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AKTUALNOŚCI

DZIEDZICTWO HISTORYCZNE

KOM ENTARZE I OPINIE

71 rocznica likwidacji obozu w Trawnikach
Listopad 4, 2014 - Aktualności, Dziedzictw o historyczne, Gmina, Region - 4 komentarze

Obchody 7 1 rocznicy likw idacji obozu w Traw nikach (Źródło zdjęcia: Stow arzy szenie Inicjaty w
Traw nickich)

3 i 4 listopada 1943 w Trawnikach, Poniatowej i na M ajdanku Niemcy zamordowali około 42
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KONTAKT

Klikając w reklamę wspierasz nasz
serwis. Dziękujemy :)

000 Żydów. W Trawnikach egzekucja oznaczała także likwidację funkcjonującego tu obozu
pracy. Liczbę ofiar szacuje się od 10 do 12 000 osób narodowości żydowskiej. 71 lat po

Fajsławice 24
1,774 likes

tych tragicznych wydarzeniach z inicjatywy księdza Wojciecha Lemańskiego w Trawnikach,
odbyło się spotkania upamiętniające ofiary Akcji Erntefest.
W trakcie uroczystości odczytano nazwiska niektórych ofiar mordu. Zostały też odmówione modlitwy.

Like Page

Share

W Trawnikach przypomniano też o społeczności żydowskiej, która zamieszkiwała wieś przed wojną, a
młodzież Gimnazjum Publicznego im. Polonii Francuskiej oraz Zespołu Szkół odczytała fragmenty
relacji świadków wydarzeń z 3 listopada 1941 r.

Najnowsze
Be the first ofartykuły
your friends to like this
Odebrali dzieci pijanej matce
Strażacy z wizytą w Siedliskach Drugich
Piaski laureatem konkursu „Business
Excellence” 2017
Praca w górnictwie po szkole w
Trawnikach
V Letni Turniej Piłki Nożnej

Najnowsze komentarze
Zagłoba o Fitness dla kobiet
Cddg o Fitness dla kobiet
Cddg o Fitness dla kobiet
Mieszkaniec o Wyniki naboru pracowników
do szkoły w Fajsławicach
Obchody 7 1 . rocznicy likw idacji obozu w Traw nikach. Na pierw szy m planie ks. Lem ański – inicjator
uroczy stości (Źródło zdjęcia: Stow arzy szenie Inicjaty w Traw nickich)

Stowarzyszenie Inicjatyw Trawnickich dziękuje księdzu Wojciechowi Lemańskiemu, księdzu
Andrzejowi Okajowi, zastępcy wójta Damianowi Bajowi, pani dyrektor Gimnazjum Publicznego im.
Polonii Francuskiej Renacie Maziarz, Tomaszowi Kocurowi Malcowi z galicyjskiej fundacji
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KomenTt o Wyniki naboru pracowników do
szkoły w Fajsławicach

Kategorie
Aktualności

Antyschematy, gościom z Warszawy i Lublina, naszej koleżance Agnieszce Sidor, głównej
organizatorce uroczystości oraz młodzieży, która wzięła udział w upamiętnieniu, a bez której nie

Biegi

miałoby ono tak poruszającego charakteru.

Bieżeństwo 1915

Źródło: Stowarzyszenie Inicjatyw Trawnickich
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4 thoughts on “71 rocznica likwidacji obozu w
Trawnikach”
?

Energia odnawialna
Farmy wiatrowe
Frassati Fajsławice

5 listopada 2014 at 02:00

Nasuwa mi się na myśl takie pytanie,dlaczego trzeba było czekać aż 71 lat na upamiętnienie
bestialskiego mordu na ludziach nie ważne czy to żydzi albo inna narodowość to byli ludzie.Dlaczego
istniała w okolicy zmowa milczenia o tamtych ponurych wydarzeniach i istnieje po dzień
dzisiejszy.Dlaczego ja jako młody człowiek tak mało widziałem o tamtych czasach.Czyżby okoliczni
mieszkańcy mieli by coś sobie do zarzucenia? I jeszcze jedno dlaczego na Majdanku jest takie Aj
Wajs na temat spalarni zwłok a w Trawnikach na byłym obozie funkcjonuje fabryka i nikt nie robi z
tego wielkiego halo,o co tu chodzi czy ktoś mógłby mi to wyjaśnić.

Gmina
I wojna światowa
II Wojna Światowa
Imprezy i uroczystości
Infrastruktura i inwestycje
Komentarze i opinie

Reply

Agnieszka
6 listopada 2014 at 23:16

Jako że Stowarzyszenie współorganizowało to spotkanie, to czuję sie wywołana „do tablicy” i
powiem szczerze, że nie wiem jak mam ten wpis odebrać… pozytywnie czy negatywnie.
Na początku spróbuję się ustosunkować do postawionych przez Pan/ Panią pytań.
„dlaczego trzeba było czekać aż 71 lat na upamiętnienie bestialskiego mordu na ludziach nie
ważne czy to żydzi albo inna narodowość to byli ludzie”.(…) – może tegoroczna uroczystość
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NSZZ RI "Solidarność"

odbiła sie jakoś szerzej w internecie ale i we wcześniejszych latach w mniejszym lub w
większym stopniu ale pamiętano również o tym że 3 listopada zostały zamordowane w
Trawnikach tysiące ludzi. Gimnazjum ma pod opieką pomnik i dba o niego, również w tym dniu.
„Dlaczego istniała w okolicy zmowa milczenia o tamtych ponurych wydarzeniach i istnieje po
dzień dzisiejszy.” – nie uważam żeby w Trawnikach istniała jakaś „zmowa milczenia” w 2012
robiliśmy projekt, którego jednym z elementów była „historia mówiona”, przeprowadzaliśmy
wywiady z mieszkańcami trawnik, którzy pamiętają czas II wojny światowej, szczególny nacisk
kładliśmy właśnie na temat obozu w Trawnikach, ludzie nie wzbraniali się o tym opowiadać i
zapewniam, że nie były to przyjemne rzeczy,
„Dlaczego ja jako młody człowiek tak mało widziałem o tamtych czasach”. – na to pytanie nie
potrafię odpowiedzieć. Z własnego doświadczenia wiem, że ja jakoś o tym od zawsze
wiedziałam ale nie jestem w stanie wskazać kogo to zasługa
„Czyżby okoliczni mieszkańcy mieli by coś sobie do zarzucenia?” – tu sie czuję zakłopotana…
chyba nie bardzo rozumiem sugestii (jeśli to są jakieś sugestie)
„I jeszcze jedno dlaczego na Majdanku jest takie Aj Wajs na temat spalarni zwłok a w
Trawnikach na byłym obozie funkcjonuje fabryka i nikt nie robi z tego wielkiego halo”, – to jest
temat, który mnie również boli, lecz wiem, że nie zależy to ode mnie czy od Pana/Pani. Cała
historia ciągnie się od lat 40stych kiedy to na terenie obozu i w miejscu rowów egzekucyjnych
były po prostu ogródki działkowe ( to wiem właśnie od mieszkańców Trawnik) , kiedy później
ktoś w latach 70tych wydał pozwolenie aby zbudować tu dom kultury, więc co, należy to
zburzyć?
Stało się. To co ja moge teraz, po 71 latach zrobić, to to, żeby nie zapomnieć co strasznego
się w moich Trawnikach wydarzyło, i mówić o tym młodym i robić to z młodymi ludźmi, żeby nikt
z nich nie powiedział później, że on ” jako młody człowiek tak mało widziałem o tamtych
czasach”, że posłużę się jeszcze raz Pana/ Pani cytatem.
Po to jest mural w Trawnikach, po to było to upamiętnienie- żeby ludzie nie mijali
bezrefleksyjnie tego pomnika, który stoi w centrum w znikł już w krajobrazie.
Pozdrawiam serdecznie i zapraszam za rok, 3 listopada
Reply

?
7 listopada 2014 at 01:11

Dziękuje szczerze za odpowiedź,jak pani napisała -że nie wiem jak mam ten wpis odebrać…
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pozytywnie czy negatywnie?,oczywiście że pozytywnie.Jeszcze takie spostrzeżenie,chyba pani zemną
się zgodzi że nacisk w szkołach okolicznych na lekcjach historii na ten temat był mizerny a wręcz
pomijany i przemilczany w moim odczuciu. Chwała państwu za to wszystko co robicie w tym

Uncategorized
WAŻNE TEMATY

kierunku.Jeszcze raz dziękuje z odpowiedz i pozdrawiam.

Wizytówka z Fajsławic

Reply

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

danuta mazurek

XIX wiek

13 stycznia 2015 at 00:28

Są jeszcze miejsca na terenie Trawnik o których nie wszyscy wiedzą i nie pamiętają a
mianowicie:grób dzieci zamojszczyzny w lesie przed Pełczynem i w lesie dąbrowa pomnik w miejscu
gdzie rozstrzeliwano więżniów obozu.

Z kartoteki policyjnej
Zdrowie
Zdrowie i pomoc społeczna
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