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III Bieg Pamięci ze Światłem Pokoju – Oświęcim –
Gliwice, 21 stycznia 2022
28 stycznia w auli im. bł. ks. Jana Machy w Zespole Szkól
Technicznych nr 2 im. Mariana Batko odbyło się podsumowanie
projektu. W programie sesja popularno – naukowa z udziałem dr
Piotra Hojki oraz fotografa Pawła Krupińskiego, autora wystawy
„Niemieckie miejsca zagłady obywateli II Rzeczypospolitej“.
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17 stycznia 1945 r. z niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau do
Wodzisławia Śląskiego wyruszył „marsz śmierci”. W momencie zarządzenia tzw. ewakuacji
rozkaz dotyczył aż 56 000 więźniów, mimo że zima 1944/45 była wyjątkowo śnieżna i
mroźna. Na samej trasie marszu zginęło co najmniej 600 osób, znacznie więcej zostało
zamordowanych przez Niemców poza drogą przemarszu i w masowych egzekucjach.
Badacze szacują, że łącznie podczas marszu zginęło około 15 000 więźniów.
Przed świtem, 21 stycznia 2022 r. podejściem pod obozową ścianę śmierci i oddaniem
hołdu wszystkim ofiarom oświęcimskiego Niemieckiego Nazistowskiego Obozu
Koncentracyjnego i Zagłady rozpoczął swoją realizację projekt edukacyjno – sportowy III
Bieg Pamięci ze Światłem Pokoju zorganizowany przez Zespół Szkół Technicznych nr 2 w
Chorzowie i Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Następnie młodzież
uczestnicząca w projekcie w asyście dyrektora katowickiego IPN dr Andrzeja Sznajdera,
starosty bieruńsko - lędzińskiego Bernarda Bednorza, przedstawicieli rodzin oświęcimskich
z Komitetu 14 czerwca oraz dyrektora ZST nr 2 z Chorzowa, spod mogiły ostatnich ofiar
Oświęcimia, gdzie pobrała „Światło Pokoju”, ruszyła sztafetowym biegiem w kierunku
Gliwic, zgodnie z traktem „marszu śmierci”. Przed uczestnikami osiem miejsc pamięci
związanych z tragicznymi styczniowymi wydarzeniami z 1945 roku, w Bieruniu, Mikołowie,
Mokrem, Borowej Wsi, Przyszowicach i Gliwicach. Przy każdym z nich oddany został hołd
przy współudziale lokalnych władz i lokalnej społeczności. Do ostatniego miejsca, zbiorowej
mogiły ofiar marszów śmierci na gliwickim cmentarzu komunalnym przy ul. Kozielskiej,
młodzież dotarła późnym popołudniem.
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Polecamy relację filmową z III Biegu Pamięci ze Światłem Pokoju. 
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