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notatka prasowa, 1 październik 2008 

 
Z okazji 117-tej rocznicy urodzin patronki, przypadającej 12-go października 
Towarzystwo im. Edyty Stein zaprasza na ,,2. weekend z Edytą Stein,, 
11-12 października 2008.   
 
2.  weekend z Edytą Stein jest częścią naszego tegorocznego cyklu wydarzeń z okazji 70-tej 
rocznicy „Nocy Kryształowej” oraz 40-tej rocznicy wydarzeń Marca’68.  
Otwarcie wystawy, wykłady, koncert oraz uroczyste wmurowanie kamienia pamięci (niem. 
Stolperstein) przez twórcę Guntera Demniga przed DOMEM EDYTY STEIN będą stanowić ramy 
forum dla uczczenia pamięci ofiar antysemityzmu i nazizmu.   
 
Program 
 
sobota, 11 październik  
18.00  –  otwarcie wystawy  -  „Entartete Kunst w Breslau” 
 
W 1933 roku, cztery lata przed słynną monachijską wystawą „Entartete Kunst”, w Śląskim Muzeum 
Sztuk Pięknych we Wrocławiu pokazano dzieła modernistów, takich jak George Grosz, Paul Klee i Oskar 
Moll. Ich prace spotkały się wówczas z zajadłą krytyką, która była zapowiedzią nowej nazistowskiej 
polityki.  Dzieła nie zachowały się.  Na podstawie opisów prasowych powstała wystawa „Entartete 
Kunst w Breslau” zorganizowana przez Ewę Kaszewską, kuratorkę galerii "2 piętro" TMW. 
 
niedziela, 12 październik  
11.00 – spotkanie między religiami  ,,Etty Hillesum i Edyta Stein”  
 
Etty Hillesum, holenderska Żydówka, zginęła podobnie jak Edyta Stein w Auschwitz.  Obie kobiety 
wybrały różne drogi życiowei, które krótko przed ich śmiercią przez przypadek się skrzyżowały.   
W jaki sposób ich losy i utwory są porównywalne? Czy istnieją podobieństwa w ich duchowości 
 i rozumieniu samych siebie? Odpowiedzi na te i inne pytania będą szukali nasi referenci Dagmara 
Nowak,  absolwentka filologii niderlandzkiej UWr, i Rabin James Baaden (Oxford).   
 
15.00 – wmurowanie kamienia pamięci Edyty Stein przed DOMEM EDYTY STEIN  
 
16.00 –  wykład Guntera Demniga o jego europejskim projekcie sztuki pod tytułem 
„Stolpersteine“ 

  
Za pomocą wykonanych z miedzi kamieni pamięci, artysta Gunter Demnig upamiętnia ofiary nazizmu, 
wmurowując je w chodnik przed ich domami. Jest ich już ponad 16000, w ponad 300 miejscach w 
Niemczech i Europie. We Wrocławiu przed Domem Edyty Stein wyłożony zostanie pierwszy taki kamień 
w Polsce. 
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17.00 – Msza Święta ku uczczeniu pamięci urodzin Edyty Stein  

              Kościół św. Michała Archanioła, ul. B.Prusa 78 
 
20.00  –  koncert „zakazana muzyka“ - Frédéric Vaysse-Knitter (piano) i Péter Szabó 
(wiolonczela) 
Frédéric Vaysse-Knitter (Paryż) i Péter Szabó (Budapeszt) zagrają utwory Ericha Korngolda, Alexandre 
Tansmana, Kurta Weilla i innych kompozytorów, prześladowanych w dwudziestym wieku ze względów 
politycznych i narażani na represje państwowe. 

 
                               Oratorium Marianum, pl. Uniwersytecki 1 
 
 
Jeżeli nie podano inaczej, wszystkie wydarzenia odbędą się w DOMU EDYTY STEIN, ul. 
Nowowiejska 38.  
Wstęp wolny. 
 
 
Organizator: 
Towarzystwo im. Edyty Stein 
DOM EDYTY STEIN 
ul. Nowowiejska 38 
50-315 Wrocław 
  
Kontakt dla prasy paulina.poznanska@edytastein.org.pl   Tel./Fax. 071 78 33 619 
www.edytastein.org.pl   
 
Współorganizatorzy 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partnerzy i partnerzy wspierający: 
 

 
 
 
 
 
 


