27 stycznia to Miedzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.
27 stycznia 2015 roku to 70. rocznica wyzwolenia Kl Auschwitz-Birkenau.
23 stycznia 2015 roku uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Zdzisława Krzyszkowiaka w Ostródzie uczcili
70. rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Grupa Teatralna
„ISKRA” przy wsparciu przyjaciół wystawiła spektakl poetycko-teatralny „HOLOKAUST”. Inicjatorem
wydarzenia jest opiekun Grupy Teatralnej „ISKRA” – Janina Jagoda Niedźwiecka.
Przesłaniem spektaklu jest protest przeciwko łamaniu praw człowieka, nietolerancji,
przeciwko pogardzie dla innych narodowości.
Jednym z głównych wątków programu jest historia Janusza Korczaka i dzieci z sierocińca. Scena,
w której Stary Doktor prowadzi swoich wychowanków do pociągu śmierci poruszyła wszystkich.
Świadczą o tym łzy, dreszcze, wypieki na twarzach publiczności, a także cisza po zakończeniu
spektaklu... Młodzi aktorzy, odpowiednio ucharakteryzowani, odegrali swoje role bardzo przekonująco.
Spektakl rozpoczęła „Ballada o spalonej synagodze” Jacka Kaczmarskiego, a w jego trakcie
usłyszeliśmy jeszcze „Ucisz serce” Marii Szałapak oraz wiersze: „Ballady i romanse” Władysława
Broniewskiego, „Żydek” Juliana Tuwima, „Jeszcze” Wisławy Szymborskiej, „Za duża czapka” Iwony
Opoczyńskiej i fragmenty „Listu do Marca Chagala” Jerzego Ficowskiego.
„Dziecko bardzo bało się śmierci. Tuliło się do matki i pytało:
„Mamusiu, czy śmierć bardzo boli?” Matka płakała i mówiła:
„Nie, tylko chwileczkę” – i tak ich zastrzelili.”
Podczas spektaklu, w tle, wyświetlana była prezentacja zdjęć dokumentujących Holokaust.
Bardzo się cieszymy, że udało się nam wystawić spektakl „Holokaust” jeszcze przed feriami, przed
Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Przypomnieliśmy naszym kolegom o tragedii
Ofiar Holokaustu. Świat wymaga od nas wrażliwości na przejawy antysemityzmu, rasizmu, ksenofobii.
– powiedziała Ewa Pasiut.
Uczniowie zaangażowani w realizację spektaklu:
Ewa Pasiut – III a
Julia Paszkowska – I a
Kornela Korwiel – I a
Magdalena Bagińska – I a
Zuzanna Bagińska – I a
Agata Kamińska – I b
Ola Kraszyńska – I b
Natalia Różacka – I c
Paweł Ciarciński – Ic
Oliwia Szyszko– Ic
Krzysztof Mirosław – Ic
Kinga Ciarcińska – Id
Natalia Kwitkowska – Id
Zuzanna Roguska – Ie
Oskar Jackiewicz – II a
Anna Hinczewska – IIa
Justyna Morawska – IIc
Aleksandra Werhun – IIc

Emily Pusch – IId
Victoria Pusch – IId
Iza Hatowska – IId
Jakub Wrąbel – II d
Patryk Kuciejewski – II d
Wiktoria Ceberek – II e
Jędrzej Żebrowski – II e
Markus Kuciński – III b
Jakub Schmid – III b
Anna Kasperek – III c
Wiktoria Karnecka – III c
Zespół redakcyjny gazetki szkolnej GIM2 pod opieką Janiny Jagody Niedźwieckiej

"Jeszcze" – Wisława Szymborska
W zaplombowanych wagonach
Jadą krajem imiona,
a dokąd tak jechać będą,
a czy kiedy wysiędą
nie pytajcie, nie powiem, nie wiem.
Imię Natan bije pięścią o ścianę,
imię Izaak śpiewa obłąkane,
imię Sara wody woła dla imienia
Aaron, które umiera z pragnienia.
Nie skacz w biegu, imię Dawida.
Tyś jest imię skazujące na klęskę,
nie dawane nikomu, bez domu,
do noszenia w tym kraju zbyt ciężkie.
Syn niech imię słowiańskie ma,
bo tu liczą włosy na głowie,
bo tu dzielą dobro od zła
wedle imion i kroju powiek.
Nie skacz w biegu. Syn będzie Lech.
Nie skacz w biegu. Jeszcze nie pora
Nie skacz. Noc się rozlega jak śmiech
i przedrzeźnia kół stukanie na torach.
Chmura z ludzi nad krajem szła,
z dużej chmury mały deszcz, jedna łza,
mały deszcz, jedna łza, suchy czas.
Tory wiodą w czarny las.
Tak to, tak, stuka koło. Las bez polan.
Tak to, tak. Lasem jedzie transport wołań.
Tak to, tak. Obudzona w nocy słyszę
tak to, tak, łomotanie ciszy w ciszę.

