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Promocja najnowszego numeru periodyku
popularnonaukowego „CzasyPisma“ – Katowice,
22 listopada 2022

  

  

  

22 listopada 2022 r. w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym IPN im. Henryka
Sławika w Katowicach, przy ul. św. Jana 10 odbyła się promocja najnowszego numeru
periodyku popularnonaukowego „CzasyPisma“, nr 1(21)/2022. W dyskusji o najnowszym
numerze periodyku wzięli udział: dr hab. Adama Dziuba (OBBH IPN Katowice, redaktor
periodyku), dr Konrad Graczyk (zastępca dyrektora BBH IPN) oraz dr Mirosław Węcki (OBBH
IPN Katowice/Uniwersytet Śląski w Katowicach).

W najnowszym numerze zamieszczono pakiet tekstów o II wojnie światowej na obszarze
Górnego Śląska. Przypominają one tragedię ludności uciekającej przed okupacją i
bombardowaniami. Zapraszamy do lektury artykułów o Polakach przybywających w 1939 r.
na Węgry oraz o Niemcach opuszczających zbombardowane domy i ewakuujących się na
Górny Śląsk. Opisano też bestialstwo Armii Czerwonej, wkraczającej na te tereny w 1945 r.
Odrębnym zagadnieniem przywołanym w numerze jest serwilizm niektórych mieszkańców
regionu, służących w zbrodniczych formacjach lub wysługujących się okupantom. Polecamy
teksty o załodze KL Auschwitz, artykuł o zniemczeniu polsko brzmiących nazwisk
funkcjonariuszy nazistowskiego reżimu oraz tekst o ślubie w „obrządku
narodowosocjalistycznym”. Zamieszczamy też fragment ważkiej książki Götza Aly’ego i
Susanne Heim o „naukowych” wizjach przyszłości prowincji górnośląskiej, obejmujących
przebudowę społeczną oraz utworzenie niewolniczego kombinatu w Auschwitz wraz z
obozem śmierci i „rezerwatami” dla polskich robotników. Piszemy o ratowaniu z Zagłady
zagłębiowskich Żydów, o straceniach w katowickim więzieniu i zatrudnionych tam katach.
W numerze znajdują się też charakterystyki kilku konspiratorów i organizacji podziemnych,
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teksty o górnośląskim przemyśle w służbie narodowego socjalizmu oraz o przekształcaniu
niemieckiego lotnictwa cywilnego w wojskowe. Ciekawostką jest analiza funkcjonowania
kadr NSDAP w Karniowie na Śląsku Opawskim.
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