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RECENZJE I OMÓWIENIA

śnia 1940 r. do maja 1945 r. (autor korzystał z dziennika operacyjnego dywizjonu – „Operation 
Record Book of (Polish) 300 Squadron, pochodzącego ze zbiorów National Archives w Kew).

Krzysztof Kubiak, Wojna o niepodległość Izraela 1947–
1949, Wydawnictwo Inforteditions, Zabrze–Tarnowskie 
Góry 2013, 317 s.

Tematem książki są działania zbrojne, które rozgorzały w Palestynie w końcowym okresie 
mandatu brytyjskiego oraz w pierwszej fazie istnienia niepodległego Izraela. Praca wypeł-
nia pewną lukę na rynku wydawnictw historycznych dotyczących pierwszego konfliktu 
zbrojnego nowożytnego Izraela z jego arabskimi sąsiadami, dającego początek serii wojen 
izraelsko-arabskich.

Treść książki została ujęta w pięciu rozdziałach. W pierwszym autor omawia źródła konfliktu 
palestyńskiego; imigrację żydowską do Palestyny i narastanie sprzeczności z ludnością arabską 
oraz działalność żydowskich organizacji wojskowych. Rozdział drugi obejmuje okres od za-
kończenia II wojny światowej do rezolucji o podziale Palestyny (1947 r.), a w następnych trzech 
zostały szczegółowo opisane kolejne fazy konfliktu aż do ogłoszenia rozejmu w 1949 r. Pracę 
zamykają bibliografia i aneksy, w których autor umieścił biogramy najważniejszych postaci oraz 
bardzo przydatną tabelę chronologiczną wydarzeń politycznych i działań zbrojnych w Palesty-
nie. Cennym uzupełnieniem są bardzo dobrej jakości mapy i schematy oraz liczne fotografie.

Roman Kochnowski, Bitwa u ujścia La Platy 13 XII 1939, 
Wydawnictwo Inforteditions, Zabrze 2013, 109 s.

Bitwa u ujścia La Platy u wybrzeży Urugwaju, rozegrana 13 grudnia 1939 r., od lat budzi za-
interesowanie historyków i marynistów. Ta pierwsza bitwa morska II wojny światowej była uni-
katowym starciem dużych okrętów Kriegsmarine i Royal Navy, bez udziału sił lekkich, i jednym 
z nielicznych, w którym lotnictwo zarówno morskie, jak i lądowe nie odegrało znaczącej roli.

W omawianej pracy autor wykorzystał literaturę wspomnieniową dostępną zarówno w ję-
zyku niemieckim, jak i polskim. Najważniejsze są wspomnienia Friedricha W. Resenacka, III 
oficera artylerii pancernika „Admiral Graf Spee”, będące kronikarskim zapisem wydarzeń 
od wyjścia okrętu w morze z Wilhelmshaven (21 sierpnia 1939 r.) po jego samozatopienie. 
Ponadto autor wykorzystał m.in. wspomnienia wielkiego admirała Ericha Raedera (Moje ży-
cie, Gdańsk 2001) i adm. Theodora Krancke, dowódcy bliźniaczego okrętu „Admiral Scheer” 
(J. Brenecke, T. Krancke, Admiral Sheer. Krążownik dwóch oceanów, Gdańsk 2002).

Praca została podzielona na osiem rozdziałów. W pierwszych czterech autor przed-
stawił genezę i rozwój niemieckich pancerników kieszonkowych oraz strategiczne plany 
niemieckiej i brytyjskiej marynarki wojennej do 1939 r. Następne rozdziały dotyczą rajdu 

„Admirala Graf Spee” i bitwy z alianckim pościgiem. Na uwagę zasługują dobrej jakości 
mapy oraz rzadko publikowane fotografie.
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