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Auschwitz - Birkenau dla całego świata  synonim bezprzykładnego ludobójstwa dokonanego
przez niemieckich  narodowych socjalistów. W imię obłąkańczej ideologii zwożono do tego 
największego obozu na zagładę setki tysięcy ludzi z całej okupowanej  przez hitlerowców
Europy. Tematyką tą, a przede wszystkim próbą  wyjaśnienia przyczyn powstania Auschwitz
zajmowali się naukowcy różnych  dyscyplin, politycy, teolodzy. Do dzisiaj jednak wciąż aktualne
jest  pytanie: jak to było możliwe, że w sercu cywilizowanej Europy mogło  dojść do tej zbrodni?
Niezbędna jest zatem stała refleksja i zaduma nad  tą historią, która winna być ostrzeżeniem
dla potomnych. Auschwitz  ukazuje bowiem, do czego prowadzi rasizm, fanatyzm, brak
tolerancji,  nienawiść. Do rzetelnych refleksji nad przeszłością niezbędna jest  wiedza
historyczna o ludziach i zdarzeniach. Należy przypomnieć, iż  Konzentrationslager Auschwitz
założono w 1940 roku w celu więzienia w  nim obywateli polskich, głównie z Górnego Śląska.
Pierwszy transport  przywieziono do obozu w dniu 14 czerwca 1940 roku. Znajdowało się nim 
728 Polaków- więźniów politycznych. Przez pierwsze półtora roku właśnie  Polacy stanowili
przeważającą liczbę wśród osadzonych. W dniu 27  kwietnia 1942 roku przywieziono do KL
Auschwitz pierwszy transport  polskich kobiet. Symbolem cierpienia Polaków stał się
Maksymilian Maria  Kolbe, polski franciszkanin, który oddał życie za współwięźnia,  wyniesiony
na ołtarze przez papieża Jana Pawła II. Innym tragicznym  rozdziałem w historii obozu był los
sowieckich jeńców wojennych. Niemal  wszyscy spośród nich zostali zamordowani w bestialski
sposób.

  

Od 1942 r. zgodnie z decyzjami podjętymi  na konferencji w Wannsee, deportowano do
Auschwitz, głównie zaś do  Birkenau, Żydów z całej Europy. Naród ten został skazany przez 
hitlerowców na całkowitą zagładę biologiczną. Większość z Żydów  przywieziona do obozu
oświęcimskiego zginęła w komorach gazowych  Birkenau. Na terenie obozu w Birkenau
utworzono w 1943 roku tzw.  „Zigeunerlager”, do którego zwożono Cyganów z podbitych
krajów. Epilog  ich tragicznego losu nastąpił w dniu 2 sierpnia 1944 roku, kiedy  pozostałych
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jeszcze przy życiu zabito w komorze gazowej w Birkenau. Obóz  Auschwitz - Birkenau został
oswobodzony 27 stycznia 1945 roku.

  

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin  Oświęcimskich, założone z inicjatywy byłych polskich
więźniów  niemieckiego obozu KL Auschwitz, skupia osoby zainteresowane tematyką 
obozową, rodziny i byłych więźniów tego obozu. Oddając hołd wszystkim  ofiarom chcemy, aby
pamięć o dziesiątkach tysięcy naszych braci i sióstr  nie była przedmiotem przetargów i
spekulacji, lecz miała godny  charakter. Od ponad 12 lat realizujemy swoje podstawowe cele
statutowe  zmierzające do upamiętniania miejsca, w którym straciło życie blisko  1.100.000
istnień ludzkich różnych narodowości.
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