Ścieżka pamięci Eckerwald

Cmentarz obozowy
KZ-Friedhof Schömberg

Ścieżka pamięci Eckerwald powstała w 1987
celem upamiętnienia jednego z mniej znanych
zbrodniczych przedsięwzięć Trzeciej Rzeszy.
Problemy z zaopatrzeniem sprzętu wojskowego
w olej napędowy skłoniły pod koniec II wojny
światowej do prób pozyskiwania go z tzw.
łupków bitumicznych. Ich złoża znajdują się
między innymi tutaj, na skraju Jury Szwabskiej.

Na terenie cmentarza obozowego w
Schömberg znajduje się miejsce pamięci i
punkt edukacyjny. Cztery tablice
informacyjne przedstawiają kontekst
historyczny powstania obozów
koncentracyjnych Schömberg oraz
Dautmergen, będącego również częścią
Wüste. Betonowy prostopadłościan
dokumentuje natomiast nazwiska ofiar
obydwu obozów. Faktyczna liczba zmarłych i
zamordowanych jest jednak większa niż tutaj
pochowanych i upamiętnionych. Wielu
chorych i umierających więźniów zostało
bowiem przetransportowanych do innych
obozów.

Ścieżka pamięci prowadzi przez teren jednego z
dziesięciu zaplanowanych w tym regionie
zakładów wydobywczo-przetwórczych o
wspólnym kryptonimie Wüste („Pustynia”).
Eckerwald (Wüste 10) założono na przełomie
1944 i 1945 jako miejsce tego skomplikowanego
ale nieopłacalnego procesu chemicznego.
Siły roboczej na potrzeby Wüste 10 dostarczał
obóz koncentracyjny w pobliskiej miejscowości
Schörzingen, obecnie dzielnicy miasta
Schömberg (KZ Schörzingen). Większość z
ponad tysiąca stale tu przetrzymywanych
mężczyzn stanowili więźniowie polityczni –
uczestnicy ruchu oporu z okupowanych państw
europejskich. Codzienne około 500 więźniów
było oddelegowywanych do pracy przymusowej
przy budowie instalacji. Pozostali musieli
pracować w kopalni niedaleko obozu.

Ruiny zabudowań produkcyjnych w Eckerwald

Katastrofalne warunki w obozie, codzienna

ciężka praca fizyczna i brutalny nadzór nad
więźniami doprowadziły do śmierci ponad 500 z
nich, przy czym nigdy nie podjęto tu regularnej
produkcji.
Po 1945 roku pozostałości instalacji zarósł las. W
1987 roku teren został częściowo oczyszczony i
udostępniony do zwiedzania. Stało się to
możliwe dzięki lokalnej oddolnej inicjatywie
(wolontariuszy i członków założonej w tym celu
Initiative Eckerwald), która przygotowała
również bogate tablice informacyjne w języku
niemieckim (we wnętrzu widocznej na zdjęciu
ceglanej budowli).
Wstęp na ścieżkę pamięci jest bezpłatny. Teren
jest wolno dostępny, ze względu na pozostałości
instalacji prosimy o zachowanie ostrożności,
zwłaszcza przy niekorzystnych warunkach
pogodowych.

Cmentarz obozowy KZ Schörzingen

Całość ma za zadanie
ukazać cierpienie i
śmierć więźniów oraz
robotników
przymusowych w
wieku od zaledwie 13
do ponad 60 lat.

tablice z 1774
nazwiskami ofiar
obozów Schömberg
i Dautmergen

Miejsce pamięci Eckerwald służy zarówno
organizacji obchodów rocznicowych, spotkań
grup szkolnych z Ocalałymi i ich rodzinami
jak i podtrzymywanie ponadnarodowych
kontaktów oraz historyczne opracowanie
trudnej przeszłości.

Dane kontaktowe

Dojazd (samochodem)

Initiative Gedenkstätte Eckerwald e. V.
(stowarzyszenie Inicjatywa Miejsce Pamięci
Eckerwald)
strona intenetowa (w języku niemieckim)
www.eckerwald.de
Pani Brigitta Marquart-Schad, Deilingen
Tel. +49 7426 8887
adres mailowy:
ms.brigitta@web.de

Pomnik ofiary / wieźnia autorstwa Siegfrieda Haasa

Miejsca pamięci obozów
koncentracyjnych
Eckerwald/Schörzingen
i Dautmergen-Schömberg

Pan Alfons Bulach, Rottweil
Tel. +49 741 23646
adres mailowy:
Bulach-Rottweil@t-online.de

Istnieje możliwość oprowadzenia po ścieżce
(w języku niemieckim, ewentualnie w innych
językach; prosimy o uprzedni kontakt)

Initiative Gedenkstätte
Eckerwald e. V.

