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Obchody 64. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego KL Stutthof

W sobotę, 9 maja br. szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Aleksander Szczygło
wziął udział w obchodach 64. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego KL Stutthof.

Uroczystości odbyły się przed Pomnikiem Walki i Męczeństwa Muzeum KL Stutthof w Sztutowie. Na obchody
przybyli więźniowie obozu z różnych regionów Polski, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych
województwa pomorskiego oraz społeczeństwo Ziemi Pomorskiej. Asystę honorową wystawiła Kompania
Reprezentacyjna MW.

W swoim przemówieniu szef BBN,  podkreślił, że Sztutowo jest dla mieszkańców Pomorza miejscem szczególnym,
a uroczystościami 64. rocznicy wyzwolenia KL Stutthof dajemy wyraz  szacunku dla naszej  historii oraz
jej uczestników. ,,Wydarzenia te były i są traumatycznym doświadczeniem dla całej społeczności tego regionu.
Wobec takiego okrucieństwa, wobec ogromu bólu i śmierci nic nie pozostaje jak dawniej. Pamięć o wieloletniej
tragicznej historii tego obozu jest żywa w naszym społeczeństwie. To co wydarzyło się przez lata w obozie,
pozostanie nam bliskie, jako nasza przeszłość, doświadczenie i tożsamość. Męka i śmierć zamordowanych w
obozie nie były nadaremne i nie uległy zapomnieniu.” - powiedział Aleksander Szczygło.
 
Podczas uroczystości szef BBN złożył także wieniec pod Pomnikiem Walki i Męczeństwa oraz kwiaty pod tablicą
pamiątkową ku czci białoruskich ofiar obozu KL Stutthof, którą  w obecności szefa BBN odsłonił konsul Białorusi w
Gdańsku Rusłan Jesin i dyrektor Piotr Tarnowski. Szef BBN  współuczestniczył także we wręczeniu dyrektorowi
Piotrowi Tarnowskiemu oraz starszemu kustoszowi Muzeum Danucie Drywie medali ,,Pro Memoria” przyznanych
przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
 
W trakcie obchodów, odbywały się imprezy towarzyszące. Między innymi XIV Żuławski Sztafetowy Bieg Pamięci
Narodowej, w którym zwycięskim drużynom w kategorii szkół gimnazjalnych i podstawowych szef BBN wręczył
puchary oraz dyplomy.
Po zakończeniu obchodów szef BBN spotkał się w Zespole Szkół im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie z
dyrekcją i młodzieżą  szkół ze:  Sztutowa, Garczegorza, Redkowic oraz Rozłazina, którym wręczył flagi państwowe
z okolicznościowymi listami.
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