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Chcemy pamiętać. Ale chcemy pamiętać w pewnym
celu. Po to, aby mieć pewność, że już nigdy więcej zło
nie zatriumfuje, jak to się stało w przypadku milionów
ofiar nazizmu. Nasze religijne nauczanie i duchowe
przeżycia wymagają, abyśmy przezwyciężali zło dobrem.
Pamiętajmy więc, ale bez żądzy zemsty ani zachęty do
nienawiści. Dla nas pamiętać, znaczy modlić się za
pokój i sprawiedliwość oraz poświęcić się tym sprawom.
Tylko świat, w którym panuje pokój i sprawiedliwość,
może uniknąć powtórzenia błędów i strasznych zbrodni
przeszłości.
Jan Paweł II
Powyższe słowa papieża Jana Pawła II były
mottem tegorocznego spotkania opłatkowego, które
odbyło się 7 stycznia w Państwowym Muzeum Stutthof.
Uczestniczyli w nim byli więźniowie obozu
koncentracyjnego Stutthof, Ordynariusz Diecezji
Elbląskiej – biskup Jan Styrna, ks. Stanisław Knapik –
dziekan Dekanatu Nadmorskiego i proboszcz parafii
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stegnie, ks.
kanonik Ryszard Szramka – proboszcz parafii pw. Św.
Wojciecha w Sztutowie, młodzież i goście ze szkół w
Sztutowie
i Tujsku, oraz pracownicy Muzeum
Stutthof.
Samorząd
powiatowy
reprezentował
Eugeniusz Wyrzykowski – przewodniczący Rady
Powiatu Nowodworskiego. Spotkanie uświetnił występ
chóru z Zespołu Szkół w Sztutowie pod kierownictwem
artystycznym nauczycielek: Beaty Bobryk i Joanny
Hulanickiej. Chór, oprócz kolęd, przedstawił
bożonarodzeniową szopkę, do której słowa napisała
Lilka Banasik – więźniarka KL Stutthof. Stronę

muzyczną zapewnił oraz akompaniament poprowadził
Janusz Charliński.
Zwracając się do zebranych, biskup Jan Styrna
powiedział m.in.: - Nic nie może dać większej podstawy
do szacunku człowieka, jak właśnie ta podstawa, która
płynie z Bożego Narodzenia. (...) Przyjście Syna Bożego,
Boże Narodzenie, jest dla nas takim bardzo dotykalnym
fundamentem wielkiej godności każdego człowieka.
Wszystkie inne względy nie mogą tej godności
przytłumić. Gdybyśmy tę naukę wydobyli z faktu Bożego
Narodzenia, ludzkość byłaby lepsza, życie łatwiejsze, a
szansa wzrastania i prawidłowego rozwoju dla młodych
byłaby o wiele większa. Na koniec, biskup życzył
wszystkim m.in. „Wciąż nowych motywów do
wzajemnego szacunku dla siebie między ludźmi,
niezależnie kim są, co wyznają i jaką funkcję pełnią”. –
(...) Warto być dobrym i warto dobrze czynić, nie licząc
jedynie na satysfakcję tutaj, na tej ziemi – stwierdził.
Spotkanie zakończyła wspólna biesiada przy
stole, której menu stanowiły owoce, słodycze i ciasto.

FILIE KL STUTTHOF
Nakładem
Państwowego
Muzeum Stutthof, pod
koniec 2004 roku, ukazała
się
książka
autorstwa
Marka Orskiego* "Filie
obozu
koncentracyjnego
Stutthof w latach 19391945". Jest to już trzecia
część serii poświęconej
zagadnieniom związanym
z zatrudnianiem więźniów
KL Stutthof i rolą, jaką w
eksploatacji siły roboczej
odegrali
prywatni
przedsiębiorcy oraz SS.
Dzieło
ma
charakter
naukowy, lecz warto je
polecić każdemu czytelnikowi, szczególnie temu, który
interesuje się tematyką obozów koncentracyjnych. Napisana
bardzo ciekawie książka porządkuje i weryfikuje obecny stan
wiedzy na temat filii KL Stutthof. Można ją kupić w Biurze
Obsługi Zwiedzających Muzeum Stutthof, a także za
zaliczeniem pocztowym, składając uprzednio zamówienie na
stronie internetowej muzeum: www.stutthof.pl.
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