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Uroczystości w Oświęcimiu i Harmężach
Uroczystości rozpoczęło złożenie zniczy pod Ścianą Śmierci na dziedzińcu bloku 11 w byłym
obozie Auschwitz I. Główna część obchodów miała miejsce przy budynku tzw. Lagerhausu,
który podczas wojny wykorzystywany był przez esesmanów jako magazyn. Niedawno
wojewoda małopolski przekazał go w darowiźnie powiatowi oświęcimskiemu. Starostwo
zamierza utworzyć tam muzeum poświęcone polskim mieszkańcom okolic, którzy w czasie
wojny nieśli pomoc więźniom Auschwitz. Niektórzy z nich angażowali się również w działanie
przyobozowego ruchu oporu. Specjalny list intencyjny w tej sprawie podpisali wicepremier
prof. Piotr Gliński i starosta oświęcimski Zbigniew Starzec.

– Obóz Auschwitz-Birkenau to miejsce uświęcone krwią ponad miliona niewinnych ofiar,
ludzi, po których została pustka w sercach kochających ich rodzin i bliskich – mówiła
premier Beata Szydło. Podkreśliła, że pamiętamy także o odwadze tych, którzy z oddaniem i
narażeniem życia swego i swych rodzin nieśli pomoc więźniom. – Nie możemy zapomnieć o
dzielnych mieszkańcach okolicznych miasteczek i wiosek, którzy dzielili się z więźniami
obozu chlebem i wiarą w lepsze jutro. Ratując życie innym, stawali ramię w ramię. Nie
zwracali uwagi na sympatie polityczne, ideologiczne zapatrywania czy wyznanie.
Najważniejszy był dla nich człowiek i jego losy. Te fakty trzeba pokazywać, bo w tamtych
mrocznych czasach nie brakowało ludzi dobrej woli i dziś chcemy ich uhonorować.

W Centrum św. Maksymiliana w Harmężach, gdzie prezentowana jest wystawa prac
autorstwa więźnia pierwszego transportu nr 423 Mariana Kołodzieja „Klisze pamięci.
Labirynty”, odprawiono uroczystą mszę świętą, której przewodniczył biskup Roman Pindel,
ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej. Po mszy goście zwiedzili wystawę. Ich
przewodnikiem był o. Piotr Cuber.

14 czerwca 1940 r. Niemcy skierowali z więzienia w Tarnowie do obozu Auschwitz grupę 728
Polaków. Wśród nich byli żołnierze kampanii wrześniowej, członkowie podziemnych
organizacji niepodległościowych, gimnazjaliści i studenci, a także niewielka grupa polskich
Żydów. Data ta uznawana jest za początek funkcjonowania obozu. Decyzją Sejmu RP 14
czerwca obchodzony jest jako Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich
Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.

Organizatorami obchodów było Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Jednym ze
współorganizatorów była Gmina Oświęcim.

