
Oświadczenie złożone 

przez senatora Michała Potocznego 

na 46. posiedzeniu Senatu 

w dniu 27 lipca 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu Jarosława Szarka 

Szanowny Panie Prezesie! 

Kieruję do Pana swoje oświadczenie w sprawie stanu badań prowadzonych przez Instytut Pamięci Naro-

dowej nad historią miast Zagłębia Dąbrowskiego (Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Czeladź) po 

27 stycznia 1945 r. 

Z przykrością muszę stwierdzić, że wśród publikacji wydanych przez oddział katowicki IPN nie odnala-

złem żadnej, która byłaby w całości poświęcona historii któregoś z wyżej wymienionych miast. Jest to tym 

bardziej niezrozumiałe, że na przygotowanej przez katowicki oddział IPN wystawie „Twarze katowickiej 

bezpieki” udokumentowano niezbicie, iż wielu mieszkańców miast Zagłębia Dąbrowskiego zajmowało kie-

rownicze stanowiska w aparacie bezpieczeństwa PRL. 

Niewątpliwie historia Zagłębia Dąbrowskiego po 27 stycznia 1945 r. powinna zostać gruntownie zbadana, 

gdyż nieprzypadkowo to właśnie w Sosnowcu z ogromnymi problemami i z rocznym opóźnieniem odbyły się 

obchody millenium chrztu Polski, a partie wywodzące się z PZPR jeszcze do niedawna właśnie tutaj uzyski-

wały najwyższe wyniki poparcia w skali kraju. W czerwcu bieżącego roku w przeprowadzonych przez wła-

dze samorządowe Sosnowca konsultacjach społecznych, obejmujących ponad 12 tysięcy mieszkańców, aż 

97% biorących w nich udział opowiedziało się za upamiętnieniem postaci I sekretarza KC PZPR Edwarda 

Gierka w przestrzeni publicznej. 

W związku z zaistniałą sytuacją pragnę Pana zapytać, dlaczego brakuje publikacji dotyczących stricte hi-

storii miast Zagłębia Dąbrowskiego. Czy pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach w swoich 

badaniach zajmują się tą tematyką? W jakiej liczbie i z jakich instytucji dokumenty dotyczące tego okresu 

pozyskał Instytut Pamięci Narodowej? Jaki jest stan ich opracowania i czy udostępniane są zainteresowanym 

badaczom? Czy dokumenty dotyczące historii najnowszej Zagłębia Dąbrowskiego mogą znajdować się 

w zasobach innych oddziałów IPN lub instytucji? 

Ponadto podczas 20. posiedzenia Senatu RP w dniu 16 czerwca 2016 r. uzyskałem informację, że kato-

wicki oddział IPN jest w posiadaniu znacznej liczby przejętych jeszcze od UOP worków ewakuacyjnych 

z materiałami wstępnie przygotowanymi do zniszczenia. Pragnę zatem zapytać, jak posuwają się niewątpli-

wie mozolne prace nad ich odtwarzaniem i czy wnoszą one coś nowego do historii Zagłębia Dąbrowskiego 

po 27 stycznia 1945 r. 

Michał Potoczny 
 


