77. rocznica pierwszego transportu więźniów do Auschwitz.
Minęły obchody 77. rocznicy pierwszej deportacji Polaków do niemieckiego obozu
Auschwitz. W głównej części obchodów, która rozpocznie się w południe przy
budynku zwanym Lagerhaus, w pobliżu byłego obozu, uczestniczyła premier Beata
Szydło. W tym ważnym momencie premier Beata Szydło powiedziała, że "dla zbrodni
nienawiści nigdy nie będzie usprawiedliwienia, dlatego ważne jest przekazywanie
prawdy o tych wydarzeniach". - Do nas należy przypominanie, kto był katem, a kto
ofiarą. Musimy bronić prawdy - podkreśliła.Jedna z byłych więźniarek, która
uczestniczyła w uroczystościach Auschwitz powiedziała: - Przykro mi, że jestem
jedyną byłą więźniarką, ale - niestety - wielu z nas nie może tu już być – powiedziała
Zdzisława Włodarczyk. - Spójrzcie, co się dzieje na świecie. Stale nienawiść. Polityka
powinna jednak łagodzić, by nie dopuścić do wojny. Ja się boję. Wasze pokolenie na
szczęście nie wie, co to znaczy zniszczony dom, spalone wszystko, odebrani rodzice.
Już potem nie ma rodziny. Zostaje samotność - dodała była więźniarka. Podczas
uroczystości przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i starostwa oświęcimskiego podpisali list intencyjny w
sprawie powołania Muzeum „Sprawiedliwi spod Auschwitz”. Placówka ma upamiętnić mieszkańców Oświęcimia i okolicy, w tym
żołnierzy AK z oddziału Sosienki, którzy nieśli pomoc więźniom obozu. Premier Beata Szydło podziękowała obecnemu na uroczystości
ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego Piotrowi Glińskiemu oraz lokalnym władzom za podjętą decyzję o budowie muzeum.
– Muzeum Sprawiedliwi spod Auschwitz, które tu powstanie będzie świadectwem o bohaterach. O ludziach dobrych i przyzwoitych.
Bardzo cieszę się, że znajdują się w nim historie konkretnych osób, konkretnych rodzin, żyjących tutaj na tej ziemi. Do nas należy
przypominanie o tym, kto był katem, kto ofiarą, kto bohaterem, a kto oprawcą. Musimy upominać się i bronić prawdy – podkreśliła
premier Beata Szydło.
– Jak mówił śp. prezydent Lech Kaczyński komentując losy II wojny światowej: to, co się stało w Auschwitz było zorganizowane przez
ówczesne państwo niemieckie – III Rzeszę. I trzeba o tym pamiętać, bo nie zawsze ten, kto ma siłę, ma rację. Musimy wyciągać wnioski
z tego, co się wówczas stało – dodała. Premier Beata Szydło podkreśliła, że wielkim i ważnym zadaniem dla klasy politycznej jest to, by
tak straszliwe wydarzenia, jak te, które miały miejsce w Auschwitz, a także innych miejscach kaźni nigdy więcej się nie powtórzyły.
14 czerwca 1940 r. do Auschwitz Niemcy przywieźli 728 Polaków z więzienia w Tarnowie. Stali się pierwszymi więźniami obozu. Data
ich deportacji uważana jest za moment, w którym Auschwitz rozpoczęło działalność. Współcześnie 14 czerwca obchodzony jest
Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.
Jako Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu w pełni popieramy stanowisko pani Premier Beaty Szydło w tej sprawie.
Jesteśmy wdzięczni za słowa, które padły w jej przemówieniu, a które przedstawiają prawdę o Auschwitz oraz niemieckiej
okupacji w czasie II wojny światowej.
Wystąpienie premier Beaty Szydło można obejrzeć wpisując do wyszukiwarki internetowej na następujący link :
https://www.tvp.info/32829602/premier-mord-w-obozach-koncentracyjnych-pozostawil-pientno-na-losach-swiata
Notatka opracowana na podstawie informacji zamieszczonych na: www.polskieradio.pl oraz www.tvp.info.pl

