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UROCZYSTOŚĆ   ODSŁONIĘCIA 
POMNIKA

OFIAR   WIĘŹNIÓW   OBOZU 
W   JAWORZNIE

PRZEZ    PREZYDENTÓW
UKRAINY

LEONIDA   KUCZMĘ 
I   POLSKI

ALEKSANDRA   KWAŚNIEWSKIEGO

PAMIĘCI POLAKÓW, UKRAIŃCÓW, NIEMCÓW, 
TYCH WSZYSTKICH, KTÓRZY CIERPIELI TU NIEWINNIE

JAKO OFIARY TERRORU KOMUNISTYCZNEGO,
WIĘZIONYCH, ZAMORDOWANYCH, ZMARŁYCH 

W LATACH 1945-1956
W CENTRALNYM OBOZIE PRACY

MINISTERSTWA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO 
W JAWORZNIE 

W HOŁDZIE POTOMNI

ПАМ’ЯТІ
ПОЛЯКІВ, УКРАЇНЦІВ, НІМЦІВ,

УСІМ ЖЕРТВАМ КОМУНІСТИЧНОГО ТЕРОРУ,
ХТО БЕЗНЕВИННО ТЕРПІВ ТУТ,

УСІМ УВ’ЯЗНЕНИМ, ЗАКАТОВАНИМ, ПОМЕРЛИМ
У 1945–1956 РОКАХ

ТУТ, У ЦЕНТРАЛЬНОМУ ТАБОРІ ПРАЦІ
МІНІСТЕРСТВА ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ У ЯВОЖНІ.

З ВДЯЧНІСТЮ ПОТОМКИ

ZUR ERINNEBUNG AN POLEN, UKRAINER UND 
DEUTSCHEN,

AN ALLE, DIE HIER UNSCHULDIG ALS OPFER
DES KOMMUNISTISCHEN TERRORS GELITTEN HABEN,

DIE IN DEN JAHREN 1945-1956
IM ZENTRALARBEITSLAGER

VOM ÖFFENTLICHKEITSSCHMUTZMNINISTERIUM IN 
JAWORZNO

GEFANGENGEHALTEN UND GETÖTET WURDEN
UND GESTROBEN SIND. 

ALS ZEICHEN DER VEREHRUNG - NACHWELT. 

“Очам безумних видалось, що вони вмерли (...) 
вони однак – у мирі”

    Книга Мудрості 3, 2-3
„Zdało się oczom głupich, że pomarli,

a oni trwają w pokoju”
  Księga Mądrości, 3, 2-3

JAWORZNO,  23 MAJA  1998  r.
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Przemówienie prezydenta Jaworzna Andrzeja Węglarza 
podczas uroczystości odsłonięcia 
pomnika ofi ar więźniów obozu w Jaworznie 
w dniu 23 maja 1998 r. 

Wśród upominających się o groby swych rodaków byli 
również przedstawiciele Związku Ukraińców w Polsce. 
Rozmowy, które podjęliśmy nawzajem, nie były łatwe, 
bo naznaczone historycznym piętnem całych bolesnych 
stosunków polsko-ukraińskich. 

Zamiast spierać się z rozległą burzą głosów 
naszemu miastu nieprzychylnych, my jaworznianie 
zapragnęliśmy wobec wszystkich Ukraińców, którzy 
wraz z nami na to się zdecydują, zgłosić inicjatywę 
przyjaznego dialogu na platformie kultury. Wierzyliśmy, 
że coś istotnego będziemy w tym dialogu mieli do po-
wiedzenia Ukraińcom – i wiedzieliśmy, że wielostronne 
bogactwo kultury ukraińskiej uczyni ten dialog niepo-
spolitą wartością dla nas. Stąd w 1992 roku jaworznia-
nie mogli oglądać wystawę Arety Fedak, ukraińskiej 
artystki mieszkającej w Polsce. W tym samym roku po 
raz pierwszy w życiu przekroczyłem progi Fundacji 
św. Włodzimierza, gdzie zwiedziłem wystawę Tyrsusa 
Wenhrynowicza, zapraszając jednocześnie tego wybit-
nego grafi ka do zaprezentowania swoich prac w naszym 
mieście. I tak też się stało w roku 1994.

Wiosną roku następnego trudno było przeoczyć 
na jaworznickich ulicach Tarasa Szewczenkę. Plaka-
tem „Szewczenko w Jaworznie”, z podobizną poety 

W imieniu całej społeczności naszego miasta 
witam bardzo serdecznie Pana Prezydenta Republiki 
Ukrainy Leonida Kuczmę i Pana Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego. 

Jest mi niezmiernie miło gościć Panów na jaworz-
nickiej ziemi, na uroczystości odsłonięcia pomnika ofi ar 
obozu w Jaworznie. 

(...) Niezależnie od mieszkańców miasta, w ich 
Jaworznie, tak bardzo doświadczonym okrucieństwami 
ostatniej wojny, istniało niedostępne, bo otoczone dru-
tami kolczastymi pod napięciem miejsce, gdzie głód, 
choroby i niewolnicza praca były dniem codziennym 
wszystkich, podług paragrafów ludowej władzy, niepra-
womyślnych. Aresztowani, bezprawnie, bez zachowania 
przewidzianych kodeksami procedur, przetrzymywani 
w karcerach Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, po 
wyczerpujących śledztwach, kierowani byli tutaj, do 
Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie. Często jedyną 
ich winą było pragnienie wolności. 

(...) Prawdy o tych trudnych czasach nie udało 
się zniszczyć. Kiedy było to już możliwe... zaczęliśmy 
spotykać się z tymi, którzy przez ten obóz przeszli oraz 
z tymi, których los przymusił, by właśnie w naszym 
mieście poszukiwali grobów ludzi im najbliższych. 

z ogromnymi wąsami i z wysokim czołem... 
zapraszałem na szewczenkowską uroczystość. 
Nie wiedziałem wówczas jeszcze, że podejmu-
jąc te działania, my jaworznianie wypełniamy 
testament tego najwybitniejszego poety ukra-
ińskiego, który pozostawił nam w wierszu Do 
Polaków:

Podajże rękę Kozakowi
I serce swe do niego przychyl
I razem w imię Chrystusowe
Odbudujemy raj nasz cichy!

(...) Mam nadzieję, że jak w naszym 
mieście kultura stała się pomostem przyjaźni 
polsko-ukraińskiej, tak Polska stanie się dla 
Ukrainy mostem do struktur europejskich, 
a Jaworzno, kiedyś część czarnej rzeczywi-
stości Polaków i Ukraińców, jednym z jego 
przęseł. (...) 

Złożenie wieńców przez przedstawicieli władz miasta na czele 
z prezydentem Jaworzna Andrzejem Węglarzem oraz przez Przewodni-
czącego Głównej RadyZwiązku Ukraińców w Polsce  - Mirosława Ker-
tyczaka,  Przewodniczącego  Związku Więźniów Politycznych - Józefa 
Mycę oraz więzioną w Jaworznie Katarzynę Zubenko. 
Fot. A.  Stepan, „Nasze Słowo”
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Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski 

Tutaj w Jaworznie, w istniejących od pierwszych lat powojennych aż do sierpnia 1956 roku 
polskich obozach, więzieni byli polscy obywatele. Nazywano ich otwarcie obywatelami drugiej 
kategorii. Byli witani słowami: – nie przyjechaliście tu po to, aby żyć. Nie sposób przedstawić 
dramatów polskiej młodzieży – kilkunastoletnich chłopców, niemal dzieci z obozu pracy dla 
młodocianych, którzy w latach pięćdziesiątych dorastali tu, w Jaworznie, w takich warunkach. 
Nie sposób wyobrazić sobie poniżenia greckokatolickich duchownych, cierpień osób cywilnych 
narodowości ukraińskiej, w tym kobiet i dzieci internowanych tu w latach 1947-1949. Nie ma 
takiej racji, takiej ideologii, takiej idei narodowej czy państwowej, która usprawiedliwić by 
mogła łamanie młodego życia, zadawanie bólu niewinnym, która wytłumaczyłaby stosowanie 
nieludzkich metod wychowawczych i odpowiedzialności zbiorowej. Nikt i nic nie może uspra-
wiedliwić stalinizmu, jego zbrodni, przestępstw i nieprawości. Ludzie odpowiedzialni za istnienie 
tego obozu i za to wszystko, co tu się działo – są winni przed Polską, są winni przed jej historią. 

Honorowym gościem naszych dzisiejszych uroczystości jest wielki przyjaciel Polski 
i Polaków, Prezydent niepodległej Ukrainy Leonid Kuczma. Jego obecność tutaj ma wymiar 
symboliczny. Jest dowodem, że w obu naszych krajach pamiętamy stalinizm, który uczynił 

naszym narodom bardzo wiele złego. Pamiętamy, że jego zamiarem było skłócić na zawsze 
Polaków i Ukraińców. Obecność obydwu prezydentów w Jaworznie niech będzie sygnałem dla 
naszych narodów, dla mniejszości narodowych – polskiej na Ukrainie i ukraińskiej w Polsce, że 
jesteśmy zdecydowani umacniać naszą współpracę ponad trudną, nieraz tragiczną przeszłością. 

Przed rokiem w Kijowie podpisaliśmy z prezydentem Kuczmą wspólną deklarację. 
Wyraziliśmy w niej przekonanie, że pomyślną przyszłość naszych narodów należy budować 
na prawdzie i sprawiedliwości oraz na szczerym i rzeczywistym pojednaniu. Nie zapominamy 
o przelanej krwi i o okrucieństwie ukraińsko-polskich konfl iktów. Złożyliśmy hołd niewinnym, 
pomordowanym, poległym i przymusowo przesiedlanym. Potępiliśmy sprawców ich cierpień. 
Wyraziliśmy zarazem wdzięczność wszystkim tym, którzy działają na rzecz zbliżenia naszych 
narodów. 

(...) Historia to pamięć. Pamięć dobrego, ale też i wszystkiego tego co było złe. Rany 
przeszłości goją się długo. Trudno nam w Polsce zapomnieć zbrodnie hitlerowskie i stalinow-
skie. Trudno zapomnieć ofi ary „czerwonych nocy” na Wołyniu i Podolu w latach 1943 i 1944. 
Współczesne społeczeństwa nie mogą jednak szukać w historii uzasadnienia dla nienawiści 

Odsłonięcie  pomnika 
przez  prezydentów 
Ukrainy - Leonida Kuczmę 
i Rzeczypospolitej  Polskiej – 
Aleksandra Kwaśniewskiego
Fot. A. Stepan „Nasze Słowo”
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i odwetu, dla nowych porachunków. Powinny szukać w niej przestrogi i nauki na przyszłość. 
Tylko naród wolny, naród suwerenny, naród dojrzały może zmierzyć się ze swoją historią, 
widzieć ją bez uników i wątpliwych usprawiedliwień. Nienawiść to zły doradca. Żyjemy nie 
po to aby nienawidzić, ale aby pamiętać i aby zostawić naszym dzieciom lepszy świat niż ten, 
w jakim żyli nasi ojcowie i dziadowie. Niech temu służy ten pomnik. Niech temu służą Polacy 
i Ukraińcy. Niech nasze pojednanie, współpraca i wzajemny szacunek będą hołdem żyjących 
wobec ofi ar przeszłości. Niech będą znakiem pokoju dla Polski, Ukrainy, Europy i świata. 

Президент України Леонід Кучма

Тут, на місці великої людської трагедії, яка півстоліття тому знівечила долі тисяч 
українців, поляків і німців, ще більше осягаєш ціну сьогоднішнього миру, значущість 
дружніх відносин між нашими державами. 

Явожно повинно залишитися у свідомості нинішнього і прийдешніх поколінь наших 
народів не тільки як один із символів трагічної минувшини. Це й застереження тим, хто 
ще не усвідомив людиноненависницької сутності тоталітаризму, який з легкістю приносив 
у жертву своїм ідеям та вождям мільйони людських життів. А заодно сіяв зерна ненависті 
між людьми і народами. 

На жаль, такі отруйні зерна було кинуто й на ниву українсько-польських відносин. 
Вони надовго затьмарили двосторонні відносини, проростаючи настороженістю, недо-
вірою, а то й ворожнечею. Одна з таких похмурих сторінок вписана в історію наших 
взаємин у перші повоєнні роки. Операція „Вісла”, у ході якої було насильно переселено 
на північно-західні землі Польщі десятки тисяч українців, долучилася до ще незагоєних 
ран, заподіяних війною. 

Але Явожно – це роз’ятрена пам’ять і біль не лише українців Польщі. Це й скорбот-
ний знак страждань, заподіяних полякам. Бо тоталітаризм не розрізняє національностей, 
– ненаситний його молох пожирає усіх. 

Доля невблаганна, і ніхто й ніщо не зможе повернути загиблих. Але так само ніхто 
й ніщо не викреслить їх світлі образи з пам’яті нащадків. Наш святий обов’язок – відно-
вити, повернути історії імена цих мучеників, віддати належне їх мужності і громадському 
подвигові. I зробити все, щоб ніколи, за жодних умов не повторилося щось подібне. 

Хотів би висловити глибоку вдячність Президентові Кваснєвському, органам міс-
цевої влади та їх керівникам за спорудження цього пам’ятника. Вбачаю в ньому ще одне 
свідчення того, що ми остаточно звільняємося від негативних стереотипів і нашарувань 
минулого та пов’язаних з ними зайвих емоцій. I ще один важливий крок у наповненні 
реальним змістом Декларації „До порозуміння і єднання”, яку ми підписали рік тому 
у Києві з паном Президентом А. Кваснєвським. 

Українсько-польське порозуміння та єднання – важливий чинник не тільки у процесі 
зближення наших держав і народів, а й будівництві нової, безпечної і процвітаючої Європи. 

Будьмо ж завжди на висоті цієї благородної місії!

Prezydent Ukrainy Leonid Kuczma

Tu, na miejscu wielkiej tragedii ludzkiej, jaka pół wieku temu zniweczyła losy tysięcy 
Ukraińców, Polaków i Niemców, jeszcze głębiej uświadamiany sobie cenę dzisiejszego pokoju 
i znaczenie przyjaznych stosunków między naszymi państwami. 

Jaworzno winno pozostać w świadomości obecnego i przyszłych pokoleń naszych naro-
dów nie tylko jako jeden z symboli tragicznej przyszłości. Jest to zarazem przestroga dla tych, 
którzy wciąż nie uświadamiają sobie opartej na nienawiści do człowieka istoty totalitaryzmu, 
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który w imię idei głoszonych przez przywódców z łatwością pozbawiał życia miliony istnień 
ludzkich. A zarazem siał ziarna nienawiści między ludźmi i narodami. Niestety, takie zatrute 
ziarna rzucone zostały także na niwę polsko-ukraińskich stosunków. Zaciemniły one na długie 
lata dwustronne kontakty, przyczyniły się do wzrostu uprzedzeń, braku zaufania, czy wręcz 
wrogości. 

Jedna z takich ciemnych kart wpisana została w historię naszych wzajemnych stosunków 
w okresie pierwszych lat powojennych. Akcja „Wisła”, podczas której przymusowo wysiedlono 
na północno--zachodnie ziemie Polski dziesiątki tysięcy Ukraińców, wzmogła ból nie zagojonych 
ran, odniesionych podczas wojny. 

Ale Jaworzno to dolegliwa pamięć i ból nie tylko Ukraińców w Polsce. To i smutny sym-
bol cierpień zadanych Polakom. Bo totalitaryzm nie rozróżnia narodowości, ten nienawistny 
moloch pożera wszystkich. Los pozostaje nieubłagany i nikt i nic nie jest w stanie przywrócić 
życia poległym. Ale też nikt i nic nie wykreśli ich światłych postaci z pamięci potomnych. 

Naszym świętym obowiązkiem jest odnowienie, przywrócenie historii imion tych mę-
czenników, oddać historii imiona tych męczenników, oddać sprawiedliwość ich męstwu i oby-
watelskiemu poświęceniu. Powinniśmy zrobić wszystko, by już nigdy w żadnej sytuacji nie 
powtórzyło się coś podobnego. 

Chciałbym wyrazić głęboką wdzięczność Prezydentowi Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, 
organom władz miejscowych oraz ich kierownikom za wykonanie tego pomnika. Dostrzegam 
w nim jeszcze jedno świadectwo tego, że ostatnio uwalniamy się od negatywnych stereotypów, 
historycznych obciążeń i związanych z nimi niepotrzebnych emocji. Jest to jeszcze jeden ważny 
krok w napełnieniu realną treścią Deklaracji O porozumieniu i dobrosąsiedztwie, którą podpi-
saliśmy rok temu w Kijowie z Panem Prezydentem A. Kwaśniewskim. 

Polsko-ukraińskie porozumienie i zbliżenie to ważny czynnik nie tylko w procesie zbliże-
nia naszych narodów, ale i w tworzeniu nowej, bezpiecznej i dostatniej Europy. Trwajmy więc 
zawsze na poziomie tej szlachetnej misji. 

(tłum. z ukr. W.M.) 

Premier RP Jerzy Buzek 

To co działo się w tym miejscu zasługuje w pełni na gorzką nazwę – hańba domowa. Nie 
opodal ledwie ostygłych krematoriów Oświęcimia i Brzezinki oprawcy uzurpujący sobie prawo 
do działania w imieniu państwa polskiego tworzyli nowy obóz koncentracyjny. Obóz, którego 
ofi arami na ponad dziesięć lat stali się Polacy, Ukraińcy i Niemcy. 

Proszę pozwolić, że w obecności Prezydenta niepodległej Ukrainy przekażę wyrazy so-
lidarności ukraińskim więźniom Jaworzna. Ofi arom akcji „Wisła”. Mówiąc o innej epoce, ale o 
naszych dwóch narodach Henryk Sienkiewicz napisał: „nienawiść wrosła w serca i zatruła krew 
pobratymca”. Komunistyczni zbrodniarze, twórcy obozu w Jaworznie mieli za cel podsycenie 
tej nienawiści. To, że dziś wspólnie, Polacy i Ukraińcy, składamy wieńce pod pomnikiem ofi ar 
dowodzi, iż odnieśliśmy zwycięstwo. Dla wielu młodych Polaków i Ukraińców, których upa-
miętnia ten pomnik, jest to niestety zwycięstwo zza grobu. 

Mówiłem przed chwilą o hańbie domowej. Polska, której rządowi wam zaszczyt prze-
wodzić, nie czuje się winna za ten sowiecki obóz wzniesiony rękami hitlerowców. Największą 
grupę więźniów stanowiła tu przecież polska patriotyczna młodzież. Ale obóz ten stworzyli 
ludzie, którzy powiadali, iż są funkcjonariuszami państwa polskiego. Stworzyli go w Polsce – 
naszym domu. 

I w zgodzie ze słowami Adama Mickiewicza, „posprzątać dom dzieci” zacząć trzeba od 
powiedzenia prawdy o przeszłości. Jesteśmy to winni jaworzniakom. Tym, którzy tu zginęli 
i tym, którzy piekło obozu przeżyli. Jesteśmy to winni naszym dzieciom, aby nigdy i z niczyich 
ust nie usłyszały strasznych słów – hańba domowa. 

W imieniu swoim i Rządu Rzeczypospolitej powtórzę nad grobami ofi ar: Część ich pa-
mięci. (...) 
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HISTORIA OBOZU W JAWORZNIE

W 1943 r. przy skrzyżowaniu dróg z Jaworzna do 
Mysłowic i Katowic okupacyjne władze niemieckie utwo-
rzyły fi lię obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau 
pod nazwą Neu-Dachs. Kierowano tutaj mężczyzn, których 
zmuszano do pracy w znajdującej się nieopodal obozu ko-
palni węgla „Dachsgrube” (obecnie „Jan Kanty”). Ciężkie 
warunki bytowe, niemal identyczne jak w KL Auschwitz 
oraz niewolnicza praca od 6.00 do 18.00 były dniem co-
dziennym więźniów jaworznickiej fi lii. W powszechnej 
opinii obóz w Jaworznie traktowany był jako druga po 
Oświęcimiu-Brzezince „wykańczalnia” ludzi. Co pewien 
czas przeprowadzano selekcję, polegającą na usunięciu 
z obozu słabych i chorych oraz podejrzanych o współpracę 
z ruchem oporu. W miejsce wyselekcjonowanych i wysy-
łanych do macierzystego obozu, bądź zamordowanych na 
miejscu dosyłano z innych obozów koncentracyjnych nowe 
transporty dla utrzymania stałego stanu liczbowego, wyno-
szącego w różnych okresach od 1600 do 5000 więźniów, 
niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania kopalni. 
Na czele Neu-Dachs stał SS-Obersturmfurer Bruno Pfutze. 
Załoga SS liczyła od 200 do 300 żołnierzy szeregowych 
oraz ofi cerów. Obóz zlikwidowano 17 stycznia 1945 r. 
Przed odejściem Niemcy rozstrzelali 40 więźniów. 3200 
zdolnych do marszu poprowadzili przez Mysłowice, Cho-
rzów, Bytom, Gliwice, Blachownię Śląską do Gross Rosen, 
a stamtąd skierowali transportem kolejowym do Buchen-
waldu. Około 400 chorych i wycieńczonych pozostawiono 
w obozie, których uwolnili 22 stycznia 1945 r. żołnierze 
I Frontu Ukraińskiego Armii Czerwonej. 

Już w lutym 1945 r., po odbudowaniu zniszczonej 
w czasie działań wojennych kuchni obozowej, sprzątnięciu 
łaźni i baraków skierowano tutaj transporty, składające się 
z volksdeutschów z Jaworzna, Chrzanowa i terenu całego 
Śląska. Po przyjeździe do obozu oddzielano mężczyzn, 
kobiety i dzieci, skierowując ich do oddzielnych baraków. 
Oprócz volksdeutschów osadzano także kolaborantów 
z całej Polski, a następnie również członków organizacji 
podziemnych: AK, BCh, WiN.  W kwietniu i maju 1945 
r. weszły w życie akty prawne regulujące powstanie na 
terenie byłej fi lii KL Auschwitz Centralnego Obozu Pra-
cy (COP) w Jaworznie, który podlegał Departamentowi 
Więziennictwa i Obozów Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego. Przyczyną powstania COP było zabezpiecze-
nie siły roboczej dla miejscowych kopalni. 16 maja 1945 
r. Centralny Zarząd Przemysłu Węglowego w Katowicach 
zawarł pierwszą umowę z Centralnym Obozem Pracy 
w Jaworznie, która określała warunki, na jakich przemysł 
węglowy zatrudniać będzie więźniów. 

COP posiadał 8 fi lii, zlokalizowanych obok pobli-
skich dużych zakładów przemysłowych. Warunki obozowe 
były bardzo ciężkie: głód, antysanitarne warunki życia, 
ciężka, wyniszczająca praca, nieludzkie traktowanie więź-
niów przez strażników, a także brutalne śledztwa i przesłu-

chania prowadzone przez funkcjonariuszy UB z Krakowa. 
5 maja 1947 r. do COP trafi ł transport 280 Ukraiń-

ców, którzy jako pierwsi w ramach akcji „Wisła” zostali 
wysiedleni z rodzinnych miejscowości. Do obozu w Ja-
worznie kierowano ludzi podejrzanych o sympatyzowa-
nie lub współdziałanie z Ukraińską Powstańczą Armią. 
Specjalna ekipa śledcza, składająca się z ofi cerów WUBP 
w Krakowie, przeprowadzała w COP brutalne przesłucha-
nia, których celem było odnalezienie członków UPA pośród 
więźniów. W latach 1947-49 przewinęło się przez obóz 
3936 Ukraińców i Łemków. Niedożywienie, tortury i cho-
roby spowodowały śmierć 162 osób. Ich ciała pochowano 
w nie oznaczonych mogiłach w lesie obok obozu. Ostatni 
Ukraińcy opuścili COP w styczniu 1949 r. 

Z inicjatywy ministra Bezpieczeństwa Publiczne-
go Stanisława Radkiewicza w 1951 r. obóz w Jaworznie 
został przekształcony w więzienie dla młodzieży skazanej 
za działalność niepodległościową. Miało ono pełnić rolę 
ośrodka reedukacyjnego według wzorów pedagogiki maka-
renkowskiej. Młodociani więźniowie mieli pod wpływem 
oddziaływań wychowawczych stać się zwolennikami 
ustroju, przeciwko któremu podejmowali walkę, i obdarzyć 
przyjaźnią tych, którzy ich aresztowali, brutalni przesłu-
chiwali, skazali i zamknęli w więzieniu. Przez więzienie 
przewinęło się około 15 tys. młodocianych, skazanych 
przez sądy wojskowe w całej Polsce na kary do 10 lat wię-
zienia. Osadzeni w Jaworznie pracowali w warsztatach na 
terenie więzienia, budowali bloki mieszkalne na Osiedlu 
Stałym, szkołę, dom kultury, boisko sportowe i inne obiek-
ty na terenie miasta. Wielu zatrudniono w kopalni węgla. 
Więzienie zlikwidowano w 1956 r. 

Na początku lat 70. odsłonięto pomnik poświęco-
ny ofi arom obozu  hitlerowskiego. Dopiero odzyskanie 
przez Polskę pełnej suwerenności w 1989 r. pozwoliło na 
podjęcie działań zmierzających do upamiętnienia osób 
osadzonych po wojnie w jaworznickim więzieniu. Podczas 
II Zlotu Środowiska „Jaworzniaków”, grupującego byłych 
młodocianych więźniów politycznych. 20 czerwca 1992 r. 
odsłonięto obelisk poświęcony pamięci osób, które tutaj 
odbywały w latach 1950-56 karę za działalność niepodle-
głościową. Jednocześnie działania o upamiętnienie ofi ar 
podejmowała strona ukraińska, organizując nabożeństwa 
żałobne w lesie pomiędzy Podłężem a Osiedlem Stałym, 
gdzie grzebano ciała więźniów. W miejscu ich symbolicz-
nych grobów postawiono brzozowy krzyż. (...) 

16 maja 1998 r. w kościele pod wezwaniem Matki 
Boskiej Nieustającej Pomocy w Jaworznie – Oś. Stałe 
poświęcono sztandar Związku „Jaworzniaków” oraz od-
słonięto tablicę ku czci młodocianych więźniów obozu. 
Sztandar i tablicę ufundowała Rada Miejska w Jaworznie.

Teks ten ukazał się w folderze wydanym z okazji odsło-
nięcia pomnika ku czci wieźniów obozu w Jaworznie.


