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Zakopane: prace poszukiwawcze na
terenie dawnej siedziby Gestapo

Zakończył  się  pierwszy  etap  prac  poszukiwawczych
prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej na terenie
dawnej  siedziby  Gestapo  w  Zakopanem.  Przez  tzw.
katownię  Podhala  mogło  przejść  nawet  ok.  2  tys.  osób.
Szacuje się, że połowa z nich zmarła lub została zabita w
obozach  koncentracyjnych  lub  właśnie  w  „centrum
niemieckiego  terroru”  w  Zakopanem.  Celem działań  IPN
było sprawdzenie, czy ciała tutaj zamordowanych nie były
grzebane na terenie przejętym przez Gestapo.

W danym hotelu „Palace” w październiku 1939 r. Niemcy
ulokowali komisariat Gestapo, który ze względu na bardzo
brutalne  metody  stosowane  podczas  przesłuchań  w  nim
prowadzonych,  został  nazwany  „katownią  Podhala”.  W
sześciu pomieszczeniach piwnicznych urządzono więzienie,
na parterze zaś stworzono sale przesłuchań. Na ścianach
więziennych cel – podobnie jak w wielu innych katowniach –
osadzeni  pozostawiali  wyryte  napisy,  które  w  czasach
powojennych zostały zasłonięte lub usunięte przez nowych
administratorów budynku.

Szacuje się, że w komisariacie mogło być więzionych nawet
2  tys.  osób,  z  czego  kilkaset  tutaj  zamordowano.  5
października br. Instytut Pamięci Narodowej rozpoczął prace
poszukiwawcze na terenie przylegającym do budynku, aby
sprawdzić,  czy  ich  ciała  nie  zostały  pogrzebane  w  tym
miejscu.   

„Robimy  to  tak,  aby  ich  odnaleźć,  tak,  aby  ich



zidentyfikować.  Kwestią  czasu  było,  że  będziemy  kiedyś
także  w Zakopanem.  Uznaliśmy,  że  znając  historię  tego
miejsca, nas po prostu tutaj w Zakopanem nie może nie
być” – zaznaczył w rozmowie z PAP prof. Szwagrzyk.

„Istnieją przesłanki mówiące o tym, że przynajmniej kilka
ofiar  mogło  być  tutaj  zagrzebanych.  Większość  ofiar
zakopiańskiego  gestapo  zakatowanych  tutaj  było
wywożonych  na  zakopiański  cmentarz.  Istnieją  jednak
relacje mówiące o tym, że część ofiar była potajemnie przez
Niemców w nocy również tutaj zagrzebywana" – dodał dr
Dawid Golik z krakowskiego oddziału IPN.

W wyniku przeprowadzonych prac nie ujawniono szczątków
ludzkich.

„Wracamy na wiosnę po to, żeby nasze prace dokończyć.
Teren  wyznaczony  musi  być  przebadany  do  końca.  Ten
teren  ze  swoją  mroczną  historią  jeszcze  nie  został
przebadany”  –  dodał  prof.  Krzysztof  Szwagrzyk.

Obecnie w piwnicach budynku mieści się Muzeum Walki i
Męczeństwa „Palace”. Kolejny etap prac zaplanowano na
wiosnę 2021 r.
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