
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Grzyba
oraz senatora Kazimierza Kleinê

na 83. posiedzeniu Senatu
w dniu 14 wrzeœnia 2011 r.

Oœwiadczenie skierowane do marsza³ka Senatu Bogdana Borusewicza oraz do sekretarza Rady
Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa Andrzeja Kunerta

Szanowny Panie Marsza³ku! Szanowny Panie Sekretarzu!
W 72. rocznicê wybuchu II wojny œwiatowej Senat Rzeczypospolitej Polskiej czci pamiêæ bohaterów

i mêczenników – ofiar masowych zbrodni niemieckich dokonanych na ludnoœci cywilnej na Pomorzu
Gdañskim, w obozie koncentracyjnym Stutthof, w Lasach Piaœnickich, w Lesie Szpêgawskim, w Mnisz-
ku i pod Klamrami, w obozie przesiedleñczym i pracy w Potulicach, w Lasach Barbarki i w wielu innych
miejscach. Miejsca te, w których dokonano pierwszych na Pomorzu, na Kaszubach, w Kociewiu, na ¯u-
³awach, na Powiœlu i na Kujawach zbrodni ludobójstwa, pozostaj¹ szczególnym symbolem mêczeñstwa
i martyrologii mieszkañców tego regionu.

Obóz Stutthof (1939–1945), który uzyska³ status „pañstwowego obozu koncentracyjnego” dnia
7 stycznia 1942 r., w rzeczywistoœci zosta³ za³o¿ony w chwili wybuchu II wojny œwiatowej, w dniu
2 wrzeœnia 1939 r. W miejscu tym od pierwszych dni wojny osadzano ocala³ych z pogromów (dokony-
wanych przez specjalne grupy operacyjne policji bezpieczeñstwa i s³u¿by bezpieczeñstwa) Polaków
i ¯ydów. Szacuje siê, ¿e w niemieckim obozie koncentracyjnym Stutthof zginê³o od 63 tysiêcy do 65 ty-
siêcy ludzi. WiêŸniowie ginêli na skutek morderczej pracy, fatalnych warunków obozowego ¿ycia, eg-
zekucji, w tym w komorze gazowej, na skutek chorób, braku opieki lekarskiej, a tak¿e w wyniku
ewakuacji obozu.

Wczoraj w Senacie otwarto wystawê poœwiêcon¹ ofiarom obozu Stutthof. Przypomnê kilku mêczen-
ników tego niemieckiego obozu koncentracyjnego.

B³ogos³awiony ksi¹dz Franciszek Rogaczewski urodzony 23 grudnia 1892 r. w Lipinkach ko³o Œwie-
cia, uczeñ Collegium Marianum i gimnazjum w Che³mnie. Studiowa³ w Seminarium Duchownym w Pel-
plinie. W 1920 r. podj¹³ pracê duszpastersk¹ na terenie Wolnego Miasta Gdañska w Gdañsku
Wrzeszczu, a nastêpnie trafi³ do koœcio³a œw. Brygidy i œw. Józefa w Gdañsku. Rzecznik sprawy polskiej
w Gdañsku, dzia³acz polonijny, twórca trzydziestu organizacji i stowarzyszeñ polskich. 2 wrzeœnia do-
³¹czono go do pierwszej grupy wiêŸniów obozu koncentracyjnego Stutthof. 11 stycznia 1940 r. wraz
z grup¹ gdañskich pocztowców i kolejarzy zosta³ rozstrzelany w przyobozowym lesie. Beatyfikowany
przez b³ogos³awionego Jana Paw³a II 13 czerwca 1999 r. w Warszawie wœród stu oœmiu mêczenników
polskich z czasów wojny.

B³ogos³awiony ksi¹dz Bronis³aw Komorowski urodzony 29 maja 1889 r. w Bar³o¿nie ko³o Skórcza,
uczeñ Collegium Marianum. Po tym, jak zda³ maturê w Che³mnie, studiowa³ w Seminarium Ducho-
wnym w Pelplinie. W okresie miêdzywojennym by³ organizatorem duszpasterstwa polonijnego w Wol-
nym Mieœcie Gdañsku, budowniczy polskich koœcio³ów, twórca wielu organizacji religijno-narodowych
Polonii gdañskiej, harcerstwa i studentów. Jedyny Polak w radzie miejskiej Gdañska (1933–1934), kan-
dydat do Sejmu Gdañskiego. Aresztowany 1 wrzeœnia 1939 roku, 2 wrzeœnia przywieziony w celu budo-
wania obozu koncentracyjnego Stutthof. W marcu 1940 r. w³¹czony do karnego komando, w Wielki
Pi¹tek 1940 r. rozstrzelany w lesie opodal obozu. Beatyfikowany przez b³ogos³awionego Jana Paw³a II.

Ksi¹dz Feliks Bolt, pose³ i senator Rzeczypospolitej. Ca³e jego ¿ycie by³o walk¹ o polskie Pomorze.
Ksi¹dz Feliks Bolt uznawany jest za autorytet oraz wzór osobowoœci pomorskiej – tworzy³ w Che³mnie
Zwi¹zek Filomatów Pomorskich oraz Bractwo Pomorskie w Toruniu, a tak¿e Towarzystwo Badania Ru-
chu Niepodleg³oœciowego na Pomorzu. Po wybuchu II wojny œwiatowej zosta³ aresztowany przez gestapo
i osadzony w Dêbowej £¹ce, sk¹d porzez obóz w Che³mnie trafi³ do obozu koncentracyjnego Stutthof,
gdzie zmar³ 7 kwietnia 1940 r. wycieñczony chorob¹.

Ksi¹dz senator Alfons Schulz zas³u¿ony w walce o polsk¹ granicê zachodni¹. Od pocz¹tku swej pracy
kap³añskiej uczestniczy³ w dzia³alnoœci polskich organizacji spo³eczno-kulturalnych. By³ proboszczem
w Konarzynach oraz Subkowach. Zosta³ odznaczony Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi, Krzy¿em Organizacji Wojskowej Pomorza. Ksi¹dz Schulz zgin¹³ mêczeñsk¹
œmierci¹ w obozie koncentracyjnym Stutthof.

Jedn¹ z ofiar niemieckich siepaczy jest równie¿ Piotr Szturmowski, Pomorzanin z Kociewia, rolnik,
spo³ecznik, dzia³acz narodowy, wybitny patriota, trzykrotny pose³ na Sejm RP (1922–1935). Z wielkim
zaanga¿owaniem piêtnowa³ agresywn¹, antypolsk¹ politykê Hitlera. Jego nazwisko znalaz³o siê na jed-



nej z pierwszych list osób do aresztowania. Zgin¹³ 12 wrzeœnia 1939 r. bestialsko zamordowany przez
hitlerowców w lesie (niedaleko Kobyla) pod Pogódkami.

W Lasach Piaœnickich, Lesie Szpêgawskim i Mniszku od jesieni 1939 r. do wiosny 1940 r. hitlerowcy
ze szczególnym okrucieñstwem zamordowali oko³o 30 tysiêcy osób, w tym przedstawicieli miejscowej
inteligencji, zw³aszcza duchowieñstwa, oraz dzia³aczy polskiego ruchu narodowego. W czasie pomor-
skiej krwawej jesieni i okupacji 1939–1945 Niemcy wymordowali nauczycieli, ksiê¿y, kupców, robotni-
ków, ziemian i rolników, czêsto tylko dlatego, ¿e byli Polakami. Pamiêæ Im i czeœæ!

Senat i Sejm Rzeczypospolitej Polskiej od wielu lat oddaj¹ ho³d bohaterom i mêczennikom – ofiarom
zbrodni niemieckich na Pomorzu Gdañskim, obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej. Zasadne wiêc jest
wsparcie rozpoczêtych prac nad ich uczczeniem poprzez budowê pomnika Ofiar Masowej Zbrodni na
Pomorzu Gdañskim.

Z powa¿aniem
Andrzej Grzyb
Kazimierz Kleina




