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Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Pomorski”
Oferta wydawnicza Muzeum Stutthof wzbogaciła się o nową pozycję naukową,
przygotowaną wspólnie przez naszych kolegów z Działu Naukowego dr. hab. Andrzeja
Gąsiorowskiego (prof. UG) i Krzysztofa Steyera, pt. „Tajna Organizacja Wojskowa
Gryf Pomorski”. Książkę można nabyć w muzealnej księgarni.

Program „Żywa pamięć” w Muzeum Stutthof
W dniu 12 stycznia 2011 roku dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie
oraz dyrektor Aresztu Śledczego w Elblągu podpisali porozumienie w
sprawie wspólnej realizacji programu penitencjarnego pt. „Żywa
pamięć”. Porozumienie przewiduje wspólne przedsięwzięcia obu
instytucji w 2011 roku, związane z zajęciami edukacyjnymi oraz pracą
osadzonych w obu placówkach.

Andrzej Gąsiorowski otrzymał nominację profesorską
W dniu 21 stycznia 2011 r. dr hab. Andrzej Gąsiorowski, pracownik naukowy
Muzeum Stutthof, otrzymał z rąk Prezydenta Bronisława Komorowskiego
tytuł profesora zwyczajnego.
Andrzej Gąsiorowski urodził się w 1950r. w Subkowach. Jest absolwentem historii na

Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego, doktorat uzyskał na tym wydziale w
1979r., a habilitację w 2000r. na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu. Był przewodniczącym Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko
Narodowi Polskiemu IPN w Gdańsku. Jest przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu

Bałtyckiego, członkiem Rady Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej w Toruniu oraz członkiem Komitetu Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa w Gdańsku. Specjalizuje się w najnowszej historii Polski. Współautor monografii „Polska Podziemna
na Pomorzu (19391945)” oraz „Tajna Organizacja Gryf Pomorski”; autor pracy „Jan Kaszubowski i służby specjalne.
Gestapo. Siersz. UB”, Gdańsk 2008. Opublikował ponad 200 artykułów i opracowań naukowych. Obecnie jest dyrektorem
Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, profesorem w Pomorskiej Szkole Wyższej w Starogardzie Gdańskim
oraz starszym kustoszem w Muzeum Stutthof – Oddział w Sopocie.

66. rocznica Marszu Śmierci
25 stycznia 2011 r., w dniu 66. rocznicy rozpoczęcia Marszu Śmierci w KL Stutthof, pamięć ofiar
ewakuacji uświetniła uroczysta msza święta w Katedrze Oliwskiej, koncelebrowana przez
arcybiskupa seniora gdańskiego Tadeusza Gocłowskiego. We mszy oraz w zwieńczającym
uroczystości spotkaniu wzięli udział byli więźniowie, pracownicy i przyjaciele Muzeum Stutthof w
Sztutowie. Wśród przybyłych obecny był także Joachim Bleicker, Generalny Konsul Republiki
Federalnej Niemiec w Gdańsku, oraz delegacje ze szkół patronackich, upamiętniających ofiary obozu
Stutthof: Zespół Szkół im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie, Zespół Szkół im. Męczenników
Marszu Śmierci KL Stutthof w Garczegorzu, Zespół Szkół im. TOW. „Gryf Pomorski” w Redkowicach
oraz Zespół Kształcenia i Wychowania im. Bohaterów Stutthofu w Rozłazinie.
Fotoreportaż na następnej stronie.
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Szkolenie dla przewodników w Muzeum Stutthof
29 stycznia 2011 roku w Muzeum Stutthof w Sztutowie
odbyło się kolejne szkolenie dla kandydatów na
licencjonowanych przewodników. Uczestników
spotkania zapoznano z procedurami kwalifikacyjnymi i
kontrolnymi związanymi z oprowadzaniem grup
zwiedzających Muzeum Stutthof. Kandydaci wysłuchali
wykładu prof. dr. hab. Andrzeja Gąsiorowskiego pt.
„Pomorze Gdańskie w okresie okupacji hitlerowskiej w
latach 19391945” oraz wykładu prof. dr. hab. Bogdana
Chrzanowskiego na temat historii obozu
koncentracyjnego Stutthof. O specyfice pracy
przewodnika w miejscu pamięci opowiedział Wiesław
Wysok, kierownik Działu Edukacji Państwowego
Muzeum na Majdanku, a z topografią byłego obozu
Stutthof zapoznał gości Waldemar Szymański, który
oprowadził kandydatów po terenie muzeum.
Dni Pamięci ofiar Holokaustu w Palmnicken

W dniach 27.01.  30.01.2011 r. w Kaliningradzie odbyły się
uroczystości poświęcone pamięci około 4000 Żydów
zamordowanych w nocy 31 stycznia 1945 r. w Palmnicken
(obecnie Jantarnyj). 30 stycznia 2011 r. na plaży w miejscowości
Jantarnyj odbyły się centralne uroczystości odsłonięcia pomnika
„Ofiarom Marszu Śmierci w Palmnicken”. Udział w nich wziął,
obok przedstawicieli władz Obwodu Kaliningradzkiego Federacji
Rosyjskiej, gmin żydowskich Rosji i Kaliningradu, Konsula
Generalnego Niemiec i Konsula Litwy w Kaliningradzie,
sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, prof.
Andrzej Krzysztof Kunert. W uroczystościach w Kaliningradzie i
Jantarnym, na zaproszenie Obwodowego Muzeum Historii i
Sztuk Pięknych w Kaliningradzie, udział wzięli również
pracownicy Muzeum Stutthof, dr Danuta Drywa oraz Wiesław
Leszczyński.
Obwodowe Muzeum Historii i Sztuk Pięknych w Kaliningradzie
nawiązało współpracę z Muzeum Stutthof.
5 stycznia 2011r., podczas wizyty delegacji z kaliningradzkiego
Muzeum w Sztutowie, porozumienie w tej sprawie podpisał
dyrektor Muzeum Stutthof, Piotr Tarnowski.
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Film „Ostatni Świadkowie” w Dyskusyjnym Klubie
Filmowym Kina Światowid

10 lutego 2011r. w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego w
Kinie Światowid w Elblągu odbyła się projekcja filmu
dokumentalnego „Ostatni Świadkowie. Byli więźniowie obozu
Stutthof opowiadają”. Pokaz cieszył się ogromnym
zainteresowaniem, szczególnie wśród młodych mieszkańców
Elbląga. Widzowie określili film mianem „trudnego i
nietypowego kina o unikalnym i emocjonalnym charakterze”. Po
zakończeniu projekcji miała miejsce dyskusja, którą
poprowadzili Dyrektor Muzeum Piotr Tarnowski oraz Kierownik
Działu Oświatowego Marcin Owsiński. Goście chętnie
dyskutowali, dzielili się swoimi refleksjami i przemyśleniami.
Pojawiło się wiele pytań dotyczących zarówno historii KL
Stutthof, jak i realizacji projektu „Ostatni Świadkowie”. Premiera
filmu „Ostatni Świadkowie. Byli więźniowie Stutthofu
opowiadają” miała miejsce w maju 2010r., w grudniu natomiast
film dołączono do sobotniego wydania „Dziennika Bałtyckiego”.
Film można również nabyć w Biurze Obsługi Zwiedzających
oraz w internetowej księgarni Muzeum Stutthof.

„Informator o zasobie archiwalnym Muzeum Stutthof”
Nakładem Muzeum Stutthof w Sztutowie oraz Naczelnej
Dyrekcji Archiwów Państwowych ukazał się właśnie
„Informator o zasobie archiwalnym Muzeum Stutthof”. Autorką
informatora jest nasza koleżanka, Agnieszka Kłys, archiwistka
kustosz z Działu Dokumentacji. Informator w syntetycznej i
uporządkowanej formie przedstawia proces kształtowania się
zasobu archiwalnego byłego obozu Stutthof, opisuje jego
strukturę oraz prezentuje szczegółowy spis akt „Zespołu
Konzentrationslager Stutthof”. W informatorze znajdziemy
również reprodukcje przykładowych dokumentów ze zbiorów
Muzeum Stutthof.

Prelekcja w Areszcie Śledczym w Elblągu
16 lutego 2011 roku z prelekcją „Obóz Stutthof 19391945” w
Areszcie Śledczym w Elblągu wystąpił Marcin Owsiński,
kierownik Działu Oświatowego Muzeum Stutthof. Prelekcja
miała na celu zapoznać osadzonych z historią KL Stutthof,
specyfiką funkcjonowania miejsca pamięci, jak również
przygotować grupę do wizyty w Muzeum Stutthof. Spotkanie
z aresztantami było kolejnym etapem realizacji programu
edukacyjnego „Żywa pamięć”, zainicjowanego przez obie
placówki na początku br. Kolejna część projektu przewiduje
zajęcia warsztatowe na terenie Muzeum w Sztutowie.
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Konferencja prezentująca projekt „Sztutowo czy Stutthof?”
w Żabikowie

4 marca 2011 roku w Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie koło
Poznania odbyło się seminarium pt. „Badania naukowe
i edukacyjne w muzeach martyrologicznych na przykładzie
projektu Sztutowo czy Stutthof? Oswajanie krajobrazu
kulturowego”. Przybyli na nie m. in. Prorektor UAM – prof. dr hab.
Zbigniew Pilarczyk, przedstawiciele władz samorządowych miasta
i gminy Luboń, nauczyciele, a także liczne grono historyków
i archeologów związanych z Muzeum Martyrologicznym w
Żabikowie.

Podopieczni Aresztu Śledczego w Elblągu z wizytą w Muzeum
Stutthof

W dniu 20 marca 2011 w Muzeum Stutthof z wizytą przebywali
osadzeni z Aresztu Śledczego w Elblągu. Grupa zwiedziła teren
byłego obozu w towarzystwie przewodnika Muzeum, Waldemara
Szymańskiego. Wizyta i zwiedzanie były kolejnym etapem
realizowanego od br. przez Muzeum Stutthof i Areszt Śledczy
w Elblągu programu „Żywa pamięć”.

Publikacja „Neue Studien zu Nationalsozialistischen
Massentötungen durch Giftgas”

Na początku roku 2011 na niemieckim rynku wydawniczym
ukazała się nowa publikacja dotycząca problematyki
wykorzystania w masowej zagładzie trującego gazu Cyklon B:
„Neue Studien zu Nationalsozialistischen Massentötungen durch
Giftgas”.
Publikacja stanowi podsumowanie konferencji „Massentötungen
durch Giftgas in nationalsozialistischen Konzentrations und
Vernichtungslagern. Historische Bedeutung, technische
Entwicklung, revisionistische Leugnung”, która odbyła się
w Berlinie i w Oranienburgu w dniach 1618 maja 2008 r.
Na konferencji zaprezentowany został referat pt. „Zagłada
więźniów obozu koncentracyjnego Stutthof przy użyciu trującego
gazu Cyklon B” autorstwa kierownika Działu Naukowego Muzeum
Stutthof, dr. hab. Marka Orskiego. Wystąpienie zostało dodatkowo
zilustrowane krótkim filmem, współtworzonym przez Marka i
Kamila Orskich, poświęconym komorze gazowej funkcjonującej
w KL Stutthof, który spotkał się z bardzo dużym
zainteresowaniem uczestników konferencji.
Publikacja została wydana przez Guentera Morscha i Bertranda
Pertza we współpracy z Astrid Ley w wydawnictwie Metropol w
Berlinie.
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Zmarł Profesor Marek Orski
Z ogromnym bólem i niewysłowionym smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o przedwczesnej śmierci naszego drogiego kolegi,
Marka Orskiego. Od wielu miesięcy walczył z bezwzględną, ciężką
chorobą. Jego odejście dotknęło nas bardzo osobiście, gdyż był
człowiekiem wyjątkowym. Do końca nie poddawał się, pracował,
interesował się sprawami Muzeum, w sposób godny najwyższego
uznania wypełniał obowiązki kierownika Oddziału w Sopocie. Jego
dorobek naukowy i niekwestionowany autorytet stawiają go
w gronie najważniejszych pracowników naszej instytucji, w całej jej
historii.
Nie sposób wyrazić żalu po Jego odejściu.
Marek Orski urodził się 5 stycznia 1955r. Ukończył studia
historyczne na Uniwersytecie Gdańskim w 1978 r. W tym samym
roku podjął pracę w Muzeum Stutthof, od roku 1980 w Oddziale
Muzeum w Sopocie, pełniąc od roku 2003 funkcję kierownika tej
placówki. W 1983 r. doktoryzował się pod kierunkiem naukowym
prof. dr hab. Bogusława Drewniaka na Uniwersytecie Gdańskim
z tematu: „Praca więźniów w systemie hitlerowskiego obozu
Stutthof. Organizacja pracy i metody eksploatacji siły roboczej”. W
2001 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na
podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedłożonej
pracy „Przedsiębiorstwa SS i firmy prywatne – najemcy siły
roboczej obozu koncentracyjnego Stutthof w latach 1939 – 1945”
będącej kontynuacją tematu rozpoczętego w pracy doktorskiej.
Ostatnią część tryptyku poświęconego ekonomicznym
zagadnieniom funkcjonowania obozu Stutthof, stanowi wydana w
2004 r. publikacja o organizacji i działalności filii tego obozu w
latach 1939 – 1945: „Filie obozu koncentracyjnego Stutthof w
latach 1939 – 1945”. Jej poszerzona wersja została wydana w
2007 r. w wielotomowym wydawnictwie monachijskim Ch. Beck
„Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen
Konzentrationslager”, pod redakcją W. Benza i B. Distel, oraz w
2009 r. w prestiżowym, nowym wydaniu amerykańskiej
„Encyclopedia of camps and ghettos 1933 – 1945, vol. I, Part B”
pod redakcją G. P. Megargee w wydawnictwie Indiana
University Press przy współpracy z U.S. Holocaust Memorial
Museum, Bloomington 2009.
Marek Orski był autorem kilkunastu książek oraz ponad stu
pięćdziesięciu artykułów i recenzji z zakresu systemu niemieckich
obozów koncentracyjnych, w tym zwłaszcza dziejów niemieckiego
obozu Stutthof i okupacji Pomorza Gdańskiego w okresie II wojny
światowej. W 2004 r. objął stanowisko profesora w Gdańskiej
Wyższej Szkole Humanistycznej, a od 2005 r. był zatrudniony w
Instytucie Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu
Gdańskiego, również jako profesor. Swoje prace naukowe
publikował we Francji, Belgii, Słowacji, Niemczech, Włoszech,
Stanach Zjednoczonych i Izraelu.Niektóre z publikacji prof. Marka Orskiego
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Umowa o współpracy
14 kwietnia 2011r. dyrektorzy Muzeum II Wojny Światowej w
Gdańsku prof. dr hab. Paweł Machcewicz i Muzeum Stutthof w
Sztutowie Piotr Tarnowski podpisali umowę dotyczącą
współdziałania obu instytucji w zakresie realizacji przedsięwzięć
wystawienniczych, archiwalnych, naukowych i edukacyjnych.
Umowa ma dla obu muzeów charakter strategiczny w zakresie
upowszechniania statutowo określonych zadań, zarówno
w wymiarze regionalnym jak również krajowym i
międzynarodowym. Przyjęto zobowiązanie do wzajemnego
promowania, ułatwiania i rozwoju współpracy w zakresie
wymiany eksponatów, wspólnego prowadzenia prac

konserwatorskich, organizowania wykładów, odczytów i spotkań okolicznościowych, gromadzenia i
wymiany publikacji oraz literatury źródłowej dotyczącej wojny i okupacji. Strony zadeklarowały
również wolę organizowania wspólnych spotkań roboczych, podczas których będą określane obszary
współpracy w procesie naukowobadawczym, edukacyjnym oraz wystawienniczym, realizowanym
przez obydwie placówki.

Inauguracyjne posiedzenie Rady Muzeum IV kadencji
28 kwietnia 2011 r. odbyło się posiedzenie Rady Muzeum przy
Muzeum Stutthof w Sztutowie, inaugurujące jej IV kadencję w
latach 20112015. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
powołał w jej skład następujące osoby: dr. hab. Grzegorza
Berendta, dr Marię Kasprzycką, Stanisława Kochanowskiego, dr.
Tomasza Kranza, dr. Janusza Marszalca, Alfonsa Miszewskiego,
Jacka Nowińskiego, prof. dr. hab. Mieczysława Nurka,

Konstantego Rosenera, Danutę StypRekowską oraz Artura Zawadkę. Członkowie Rady jednogłośnie
zdecydowali, że jej przewodniczącym zostanie prof. dr hab. Mieczysław Nurek. Ponadto Rada, także
jednogłośnie, zdecydowała o wskazaniu do swego składu Pana Tadeusza Matusiaka, organizatora
i pierwszego dyrektora Muzeum Stutthof w Sztutowie.

Od Stutthofu do Sachsenhausen – Holokaust obok nas
15 Kwietnia 2011 r. w Muzeum Stutthof odbyły się warsztaty
będące częścią realizowanego przez Gimnazjum w Nowym
Dworze Gd. projektu „Od Stutthofu do Sachsenhausen –
Holokaust obok nas”. Wizyta w Muzeum Stutthof pozwoliła
młodzieży poznać historię Holokaustu na płaszczyźnie lokalnej,
kolejnym etapem będzie wizyta w Miejscu Pamięci
Sachsenhausen w Niemczech. Projekt zakłada wysoki stopień
indywidualnego zaangażowania uczniów biorących w nim udział.
Na ile to możliwe, odnosić się oni będą do własnych doświadczeń
i historii swoich rodzin. Przed projektem mają oni sporządzić
drzewo genealogiczne swoich rodzin i przeprowadzić wywiad
o losach członków rodziny podczas wojny.
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Upamiętnienie zbrodni w Ponarach
W dniu 24 maja 2011 r. w Wilnie i Ponarach odbyła się
konferencja "Prochy z Ponar: rozbudzenie odpowiedzialności
i świadomości w dzisiejszym społeczeństwie. Koncepcje
rekonstrukcji miejsca pamięci". Premier Republiki Litewskiej,
Andrius Kubilius, zaprosił na konferencję m.in. dyrektora Muzeum
Stutthof, Piotra Tarnowskiego. Konferencja dotyczyła

wypracowania projektu stworzenia nowego upamiętnienia zbrodni w Ponarach i uczynienia z niego
znaczącego miejsca na mapie europejskiej pamięci historycznej. Prócz dyrektora Muzeum Stutthof
swoje poglądy na upamiętnienie przedstawili Avner Shalev – dyrektor Instytutu Yad Vashem, dr Piotr
M. A. Cywiński – dyrektor Państwowego Muzeum AuschwitzBirkenau oraz Jacek Nowakowski –
zastępca dyrektora U. S. Holocaust Memorial Museum. Wspólnym poglądem wszystkich
prelegentów było przekonanie o konieczności rozwijania działalności edukacyjnej.

Elżbieta Grot kierownikiem Oddziału Muzeum Stutthof w
Sopocie

1 czerwca 2011 r. stanowisko kierownika Działu Naukowego Muzeum Stutthof
(Oddział Sopot) objęła kustosz Muzeum Stutthof, Elżbieta Grot – historyk,
kustosz Muzeum Stutthof w Sztutowie. Urodziła się 26 marca 1954 r. w Gdyni.
Ukończyła Szkołę Podstawową nr 21 oraz II Liceum Ogólnokształcące w
Gdyni, a następnie historię ze specjalnością muzealnictwo na Wydziale
Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego (1977). Od 1977 r. pracuje w
Oddziale Muzeum Stutthof w dziale naukowobadawczym w Gdańsku, od
1979 r. w Sopocie w pracowni historii KL Stutthof. Zajmuje się głównie
badaniem ewakuacji więźniów KL Stutthof, wojennych losów mieszkańców
Wybrzeża Gdańskiego, w tym gdynian i Polonii Gdańskiej, błogosławionych
męczenników II wojny światowej oraz zbrodni ludobójstwa w Piaśnicy. Jest
autorką trzech książek: „Rejs Śmierci. Ewakuacja morska więźniów KL
Stutthof w 1945 r. ”(Gdańsk 1993), Błogosławieni Męczennicy Obozu
Stutthof”(Gdańsk 1999), „Jeśli ludzie zamilkną, głazy wołać będą.
Upamiętnienia Marszu Śmierci na Ziemi Kaszubskiej”(Gdynia 2003), a
ponadto współautorką kilku innych m.in.: o litewskim kandydacie na ołtarze,
więźniu politycznym KL Stutthof ks. Alfonsasie Lipniunasie (2001), monografii
„Kościerzyna i powiat kościerski w latach II wojny światowej (2009), „Piaśnica
oskarża” (2009), redaktorką wspomnień b. więźnia KL Stutthof Aleksandra
Kaszuby oraz autorką ponad 100 artykułów naukowych i popularno
naukowych publikowanych m.in. w „Roczniku Gdyńskim”, ogólnopolskim
miesięczniku „Wiadomości Gdyńskie”, dwutygodniku katolickim „Gwiazda
Morza”. Za działalność społeczną w upamiętnianiu uczestników walk o
niepodległość i ofiar II wojny światowej została wyróżniona Złotym
Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (2000), Odznaką
Zasłużonego Działacza Kultury (2004), Medalem Wspólnoty Parafialnej
św. Stanisława Biskupa Męczennika w Gdańsku (2004), za działalność
społeczną na rzecz Polonii Gdańskiej Medalem Prezydenta Miasta Gdańska
(2007), za współpracę z Fundacją Archiwum Pomorskiego Armii Krajowej
w Toruniu Odznaką Memoriału Generał Marii Wittek (2008), Srebrnym
Krzyżem Zasługi (2008) za krzewienie Pamięci o Ofiarach
pomordowanych w Piaśnicy, w tym mieszkańców Gdyni.
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Uroczystości w 66. rocznicę wyzwolenia KL Stutthof pod patronatem Prezydenta RP
W dniu 7 maja 2011 r. na terenie Muzeum Stutthof miała miejsce uroczystość zamykająca cykl
obchodów 66. rocznicy wyzwolenia KL Stutthof, pierwszego i najdłużej działającego obozu
koncentracyjnego założonego przez niemieckich nazistów poza terytorium III Rzeszy. Honorowym
Patronem obchodów był Prezydent RP Bronisław Komorowski.
Uroczystości rocznicowe miały wyjątkowy charakter i oprawę, a ich uświetnieniem była obecność
Kompanii i Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej RP. Ceremonię rozpoczęło przyjęcie
meldunku od dowódcy Kompanii Reprezentacyjnej przez przedstawiciela Dowództwa Marynarki
Wojennej RP, admirała Stanisława Kanię. Następnie odegrany został Hymn Państwowy. Gości powitał
dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie Piotr Tarnowski.
Kolejnym punktem programu był start XVI Żuławskiego Sztafetowego Biegu Pamięci Narodowej na
trasie Sztutowo – Nowy Dwór Gdański. Honorowego startu dokonał były więzień obozu Stutthof Pan
Alfons Miszewski.
Przesłanie do zebranych, w imieniu społeczności byłych więźniów obozu, przekazała Pani Janina
Keller. Jej emocjonalną wypowiedź cechowała troska o podtrzymywanie pamięci oraz refleksja nad
odchodzeniem pokolenia świadków. Ponadto zaapelowała o trwałe upamiętnienie miejsc związanych
z byłym KL Stutthof, szczególnie na trasie „Marszu Śmierci”, który miał miejsce w styczniu i lutym
1945 roku.
W dalszej kolejności głos zabrał Pan Minister Waldemar Strzałkowski, który odczytał skierowany do
zebranych list Prezydenta RP, Pana Bronisława Komorowskiego. W swym liście Pan Prezydent
podkreślił spoczywający na Polsce obowiązek pamięci o zgładzonych, przypominając do czego
prowadzi totalitaryzm, pogarda dla człowieka, nienawiść i wojna.
Następnie do zebranych przemówiła Senator RP, Pani Dorota ArciszewskaMielewczyk, która
zwróciła uwagę, że mimo upływającego czasu nadal wyraźnie trzeba podkreślać kto w obozach
koncentracyjnych był ofiarą, a kto sprawcą. Z niepokojem odniosła się również do sprawy środków na
utrzymanie muzeów – byłych obozów zagłady.
Po przemówieniach odczytano list, który do zebranych wystosował Pan Minister Piotr Żuchowski,
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator
Zabytków. Pan Minister przypomniał o odpowiedzialności jaka spoczywa na pracownikach Muzeum
Stutthof za podtrzymywanie i przekazywanie pamięci o ofiarach największej tragedii XX wieku.
Wyraził również podziw i wdzięczność byłym więźniom niemieckiego obozu Stutthof za konsekwentne
dawanie świadectwa prawdzie i dzielenie się swoimi doświadczeniami.
List do zebranych skierował również Prezydent Miasta Elbląg, Pan Grzegorz Nowaczyk, w którym
oddał hołd wszystkim osobom, które zginęły w czasie funkcjonowania obozu Stutthof, a także tym
którzy ocaleli i mogą do dnia dzisiejszego dawać świadectwo okrutnego zła, którego doświadczyli.
Wyraził również uznanie dla pracowników Muzeum Stutthof za ich osiągnięcia związane z tworzeniem
nowoczesnego miejsca pamięci i przypomniał o współpracy Muzeum z instytucjami elbląskimi.
Część artystyczną uroczystości stanowiły recytacje wierszy w wykonaniu zwycięzców
organizowanego pod patronatem Muzeum Stutthof Konkursu Recytatorskiego o Tematyce
Patriotycznej, Wojennej i Obozowej. Na uroczystościach wystąpili laureaci pierwszych miejsc: Kinga
Grochowska (Szkoła Podstawowa w Krynicy Morskiej) oraz Jarosław Martyna (Publiczne Gimnazjum
w Kmiecinie).
Apel Poległych odczytał porucznik MW RP Marcin Grzywacz. Po Apelu miała miejsce salwa honorowa
Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej. Następnie uczestnicy uroczystości złożyli wieńce i
wiązanki pod Pomnikiem Walki i Męczeństwa. Na zakończenie Orkiestra Reprezentacyjna MW
odegrała melodię Pieśni Obozowej.
Na następnej stronie prezentujemy fotoreportaż z uroczystości.
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Nowe wystawy czasowe w Muzeum Stutthof
Muzeum Stutthof w 2011r. udostępniło zwiedzającym pięć nowych wystaw czasowych. Łacznie

wystawiono siedem ekspozycji. Można je oglądać codzienne w godz. 9.0018.00.

Wystawa ukazuje okupację niemiecką na terenie Kaszub
i Kociewia w 1939 r., która miała inny charakter niż
powszechnie znana polityka realizowana przez Niemców
w Generalnej Guberni. Pomorze Gdańskie zostało uznane za
ziemie odwiecznie niemieckie i wcielone do Rzeszy. Likwidacja
elit zaczęła się w pierwszych godzinach po ataku Wermachtu
na Polskę. Równocześnie zaczęła się akcja germanizacyjna.
Z przestrzeni publicznej usunięto polskie napisy, nie mogła
ukazywać się prasa w języku polskim, był on także
niedopuszczalny we wszystkich typach szkół. Należące do
Polaków mieszkania i przedsiębiorstwa były konfiskowane,
a właściciele wysiedlani. (opis Autora)

1. "Pierwsza odsłona. Okupacja niemiecka na Kaszubach i Kociewiu w 1939 r."

2. "Reżimy totalitarne wobec duchownych kościołów chrześcijańskich okupowanej Polski
19391945"

"Zarówno niemiecki nazizm, jak i sowiecki komunizm, po
długim dla uciemiężonych narodów, ale w krótkim
w perspektywie historii Europy i świata, okresie, odeszły –
miejmy nadzieję – w ostateczny niebyt. (…) Czasy trudne,
czasy wielkich prób, rodzą bezimiennych i znanych
męczenników i bohaterów, ludzi niezwykłych, którzy odnieśli
największe zwycięstwo; nad własnym lękiem i słabością, nad
cierpieniem. Tę siłę dały im wiara w Boga i miłość do
Ojczyzny. Warto się zastanowić, zwiedzając tę wystawę, nad
wyborami człowieka. Często występujący obecnie model życia
koncentruje się na preferowaniu jedynie wartości materialnych.
Dążąc do ich uzyskania nie przestrzegamy nieraz zasad
religijnych i moralnych. Nie osiąga się jednak w ten sposób
ani prawdziwej satysfakcji, ani wewnętrznego zadowolenia
i spokoju".
(Andrzej Przewoźnik, komentarz do wystawy)
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3. "Sztutowo czy Stutthof? Pamięć i historia w obiektywie etnologa"

12

Wystawa stanowi dokumentację projektu badawczego pt.
"Sztutowo czy Stutthof? Oswajanie krajobrazu kulturowego",
realizowanego przez studentów, doktorantów i pracowników
naukowych Instytutu Etnologii i Antropologii UAM na terenie
Żuław w 2010r.

4. "Człowiek człowiekowi… Niszczenie polskiej inteligencji w latach 19391945.
KL MauthausenGusen"

Obóz koncentracyjny MauthausenGusen należał do najcięższych
obozów Trzeciej Rzeszy. Początkowo przeznaczony dla
niemieckich i austriackich socjalistów, komunistów, antyfaszystów
i homoseksualistów, stał się wiosną 1940 r. miejscem kaźni wielu
Polaków, których większość wywodziła się ze środowisk
inteligenckich. Według szacunków męczeńską śmierć w obozie
poniosło ok. 40 tys. polskich obywateli. Wystawa – posługując się
bogatym materiałem źródłowym oraz licznymi relacjami byłych
więźniów obozu – opowiada, czym było życie w KL Mauthausen
Gusen i w jaki sposób życie to niszczono.

5. "Okna czasu"

Instalacja przestrzenna absolwentki Wydziału Rzeźby Akademii
Sztuk Pięknych w Gdańsku. Portfolio artystki dostępne jest na
stronie: www.wanda.art.pl



1 3

6. "Teatr jeńców wojennych"

"Jeniecki teatr jest zjawiskiem wyjątkowym z wielu względów. Do
najważniejszych z nich należy rola, jaką odegrał on w życiu
żołnierzy, którzy utraciwszy prawo walki z bronią w ręku, znaleźli
się w izolacji od świata zewnętrznego. Ludzi tych stłoczono
w prymitywnych warunkach na małej przestrzeni obozów na
nieznany im czas, poddano szykanom i presji propagandy.
Nękani niepewnością i lękiem o losy najbliższych oraz kraju, aby
przetrwać musieli stworzyć iluzję normalnego życia. Teatr,
podobnie jak i inne formy działalności kulturalnej jeńców, miał ich
wzmocnić, dać możliwość chwilowego zapomnienia
o przygnębiającej rzeczywistości oraz nadzieję na lepszy czas".
(Violetta RezlerWasielewska, komentarz do wystawy)

7. "Przestrzeń pamięci"

Wystawa prezentuje prace fotograficzne laureatów ogłoszonego
w 2009 r. konkursu „Przestrzeń pamięci”. Wernisaż zdjęć,
inspirowanych historią KL Stutthof oraz losami więzionych w nim
ludzi, odbył się w maju 2010 r. – w 65. rocznicę zakończenia
drugiej wojny światowej i wyzwolenia obozu koncentracyjnego
Stutthof. Wśród autorów prezentowanych zdjęć znaleźli się: L.
Lesiewicz (Malbork), P. Zabłocki (Gdańsk), M. Dolewska
(Gdynia), J. Schroeder (Gdańsk), M. Nasierowski (Gdańsk),
P. Sychta (Gdańsk), A. Wojciechowska (Malbork), M. Balewska
(Reda), P. Konkol (Kiełpino), E. Przytaska (Suwałki), B. Żabińska
(Gdańsk), W. Szymański (Stegna) oraz K. Skłodowski (Olsztyn).
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21. posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej
W dniach 12 czerwca 2011 r. odbyło się 21. posiedzenie
Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, któremu przewodniczył
prof. Władysław Bartoszewski. Obrady miały miejsce w Centrum
Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. Uczestniczył w nich dyrektor
Muzeum Stutthof Piotr Tarnowski. Podczas posiedzenia Sekretarz
Rady przedstawił zebranym informację na temat Muzeum
Stutthof w Sztutowie, wizytowanego tydzień wcześniej.
Zaprezentowano zakres przedsięwzięć i konkretnych realizacji w
Muzeum, które zostały ocenione bardzo dobrze. W opinii
referującego sytuacja Muzeum Stutthof nie wymaga interwencji
ze strony Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej.

Polskoniemieckie spotkanie muzealników i edukatorów
z miejsc pamięci w Gelsenkirchen

W dniach 29.05  3.06.2011 r. w leżącym w środku Zagłębia Ruhry
Gelsenkirchen odbyła się międzynarodowa konferencja „Europejskie
perspektywy Kultury Pamięci i pracy w Miejscach Pamięci – wymiana
polskoniemiecka w kraju Północnej NadreniiWestfalii”. Organizatorami
spotkania były trzy organizacje działające w przestrzeni pamięci z
Nadrenii PółnocnejWestfalii (Arbeitskreis der NSGedenkstätten,

Bildungswerk der Humanistischen Union oraz Landeszentrale für politische Bildung) oraz Państwowe
Muzeum na Majdanku. W konferencji ze strony Muzeum Stutthof w Sztutowie wzięli udział pracownicy Działu
Oświatowego: Marcin Owsiński oraz Wirginia Węglińska.

Msza święta w intencji błogosławionych męczenników
II wojny światowej

12 czerwca 2011 r. przy relikwiarzu Pomnika Walki i Męczeństwa na
terenie Muzeum Stutthof została odprawiona przez księży werbistów
z Krynicy Morskiej msza święta w intencji 108 błogosławionych
męczenników II wojny światowej.
Data ta, to w liturgii kościelnej wspomnienie 108 męczenników z okresu
II wojny światowej, zamordowanych przez niemieckich okupantów.
Zostali beatyfikowani przez Jana Pawła II podczas
Jego Podróży Apostolskiej do Polski w dniu 13 czerwca 1999 r. Spośród
beatyfikowanych w obozie Stutthof przebywali:
bł. ks. Władysław Demski (zamordowany w obozie Sachsenhausen),
bł. ks. Marian Górecki (zamordowany w obozie Stutthof),
bł. ks. Bronisław Komorowski (zamordowany w obozie Stutthof),
bł. ks. Franciszek Rogaczewski (zamordowany w obozie Stutthof),
bł. s. Julia Rodzińska OP (zmarła w obozie Stutthof),
bł. o. Stanisław Kubista SVD (zamordowany w obozie Sachsenhausen),
bł. o. Alojzy Liguda SVD (zamordowany w obozie Dachau).
Ponadto w obozie Stutthof przebywał, beatyfikowany w dniu 22 lutego
2003 r., bł ks. Stefan Wincenty Frelichowski (zmarł w obozie Dachau).
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Muzeum Stutthof laureatem nagrody Sybilla 2010
Muzeum Stutthof zostało laureatem prestiżowej nagrody
"Wydarzenie Muzealne Roku – Sybilla 2010" w kategorii „wystawy i inne
przedsięwzięcia o tematyce martyrologicznej". Muzeum nagrodzono
za projekt notacyjny "Ostatni świadkowie" i jego wykorzystanie w
pracy edukacyjnej, wystawienniczej i naukowej.
Z uzasadnienia jury: "Celem organizatorów projektu było dotarcie do
żyjących jeszcze świadków historii – byłych więźniów obozu Stutthof
mieszkających w Polsce – i sporządzenie dokumentacji audiowizualnej
opowiadającej o ich przeżyciach. Dokumentacja ta oraz przekazane
pamiątki i fotografie wykorzystano do pracy edukacyjnej,
wystawienniczej i naukowej, realizowanej przez pracowników Muzeum
Stutthof w Sztutowie. Rozpoczęcie projektu "Ostatni świadkowie"
opracowanie jego wszechstronnych założeń wynikało bezpośrednio z
artykułowanej przez byłych więźniów potrzeby zapisania ich przesłania i
przeżyć oraz silnej determinacji grona młodych pracowników muzeum,
którzy uważali za swój obowiązek zebranie i opracowanie spuścizny
świadków, grupy traktowanej przez wiele lat dość przedmiotowo,
tworzącej bezosobowy tłum na uroczystościach rocznicowych. Ludźmi
tymi, ich życiorysami, także powojennymi, nikt tak naprawdę się nie
interesował. Przeprowadzone wywiady okazały się fascynującym
materiałem, ukazującym różnorodność ludzkich postaw, obserwacji,
przeżyć, prawdziwą kopalnią wiedzy dla historyków, a przekazane do
zbiorów muzeum setki osobistych rzeczy, fotografii, dokumentów
pozwoliły na dokładne zilustrowanie doświadczenia całej "Generacji
Świadków XX wieku". Świadkowie – byli więźniowie – przestali być
anonimowi, "odzyskali twarze", a opowiedziane przez nich historie były
bezpośrednim impulsem do opracowania ich wspomnień i przekazanie
dalej w formie dostępnej dla osób odwiedzających Muzeum Stutthof".
"Wydarzenie Muzealne Roku – Sybilla" j est corocznym
konkursem ogłaszanym i nadzorowanym przez Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. Jego ideą jest wyłonienie i promocja
najlepszych wydarzeń kulturalnych zorganizowanych przez polskie
muzea oraz uhonorowanie autorów i realizatorów wyróżniających się
dokonań muzealnych. Ma on na celu wyróżnienie najwybitniejszych
osiągnięć z zakresu wszystkich dziedzin działalności muzealnej.

Reportaż o Muzeum Stutthof
Trzech gdańskich studentów dziennikarstwa: Mateusz Szymański,
Mateusz Waloszek oraz Adrian Matuszak, zainspirowanych
szczególnym miejscem jakim jest Muzeum Stutthof na terenie byłego
niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego, postanowiło
nakręcić reportaż o Muzeum. Materiał można obejrzeć na naszej stronie
internetowej pod adresem:http://www.stutthof.pl/node/350.
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Rocznice: Marsz Śmierci
25 stycznia 1945 roku komendant obozu koncentracyjnego Stutthof, Paul Werner Hoppe, zarządził
rozpoczęcie ewakuacji obozu. Trasa ewakuacji prowadziła przez Mikoszewo, Cedry Wielkie, Pruszcz
Gdański, Straszyn, Łapino, Kolbudy, Niestępowo, Żukowo, Przodkowo, Pomieczyno, Luzino, Godętowo do
Lęborka. Przewidywano marsz 7dniowy. W rozkazie ewakuacyjnym wyraźnie nakazano SSmanom, aby
"wszelkie próby ucieczki lub przygotowań do buntu łamali w sposób bezwzględny przy użyciu broni palnej".
Przeznaczonych do ewakuacji ustawiono w kolumny marszowe. Łącznie na trasę tragicznego marszu śmierci
wyszło ponad 11 000 osób, czyli prawie połowa z 23 984 więźniów znajdujących się tego dnia w obozie.
Jednocześnie nastąpiła ewakuacja wszystkich podobozów Stutthofu. Więźniom rozdano trochę obozowej
odzieży i koców oraz prowiant składający się z około 500 g chleba i około 120 g margaryny lub topionego
sera. Większość wygłodniałych więźniów zjadła otrzymaną żywność od razu, dalej maszerując bez jedzenia.
Kolumny więźniów przebywały codziennie ponad 20 km, brnąc w głębokim śniegu, przy temperaturze 20°C.
Nawet ci więźniowie, którzy wyszli z obozu w stosunkowo dobrej kondycji fizycznej, nie byli w stanie sprostać
trudom marszu. Wyznaczone uprzednio trasy w większości zajmowała ewakuowana niemiecka ludność
cywilna i cofające się jednostki Wehrmachtu. Niektórzy dowódcy zmieniali więc trasy i prowadzili kolumny
bocznymi drogami, trudniejszymi do przebycia. Często maszerowano nocą. Miejsca postoju były wybierane
przypadkowo. Nie było przygotowanych ani miejsc noclegowych ani wyżywienia. Przez pierwsze 3 dni marszu
więźniowie nie otrzymali żadnego posiłku. Na nocleg zamykano ich w stodołach, dużych oborach i innych
pomieszczeniach gospodarskich, a także w kościołach w Żukowie, Przodkowie, Pomieczynie, i Łebnie.
Zabroniono kontaktowania się z miejscową ludnością. Najtrudniejszy dla więźniów okres rozpoczął się 34
dnia marszu, kiedy pogoda znacznie pogorszyła się, był mróz, padał gęsty śnieg, wiał wiatr. Wyczerpanie
maszerujących doszło kresu. Coraz więcej ludzi wlokło się w końcu kolumny. Padających na śnieg i nie
mogących dotrzymać kroku maszerującym rozstrzeliwano.
Założenia planu ewakuacyjnego od początku nie zostały zrealizowane. Nie było miejsc, w których
można by zorganizować tzw. obozy ewakuacyjne. Te zaplanowane wcześniej zajął Wehrmacht. Bardzo
dotkliwie dawał się też we znaki brak żywności. W końcu wszystkie obozy służby pracy (RAD 
Reichsarbeitsdienst) w powiecie lęborskim przekształcono w obozy ewakuacyjne. Obozy te znajdowały się w
miejscowościach: Gęś, Krępa Kaszubska, Tawęcino, Rybno, Nawcz, Łówcz, Gniewino i Toliszczek.
W obozach nie zapewniono więźniom choćby najbardziej prymitywnych warunków życia. Składały się one
zwykle z kilku drewnianych baraków i pomieszczenia gospodarczego. Wnętrza baraków były pozbawione
jakiegokolwiek wyposażenia. Nie było wody. Obozy nie posiadały również najprostszego zaplecza
sanitarnego. Były to letnie obozy przeznaczone dla 100200 osób. Upchnięto w nich od 500 do 2000
więźniów w jednym. Ciasnota więc była taka, że więźniowie nie mieli miejsca, aby położyć się na podłodze.
Część z nich koczowała początkowo pod gołym niebem. Panował brud, rozprzestrzeniały się wszy. Obozy
nie były zaopatrywane w żywność. Komendanci dbali jedynie o zaopatrzenie dla załogi. Dla więźniów
pozostawały resztki. W drugiej połowie lutego więźniów oddano do dyspozycji Wehrmachtu, do robót
fortyfikacyjnych. Doszła więc dla nich jeszcze jedna udręka  ciężka praca. W tych warunkach tysiące
więźniów przetrzymywanych było przez ponad 5 tygodni.
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W początkach marca wojska radzieckie przystąpiły do operacji mającej na celu wyzwolenie Gdyni i
Gdańska. Władze niemieckie nie chcąc dopuścić do wyzwolenia więźniów, zarządziły ponowną ich
ewakuację. Zdolnych do marszu okazało się jedynie 5060 procent. Pozostali byli ciężko chorzy i umierający.
Pozostawiono ich w obozach, resztę zaś popędzono. Punktem docelowym miał być Puck i Gdynia, skąd
więźniów zamierzano przetransportować statkami do Niemiec. Dzięki szybko posuwającej się ofensywie
wojsk radzieckich zamierzenia tego nie zrealizowano. Ci, którzy przeżyli zostali wyzwoleni przez Armię
Czerwoną.
Bilans ewakuacji Stutthofu oraz jego podobozów jest tragiczny. Ocenia się, że we wszystkich
ewakuacjach przeprowadzonych od 25 stycznia 1945r. (w tym również w ewakuacjach drogą morską)
zginęło, według różnych szacunków, od 20 000 do 25 000 więźniów. Dla wielu z nich wyzwolenie nie
było wybawieniem, ponieważ w dalszym ciągu umierali z powodu chorób i wycieńczenia. Ofiar byłoby z
pewnością więcej, gdyby nie poświęcenie ludności kaszubskiej, która jak mogła pomagała więźniom.
Pomimo zakazów i groźby utraty życia, dostarczano jedzenie i ubranie. Pomagano w ucieczkach i
ukrywaniu uciekinierów.
Źródło: Janina GrabowskaChałka, „Stutthof  hitlerowski obóz koncentracyjny”.

Oswobodzenie obozu
Z chwilą odejścia dwóch ostatnich transportów ewakuacyjnych ze Stutthofu pozostało w nim jeszcze około
150 więźniów, w tym 30osobowa grupa z inż. Hansem Veyem w fabryce maszyn G. Eppa, która uciekła z
ostatniego transportu ewakuacyjnego z Mikoszewa. Część z nich pracowała przy obsłudze urządzeń obozu,
inni, obłożnie chorzy, przebywali w barakach Starego Obozu. Po odejściu ostatniego transportu więźniów
P. Ehle wydał rozkaz wysadzenia budynku krematorium.
Zanim opuścił obóz z grupą esesmanów, wystawił niektórym więźniom zaświadczenia o zwolnieniu z obozu
datowane 15 kwietnia 1945 r., czyli zgodnie z decyzją Inspektoratu Obozów Koncentracyjnych o rozwiązaniu
obozu. Zaświadczenia wydawano więźniom w komendanturze, wręczał je osobiście Ehle. Ich tekst był
powielony, a nazwiska więźniów (bez numerów) wpisano na maszynie. Dokument opatrzono okrągłą
pieczątką 3. kompanii wartowniczej KL Stutthof.
P. Ehle wyjechał ze Stutthofu prawdopodobnie dopiero w nocy z 5 na 6 maja 1945r. Według byłego więźnia
Mariana Pawlaczyka był on obecny jeszcze 5 maja, ponieważ tego samego dnia wydawał w komendanturze
pożegnalną kolację, na którą zaprosił kilku więźniów zatrudnionych w biurach komendantury, proponując im
również wspólny wyjazd łodzią motorową z Helu do Niemiec. Żaden z więźniów nie skorzystał z tej propozycji,
równie niebezpiecznej, co niemoralnej. Obóz przejął całkowicie Wehrmacht pod dowództwem majora,
dowódcy jednostki stacjonującej na terenie Stutthofu.

Rocznice: 9 maja 1945 roku  wyzwolenie obozu koncentracyjnego Stutthof
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26 kwietnia 1945 r. wojska radzieckie dokonały desantu na Mierzeję Wiślaną. Szybkie poruszanie się do
przodu utrudniały ciężkie warunki terenowe w trójkącie między Wisłą, Nogatem i Zalewem Wiślanym.
Zniszczenie przez Niemców systemów irygacyjnych na Żuławach spowodowało zalanie dużej części ich
obszaru, co w zasadniczy sposób opóźniło wyzwolenie tego terytorium. Od strony Piławy (obecnie
Jantarnyj), wzdłuż Mierzei, uderzyła 2 Armia Gwardii, a od strony Nowego Dworu Gdańskiego 48 Armia 3.
Frontu Białoruskiego. W okrążeniu znalazło się 60 000 żołnierzy niemieckich i kilkadziesiąt tysięcy
robotników przymusowych, jeńców wojennych i osób cywilnych. Większość cywilów, żołnierzy i jeńców
przebywała na terenie obozu Stutthof w opuszczonych przez więźniów barakach.
W dniu 3 maja 1945r. została wyzwolona Krynica Morska. 8 maja armie radzieckie osiągnęły linie obrony
niemieckiej u podstawy Mierzei Wiślanej. Do niewoli wzięto około 22 000 żołnierzy niemieckich. Resztki ich
sił okrążone zostały w rejonie Stutthofu. Tego samego dnia nad obozem zrzucono z samolotów radzieckich
ulotki wydane przez sztab 2. Frontu Białoruskiego podpisane przez generała K. Rokossowskiego.
Informowano w nich o podpisaniu 8 maja aktu bezwarunkowej kapitulacji wszystkich wojsk niemieckich
przez naczelne dowództwo sił zbrojnych. Tekst ulotki kończył się wezwaniem do złożenia broni do północy,
grożąc w wypadku nie podporządkowania się temu ultimatum generalnym szturmem na pozycje niemieckie.
Jeszcze przed północą oddziały niemieckie opuściły obóz, spychane przez wojska radzieckie w kierunku
morza. W nocy z 8 na 9 maja, po szturmie armii radzieckich od strony Kątów Rybackich i Nowego
Dworu Gdańskiego, oddziały broniące się na Mierzei Wiślanej skapitulowały. O godzinie 34 nad ranem
do wolnego już od Niemców obozu wkroczyło dwóch zwiadowców r adzieckich, a w kilka godzin później
między 7 i 8 rano weszły do obozu oddziały dywizji płk. Siemiona G. Cyplienkowa z 48 Armii 3. Frontu Biało
ruskiego dowodzone przez lejtnanta Saszę Jegorowa z 3 Batalionu 717 Pułku. Bramę śmierci otworzył
zastępca dowódcy batalionu do spraw politycznych lejtnant Piotr Michajłowicz Sliusarenko razem z grupą
żołnierzy, wśród których znajdowali się m.in. kapitan B. S. Baliukowicz, lejtnanci A. I. Iliasow, A. K.
Manochin, sierżant N. Mamedow, starszyna N. A. Barinow. W obozie znajdowało się jeszcze około
150 więźniów Stutthofu i około 20000 osób cywilnych ewakuowanych z Pomorza i Prus Wschodnich oraz
jeńców wojennych różnych narodowości, w większości Polaków. Wkroczenie do obozu oddziałów
Armii Czerwonej spotkało się z żywą reakcją ze strony więźniów Stutthofu, którym moment ten na długo
utrwalił się w pamięci.
M.Orski „Ostatnie dni obozu koncentracyjnego Stutthof”, Muzeum Stutthof 1995r.






