
SPOTKANIE MODLITEWNO-POKUTNE W GOLESZOWIE 

 

          W dniu 5 grudnia Stowarzyszenie Służba Szalom uczestniczyło w 
spotkaniu modlitewno-pokutnym w Goleszowie, gdzie w miejscowej 
cementowni znajdował się podobóz Auschwitz- Birkenau. W spotkaniu tym 
uczestniczyło kilkadziesiąt osób, które miały na sercu to, co się tu stało przed 
siedemdziesięciu laty. W temat i dramaturgię tego miejsca wprowadził nas 
emerytowany nauczyciel, Paweł Stanieczek, po wykładzie którego wszyscy 
zebrani w ,,Izbie Oświęcimskiej” obejrzeli dokumentalny film ukazujący życie i 
męczeństwo więźniów, którzy tu pracowali. Uczestnicy spotkania mogli 
dowiedzieć się, że warunki panujące w goleszowskim podobozie były znacznie 
cięższe niż w obozie macierzystym, co powodowało bardzo wysoką umieralność 
wśród więźniów.  

    Po projekcji filmu odbył się następny punkt spotkania. Udaliśmy się do 
wszystkich miejsc, w których przelała się krew niewinnych. Ich cierpienie 
zmusza do refleksji i pokuty za zbrodnie tamtych czasów. Kolejno udaliśmy się 
więc do następujących miejsc:  

1. Teren byłej cementowni Goleszów. Oprócz modlitwy mieliśmy tam 
również Wieczerzę Pańską. 

2. Teren byłego kamieniołomu (jeziorko Ton). 
3. Pomnik Nieznanego Żołnierza – las przy ul. Grabowej 
4. Leszna Górna – kamieniołom 

          We wszystkich tych wymienionych miejscach prosiliśmy Boga o 
przebaczenie za przelanie niewinnej krwi, która woła tak jak krew Abla o 
pomstę do Boga. Prosiliśmy, aby ta krew nie była obciążeniem dla tej ziemi. 
Wraz z nami było małżeństwo z Niemiec, Andreas i Ina, którzy jako 
reprezentanci kraju, którego niechlubne dziedzictwo stworzyło te i setki innych 
podobnych tragicznych miejsc na polskiej ziemi, prosili Boga w imieniu swego 
narodu o przebaczenie.  

          Było to pierwsze i jak wierzymy nie ostatnie tego rodzaju spotkanie. 
Wdzięczni jesteśmy Bogu za to, że mogło się ono odbyć, jak również za 
wyjątkowy klimat i atmosferę jaka miała miejsce w czasie całego spotkania. 
Jako Stowarzyszenie jesteśmy wdzięczni organizatorce, Monice Pinkas, jak 
również wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób pomogły w realizacji 
tego przedsięwzięcia.  



          Wszystkich tego rodzaju podobozów związanych z macierzystym obozem 
Auschwitz-Birkenau było 47, dlatego jako Stowarzyszenie Służba Szalom w 
Oświęcimiu mamy prośbę, aby we wszystkich tych miejscach, gdzie takie 
podobozy znajdowały się mogły odbyć się teraz tego rodzaju spotkania 
modlitewno-pokutne.  

          W starożytnym Izraelu, kiedy znaleziono zamordowaną ofiarę, to najbliżej 
położone od miejsca zbrodni miasto było zobligowane do modlitw i próśb do 
Boga o przebaczenie za przelanie tej niewinnej krwi. Księga Mojżeszowa 21:1-9 

          Poniżej zamieszczamy listę podobozów KL Auschwitz-Birkenau. Osoby, 
które mieszkają na tych terenach lub w pobliżu, a mają pragnienie 
zorganizowania modlitwy pokutnej związanej z prośbą o przebaczenie 
niewinnie przelanej krwi, bardzo prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem. 

 

1. Altdorf w Starej Wsi koło Pszczyny. Istniał w latach 1942-1943. Kilkuset 
więźniów zajmowało się pracami leśnymi. Najemcą było Oberforstamt Pless 
(Nadleśnictwo Pszczyna). 

2. Althammer w Starej Kuźni koło Halemby. Istniał od września 1944 do stycznia 
1945 r. Budowa elektrowni cieplnej. 486 więźniów. 

3. Babitz w Babicach koło Oświęcimia. Istniał od marca 1943 do stycznia 1945 r. 
Praca w gospodarstwie rolnym SS. 159 więźniów i około 180 więźniarek. 

4. Birkenau w Brzezince. Istniał od 1943 do stycznia 1945 r. Praca w 
gospodarstwie rolnym SS. 204 więźniów. 

5. Bismarckhuette w Chorzowie. Istniał od września 1944 do stycznia 1945 r. 
Praca w hucie Bismarck przy produkcji armat i samochodów pancernych firmy 
Berghuette - Koenigs und Bismarckhuette AG. 192 więźniów. 

6. Blechhammer w Sławięcicach koło Blachowni Śląskiej. Istniał od kwietnia 
1944 do stycznia 1945 r. Budowa zakładów chemicznych. Firma O/S 
Hydrierwerke AG. 3958 więźniów i 157 więźniarek. 

7. Bobrek w Bobrku koło Oświęcimia. Istniał od kwietnia lub maja 1944 do 
stycznia 1945 r., choć więźniów zatrudniano od grudnia 1943 roku. Praca w 
fabryce przy produkcji aparatury elektrycznej do samolotów i łodzi 
podwodnych. Firma Siemens-Schuckerwerke AG. 213 więźniów i 38 więźniarek. 

8. Bruenn w Brnie (obecnie Republika Czeska). Istniał od października 1943 do 
stycznia 



1945 r. Praca przy wykańczaniu budowy gmachu Technicznej Akademii SS i 
Policji. Najemcą był Urząd C w SS-WVHA - Bauleitung Bruenn. 250 więźniów w 
październiku 1943. 36 więźniów w styczniu 1945 r. 

9. Budy w Budach koło Oświęcimia. Istniał od kwietnia 1943 do jesieni 1944 r. 
Praca w gospodarstwie rolnym SS. Zatrudniano kilkaset więźniarek. 

10. Budy w Budach koło Oświęcimia. Istniał od kwietnia 1942 do stycznia 1945 
r. z przerwą na jesień i zimę na przełomie 1942-43 r. Praca w gospodarstwie 
rolnym SS. 313 więźniów. 

11. Budy w Budach koło Oświęcimia. Od czerwca 1942 do wiosny 1943 r. Praca 
w gospodarstwach rolnych SS przy melioracjach oraz przy oczyszczaniu i 
pogłębianiu stawów rybnych. 400 więźniarek karnej kompanii. 

12. Charlottegrube w Rydułtowach. Od września 1944 do stycznia 1945 r. Praca 
w kopalni "Charlotte" przy wydobyciu węgla i rozbudowie kopalni. Firma 
Hermann Goering Werke. 833 więźniów. 

13. Chełmek w Chełmku. Od października 1942 do grudnia 1942 r. Praca na 
rzecz fabryki obuwia przy pogłębianiu i oczyszczaniu zbiornika wody. Firma Ota 
Schlesische Schuh-Werke, dawniej "Bata". Około 150 więźniów. 

14. Eintrachthuette w Świętochłowicach. Od maja 1943 do stycznia 1945 r. 
Praca w hucie "Eintracht", przy produkcji dział przeciwlotniczych. Firma 
Berghuette-OSMAG i Ost-Maschinenbau. 1297 więźniów. 

15. Freudenthal w Bruntalu (obecnie Republika Czeska). Istniał od 1944 do 
stycznia 1945 r. Przetwórnia owoców firmy Emmerich Machold. 301 
więźniarek. 

16. Fuerstengrube w Wesołej koło Mysłowic. Od września 1943 do stycznia 
1945 r. Praca w kopalni "Fuersten" przy wydobyciu węgla i budowie nowej 
kopalni. Firma Fuerstengrube GmbH. 1283 więźniów. 

17. Glewitz I w Gliwicach. Od marca 1944 do stycznia 1945 r. Naprawa taboru 
kolejowego. Firma Reichsbahnausbesserungswerk. 1336 więźniów. 

18. Glewitz II w Gliwicach. Od maja 1944 do stycznia 1945 r. Praca przy 
produkcji sadzy (kobiety), naprawa i konserwacja maszyn, rozbudowa fabryki 
(mężczyźni). Firma Deutsche Gasrusswerke GmbH. 740 więźniów i 371 
więźniarek (30 XII 1944). 

19. Glewitz III w Gliwicach. Istniał od lipca 1944 do stycznia 1945 r. Praca w 
Glewitzer Huette przy remoncie hal, a następnie przy produkcji broni, amunicji i 



kół kolejowych. Firma Zieleniewski-Maschinen und Waggonbau GmbH, Krakau. 
609 więźniów. 

20. Glewitz IV w Gliwicach. Istniał czerwca 1944 do stycznia 1945 r. Praca przy 
rozbudowie koszar oraz przy naprawie i przeróbce samochodów wojskowych. 
444 więźniów. 

21. Golleschau w Goleszowie. Istniał od lipca 1942 do stycznia 1945 r. Praca w 
cementowni SS. Firma Ostdeutsche Baustoffwerke GmbH-Goleschauer Portland 
Zement AG. 1008 więźniów. 

22. Guenthergrube w Lędzinach. Istniał od lutego 1944 do stycznia 1945 r. 
Praca w kopalni współcześnie zwanej "Piast" przy wydobyciu węgla i budowie 
kopalni "Guenther". Firma Fuerstlich Plessische Bergwerks AG. 586 więźniów. 

23. Harmense w Harmężach koło Oświęcimia. Od grudnia 1941 do lata 1943 r. 
Praca w gospodarstwie rolnym SS - hodowla drobiu, królików i ryb. Około 70 
więźniów. 

24. Harmense w Harmężach koło Oświęcimia. Od czerwca 1942 do stycznia 
1945 r. Praca w gospodarstwie rolnym SS - hodowla drobiu i królików. Około 50 
więźniarek. 

25. Hindenburg w Zabrzu. Od sierpnia 1944 do stycznia 1945 r. Praca w hucie 
"Donnersmark" przy produkcji uzbrojenia i amunicji. Firma Vereinigte 
Oberschlesische Huettenwerke AG. 50 więźniów i 470 więźniarek. 

26. Hubertshuette w Łagiewnikach. Od grudnia 1944 do stycznia 1945 r. Praca 
w hucie "Huberts". Firma Berghuette Koenigs und Bismarckhuette AG. 202 
więźniów. 

27. Janinagrube w Libiążu. Od września 1943 do stycznia 1945 r. Praca w 
kopalni "Janina" przy wydobyciu węgla. Firma Fuerstengrube GmbH. 853 
więźniów. 

28. Jawischowitz w Jawiszowicach. Od lipca 1942 do stycznia 1945 r. Praca w 
kopalni "Brzeszcze-Jawischowitz" przy wydobyciu węgla oraz pracach 
budowlanych na powierzchni. Firma Reichswerke Hermann Goering. 1988 
więźniów. 

29. Kobior w Kobiórze. Od 1942 do 1943 r. Prace leśne. Najemca Oberforstamt 
Pless (Nadleśnictwo Pszczyna). 158 więźniów. 



30. Lagischa w Łagiszy. Od września 1943 do września 1944 r. Budowa 
elektrowni cieplnej "Walter". Firma Energie-Versorgung Oberschlesien AG. 
Około 1000 więźniów. 

31. Laurahuette w Siemianowicach. Od kwietnia 1944 do stycznia 1945 r. Praca 
w hucie "Laura" przy produkcji dział przeciwlotniczych firmy Berghütte - 
Koenigs und Bismarckhuette. 937 więźniów. 

32. Lichtewerden w Svetla (obecnie republika Czeska). Od listopada 1944 do 
stycznia 1945 r. Praca w fabryce nici firmy G.A. Buhl und Sohn. 300 więźniarek. 

33. Monowitz (do listopada 1943 roku nazwa brzmiała - Lager Buna) w 
Monowicach koło Oświęcimia. Od października 1942 do stycznia 1945 r. 
Więźniów zatrudniano tam od marca-kwietnia 1941 r. Budowa kombinatu 
chemicznego firmy IG Farbenindustrie AG. 10223 więźniów. 

34. Neu-Dachs w Jaworznie. Istniał od czerwca 1943 do stycznia 1945 roku. 
Praca w jaworznickich kopalniach węgla kamiennego oraz przy budowie 
elektrowni "Wilhelm". Firma Energie Versorgung Oberschlesien AG. 3664 
więźniów. 

35. Neustadt w Prudniku. Od września 1944 do stycznia 1945 r. Praca w fabryce 
włókienniczej, w tkalni firmy Schlesische Feinweberei AG. 399 więźniarek. 

36. Plawy w Pławach koło Oświęcimia. Prawdopodobnie od 1944 do stycznia 
1945 r. Praca w gospodarstwie rolnym SS. 138 więźniów i około 200 więźniarek. 

37. Radostowitz w Radostowicach koło Pszczyny. Od 1942 do 1943 r. z przerwą 
w okresie zimy 1942-43. Prace leśne. Najemca Oberforstamt Pless 
(Nadleśnictwo Pszczyna). Około 20 więźniów. 

38. Raisko w Rajsku. Od czerwca 1943 do stycznia 1945 r. Praca w 
gospodarstwie rolnym SS  - ogrodnictwo, doświadczalna uprawa kok-sagizu. 
Około 300 więźniarek według stanu w 1944 roku. 

39. Sonderkommando Kattowitz w Katowicach. Od stycznia 1944 do stycznia 
1945 r. Budowa schronu i baraku dla Gestapo. 10 więźniów. 

40. Sosnowitz (I) w Sosnowcu. Od sierpnia 1943 do lutego 1944 r. Remont 
biurowca. 100 więźniów. 

41. Sosnowitz (II) w Sosnowcu. Od maja 1944 do stycznia 1945 r., praca w hucie 
w odlewni luf do dział przeciwlotniczych oraz przy produkcji pocisków firmy 
Berghuette-Ost-Maschinenbau GmbH. 863 więźniów. 



42. Sośnica koło Gliwic. Od lipca do sierpnia 1940 r. Rozbiórka obiektów po 
obozie jeńców wojennych. Około 30 więźniów. 

43. SS Huette Porombka w Międzybrodziu. Od października-listopada 1940 do 
stycznia 

1945 r. Budowa, a następnie obsługa domu wypoczynkowego SS. W okresie 
budowy - kilkudziesięciu więźniów, przy obsłudze - kilka więźniarek. 

44. SS Bauzug w Karlsruhe. Od września 1944 do października 1944 r. 
Odgruzowywanie miasta i naprawa linii kolejowych. Najemną był Urząd C w SS-
WVHA. Około 500 więźniów, którzy byli zakwaterowani w pociągu towarowym. 

45. Trzebinia w Trzebini. Od sierpnia 1944 do stycznia 1945 r. Rozbudowa 
rafinerii. Firma Erdoel Raffinerie GmbH. 641 więźniów. 

46. Tschechowitz (I) - Bombensucherkommando w Czechowicach Dziedzicach. 
Od sierpnia do września 1944 r. Usuwanie niewypałów z terenu rafinerii i 
okolicy. Firma Vacuum Oil Company. Około 100 więźniów. 

47. Tschechowitz (II) - Vacuum w Czechowicach Dziedzicach. Od września 1944 
do stycznia 1945 r. Odgruzowywanie i zabezpieczanie rafinerii. Firma Vacuum 
Oil Company. 561 więźniów. 


