
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI O OFIARACH HOLOKAUSTU 
 
 
27 stycznia 2016 r. na terenie dawnego niemieckiego obozu KL Auschwitz-Birkenau 
odbyła się ceremonia upamiętniająca 71. rocznicę wyzwolenia jego więźniów. 
Hasłem wiodącym uroczystości były: „Powroty”. Po wyzwoleniu niemieckiego obozu 
KL Auschwitz-Birkenau pozostało w nim ponad 7000 skrajnie wykończonych 
więźniów. 
 
Jako Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu w dniach od 27.01.16 do 
29.01.16 zorganizowaliśmy także modlitwę w niektórych podobozach KL Auschwitz-
Birkenau, takich jak Pławy, Harmęże, Budy-Bór, Rajsko i Monowice. Krew niewinnie 
zamordowanych tam więźniów Żydów oraz innych narodów ciągle donośnym głosem 
woła o pomstę do Boga, który nie zapomniał wołania tych ofiar oraz ich przelanej 
niewinnej krwi. „Bo mściciel krwi pamiętał o nich, nie zapomniał wołania ubogich”. Ps. 
9,13 
 
Pamiętając o wszystkich ofiarach, w sposób szczególny wspominaliśmy ludzi, którzy 
mimo ogromnej traumy, podjęli próbę powrotu do normalnego życia. Jedni wracali do 
rodzin i do zrujnowanych miast. Inni próbowali odtworzyć normalne życie po piekle 
zagłady, jednak piętno Auschwitz pozostało w ich pamięci i sercach do końca ich 
życia. 
 
Główne uroczystości rozpoczęły się w o godz. 12.30 w budynku tzw. „Sauny” na 
terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. Zgromadzonych tam uczestników swoją 
obecnością zaszczyciło około 80 byłych więźniów byłego niemieckiego obozu 
Auschwitz. „To nie tylko muzeum, nie tylko upamiętnienie, to ostrzeżenie” – 
powiedział obecny na uroczystości prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej 
Duda. O godz. 14.00 przy Pomniku Ofiar zostały odmówione  wspólne modlitwy 
chrześcijan i Żydów, po których byli więźniowie oraz prezydent Polski i uczestnicząca 
w uroczystościach prezydent Chorwacji, Kolinda Grabar-Kitarović, postawili znicze na 
Pomniku Ofiar Obozu.  
 
Od 1940 r. do 1945 r. w założonym przez Niemców obozie koncentracyjnym i obozie 
zagłady Auschwitz-Birkenau życie straciło około 1,1 mln ludzi. Ponad 90% ofiar 
stanowili Żydzi przywożeni tu z różnych krajów znajdujących się pod okupacją 
niemiecką. Decyzją Zgromadzenia Ogólnego ONZ dzień 27 stycznia, rocznica 
wyzwolenia więźniów KL Auschwitz-Birkenau, obchodzony jest jako Międzynarodowy 
Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. 
 


