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Wystawa rzeźb „Obraz Treblinki w oczach
Samuela Willenberga” – Częstochowa, 18
września – 15 października 2020
W czwartek, 17 września 2020, w Muzeum Częstochowskim
otwarta została wystawa „Obraz Treblinki w oczach Samuela
Willenberga”. Ogólnopolską wystawę pod Patronatem
Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja
Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości, przygotował
Instytut Pamięci Narodowej.
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W czasie uroczystego otwarcia, zorganizowanego w Sali Reprezentacyjnej Ratusza, obecni byli
przedstawiciele władz samorządowych z prezydentem miasta Krzysztofem Matyjaszczykiem i
wiceprezydentem dr. Ryszardem Stefaniakiem, przedstawiciele instytucji, organizacji
społecznych, szkół i mediów. Instytut Pamięci Narodowej reprezentował Adam Kurus z
Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach, który odczytał list skierowany do
zebranych gości. Po części oficjalnej uczestnicy przeszli do budynku Galerii Dobrej Sztuki, gdzie
przygotowano ekspozycję piętnastu rzeźb Samuela Willenberga.

Częstochowa nieprzypadkowo została wybrana na miejsce prezentacji ekspozycji, tu urodził
się bowiem i dorastał autor rzeźb. Wystawa w Częstochowie zorganizowana została przez
Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z Prezydentem Miasta Częstochowy oraz Muzeum
Częstochowskim. Warto zaznaczyć, że w Muzeum Częstochowskim można również obejrzeć
obrazy ojca artysty – malarza Pereca Willenberga.

 

 

Rzeźby Samuela Willenberga, więźnia i uczestnika buntu 2 sierpnia 1943 roku w niemieckim
obozie zagłady w Treblince, przedstawiają codzienność życia w obozowym piekle na ziemi
oraz heroiczny zryw więźniów. To właśnie dzięki buntowi  – czytamy w liście do
uczestników wernisażu – Samuel Willenberg ocalał, wziął udział w Powstaniu Warszawskim,
a po wojnie dał się poznać jako niestrudzony edukator młodych ludzi z Polski i Izraela.
Willenberg stał się rzecznikiem dobrych relacji polsko-żydowskich, nie ukrywając
tragicznych, ale i pięknych wydarzeń łączących te dwie grupy polskich obywateli podczas
zbrodniczej niemieckiej okupacji.  Za swoją działalność otrzymał najwyższe odznaczenia
państwowe, w tym Order Wojenny Virtu ti Militari, Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż Walecznych,
Warszawski Krzyż Powstańczy, Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Order Odrodzenia Polski
oraz Medal Wojska Polskiego. Dzięki zaufaniu, którym Ada Krystyna Willneberg, wdowa po
artyście, obdarzyła Instytut Pamięci Narodowej, jego prace trafiły z Izraela do Polski. 

Jako wyraz szacunku dla św. Jana Pawła II, po śmierci papieża artysta wykonał jego popiersie,
które również zobaczyć można w Częstochowie, w Ratuszu, al. NMP 45. Instytut Pamięci

Rzeźba SamuelaRzeźba Samuela
Willenberga „Orkiestra”Willenberga „Orkiestra”

(fot. Sławek Kasper)(fot. Sławek Kasper)

Rzeźba SamuelaRzeźba Samuela
Willenberga „BuntWillenberga „Bunt

więźniów, 2 sierpniawięźniów, 2 sierpnia
1943 r.” (fot. Sławek1943 r.” (fot. Sławek

Kasper)Kasper)

https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-474476_g.jpg
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-474479_g.jpg


Narodowej, we współpracy z fundacją Dobry Grunt, dołączył pracę poświęconą Ojcu Świętemu
jako dzieło towarzyszące pozostałym rzeźbom Samuela Willenberga podczas ich prezentacji w
Polsce.   

 

Wystawie towarzyszy film w reż. Alana Tomlinsona „Treblinka’s Last Witness” [Ostatni świadek
Treblinki], zawierający wypowiedzi autora oraz wiele  materiałów archiwalnych, w tym
szczególnie poruszającą scenę sprzed wojny, w której polskie i żydowskie dzieci grają razem w
piłkę. Wypowiedzi historyków uzupełniają całość o tło faktograficzne, zaś historia osobista
Samuela Willenberga przeplatana jest prezentacjami rzeźb i poszczególnymi bolesnymi
wspomnieniami z życia w obozie.

Krótka relacja lokalnej telewizji Orion z
wystawy: https://www.youtube.com/watch?v=ajSMXUQD9lQ&feature=youtu.be 

* * *

Prezentowane w Polsce prace stanowią obiekt warsztatów edukacyjnych, przeznaczonych dla
nauczycieli i uczniów.

Eksponaty pokazane zostały już w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w  Lublinie,
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w
Krakowie,  można je będzie jeszcze zobaczyć w Delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej w
Kielcach i ponownie w Warszawie.

Instytut Pamięci Narodowej przygotował także wirtualny spacer po wystawie.

Ekspozycja online znajduje się pod adresem https://lastwitness.eu/
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