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Pomorska Teka Edukacyjna – idea i realizacja
Pomorska Teka Edukacyjna to hasłowa nazwa projektu zapoczątkowanego z inicjatywy Działu
Oświatowego Muzeum Stutthof w 2009 roku. Ideą przedsięwzięcia, którego pełna nazwa brzmi:
„Pamiętamy, pamiętam… Pomorze Gdańskie i obóz Stutthof 1939 – 1945. Materiały edukacyjne”,
było opracowanie nowoczesnego w formie pakietu materiałów, które na podstawie opowiadanych
współcześnie biografii świadków historii pomagać będą nauczycielom i uczniom w zrozumieniu
skomplikowanych aspektów historii najnowszej Pomorza Gdańskiego w okresie II wojny światowej
oraz losów jego mieszkańców.
Poza nowatorską tematyką samych zaproponowanych lekcji bardzo ważną rolę odgrywa forma
wydawnictwa, które ma postać użyteczną dla nauczyciela i przygotowane zostało jako segregator
z licznymi wkładkami o objętości około 200 stron. Materiał jest w pełni dostosowany do nowej
podstawy programowej nauczania i obejmuje zagadnienia realizowane na historii, języku polskim,
wiedzy o społeczeństwie, religii, plastyce w szkołach na wszystkich etapach edukacyjnych.
W strukturze wewnętrznej materiał podzielony został na dział z tekstami historycznymi, które
zaopatrzone są w liczne wkładki ilustracyjne oraz mapy, zaś „sercem” pakietu jest 18 scenariuszy
lekcji. Każdy scenariusz jest bardzo bogato ilustrowany. W zależności od tematu mogą to być karty
biograficzne świadków historiibyłych więźniów obozu Stutthof, materiały relacyjne, reprodukcje
wierszy i kart okolicznościowych wykonywanych nielegalnie w obozie, pamiętnik młodej dziewczyny
opisującej swoje przeżycia w 1945 roku, czy wreszcie skompletowany przez wnuka zestaw ilustracji
i pamiątek oraz portret dziadka, zasłużonego dla Polski mieszkańca małego miasteczka na Pomorzu,
który nigdy nie wrócił ze Stutthofu do domu po wojnie.
Całość materiału pokazuje w sposób charakterystyczny dla edukacji prowadzonej w Muzeum
Stutthof historię przez pryzmat osobistych przeżyć, emocji i wizerunków. W bardzo podobnej
konwencji złożone są również materiały dotyczące wyglądu i funkcjonowania miejsca pamięci
pomagające nauczycielowi przygotować i podsumować wizytę w Muzeum Stutthof. Pomocą
i ukłonem w stronę nauczycieli jest również scenariusz, za pomocą którego można zwiedzić teren
byłego Stutthofu samodzielnie wraz z grupą uczniów.
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Prezentacja Teki Edukacyjnej
2 września br. o godz. 13.30 w Sali kinowej Muzeum Stutthof
odbyła się konferencja prasowa poświęcona prezentacji
wydawnictwa „Pamiętamy, pamiętam… Pomorze Gdańskie i Obóz
Stutthof 1939–1945. Materiały edukacyjne”. W konferencji wziął
udział prezes IPN, dr Łukasz Kamiński. Z funduszy IPN
sfinansowano wydanie publikacji.
Dystrybucja wydawnictwa rozpocznie się jesienią 2012 roku
w ramach cyklu regionalnych konferencji pt. „Być Polakiem na
Pomorzu 19201945 Historie zwykłych ludzi", które koordynować
będzie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Konferencje
połączone będą z warsztatami praktycznego zastosowania
pakietu. Docelowo przewidywane jest otwarcie wspólnego dla
kilku instytucji regionalnego portalu edukacyjnego, który byłby
prezentacją i ewaluacją nowej koncepcji nauczania historii
regionalnej. Zainteresowanych nabyciem wydawnictwa prosimy
o kontakt z Działem Oświatowym Muzeum Stutthof w Sztutowie.
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Noc w muzeum
Ponad 700 osób obejrzało pokaz multimedialny, który odbył się
w Muzeum Stutthof 27 lipca 2012 r. Tak liczna grupa
zwiedzających przyjechała na nocny pokaz w Muzeum, pomimo
odbywającej się w tym samym czasie ceremonii otwarcia Igrzysk
Olimpijskich w Londynie. Pokaz składał się z dziewięciu
elementów, były to trzy prezentacje multimedialne, dwie
dźwiękowe oraz cztery filmy dokumentalne. O skali
zainteresowania wydarzeniem może świadczyć fakt, że niektórzy
z widzów przyjechali do Sztutowa, pokonując znaczne odległości
(m.in. jeden ze zwiedzających przyjechał specjalnie aż ze
Szczecina). Ostatni zwiedzający opuścili teren Muzeum o godz.
1:30. Organizatorzy zebrali wiele pozytywnych opinii, a także
zachęt do kontynuowania przedsięwzięcia.
Przy realizacji projektu pracowało wiele osób, w tym
wolontariusze: Bartosz Zamojski, Adam Stawarz, Dariusz
Formela, Braian Ditrich oraz Pani Agnieszka z gdańskiej Grupy
Rekonstrukcyjnej GRH "Barbarossa". Autorami plakatu są:
Władysław Żuchowski i Piotr Skuza z Muzeum Fotografii
"Cyklop" w Gdańsku. Realizacja: Waldemar Szymański.
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Wystawa „Stutthof 19391945. Historia i jej świadkowie” w Warszawie
3 września 2012 r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany w Warszawie odbyło się otwarcie wystawy
„Stutthof 19391945. Historia i jej świadkowie”. Ekspozycja opowiadała dzieje obozu
koncentracyjnego Stutthof oraz prezentowała sylwetki kilkunastu jego więźniów. Ekspozycję,
zaaranżowaną w nowoczesnej sali magistratu, przygotowało Muzeum Stutthof w Sztutowie oraz
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany. Wystawę otworzyli burmistrz
dzielnicy Rafał Miastowski oraz dyrektor muzeum Piotr Tarnowski. Na wernisażu obecna była
również kilkuosobowa delegacja byłych więźniów KL Stutthof. W ich imieniu poruszające
przemówienie wygłosił Marek DuninWąsowicz. Podzielił się ze słuchaczami własnymi refleksjami
dotyczącymi powinności pokolenia Świadków wobec najmłodszych generacji, opowiedział także o
swoim udziale w organizowanych przez Muzeum Stutthof programach edukacyjnych skierowanych
ze środowisk trudnych (m.in. projekt „Ja w miejscu pamięci”). Wystawa była otwarta do końca
września 2012 r.

III. Forum Pamięci. Seminarium polskich muzeów
martyrologicznych

W dniach 45 września 2012 r. w Muzeum Stutthof
odbyło się już trzecie z kolei doroczne spotkanie
polskich muzealników zajmujących się różnymi
aspektami działalności z zakresu pamięci.
Wypracowana została również formuła spotkania
opierająca się na zasadzie, że to uczestnicy sami
piszą program seminarium, który dodatkowo
uzupełniony jest o część terenową.
W III. Forum Pamięci wystąpiło 25 prelegentów
reprezentujących 12 instytucji i muzeów.
Uzupełnieniem sesji plenarnych były wyjazdy
i zwiedzanie Parku Krajobrazowego Mierzeja
Wiślana oraz Fromborka. Wszystko zostało
zorganizowane i sfinansowane dzięki współpracy
Muzeum Stutthof w Sztutowie i Państwowego
Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu.
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Obchody Dnia Polskiego Państwa Podziemnego
W dniu 26 września 2012 roku w Toruniu pod patronatem
Prezydenta Miasta oraz Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej
odbyły się uroczystości związane z rocznica powstania
pierwszej ogólnopolskiej organizacji konspiracyjnej, Służby
Zwycięstwu Polski.
Tradycyjnie organizatorem uroczystości była Fundacja Generał
Elżbiety Zawackiej. Obchody, w których wziął udział Prezes
Instytutu Pamięci Narodowej, dr Łukasz Kamiński, zawierały
w sobie cześć edukacyjną, spotkanie z młodzieżą
i mieszkańcami, debatę oraz prezentacje kilku wystaw. Jednym
z elementów programu była prezentacja wspólnego
wydawnictwa edukacyjnego Muzeum Stutthof i Instytutu Pamięci
Narodowej znanego już w regionie jako Pomorska Teka
Edukacyjna. Prezentacji pakietu dokonał kustosz Marcin
Owsiński, kierownik Działu Oświatowego Muzeum Stutthof.
Spotkanie i prezentacja miały miejsce w gościnnej auli I Liceum
Ogólnokształcącego w Toruniu.

Plener artystyczny
W Muzeum Stutthof odbył się I Plener
artystyczny. W dniu 28 września 2012 r. wzięło
w nim udział czternaście utalentowanych osób –
uczniów, nauczycieli, młodych artystów oraz
wychowanków młodzieżowych ośrodków
wychowawczych. Uczestnicy pleneru mieli okazję
zobaczyć obóz koncentracyjny oczami
przebywających w nim artystów. W KL Stutthof
granica pomiędzy życiem, a śmiercią była
niezwykle cienka. Obozowa rzeczywistość nie
pozostawiała żadnych złudzeń. A jednak losy
ludzkie nie układały się w sposób schematyczny.
Wśród wielotysięcznej więźniarskiej społeczności
znalazły się jednostki, które posiadały
wystarczająco dużo charyzmy i woli przetrwania,
aby zamanifestować swoją indywidualność.
Twórczość artystyczna wśród więźniów była
w obozie zabroniona i surowo karana. Niektórzy
narażali własne życie, próbując zdobyć kawałek
kartki czy ołówka. Życie kulturalne było trudnym
do zrealizowania, niebezpiecznym fragmentem
obozowej rzeczywistości. Dziś, po 67 latach od
zakończenia wojny, twórczość plastyczna
więźniów KL Stutthof staje inspiracją dla
kolejnych pokoleń. Podczas I Pleneru
artystycznego powstało kilkanaście
interesujących prac, które niebawem zostaną
pokazane.
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„Pomorska Teka Edukacyjna” prezentowana w Muzeum
Poczty Polskiej w Gdańsku

5 października 2012 r. w Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku
odbyła się prezentacja wspólnego regionalnego wydawnictwa
edukacyjnego Muzeum Stutthof i Instytutu Pamięci Narodowej.
Prezentacja była jednym z najważniejszych elementów
tegorocznych obchodów rocznicy Dnia Pamięci Obrońców Poczty
Polskiej w Gdańsku oraz oficjalnym rozpoczęciem regionalnego
projektu edukacyjnego „Być Polakiem na Pomorzu 19391945.
Historie zwykłych ludzi” realizowanym przez Muzeum Stutthof,
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz Instytut Pamięci
Narodowej. Prezentacji wydawnictwa dokonali: Michał
Sempołowicz (Okręgowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu
Pamięci Narodowej, O/Gdańsk), Marcin Owsiński (Muzeum
Stutthof) oraz Anna Krajnowska (Centrum Edukacji Nauczycieli
w Gdańsku). Po prezentacji głos zabrała Poseł Katarzyna Hall,
która jeszcze jako Minister Edukacji Narodowej, objęła
wydawnictwo swoim honorowym patronatem. W swych słowach
Pani Minister podkreśliła innowacyjność projektu oraz jego
perspektywiczność. Na zakończenie spotkania głos zabrał prof. dr
hab. Andrzej Gąsiorowski, który mówił o randze symboli
dotyczących obrony Poczty Polskiej i wybuchu II wojny światowej
w Gdańsku.

III edycja projektu "Ja w miejscu pamięci"
W ramach pobytu studyjnego związanego z realizacją
III edycji projektu "Ja w miejscu pamięci" w dniach 15
października 2012 r. na terenie Muzeum Stutthof
w Sztutowie przebywali wychowankowie
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 4
w Warszawie. Pobyt studyjny na terenie byłego KL
Stutthof jest jednym z elementów projektu
skierowanego do młodzieży niedostosowanej
społecznie. W jego III edycji wzięło udział sześciu
chłopców, którzy przez kilka dni aktywnie uczestniczyli
w warsztatach edukacyjnych zorganizowanych przez
Muzeum Stutthof w Sztutowie oraz Muzeum Poczty
Polskiej w Gdańsku. Historia, którą poznali,
opowiadała o ludziach i ich wojennych
doświadczeniach. Wychowankowie MOW dowiedzieli
się, co ukształtowało pokolenie osób będących
w stanie oddać życie za ojczyznę czy też za miejsce,
w którym wówczas pracowali, a których dziś
nazywamy patriotami i bohaterami. Kolejnym etapem
projektu będzie spotkanie wychowanków
Młodzieżowego Ośrodka nr 4 w Warszawie z kobietą
żołnierzem, byłą więźniarką KL Stutthof.
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Rocznica pierwszego transportu
2 września 2012 r. na terenie Muzeum obchodzono 73. rocznicę
pierwszego transportu więźniów do obozu Stutthof. Honorowym
patronem obchodów był Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr
Łukasz Kamiński. Prócz nielicznych już byłych więźniów
w uroczystości wzięli udział przedstawiciele parlamentu,
samorządu, korpusu dyplomatycznego, Sił Zbrojnych, Policji,
Straży Granicznej, Służby Więziennej, Straży Pożarnej oraz
muzealnicy. Obecna była reprezentacja młodzieży szkolnej wraz
z nauczycielami oraz harcerze. Oprawę uroczystości
i ceremoniał wojskowy zapewniła Kompania Reprezentacyjna i
Orkiestra Marynarki Wojennej RP. Uroczystości rozpoczęła msza
święta którą odprawiono pod komorą gazową i krematorium
byłego KL Stutthof, miejscu gdzie w roku 1946 odbyła się
pierwsza taka uroczystość. Mszy przewodniczył sztutowianin, ks.
Arkadiusz Burandt oraz ks. Zbigniew Cichon, proboszcz parafii
św. Stanisława Biskupa Męczennika w Gdańsku – Wrzeszczu,
który jest następcą na tym urzędzie zamordowanego w obozie
Stutthof błogosławionego ks. Bronisława Komorowskiego.
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Nowa publikacja Muzeum Stutthof
Muzeum Stutthof wydało kolejną publikację. Tym razem jest to album w języku rosyjskim, który
zawiera, podane w syntetycznej formie, informacje o historii obozu koncentracyjnego Stutthof oraz
wiele zdjęć archiwalnych, a także współczesnych. Wydawnictwo można nabyć w księgarni Muzeum
Stutthof.
Album: „Obóz Koncentracyjny Stutthof”
język: rosyjski
wydawca: Muzeum Stutthof w Sztutowie
Redakcja: Waldemar Szymański, Jerzy Gębacki
Tłumaczenie: Joanna Szymańska
Skład: Grzegorz Średniawa, Waldemar Szymański
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Polskoaustriacka konferencja naukowa w Wiedniu
W dniach 1112 października 2012 r. w Stacji Naukowej PAN
w Wiedniu odbyła się konferencja naukowa „Stojący z boku
i dotknięci. Aspekty postrzegania i doświadczania obozów
koncentracyjnych w czasie drugiej wojny światowej i po
zakończeniu wojny”, której honorowym patronem był prezydent
Republiki Austrii dr Heintz Fischer. Konferencja była drugim już
spotkaniem historyków z Polski i Austrii, poświęconym tematyce
historii i percepcji obozów koncentracyjnych. Pierwszą edycję

PAN w Wiedniu zorganizowała w 2010r. Również i tegoroczna edycja, poświęcona aktualnemu
tematowi różnych grup obcujących z doświadczeniem i spuścizną martyrologii (sprawcy – ofary –
obserwatorzy), była bardzo owocna – zaprezentowano i skonfrontowano ze sobą wiele nowych
analiz, szczególnie tych związanych z postawami ludności mieszkającej w pobliżu obozów
koncentracyjnych. Muzeum Stutthof na konferencji reprezentował Marcin Owsiński, kierownik Działu
Oświatowego, który przedstawił referat zatytułowany: „Trzy światy Stutthofu: kurort – obóz –
normalność”. Wystąpienia z konferencji zostaną opublikowane w 2013 r.

Konferencja w Lublinie:
„Edukacja w miejscach pamięci
w Polsce. Tendencje i kierunki

rozwoju”
11 października 2012 r., w ramach
rokrocznego cyklu uroczystości
związanych z Dniami Majdanka,
Państwowe Muzeum na
Majdanku w Lublinie
zorganizowało wspólnie
z Instytutem Historii Uniwersytetu
Marii CurieSkłodowskiej, sesję
naukową poświęconą
współczesnemu obliczu edukacji
historycznej, ze szczególnym
uwzględnieniem miejsc pamięci.
Muzeum Stutthof reprezentował
Marcin Owsiński, kierownik działu
oświatowego.

Konferencja „Być Polakiem na Pomorzu 19201945. Historie
zwykłych ludzi”

18 października 2012 r. w gdańskim Centrum Edukacji
Nauczycieli odbyła się w pierwsza konferencja historyczno
metodyczna w ramach projektu „Pamiętamy, pamiętam...
Pomorze Gdańskie i obóz Stutthof 19391945. Materiały
edukacyjne”. Konferencji towarzyszyła prezentacja „Pomorskiej
Teki Edukacyjnej”.
Celem konferencji, zorganizowanej przy współudziale Muzeum
Stutthof oraz gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej,
było przybliżenie wychowawcom i nauczycielom problematyki z
obszaru historii najnowszej naszego regionu oraz wyposażenie
ich w materiały historyczne.
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„Przeżyłam dzięki mojej matce” – wspomnienia Szoszany
Rabinowicz

23 października 2012 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece
Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi na
spotkaniu z okazji 20. rocznicy powstania Widzewskiej Oficyny
Wydawniczej ZORA odbyła się promocja książki Szoszany
Rabinowicz, „Przeżyłam dzięki mojej matce”. Szoszona
Rabinowicz dzieciństwo spędziła w Wilnie. W 1941 r. po zajęciu
Wilna przez Niemców, wraz z matką zamknięta została w getcie
wileńskiem. W 1943 r. obie zostały wywiezione do obozu
Kaiserwald pod Rygą, skąd pod koniec września 1944 r. zostały
wraz z innymi więźniami ewakuowane do KL Stutthof. W obozie
zarejestrowana została pod nazwiskiem Rauch i otrzymała numer
95 383, a jej matka, Rachela (Raja) Rauch numer 95 382.
Szoszana wraz z matką dotarły do obozu ewakuacyjnego
w Tawęcinie. Po wyjściu całej kolumny na dalszą trasę, one
pozostały na miejscu i doczekały się wkroczenia Armii Czerwonej.
Po wojnie zamieszkały w Białymstoku, a w 1946 r. przeniosły się
do Łodzi, skąd w 1950 r. wyjechały do Izraela.
Obecnie Szoszana Rabinowicz jeździ na liczne spotkania
z młodzieżą w Izraelu, Austrii i w Niemczech, prezentując
fragmenty swoich wspomnień z czasów wojny.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Poznaniu
W dniach 2526 października 2012 roku, w budynku Instytutu
Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, odbyła
się Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Szkolna edukacja
historyczna. Historia ludzi. Historia dla ludzi”. W spotkaniu wziął
udział Marcin Owsiński, kierownik Działu Oświatowego Muzeum
Stutthof, który w referacie Projekt „Pomorska Teka Edukacyjna”
i regionalny program edukacyjny „Być Polakiem na Pomorzu
Gdańskim 19201945. Historia dotyczy zwykłych ludzi”
zaprezentował najnowsze projekty edukacyjne Muzeum Stutthof,
w tym szczególnie pakiet Pomorskiej Teki Edukacyjnej.
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Zmarł Włodzimierz Steyer  "uciekinier z piekła".
19 listopada 2012 zmarł w Warszawie Włodzimierz Steyer, więzień obozu Stutthof nr ob. 35 629. Syn
przedwojennego komandora Włodzimierza Steyera od 1937 r. dowódcy Rejonu Umocnionego Hel,
powojennego kontradmirała dowódcy Marynarki Wojennej w latach 1947 – 1950, i Janiny z d.
Boczkowskiej. Brat profesora Donalda Steyera wieloletniego przewodniczącego Rady Naukowej
Muzeum Stutthof.
Urodził się 20 lipca 1923 r. w Gdańsku – Oliwie. Z racji różnych funkcji ojca wielokrotnie zmieniał

miejsce zamieszkania. Przebywał również półtora roku we Francji gdzie ojciec kształcił się w Morskiej
Szkole Artylerii /Ecole de Officers Cannoniers/ w Tulonie. Po powrocie do Gdyni uczęszczał do
Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Średniej.
W 1939 r. po wkroczeniu Niemców do Gdyni razem z matką i bratem przeniósł się do Torunia, gdzie

pracował w ogrodzie botanicznym, a następnie w hurtowni rowerów. To tam po raz pierwszy zetknął
się z działalnością konspiracyjną nawiązując luźne kontakty z członkami organizacji „Grunwald”. W
kwietniu 1942 r. z matką i bratem przedostał się do Warszawy, gdzie po pewnym czasie związał się
z konspiracją AK. Od jesienią 1943 r. był członkiem Batalionu „Zośka”. Aresztowany 25 marca 1944 r.
po 3tygodniowym ciężkim śledztwie osadzony został na Pawiaku. W dniu 24 maja wraz z całym
transportem znalazł się w obozie Stutthof. Przebywał w bloku nr 10, skąd przeniesiony został do
komanda na terenie Stoczni Gdańskiej. Tam podjął dwie nieudane próby ucieczki, za co, skierowany
został ponownie do obozu centralnego i skazany na 25 „bykowców”. Zatwierdzenie tego wyroku
zmobilizowało go do podjęcia kolejnej próby ucieczki, tym razem udanej, co miało miejsce 14
listopada 1944 r. To jedyna udokumentowana, zakończona powodzeniem, ucieczka z obozu
centralnego.

Po wojnie działał w „drugiej konspiracji”, związany był z grupą Jana Rodowicza – Anody.
Aresztowany w styczniu 1949 r. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego z listopada 1949 r.
skazany został na karę 15 lat pozbawienia wolności. Przebywał między innymi w więzieniach w
Wronkach i Płocku. Zwolniony 2 maja 1956 r. po ogłoszeniu amnestii 27 kwietnia tego roku.
Zrehabilitowano go 8 października 1957 r.
Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej przerwane aresztowaniem. Pracował w Akademickim

Związku Sportowym, Elektromontażu Warszawa, Instytucie Elektrotechniki w Warszawie i Centrali
Handlu Zagranicznego Budownictwa „Budimex”.

Historię ucieczki Włodzimierza Steyera opisujemy na naszej stronie na Facebooku w notatce:
"Włodzimierz Steyer  uciekinier z piekła". Można tam również obejrzeć relację z ucieczki, złożoną
przez niego przed kamerą.






