Pomoc dla byłych więźniów obozów koncentracyjnych i gett
Zadania Stowarzyszenia
Porozumienie i pojednanie jak również niesienie pomocy żyjącym jeszcze byłym więźniom
obozów koncentracyjnych i gett z Polski i innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej,
niezależnie od ich wyznania, zapatrywań i poglądów, są głównym zadaniem MaximilianKolbe-Werk od czasu jego założenia.
W centrum naszej pracy znajdują się byli więźniowie obozów koncentracyjnych oraz historia
ich okropnych przeżyć obozowych. Bezpośrednie kontakty z nimi należą do najważniejszych
zadań Stowarzyszenia.
Historia powstania Stowarzyszenia i jego patron
W 1964 roku grupa niemieckich katolików odwiedziła w
Oświęcimiu były obóz zagłady Auschwitz-Birkenau. Spotkali
tam żyjących nieomal na skraju ubóstwa byłych więźniów. O
naprawieniu wyrządzonych krzywd lub finansowym
odszkodowaniu ze strony rządu niemieckiego nie było wtedy
jeszcze mowy. Zrodziła się wówczas idea niesienia pomocy
ofiarom hitlerowskiego reżimu na znak sympatii, szacunku i
solidarności z nimi. W 1973 roku wspólnym postanowieniem
różnych organizacji katolickich założono Maximilian-KolbeWerk,
pomimo
trudnych
stosunków
politycznodyplomatycznych pomiędzy Niemcami i Polską. Działalność
Stowarzyszenia finansowana jest w większości przez
dobrowolne datki społeczeństwa niemieckiego oraz kolekty
kościelne.
Z czasem Maximilian-Kolbe-Werk stał się dla wielu byłych więźniów powiernikiem ich trosk
i zmartwień. Osiągnięto to, przede wszystkim dzięki niezwykłemu zaangażowaniu jednego z
jego założycieli, Alfonsa Erb i jego córki Elisabeth. Przez ćwierć wieku z ogromnym
poświęceniem i miłością kierowali oni pracą Stowarzyszenia nadając mu szczególne
znaczenie.
Nazwa Stowarzyszenia nie jest przypadkowa. Jego patronem jest
urodzony w 1894 roku Polak, franciszkanin, Maksymilian Maria
Kolbe, który w lutym 1941 roku został uwięziony w obozie
koncentracyjnym Auschwitz. Pod koniec lipca 1941 roku skazano
dziesięciu więźniów na śmierć głodową w bunkrze, jako kara za
ucieczkę współwięźnia. Maksymilian Kolbe dał przykład miłości
bliźniego poświęcając swoje życie za życie drugiego więźnia. Po
dwóch tygodniach w bunkrze, w dniu 14 sierpnia 1941 został on
zamordowany i spalony w obozowym krematorium.
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W czasie pobytu w obozie Maksymilian Kolbe, mimo nieludzkiego traktowania, nie ustawał
pocieszać swoich współwięźniów, nawoływać do nietracenia nadziei i zachowania wiary w
miłość bliźniego. Jako „Męczennik Pojednania” został on w 1982 roku kanonizowany. W
2010 r. Senat Rzeczypospolitej Polski ogłosił rok 2011 Rokiem Świętego Maksymiliana
Marii Kolbego.
Pomoc w Polsce
W Polsce żyje dzisiaj jeszcze około 10.000 byłych więźniów hitlerowskich obozów
koncentracyjnych i gett. Stowarzyszenie Maximilian-Kolbe-Werk udziela im konkretnej
pomocy:
 Indywidualna pomoc finansowa: udzielana jest na wniosek w granicach od 150 € do
600 €
 Dofinansowywanie fachowej opieki domowej wykonywanej przez pielęgniarki i inne
wykwalifikowane osoby
 Centrum socjalno-medyczne w Łodzi udziela porad, zapewnia leczenie przez lekarzy
specjalistów, wypożycza przedmioty zaopatrzenia medycznego i ponadto zaopatruje
byłych więźniów posiłki na kółkach.
 W Krakowie dotowane jest Ambulatorium Medyczne
 Leczenie sanatoryjne i wczasy: rocznie finansowane jest około 300 miejsc
sanatoryjnych i 150 miejsc na wczasy bożenarodzeniowe dla samotnych byłych
więźniów
 Niemieccy honorowi współpracownicy Stowarzyszenia odwiedzają obłożnie chorych i
niemogących opuszczać mieszkania byłych więźniów
 Siatka samopomocy: pomoc udzielana przez Stowarzyszenie koordynowana jest w
każdym z byłych 49 województw przez honorowych współpracowników, tzw. „osoby
zaufania”, które rekrutują się spośród byłych więźniów. „Osoby zaufania” koordynują
pracę w danym regionie oraz pomagają swoim koleżankom i kolegom.
Pomoc w krajach byłego Związku Radzieckiego
Od 1992 roku Maximilian-Kolbe-Werk pomaga również byłym więźniom w krajach byłego
Związku Radzieckiego. Do Rosji, na Ukrainę i Białoruś oraz do Krajów Nadbałtyckich
zorganizowano 26 transportów z darami, podczas, których każdorazowo od 1.200 do 1.500
osób otrzymywało z darami rzeczowymi również pomoc finansową. Transportom
towarzyszyli honorowi współpracownicy z Niemiec, którzy zajmowali się rozdziałem darów i
wypłatą pomocy finansowej.
Od 2002 roku w krajach wschodnio-europejskich w miejsce transportów z darami
rzeczowymi organizowane są projekty pomocy i spotkań z byłymi więźniami obozów
koncentracyjnych i gett. Podczas tych projektów pracownicy Maximilian-Kolbe-Werk
spotykają się z byłymi więźniami obozów koncentracyjnych i gett na specjalnie
zorganizowanych uroczystych zebraniach oraz odwiedzają chorych w domach. Wszyscy byli
więźniowie mieszający w danym kraju lub regionie otrzymują pomoc finansową. Projekty
pomocy i spotkań odbyły się już niejednokrotnie w Rosyjskiej Federacji, w tym również w
Obwodzie Kaliningradzkim, w Estonii i Kazachstanie, na Ukrainie, Białorusi, Łotwie i
Litwie.
Leczenie sanatoryjne
W roku 2007 odbyły się pierwsze dwa pobyty sanatoryjne dla byłych więźniów z krajów
byłego Związku Radzieckiego. Oferta ta znacznie się od tej pory poszerzyła. Aktualnie
regularnie organizowane są w wielu krajach pobyty sanatoryjne dla grup byłych więźniów w
pobliżu ich miejsca zamieszkania.
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Pojednanie poprzez spotkania
Od 1978 roku organizowane są dla byłych więźniów urlopy wypoczynkowe i spotkania w
Niemczech. Od tego czasu rozesłano ponad 16.000 zaproszeń. W trakcie pobytu w
Niemczech gośćmi opiekują się honorowi współpracownicy Stowarzyszenia MaximilianKolbe-Werk. Oprócz programu turystycznego przewidziane są spotkania zarówno z
młodzieżą, jak i ze starszymi osobami.
Projekty ze świadkami historii, podczas których byli więźniowie opowiadają o swoich
obozowych przeżyciach, organizowane są dla młodzieży szkolnej i uniwersyteckiej. Projekty
te umożliwiają młodym Niemcom bezpośrednie rozmowy z naocznymi świadkami tamtych
wydarzeń.
Międzynarodowe Spotkania:
Od 2010 roku Stowarzyszenie organizuje Międzynarodowe Spotkania, w których biorą udział
byli więźniowie obozów koncentracyjnych i gett oraz młodzi dziennikarze z Niemiec, Polski i
wielu innych krajów europejskich. Spotkania te odbywają się w pobliżu Państwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz w innych Muzeach i Miejscach Pamięci znajdujących się
na terenie byłych obozów koncentracyjnych. Od 2013 organizowane jest wspólnie z
Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście działającym przy
Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau również seminarium edukacyjne dla nauczycieli.
Honorowi współpracownicy Stowarzyszenia w Niemczech
Na rzecz Stowarzyszenia pracuje społecznie 80 osób. Z ogromnym zaangażowaniem, bez
żadnego wynagrodzenia, wspierają oni różne formy pomocy oferowane przez
Stowarzyszenie. Bez zaangażowania honorowych współpracowników realizacja projektów
Stowarzyszenia byłaby często niemożliwa.
Bliższe informacje o pracy Stowarzyszenia Maximilian-Kolbe-Werk można uzyskać od
naszych honorowych współpracowników w Polsce, ich nazwiska i adresy można uzyskać za
pośrednictwem Centrum Opieki Socjalnej im. Maksymiliana Kolbego (90-009 Łódź, ul.
Sienkiewicza 55, Tel. +48/42/642-73-88, Fax +48/42/630-80-63).

Stowarzyszenie Maximilian-Kolbe-Werk
Założenie:
Założyciel i pierwszy kierownik:
Prezydent:
Wiceprezydenci:
Kierownik:

1973
Alfons Erb (†1983)
Peter Weiß, członek Niemieckiego Bundestagu (od
2010)
dr Oliver Müller, Johannes Schnettler
Christoph Kulessa

Kontakt
Maximilian-Kolbe-Werk
Karlstraße 40
79104 Freiburg
Deutschland/ Niemcy
Tel.: +49/761/200-348
Fax: +49/761/200-596
E-Mail: info@maximilian-kolbe-werk.de
URL: www.maximilian-kolbe-werk.de
www.facebook.com/MaximilianKolbeWerk
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