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214 oMÓWienia

światem) i ks. Franciszka kwiatkowskiego (Komunizm a religia), a także teksty (część iii), 
których autorzy próbują dociec źródeł i istoty zarówno nihilizmu, jak i socjalizmu. Wybór 
dokumentów papieskich i innych artykułów jest lekturą cenną i aktualną, która może 
przyczynić się do świadomego przeżywania XXi wieku. „Jak to jest możliwe – pytał 
papież Pius Xii, przemawiając do wiernych w 1956 r. – żeby się nie dostrzegało istotnych 
zamiarów mylącej agitacji, ukrytych za określeniami ‘dialogu’ albo ‘spotkania’?” (aneta 
Maniecka, Wstęp, w: Socjalizm i komunizm potępione przez papieży, s. 29).

tomasz Kurpierz, przemysław piątek, „Dobić wroga”. Aparat represji wobec podzie-
mia zbrojnego na Śląsku Cieszyńskim i Żywiecczyźnie (1945–1947), katowice–kraków 
2007, 471 s.

książka prezentuje szeroki wachlarz działań podejmowanych przez komunistyczny 
aparat represji wobec niepodległościowego podziemia zbrojnego na Śląsku cieszyńskim 
i Żywiecczyźnie w latach 1945–1947. omówiono metody o charakterze operacyjnym, 
zbrojnym i prawnym, a także – biorąc pod uwagę nawet ówczesny stan prawny – przestęp-
czym. W opracowaniu szczegółowo przedstawiono specjalną akcję prowokacyjną urzędu 
Bezpieczeństwa, w wyniku której wymordowano na opolszczyźnie większość żołnierzy 
z największego na tym terenie zgrupowania partyzanckiego (nsz), dowodzonego przez 
kpt. henryka antoniego Flame’go, ps. „Bartek”, który ujawniając się na mocy amnestii 
był bezkarny dla ówczesnej władzy. komuniści rozpoczęli kolejną prowokację mającą 
na celu „ukaranie” Flame’go. Ponoć nieoficjalny wyrok śmierci na „Bartka” wydał sam 
Bolesław Bierut, który nie mógł znieść myśli o przemarszu niemal 400 ludzi z nsz przed 
posterunkiem Mo w Wiśle. do skrytobójczego zamachu na Flame’go doszło 1 grudnia 
1947 r. w zabrzegu pod czechowicami. zamachowcem był miejscowy milicjant rudolf 
dadak, który nigdy nie został osądzony za swoją zbrodnię, tak samo jak inspiratorzy 
zamachu, mimo prowadzonego śledztwa, nie zostali ujawnieni i postawieni przed sądem. 
całość składa się na bardzo udaną syntezę ustaleń na temat zwalczania podziemia antyko-
munistycznego na Podbeskidziu po zakończeniu ii wojny światowej, opracowaną z jednej 
strony przez historyka (t. kurpierz), z drugiej – przez prawnika (P. Piątek).

Pierwsze lata komunizmu w powiecie zawierciańskim (1946–1947), red. W. dubiański, 
katowice–kraków 2007, 168 s.

zbiór artykułów prezentujących kształtowanie się nowej, komunistycznej władzy 
w powiecie zawierciańskim. społeczeństwo powiatu zawierciańskiego w styczniu 1945 r. 
zetknęło się z nową rzeczywistością, którą przyniosło długo oczekiwane wyzwolenie 
spod okupacji niemieckiej. niebawem owo „wyzwolenie” okazało się kolejnym zniewole-
niem narzuconym przez „sprzymierzone” mocarstwo ze Wschodu. Pierwsze powojenne 
lata nowych porządków wprowadzanych przez zakorzeniającą się władzę ludową stały się 
tematem sesji naukowej zorganizowanej w 2005 r. w zawierciu przez oddziałowe Biuro 
edukacji Publicznej iPn, pt. „Pierwsze lata komunizmu – powiat zawierciański w latach 
1945–1947”. niniejsza praca jest zbiorem referatów wygłoszonych podczas tej sesji. cha-
rakteryzuje ona lokalną społeczność, ukazuje stosunki „władzy ludowej” z podziemiem 
niepodległościowym oraz kościołem katolickim – ze wszystkimi, którzy próbowali zapo-
biec zdominowaniu życia politycznego i społecznego przez komunistów i sprzymierzoną 
z nimi lewicę. Przybliża również rolę komunistycznej propagandy partyjnej oraz aparatu 


