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Książkę dr Danuty Drywa można nabyć w Muzeum Stutthof

Jesień 1939 r. – budowa pierwszych baraków obozu 
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Ekshumacja grobu ofi ar egzekucji z 22 marca 1940 r.

W 1947 r. i w 1979 r. odnaleziono w lesie w odległości 2,5 km od obozu Stutthof groby 
zamordowanych działaczy Polonii Gdańskiej i działaczy Plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach.
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Przestrzelona z tyłu czaszka i ziemia z miejsca egzekucji

Skromny kamień upamiętnia miejsce w lesie, gdzie odbyły 
się egzekucje 11 stycznia i 22 marca 1940 r.

Ziemia z miejsca egzekucji Bł. Księży Mariana Góreckiego, 
Bronisława Komorowskiego, Franciszka Góreckiego oraz 
ziemia i prochy ze stosu całopalnego gdzie spalono ciało 
Błogosławionej S. Julii Stanisławy Rodzińskiej
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13 czerwca 1999 r. Papież 
Polak Jan Paweł II wyniósł 
na ołtarze świętych Kościo-
ła Katolickiego 108 Polaków 
- Męczenników, a wśród nich 
3 zamordowanych w lesie 
koło  obozu KL Stutthof na-
szych księży z Gdańska: Bło-
gosławionego Ks. Bronisława 
Komorowskiego, Błogosła-
wionego Ks. Mariana Górec-
kiego, Błogosławionego Ks. 
Franciszka Rogaczewskiego.
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Obraz Bł. Ks. Bronisława Komorowskiego - autor Anna Kola-
sińska
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Cmentarz ,,Zaspa". Grób Mieczysława Czyżewskiego - wydaw-
cy, właściciela drukarni w WMG, syna Józefa Czyżewskiego 
Prezesa Polonii Gdańskiej
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O swoim dziadku wspomina wnuk Leszek Czyżewski - przedsiębiorca budowlany 
z Torunia. 
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imienia swojego bohatera
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Działaczy Polonii Gdańskiej

Jeśli  zapomnę  o  nich,  Ty,  Boże  na  niebie,  Zapomnij  o  mnie
Adam Mickiewicz

Zdjęcia pomordowanych działaczy Polonii Gdańskiej znajdujące się w Muzeum Stutthof

Zginęli  za  Polskę
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