierownictwem Beaty BobrykBarskiej.

Jak co roku został odczytany Apel Poległych, oddano salwę
honorową, złożono wieńce i wiązanki oraz zapalono znicze pod
Pomnikiem Walki i Męczeństwa.

Na koniec dyrektor Muzeum Stutthof, dziękując wszystkim za
liczne uczestnictwo w uroczystości, zaapelował by dzień 9 maja
ustanowić Pomorskim Dniem Pamięci Narodowej.
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Posiedzenie Rady Muzeum

W dniu 14 marca 2013 r. odbyło się trzecie posiedzenie Rady
Muzeum przy Muzeum Stutthof w Sztutowie IV kadencji.
Obradom przewodniczył prof. dr hab. Mieczysław Nurek.

Rada Muzeum jednogłośnie i bez zastrzeżeń przyjęła
sprawozdanie z działalności Muzeum Stutthof za rok 2012 oraz
pozytywnie zaopiniowała plan pracy na rok 2013.

Rolą Rady jest sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez
Muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, ocena
działalności oraz zatwierdzanie przedłożonego przez dyrektora
rocznego planu działalności, a także sprawozdania rocznego
realizowanych zadań.

Wizyta u Marszałka Senatu RP

W dniu 12 marca 2013 r. w biurze senatorskim Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza gościł
zespół redakcyjny "Pomorskiej Teki Edukacyjnej".

Pan Marszałek otrzymał egzemplarz wydawnictwa, które już od samego początku jego powstawania
cieszyło się jego przychylnym wsparciem. Przedstawiono Panu Marszałkowi informację o sposobie,
w jaki wydawnictwo jest kolportowane i upowszechniane, poprzez cykl konferencji metodyczno
warsztatowych dla nauczycieli.

Podczas miłej rozmowy była także okazja by wymienić opinie o sposobie pokazywania historii
najnowszej we współczesnej edukacji oraz miejscu obozu Stutthof w dziejach Pomorza w XX wieku.
W spotkaniu wzięły udział Elwira GórczakUlman (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku)
i Anna Krajnowska (Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku), a ze strony Muzeum Stutthof: Piotr
Tarnowski, Piotr Piechnik i Marcin Owsiński.
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Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Muzealników Polskich

26 lutego 2013 r. w Muzeum Stutthof odbyło się otwarte
posiedzenie Zarządu Oddziału Pomorskiego Stowarzyszenia
Muzealników Polskich. W trakcie spotkania omówiono kwestie
związane z działalnością Oddziału, także w kontekście przyszłej
współpracy z Muzeum Stutthof.

Naukowozawodowe Stowarzyszenie Muzealników Polskich jest
największą i najdłużej działającą organizacją tego typu w Polsce.
Głównym celem, jaki stawia sobie Stowarzyszenie, jest
kultywowanie tradycji muzealnictwa oraz rozwój placówek
muzealniczych w Polsce. Stowarzyszanie inicjuje działania
upowszechniające wiedzę o polskich muzeach, realizuje projekty
sprzyjające rozwojowi instytucji muzealniczych oraz organizuje
szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe polskich
muzealników. Pomorski Oddział Stowarzyszenia Muzealników
Polskich jest jednym z 11 oddziałów działających w całej Polsce.

W trakcie spotkania w Muzeum Stutthof rozmawiano na temat
bieżącej działalności Stowarzyszenia, przedyskutowano także
pierwsze pomysły i sugestie związane z intensyfikacją działań
podejmowanych przez Stowarzyszenie na Pomorzu.

Obchody rocznicy rozpoczęcia Marszu Śmierci

W dniu 25 stycznia 2013 roku miały miejsce obchody kolejnej
rocznicy Marszu Śmierci. Ich najważniejszym elementem była
msza święta odprawiona w Katedrze Oliwskiej w intencji ofiar KL
Stutthof. Mszę sprawował ks. Senior Arcybiskup Tadeusz
Gocłowski. W homilii podkreślił on znaczenie tradycji
kultywowania kolejnych rocznicy tragicznego marszu więźniów
KL Stutthof, który był wielkim przeżyciem dla jego uczestników,
ale też i jest do dziś nauką dla młodego pokolenia...

Nauką o znaczeniu wiary, nadziei i miłości, nauką o dawaniu
świadectwa prawdzie i o ludzkich odruchach.
We mszy świętej wzięły udział liczne poczty sztandarowe
i reprezentacje szkół związanych z losem więźniów KL Stutthof
oraz wielu innych gości.

Tradycyjnym i mniej formalnym uzupełnieniem uroczystości było
spotkanie opłatkowe byłych więźniów z młodzieżą, które odbyło
się w gościnnych i bardzo historycznych salach starego
refektarza w Oliwie. Wzięło w nim udział 150 osób.

Organizatorem spotkania i uroczystości było Muzeum Stutthof
w Sztutowie.
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Czym jest "historia mówiona"?

Projekt "Mapa pamięci", realizowany przez Muzeum Stutthof w Sztutowie i Zespół Szkół nr 2
w Nowym Dworze Gdańskim, zakłada kreatywne podejście do tematyki pamięci. Stworzenie,
w oparciu o relacje byłych więźniów, multimedialnej mapy KL Stutthof jest tylko jednym z elementów
realizowanego projektu. Najbardziej cenną wydaje się być refleksja nad historią, pamięcią
i upływającym czasem.

10 stycznia 2013 r. w Zespole Szkół nr 2 odbyły się kolejne zajęcia w ramach projektu. Uczestnicy,
uczniowie klas I technikum obsługi turystycznej i III technikum informatycznego, wprowadzeni zostali
w tajniki "historii mówionej". Dowiedzieli się, jak wygląda praca ze świadkami historii i jak dużą
wartość – poznawczą i emocjonalną – mają świadectwa przez nich złożone. Prowadzący zajęcia,
Łukasz Kępski z Zespołu Szkół nr 2 oraz Piotr Chruścielski z Muzeum Stutthof, opowiedzieli
o własnych doświadczeniach związanych z "historią mówioną" oraz przedstawili wybrane projekty
oral history, w tym m.in. projekt "Ostatni świadkowie", realizowany przez Muzeum Stutthof.

Część praktyczna zajęć oparta była o karty pracy z "Pomorskiej Teki Edukacyjnej". Uczestnicy
projektu zapoznali się w wybranymi biogramami byłych więźniów KL Stutthof, które zgromadzono
w ramach projektu "Ostatni świadkowie". Uczniowie nowodworskiego technikum mieli tym samym
możliwość poznać losy świadków historii, których pełne biografie później analizowali na zajęciach.
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Uroczystości w Cedrach Wielkich

W dniu 25 stycznia 2013 roku w Cedrach Wielkich
zorganizowane zostały uroczystości związane z 68. rocznicą
ewakuacji więźniów obozu Stutthof.

Głównym elementem uroczystości było odsłonięcie
pamiątkowego obelisku w centrum miejscowości poświęconego
więźniom kolumn ewakuacyjnych KL Stutthof przechodzącym
przez miejscowość w dniach 25/26 stycznia 1945 roku.

Zabudowania miejscowości Cedry Wielkie były dla wielu
więźniów pierwszym przestankiem i noclegiem w trakcie
marszu. Tutaj też zginęła pierwsza grupa osłabionych więźniów.
Po odsłonięciu pomnika zebrani udali się pochodem do Sali
Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu gdzie odsłonięta została
przygotowana przez Muzeum Stutthof wystawa „Świadkowie
mówią. Obóz Stutthof w relacjach byłych więźniów”.
Okolicznościowe wystąpienie na temat Marszu śmierci wygłosiła
p. Elżbieta Grot, kustosz, kierownik Oddziału Naukowego
Muzeum Stutthof w Sopocie oraz były więzień KL Stutthof,
p. Stefan Lewandowski.

W uroczystościach udział wzięli: Wojewoda Pomorski Ryszard
Stachurski, Starosta Gdański Cezary BieniaszKrzywiec,
Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich PUW  Bernard Matea,
Dyrektor Muzeum Stutthof  Piotr Tarnowski wraz z delegacją
pracowników Muzeum, więzień Obozu Stutthof  Stefan
Lewandowski, radni i sołtysi gminy oraz inni goście. Marszałka
Województwa Pomorskiego reprezentował Członek Zarządu
Województwa Pomorskiego  Ryszard Świlski oraz
Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego  Jan
Kleinszmidt. W uroczystości udział wzięły także poczty
sztandarowe ze szkół z terenu gminy Cedry Wielkie oraz
strażacy z gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zapoczątkowana współpraca społeczności i władz gminy Cedry
Wielkie z Muzeum Stutthof będzie kontynuowana. W ramach
obchodów rocznicy Marszu Śmierci w najbliższym czasie
planuje się ponadto cykl zajęć edukacyjnych, prezentację filmu
dokumentalnego oraz spotkanie z byłym więźniem obozu.
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Projekt "Brama"

W dniach 2731 stycznia 2013 r. odbył się drugi pobyt studyjny w ramach projektu "Brama". Projekt
realizowany jest wspólnie przez Instytut Sztuk Pięknych w Olsztynie i Muzeum Stutthof w Sztutowie.
W przedsięwzięciu, pod kierunkiem prof. dr. hab. Zygmunta Drońskiego, bierze udział dziewięć
młodych artystek, przedstawicielek różnych dziedzin sztuki – malarstwa, grafiki warsztatowej i
struktur wizualnych. W niekonwencjonalny i kreatywny sposób doświadczają one miejsca, w którym
– jak same stwierdziły – "inaczej się oddycha". Spoglądają na historię byłego obozu
koncentracyjnego przez pryzmat własnej wrażliwości i ekspresji. Integralną część pobytu studyjnego
stanowią warsztaty tematyczne, projekcje filmowe, spotkania ze świadkami historii, oraz odkrywanie
miejsc, które "odeszły w niepamięć".

Refleksje uczestniczki projektu:
Z niecierpliwością czekałam na ten wyjazd. Stutthof to miejsce, w którym odnajduję spokój, oddaje
się zadumie i refleksjom. Moje myśli wędrują do tych, którzy tu byli – czasu, w jakim przyszło im żyć.
Zastanawiam się nad sobą, swoim życiem, działaniach artystycznych związanych z byłym obozem
– nad naszym projektem. Zimowa aura, otoczenie wokół Stutthofu jest czymś niezwykłym. Długo
czekałam, żeby zobaczyć go w czarnobiałych, graficznych barwach. To, co zastałam – już bez
wahania o niestosowność słowa – mogę określić jako piękne. Bo Stutthof jest "piękny". Dzisiaj. Ten
spokój, cisza, pejzaż i niesamowici ludzie, którym udało się przeżyć. Zrozumieć i "wejść" w to
wszystko pozwalają mi warsztaty, jakie podczas każdego naszego pobytu organizują pracownicy
muzeum – są one czymś wyjątkowym. Te spotkania pomagają nam poznać i zrozumieć historię
miejsca i ludzi, którzy się w nim znaleźli. Za każdym razem zaskakuje nas coś nowego. Zwiedzamy
niedostępne części muzeum, oglądamy filmy, relacje więźniów, dużo dyskutujemy... Poznałyśmy
również jedną z byłych więźniarek – Jadwigę Meller. O spotkaniu z nią dowiedziałam się w ostatniej
chwili przed wyjazdem. Ta wiadomość, z jednej strony, mnie ucieszyła, z drugiej – zestresowała. Nie
wiedziałam, jak mam rozmawiać ze świadkiem historii, bałam się, że zadam jakieś niestosowne
pytanie i sprawię pani Jadwidze przykrość. Moje obawy okazały się zupełnie niepotrzebne. Pani
Meller okazała się ciepłą, cudowną i bardzo otwartą osobą. Przywitała nas gorącą herbatą i
wspaniałymi rogalikami z marmoladą (własnego wypieku). Jej opowieść była niesamowita. Pani
Jadwiga trafiła do obozu jako 14letnia dziewczynka i brała udział w Marszu Śmierci. Jej historia
zapiera dech w piersiach, a talent do relacjonowania i pogoda ducha sprawiają, że chciałoby się
słuchać bez końca... Ten dzień (zresztą jak i cały pobyt) na długo pozostanie w mojej pamięci. Już
odliczam czas do następnego… Ciekawe, jak będzie wyglądał Stutthof w pierwszym wiosennym
słońcu?

Agnieszka Wróbel,
studentka Instytutu Sztuk Pięknych w Olsztynie
koordynatorka projektu Brama
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Konferencja edukacyjna w Oświęcimiu

W dniach 1214 kwietnia 2013 r. w Oświęcimiu odbyła się II
ogólnopolska konferencja pt. "Auschwitz i Holocaust – edukacja
w szkole i w miejscu pamięci". Konferencję zorganizowali
Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau oraz Uniwersytet
Pedagogiczny w Krakowie.

Konferencja była okazją do spotkania się ponad 80 specjalistów
z całej Polski zajmujących się teorią i praktyką edukacji
w miejscach pamięci. Na spotkaniu wygłoszono prawie 40
wystąpień oraz przeprowadzono 5 dyskusji panelowych.

Z ramienia Muzeum Stutthof w Sztutowie w obradach aktywny
udział wzięli: dyrektor Piotr Tarnowski (uczestnik panelu
"Pedagogika miejsc pamięci – teoria a praktyka") oraz kierownik
Działu Oświatowego Marcin Owsiński (referat "Muzeum w szkole
i szkoła w muzeum. Filozofia działalności edukacyjnej Muzeum
Stutthof, czyli ile jest teorii w praktyce?").

Wizyta uczestników rajdu rowerowego

W dniach 16 i 17 marca 2013 r., w ramach inauguracji sezonu
turystyki rowerowej, miał miejsce VIII Rajd Fanatyka.
W programie wyprawy znalazło się także zwiedzanie Muzeum
Stutthof.

VIII Rajd Fanatyka składał się z dwóch etapów. Pierwszy etap
liczył 36 km (trasa Nowy Dwór Gdański – Marzęcino – Osłonka –
Rybina – Płonino – Łaszka – Sztutowo), drugi – 38 km (trasa
Stegna – Mikoszewo – Drewnica – Bronowo – Nowy Dwór
Gdański). Organizatorem przedsięwzięcia był Klub Turystyczny
PTTK "Szuwarek" w Nowym Dworze Gdańskim. Miłośnicy
rowerowych peregrynacji poznawali w tych dniach walory
turystyczne, zabytki oraz historię Żuław i Mierzei Wiślanej.

Wizyta w Muzeum Stutthof była punktem fakultatywnym, miały
w niej uczestniczyć osoby zainteresowane historią. Po
wstępnych wahaniach na zwiedzanie zdecydowali się wszyscy
rowerzyści. Po terenie byłego obozu grupę oprowadził Wiesław
Olszewski, przewodnik Muzeum Stutthof, a zarazem prezes
Klubu Turystycznego "Szuwarek". Na pytanie, dlaczego były
obóz koncentracyjny znalazł się w programie VIII Rajdu
Fanatyka, jeden z uczestników odpowiedział: "Trudno jest
przejechać obojętnie obok takiego miejsca jak Muzeum Stutthof".
Wiesław Olszewski
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Zajęcia ze studentami Akademii Marynarki Wojennej

W dniu 26 marca 2013 roku w Muzeum Stutthof przebywali na całodziennych zajęciach studenci
historii oraz członkowie Koła Naukowego Historyków przy Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
Zajęcia i wizyta w Muzeum były pierwszym etapem projektu edukacyjnego realizowanego wspólnie
przez obie instytucje w ramach obchodów 68. rocznicy wyzwolenia KL Stutthof.

Projekt obejmuje cykl zajęć i działań przybliżających studentom oraz marynarzom złożoną i
wielowymiarową symbolikę miejsca pamięci. Zajęcia rozpoczęły się od zwiedzania studyjnego
terenu byłego obozu oraz zapoznania uczestników z topografią i historią obozu Stutthof. Drugim
etapem były prowadzone w sali konferencyjnej zajęcia seminaryjne poświęcone spuściźnie
archiwalnej KL Stutthof oraz krytyce źródeł. Zajęciom towarzyszył pokaz oryginalnych dokumentów
archiwalnych ze zbiorów Archiwum Muzeum Stutthof. Seminarium zakończyła dyskusja
podsumowująca. Zajęcia prowadził Marcin Owsiński, kierownik Działu Oświatowego Muzeum
Stutthof.

Kolejny etap realizacji projektu odbędzie się 16 kwietnia br. na AMW w Gdyni, gdzie pracownicy
Muzeum Stutthof poprowadzą ćwiczenia na temat specyfiki pracy historyka dziejów najnowszych w
muzeum oraz symbolice i oddziaływaniu miejsca pamięci. Następne zajęcia – pod koniec kwietnia –
obejmować będą warsztaty na temat opracowywania i edukacyjnego wykorzystania nielegalnych
wytworów twórczości artystycznej byłych więźniów.

Kulminacja programu planowana jest na dni 7 i 9 maja. Pierwszego dnia odbędzie się otwarcie
wystawy okolicznościowej Muzeum Stutthof w Akademii Marynarki Wojennej, której towarzyszyć
będzie wykład historyczny, zaś 9 maja studenci i kadeci AMW wezmą udział w uroczystościach
rocznicowych w na terenie Muzeum Stutthof.

Koordynatorami projektu edukacyjnego są Dział Oświatowy Muzeum Stutthof oraz Koło Naukowe
Studentów Historii przy AMW w Gdyni.
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Zmarł Wiktor Tołkin  twórca Pomnika Walki i Męczeństwa

7 maja 2013 roku zmarł Wiktor Tołkin, artysta rzeźbiarz, twórca m.in. monumentów
martyrologicznych na terenach byłych niemieckich obozów koncentracyjnych Stutthof i Majdanek.
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej oraz Wydziału Rzeźby Państwowej Wyższej
Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku.

Urodził się 21 lutego 1922r. w Tkaczach. W czasie II wojny światowej więzień Auschwitz. Był
żołnierzem Armii Krajowej (pseudonim "Ostoja"). W Powstaniu Warszawskim walczył w kompanii
„Lewara”.
Po upadku powstania został przez Niemców osadzony w obozie jenieckim.

Po wojnie, początkowo studiował w Belgii, a następnie wrócił do Polski, do Gdańska, gdzie osiedlili
się jego rodzice. Oprócz tworzenia pomników i rzeźb, zajmował się medalierstwem i projektowaniem
wnętrz. W 2013 roku wydawnictwo Neriton opublikowało monografię „Wiktor Tołkin – rzeźbiarz”,
autorstwa Magdaleny HoworusCzajki.

Niech spoczywa w pokoju.

Wiktor Tołkin podczas pracy nad pomnikiem. Odsłonięcie pomnika  12 maja 1968 r.

Wystawa w Akademii Marynarki Wojennej

7 maja 2013 r. w auli biblioteki głównej Akademii Marynarki
Wojennej w Gdyni otwarta została wystawa "Stutthof 19391945.
Historia i jej świadkowie" przygotowana przez Muzeum Stutthof w
ramach obchodów 68. rocznicy wyzwolenia obozu.
Otwarcia wystawy dokonali rektor AMW adm. dr inż. Czesław
Dyrcz oraz dyrektor Muzeum Stutthof Piotr Tarnowski.
Uroczystość zaszczycił swoja obecnością były więzień KL
Stutthof Alfons Miszewski. Gości po wystawie oprowadził jej
kurator Marcin Owsiński, kierownik Działu Oświatowego Muzeum
Stutthof. W ramach wykładu otwartego prof. dr hab. Andrzej
Gąsiorowski, pracownik sopockiego oddziału Muzeum Stutthof
oraz kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych w
Instytucie Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu
Gdańskiego, opowiedział o specyfice obozu oraz o ludziach,
którzy byli jego więźniami.
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Wernisaż wystawy projektu "Brama"

8 maja 2013 r. w Galerii Muzeum Stutthof odbył się wernisaż wystawy, połączony z podsumowaniem
projektu artystycznego "Brama". Studentki Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko
Mazurskiego odzwierciedliły – przy użyciu różnorodnych technik artystycznych – emocje, zebrane
podczas ponad ośmiomiesięcznej pracy w Muzeum Stutthof. Wystawę można oglądać do końca
września 2013 r.

Poniżej zamieszczamy relację jednej z uczestniczek projektu:

"Muzeum Stutthof odwiedziłam jeszcze przed włączeniem się do projektu 'Brama'. Nie zdawałam
sobie wówczas sprawy z tego, że będę miała możliwość dokładnego poznania poobozowej
przestrzeni. Jak wspominam pierwszą wizytę w tym miejscu? Daty, cyfry, zagłada, eksterminacja…
Początek lata, muzeum zatłoczone przez turystów – pomimo to, po przekroczeniu 'Bramy śmierci'
duchowo zostałam zupełnie sama. W niektórych momentach nie mogłam nabrać powietrza, inni
ludzie w ogóle dla mnie nie istnieli. Czułam pustkę, ucisk, otępienie. Powietrze jest tu inne – takie
ciężkie.

Jadąc kolejny raz do Muzeum Stutthof (w ramach projektu artystycznego 'Brama'), czułam niepokój i
strach. Podczas kolejnego zwiedzania byłego obozu towarzyszyły mi mieszane uczucia, których do
dziś nie mogę określić. Śmierć jest dla mnie czymś przerażającym. Jak zrozumieć i przyjąć, że w
spokojnym miejscu, w którym dzisiaj stoję, zginęły tysiące niewinnych ofiar? Przetrwanie pierwszego
dnia projektu 'Brama' było dla mnie ogromnym wyznaniem. Z każdą chwilą odkrywałam jednak inne
aspekty obozowej rzeczywistości: miłość, przyjaźń, twórczość artystyczną, wiarę. Pozytywne historie
pozwoliły mi spojrzeć na wszystko z innej strony. Dzięki warsztatom edukacyjnym, przygotowanym
przez Wirginię Węglińską, opuszczałam Stutthof z zupełnie innym nastawieniem. Czułam swojego
rodzaju 'niedosyt', chciałam usłyszeć jeszcze więcej niesamowitych historii – historii ludzi, którym
udało się przetrwać. Bardzo miło wspominam spotkanie z byłą więźniarką KL Stutthof Jadwigą Meller,
która jako mała dziewczynka znalazła się w obozie.

Projekt 'Brama' dał mi możliwość poznania życia obozowego z innej strony, spojrzenia ponad
szachownicę ponurych baraków. Zobaczyłam miejsca, które nie są dostępne 'przeciętnym'
zwiedzającym. Wszystko, czego doświadczyłam w Muzeum Stutthof, zostanie we mnie na zawsze.
Tworząc swoje prace artystyczne, czuję, że zrobiłam coś, co było bardzo ważne – ważne dla mnie,
jak i dla tego miejsca". Magdalena Dudek.
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Finał V Powiatowego konkursu recytatorskiego

8 maja 2013 r. w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim odbył się finał V
Powiatowego konkursu recytatorskiego "Dzieci i młodzież recytują poezję o tematyce patriotycznej,
wojennej i obozowej". Kilkudziesięciu finalistów, reprezentujących szkoły z całego powiatu
nowodworskiego, rywalizowało w trzech kategoriach wiekowych. Zwycięzcy wyrecytowali wiersze w
czasie uroczystości rocznicowych w Muzeum Stutthof.

Organizatorami konkursu byli: dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie Piotr Tarnowski oraz dyrektor
Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim Dorota Chojna. Nagrody, dyplomy oraz poczęstunek
zorganizowało Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Nowodworskiego Ogólniaka ze środków
finansowych Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.

Kategoria "Szkoła podstawowa"
I miejsce: Julia Neumann, Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim;
II miejsce: Wiktoria Krasowska, Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim;
III miejsce: Edon Gurgurowci, Szkoła Podstawowa w Krynicy Morskiej.
Kategoria "Gimnazjum"
I miejsce: Nikola Polewiak, Gimnazjum w Sztutowie;
II miejsce: Adriana Cyrzan, Gimnazjum w Mikoszewie;
III miejsce: Natalia Cyrzan, Gimnazjum w Mikoszewie.

Kategoria "Szkoła ponadgimnazjalna"
I miejsce: Małgorzata Loryś, Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim;
II miejsce: Klaudia Doba, Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze
Gdańskim;
III miejsce: Kinga Kwiecień, Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze
Gdańskim.

Wyróżnienia
Agnieszka Zakrzewska, Gimnazjum w Sztutowie;
Wiktor Zajączkowski, Gimnazjum w Krynicy Morskiej;
Karolina Brzuszczyńska, Gimnazjum w Stegnie;
Katarzyna Rocławska, Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, osobom wyróżnionym i zwycięzcom. Już teraz zapraszamy do
uczestnictwa w kolejnej edycji konkursu w 2014 r.
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