Od wydawcy

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu przekazuje w ręce Czytelników pierwszą z serii książek, które
ukazywać się będą pod wspólnym tytułem Głosy Pamięci. Seria powstała jako odpowiedź na często
ponawiane prośby o udostępnienie dodatkowych materiałów źródłowych, które często kierowali do
nas uczestnicy specjalistycznych seminariów i konferencji organizowanych w Muzeum w ciągu
ostatnich dziesięciu lat. W różnego rodzaju kursach, studiach podyplomowych i konferencjach
uczestniczyło kilka tysięcy osób, wśród których wielu nadal pragnie pogłębiać wiedzę na temat
tragicznej historii niemieckiego nazistowskiego obozu śmierci Auschwitz a w przypadku nauczycieli –
dzielić się nią również z uczniami.
Każda książka poświęcona jest jednemu z wielu zagadnień skomplikowanej historii tego obozu i
zawiera oprócz naukowego artykułu szczegółowo omawiającego dany temat również wybór
materiałów źródłowych pochodzących z archiwum Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.
Składają się na nie zarówno niemieckie dokumenty wytworzone w różnych urzędach nazistowskiego
państwa i w oddziałach obozowych, jak i fragmenty relacji złożone po wojnie przez byłych więźniów.
W ciągu ponad sześćdziesięciu lat swojego istnienia Muzeum zgromadziło wiele tysięcy relacji i
wspomnień a także bogaty zbiór fotografii. Stanowią one dla historyka bezcenne źródło informacji, a
w przypadku niektórych tematów jedyne źródło pozwalające poznać prawdę o obozie, ponieważ
władze obozowe w oficjalnych dokumentach celowo fałszowały niektóre wydarzenia. Dotyczy to
m.in. egzekucji przeprowadzanych na więźniach obozu czy spraw związanych z organizacją procesu
masowej zagłady Żydów. W takich przypadkach prawdy można dowiedzieć się jedynie od naocznych
świadków tamtych wydarzeń.
Relacje przedstawione w niniejszym tomie to zeznania konkretnych ludzi, znanych z nazwiska i
imienia, co zmusza do pamiętania, że tragedia Auschwitz to jednocześnie tragedia zarówno ponad
miliona ofiar tego obozu, jak i tragedia każdego pojedynczego człowieka.
Mamy nadzieję, że publikacje z serii Głosy pamięci pomogą Czytelnikowi lepiej zrozumieć
wyjątkowość obozu Auschwitz, jego skomplikowaną historię oraz współczesne znaczenie tego
miejsca dla Europy i dla świata.

Krystyna Oleksy

