
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Marka Martynowskiego i Jana Marię Jackowskiego 

na 34. posiedzeniu Senatu 

w dniu 6 czerwca 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego 

W przeddzień męczeńskiej śmierci arcybiskupa A. J. Nowowiejskiego (28 maja) udałem się wraz z grupą 

młodych osób na rajd rowerowy z Płocka do Działdowa, mazurskiego miasta z ciekawą przeszłością. Zrobiło 

się o nim głośno jednak dopiero wtedy, kiedy Niemcy rozpoczęli masowe wysiedlanie ludności z powiatów 

płockiego, sierpeckiego, mławskiego, ostrołęckiego. Działdowo dla ogółu wysiedlonych stało się obozem 

przejściowym w drodze do tak zwanej Generalnej Guberni, a dla wielu z nich – obozem karnym. Przez ten 

obóz przeszło około dwustu tysięcy ludzi, a blisko dziesięć tysięcy poniosło w nim śmierć po uprzedniej 

udręce fizycznej i moralnej. Wśród nich był wspomniany arcybiskup A. Nowowiejski, ale również biskup 

L. Wetmański, księża z powiatu płockiego, księża salezjanie z Płocka, ojcowie i bracia pasjoniści z Przasny-

sza. Obóz ten był miejscem wyrafinowanych tortur, w którym księży z góry skazywano na „wykończenie”. 

Warunki były tak ciężkie, że ci, którzy „nie spodziewali się prędkiego wypuszczenia z obozu, marzyli o le-

gendarnym naówczas Dachau”. Obóz znajdował się w odległości około pięciuset metrów od centrum miasta, 

przy końcu ulicy Grunwaldzkiej. 

Dzisiaj możemy zobaczyć tam kompletnie zniszczony budynek – powsadzane tam plastikowe okna pasują 

jak pięść do oka – ogrodzony siatką, bez dostępu dla zwiedzających ciekawych jego przeszłości. Obok po-

mnik z orłem – o zgrozo – bez korony, tak jakby czas się zatrzymał w głębokim PRL (pięć metrów od siedzi-

by Straży Miejskiej!).  

Stąd nasze pytanie: czy Pana ministerstwo, którego zadaniem jest między innymi „realizować nadzór nad 

sprawami upamiętnień grobów i cmentarzy wojennych, pomników zagłady”, zamierza w tej sprawie cokol-

wiek zrobić? Skoro w taki sposób mamy dbać o pamięć tych, którzy zostali tu pomordowani, nie wróżymy 

nam świetlanej przyszłości. 

Z poważaniem 

Marek Martynowski 

Jan Maria Jackowski 




