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Wejherowo – Obelisk i tablice pamiątkowe ku czci ofiar masowych
egzekucji

Historia

  

Od września 1939 r. do kwietnia 1940 r. na obszarze 250 ha w Puszczy Darżlubskiej pod Piaśnicą, w odległości ok. 10 km od
Wejherowa, po lewej stronie szosy do Krokowej dokonano wielokrotnych masowych egzekucji przeciwników reżymu
hitlerowskiego. Częściowa identyfikacja ofiar umożliwiła ich podział na kilka grup [dotychczas ustalono personalia jedynie ok.
300 osób]. W okolicach Piaśnicy wymordowano: ok. 2 tys. Polaków i Żydów, przeważnie obywateli polskich z powiatu
morskiego, kartuskiego i kościerskiego oraz Wolnego Miasta Gdańska, przedstawicieli wszystkich warstw społecznych,
zaangażowanych w działalność polityczną, społeczną, oświatową, kulturalną, religijną czy sportową; zginęło najwięcej
duchownych, nauczycieli, urzędników administracji [państwowej i samorządowej], funkcjonariuszy policji i straży granicznej,
leśników, lekarzy, prawników oraz przedsiębiorców; ok. 10 tys. Żydów, Czechów, Niemców [i prawdopodobnie także polskich
robotników sezonowych, których wojna zastała w Niemczech], niejednokrotnie całych rodzin, nawet z małymi dziećmi,
przywożonych pociągami z różnych regionów Trzeciej Rzeszy; ok. 2 tys. psychicznie chorych [w ramach akcji eutanazji],
przetransportowanych głównie z zachodniopomorskich zakładów leczniczych w Stralsundzie, Ükermünde, Treptow i
Lęborku. Ogółem w Piaśnicy zamordowano ok. 12-14 tys. ludzi. Dotychczasowe badania dowodzą, że okolice Piaśnicy są
największym miejscem masowych egzekucji na Pomorzu. W sierpniu i wrześniu 1944 r. na miejsce pochówku zamordowanych
sprowadzono więźniów z KL Stutthof. Musieli oni wydobywać i palić szczątki ofiar. Wykonujących te prace więźniów Niemcy
wymordowali i spalili. Bezpośrednia odpowiedzialność za zbrodnię piaśnicką obciąża funkcjonariuszy SS-Wachsturmbann
„Eimann” [pod dowództwem Kurta Eimanna], Einsatzkommando 16 [pod dowództwem Richarda Trögera], "Selbstschutzu"
[pod dowództwem G. Bambergera i Heinza Lorentza].  

 W październiku 1946 r. dokonano ekshumacji szczątków z 35 zbiorowych mogił.  

Paweł Kosiński

   

Pamięć

  

     

W pobliżu miejsca egzekucji w 1955 r. ustawiono kamienny obelisk z czterema kamiennymi tablicami pamiątkowymi. 

Paweł Kosiński
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Informacje praktyczne

Wejherowo – Obelisk i tablice pamiątkowe ku czci ofiar masowych egzekucji

Dojazd: Wielka i Mała Piaśnica znajduje się ok. 8 km na północ od Wejherowa; dojazd drogą 217, a następnie drogą gruntową.
Wejherowo, Polska   
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