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Między pamięcią
a niezrozumieniem
Były niemiecki obóz koncentracyjny
Stutthof w latach 1945–1962
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wanaście dni przed kapitulacją ostatnich jednostek
niemieckich w rejonie ujścia Wisły i na Mierzei Wiślanej esesmanom udało się „ewakuować” drogą morską do Niemiec około
czterech tysięcy więźniów, z których
kilkudniowy rejs przeżyła zaledwie połowa. W samym obozie przez ostatni
tydzień jego istnienia panował chaos
i wyczekiwanie. Większość 120-hektarowego obszaru obozowego i okolicznych lasów zajęta była przez resztki
rozbitych oddziałów Wehrmachtu oraz
kilkanaście tysięcy cywilów – niemiec
kich uciekinierów z Prus Wschodnich
i cudzoziemskich robotników przymusowych. Kilka dni przed kapitulacją esesmani spalili dziesięć baraków
obozu żydowskiego i wysadzili częś-
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Przez pierwsze siedemnaście
powojennych lat byli więźniowie
obozu Stutthof toczyli nieustanną
walkę z urzędnikami i władzami partyjnymi o to, by pamięć
o tym miejscu nie uległa zatarciu.
Dla każdej ze stron tej rywalizacji Stutthof miał zupełnie inną
wartość, każda miała własny
plan wykorzystania pozostałości obozu. W końcu pięćdziesiąt
lat temu, 12 marca 1962 roku,
w Sztutowie na Mierzei Wiślanej oficjalnie utworzono Muzeum
Stutthof opiekujące się terenem
i spuścizną byłego niemieckiego
obozu koncentracyjnego.

ÐÐRuiny budynku krematorium zniszczonego przez SS
w końcu kwietnia 1945 roku

ciowo krematorium, niszcząc jego komin i ściany. W takim stanie rankiem
9 maja 1945 roku obóz Stutthof opanowały oddziały Armii Czerwonej.

Stan zastany
Pobyt Rosjan i zarządzanie przez nich
terenem byłego obozu trwały do grudnia
1945 roku. Niewiele wiemy o szczegółach ich obecności. Jedynym udokumentowanym faktem jest działalność Specjalnej Komisji przy 48. Armii III Frontu
Białoruskiego, która badała pozostałości
byłego obozu od 12 maja do 13 czerwca
1945 roku. Sporządzony przez nią protokół odnotował w tym czasie w obozie
139 budynków drewnianych (baraków)
oraz kilkadziesiąt zabudowań gospodarczych i mieszkalnych dla załogi SS.
Na całym terenie znajdowało się wiele pozostałości po działalności obozu
i rzeczy należących do więźniów. Do
porządkowania byłego obozu Rosjanie
wykorzystywali latem 1945 roku Niemców z pobliskiej wsi Stutthof, którą zaraz po nastaniu polskiej administracji
przemianowano na Obozy.
Na podstawie dostępnych dokumentów i relacji nie można stwierdzić, aby
na terenie byłego obozu Armia Czerwona kogokolwiek przetrzymywała ani 

ÐÐGrupa osób (z bronią – wartownik) przy stosie obuwia
w byłym KL Stutthof, z boków widać baraki warsztatowe
nowego obozu; zdjęcie wykonano w końcu 1945
lub w 1946 roku – po wycofaniu się Armii Czerwonej,
w czasie obejmowania terenu przez polską administrację
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żeby rozbierano jakieś budynki, choć
zdemontowano i wywieziono specjalistyczne wyposażenie przyobozowych
hal fabrycznych lotniczych zakładów
Focke-Wulf.

Więźniowie, pamięć i teren
byłego obozu
W tym czasie odbyły się pierwsze zebrania byłych więźniów Stutthofu. Na
Pomorzu Gdańskim mieszkało ich wówczas co najmniej kilkanaście tysięcy.
Była to zaraz po wojnie w dużej części grupa zamknięta, z własnym językiem, wartościami i zachowaniami. Już
na pierwszym zebraniu w czerwcu 1945
roku prowadzący inż. Wacław Lewandowski mówił: „Jesteśmy w pewnym
stopniu (wybaczcie koledzy szczerość!)
anormalnymi, wytrąconymi z normalnego życia, bo bezsprzecznie [przez] lata
spędzone w ohydnych, okresowo straszliwych warunkach, odcięci od kultury
i cywilizacji, musieliśmy po prostu przestawić zwrotnice naszych przyzwyczajeń i wymogów na tor życia za drutem
kolczastym”.
Na częstych zebraniach byłych więźniów, zrzeszonych od jesieni 1945 roku
w organizacji Polski Związek Byłych
Więźniów Politycznych Hitlerowskich
Więzień i Obozów Koncentracyjnych,
najczęściej podejmowano dwa tematy.
Pierwszym z nich było wsparcie materialne i pomoc dla byłych więźniów
mających trudności z adaptacją do „normalnego” życia, drugim zaś – kwestia
zabezpieczenia pozostałości obozu. Już
1 września 1945 roku byli więźniowie
zorganizowali pierwszą uroczystość poświęconą ofiarom Stutthofu. Ponieważ
nie było jeszcze możliwości wejścia na
teren obozu, gdzie stacjonowała Armia
Czerwona, zebrali się na cmentarzu na
gdańskiej Zaspie, przy masowych mogiłach więźniów zmarłych w obozie
w latach 1939–1942.
Od jesieni 1945 roku zaczęła się krystalizować idea przejęcia terenu byłego KL Stutthof przez jego więźniów.
Pierwsze pisma w tej sprawie kierowane wiosną 1946 roku przez prezesa
Okręgu Gdańskiego związku więźniów

dr. Lecha Duszyńskiego do urzędów
wojewódzkich pozostawały bez odpowiedzi. W sierpniu 1946 roku dr Duszyński wysłał list do premiera Edwarda Osóbki-Morawskiego. Od tej chwili
wydarzenia związane z terenem i pozostałościami Stutthofu nabrały dynamiki.

Urzędy i załadowane ciężarówki
Po wycofaniu się Armii Czerwonej teren byłego obozu objęła polska administracja, nie przekazano go jednak do
nowo powstałej gminy Obozy (od 1947

szybko zdewastowali. Na terenie części więźniarskiej byłego obozu „urzędowało” z kolei w pierwszej połowie
1946 roku kilkudziesięciu pracowników
Społecznego Przedsiębiorstwa Budowlanego, którzy między kwietniem a lipcem rozebrali większość z trzydziestu
prefabrykowanych baraków tzw. nowego obozu. Część z nich przekazano w ramach tzw. akcji barakowej do
zniszczonych miast i wsi, gdzie służyły
jako mieszkania, część zaś pozostawiono w hałdach na miejscu, gdzie gniły
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ÐÐUroczystości przy piecach w ruinach krematorium, święcenie sztandarów
lokalnych kół Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich
Więzień i Obozów Koncentracyjnych, 7 września 1946 roku

roku Sztutowo) – pieczę nad nim objął
Wojewódzki Urząd Ziemski. Urzędnicy,
z których wielu dopiero niedawno przybyło na Pomorze z partyjnego bądź ministerialnego nadania, wiosną 1946 roku
przystąpili do beznamiętnego procesu
fizycznego utylizowania „pozostałości
po byłym obozie Stutthof”.
Teren byłego KL Stutthof potraktowano jako wielki rezerwuar materiałów budowlanych i wyposażenia. Od
początku 1946 roku w garażach i na
zapleczu gospodarczym byłego obozu
zbierano oraz remontowano samochody
i maszyny poniemieckie. Pracownicy
Państwowych Warsztatów Samochodowych do końca 1948 roku mieszkali
w byłej komendanturze obozu, którą

niezabezpieczone przez kilka lat. Jednocześnie teren byłego KL Stutthof był
plądrowany przez szabrowników. Dodatkowo latem 1946 roku w dawnych
koszarach SS i w otoczeniu willi komendanta obozu zorganizowano kilka
turnusów dla aktywistów ZMP i „młodzieży kolonijnej”. Jak można wyczytać ze sprawozdań, za opał do licznych
wieczornych ognisk służyły junakom
m.in. prycze i szafy z wyposażenia baraków poobozowych.

Pierwsze uroczystości
w byłym KL Stutthof
Wszystko to działo się w czasie, gdy
PZBWPHWiOK czekał na ostateczną
decyzję władz. Zanim nadeszła, 7 wrześ-
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nia 1946 roku zorganizował tam pierwszy, kilkutysięczny zjazd byłych więźniów połączony z uroczystościami
religijnymi. Widok rozebranego, zaniedbanego i rozszabrowanego miejsca kaźni wywołał przygnębiające wrażenie…
Jak można się dowiedzieć z powstałego w tym samym czasie (jesień 1946
roku) pisma Dyrekcji Lasów Państwowych do Urzędu Wojewódzkiego
w Gdańsku, DLP w końcu „zauważyła”
na swoim terenie pozostałości obozu:
„Na terenie tym znajduje się kilkadziesiąt baraków częściowo rozebranych lub
wypalonych, główny budynek administracyjny poważniejszych rozmiarów,
budynek komendanta byłego obozu należący do Nadleśnictwa Stegna (leśniczówka), krematorium, komory gazowe
wypalone, kilka mniejszych budynków
mieszkalnych, gdzie mieszkała służba
lub wartownicy, oraz stołownia. Baraki
są już częściowo rozebrane. Teren byłego obozu Stutthof z kompleksem swoich
budynków nie jest uporządkowany i we
właściwy sposób użytkowany”.

Decyzja władz
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We wrześniu 1946 roku premier Osóbka-Morawski przekazał ministrowi
rolnictwa postulaty byłych więźniów
z odręcznym nakazem pozytywnego załatwienia. Procedury i uzgodnienia zajęły następnych kilka miesięcy, wreszcie 6 marca 1947 roku starosta powiatu

gdańskiego powierzył teren byłego obozu Stutthof gdańskiemu PZBW. Co ważne, przekazanie miało charakter jednak
symboliczny, a nie prawny, gdyż nie sporządzono aktu przekazania własności.
Były obóz przedstawiał widok godny pożałowania – ludzie, natura i czas
zrobili swoje. Jak napisano w jednym
z raportów: „Wszędzie leżą bezładnie
rozrzucone drewniane części składowe
baraków, a także pozostałości, np. porozbijane kamionkowe rury kanalizacyjne, miski klozetowe i inne podniszczone
części instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych i elektrycznych. Na terenie obozu zewnętrznego pozostały nieusunięte
murowane ściany szczytowe baraków,
podmurówki itd., a cały teren zawalony jest poniszczonymi resztkami ścian,
dachów, wiązań dachowych itp., a także
zwałami żelastwa. Kilka baraków częściowo rozbitych pozostało na placu”.
W Ministerstwie Kultury i Sztuki zaczęły się procedury związane z uznaniem Stutthofu za Muzeum i Pomnik
Męczeństwa Narodu Polskiego. Już wtedy (wspólnie z byłymi więźniami) określono, że częścią muzealną będzie obszar
tzw. starego obozu wraz z krematorium
i komorą gazową. Resztę terenu związek
mógł przeznaczyć na własne potrzeby.
Mimo dziesiątek urzędniczych i szabrowniczych ciężarówek wywożących
od dwóch lat mienie na terenie poobozowym znajdowały się jeszcze setki

ÐÐPozostałości po rozebranych barakach nowego obozu, na pierwszym planie
istniejący do dziś barak administracyjny, dalej ogrodzenie byłego ogrodnictwa
obozowego, czerwiec–lipiec 1946 roku

elementów wyposażenia: szaf, stołów,
stołków, misek, armatury itp. Obszar nowego obozu i magazynów, gdzie budynki już rozebrano, zaczął zarastać lasem.

Prawie muzeum…
Związek od 1947 roku starał się zabezpieczyć pozostałości i teren Stutthofu:
zatrudniono kilku wartowników, zbierano rzeczy wartościowe, materiały
budowlane, porządkowano przestrzeń,
starając się ochronić ją przed dalszą dewastacją. Rozpoczęto nawet akcję gromadzenia relacji i pamiątek oraz uzgadniano koncepcję działania muzeum.
Zajęto się także gospodarczym wykorzystaniem terenu. Były obóz zarządzany przez jego dawnych więźniów miał
przynosić konkretny dochód ze sprzedaży materiałów budowlanych i produktów żywnościowych, miał się też stać
ośrodkiem wypoczynkowym dla członków związku, a nawet ośrodkiem kolonijnym. Wydaje się, że tej sferze działalności poświęcano w tamtym czasie
znacznie większą uwagę niż kreowaniu
funkcji muzealnej terenu. W końcu 1947
roku wydawało się, że wyścig o Stutthof
wygrali byli więźniowie, na arenę jednak wrócili urzędnicy i politycy.

Hasło: „zalesić”
Jeszcze w 1947 roku z pretensjami do terenu Stutthofu zaczęła występować Dyrekcja Lasów Państwowych. Leśnicy po
przejrzeniu i uporządkowaniu dokumentacji stwierdzili na początku 1948 roku
w piśmie do związku byłych więźniów,
że „teren byłego obozu koncentracyjnego Stutthof, powiat Gdańsk, został utworzony przez Niemców na terenie Nadleśnictwa Państwowego Stegna przez
wycięcie sześćdziesięciu kilku hektarów
lasu” i należy zatem formalnie do Państwowego Zasobu Lasów, w związku
z tym „decyzja Premiera i Ministra Rolnictwa były bezprawne, gdyż nie mogli
oni dysponować tym terenem”. Zgadzali
się co prawda na utworzenie muzeum na
małej części „swojego” terenu, jednak
pod warunkiem „przywrócenia właściwego rodzaju użytkowania, tj. zalesienia
całego pozostałego terenu”.
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W 1948 roku okazało się, że Lasy
Państwowe to bardzo silny uczestnik rywalizacji, wspierany przez kilka regionalnych urzędów budowlanych, które
wciąż widziały w Stutthofie rezerwuar
materiałowy. Koalicja „najpierw rozebrać, potem zalesić” ostatecznie zwyciężyła – w końcu 1948 roku związek
byłych więźniów (który nie miał udokumentowanego prawa własności terenu)
musiał zrzec się w umowie z DLP terenu, którym zarządzał. „Łaskawie” pozwolono mu tylko na opiekę nad częścią
starego obozu, który miał pełnić funkcje
muzealne. Szybko jednak nawet i ten
niewielki obszar formalnie przekazano
Ministerstwu Kultury i Sztuki – więźniowie stali się już tylko statystami.

Polityka i martyrologia
Tłem opisanych wyżej zmian była
zmieniająca się sytuacja polityczna
w Polsce. Rozpoczynający się stalinizm, konsolidacja i totalizacja władzy, zmiana akcentów propagandowych
miały wpływ także na byłych więźniów.
Związek byłych więźniów stopniowo
marginalizowano, a w 1949 roku włączono do organizacji kombatanckiej
sterowanej przez władze – Związku
Bojowników o Wolność i Demokrację. Od 1948 roku w oficjalnym nurcie
ówczesnych mediów zaczęto deprecjonować podkreślane wcześniej marty-

rologię i cierpienie tej grupy na rzecz
walki, bohaterstwa i internacjonalizmu
jej wybranych przedstawicieli – przeciętny więzień nazistowskiego kacetu
miał się przeistoczyć z osoby poniżanej,
zaszczutej i cierpiącej w bohaterskiego
członka obozowego ruchu oporu, który
każdego dnia i w każdej sytuacji walczył z okupantem, wyznając przy tym
określone ideały polityczne. Dla Stutt
hofu było to o tyle niebezpieczne, że
komuniści i działacze lewicowi stanowili nikłą część obozowej społeczności,
dominowali w niej zaś żołnierze AK,
Gryfa Pomorskiego i innych lokalnych
organizacji o charakterze narodowo-prawicowym, o których władza raczej
nie chciała wspominać.
Od początku 1949 roku dość intensywnie prowadzone dotąd prace Ministerstwa
Kultury i Sztuki w kierunku utworzenia Muzeum Martyrologii w Stutthofie
zaczęły tracić impet. Jak stwierdzono
w jednym z dokumentów, „w wyniku
wizji lokalnej dokonanej w Sztutowie
w lipcu br. stwierdzono, że część obozu
stanowiąca pomnik-muzeum martyrologii Polski znajduje się w straszliwym zaniedbaniu i w razie nieprzystąpienia do
natychmiastowego zabezpieczenia ulegnie całkowitej dewastacji”.
W kwietniu 1949 roku rozebrano
w majestacie prawa większość baraków
starego obozu – zostały zaledwie cztery,

Fot. Archiwum Muzeum Stutthof
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ÐÐZaniedbane baraki starego obozu w trakcie rozbiórki,
w oddali widać krzyż przy ruinach krematorium, 1949 rok

które stoją do dziś. Także rozpoczęty
konkurs studialny na pomnik nie został
zakończony, a w 1950 roku zlikwidowano w ogóle w ministerstwie Wydział
Pomników Walki i Męczeństwa. Nad
tematem muzeum w Stutthofie zapadła
– nieprzypadkowo – długa cisza, teren
byłego obozu zaczęto bowiem od 1950
roku oznaczać zakazem wjazdu, posterunkami i gryfem „tajemnicy państwowej”… Na teren byłej części esesmańskiej wkroczyło wojsko.

Koszary, plaża i „walka o pokój”
W 1949 roku, kiedy Lasy Państwowe
powtórnie zalesiały teren byłego obozu i gdy Ministerstwo Kultury i Sztuki
rozbierało ostatnie baraki, w murowanych budynkach części esesmańskiej
KL Stutthof rozlokowano dwie kompanie Wojsk Ochrony Pogranicza. Aż do
1958 roku kilkuset żołnierzy podległych
Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego (a potem Ministerstwu Spraw Wewnętrznych) mieszkało w byłej komendanturze obozu, ćwiczyło i strzelało na
placu przed nią. Przyległy do budynku
plac z kilkoma stojącymi jeszcze barakami poobozowymi traktowano jako magazyny i skład rupieci, dodatkowo nasadzając przed nimi rząd szybko rosnących
topoli. Żołnierze i dowodzący nimi oficerowie dość swobodnie traktowali teren,
na którym stacjonowali, w czasie jednej
z prac porządkowych między innymi
odcięli i zniszczyli schody i balustradę
Bramy Śmierci, które przeszkadzały im
w składowaniu drewna budowlanego.
Od końca lat pięćdziesiątych aż do
1962 roku na miejsce żołnierzy WOP
do byłej komendantury Stutthofu przyjeżdżali na wczasy pensjonariusze delegowani przez MSW. Najwyraźniej
wczasy, tańce i wypoczynek w cieniu
byłego obozu nie były dla nich niczym
niezwykłym…Wejść na teren byłego
obozu w celu zwiedzania (co było wówczas możliwe) można było przez furtkę boczną, przez las, omijając budynki
wojskowe oraz prywatne gospodarstwo
rolne, które zainstalowało się na środku dawnego obozu (w ogrodnictwie,
szklarniach i stajniach poobozowych).
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ÐÐDawna esesmańska część obozu – w tym czasie koszary WOP;
widać nasadzone drzewa i mur oddzielający ten teren od części
dostępnej do zwiedzania; fotografia z 1950 roku

W okresie stalinizmu skromna zachowana część byłego KL Stutthof, szczególnie ruiny krematorium, była areną
kilku wielotysięcznych zgromadzeń
w rodzaju wiecu poparcia apelu sztokholmskiego, Wiecu Obrońców Pokoju,
międzynarodowego zlotu kombatantów lub pochodu mieszkańców Sztutowa z okazji święta 1 Maja. Byli więźniowie Stutthofu tak naprawdę jednak
o obozie nie zapomnieli…

Odwilż i decyzja
Sprawa Stutthofu i właściwego upamiętnienia jego ofiar wróciła dopiero po
Październiku 1956 roku. Głównie dzięki cierpliwym działaniom i umiejętnej
ÐÐZlot młodzieży w 1962 roku
na terenie byłego obozu
koncentracyjnego Stutthof
był jedną z pierwszych inicjatyw
Muzeum Stutthof

polityce środowisku byłych więźniów
małymi krokami udało się nakierować
sprawę na właściwe tory. W 1959 roku
udało się zabezpieczyć i zrekonstruować budynek krematorium obozowego, w którym otwarto pierwszą skromną
ekspozycję historyczną. W 1961 roku
zapadła ostateczna decyzja polityczna
i finansowa w sprawie powstania Państwowego Muzeum Stutthof w Sztutowie. Co ciekawe, jej wydanie poprzedziła osobista zgoda premiera Józefa
Cyrankiewicza (jako wieloletni więzień Auschwitz miał on wiele zrozumienia dla sprawy) i kilkakrotne, wielogodzinne, często pozaprotokolarne
rozmowy z nim. Cyrankiewicz w odróżnieniu od swego poprzednika wydał
decyzje mające pokrycie prawne. Za-
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bezpieczeniem jako muzeum miała być
objęta tylko część terenu byłego obozu
(ok. 20 proc.), w tym cztery nierozebrane baraki, krematorium, komora gazowa
i część administracyjna. Pozostały obszar byłego obozu porastał już kilkumetrowy drzewostan nasadzony przez Lasy
Państwowe. Był też zajęty i wykorzystywany przez magazyny zbożowe lub
administrację mieszkań komunalnych.
Taki stan istnieje praktycznie do dzisiaj.
W wyścigu o Stutthof wygrała zatem polityka, choć było już to tylko
podzwonne aktywności urzędników,
którzy szybko i skutecznie zutylizowali
większość materialnych śladów byłego
obozu, więźniom jako statystom pozostała jedynie satysfakcja i symboliczne
upamiętnienie tego, co jeszcze zostało.
12 marca 1962 roku Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku
wydało decyzję o powołaniu muzeum
na miejscu byłego hitlerowskiego obozu
koncentracyjnego Stutthof. W maju 1968
roku nastąpiło uroczyste odsłonięcie Pomnika Walki i Męczeństwa. Kończyły się
w ten sposób lata zapomnienia, a duża
część Pomorzan, w tym byli więźniowie
i ich rodziny, poczuła ulgę i dumę, że niełatwa historia najnowsza regionu, której
Stutthof jest i będzie jeszcze długo nieodłącznym elementem, znalazła swoje
symboliczne uzewnętrznienie.
Wyścig o Stutthof trwa nadal, choć
nie toczy się w obszarze pozostałości
materialnych, lecz naszej pamięci. Pamiętajmy o symbolach, pamiętajmy
o Stutthofie.
Marcin Owsiński – historyk, kustosz muzealny, kierownik
Działu Oświatowego Muzeum Stutthof w Sztutowie; zajmuje się
m.in. badaniami nad funkcjonowaniem miejsc pamięci w świadomości społecznej, autor monografii Polscy więźniowie polityczni
w obozie Stutthof 1939–1945, redaktor i współautor publikacji
Pamiętamy, pamiętam… Pomorze Gdańskie i obóz Stutthof
1939–1945 (2012)

Pamiętamy, pamiętam… Pomorze
Gdańskie i obóz Stutthof 1939–1945
to pakiet materiałów dla szkół wszystkich szczebli. Zgromadzony materiał,
złożony z różnorodnych tekstów kultury, źródeł, opracowań i komentarzy
oraz scenariuszy zajęć lekcyjnych,
obejmuje zasięgiem tematycznym
historię Pomorza i jego mieszkańców w latach 1920–1945. Publikacja została wydana pod patronatem ministra edukacji narodowej, przy
wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej
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