
Instytut Pamięci Narodowej - Katowice
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/163994,Wyklad-o-niemieckim-aparacie-bezpieczenstwa-w-okupowanej
-Czestochowie-w-latach-1.html
2023-05-23, 01:32

Wykład o niemieckim aparacie bezpieczeństwa w
okupowanej Częstochowie w latach 1939 - 1945 -
Częstochowa, 12 maja 2022

W czwartek 12 maja  w Przystanku Historia
Centrum Edukacyjnego IPN im. Gen. Janusza
Gąsiorowskiego  w  Częstochowie  (al.  NMP
52), odbył się wykład dr. Mirosława Sikory z
Oddziałowego  Biura  Badań  Historycznych
IPN  w  Katowicach  nt.  Niemiecki  aparat
bezpieczeństwa w Częstochowie 1939-1945.
Struktury, ludzie, działania.

Już od pierwszych minut II wojny światowej
rozpoczętej  1 września 1939 roku o godz.
4.45  agresją  Niemiec  na  Polskę,  region
częstochowski  znalazł  się  w bezpośrednim
ogniu  zaciętych  walk  jednostek  Wojska
Polskiego  usiłujących  opóźnić  natarcie  sił
głównych niemieckiej  10.  Armii.  Po dwóch
dniach  c iężkich  zmagań  w  obronie
pogranicza i  pozycji  "Częstochowa", wobec
rozwoju sytuacji na innych odcinkach frontu,
broniąca  miasta  7  Dywizja  Piechoty  na
rozkaz dowództwa Armii "Kraków" w nocy z
2 na 3 września 1939 roku wycofała się w
kierunku  Janowa.  W  godzinach  rannych  3
września,  na  przedmieścia  Częstochowy
położonej  zaledwie  30  km  od  granicy
państwowej  wkroczyły  pododdziały
niemieckiej  14  i  46  Dywizji  Piechoty,
napotykając przy tym na liczne przeszkody,
zniszczenia i opór pododdziałów 7 DP, które
osłaniając  odwrót  sił  głównych  dywizji
wycofały  się  z  miasta  jako  ostatnie.
Ostatecznie,  około  południa  3  września
Częstochowę zajęły oddziały niemieckiej 46
DP  z  IV  Korpusu  Armijnego.  Swoistym
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preludium  dla  niemieckiej  okupacji
Częstochowy stały się jednak wydarzenia z 4
września  1939  roku  zwane  "Krwawym
poniedziałkiem", w trakcie których żołnierze
Wehrmachtu dokonali jednej z największych
zbrodni wojennych na ludności cywilnej we
wrześniu 1939 roku. Tym samym rozpoczął
się  ponad  pięcioletni  okres  brutalnej
okupacji miasta przez Niemców, zakończony
w  dniach  16  -  17  stycznia  1945  roku
wkroczeniem  do  Częstochowy  oddziałów
Armii  Czerwonej.

Uczestnicy  mogli  się  m.in.  dowiedzieć  jak  wyglądały  struktury  niemieckiego  aparatu
bezpieczeństwa  w  okupowanej  Częstochowie,  jakie  metody  terroru  stosowano  wobec
mieszkańców miasta, jak przebiegała akcja likwidacji częstochowskich elit m.in. w ramach
akcji "AB", jak usiłowano zwalczać polskie podziemie, wreszcie kim byli niemieccy oprawcy.

Spotkanie stanowiło siódmy z cyklu wykładów:                         

II  wojna  światowa  w  regionie  częstochowskim.  Nowe  fakty,  nieznani  bohaterowie,
zapomniane epizody.

Kolejny wykład w czwartek 26 maja, o szczegółach będziemy informować w przyszłym
tygodniu.
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