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Szanowny Panie Prezydencie, 

 
W najbliższą sobotę, 12 marca, mija 71. rocznica „wyzwolenia” Naszego miasta spod 

okupacji niemieckiej. Dzień 12 marca 1945 roku w pamięci wielu wejherowian nie jest jednak 
postrzegany jako radosne wydarzenie. Pamiętać należy, że wraz z nadejściem Armii Czerwonej 
nadszedł czas wielu krzywd, które doznali ówcześni mieszkańcy Wejherowa. 

Z dezaprobatą obserwujemy coroczne działania władz samorządowych, które mają 
upamiętnić te wydarzenia poprzez oddawanie czci żołnierzom sowieckim. Takie przedstawianie 
tego dnia to nic innego jak zapominanie o okropieństwach, których dopuszczali się żołnierze 
radzieccy po wkroczeniu do Wejherowa. Jako mieszkańcy Wejherowa musimy pamiętać, że wraz 
z „wyzwoleniem” miasta nadszedł czas gwałtów na setkach kobiet, mordowania niewinnych ludzi 
oraz licznych grabieży. W krótkim okresie po „wyzwoleniu” zostało również podpalonych wiele 
domów.  

Wspominanie w sposób bezrefleksyjny tych wydarzeń i przedstawianie wojsk sowieckich 
jako „wyzwolicieli” niosących wolność jest niczym innym jak brakiem poszanowania pamięci 
o ówczesnych mieszkańcach Naszego miasta. Wejherowianie po wkroczeniu do miasta Armii 
Czerwonej doznali z ich strony wielu krzywd, bądź byli tego naocznymi świadkami. 

Wyrażamy zatem swój sprzeciw wobec organizowania przez władze samorządowe 
oficjalnych obchodów tak zwanego „wyzwolenia” Wejherowa przez Armię Czerwoną. Dzień ten 
nie powinien być powielaniem święta zapoczątkowanego w okresie władzy ludowej, a rzetelną 
refleksją nad wydarzeniami z marca 1945 roku. 
 Z ubolewaniem przyjmujemy również fakt, że w ślad za władzami samorządowymi 
podążają szkoły, w których uczniowie otrzymują niepełny, bądź mylny obraz historii Naszego 
regionu. Taki przekaz historyczny kreuje w oczach młodych ludzi obraz żołnierzy sowieckich jako 
„przyjaciół” i „wyzwolicieli”. 

Mając na uwadze wszystkie cierpienia, jakich doznali mieszkańcy Wejherowa w marcu 
1945 roku, apelujemy o nieorganizowanie przez Pana Prezydenta i Gminę Miasta Wejherowa 
corocznych obchodów rocznicy „12 marca” jako rocznicy „wyzwolenia” Naszego miasta. 
Proponowaną przez nas alternatywą jest przeprowadzanie w szkołach, z pomocą nauczycieli 
historii, zajęć mających na celu przedstawienie w sposób rzetelny wydarzeń z tamtego okresu 
oraz upamiętnienie mieszkańców Wejherowa zamordowanych, zgwałconych, ograbionych, 
a także tych, którzy byli przetrzymywani w obozie pracy w okolicach ul. Granicznej.  
 

Z poważaniem, 
  Członkowie RS Dla Wejherowa 

Do wiadomości:         
1. Dziennik Bałtycki 
2. Twoja Telewizja Morska 
3. Express Powiatu Wejherowskiego 
4. Norda FM 
5. Radio Kaszëbë 

  


