
Instytut Pamięci Narodowej - Katowice
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/100938,Miejsca-upamietniajace-ofiary-niemieckich-nazistowskich-oboz
ow-koncentracyjnych-.html
2023-05-23, 01:25

Miejsca upamiętniające ofiary niemieckich
nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozów
zagłady w województwie śląskim

14 czerwca, w rocznicę przybycia pierwszego masowego transportu więźniów do KL
Auschwitz, obchodzony jest w Polsce Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich
Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady, uchwalony przez Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej 8 czerwca 2006 r.

Prezentujemy informację na temat miejsc upamiętniających ofiary niemieckich
nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady w województwie śląskim. Wykaz
został sporządzony przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa w
Katowicach na podstawie Ewidencji Miejsc Pamięci Województwa Śląskiego, kart
ewidencyjnych miejsc pamięci narodowej oraz informacji i fotografii przesłanych przez
poszczególne samorządy.

Będzin

Głaz z tablicą upamiętniający więźniów podobozu „Lagischa” KL Auschwitz w Łagiszy
zamordowanych w latach 1941-1945. Pomnik, ufundowany przez Elektrownię Łagisza,
został zaprojektowany przez Czesława Haczkiewicza odsłonięto w 1989 roku.

Będzin-Łagisza, ul. Pokoju (GPS: 50.34907, 19.13676).
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https://katowice.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/81/81-429522_g.jpg


Pomnik upamiętniający będzińskich Żydów wywiezionych i wymordowanych przez
Niemców w latach 1939-1945. Znajduje się on w miejscu getta, po którego likwidacji Żydzi
zostali wywiezieni do KL Auschwitz. Obiekt ufundowany przez Miasto Będzin w 2005 r.
został zaprojektowany na podstawie koncepcji Adama Szydłowskiego oraz Mirosława
Starzyńskiego.

Będzin, plac Bohaterów Getta Będzińskiego(GPS: 50.317055, 19.144327).

Bielsko-Biała

Pomnik poświęcony więzionym, zamęczonym i zamordowanym w KL Auschwitz, osobom z
regionu Beskidów. Obiekt powstał w 2002 r., a ścianę pamięci dobudowano w 2008 roku na
podstawie projektu Jacka Grabowskiego.

Bielsko-Biała, ul. Karpacka (GPS: 49.799645, 19.016203).
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Chorzów

Grób zbiorowy wojenny więźniów podobozu „Bismarckhütte” KL Auschwitz w Chorzowie
Batorym. Pomnik nagrobny wykonany według projektu Ksawerego Dunikowskiego
odsłonięto w 1960 roku. Podczas modernizacji w 2008 r. na płycie głównej umieszczono
nazwiska chorzowian zamordowanych w KL Auschwitz.

Chorzów-Batory, ul. Graniczna, cmentarz (GPS: 50.269481, 18.936031).
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Czechowice - Dziedzice
Pomnik wzniesiony dla uczczenia pamięci zamordowanych przez hitlerowców więźniów
podobozu „Tschechowitz II” KL Auschwitz. Obiekt powstał w 1947 r.
Czechowice-Dziedzice, ul. Pionkowa (GPS: 49.9076653, 19.023278055555554)
 

Czeladź

Pomnik poświęcony mieszkańcom Czeladzi, którzy stracili życie w czasie II wojny
światowej, między innymi w obozach koncentracyjnych. W pomniku znajduje się urna z
prochami zamordowanych w obozie KL Auschwitz-Birkenau. Obiekt odsłonięty w 1947 r.

Czeladź, ul. Katowicka (GPS: 50.31374, 19.07063)
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„Bismarckhütte” KL„Bismarckhütte” KL

Auschwitz w ChorzowieAuschwitz w Chorzowie
Batorym.Batorym.

Grób zbiorowy wojennyGrób zbiorowy wojenny
więźniów podobozuwięźniów podobozu
„Bismarckhütte” KL„Bismarckhütte” KL

Auschwitz w ChorzowieAuschwitz w Chorzowie
Batorym.Batorym.

Grób zbiorowy wojennyGrób zbiorowy wojenny
więźniów podobozuwięźniów podobozu
„Bismarckhütte” KL„Bismarckhütte” KL

Auschwitz w ChorzowieAuschwitz w Chorzowie
Batorym.Batorym.

Pomnik wniesiony dlaPomnik wniesiony dla
uczczenia pamięciuczczenia pamięci

zamordowanych przezzamordowanych przez
hitlerowców więźniówhitlerowców więźniów

podobozupodobozu
„Tschechowitz II” KL„Tschechowitz II” KL

Auschwitz.Auschwitz.

Pomnik poświęconyPomnik poświęcony
mieszkańcom Czeladzi,mieszkańcom Czeladzi,
którzy stracili życie wktórzy stracili życie w

https://katowice.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/81/81-430494_g.jpg
https://katowice.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/81/81-429561_g.jpg
https://katowice.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/81/81-429564_g.jpg
http://auschwitz.org/historia/podobozy/tschechowitz-ii/
https://katowice.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/81/81-429573_g.jpg
https://katowice.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/81/81-429576_g.jpg
https://katowice.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/81/81-429579_g.jpg


czasie II wojnyczasie II wojny
światowej, międzyświatowej, między
innymi w obozachinnymi w obozach
koncentracyjnych.koncentracyjnych.

Częstochowa

Obelisk upamiętniający Weronikę Plucińską, nauczycielkę Publicznej Szkoły Powszechnej w
Kawodrzy Górnej, zamordowaną w KL Auschwitz. Obiekt odsłonięto we wrześniu 2011 r.

Częstochowa, ul. Przestrzenna 68/70 (GPS: 50.787081, 19.063656).

Gliwice

Tablica upamiętniająca teren podobozu „Gleiwitz I” KL Auschwitz  w Gliwicach, który
funkcjonował w latach 1944-1945. Obiekt powstał w 1979 r.

Gliwice, ul. Przewozowa 32 (GPS: 50.291222, 18.704802).
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Pomnik z tablicą upamiętniający teren podobozu „Gleiwitz II” KL Auschwitz  w Gliwicach,
który funkcjonował w latach 1944-1945. Obiekt powstał w 1979 r.

Gliwice, ul. Pszczyńska (GPS: 50.273769, 18.701426).

Wieże strażnicze i fragmenty ogrodzenia podobozu „Gleiwitz III” KL Auschwitz  w Gliwicach,
który funkcjonował w latach 1944-1945. Pracowali  w nim więźniowie przywiezieni z KL
Auschwitz.

Gliwice, ul. Robotnicza (GPS: 50.291000, 18.691004).

Pomnik z tablicą upamiętniający teren podobozu „Gleiwitz IV”  KL Auschwitz, który
funkcjonował w latach 1943-1945. Obiekt powstał w 1979 r.

Pomnik z tablicąPomnik z tablicą
upamiętniający terenupamiętniający teren
podobozu „Gleiwitz II”podobozu „Gleiwitz II”

KL Auschwitz wKL Auschwitz w
Gliwicach.Gliwicach.

Wieże strażnicze iWieże strażnicze i
fragmenty ogrodzeniafragmenty ogrodzenia
podobozu „Gleiwitz III”podobozu „Gleiwitz III”

KL Auschwitz wKL Auschwitz w
Gliwicach.Gliwicach.
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Gliwicach.Gliwicach.
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Gliwice, ul. Robotnicza (GPS: 50.291000, 18.691004).

Pomnik z tablicą upamiętniający teren podobozu „Gleiwitz IV”  KL Auschwitz, który
funkcjonował w latach 1943-1945. Obiekt powstał w 1979 r.

Gliwice, ul. Andersa (GPS: 50.304496, 18.632861).

Goleszów

Tablica upamiętniająca miejsce straceń więźniów podobozu „Golleschau” KL Auschwitz,
który znajdował się w Cementowni “Goleszów” i więzienia cieszyńskiego.

Goleszów, ul. Grabowa (GPS: 49.728087, 18.727235).
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„Gleiwitz III” KL„Gleiwitz III” KL
Auschwitz w Gliwicach.Auschwitz w Gliwicach.

Pomnik upamiętniającyPomnik upamiętniający
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„Gleiwitz III” KL„Gleiwitz III” KL
Auschwitz w Gliwicach.Auschwitz w Gliwicach.

Pomnik z tablicąPomnik z tablicą
upamiętniający terenupamiętniający teren

podobozu „Gleiwitz IV”podobozu „Gleiwitz IV”
KL Auschwitz.KL Auschwitz.

https://katowice.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/81/81-429606_g.jpg
https://katowice.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/81/81-429609_g.jpg
https://katowice.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/81/81-429612_g.jpg
https://katowice.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/81/81-429615_g.jpg


Tablica upamiętniającą podobóz „Golleschau”  KL Auschwitz w Goleszowie, który
funkcjonował w latach 1942-1945 r. Obiekt powstał w 1969 r.

Goleszów, ul. Cieszyńska 29 (GPS: 49.735709, 18.736313).

Jaworzno
 
Pomnik wybudowany na zbiorowym grobie wojennym więźniów  podobozu „Neu-Dachs” KL
Auschwitz  w Jaworznie, rozstrzelanych 17 stycznia 1945 roku. Obiekt został wybudowany
w 1965 r.

Jaworzno-Osiedle Stałe, ul. Grunwaldzka (GPS: 50.225337, 19.238411).

Pomnik z tablicąPomnik z tablicą
upamiętniający terenupamiętniający teren
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Katowice

Pomnik upamiętniający Żydów zamordowanych przez Niemców w latach 1939-1945.

Katowice-Centrum, ul. Kozielska 16, cmentarz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej (GPS:
50.255661, 19.007492).

Pomnik poświęcony więźniarkom i więźniom politycznym oraz wszystkich zamordowanym,
zmarłym w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych na terenie Europy w latach
II wojny światowej. Obiekt powstał w 1995 r. na podstawie projektu Marka Mizerackiego.

Katowice, cmentarz przy ul. Sienkiewicza (GPS: 50.249454, 19.020960).
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Jaworznie,Jaworznie,
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Kobiór

Obelisk upamiętniający więźniów podobozu „Kobier” KL Auschwitz w Kobiórze. Obiekt
zaprojektowany przez Janusza Mazura powstał w 2005 r.

Kobiór, ul. Leśników (GPS: 50.063092, 18.913672).

Lędziny

Obelisk ku czci pomordowanych więźniów podobozu „Günthergrube” KL Auschwitz w
Lędzinach. Obiekt autorstwa Antoniego Czernowa powstał w 1964 r.

Lędziny, ul. Paderewskiego (GPS: 50.127002, 19.113800).

Pomnik poświęconyPomnik poświęcony
więźniarkom i więźniomwięźniarkom i więźniom

politycznym orazpolitycznym oraz
wszystkichwszystkich

zamordowanym,zamordowanym,
zmarłym w niemieckichzmarłym w niemieckich
więzieniach i obozachwięzieniach i obozach
koncentracyjnych nakoncentracyjnych na

terenie Europy w latachterenie Europy w latach
II wojny światowej.II wojny światowej.

Pomnik poświęconyPomnik poświęcony
więźniarkom i więźniomwięźniarkom i więźniom

politycznym orazpolitycznym oraz
wszystkichwszystkich

zamordowanym,zamordowanym,
zmarłym w niemieckichzmarłym w niemieckich
więzieniach i obozachwięzieniach i obozach
koncentracyjnych nakoncentracyjnych na

terenie Europy w latachterenie Europy w latach
II wojny światowej.II wojny światowej.
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więźniów podobozuwięźniów podobozu

„Kobier” KL Auschwitz„Kobier” KL Auschwitz
w Kobiórze.w Kobiórze.

Obelisk upamiętniającyObelisk upamiętniający
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w Kobiórze.w Kobiórze.
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Mysłowice

Pomnik upamiętniający miejsce, w którym w latach 1939-1945 znajdował się obóz
przejściowy, z którego po przeprowadzeniu śledztwa kierowano więźniów do KL Auschwitz i
innych miejsc masowej zagłady. Wielu więźniów zginęło podczas przesłuchań w „bunkrze
śmierci”. Obiekt powstał w 1956 r. Zmodernizowany w 1997 r.

Mysłowice, ul. Powstańców (GPS: 50.236577, 19.143861).

Upamiętnienie ofiar podobozu „Fürstengrube” KL Auschwitz w Wesołej. Obiekt w postaci
krzyża powstał w 1989 r. W 2005 r. ufundowano tablicę memoratywną.

Mysłowice Wesoła-Ławki, ul. Murckowska (GPS: 50.180482, 19.096627).

Obelisk ku czciObelisk ku czci
pomordowanychpomordowanych

więźniów podobozuwięźniów podobozu
„Günthergrube” KL„Günthergrube” KL

Auschwitz w Lędzinach.Auschwitz w Lędzinach.

Obelisk ku czciObelisk ku czci
pomordowanychpomordowanych

więźniów podobozuwięźniów podobozu
„Günthergrube” KL„Günthergrube” KL

Auschwitz w Lędzinach.Auschwitz w Lędzinach.

Pomnik upamiętniającyPomnik upamiętniający
miejsce, w którym wmiejsce, w którym w

latach 1939-1945latach 1939-1945
znajdował się obózznajdował się obóz

przejściowy, z któregoprzejściowy, z którego
po przeprowadzeniupo przeprowadzeniu
śledztwa kierowanośledztwa kierowano

więźniów do KLwięźniów do KL
Auschwitz i innychAuschwitz i innych

miejsc masowejmiejsc masowej
zagłady.zagłady.
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miejsce, w którym wmiejsce, w którym w

latach 1939-1945latach 1939-1945
znajdował się obózznajdował się obóz

przejściowy, z któregoprzejściowy, z którego
po przeprowadzeniupo przeprowadzeniu
śledztwa kierowanośledztwa kierowano

więźniów do KLwięźniów do KL
Auschwitz i innychAuschwitz i innych

miejsc masowejmiejsc masowej
zagłady.zagłady.
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Ruda Śląska
 
Pomnik poświęcony więźniom podobozu „Althammer” KL Auschwitz -  w Starej Kuźni, który
funkcjonował w latach 1944-1945. Obiekt został wybudowany w 1989 r. a  w 2005 r.
ufundowano nową tablicę.

Ruda Śląska-Halemba, ul. Piotra Skargi (GPS: 50.236479, 18.851249).

Rydułtowy

Upamiętnienie ofiarUpamiętnienie ofiar
podobozupodobozu

„Fürstengrube” KL„Fürstengrube” KL
Auschwitz w Wesołej.Auschwitz w Wesołej.

Upamiętnienie ofiarUpamiętnienie ofiar
podobozupodobozu

„Fürstengrube” KL„Fürstengrube” KL
Auschwitz w Wesołej.Auschwitz w Wesołej.

Upamiętnienie ofiarUpamiętnienie ofiar
podobozupodobozu

„Fürstengrube” KL„Fürstengrube” KL
Auschwitz w Wesołej.Auschwitz w Wesołej.

Pomnik poświęconyPomnik poświęcony
więźniom podobozuwięźniom podobozu

„Althammer” KL„Althammer” KL
Auschwitz - w StarejAuschwitz - w Starej

Kuźni, któryKuźni, który
funkcjonował w latachfunkcjonował w latach

1944-1945.1944-1945.
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Tablica upamiętniająca teren podobozu „Charlottegrube” KL Auschwitz w Rydułtowach
funkcjonującego w latach 1942-1945. Obiekt powstał w 1975 r.

Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru (GPS: 50.066599, 18.427738).

Siemianowice Śląskie

Tablica upamiętniająca męczeństwo więźniów podobozu „Laurahütte” KL Auschwitz w
Siemianowicach Śląskich, który funkcjonował na terenie huty w latach 1944-45. Obiekt
powstał w 1995 r.

Siemianowice Śląskie, ul. Fitznerów (GPS: 50.300470, 19.031604).

Sosnowiec

Tablica informująca, że na terenie Huty im. E. Cedlera w Sosnowcu w latach 1944-45
mieścił się podobóz „Sosnowitz II” KL Auschwitz. Obiekt ufundowano w 1985 r.

Sosnowiec-Niwka, ul. Niwecka 1 (GPS: 50.264935, 19.153429).

Tablica upamiętniającaTablica upamiętniająca
teren podobozuteren podobozu

„Charlottegrube” KL„Charlottegrube” KL
Auschwitz wAuschwitz w
RydułtowachRydułtowach

funkcjonującego wfunkcjonującego w
latach 1942-1945.latach 1942-1945.

Tablica upamiętniającaTablica upamiętniająca
teren podobozuteren podobozu

„Charlottegrube” KL„Charlottegrube” KL
Auschwitz wAuschwitz w
RydułtowachRydułtowach

funkcjonującego wfunkcjonującego w
latach 1942-1945.latach 1942-1945.

Tablica upamiętniającaTablica upamiętniająca
męczeństwo więźniówmęczeństwo więźniów
podobozu „Laurahütte”podobozu „Laurahütte”

KL Auschwitz wKL Auschwitz w
SiemianowicachSiemianowicach

Śląskich.Śląskich.
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Tablica upamiętniająca Wacława Stacherskiego na grobie rodzinnym, porucznika Armii
Krajowej, zamordowanego przez niemieckiego okupanta 18 września 1944 roku w KL
Auschwitz-Birkenau w komorze gazowej.

Sosnowiec, ul. Smutna, cmentarz parafialny (Sektor 5, rząd 1 nr grobu 13; GPS: 50.285791,
19.118867).

Tablica upamiętniająca por. Wacława Stacherskiego ps. "Nowina", wychowanka Liceum im.
B. Prusa w Sosnowcu, komendanta Inspektoratu Armii Krajowej w Katowicach,
zamordowanego 18 września 1944 r. w KL Auschwitz. Tablica ufundowana w 2006 r.

Sosnowiec, ul. Piłsudskiego (GPS: 50.280462, 19.105365).

Tablica upamiętniającaTablica upamiętniająca
por. Wacławapor. Wacława

Stacherskiego ps.Stacherskiego ps.
"Nowina", wychowanka"Nowina", wychowanka

Tablica informująca, żeTablica informująca, że
na terenie Huty im. E.na terenie Huty im. E.
Cedlera w Sosnowcu wCedlera w Sosnowcu w
latach 1944-45 mieściłlatach 1944-45 mieścił
się podobóz „Sosnowitzsię podobóz „Sosnowitz

II” KL Auschwitz.II” KL Auschwitz.

Tablica informująca, żeTablica informująca, że
na terenie Huty im. E.na terenie Huty im. E.
Cedlera w Sosnowcu wCedlera w Sosnowcu w
latach 1944-45 mieściłlatach 1944-45 mieścił
się podobóz „Sosnowitzsię podobóz „Sosnowitz

II” KL Auschwitz.II” KL Auschwitz.

Tablica upamiętniającaTablica upamiętniająca
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na grobie rodzinnym,na grobie rodzinnym,

porucznika Armiiporucznika Armii
Krajowej,Krajowej,

zamordowanego przezzamordowanego przez
niemieckiego okupantaniemieckiego okupanta
18 września 1944 roku18 września 1944 roku

w KL Auschwitz-w KL Auschwitz-
Birkenau w komorzeBirkenau w komorze

gazowej.gazowej.

Tablica upamiętniającaTablica upamiętniająca
Wacława StacherskiegoWacława Stacherskiego
na grobie rodzinnym,na grobie rodzinnym,

porucznika Armiiporucznika Armii
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zamordowanego przezzamordowanego przez
niemieckiego okupantaniemieckiego okupanta
18 września 1944 roku18 września 1944 roku

w KL Auschwitz-w KL Auschwitz-
Birkenau w komorzeBirkenau w komorze

gazowej.gazowej.

Tablica upamiętniającaTablica upamiętniająca
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Liceum im. B. Prusa wLiceum im. B. Prusa w
Sosnowcu, komendantaSosnowcu, komendanta

Inspektoratu ArmiiInspektoratu Armii
Krajowej w Katowicach,Krajowej w Katowicach,

zamordowanego 18zamordowanego 18
września 1944 r. w KLwrześnia 1944 r. w KL

Auschwitz. TablicaAuschwitz. Tablica
ufundowana w 2006 r.ufundowana w 2006 r.

Tablica upamiętniająca wywiezienie Żydów w 1942 r. po likwidacji getta w Sosnowcu
Środuli do KL Auschwitz. Obiekt, ufundowany w 2018 roku, stoi nieopodal boiska
piłkarskiego pełniącego w 1942 r. rolę Umschlagplatzu.

Sosnowiec, róg ulic Mireckiego i Niepodległości (GPS: 50.285106, 19.121230).

Świętochłowice
 
Tablica upamiętniająca miejsce pracy i śmierci więźniów podobozu „Eintrachthütte” KL
Auschwitz na terenie "Zgody" w latach 1942-45. Ufundowana w 1971 r. Tablica pierwotnie
była zamontowana na budynku dyrekcji Zakładów Urządzeń Technicznych Zgoda. Po jego
likwidacji przekazana została do zbiorów Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.

Świętochłowice, ul. Wiktora Polaka (GPS: 50.288451, 18.925476).

Liceum im. B. Prusa wLiceum im. B. Prusa w
Sosnowcu, komendantaSosnowcu, komendanta

Inspektoratu ArmiiInspektoratu Armii
Krajowej w Katowicach,Krajowej w Katowicach,

zamordowanego 18zamordowanego 18
września 1944 r. w KLwrześnia 1944 r. w KL

Auschwitz. TablicaAuschwitz. Tablica
ufundowana w 2006 r.ufundowana w 2006 r.

Tablica upamiętniającaTablica upamiętniająca
wywiezienie Żydów wwywiezienie Żydów w
1942 r. po likwidacji1942 r. po likwidacji
getta w Sosnowcugetta w Sosnowcu

Środuli do KLŚroduli do KL
Auschwitz.Auschwitz.

Tablica upamiętniającaTablica upamiętniająca
wywiezienie Żydów wwywiezienie Żydów w
1942 r. po likwidacji1942 r. po likwidacji
getta w Sosnowcugetta w Sosnowcu

Środuli do KLŚroduli do KL
Auschwitz.Auschwitz.

Tablica upamiętniającaTablica upamiętniająca
wywiezienie Żydów wwywiezienie Żydów w
1942 r. po likwidacji1942 r. po likwidacji
getta w Sosnowcugetta w Sosnowcu

Środuli do KLŚroduli do KL
Auschwitz.Auschwitz.

Tablica upamiętniającaTablica upamiętniająca
miejsce pracy i śmiercimiejsce pracy i śmierci
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Upamiętnienie podobozu „Eintrachthütte” KL Auschwitz w Zgodzie, w miejscu jej
funkcjonowania w latach 1943-1945. Na obiekt składa się brama obozowa oraz tablice
pamiątkowe. Pomnik jest poświęcony również powojennemu komunistycznemu obozowi
pracy. Tablice zostały ufundowane w roku 2009.

Świętochłowice, ul. Wojska Polskiego (GPS: 50.279525, 18.900992).

więźniów podobozuwięźniów podobozu
„Eintrachthütte” KL„Eintrachthütte” KL

Auschwitz na terenieAuschwitz na terenie
"Zgody" w latach"Zgody" w latach

1942-45.1942-45.
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pierwotnie byłapierwotnie była

zamontowana nazamontowana na
budynku dyrekcjibudynku dyrekcji

Zakładów UrządzeńZakładów Urządzeń
Technicznych Zgoda.Technicznych Zgoda.
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Tablica upamiętniającaTablica upamiętniająca
miejsce pracy i śmiercimiejsce pracy i śmierci

więźniów podobozuwięźniów podobozu
„Eintrachthütte” KL„Eintrachthütte” KL

Auschwitz na terenieAuschwitz na terenie
"Zgody" w latach"Zgody" w latach

1942-45. Ufundowana1942-45. Ufundowana
w 1971 r. Tablicaw 1971 r. Tablica
pierwotnie byłapierwotnie była

zamontowana nazamontowana na
budynku dyrekcjibudynku dyrekcji
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Technicznych Zgoda.Technicznych Zgoda.
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przekazana została doprzekazana została do

zbiorów Muzeumzbiorów Muzeum
Powstań Śląskich wPowstań Śląskich w
Świętochłowicach.Świętochłowicach.

Tablica upamiętniającaTablica upamiętniająca
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Żywiec
Pomnik z prochami ofiar terroru, wzniesiony dla uczczenia mieszkańców Żywca, którzy
ponieśli śmierć w obozie KL Auschwitz w Oświęcimiu. W urnie umieszczono prochy
więźniów z Krematorium Oświęcimskiego.
Żywiec, ul. Komonieckiego GPS: 49.689370, 19.213414).

 
 

Po jego likwidacjiPo jego likwidacji
przekazana została doprzekazana została do

zbiorów Muzeumzbiorów Muzeum
Powstań Śląskich wPowstań Śląskich w
Świętochłowicach.Świętochłowicach.

Pomnik z prochamiPomnik z prochami
ofiar terroru,ofiar terroru,

wzniesiony dlawzniesiony dla
uczczenia mieszkańcówuczczenia mieszkańców
Żywca, którzy ponieśliŻywca, którzy ponieśli

śmierć w obozie KLśmierć w obozie KL
Auschwitz wAuschwitz w
Oświęcimiu.Oświęcimiu.

Pomnik z prochamiPomnik z prochami
ofiar terroru,ofiar terroru,

wzniesiony dlawzniesiony dla
uczczenia mieszkańcówuczczenia mieszkańców
Żywca, którzy ponieśliŻywca, którzy ponieśli

śmierć w obozie KLśmierć w obozie KL
Auschwitz wAuschwitz w
Oświęcimiu.Oświęcimiu.
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