Michałowice / Warszawa, dnia 05. lipca 2012 r.

Do Pana Janusza Chwieruta,
Rady Miasta i Mieszkańców
Oświęcimia – Miasta Pokoju

Szanowni Państwo,
niedawno dowiedziałem się od lekarzy, że pozostało mi bardzo mało czasu
w obecnym ziemskim życiu. Piszę więc do Państwa ten krótki list jako człowiek, który
od wielu lat bardzo związany jest emocjonalnie z Oświęcimiem i jednocześnie jakże
często obdarzany szacunkiem za zaangażowanie dla dobra naszej Ojczyzny zarówno
w okresie II wojny światowej, jak i w obecnym okresie powojennym, szczególnie
w Warszawie.
W ostatnich chwilach mojego życia na ziemi proszę Państwa tą drogą o pełne wsparcie
dla powstającego Centrum Pokoju – Kopca Upamiętnienia i Pokoju w Oświęcimiu
oraz dla Ludzi Dobrej Woli, angażujących się na jego rzecz na usilne naleganie moje,
Pana dr Janusza Młynarskiego z I-go transportu więźniów do KL Auschwitz
z 14.06.1940 roku oraz wielu innych świadków tamtych czasów, często cudownie
ocalonych
z tragicznej wojennej pożogi. Zaangażowanych w realizację
oświęcimskiego Centrum Pokoju jest już bardzo wielu wspaniałych Ludzi z Polski,
Niemiec, Europy i całego świata.
Proszę Państwa zatem o ścisłą współpracę z Panem Januszem Marszałkiem,
długoletnim Prezydentem Oświęcimia, którego zasługujące na wdzięczność
i szacunek działania ze mną i całą naszą Grupą Inicjatywną na rzecz Kopca
od 2005 roku, doprowadziły do tego, by wreszcie w czerwcu 2013 roku mogła
rozpocząć się realizacja tej szczytnej pokojowej idei. Centrum Pokoju będzie
symbolicznym i jednocześnie jakże bardzo potrzebnym w Oświęcimiu obiektem
użyteczności
publicznej
z
niemałą
liczbą
miejsc
pracy.

Na 16. czerwca 2013 roku planowane jest wbicie pierwszej łopaty i rozpoczęcie
budowy Centrum Pokoju – Kopca Upamiętnienia i Pokoju w Oświęcimiu.
W tej szczególnej dla mnie osobiście dacie, po 80-latach tragicznego w skutkach
dla Polski, Europy i świata dojścia do władzy opętanego Hitlera, upamiętnienie
60 mln zabitych podczas II wojny światowej właśnie w Oświęcimiu – Mieście Pokoju
będzie miało dla wszystkich bardzo symboliczne znaczenie po stworzonym tu w latach
1940 - 1945 „Piekle KL Auschwitz-Birkenau”.
Codziennie o godz. 7.00 rano modlą się O.O. Paulini i Pielgrzymi przed cudownym
obrazem CZARNEJ MADONNY o powstanie Centrum Pokoju – Kopca
Upamiętnienia i Pokoju w Oświęcimiu. Wierzę więc mocno, że mimo mojego wkrótce
odejścia do DOMU PANA, dopilnuje JASNOGÓRSKA KRÓLOWA, byście Państwo,
dobrze wszyscy współpracując ze sobą, Pan Janusz Marszałek, Pan Janusz Chwierut,
Państwo Radni i Mieszkańcy Oświęcimia – Miasta Pokoju, Ludzie różnych Kościołów
i Religii, różnych Organizacji, Urzędów i Instytucji, przedstawiciele Mediów
i osoby prywatne, otwierali drogi do tego, by od światowej katastrofy KL AuschwitzBirkenau – symbolu upadku człowieczeństwa, stał się Oświęcim dla Polski, Europy
i całego świata prawdziwym miejscem skutecznych działań na rzecz pokoju.
Niech w Oświęcimiu zapanuje wzorcowa ZGODA i niech się ona rozprzestrzenia
na Polskę i wszystkie kraje świata, by Ludzie mogli żyć, uczyć się i pracować
w POKOJU, a powstające problemy rozwiązywać w dialogu. Będę Was w tym
wspierał ze strony WIECZNOŚCI. Wierzę głęboko, że BÓG będzie Wam w tych
działaniach błogosławił.
Serdecznie Wszystkich pozdrawiam i jeszcze raz proszę o dobrą współpracę.

Henryk Łagodzki
Prezes Zarządu
powstaniec warszawski – z oddziału rtm. Pileckiego,
były więzień KL Warschau oraz innych obozów

PS. Proszę, by Pan Stanisław Szałapak, jako rzecznik prasowy Polskiej Unii Seniorów,
opublikował ten list dopiero po moim przejściu na wieczny odpoczynek

