
NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI 2014 r.

Zakończono uroczystości związane z 14 czerwca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar
Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych oraz 74. rocznicy pierwszego transportu
polskich więźniów politycznych do KL Auschwitz. 

  

Jak co roku od 15 lat w dniu 14 czerwca 2014 roku na terenie Państwowego Muzeum
Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu odbyła się główna część uroczystości 14 czerwca tj. 74.
rocznicy deportacji pierwszego transportu polskich więźniów politycznych do KL Auschwitz i
Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych. Mszę świętą
odprawioną w byłym obozie Auschwitz I na dziedzińcu przed Blokiem 11 celebrował biskup
bielsko-żywiecki Roman Pindel.      

  

 

  

W homilii podkreślił, że stając przed ołtarzem, uświadomił sobie, iż po raz pierwszy odprawia
eucharystię w miejscu kaźni taki wielu ludzi, podkreślając że „Sprawujemy ją dla upamiętnienia
początku obozu, pierwszych więźniów, którzy tu przybyli
”.

  

 

  

Biskup wspominał również ofiary niemieckich obozów koncentracyjnych, z terenów północnych i
zachodnich Rzeczypospolitej „Zginęło bardzo wielu przedstawicieli inteligencji, nauczycieli,
duchownych z takich diecezji jak poznańska czy obecna pelplińska. Zginęło do 70 proc.
duchownych, bo byli Polakami i zagrażali planom politycznym, które miała Rzesza wobec
Polaków "

  

 

  

W sposób szczególny wyróżnił postać zgładzonego w niemieckim obozie Dachau
włocławskiego biskupa pomocniczego św. Michała Kozala [1]  „To dobry głos dla nas na tę
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uroczystość. On prowadzi nas w kierunku eucharystii () nie w czasie pokoju, ale wojny.
Przeżywał ją jako pragnienie i wezwanie do jedności pomimo różnic, odmienności narodowych i
wrogości ” – powiedział.

  

 

  

Biskup zachęcał do dziękowania Bogu za życie i świadectwo tych, którzy w tym obozie
przeżywali próby swej wiary. Wezwał też, by polecać Bogu ofiary obozu i ocalałych: „Bóg
miłosierny patrzy podobnie jak patron dnia dzisiejszego, który patrzy na nas uczestniczących w
tej Eucharystii i schyla się ze swoim miłosierdziem. Bo taka jest odpowiedź Boga na nasze
biedy, nieszczęście, śmierć, cierpienie i nasze rozterki
”

  

 

  

Na zakończenie mszy św. Prezes ChSRO Grzegorz Rosengarten odczytał list marszałek Sejmu
Ewy Kopacz skierowany do uczestników uroczystości 14 czerwca, w którym czytamy „Pragnę w
symboliczny sposób uczcić pamięć pomordowanych i pochylić głowę w hołdzie nad ich
prochami. Nikt z nas żyjących po wojnie nie jest w stanie wyobrazić sobie bezmiaru cierpienia i
pogardy, jakich doświadczyli więźniowie Auschwitz. W 1940 roku ruszyła machina zagłady. W
zamierzeniach jej twórców nikt nie miał prawa przeżyć, a tym bardziej ci, którzy sprzeciwiali się
hitlerowskiemu najeźdźcy
”.

  

Wraz z biskupem diecezji bielsko-żywieckiej modlili się księża diecezjalni oraz zakonnicy z
dekanatu oświęcimskiego. Podczas mszy św. wystąpiła tradycyjnie orkiestra górnicza z KWK
„Piast” oraz po raz pierwszy chór „Jutrzenka” z parafii przy Parafii Narodzenia Św. Jana
Chrzciciela w Bojszowach, który w 2013 roku obchodził 100 lecie założenia. Założycielem chóru
był Jan Jęczmyk późniejsza ofiara KL Auschwitz. Przedstawiciele chóru „Jutrzenka”: Dorota
Wróbel Prezes chóru i Augustyn Czarnynoga wręczyli medale, a także wydane z okazji 100
lecia jubileuszową publikację ukazującą historię chóru, następującym gościom honorowym
obchodów:
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Jerzy Bogusz - były więzień KL Auschwitz nr 61

  

Józef Paczyński - były więzień KL Auschwitz nr 121

  

Tadeusz Sobolewicz - były więzień KL Auschwitz nr 23053

  

Biskup Roman Pindel - ordynariusz Diecezji - Bielsko Żywieckiej

  

Janusz Chwierut - Prezydent Oświęcimia

  

Józef Krawczyk - Starosta Oświęcimski

  

Andrzej Drogoń - Dyrektor katowickiego oddziału IPN

  

Michał Tyrpa - Prezes Fundacji Paradis Judeaorum

  

Stanisław Ślimak - Wójt Gminy Szaflary

  

Jolanta Kolczyńska - Zawadzka - powstaniec warszawski, założyciel ChSRO

  

Piotr Spyra - Wicewojewoda Śląski
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Jan Gąsienica - Walczak - Radny Miasta Zakopane

  

 

  

Nad oprawą i przebiegiem mszy św. czuwał ks. Józef Niedźwiecki, proboszcz Parafii
Maksymiliana Kolbe w Oświęcimiu. Następnie uczestnicy uroczystości oddali hołd ofiarom
obozu składając kwiaty i zapalając znicze pod Ścianą Straceń. Tą część uroczystości
poprzedziło wystąpienie byłego więźnia KL Auschwitz Tadeusza Sobolewicza nr obozowy 23
053 (poniżej).

  

 

  

Przemówienie byłego więźnia Kl Auschwitz musiało być nagłaśniane przy pomocy przenośnego
głośnika, gdyż tradycyjnie Dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz - Biorkenau P.M.A.
Cywiński
odmówił ustawienia nagłośnienia tłumacząc przestrzeganiem w tym miejscu strefy ciszy (!).

  

 

  

Druga część obchodów odbyła się przed budynkiem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Oświęcimiu tzw. „Monopolem”, do którego 14 czerwca 1940 roku trafili pierwsi polscy
więźniowie polityczni.

  

 

  

Pod tablicą upamiętniającą pierwszy transport wystąpił Dyrektor IPN / Oddział Katowice dr
Andrzej Drogoń,
który za skandaliczne uznał fakt, że pomimo upływu prawie 69 lat od czasu zakończenia II
wojny światowej, nie podjęto należyty starań, aby wszystkim ofiarom niemieckiego najeźdźcy
przywrócono imię i nazwisko. Z kolei wicewojewoda śląski Piotr Spyra, podkreślając wagę
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dbania o pamięć 14 czerwca, apelował aby przeciwstawiać się relatywizowaniu
odpowiedzialności za zbrodnie popełnione w czasie II wojny światowej, by w przyszłości nie
mylono ofiar z oprawcami.

  

 

  

Michał Tyrpa - Prezes Fundacji Paradis Judeaorum podkreślił, że uroczystości 14 czerwca nie
mogą pozostać lokalnym wydarzeniem oraz że uczestnictwo w uroczystościach polskich
decydentów jest ich obowiązkiem i stanowi element polskiej racji stanu. Podsumował również
przebieg i skuteczność przeprowadzonej przez Niego akcji medialnej w Internecie na rzecz
powszechnego udziału w uroczystościach polskich polityków i parlamentarzystów.

  

 

  

Wójt Gminy Szaflary Stanisław Ślimak w niezwykle emocjonalnym wystąpieniu zaapelował do
nieobecnego Rektora i władz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, by zlikwidowana ich
jednostronną decyzją Izba Pamięci Pierwszego Transportu Polskich Więźniów Politycznych
została przywrócona i znalazła swoje miejsce w dotychczasowych pomieszczeniach
historycznego budynku, przypominając wolę byłych więźniów i trud środowisk więźniarskich i
ich rodzin w jej zorganizowanie.

  

 

  

Wśród uczestniczących w obchodach 14 czerwca byłych więźniów KL Auschwitz był: Jerzy Bog
usz nr 61 (Kraków)
oraz 
Jerzy Paczyński nr 121 (Kraków)
. Niestety, pomimo wyrażanej chęci i wcześniejszych deklaracji między innymi z powodu
słabego stanu zdrowia, w tegorocznych uroczystościach nie mogli uczestniczyć pozostali żyjący
więźniowie pierwszego transportu do KL Auschwitz: 
Kazimierz Zając nr 261
(Brzesko), 
Józef Stós nr 752
Kraków), 
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Zbigniew Tryczyński nr 276
(Kraków), 
Stanisław Szpunar nr 131
(Rzeszów), 
Wojciech
Drewniak nr
415 (Wadowice) i 
Kazimierz Albin
nr 118
(były Prezes Towarzystwa nad Oświęcimiem).

  

 

  

Wszyscy przekazali organizatorom łączność z organizatorami i uczestnikami obchodów.
Życzmy Im dużo zdrowia i jeszcze wielu lat aktywnego życia.

  

 

  

Uroczystości zakończyły się poczęstunkiem podczas którego uczestnicy podpisywali się pod
Listem otwartym w sprawie niepamięci o 14 czerwca.

  

 

  

Zarząd Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich dziękuje wszystkim
uczestnikom za uczestnictwo i danie świadectwa pamięci o Polakach w Auschwitz, jak ty
wszystkim którzy przyczynili się do wzbogacenia i uświetnienia tegorocznych uroczystości, a w
szczególności tym bezpośrednio zaangażowanym w ich organizacje tj: harcerzom ZHP z Hufca
Oświęcim, Panu Markowi Tarnowskiemu Naczelnikowi Wydziału Promocji Urzędu Miasta
Oświęcim, ks. Proboszczowi Józefowi Niedźwieckiemu, orkiestrze górniczej KWK „Piast” oraz
chórowi „Jutrzenka”.
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Niestety z przykrością musimy stwierdzić, że praktyka Piotra Cywińskiego - Dyrektora PMAiB
bojkotowania od wielu lat uroczystości organizowanych przez ChSRO jest zaraźliwa, gdyż
podobnie jak on, również przedstawiciele Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w
Oświęcimiu im „Rotmistrza W. Pileckiego” w tym roku postanowili złożyć kwiaty pod
ufundowaną przez ChSRO tablicą upamiętniającą deportację pierwszego transportu polskich
więźniów politycznych do KL Auschwitz znajdującą się na frontonie uczelni, w godzinnach
porannych, przed rozpoczęciem się uroczystości!

  

 

  

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy nad organizacją przyszłorocznych obchodów
75. rocznicy deportacji pierwszego transportu polskich więźniów politycznych do KL Auschwitz.
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