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„CzasyPismo” nr 2(14)/2018

Górny Śląsk, a szczególnie jego część
przemysłowa, przyciągał prominentnych
gości zarówno w okresie międzywojennym,
w czasie wojny, jak i w latach Polski
Ludowej. Chodziło wszak o najważniejszy,
strategiczny region przemysłowy kraju.
Żelaznym punktem programu wizyt
dygnitarzy partyjnych i państwowych były
więc odwiedziny kluczowych  zakładów
pracy województwa śląskiego/katowickiego,
czemu nieodmiennie towarzyszył
rozbudowany ceremoniał oraz
propagandowa otoczka. Opisujemy więc w
niniejszym, czternastym już, numerze
„CzasyPisma”, pobyt w Katowicach zarówno
dygnitarza nazistowskiego, „wirtuoza”
propagandy Josepha Goebbelsa, jak i
komunistycznych przywódców Związku
Sowieckiego – premiera ZSRR Nikołaja
Bułganina, marszałka Gieorgija Żukowa i
pierwszego sekretarza sowieckiej partii
komunistycznej – Nikity Chruszczowa.
Piszemy też o nietypowym przemówieniu i
potajemnej grze w ping-ponga w Katowicach
Fidela Castro, przywódcy rewolucyjnej Kuby.
Choć wszyscy zapewne pamiętają słynną
zabrzańską wypowiedź prezydenta Francji,
Charlesa de Gaulle’a, my piszemy o jego
odwiedzinach z perspektywy działań
„zabezpieczających” Służby
Bezpieczeństwa. Nie mogliśmy oczywiście
pominąć najważniejszej i historycznej wizyty
głowy Kościoła katolickiego na katowickim
Muchowcu – w 1983 r. gościł tu po raz
pierwszy jako papież Jan Paweł II. Ale tropiąc
niezwykłych gości, cofamy się też do lat po
pierwszej wojnie światowej i za
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pośrednictwem niepublikowanych dotąd
zdjęć ukazujemy obecność wojsk
francuskich, włoskich i brytyjskich w naszym
regionie w latach 1920–1922, jak również
sceny z pobytu wysokich przedstawicieli
władz Rzeczypospolitej w międzywojennym
województwie śląskim.

Niedawno minęła setna rocznica zakończenia Wielkiej Wojny. Piszemy więc o życiu
codziennym Górnoślązaków w cieniu tego światowego konfliktu zbrojnego. Do tematyki
wojennej, acz dotyczącej drugiej wojny światowej, nawiązuje szkic Nowozelandczyka Alana
Woodsa, opisującego perypetie swego ojca, który jako jeniec wojenny trafił do obozu pracy
przymusowej w okręgu przemysłowym. Również dość egzotyczny jest przypadek Harolda
Webba, żołnierza armii amerykańskiej w czasie wojny koreańskiej, który przeszedł na
stronę komunistyczną i po pobycie w Chinach znalazł się w Katowicach. Kilka kolejnych
tekstów poświęconych jest literackim reakcjom na rzeczywistość obozu koncentracyjnego
oraz stalinizm. Nie zapomnieliśmy również o kibicach sportowych – opisujemy epizod
biografii legendarnego bramkarza Huberta Kostki oraz czasy świetności jastrzębskiego
boksu. W numerze można też przeczytać o rzekomych zamachach na Edwarda Gierka w
Katowicach, wspomnieniach Marca 1968 r. oraz rocznicy Kongresu Polaków w Berlinie z
1938 r.

„CzasyPismo” 2/2018 jest dostępne w sieci empik, na empik.com, w placówkach
pocztowych na terenie województw: śląskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i
opolskiego, w księgarni internetowej ipn.poczytaj.pl, w kiosk.ruch.com.pl oraz  w
księgarniach IPN w Warszawie i Katowicach.
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