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Sybilla 2011 dla Muzeum Stutthof

18 maja 2012 roku w Pałacu na Wodzie w warszawskich Łazienkach Królewskich odbyła się gala wręczenia
nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sybilla w prestiżowym konkursie Sybilla na Muzealne
Wydarzenie Roku.

W tegorocznej XXXII. edycji konkursu zgłoszono 180 projektów i realizacji z całej Polski. Jury konkursu
przyznawało wyróżnienia i główna nagrodę w każdej z 10 kategorii. Celem konkursu jest uhonorowanie
najciekawszych projektów ze wszystkich dziedzin działalności muzealnej , wyrażenie uznania dla pracy
twórców i realizatorów dokonań muzealnych oraz upowszechnianie nowatorskich rozwiązań organizacyjnych.
W jury konkursu zasiadają wybitni przedstawiciele świata nauki i kultury, powołani przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Uzyskane wyróżnienie – także w formie pamiątkowej statuetki – jest
podkreśleniem wysokiej rangi muzeum na kulturalnej mapie kraju.

W tegorocznej edycji Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Konkursie na Wydarzenie
Muzealne Roku Sybilla 2011 laureatem w kategorii „wystawy i inne przedsięwzięcia o tematyce
martyrologicznej” zostało Muzeum Stutthofw Sztutowie!

Wspólnie z Muzeum Stutthof do głównej nagrody w tej kategorii nominowane były ponadto: wystawa
„Krakowianie wobec terroru 1939-1945-1956” (realizowana przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa) oraz
„Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry – ekspozycja stała” (realizowane przez Muzeum Historyczne m. st.
Warszawy).

Sybilla 2011 dla Muzeum Stutthof została przyznana za „Projekt „Sztutowo czy Stutthof?” Krajobraz pamięci
i martyrologii w perspektywie interdyscyplinarnej na podstawie projektu realizowanego przez Muzeum Stutthof
w Sztutowie w latach 2010-2011 ". Projekt, o którym już wielokrotnie pisaliśmy na naszej stronie internetowej
był realizowany od 2010 roku wspólnie z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wyniki realizacji projektu to wiele różnorodnych publikacji, cztery
konferencje naukowe (w tym jedna w siedzibie Polskiej Akademii Nauk), wystawa, prezentacje, rekonstrukcje
cyfrowe oraz książka „Sztutowo, czy Stutthof? Oswajanie krajobrazu kulturowego, która obecnie można
jeszcze nabyć w naszej księgarni internetowej .

Podczas gali nagród obie instytucje reprezentowali: Małgorzata Wosińska i Mikołaj Smykowski (Instytut
Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu) oraz Piotr Tarnowski i Marcin Owsiński (Muzeum
Stutthof).
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Z uzasadnienia zgłoszenia projektu „Sztutowo, czy Stutthof?” do konkursu Sybilla
2011:

„<<Sztutowo czy Stutthof?>> to zbiorcza nazwa kilkuletnich i wielowątkowych badań interdyscyplinarnych
podjętych celem znalezienia odpowiedzi na pytanie o współczesnych stan fizyczny, postrzeganie społeczne
Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Stutthof oraz jego
odbiór zarówno przez osoby zwiedzające, jak i stałych mieszkańców okolicznych terenów.

Projekt zainicjowany w ramach współpracy pomiędzy Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz
Muzeum Stutthofw Sztutowie obejmował zarówno interdyscyplinarne badania naukowe z zakresu etnologii,
historii, antropologii, kogniwistyki, archeologii i dziennikarstwa, jak i działania upowszechniające uzyskane
wyniki badań, pozwalające dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców (poprzez wystawy, konferencje
i seminaria, opracowanie cyklu reportaży i działania w Internecie z wykorzystaniem serwisów
społecznościowych).

Projekt „Sztutowo czy Stutthof?” – złożone badawczo i logistycznie przedsięwzięcie – dzięki determinacji
środowiska młodych naukowców oraz umiejętnemu zarządzaniu zespołem, umożliwił unikalne połączenie
wiedzy i warsztatu naukowego różnych dyscyplin nauki, stał się także istotnym asumptem do rozwijania
współpracy między różnymi podmiotami naukowo-edukacyjnymi oraz lokalnymi (uniwersytety, muzea,
samorząd lokalny, stowarzyszenia, szkoły).

Projekt „Sztutowo czy Stutthof?” był z pewnością naukowym wydarzeniem lat 2010 – 2011 w Muzeum
Stutthof i w polskim środowisku muzealników martyrologicznych, a także w środowisku naukowym
etnologów i archeologów. Już teraz można powiedzieć, że przeprowadzone wielowątkowe badania z zakresu
antropologii i archeologii będą bardzo istotnym wkładem w bieżące funkcjonowanie merytoryczne Muzeum
Stutthof, a ankiety, badania i pomiary przyniosły wiele nowych ustaleń, które już teraz wykorzystywane są
w działaniu merytorycznym naszego Miejsca Pamięci.

Jednym z ważniejszych celów projektu było nadanie mu wymiaru edukacyjnego i upublicznienie rezultatów
badań poprzez konferencję skierowaną do mieszkańców badanych miejscowości, pracowników i gości
Muzeum oraz zorganizowanie seminarium skierowanego do pracowników muzeów martyrologicznych.
Wystawa przybliżająca metody badań archeologicznych i antropologicznych, raport przedstawiający wyniki
badań, publikacja naukowa oraz przygotowanie kolejnej do druku (zbiór reportaży) pozwoliło na
zaprezentowanie efektów badań szerokiemu gronu odbiorców.

Projekt o tak interdyscyplinarnym podejściu, wykonany zgodnie z normami etycznymi i założeniami teorii
Rozwoju Zrównoważonego był pierwszym tego rodzaju działaniem prowadzonym przez polskie muzeum –
Miejsce Pamięci.

Analizie poddano jednocześnie materialną spuściznę byłego obozu (archeologia), jak i badania nad
świadomością osób mieszkających w pobliżu Miejsca Pamięci, zwiedzających, jak i samych pracowników
Muzeum".
mo

Autorem zdjęć jest Mikołaj Smykowski oraz fotografNIMOZ.
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Fotoreportaż z wręczenia Sybilli 2011
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Uroczystość w 67. rocznicę wyzwolenia KL Stutthof

W dniu 12 maja 2012 r. miała miejsce uroczystość w 67. rocznicę wyzwolenia KL Stutthof, obozu
koncentracyjnego założonego przez niemieckich nazistów już 2 września 1939 r. Obchodzono również 50-lecie
utworzenia Muzeum Stutthof. Honorowym Patronem tegorocznych obchodów jest Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego RP.

Uroczystości rocznicowe uświetniła Kompania i Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej RP.
Ceremonię rozpoczęło przyjęcie meldunku od dowódcy Kompanii Reprezentacyjnej przez przedstawiciela
Dowództwa Marynarki Wojennej , kontradmirała Ryszarda Demczuka. Następnie odegrany został Hymn
Państwowy. Gości powitał Piotr Tarnowski, dyrektor Muzeum Stutthofw Sztutowie.

Kolejnym punktem programu był start XVII Żuławskiego Sztafetowego Biegu Pamięci Narodowej na trasie
Sztutowo – Nowy Dwór Gdański. Honorowego startu dokonał były więzień obozu Stutthof, Pan Alfons
Miszewski.

Przesłanie do zebranych, w imieniu byłych więźniów obozu, przekazała Pani Barbara Głusik.

Dyrektor muzeum odczytał skierowany do zebranych list Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pana
Bogdana Zdrojewskiego, w którym Minister złożył hołd ofiarom obozu Stutthof oraz wyrazy szacunku byłym
więźniom. Ponadto podziękował pokoleniom pracowników Muzeum Stutthof, którzy przez 50 lat
funkcjonowania tej instytucji przyczynili się do realizacji jego trudnej i szlachetnej misj i.

Do zebranych przemówiła również Poseł RP, Pani Dorota Arciszewska-Mielewczyk. Zwróciła uwagę, że mimo
upływającego czasu nadal trzeba dopominać się o sprawiedliwość i prawdę, dbając nieustannie o wyraźne
zaznaczenie kto w obozach koncentracyjnych był ofiarą, a kto sprawcą. Nie można tolerować przekłamań,
które w choć niewielkim stopniu mogłyby zdejmować z katów ciężar winy.

Po przemówieniach odczytano listy, które do zebranych wystosowali Pan Mieczysław Struk, Marszałek
Województwa Pomorskiego oraz Pani Grażyna Kluge, Wiceprezydent Miasta Elbląg.

Część artystyczną uroczystości stanowiły recytacje wierszy w wykonaniu zwycięzców organizowanego od
czterech lat przez Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, pod patronatem Muzeum Stutthof,
Konkursu Recytatorskiego o Tematyce Patriotycznej , Wojennej i Obozowej .

Apel Poległych odczytał porucznik MW Marcin Grzywacz. Po Apelu miała miejsce salwa honorowa Kompanii
Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej . Następnie uczestnicy uroczystości złożyli wieńce i wiązanki pod
Pomnikiem Walki i Męczeństwa. Na zakończenie Orkiestra Reprezentacyjna MW odegrała melodię Pieśni
Obozowej .

Przed uroczystością w sztutowskim kościele p.w. św. Wojciecha została odprawiona msza święta
w intencji Ofiar obozu Stutthof.
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Projekt „Ja w Miejscu Pamięci” - podsumowanie

11 stycznia 2012 r. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 4
w Warszawie podsumowano projekt edukacyjny „Ja w Miejscu
Pamięci”. Przed stuosobową publicznością wystąpili wychowankowie
MOW. To był ich wielki dzień. Perfekcyjnie przygotowana prezentacja
i film o Januszu Korczaku były obrazem zdobytej przez nich wiedzy,
umiejętności oraz zgromadzonych podczas realizacji projektu refleksj i
(chłopcom towarzyszyła trema, o tym dowiedzieliśmy się jednak
dopiero w kuluarach). Marcin Owsiński, kierownik Działu Oświatowego
Muzeum Stutthof, wygłosił referat na temat historii KL Stutthof,
a następnie otwarto wystawę „Świadkowie Mówią. Obóz Stutthof
w relacjach byłych więźniów”.

67. rocznica rozpoczęcia Marszu Śmierci

25 stycznia 2012 r., w dniu 67. rocznicy rozpoczęcia Marszu Śmierci,
w Archikatedrze Oliwskiej odprawiona została msza święta
upamiętniająca więźniów KL Stutthof, którzy wzięli udział w
rozpoczętej w styczniu 1945 r. ewakuacji obozu. Mszę koncelebrował
arcybiskup generał Sławój Leszek Głódź. Po zakończeniu uroczystości
odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli
byli więźniowie, działacze Polonii Gdańskiej , jak również sympatycy
i pracownicy Muzeum Stutthof w Sztutowie. Wśród gości znaleźli się
także przedstawiciele Konsula Generalnego Republiki Federalnej
Niemiec w Gdańsku, oraz delegacje ze szkół upamiętniających ofiary
obozu Stutthof: Zespół Szkół im. Pamięci Ofiar Stutthofu
w Sztutowie, Zespół Szkół im. Męczenników Marszu Śmierci KL
Stutthof w Garczegorzu, Zespół Szkół im. TOW „Gryf Pomorski” w
Redkowicach oraz Zespół Kształcenia i Wychowania im. Bohaterów
Stutthofu w Rozłazinie.

Projekt „Stutthof i my…” – spotkanie ze Świadkiem
Historii

W dniu 18 stycznia 2012 r. podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim wzięli udział w
spotkaniu z byłym więźniem KL Stutthof – Mieczysławem Plagą, który
w styczniu 1944 r. został osadzony w KL Stutthof. Po niespełna trzech
miesiącach przeniesiono go do obozu koncentracyjnego w Mauthausen.
Wyzwolony 6 maja 1945 r. w rodzinnych stronach znalazł się dopiero
latem 1945 r. W 1946 r. repatriowano go z Grodna do Polski. Osiedlił się
w Nowym Stawie. Wizyta byłego więźnia w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Nowym Dworze Gdańskim otwiera kolejny
etap projektu „Stutthof i my…”, realizowanego wspólnie przez
pedagogów SOSW oraz Muzeum Stutthof.
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Wykład w Żuławskim Parku Historycznym

24 stycznia 2012 r. w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym
Dworze Gdańskim odbył się wykład poświęcony materiałom
archiwalnym dokumentującym pierwszy rok istnienia miasta. Wyniki
swej pracy badawczej zaprezentował Marcin Owsiński, kierownik Działu
Oświatowego Muzeum Stutthof. Prezentacja obejmowała okres od marca
1945 r. do marca 1946 r. W czasie spotkania zaprezentowano m.in.
unikalne i nieznane wcześniej Raporty Zarządu Miejskiego o stanie

statystycznym i technicznym miasta oraz nastrojach jego mieszkańców z września i października 1945 r. (znane
są tylko dwa tego rodzaju dokumenty dla Nowego Dworu Gd.) oraz sprawozdanie z obchodów pierwszej
rocznicy wyzwolenia miasta. W przyszłości tego typu spotkania będą kontynuowane.

Uroczystości w Szkole Podstawowej
w Niestępowie

27 stycznia 2012 r. w Szkole Podstawowej w Niestępowie
miała miejsce uroczystość nadania szkole imienia „Więźniów
obozu Stutthof”. Została tym samym czwartą szkołą
posiadającą patrona związanego z historią byłego obozu
Stutthof. Uroczystość, nad którą patronat honorowy objął
Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, miała niezwykle
symboliczne znaczenie dla lokalnej społeczności, gdzie wciąż
żywa jest pamięć o przemarszu kolumn ewakuacyjnych
więźniów Stutthofu zimą 1945 roku oraz gdzie od wielu lat
pielęgnuje się zbiorową mogiłę 36 więźniów, ofiar marszu,
położoną na miejscowym cmentarzu. Szczególnie
wzruszającym momentem uroczystości było wspólne
spotkanie byłych więźniów Stutthofu z osobami, które
udzielały im pomocy żywnościowej i schronienia w czasie
przemarszu kolumn ewakuacyjnych przez wieś w 1945 r.
Wśród obecnych był m.in. Felicjan Łada, któremu właśnie w
Niestępowie udało się uciec z jednej z kolumn ewakuacyjnych.
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Wystawa "Świadkowie mówią" w Nowym Dworze
Gdańskim

17 lutego 2012 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się
otwarcie wystawy „Świadkowie mówią - obóz Stutthof
w relacjach byłych więźniów”. W uroczystości uczestniczyli:
inspektor oświaty Agnieszka Glazer, grono pedagogiczne
SOSW, wychowankowie ośrodka wraz z rodzicami oraz
pracownicy Muzeum Stutthof w Sztutowie. Współpraca
pomiędzy nowodworską placówką a Muzeum Stutthof
w Sztutowie jest kontynuowana w ramach projektu
edukacyjnego „Stutthof i my…”.

Zeszyty Muzeum Stutthof

Na stronie internetowej Muzeum Stutthof udostępniono siedem numerów
„Zeszytów Muzealnych”, wydawnictwa Muzeum Stutthof, niedostępnych
już w sprzedaży. Umożliwią one zapoznanie się z różnorodną
problematyką okresu II wojny światowej na Pomorzu Gdańskim.
Pierwszy numer „Zeszytów…” ukazał się w 1976 r. Publikowane
w poszczególnych numerach zeszytów artykuły dotyczą ściśle historii
obozu koncentracyjnego Stutthof i jego podobozów, historii Pomorza
Gdańskiego w latach 1918 – 1939, a zwłaszcza stosunków polsko –
niemieckich i polsko – gdańskich oraz historii Pomorza Gdańskiego
w latach wojny i okupacji 1 939 – 1945, ze szczególnym uwzględnieniem
procesu martyrologii ludności polskiej i lokalnego ruchu oporu. Ostatni,
1 0 numer zeszytów, ukazał się w 1999 r.

Film „Pamięć. Tajemnice Lasów Piaśnicy” w elbląskim Kinie
"Światowid"

12 stycznia 2012 r. w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego w Kinie
"Światowid" w Elblągu odbyła się projekcja filmu „Pamięć. Tajemnice
Lasów Piaśnicy”. W pokazie uczestniczyli mieszkańcy Elbląga oraz
wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku
Wielkim. "Pamięć. Tajemnice lasów Piaśnicy" jest opowieścią
o zbrodniach hitlerowskich na Pomorzu z czasów II wojny światowej . Po
zakończeniu projekcji miała miejsce dyskusja, którą poprowadziła
kierownik Działu Naukowego Muzeum StutthofElżbieta Grot.
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Ostatni opublikowany referat
Profesora Marka Orskiego

Ukazała się publikacja pokonferencyjna zawierająca ostatni
opublikowany referat śp. Profesora Marka Orskiego pt. „STUDIA
EUROPAEA GNESNENSIA. Medycyna na usługach systemu
eksterminacji ludności w Trzeciej Rzeszy i na terenach okupowanej
Polski”. W dniach od 21 do 22 października 2010 r. odbyła się w
Gnieźnie w Instytucie Kultury Europejskiej Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu międzynarodowa konferencja naukowa:
„Medycyna na usługach systemu eksterminacji ludności w Trzeciej
Rzeszy i na terenach okupowanej Polski w latach 1939-1945.”.
Patronami honorowymi konferencji byli: J. E. Ksiądz Arcybiskup
Józef Kowalczyk, Prymas Polski, J. E. Ksiądz Arcybiskup Henryk
Józef Muszyński. Organizatorami konferencji byli Krzysztof
Ostrowski, Starosta Gnieźnieński i prof. dr hab. Grzegorz Łukomski z
Instytutu Kultury Europejskiego Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Miejscem obrad był Instytut Kultury
Europejskiej UAM. Wydawnictwo pokonferencyjne „Medycyna na
usługach systemu eksterminacji ludności w Trzeciej Rzeszy i na terenach okupowanej Polski” zbierające
wszystkie wygłoszone referaty ukazało się w grudniu 2011 roku nakładem Wydawnictwa Poznańskiego
Towarzystwa Przyjaciół Nauk pod redakcją Grzegorza Łukomskiego i Gerarda Kucharskiego. Była to ostatnia
konferencja naukowa, w której uczestniczył Profesor Marek Orski, gdzie wygłosił swój ostatni referat pt.
„Wyżywienie w obozie koncentracyjnym Stutthof w latach 1939-1945 i jego wpływ na czas przeżycia
więźniów”, który spotkał się z żywym zainteresowaniem uczestników konferencji. W tymże wydawnictwie
opublikowano także notę biograficzną Profesora.
Cześć Jego Pamięci!

Spotkanie w Niestępowie z Krzysztofem
Dunin-Wąsowiczem

W dniu 14 maja 2012 r. w Szkole Podstawowej im. Więźniów Obozu
Stutthof w Niestępowie miało miejsce niecodzienne spotkanie.
Mieszkańcy miejscowości spotkali się z byłym więźniem KL Stutthof –
prof. Krzysztofem Dunin-Wąsowiczem, który w styczniu 1945 r. –
w czasie tzw. Marszu Śmierci – przechodził przez Niestępowo z jedną
z kolumn ewakuacyjnych więźniów obozu Stutthof. W trakcie spotkania
z mieszkańcami wsi Krzysztof Dunin-Wąsowicz opowiedział o ostatnim
okresie istnienia obozu Stutthof i wydarzeniach z trasy przemarszu
kolumn ewakuacyjnych. W bezpośrednich i niezwykle szczerych słowach
były więzień podziękował wszystkim mieszkańcom Kaszub niosącym
pomoc więźniom przechodzącym przez ich miejscowości, wyraził
wdzięczność za wsparcie (udzielane czasem z narażeniem życia), za
pomoc w ucieczkach i ludzkie odruchy okazywane w stosunku do
osłabionych więźniów. Obecni na sali mieszkańcy Niestępowa ze
wzruszeniem przyjęli podziękowania byłego więźnia – szczególnie
osoby, które w 1945 r. udzielały bezpośredniego wsparcia ewakuowanym
więźniom. Program artystyczny przygotowali uczniowie miejscowej
szkoły. Spotkanie z prof. Krzysztofem Dunin-Wąsowiczem zwieńczyło
cyklu obchodów 67. rocznicy wyzwolenia obozu Stutthof oraz „Dni
Patrona”.
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Konferencja "Stutthof 2.0. Pamięć, Twórczość, Ekspresja"

Celem konferencji z okazji 50-lecia Muzeum Stutthof w dniach 10-11 maja 2012 r. było stworzenie platformy
wymiany myśli oraz doświadczeń dla praktyków i teoretyków zajmujących się pamięcią, a także formami jej
kształtowania we współczesnych polskich muzeach martyrologicznych i miejscach pamięci. Tytuł konferencji
odwołuje się do "pokolenia 2.0", dla którego najważniejszą formą komunikacji jest rzeczywistość wirtualna.
Niesie ona ze sobą niespotykany wcześniej dynamizm, globalną wymianę myśli oraz trendów społecznych i
estetycznych, co stanowi wyzwanie dla tych, którzy pracują ze świadkami pamięci. Konferencja „Stutthof 2.0”
stanowi próbę podjęcia tego wyzwania zarówno poprzez refleksję nad kondycją polskich muzeów i miejsc
pamięci, jak i próbę wyznaczenia nowych kierunków ich merytorycznego i estetycznego rozwoju. W trakcie
konferencji podejmowano tematy nowych form przekazu treści związanych z pamięcią – zarówno na poziomie
edukacyjno-wystawienniczym, jak i artystycznym. W konferencji wzięło udział ponad 70 osób
reprezentujących środowiska naukowe, artystyczne, edukacyjne i muzealnicze z całej Polski. Wygłoszono 29
referatów na sesjach plenarnych i sesj i posterowej oraz przeprowadzono dwie debaty.
W imieniu wszystkich organizatorów konferencji „Stutthof 2.0. Pamięć, twórczość, ekspresja. Muzea i miejsca
pamięci a wyzwania współczesności” chcielibyśmy Państwu serdecznie podziękować za wielkie
zainteresowanie ideą naszego spotkania oraz bardzo aktywny udział w obradach, dyskusjach i debatach. Na
pewno efektem naszego spotkania będą publikacje – jeden tom pokonferencyjny dotyczący analizy zagadnienia
„2.0” oraz specjalny numer Zeszytów Muzeum Stutthof z referatami prezentującymi pozostałe wystąpienia.
Mamy nadzieję, że obie książki ukażą się na przełomie roku 2012/2013.
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Odznaczenia dla pracowników Muzeum Stutthof

Podczas konferencji „Stutthof 2.0. Pamięć, Twórczość, Ekspresja.
Muzea i miejsca pamięci, a wyzwania współczesności” miała miejsce
miła uroczystość. Obecna na konferencji Minister Małgorzata
Omilanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, odznaczyła szczególnie zasłużonych
pracowników naszej instytucji. W 50. rocznicę powołania Muzeum
Stutthof w Sztutowie Brązowe Medale „Zasłużony Kulturze – Gloria
Artis” otrzymał kustosz dyplomowany, prof. dr hab. Andrzej
Gąsiorowski oraz starszy kustosz, dr hab. Bogdan Chrzanowski, prof.
UG, obaj pracujący w Dziale Naukowym. Ten sam Medal przyznano
starszemu kustoszowi i kierownikowi Działu Dokumentacyjnego, dr
Danucie Drywie, która nie mogła uczestniczyć w uroczystości. Z kolei
Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymali: Piotr
Piechnik, zastępca dyrektora Muzeum Stutthof, kustosz i kierownik
Działu Naukowego Elżbieta Grot oraz Krzysztof Steyer, kustosz
w Dziale Naukowym.
Nasze koleżanki i koledzy to osoby szczególnie zasłużone
w prowadzonej od wielu lat przez Muzeum Stutthof działalności
kulturalnej , szczególnie w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego.
Swoimi dokonaniami wnieśli istotny wkład w rozwój kultury polskiej .
Gratulujemy!

Wystawa "Teren byłego niemieckiego obozu
koncentracyjnego Stutthof w latach 1945 - 2012. Miejsce,

Pamięć, Ludzie”

Od 11 maja 2012 roku w Muzeum Stutthof można zobaczyć nową
wystawę. Pięćdziesiąt lat temu, 12 marca 1962 roku, w Sztutowie na
Mierzei Wiślanej , oficjalnie powołano do istnienia Muzeum Stutthof.
Wystawa prezentuje historię terenu i pozostałości byłego obozu w okresie
powojennym. Jest to z jednej strony opowieść o konsekwentnym i
planowym zanikaniu obszaru i budynków byłego KL Stutthof, a z drugiej
strony, pouczająca lekcja długiego procesu upamiętnienia przez państwo
polskie tego wymownego i bardzo symbolicznego miejsca niemieckich
zbrodni.

Scenariusz wystawy: Marcin Owsiński
Projekt graficzny: Katarzyna Pawlaczyk.
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Specjalna wkładka jubileuszowa Muzeum Stutthof
w "Dzienniku Bałtyckim"

W ramach patronatu prasowego Dziennika Bałtyckiego, największej
gazety regionalnej na Pomorzu, pracownicy Muzeum Stutthof
przygotowali jubileuszową wkładkę „Stutthof, więcej niż muzeum.
Informator muzealny”. Wydawnictwo ukazało się w czwartek 10 maja
2012 roku i dołączono je w nakładzie kilkunastu tysięcy egzemplarzy,
bezpłatnie do wszystkich egzemplarzy Dziennika Bałtyckiego
rozprowadzanych w prenumeracie.

W bogato ilustrowanym informatorze zawarto zarówno historię jak
i obecną działalność Muzeum Stutthof oraz reprodukcję unikalnej mapy
terenu byłego obozu z 1946 roku. Wyjątkowe i jednorazowe
wydawnictwo jest kolejnym elementem obchodów 50-lecia powstania
Muzeum Stutthof i prezentem dla najwierniejszych czytelników
Dziennika Bałtyckiego.

Wystawa o obozie Stutthof w Zakładzie Karnym
w Malborku

W dniu 12 czerwca 2012 roku na terenie Zakładu Karnego
w Malborku udostępniona została wystawa czasowa „Świadkowie
mówią. Obóz Stutthof w relacjach byłych więźniów”
przygotowana przez Muzeum Stutthof w Sztutowie. Udostępnienie
wystawy poprzedziła prelekcja kierownika Działu Oświatowego
Muzeum Marcina Owsińskiego poświęcona różnym formom
odtwarzania historii oraz uzewnętrzniania pamięci o niej . Jednym
z głównych zagadnień podejmowanych w czasie prelekcji i
dyskusji po niej była kwestia odtwarzania i kultywowania historii i
pamięci rodzinnej , rozmowy z bliskimi o przeszłości i dążenie do
zachowania ich wspomnień przez następne generacje.
Wystawa w jest kolejnym elementem realizowanego wspólnie
z Muzeum Stutthof od 2011 roku penitencjarnego programu
edukacyjnego „Żywa pamięć”. Program ,,Żywa pamięć’’ dostarcza
określony zasób wiedzy m.in. na temat obozów koncentracyjnych i
Holokaustu, wzbogaca warsztat pojęciowy osadzonych, tworząc
pole do dyskusji na tematy historyczne dotyczące II wojny
światowej , ale i te najbardziej uniwersalne, takie choćby jak dobro,
zło, człowiek i jego cierpienie, co w przypadku procesu
resocjalizacji jest znamienne. Zainteresowanie ze strony
osadzonych uczestnictwem w programie jest znaczne, dlatego też
już ustalane są kolejne terminy i tematyka spotkań.

/mo/
fot. : Zakład Karny w Malborku



Posiedzenie Rady Muzeum

W dniu 24 kwietnia 2012 r. odbyło się drugie posiedzenie Rady Muzeum przy Muzeum Stutthof w Sztutowie.
Radzie IV kadencji przewodniczy prof. dr hab. Mieczysław Nurek. Po rozpoczęciu obrad dyrektor Muzeum,
Piotr Tarnowski, uhonorował jednego z członków Rady, Konstantego Rosenera, przyznaną przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Honorową Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Następnie prof.
Mieczysław Nurek wręczył powołanie w skład Rady Tadeuszowi Matusiakowi, organizatorowi i pierwszemu
dyrektorowi Muzeum Stutthof. W dalszej części obrad dyrektor Muzeum przedstawił uczestnikom spotkania
działania instytucji w roku ubiegłym oraz zamierzenia na rok 2012. Członkowie Rady Muzeum, po zadaniu
wielu szczegółowych pytań, jednogłośnie i bez zastrzeżeń przyjęli sprawozdanie z działalności Muzeum
Stutthof za rok 2011 oraz pozytywnie zaopiniowali plan pracy na rok 2012.
Rada Muzeum przy Muzeum Stutthof w Sztutowie IV kadencji (2011 -2015) została powołana Zarządzeniem
Nr 13 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 marca 2011 r. Składa się z 12 osób. Rolą Rady
jest nadzór nad wypełnianiem przez Muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa,
w szczególności: trwała ochrona dóbr kultury, udostępnianie, gromadzenie, pozyskiwanie nowych zbiorów,
upowszechnianie wartości historycznych oraz kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej . (pt)

„Shoah – zbrodnia bez przedawnienia”

19 kwietnia 2012 r. w kinie „Światowid” w Elblągu odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Shoah –
zbrodnia bez przedawnienia”. W projekcie wzięło udział jedenaście szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z województwa warmińsko-mazurskiego, w tym około 30 nauczycieli i 300 uczniów. Celem projektu jest walka
ze stereotypami, funkcjonującymi w społeczeństwie. „Ma uświadomić, do czego mogą doprowadzić rasizm,
nietolerancja religijna, nacjonalizm, które przecież stanowiły fundament Holocaustu. Wypracowanie
u młodzieży postawy zaangażowanej , aktywnej i refleksyjnej jest celem, a zarazem warunkiem powodzenia
tego przedsięwzięcia. Każda ze szkół zwiedzała Muzeum Stutthof, jednym z wielu miejsc, gdzie Niemcy
realizowali „Ostateczne Rozwiązanie Kwestii Żydowskiej”. W spotkaniu w Elblągu udział wzięli zaproszeni
goście: Attaché ds. kulturalnych Ambasady USA w Warszawie – Pan Adrew Paul, Pani Edyta Kurek –
wicedyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego i dr Danuta Drywa – kierownik Działu Dokumentacyjnego
Muzeum Stutthof.
(dd)
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Nie tylko piłka…

W czasie Euro 2012 również w Muzeum Stutthof można było
zaobserwować wielu ciekawych gości odwiedzających nasz
region i kraj . Przez cały czas trwania piłkarskich mistrzostw
muzeum odwiedziło bardzo wielu kibiców w koszulkach i z
szalikami reprezentacji grających w Gdańsku. Szczególnie
widoczni i liczni byli Hiszpanie oraz Irlandczycy, Włosi,
Holendrzy i Niemcy, choć było także wielu gości
reprezentujących inne kraje Europy. Finały piłkarskich
mistrzostw Europy rozgrywane w Polsce i na Ukrainie były
jak widać okazją dla nich, do zapoznania się także z naszą
historią i tradycją. Z informacji prasowych wiemy, że
Muzeum Stutthof było jednym z ważniejszych punktów
odwiedzin dla kibiców przebywających w Gdańsku
i okolicach.
fot. js, ws, mo

Losy Żydówek z podobozu KL Stutthof - Baukommando „Weichsel”. Konferencja
w Dźwierznie

16 kwietnia 2012 r. w miejscowości Dźwierzno odbyła się konferencja poświęcona losom Żydów
w niemieckich podobozach KL Stutthof na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zorganizowana pod
patronatem wicemarszałka Senatu RP, Pana Jana Wyrowińskiego oraz wójta Gminy Chełmża, Pana Jacka
Czarneckiego. Dźwierzno było jedną z miejscowości, dokąd dochodziły do pracy więźniarki z Bocienia,
kopiące rów przeciwpancerny na linii Bocień-Zajączkowo-Dźwierzno-Kiełbasin. Zmarłe więźniarki chowano
w Dźwierznie na miejscowym cmentarzu katolickim w masowym grobie o długości około 100m i szerokości
około 2 m. Obecnie na cmentarzu w Dźwierznie, w miejscu pochówku Żydówek, dzięki staraniom ks. kanonika
Zbigniewa Koślickiego oraz lokalnej społeczności ufundowano pomnik poświęcony pamięci ofiar obozów
w Bocieniu i Szerokopasie. (dd)
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Działania Muzeum Stutthof przykładem „dobrych praktyk” w Raporcie o stanie edukacji muzealnej
w Polsce

Nakładem Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ukazało się fundamentalne dla naszej
branży opracowanie pt. „Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce”, które jest efektem kilkuletniej
i wieloetapowej pracy polskich specjalistów z zakresu edukacji zrzeszonych w Forum Edukatorów
Muzealnych.

„Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce” został zrealizowany przez członków Forum Edukatorów
Muzealnych w dwóch etapach na terenie całej Polski. Pierwszy miał charakter badania ilościowego i swoim
zasięgiem obejmował niemal wszystkie muzea na terenie kraju. Drugi był badaniem jakościowym, które
przeprowadzono, bazując na wynikach sondażu ilościowego. W tej części projektu powstały też dodatkowe
opracowania tekstowe o charakterze porównawczym i historycznym.
Badaniami ankietowymi pierwszego etapu objęło 929 muzeów na terenie Polski. W etapie drugim wytypowano
225muzeów spełniających kryteria wcześniejszego sondażu, z czego 217 faktycznie wzięło udział w tym etapie.
Prace koncentrowały się na zbieraniu w wybranych placówkach in situ danych na temat edukacji w muzeach.
Informacje gromadziło kilkudziesięciu ankieterów, którzy przeprowadzili wywiady, posługując się
przygotowanym w tym celu kwestionariuszem drugiego etapu.

Efektem tych kilkuletnich działań jest publikacja podsumowująca ich wyniki oraz wskazująca kierunki rozwoju
i tendencje w polskiej edukacji muzealnej . W Muzeum Stutthof badania ankietowe obu etapów
przeprowadzono w 2010 roku.
Ważnym elementem opracowania jest pokazanie na kilkunastu przykładach modelowych i wartych
naśladowania działań różnego rodzaju muzeów, które są „dobrymi praktykami” w zakresie edukacji.

Z niekłamaną satysfakcją komunikujemy, że w niewielkim gronie wyróżnionych w Raporcie muzeów znalazło
się też Muzeum Stutthof. Edukatorzy zwrócili między innymi uwagę na działania interdyscyplinarne
podejmowane przez nasze muzeum w kooperacji z instytucjami zewnętrznymi, czego dobrym przykładem jest
projekt „Sztutowo czy Stutthof?”, w Raporcie znalazło się również wiele odniesień do obszernego wywiadu-
ankiety przeprowadzonej w naszym muzeum w związku z realizacją opracowania.

Książkę w wersj i elektronicznej można pobrać ze strony NIMOZ.
Zapraszamy do lektury.

/mo/






