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Prezentacja książki dr. Dariusza Węgrzyna „Księga
aresztowanych, internowanych i deportowanych z
Górnego Śląska do ZSRR w 1945 roku” – Katowice, 2
grudnia 2021

2 grudnia 2021 r. o godz. 11.00 w  Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym im.
Henryka Sławika w Katowicach przy ul. św. Jana 10 (III piętro) odbyła się prezentacja
książki dr. Dariusza Węgrzyna „Księga aresztowanych, internowanych i deportowanych z
Górnego Śląska do ZSRR w 1945 roku” dla dziennikarzy.

W spotkaniu wzięli udział: dr Dariusz Węgrzyn (OBBH IPN Katowice), autora publikacji, dr
hab. Jan Szumski, dyrektor Biura Badań Historycznych IPN, dr Andrzej Sznajder, dyrektor
Oddziału IPN w Katowicach, prok. Ewa Koj (Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu w Katowicach) oraz dr hab. Adam Dziurok, prof. UKSW, naczelnika
Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Katowicach. W wydarzeniu uczestniczyli
członkowie rodzin deportowanych do ZSRR w 1945 roku.

Dyrektor Oddziału IPN w Katowicach dr Andrzej Sznajder powiedział, że ta publikacja
wpisuje się w misję Instytutu.

Autor publikacji dr Dariusz Węgrzyn podkreślił, że celem tej pracy jest przede wszystkim
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oddanie hołdu ofiarom i ich bliskim. Do 1989 r. ten temat był całkowicie zakazany.

Prok. Ewa Koj z pionu śledczego IPN w Katowicach przypomniała, że jedno z pierwszych
śledztw Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach
w 2000 r. dotyczyło deportacji Górnoślązaków.

Dr hab. Adam Dziurok mówił, że stworzenie listy deportowanych to jeden z największych i
najważniejszych projektów naukowych. Jak mówił, przełom w badaniach nastąpił
kilkanaście lat temu, kiedy stworzono pierwszą wystawę poświęconą wydarzeniom z 1945
r., po niej pojawiło się wiele relacji świadków i publikacji.

Dyrektor Biura Badań Historycznych IPN dr hab. Jan Szumski przypomniał, że wywózki
Górnoślązaków na Wschód były przez lata tematem tabu. Publikacja dr. Węgrzyna jest
symbolicznym zadośćuczynieniem i upamiętnieniem ofiar i wypełnia lukę w historiografii –
dodał.

Transmisja z prezentacji ks. dr. Dariusz Węgrzyna zrealizowana przez red.
Dziennika Zachodniego.

Księga jest efektem ponad 15-letniej pracy nad stworzeniem bazy danych osób
aresztowanych, internowanych i deportowanych do ZSRR z terenu Górnego Śląska w 1945
roku. Wpisuje się ona w działania naukowe, edukacyjne i śledcze katowickiego IPN, dla
którego problem wywózki na Wschód Górnoślązaków w 1945 roku od samego początku
odgrywał niezwykle ważną rolę. W efekcie udało się stworzyć 46 200 biogramów
Górnoślązaków w ten sposób represjonowanych przez władze sowieckie. Każdy z
biogramów zawiera imię, nazwisko, imię ojca, datę i miejsce urodzenia, miejsce
zamieszkania w 1945 r., dane o posiadanym zawodzie, informacje o internowaniu lub
aresztowaniu, miejscu pobytu w łagrze w ZSRR, w przypadku zgonu datę i miejscu
pochówku. Odnośnie tych co powrócili datę zwolnienia z łagru. Biogramy powstały w
oparciu o analizę akt polskich, rosyjskich i niemieckich, oraz danych zaczerpniętych ze



wspomnień deportowanych i ich rodzin. Nie zawsze udało się odtworzyć pełną historię
każdego z wywiezionych. Deportacja do ZSRR grupy ponad 46 000 mieszkańców regionu,
najczęściej mężczyzn w wieku produkcyjnym, bardzo mocno uderzyła w rodziny
górnośląskie. W domach pozostały dzieci matki, które musiały na siebie przejąć ciężar
utrzymania domu w tych trudnych, pełnych przemocy i niepokoju czasach końca wojny i
początkach montowania się na Górnym Śląsku władzy komunistycznej. Deportacja z
Górnego Śląska przyniosła więc nie tyko cierpienia, głód, ciężką kartowniczą prace dla
wywiezionych, ale też biedę i poniewierkę, dla ich rodzin, które pozostały na Górnym
Śląsku bez środków do życia. Około 25-30% wywiezionych na Wschód nie powróciło już z
„sowieckiego raju”, a ich bliscy do dziś nie maja pojęcia, kiedy zmarli i gdzie spoczęły ich
doczesne szczątki. Ci, którzy powrócili przez długie lata płacili wysokie koszty swojego
przymusowej pracy w łagrach w postaci problemów zdrowotnych, ale i potężnej traumy
związanej z pobytem na „nieludzkiej ziemi”. Poza tym, przez cały okres PRL temat
wywózek do ZSRR nie mógł funkcjonować na forum publicznym i był poruszany tylko w
wąskim kręgu rodzinnym. Dla wielu pobyt w ZSRR był tak traumatycznym przeżyciem, że
do śmierci już o nim nie wspominali, wypierając bolesne doświadczenia z pamięci.
Przygotowana księga m.in. za zadanie imiennie przywrócić pamięć tych ludzi, którzy zostali
potraktowani jako część reparacji wojennych i musieli odbudowywać zmieszczenia
dokonane przez wojska III Rzeszy na zajętych terenach ZSRR. Jest realizacją wnoszonego
przez środowiska lokalne od lat postulatu, by tych ludzi „zapisać po imieniu”. Jest też
nielicznym przykładem tak szczegółowego ujęcia dużej akcji deportacyjnej okresu II wojny
światowej i pierwszych lat powojennych.
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