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Prof. Andrzej Gąsiorowski uhonorowany
Profesor Andrzej Gąsiorowski uhonorowany został prestiżowym
medalem Stolema. Wyróżnienie to przede wszystkim docenienie
jego wieloletnich badań nad największą regionalną organizacją
konspiracyjną TOW „Gryf Pomorski”, czego zwieńczeniem była
wydana w 2010 obszerna monografia naukowa tej organizacji.
Książkę napisaną wspólnie z K. Steyerem można nabyć
w Muzeum Stutthof lub za pośrednictwem naszego sklepu
internetowego.
Medal Stolema przyznawany jest przez Klub Studencki
„Pomorania” od 1967 roku. Wśród wielu wyróżnień, odznaczeń
i nagród przyznawanych w Zrzeszeniu KaszubskoPomorskim
cieszy się estymą i uznaniem. Studenci przyznają tę nagrodę

osobom lub grupie osób, instytucjom, związkom i organizacjom, które w szczególny sposób
przyczyniły się do pomnożenia lub spopularyzowania dorobku i osiągnięć kultury Kaszub i Pomorza.
Uroczystość wręczania Medali odbywa się tradycyjnie w Ratuszu Starego Miasta Gdańska.
Kandydatów do nagrody może zgłaszać każdy, o wyborze zaś decyduje Kapituła Medalu Stolema
złożona z członków Klubu. Obok prof. A. Gąsiorowskiego medal Stolema 2011 otrzymała również
aktorka Danuta Stenka. Kapituła wybrała w tej edycji 2 laureatów spośród zgłoszonych 15 osób.

100Lecie "Kaji"
17 czerwca 2011 r. delegacja Muzeum Stutthof odwiedziła w
Starogardzie Gdańskim Panią Katarzynę Papke, która
obchodziła setne urodziny. Dostojną jubilatkę zaszczycił swoją
obecnością także Edmund Stachowicz  Prezydent Miasta
Starogardu Gdańskiego, przybyły również delegacje z miejsc
pracy oraz goście z najbliższej rodziny.
Katarzyna Papke w 1943 r. została zaangażowana do pracy
konspiracyjnej w Armii Krajowej pod pseudonimem "Kaja".
W sierpniu 1944 r. wraz z grupą Polaków pochodzących

z Tczewa została aresztowana przez funkcjonariuszy gestapo i osadzona w więzieniu Schiesstange
w Gdańsku. Podczas przesłuchań była bita i maltretowana. Po trzech miesiącach wywieziono ją do
KL Stutthof, gdzie otrzymała status więźnia politycznego i numer 98 901. W czasie ewakuacji wzięła
udział w "Marszu Śmierci". Po wielu trudach i niebezpieczeństwach powróciła w kwietniu 1945 r. do
Starogardu Gdańskiego. Po wojnie pracowała w dziale księgowości, w Fabryce Mebli Okrętowych, w
Starogardzie Gdańskim, a następnie w Gdyni do czasu przejścia na zasłużoną emeryturę. Od wielu
lat mieszka w Starogardzie Gdańskim otoczona miłością i opieką najbliższej rodziny, obecnie należy
do grona kilku stulatków tego miasta. Solenizantce życzymy wiele zdrowia i dalszych szczęśliwych
lat życia.
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Konferencja Polskich Muzeów Historycznych w Poznaniu
W dniach 20 – 22 czerwca 2011 roku w Poznaniu odbyła się
Konferencja Polskich Muzeów Historycznych, której
organizatorami byli: Wielkopolskie Muzeum Walk
Niepodległościowych w Poznaniu, Muzeum Początków Państwa

Polskiego w Gnieźnie oraz poznański Oddział IPN. W drugim dniu obrad znalazły się dwa obszerne
referaty dotyczące bezpośrednio działalności Muzeum Stutthof w Sztutowie. Oba wystąpienia
spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy. Tematyce pracy ze świadkami historii – byłymi
więźniami obozu oraz formom przekazywania pamięci i ich zmienności z czasie, poświęcone było
wystąpienie Marcina Owsińskiego, kierownika Działu Oświatowego Muzeum pt. „Opowiadam wam
swoją historię... – odchodzące pokolenie świadków, a przyszłość pracy edukacyjnej polskich
muzeów martyrologicznych na przykładzie Muzeum Stutthof w Sztutowie”. Drugim akcentem
związanym z naszym muzeum i realizowanym od dwóch lat programem „Sztutowo czy Stutthof" był
w czasie konferencji referat „Społeczny kontekst funkcjonowania muzeum martyrologicznego na
przykładzie Muzeum Stutthof” wygłoszony przez dr Annę Weronikę Brzezińską oraz Małgorzatę
Wosińską z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Poznaniu.

Forum Pamięci. II Seminarium polskich
muzeów martyrologicznych

W dniach 5  6 września br. w Sztutowie
odbyły się obrady II Forum Pamięci.
Seminarium polskich muzeów
martyrologicznych. Organizatorami
tegorocznego spotkania było Muzeum
Stutthof i Państwowe Muzeum Auschwitz
Birkenau. Spotkanie było kontynuacją
projektu corocznego spotykania się
merytorycznego pracowników polskich
muzeów martyrologicznych i prezentowania na wspólnym gremium tego, co u nas ciekawe, nowe
i warte pokazania. Prezentacje oraz dyskusja w czasie obrad pokazały jaki potencjał merytoryczny i
interdyscyplinarny mają polskie muzea  Miejsca Pamięci oraz jak wiele nowatorskich projektów
przeprowadzono w nich w ostatnich latach.
Spotkanie stało się też okazją do pierwszej publicznej prezentacji książki „Sztutowo czy Stutthof.
Oswajanie krajobrazu kulturowego”, prezentującą wyniki badań prowadzonych Sztutowie przez
antropologów i archeologów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Ważnym elementem spotkania była też „niemartyrologiczna” część programu – w tym panel
poświęcony historii i tradycji regionu realizowany w Nowym Dworze Gdańskim i okolicach.
W zgodnej opinii jego uczestników wiele racji jest przysłowiu „Cudze chwalicie, swego nie znacie…”
FORUM PAMIĘCI było również ważnym elementem uroczystości rocznicowych w Muzeum Stutthof.



4

Wystawa „Stutthof 19391945. Historia i jejŚwiadkowie” w Senacie RP
13 września 2011 r. w Senacie miał miejsce wernisaż wystawy
„Stutthof 19391945. Historia i jej Świadkowie”. Wystawę otworzył
Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz. Uczestnikami
uroczystości były osoby, które przeszły przez koszmar obozu
Stutthof: Edward Anders, Józef Bieńkowski, Barbara Braun,
Emilia Bugajska, Krzysztof DuninWąsowicz, Marek Dunin
Wąsowicz, Anna Kielanowska, Cezariusz Kazańczuk, Józef
Kłudczyński, Maria Kowalska, Stefan Kozłowski, Janina Marczak,
Ryszard Rzeszotarski, Eustachy Suchecki, Czesław Wojtczak.
Wśród gości byli również Tadeusz Matusiak – pierwszy dyrektor
Muzeum Stutthof, Jan Stanisław Ciechanowski – kierownik
Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Rafał
Miastowski – Burmistrz Dzielnicy WarszawaBielany oraz Jan
Łazicki – reprezentujący Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Otwierając wystawę, Marszałek Bogdan Borusewicz podkreślił,
że jest to hołd oddany przez Senat wszystkim, którzy przeszli
przez Stutthof i inne obozy koncentracyjne. Wyraził też nadzieję,
że dzięki wystawie odwiedzający Parlament poznają ten fragment
historii Pomorza Gdańskiego. Podziękował byłym więźniom za
przybycie do Senatu. „W waszych losach ogniskują się losy
milionów ludzi, który nieludzki reżim nazistowskich Niemiec
przepuścił przez fabryki śmierci” – mówił Marszałek.
Na wystawie zaprezentowano informacje o obozie, założonym
przez niemieckich nazistów już 2 września 1939 r. oraz sylwetki
jego kilkunastu więźniów. „Dzisiejszy świat ma tendencję do
uogólnień i relatywizacji. Często dziś zapominamy, że pamięć
zbiorową kształtują pojedyncze wydarzenia, widziane oczyma
indywidualnego bohatera. Statystyka, masy, armie danych,
którymi operują historycy, zawsze będą niczym w konfrontacji
z relacją jednej, jedynej osoby, która przeżyła jakieś wydarzenie i
może nam dziś jeszcze o tym opowiedzieć” – napisał Marcin
Owsiński, autor scenariusza wystawy.

"Sztutowo czy Stutthof? Oswajanie krajobrazu
kulturowego"

Ukazała się publikacja podsumowująca realizację
interdyscyplinarnego projektu badawczego "Sztutowo czy
Stutthof? Oswajanie krajobrazu kulturowego". Partnerami
projektu byli: Muzeum Stutthof, Instytut Etnologii i Antropologii
Kulturowej oraz Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Projekt realizowany był w Sztutowie
w maju 2010 r., a jego efekty zaprezentowano na trzech
konferencjach naukowych w Warszawie, Poznaniu i Sztutowie.
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Umowa o współpracy z Zakładem Karnym w Malborku
24 sierpnia 2011 r. podpisana została umowa o współpracy
Muzeum Stutthof z Zakładem Karnym w Malborku. Program pt.
"Żywa pamięć" obejmować będzie m. in. wykłady i zajęcia
edukacyjne dla pracowników i osadzonych ZK w Malborku,
zwiedzanie terenu byłego obozu oraz prace porządkowe na
terenie Muzeum. Program stanowić będzie bardzo ważny
element prowadzonej w ZK pracy wychowawczej i kulturalnej.

Współpraca z Parkiem Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”
8 sierpnia 2011 r. dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie, Piotr
Tarnowski, i kierownik Parku Krajobrazowego „Mierzeja
Wiślana”, Wojciech Woch, działający w imieniu dyrektor
Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Bożeny Sikory,
zawarli umowę o współpracy w zakresie realizacji wspólnych
projektów naukowych i edukacyjnych. Obie instytucje

zobowiązały się do wzajemnego promowania walorów historycznych, kulturowych i przyrodniczych
Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” oraz historii byłego obozu Stutthof. Na podstawie umowy
zostało przyjęte zobowiązanie do prowadzenia wspólnych badań naukowych i publikacji ich
wyników. Podjęto również wstępne ustalenia dotyczące wzajemnego promowania instytucji,
organizowania wykładów, odczytów i spotkań okolicznościowych, gromadzenia i wymiany
publikacji.

Nagroda dla Andrzeja Gąsiorowskiego i Krzysztofa Steyera
Pracownicy Muzeum Stutthof, prof. Andrzej Gąsiorowski
i kustosz Krzysztof Steyer, otrzymali główną nagrodę w edycji
książki pomorskiej, w kategorii opracowania historyczne, za
książkę "Tajna Organizacja Wojskowa Gryf Pomorski". Nagrodę
wręczono autorom w dniu 15 lipca 2011 r. podczas XII
Kościerskich Targów Książki Kaszubskiej i Pomorskiej
"Costerina" w Kościerzynie.

Maria Kowalska – Kobieta Żołnierz
6 lipca 2011 r. zespół pracowników Muzeum Stutthof
realizujący projekt „Ostatni Świadkowie” przeprowadził
w Warszawie wywiad z Panią Marią Kowalską, pseudonim
„Myszka”, która była jedną z 40 kobiet–żołnierzy
przywiezionych do Stutthofu po upadku Powstania
Warszawskiego.
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Spotkanie u Konsula Generalnego RFN
12 lipca 2011 r. Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec
w Gdańsku, Joachim Bleicker, gościł byłych więźniów obozu
koncentracyjnego Stutthof: Marię Chodakowską, Jadwigę Meller
oraz Alfonsa Miszewskiego. Gośćmi niemieckiego konsula byli
także: Piotr Tarnowski, dyrektor Muzeum Stutthof, wraz z żoną
Joanną, Elżbieta Grot, kierownik działu naukowego, oraz Jacek
Wałdoch, prezes Stowarzyszenia Pamięci KL Stutthof. Było to
tradycyjne, organizowane cyklicznie, spotkanie Konsula
Generalnego z byłymi więźniami KL Stutthof.

Konferencja „Historia w Muzeum. Formy i środki
prezentacji”

W dniach 1517 września 2011 roku w gościnnych salach
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Muzeum Okręgowego w
Bydgoszczy odbyła się ważna konferencja poświęcona
określeniu stanu merytorycznego polskiego muzealnictwa
historycznego. Na konferencję „Historia w Muzeum. Formy
i środki prezentacji” przybyło blisko 100 osób z całej Polski.

Trzydniowe obrady podzielone na sesje referatowe, panele oraz sesje posterowe koncentrowały się
zarówno na teorii jak i praktyce współczesnego muzealnictwa. Zajmowano się m.in. metodologią
oraz metodyką wystawiennictwa historycznego, instalacjami artystycznymi towarzyszącymi
wystawom, rewitalizacją i adaptacją budynków na cele wystawiennicze, formami edukacji
historycznej, multimediami i technikami wystawienniczymi. Ciekawym uzupełnieniem programu
obrad było zwiedzanie najnowszych realizacji wystaw oraz zrewitalizowanych budynków Muzeum
Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, w tym wystawy „Eksploseum”
zaaranżowanej w byłej niemieckiej fabryce dynamitu w Łęgnowie. Na tej ostatniej wystawie znaleźć
można również akcenty związane z pracą w fabryce więźniów obozu Stutthof. Ze strony Muzeum
Stutthof w konferencji wziął udział Marcin Owsiński, kierownik Działu Oświatowego, który wystąpił
na forum z referatem „Wystawiennictwo i edukacja we współczesnym polskim muzeum
martyrologicznym na przykładzie działań Muzeum Stutthof w Sztutowie”.
Owocna w ciekawe wystąpienia oraz pełna dyskusji konferencja w Bydgoszczy była z pewnością
jednym z muzealnych wydarzeń roku. Jak zapewniają organizatorzy zaprezentowane materiały
zostaną w przyszłości wydane drukiem.

Druga edycja projektu "Ja w miejscu pamięci"
W dniach 1725 września 2011r. Muzeum Stutthof gościło grupę
wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 4
w Warszawie. Była to już druga wizyta w Muzeum młodzieży
tego ośrodka, w ramach projektu edukacyjnego „Ja w miejscu
pamięci”.
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NOWE PUBLIKACJE MUZEUM STUTTHOF
Muzeum Stutthof wydało dwie nowe, warte odnotowania publikacje. Obydwie mają charakter
wspomnieniowy. Pierwsza z nich to „Stutthof. Ze wspomnień więźnia obozu koncentracyjnego”
autorstwa Krzysztofa DuninWąsowicza, więźnia KL Stutthof nr 36090, aresztowanego wraz
z bratem 13 kwietnia 1944r. w Warszawie za działalność konspiracyjną. Pierwsze wydanie tej
książki opublikowano w 1946 roku, i to wydanie, jak można się spodziewać, zawiera najbardziej
świeży obraz funkcjonowania niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof. Późniejsze wydania
wspomnień były przez autora rozszerzane i wzbogacane o nowe ustalenia i dokumenty, jednakże to
pierwsze można uznać za szczególnie warte polecenia, właśnie ze względu na świeżość spojrzenia
i zachowaną pamięć byłego więźnia. Autorami posłowia są pracownicy naukowi Muzeum Stutthof –
Andrzej Gąsiorowski i Elżbieta Grot, która jest także autorką przypisów.
Druga pozycja: „Co się działo w Stutthofie”, stanowi opracowanie zeznań włoskiego konsula Aldo
Coradello, więźnia KL Stutthof nr 41380, złożonych przez niego w 1946 roku, przed Komisją ds.
Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Aldo Coradello był włoskim dyplomatą, podczas II wojny
światowej pracującym we włoskim konsulacie, najpierw w Gdańsku, a później w Saarbrucken.
Oskarżony o „antyniemiecką postawę” zostaje osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof jako
więzień polityczny. Po wojnie składa zeznania przed polską komisją. I właśnie te zeznania składają
się na treść publikacji. Autorami wstępu i przypisów są Danuta Drywa oraz Marek Rogowski.
Obydwie książki zaspokajają w pewnej części trwający od wielu lat głód wspomnień bezpośrednich
ofiar Stutthofu. Niemal codziennie, zwiedzający Muzeum Stutthof, pytają w muzealnej księgarni
o wspomnienia byłych więźniów. Dotychczas niewiele można było im zaoferować, ponieważ
nakłady wydanych w ubiegłych latach pozycji wspomnieniowych uległy już wyczerpaniu. Obecnie,
do wydanych niedawno wspomnień Aleksandra Kaszuby i Chaima Kozienickiego, doszły
wymienione wcześniej dwie pozycje. Niewątpliwym atutem jest także ich niewysoka cena. Książki
można kupić w muzealnej księgarni Biura Obsługi Zwiedzających oraz za pośrednictwem strony
internetowej www.stutthof.org . Należy także podkreślić, że wsparcia finansowego przy wydawaniu
obydwu pozycji udzielił Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Krzysztof DuninWąsowicz, „Stutthof. Ze wspomnień więźnia obozu koncentracyjnego”, wyd. II,
Muzeum Stutthof 2011 r.
Aldo Coradello „Co się działo w Stutthofie”, wyd. I, Muzeum Stutthof 2011 r.
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Wykład historyczny w Zakładzie Karnym w Malborku
6 października 2011 roku w Zakładzie Karnym w Malborku odbyło się
spotkanie z pracownikiem Muzeum Stutthof w Sztutowie. Prelekcję na

temat działalności obozu koncentracyjnego Stutthof – „Stutthof 19391945” – której towarzyszyła
podsumowująca dyskusja, wygłosił Marcin Owsiński, kierownik Działu Oświatowego Muzeum
Stutthof. Zajęcia dla kilkudziesięcioosobowej grupy osadzonych były kolejnym etapem realizacji
programu „Żywa pamięć”, prowadzonego przez Muzeum Stutthof w Sztutowie i Zakład Karny
w Malborku. Program łączy działania edukacyjne – prowadzone przez pracowników Muzeum
w Zakładzie Karnym – oraz prace porządkowe wykonywane przez podopiecznych malborskiego
zakładu karnego na terenie Muzeum Stutthof w Sztutowie. Kolejne działania zaplanowane
w ramach programu „Żywa pamięć” odbędą się w najbliższym czasie.

Projekt edukacyjny „Stutthof i my…”
11 października 2011 r. podpisano umowę o współpracy między
Muzeum Stutthof w Sztutowie a Specjalnym Ośrodkiem
SzkolnoWychowawczym w Nowym Dworze Gdańskim.
Zainicjowano tym samym kolejny projekt edukacyjny, którego
celem jest zapoznanie uczniów SOSW z lokalną historią.
„Stutthof i my…” to więcej niż projekt realizowany w ramach
edukacji w miejscu pamięci. Zakłada on długoterminowe

działania, których odbiorcami są uczniowie klas trzecich SOSW. Starannie przygotowany program
umożliwi młodzieży poznanie historii regionu, rozwój zainteresowań oraz przełamywanie barier
związanych z autoprezentacją. W projekcie wykorzystane zostaną metody aktywizujące,
ukierunkowane na samodzielną pracę uczniów. Efekty ich działań będą dokumentowane przez nich
samych – głównie za pomocą internetowego dziennika. Każdego miesiąca – od października 2011r.
do maja 2012r. – uczniowie SOSW w Nowym Dworze Gdańskim będą uczestniczyć w pracach
porządkowych na terenie Muzeum Stutthof oraz w warsztatach edukacyjnych organizowanych
przez pracowników muzeum w SOSW.
Pierwsze spotkanie młodzieży i pracowników Muzeum Stutthof miało miejsce 18 października.
Uczniowie w formie zabawy przypominającej „głuchy telefon” dowiedzieli się jak funkcjonuje ludzka
pamięć, przypomnieli sobie wydarzenia, w których wszyscy razem brali udział – jak mogli się
przekonać, przez każdego z nich zostały one inaczej zapamiętane. Po koniec zajęć uczestnikom
warsztatów przydzielono zadania do zrealizowania w najbliższych dniach – pod opieką nauczycieli
młodzież ma odnaleźć w Nowym Dworze Gdańskim miejsca związane z lokalną historią. Efekty
pracy poznamy niebawem.

Podopieczni Zakładu Karnego w Malborku zwiedzają
Muzeum Stutthof

Pod koniec sierpnia 2011 roku Muzeum Stutthof
podpisało z Zakładem Karnym w Malborku umowę
o współpracy w zakresie realizacji programu edukacji
historycznej pt. „Żywa pamięć”, skierowanego do
przebywających w zakładzie karnym skazanych. 23
października 2011 r. dziesięciu osadzonych w ZK
w Malborku, w ramach tegio projektu, zwiedziło
z przewodnikiem teren Muzeum Stutthof.

fot. ZK Malbork
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Pokazy filmu "Pamięć. Tajemnice Lasów Piaśnicy"
Lasy w okresie II wojny światowej były niemymi świadkami
bestialskich zbrodni. Niemieccy i sowieccy oprawcy w cieniu drzew
mordowali najwartościowszych synów i córki polskiego narodu. Już
w pierwszych miesiącach okupacji, jesienią 1939 roku, w lasach
Pomorza Gdańskiego Niemcy rozstrzelali ok. 60 tysięcy osób.
Największym miejscem kaźni stały się Lasy Piaśnickie.
Te pierwsze masowe egzekucje otwierały krwawy rozdział
ludobójstwa II wojny światowej. Dlaczego wiemy o nich tak niewiele?
Dlaczego Piaśnica – jako symbol tych zbrodni – nie funkcjonuje w
świadomości narodowej Polaków tak jak Katyń czy Palmiry?
Średniometrażowy film dokumentalny "Pamięć. Tajemnice Lasów
Piaśnicy", z fabularyzowanymi inscenizacjami historycznymi, został
zrealizowany przez Stowarzyszenie Auschwitz Memento dzięki
dofinansowaniu przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych. Jest opowieścią o zbrodniach hitlerowskich na
Pomorzu z czasów II wojny światowej, która rozgrywa się w trzech
aktach. Akt pierwszy to rekonstrukcja tragicznych wydarzeń w
pierwszych miesiącach niemieckiej okupacji na Pomorzu i w lasach
Piaśnicy. Drugi to pełna tajemnic, niedomówień i manipulacji historia
pamięci o piaśnickiej zbrodni w czasach komunizmu. Natomiast akt
trzeci to zajmująca opowieść o tych, którzy mimo problemów i
obojętności otoczenia starają się przywrócić tym wydarzeniom
prawdziwy wymiar historyczny, a ofiarom oraz ich rodzinom pozwolić
na godne uczczenie pamięci tych, którzy kiedyś zniknęli z ich życia,
pozostawiając do dziś trwające cierpienie.
Film jest nie tylko opowieścią historyczną – to uniwersalny moralitet
o potrzebie wspierania pamięci narodowej i osobistej, na której
współcześni Polacy budują swoją tożsamość i przyszłość.
Pokazy filmu odbyły się 12 października w Warszawie, 19
października w Gimnazjum nr 1 w Wejherowie i 20 października
w Gdyni. Film wzbudził dużo emocji i zainteresowania widzów, którzy
po pokazie mieli możliwość spotkać się z jednym z reżyserów filmu,
Bogdanem Wasztylem, oraz osobami występującymi w filmie: ks.
prałatem Danielem Nowakiem, prof. dr. hab. Piotrem Semkowem
oraz Elżbietą Grot z Muzeum Stutthof – konsultantką naukową tego
filmu.
Na pokazie w Gdyni byli obecni m.in.: dr Jan Stanisław
Ciechanowski z Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych, senator Dorota ArciszewskaMielewczyk, poseł
Jarosław Sellin, członkowie stowarzyszeń i organizacji pomorskich, a
także dyrektorzy Muzeum Stutthof – Piotr Tarnowski i Piotr Piechnik,
którzy udzielili wsparcia i pomocy realizatorom filmu.

Autorem zdjęć z pokazu
fimu w Gdyni jest Pan

Zygmunt Pałasz.
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Obchody 72. rocznicy pierwszego transportu więźniów do obozuStutthof
3 września 2011 r. na terenie Muzeum Stutthof miała miejsce uroczystośćrozpoczynająca obchody 72. rocznicy pierwszego transportu więźniów doobozu Stutthof oraz wybuchu II wojny światowej. Prócz byłych więźniów, wuroczystości wzięli udział przedstawiciele parlamentu, władz państwowychi urzędów centralnych, samorządu, korpusu dyplomatycznego, siłzbrojnych, policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, straży pożarnej,muzealnicy. Obecna była liczna reprezentacja młodzieży szkolnej wraz znauczycielami oraz harcerze. Oprawę uroczystości i ceremoniał wojskowyzapewniła Kompania Reprezentacyjna i Orkiestra Marynarki Wojennej.
Wśród przybyłych znaleźli się między innymi Wicewojewoda PomorskiMichał Owczarczak, przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej dyrektorGrzegorz Chorąży, Wicekurator Pomorski Elżbieta Wasilenko,przedstawiciel Dowództwa Marynarki Wojennej kmdr Jacek Barański,Zastępca Rektora Akademii Marynarki Wojennej kmdr Mariusz Mięsikowskioraz w imieniu Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa ArturZawadka.
Zebranych powitał dyrektor Muzeum Stutthof Piotr Tarnowski, przekazującgłos Jadwidze Keller i Bernardowi Szczeblewskiemu, byłym więźniom,którzy wygłosili przesłanie do zebranych.Listy do uczestników uroczystości wystosowali Minister EdukacjiNarodowej Katarzyna Hall, Ambasador Izraela w Warszawie Zvi Rav Neroraz Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko NarodowiPolskiemu Dariusz Gabrel.
Następnie ks. bp. prof. Marcin Hintz z Diecezji PomorskoWielkoposkiejKościoła EwangelickoAugsburskiego, ks. Dariusz Jóźwik proboszcz parafiiprawosławnej w Gdańsku oraz ks. Piotr Żynda proboszcz Parafii pw.Chrystusa Króla w Gdańsku odmówili modlitwy za ofiary obozukoncentracyjnego Stutthof. Jak co roku, został odczytany Apel Poległych,oddano salwę honorową, złożono wieńce i wiązanki oraz zapalono zniczepod Pomnikiem Walki i Męczeństwa.
Uroczystość poprzedziła msza święta w kościele pw. Świętego Wojciechaw Sztutowie, uświetniona udziałem pocztów sztandarowych MarynarkiWojennej RP oraz szkół noszących imiona związane z byłym obozemStutthof i innymi obozami koncentracyjnymi (Garczegorze, Przodkowo,Redkowice, Rozłazino, Sztutowo). Po nabożeństwie odbył się MarszPamięci pod Pomnik Walki i Męczeństwa na terenie Muzeum Stutthof.
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Projekt „Nasza mała ojczyzna – Elbląska Wysoczyzna”
4 listopada 2011 r. odbyły się pierwsze warsztaty w ramach
projektu „Nasza mała ojczyzna – Elbląska Wysoczyzna”.
Przedsięwzięcie jest realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy w Kamionku Wielkim pod patronatem Muzeum
Stutthof. Młodzież z MOW w Kamionku od lat opiekuje się
pomnikiem w Nadbrzeżu, gdzie w latach 19421945 znajdowała
się jedna z najcięższych i najdłużej istniejących filii KL Stutthof.
Projekt „Nasza mała ojczyzna – Elbląska Wysoczyzna” to
inspiracja historią naszego regionu. Głównym celem
proponowanych przez nas warsztatów jest uświadomienie
wychowankom MOW, że warto poznać, otaczać opieką
i szacunkiem miejsca pamięci narodowej. Program w sposób
skuteczny, kontrolowany w oparciu o znane i akceptowane
metody, pozwoli, z jednej strony, zainteresować uczniów historią,
z drugiej – osiągnąć lepsze efekty w procesie resocjalizacji
wychowanków MOW. Dzięki takim działaniom młodzież
przełamuje bariery w kontaktach z nowym środowiskiem, czuje
się potrzebna i akceptowana. Każdego miesiąca od września
2011 r. do maja 2012 r. młodzież będzie uczestniczyć
w zajęciach edukacyjnych, prezentacjach, dyskusjach,
projekcjach filmów organizowanych we współpracy
z pracownikami Muzeum Stutthof w Sztutowie oraz Muzeum
ArcheologicznoHistorycznego w Elblągu. Podsumowanie
projektu odbędzie się podczas uroczystości 67 rocznicy
wyzwolenia KL Stutthof.
Autor tekstu: wychowawca z MOW w Kamionku Wielkim.Kustosz Elżbieta Grot

uhonorowana
25 września 2011r. w Krępie
Kaszubskiej, podczas
uroczystości ku czci
pomordowanych więźniów
obozu koncentracyjnego
Stutthof, władze samorządowe
gminy Nowa wieś Lęborska
uhonorowały panią Elżbietę
Grot, kierownika działu
naukowego i kustosza Muzeum
Stutthof. Dyplom honorowy dla
Pani Elżbiety podpisał Ryszard
Wuttke, wójt gminy Nowa Wieś
Lęborska oraz ksiądz Krzysztof
Kozakiewicz, proboszcz parafii
w Białogardzie. Pani Elżbieto,
serdeczne gratulacje składa
również zespół redakcyjny
"Wiadomości Muzealnych"!
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GWIAZDA DLA KOMANDORA ZIÓŁKOWSKIEGO
9 lipca 2011r. w Rewie odbyła się uroczystość odsłonięcia gwiazd w ogólnopolskiej alei
zasłużonych ludzi morza. Swoją gwiazdę otrzymał kmdr Tadeusz Ziółkowski. Wśród dwudziestu
instytucji popierających jego kandydaturę, znalazło się Muzeum Stutthof. Inicjatorem
uhonorowania kmdr. Ziółkowskiego było Koło Przewodników Turystycznych Miejskich
i Terenowych im. Franciszka Mamuszki w Gdańsku.
Tadeusz Ziółkowski urodził się 5 czerwca 1886 r. w Wiskitnie k. Koronowa. Jako szesnastolatek
pływał na szkolnym żaglowcu "Grossherzogin Elizabeth". Potem służył jako marynarz na kilku
innych żaglowcach. W latach 190506 uczył się w szkole marynarki handlowej w Hamburgu i po
kilkumiesięcznej praktyce na parowcu "Thekla Bohlen" zdał egzamin na sternika żeglugi dalekiej.
Był oficerem na kilku parowcach, a 7 lutego 1910r. uzyskał stopień kapitana żeglugi wielkiej.
W latach 191011 odbywał służbę wojskową na pancerniku "Pommern". W stopniu podporucznika
marynarki służył na krążowniku pomocniczym "Kronprinz Wilhelm" jako oficer wachtowy, był też
dowódcą trzech zdobytych przez niego statków. Wraz z okrętem, wiosną 1915r., został
internowany w USA.
W październiku 1919 roku kmdr Ziółkowski powrócił do Polski. W rok później powołano go do
Polskiej Marynarki Wojennej z przydziałem do Komendy Portu Wojennego w Pucku. 4 września
1921r. został komendantem żaglowca szkolnego Marynarki Wojennej "Lwów". W roku 1922 statek
przekazano resortowi przemysłu i handlu, a Ziółkowski, który pozostał jego kapitanem, przeszedł
do rezerwy w stopniu kapitana marynarki. W maju 1923r. "Lwów" pod jego dowództwem wypłynął
w swój pierwszy dalekomorski rejs do Brazylii. W trakcie rejsu żaglowiec, jako pierwsza w historii
polska jednostka, 13 sierpnia 1923r. przekroczył równik. W styczniu 1929r. Tadeusz Ziółkowski
objął stanowisko komandora Urzędu Pilotów, podlegającego Radzie Portu i Dróg Wodnych
w Gdańsku. Od 1932r. był kierownikiem sportowożeglarskim Polskiego Klubu Morskiego.25
sierpnia 1939r. kmdr Ziółkowski odmówił wprowadzenia do portu gdańskiego pancernika
"SchleswigHolstein". Z tego powodu został aresztowany przez policję gdańską. Po kilku
godzinach został zwolniony i przywrócony na stanowisko. Ponownie aresztowano go nad ranem
1 września 1939r. Najpierw był więziony w obozie w Nowym Porcie, a następnie osadzono go w
obozie koncentracyjnym Stutthof. Został rozstrzelany w egzekucji 67. działaczy Polonii Gdańskiej,
w dniu 22 marca 1940r. Po wojnie, w 1947 roku, ekshumowane szczątki komandora przeniesiono
na cmentarz na Zaspie w Gdańsku.
Ogólnopolska Aleja Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie powstała w 2004 roku z inicjatywy
samorządu Gminy Kosakowo. Początek alei dał wmurowany w 2004 roku na Cyplu Rewskim (tzw.
Szperku) Krzyż Morski oraz tablice upamiętniające trzy wybitne postaci związane z polskim
morzem: gen. Józefa Hallera, Klemensa Długiego – rewskiego armatora rybackiego oraz Jana
Leszczyńskiego – wybitnego wychowawcę kadr morskich. Widoczny z oddali Krzyż Morski jest
w dzień i w nocy ważnym znakiem nawigacyjnym, ułatwiającym rybakom i żeglarzom bezpieczny
powrót do przystani. Co roku liczba tablic upamiętniających wybitnych ludzi morza wydłuża się
o kolejne trzy nazwiska. Wmurowanie mosiężnych tablic w kształcie róży wiatrów to jedno
z najważniejszych wydarzeń towarzyszących obchodom Dni Morza.
Zdjęcia udostępnił Pan Wojciech Ziółkowski
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ZMARŁ WŁADIMIR TIMONIN  BYŁY WIĘZIEN KL STUTTHOF
NR 50165

Dotarła do nas wiadomość o śmierci byłego więźnia obozu
koncentracyjnego Stutthof, Władimira Timonina. Do Stutthofu
przywieziono go 24 sierpnia 1944 r. W ewidencji został
zarejestrowany pod numerem 50165. Do rozpoczęcia ewakuacji
przebywał w filii obozu w Policach koło Szczecina. 25 stycznia
1945 r. wraz z innymi więźniami wyruszył w Marsz Śmierci.
1 maja został wyzwolony przez Armię Czerwoną w Rybnicy
k/Pasłęka. Wyzwolenie nie oznaczało jednak dla niego końca
wojny. Na skutek donosu złożonego przez współwięźniów
rosyjskich ze Stutthofu został aresztowany przez NKWD.
Osadzono go w więzieniu w Legnicy, a następnie
przetransportowano do Workuty. Wyrok brzmiał: 20 lat łagru.
Tam, wraz z innymi więźniami, pracował w kopalni węgla.
Więźniów w kopalniach zatrudniano przy ładowaniu węgla do
wagonów, oczyszczaniu z kamienia lub przy bezpośrednim
wydobyciu. Podobnie jak w Stutthofie, na ubraniu nosili
przyszyte w trzech miejscach łatki z numerem obozowym.
Odzież, w której przyjechali do łagru, była jednocześnie ich
ubraniem roboczym w kopalni. Warunki higieniczne były bardzo
złe – zimną i ciepłą wodę racjonowano. Więźniowie spali na
gołych deskach. Przeciętne wyżywienie to: 450 g chleba, 750 g
zupy i 200 g kaszy dziennie. W 1953r., po śmierci Stalina,
sytuacja więźniów uległa nieznacznej poprawie, ale dla
Władimira Timonina wolność nadeszła dopiero w roku 1956. Po
wyjściu z łagru, objęty zakazem wyjazdu, zamieszkał w
Workucie. Po latach wyprowadził się do Petersburga, gdzie
mieszkał do śmierci. Niech spoczywa w pokoju!

Muzeum Stutthof 2004r.

Muzeum Stutthof 2009r.

NOWA POZYCJA W MUZEALNEJ KSIĘGARNI
Oferta księgarni Muzeum Stutthof wzbogaciła się o nową
pozycję. Jest to praca Marcina Zaborskiego: „Współczesne
pomniki i miejsca pamięci w polskiej i niemieckiej kulturze
politycznej”. W swojej publikacji autor bada procesy związane
z tworzeniem i utrzymywaniem (lub usuwaniem) pomników
i miejsc pamięci. Sprawdza – jak funkcjonują one w kulturze
politycznej w Polsce i w Niemczech.
"Praca Marcina Zaborskiego stanowić powinna lekturę
obowiązkową dla politycznych decydentów poruszających się
w sferze relacji polskoniemieckich czy międzynaro¬dowych w
ogóle. Jej lektura pozwala bowiem lepiej zrozumieć wrażliwość
historyczną przedstawicieli obydwu narodów oraz będące jej
przejawem i konsekwencją stereotypy, uprzedzenia, ale także
nadzieje na rzeczywiste pojednanie". Z recenzji prof. dr. hab.
Radosława Zenderowskiego
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WŁODZIEMIERZ STEYER  UCIEKINIER Z PIEKŁA
Ucieczki z KL Stutthof
14 listopada 1944 roku miała miejsce spektakularna, jak dotąd jedyna udokumentowana po
wojnie, udana ucieczka więźnia z obozu koncentracyjnego Stutthof. Dokonał jej Włodzimierz
Steyer.
Usytuowanie obozu koncentracyjnego Stutthof na Mierzei Wiślanej stanowiło ogromną przeszkodę
dla tych więźniów, którzy planowali podjęcie ucieczki. Teren zewsząd otoczony wodą był łatwy do
upilnowania. Dodatkowe zagrożenie stanowiło nieprzychylne wobec więźniów nastawienie
miejscowej ludności. Dlatego też z obozu centralnego ucieczek nie było zbyt wiele, a te podjęte
najczęściej kończyły się schwytaniem więźnia i, z reguły, jego śmiercią. Przeszkodę dla
potencjalnych uciekinierów w obozie stanowił system wież wartowniczych, druty wysokiego
napięcia oraz psy specjalnie tresowane do tropienia i ścigania więźniów. Niebagatelne znaczenie
dla uciekiniera miała również znajomość języka niemieckiego. Osoba nie znająca języka miała
nikłe szanse na wydostanie się z zagrożonego terenu. Ważna też była kondycja fizyczna więźnia.
Próbę ucieczki mógł podjąć jedynie ten, który posiadał odpowiedni zapas sił do kontynuowania
wielodniowego marszu.
Organizacja ochrony obozu
Organizacja ochrony samego obozu była zmienna. Zmieniała się wraz z jego rozbudową i
zwiększeniem liczby więźniów. Wartownicy na posterunkach stali w takiej odległości od siebie, że
widzieli się wzajemnie. Schodzili ze swoich stanowisk w porze obiadowej i wieczorem po
zakończonej pracy, wyłącznie na sygnał trębacza. Dźwięk trąbki oznaczał, że liczba więźniów
powracających z pracy pokrywa się z liczbą tych, którzy wyszli. Z chwilą stwierdzenia braku
któregoś z więzionych rozpoczynano poszukiwania. Najpierw szukano w miejscu pracy, następnie
w latrynach, na strychach, w magazynach, halach fabrycznych itp. Poszukiwaniami kierował
obozowy kapo komanda, w którym pracował uciekinier. W przypadku negatywnych rezultatów,
zawiadamiano komendanturę obozu, a następnie posterunki policji i SS. Uruchamiano wtedy cały
aparat pościgowy (esesmani z psami, patrole drogowe, konfidenci policji).
Ucieczki
Pierwszą próbę ucieczki zanotowano już w październiku 1939 roku. Zbiegły wówczas dwie osoby,
które przypłaciły życiem chęć odzyskania wolności. Zwłoki obydwu uciekinierów, których nazwisk
nie udało się ustalić, przyniesiono do obozu. Za ucieczkę tę rozstrzelano tego samego dnia
dziesięciu więźniów. W marcu 1940 roku uciekł ze Stutthofu wraz z innymi czterema więźniami
Tadeusz Pawlak. W nocy z 11 na 12 kwietnia 1942 roku zbiegł po miesięcznym pobycie w obozie
Karol Viola. W 1943 roku pod datą 25 sierpnia odnotowano ucieczkę Franciszka Patrona. Pracował
on poza terenem obozu i przygotowywał się do ucieczki bardzo starannie. Odpowiedni moment
nastąpił w dniu, w którym udało mu się wyjść do pracy bez odnotowania przez strażnika. Wtedy
znalazł się na wolności. Nie trwało to jednak zbyt długo, bo już 8 września schwytano go pod
Rypinem i doprowadzono do Stutthofu. Ciekawe, że w stosunku do niego nie zastosowano
żadnych represji. Ukarano natomiast strażników odpowiedzialnych za jego ucieczkę. Był to
wypadek zupełnie wyjątkowy. Dnia 26 lipca 1944 roku zbiegł Paweł Pawliczenko, osadzony w
Stutthofie 29 maja tego roku. 11 sierpnia 1944 roku udanej ucieczki dokonał więzień radziecki Piotr
Andriejewicz Czikalienko.
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W kilka dni później, 29 września, uciekli też dwaj inni więźniowie  Jan Pioch i Bernard Stencel,
którzy pracowali 15 m poza zasięgiem straży (Postenkette) na placu budowlanym. Zostali jednak
2 października złapani. Śmiałej i udanej ucieczki dokonał 14 listopada 1944 roku Włodzimierz
Steyer, który trafił do obozu z pierwszym transportem warszawskim 24 maja tego roku. Ponieważ
przeżył wojnę możemy przytoczyć fragment jego relacji.
Ucieczka Włodzimierza Steyera
„14 listopada 1944r. załatwiłem zastępstwo na moje miejsce w Entlasungkommando i sam
zostałem w obozie. Na cywilne ubranie nałożyłem obozowe z wyraźnymi krzyżami. Na to
prochowiec bez namalowanych krzyży, do tego czarną czapkę z daszkiem. Chlebak przerzuciłem
przez ramię i w roli elektryka wyruszyłem do obozu kobiecego. Przez furtkę przeszedłem bez
żadnych kłopotów. Wnętrza baraków zrobiły na mnie wstrząsające wrażenie. Rzędy ostrzyżonych
na zero kobiet w podartych łachmanach siedziały pod ścianami oczekując swojej kolejki na śmierć.
Udawałem, że coś naprawiam i powoli zbliżałem się do bramy od strony Bauplatzu. Znudzony
wartownik nawet nie zwrócił na mnie uwagi, kiedy opuszczałem obóz kobiecy. Pokręciłem się po
placu, starając się nie zwracać na siebie niczyjej uwagi, a kiedy komanda zaczęły zbierać się do
wymarszu na obiad, schowałem się w niewykończonym baraku. O 12tej trąbka z wieży nad bramą
obwieściła posterunkom, że wszyscy więźniowie powrócili do obozu. Należało jeszcze trochę
poczekać na zejście Postenketty. Wtem, za mną rozległ się odgłos ciężkich kroków. Stałem w
pomieszczeniu pozbawionym jednej ściany. Stałem bez ruchu. Sytuacja była nie do
pozazdroszczenia. Gdyby mnie bowiem złapali po sygnale na zewnątrz obozu mogliby mnie, jako
więźnia już posiadającego Fluchptunkt i próbującego nowej ucieczki, powiesić dla przykładu innym.
Kroki zbliżały się. Szedł jeden wartownik. W otworze mignęła mi jego sylwetka. Przywarłem do
ściany. Wartownik zatrzymał się, dzieliło nas 12 centymetrów muru. Jeżeli zrobi jeszcze jeden krok
do przodu, to mnie znajdzie. Sekundy wloką się jak godziny. Wartownik po chwili zawraca. Kroki
oddalają się, wreszcie cichną. Wtedy odważyłem się wyjść. Udaję teraz cywilnego majstra idącego
na obiad. Przechodzę koło baraku kierownictwa Bauplatzu, mijam esesmanów kręcących się przed
swoimi kwaterami. Nikt nie zwraca na mnie uwagi. Przecież trąbka obwieściła, że wszyscy
więźniowie jedzą już swoją cienką zupkę w obozie. Idę więc spokojnie środkiem placu i zaczynam
wchodzić pod górkę oddzielającą obóz od szosy. Widzę stąd cały obóz i sam oczywiście jestem też
dobrze widoczny. Nagle, z pobliskiego lasku, prosto na mnie, wychodzi patrol esesmanów z psami.
Śpieszą się na obiad. Przed sobą mam drewnianą ubikację. Wchodzę natychmiast i przez szparę
obserwuję jak Niemcy oddalają się w kierunku obozu. Opuszczam schronienie i ruszam w kierunku
szosy. Dochodzę na szczyt pagórka porośniętego małym laskiem w momencie kiedy szosą
nadchodzi pluton esesmanów. Cofam się znowu w kierunku obozu, zataczam półkole i wychodzę
na szosę, już poza esesmanami. Do Stegny docieram bez przeszkód. Tam skręcam na Tiegenhof
(obecnie Nowy Dwór Gdański). Przy pierwszym strumyczku zatrzymuje się, ściągam obozowe
ubranie z krzyżami, zawijam w nie kamienie i topię w wodzie. Chlebaka pozbyłem się już dawno.
Ruszam teraz raźno przed siebie. Po drodze spotykam wracającą z Tiegenhof grupę więźniów.
Widzą mnie, ale nie dają po sobie tego poznać, żeby nie zwrócić uwagi eskortującego esesmana.
W Tiegenhofie idę do piekarni. Pracują tam Polacy. Proszę ich żeby kupili mi bilet kolejowy, ale
stacja obstawiona jest przez żandarmów. Decyduję się więc iść dalej pieszo do Malborka. Dostaję
cały chleb na drogę i ruszam dalej, aby być jak najdalej od obozu w momencie kiedy spostrzegą
tam moją ucieczkę. Niemcy byli pewni, że mnie złapią. Po wojnie otrzymałem bowiem z Arolsen
wyciąg z moich akt, w których była zamieszczona uwaga: „War am 15 November 1944 noch in
Konzentrationslager Stutthof inhaftiert” (Od 15 listopada 1944 ponownie uwięziony w KL Stutthof).
Dalsza część relacji obejmuje perypetie uciekiniera na drodze od Malborka poprzez Grudziądz,
Toruń, Łódź, do Warszawy, dokąd w końcu dotarł szczęśliwie.
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Relacja Aldo Coraldello
A tak na temat ucieczek z obozu koncentracyjnego Stutthof opowiada w swojej relacji więzień Aldo
Coradello: „…Ostrą czujnością otaczali dowódcy życie swych więźniów. Dokoła samego obozu
przeprowadzona była siatka z drutu kolczastego naładowana elektrycznością, spleciona w ciasne
ogniwa i wysoka na trzy metry. Nocą obóz był jasno oświetlony. Wokoło czuwał rząd wysokich wież
strażniczych, w których SS trzymało straż z karabinami maszynowymi w pogotowiu. Gdy oddziały
pracujących maszerowały do obozu, ogłaszano apel wieczorny. Jeżeli wszystko było w porządku,
zamykano główną bramę przy której mieściła się główna wieża strażnicza i izba kontroli. Teraz
ucieczka była rzeczą na ludzkie siły niemożliwą. Gdy jednak przy apelu brakowało jakiegoś więźnia,
wówczas przeszukiwano, przetrząsano cały obóz i często znajdowano zuchwalca już nieżywym.
Jeżeli jednak nie udało się znaleźć go w obozie, przeszukiwano okolicę w zasięgu tak zwanego
łańcucha warty. Ten łańcuch w czasie robót dziennych otaczał całą przestrzeń, na której znajdowały
się główne ośrodki robót. Wzmocniona straż razem z innymi SSowskimi dozorcami składała się
najmniej z tysiąca ludzi. Byli oni uzbrojeni po zęby, a niektórzy mieli przy sobie jeszcze psy
policyjne. Jeżeli przy apelu stwierdzono brak któregoś więźnia wówczas nie rozpuszczano łańcucha
warty, aż póki uciekinier się nie znalazł, albo póki nie miało się pewności, że jest on już poza tym
łańcuchem. Do szukania zgłaszali się natychmiast „specjaliści”, zwłaszcza ci od psów policyjnych.
Poszukiwanie trwało całymi godzinami i jeżeli nieszczęsny został wreszcie gdzieś wykryty, to albo
rozszarpywały go psy, albo kijami uśmiercali go strażnicy ze złości, że przez niego dłużej musieli
być na służbie. W ciągu tego czasu wszyscy inni więźniowie musieli za karę stać na placu, czekając
na kolację godzinami, a nieraz i przez całą noc. Niejeden nie wytrzymał już tego nowego trudu po
całym dniu wysiłku i z umęczenia padał martwy. Tak oto każda – udana czy nieudana próba ucieczki
kosztowała życie wielu współwięźniów. SS nie miało żadnych skrupułów w robieniu
najpotworniejszych represji, i za karę, że ktoś chciał uciec, wieszano tuzinami niewinnych
nieszczęśników. Usiłowaniom ucieczki stała na drodze jeszcze ta okoliczność, że Gestapo
bezlitośnie prześladowało rodziny uciekających. Ustanowione w Niemczech kontrole i szpiegostwo
wśród mieszkańców robiły resztę. Dużą przeszkodą było także geograficzne położenie Stutthofu.
Gdy się chciało przedostać stąd do Gdańska, trzeba było dwa razy przeprawiać się przez Wisłę.
Raz przy Schiervenhorst i drugi raz przy Bohnsach i zawsze na łodziach. Droga ta łatwa była do
skontrolowania. Możliwe, że umiejscowienie obozu w Stutthofie właśnie te trudności miało na
względzie. Jeżeli próby ucieczek powtarzały się często w ciągu krótkiego czasu, to SS chwytało się
środków odstraszających – nie wahało się na postrach wieszać i rozstrzelać masowo...”.
Bilans niemożliwy
Określenie dokładnej liczby podjętych ze Stutthofu (zarówno tych udanych, jak i nieudanych)
ucieczek nie jest możliwe ze względu na luki źródłowe, fałszowanie raportów obozowych, czy
wreszcie zniekształcone lub zbyt fragmentaryczne relacje byłych więźniów. Szacunkowo więc
można określić liczbę udanych ucieczek z obozu lub podobozów na kilkanaście. Znacznie więcej
ucieczek kończyło się ujęciem więźnia. Jeżeli nie został za to od razu zamordowany, naszywano mu
na ubranie tzw. fluchtpunkt. Oznaczony w ten sposób więzień poddawany był szczególnie
szykanom ze strony zarówno esesmanów, jak i więźniów funkcyjnych. Zdarzało się także, że ciała
zabitych uciekinierów, nagie, straszliwie okaleczone przez psy, wieszano za ręce na Bramie
Śmierci. Zwłoki miały zawieszoną na piersi deskę z napisem: „Hurra ich bin wer da”.
Podejmowane ze Stutthofu oraz jego podobozów próby ucieczek stanowiły część tzw. obozowych
form oporu. Każda udana ucieczka dawała więźniom moc przetrwania i nadzieję na ostateczny
upadek hitlerowców.
Na podstawie monografii wydanej przez Muzeum Stutthof oraz relacji Włodzimierza Steyera i Aldo Coradello.
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Kadr z filmu Wiesława Kwapisza "KL Stutthof Fabryka
Śmierci".

Tak oznaczano złapanych uciekinierów 
ekspozycja Muzeum Stutthof.

POKAZ FILMU "RACHUNEK SZCZĘŚCIA"
6 grudnia 2011r. w Muzeum Stutthof odbył się pokaz
dokumentalnego filmu reżysera Irka Dobrowolskiego pt.
„Rachunek szczęścia”. Jest to historia Stelli Czajkowskiej, byłej
więźniarki KL Auschwitz i KL Stutthof, która w Auschwitz, wraz
z innymi kobietami, czekała na śmierć w komorze gazowej,
jednakże z nieznanych powodów do egzekucji nie doszło.
W Stutthofie przeżyła ewakuację morską oraz masakrę
więźniów w Neustadt. Niesamowita historia osoby
o niesamowitej sile ducha, a także niebywałym szczęściu. Po
wojnie Stella Czajkowska zamieszkała w Szwecji, gdzie została
profesorem uniwersytetu w Goeteborgu, wygłaszała również
wykłady o Holokauście dla młodych Szwedów. Jest wybitną
pianistką, propagatorką polskiej kultury w Szwecji, za co została
odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.






