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216 oMÓWienia

Śląska i zagłębia dąbrowskiego. Przedmiotem rozważań są tu powojenne środowiska 
narodowe, rozumiane głównie jako skupiska działaczy stronnictwa narodowego i struk-
tur wywodzących się z onr, a także organizacje zbrojne, takie jak nsz i nzW. autor 
nie tylko przedstawia dzieje opozycji narodowej i jej założenia ideologiczne, ale przede 
wszystkim kładzie nacisk na mechanizmy rozpracowania podziemia. szeroko omawia 
działania lokalnych komórek aparatu bezpieczeństwa, podjęte w celu zniszczenia podzie-
mia, a w szczególności skupia się na takich zagadnieniach, jak taktyka, strategia, użyte 
środki oraz zastosowane przez uB metody do wykrycia, a potem zniszczenia opozycyj-
nych organizacji i środowisk narodowych. Wśród analizowanych zagadnień znalazły się 
wielkie operacje uB o kryptonimach: „Pająki”, „dziady”, „rzym”, prowadzone w latach 
1946–1948, likwidacja podbeskidzkiego zgrupowania nsz dowodzonego przez henryka 
Flam’ego „Bartka” czy poczynania uB w związku z „aferą Bergu” w latach 1951–1956. 
autor nie pominął również późniejszych losów osób ze środowisk narodowych, inwigilo-
wanych przez aparat bezpieczeństwa w ramach różnego typu operacyjnych rozpracowań. 
Praca została oparta na szerokiej podstawie źródłowej – dokumentach wytworzonych 
przez organy represji państwa komunistycznego: Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicz-
nego, komitet do spraw Bezpieczeństwa Publicznego oraz ich jednostki terenowe. uzu-
pełnieniem są materiały źródłowe wymiaru sprawiedliwości oraz wspomnienia.

Wrzesień 1939 na Górnym Śląsku, red. g. Bębnik, katowice–kraków 2008, 134 s.

górnośląski epizod wojny obronnej 1939 roku jest zjawiskiem na tyle złożonym, że 
niemożliwe jest rozpatrywanie go w oderwanych od siebie aspektach. toteż niniejsza pub-
likacja, będąca efektem konferencji naukowej, mającej miejsce w 2006 r., zawiera moż-
liwie szeroki przegląd tematyki związanej z tym wydarzeniem, nie ograniczając się przy 
tym do polskiej części podzielonego w 1922 r. regionu, czyli województwa śląskiego, jak 
też nie zawężając problemu do działań wyłącznie militarnych. swoje miejsce znalazły tu 
zagadnienia dotyczące zarówno problemów narodowościowych, jak i aktywności niere-
gularnych niemieckich formacji dywersyjnych. całość stanowi próbę możliwie pełnego 
naświetlenia ówczesnych wydarzeń, z wykorzystaniem wyników najnowszych badań na-
ukowych. 

„Postanowiono załatwić odmownie…”. Budownictwo sakralne w diecezji częstochowskiej 
(1957–1989). Wybór dokumentów, wstęp, wybór i oprac. a. sznajder, ks. W.P. Wlaźlak, 
katowice–częstochowa–rzeszów 2008, 432 s. 

zebrane w recenzowanym tomie źródła stanowią o wartości dzieła. ukazują kulisy 
polityki komunistycznych władz wobec starań kościoła katolickiego o budowę nowych 
świątyń na przykładzie diecezji częstochowskiej. Przedstawiają perfidną i wysoce arogan-
cką politykę władz wobec kwestii budowy nowych kościołów, dostarczają licznych przy-
kładów prymitywnych uzasadnień decyzji odmownych. ten rodzaj dokonanego wyboru 
dokumentów stanowi o wartości tego dzieła, gdyż dotychczas nie promowano współpracy 
pomiędzy iPn a kościołem w zakresie scalania źródeł. to pionierskie rozwiązanie winno 
zapoczątkować badania nad dziejami kościelnymi w Polsce, dając głębszy i zarazem peł-
niejszy obraz tamtych czasów. 


