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Wyjazd Komisji ds. Ochrony Miejsc Pamięci
Narodowej do Gliwic, 11 stycznia 2018

  

  

  

  

  

 

11 stycznia 2018 r. odbyło się spotkanie wyjazdowe Komisji ds. Ochrony Miejsc Pamięci
Narodowej.  Komisja działa w ramach Komitetu Ochrony Pamięci  Walk i  Męczeństwa w
Oddziale  IPN  w  Katowicach.  Motywem  przewodnim  spotkania  było  upamiętnianie
poświęcone tematyce oświęcimskiej,  między innymi „Marszowi Śmierci” więźniów z KL
Auschwitz oraz gliwickiej filii KL Auschwitz. Pierwszym punktem programu było spotkanie w
Urzędzie Miasta w Gliwicach, w którym uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Kultury i
Promocji  Miasta oraz Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.  Następnie udano się na
Cmentarz Centralny, przy ul. Kozielskiej, na którym znajduje  kwatera wojenna więźniów KL
Auschwitz-Birkenau. Tam oddano hołd ofiarom KL Auschwitz ‒ Birkenau pomordowanym na
trasie  Marszu  Śmierci,  przy  zbiorowej  mogile  oraz  przy  grobie  Czesławy Koniecznej  -
więźniarki obozu koncentracyjnego Stutthof. Kolejnym przystankiem na trasie był pomnik z
tablicą  upamiętniający  teren  byłej  filii  obozu  KL  Auschwitz-Birkenau  usytuowany,  przy  ul.
gen. W. Andersa. W tamtym miejscu w okresie od 3 lipca 1944 do 19 stycznia 1945 r.
funkcjonował obóz pracy AL Gleiwitz IV. Stamtąd udano się na teren Gliwickich Zakładów
Urządzeń Technicznych, gdzie znajdował się obóz pracy AL Gleiwitz III, który funkcjonował
w okresie od kwietnia 1944 r. do 21 stycznia 1945 r. Był też w dniach 19-21 stycznia 1945
r.  punktem gromadzenia  więźniów ewakuowanych z  innych podobozów KL  Auschwitz.
Ostatnim  z  miejsc  pamięci  odwiedzonych  przez  Komisję  był  Dom  Pamięci  Żydów
Górnośląskich i  znajdująca się na terenie pobliskiego cmentarza żydowskiego zbiorowa
mogiła  wojenna  76  nieznanych  Żydów zamordowanych  1945  roku  podczas  ewakuacji
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obozu  KL  Auschwitz.  Komisja  zakończyła  swoją  wizytę  w  Gliwicach,  uczestnicząc  w
patriotycznym występie artystycznym, który przygotowała młodzież Szkoły Podstawowej z
Oddziałami  Dwujęzycznymi  nr  6  im.  Noblistów Polskich  w Gliwicach.  Miał  on  na  celu
uczczenie pamięci więźniów KL Auschwitz Birkenau, pomordowanych w „Marszu Śmierci“.
Po  części  artystycznej  o  „Marszu  Śmierci”  opowiedział  zgromadzonym  uczniom  Jan
Delowicz, autor książki „Śladem krwi”. Słowo o działalności Komitetu Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa wygłosiła również Barbara Adamczyk, przewodnicząca Komisji ds. Ochrony
Miejsc Pamięci Narodowej w Katowicach.


