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Donosem i pałką. Z działań Służby Bezpieczeństwa na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dą-
browskim w latach 1956–1980, red. a. dziuba, katowice 2008, 200 s. 

książka jest kapitalnym przyczynkiem do poznania mentalności i obyczajowości lat 
50., 60. i 70 XX wieku. napisano ją barwnym językiem, a szereg opisanych w niej historii 
odwołuje się do wydarzeń dobrze do dziś utrwalonych w pamięci zbiorowej mieszkańców 
województwa – aczkolwiek wówczas nie znano całej otoczki wypadków. z pewnością 
wielu czytelników chętnie wróci do wspomnień związanych ze studenckimi Praktykami 
robotniczymi, masowymi imprezami sportowymi czy wizytami oficjeli, na które musieli 
przybyć z klasą szkolną albo zakładem pracy. Publikacja jest plonem kwerend obejmują-
cych obszar dzisiejszego województwa śląskiego w okresie Polski „ludowej”. 

dariusz węgrzyn, Struktury bezprawia w powiecie rybnickim. Kadry Urzędu Bezpie-
czeństwa w powiecie rybnickim (1945–1947), katowice–czerwionka leszczyny 2008, 
286 s. 

książka prezentuje kadry Powiatowego urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (PuBP) 
w rybniku z lat 1945–1947. Jest to swoiste studium przypadku (ang. case study), w do-
datku przypadku skrajnego. Personel rybnickiego PuBP w okresie powojennym był jedną 
z najbardziej zdegenerowanych obsad jednostek terenowych uB. skala nadużyć, pijań-
stwa i różnego typu naruszeń wówczas obowiązującego prawa nie znajduje odpowiednika 
w żadnym innym analogicznym urzędzie na terenie województwa śląskiego. dołączony 
informator personalny prezentuje sylwetki wszystkich ustalonych funkcjonariuszy tej pla-
cówki z lat 1945–1947. 

Wolne  Związki Zawodowe z perspektywy trzydziestu lat. Materiały pokonferencyjne, red.  
J. neja, katowice 2008, 97 s.

Powstałe na górnym Śląsku, Wybrzeżu gdańskim i Pomorzu zachodnim komitety 
Wolnych związków zawodowych stanowiły ważny podmiot wśród środowisk i nurtów 
przedsierpniowej opozycji demokratycznej w Prl. aktywizując środowiska pracowni-
cze oraz dążąc do powołania organizacji, mającej na celu obronę podstawowych praw 
oraz przywilejów pracowniczych i związkowych, ich działacze walczyli o odzyskanie 
podmiotowości społeczeństwa oraz niepodległości kraju. niniejsza publikacja stanowi 
pokłosie ogólnopolskiej konferencji naukowej „Wolne związki zawodowe z perspektywy 
trzydziestu lat”, która odbyła się w katowicach 21 lutego 2008 r. z okazji 30. rocznicy po-
wstania w katowicach pierwszego w Prl komitetu Wolnych związków zawodowych. 

Kościół i prymas Stefan Wyszyński 1956–1966, red. a. dziurok, W.J. Wysocki, katowi-
ce–kraków 2008, 152 s.

Publikacja stanowi zbiór artykułów poświęconych funkcjonowaniu kościoła katoli-
ckiego w Polsce w okresie rządów komunistycznych od przełomu Października 1956 r. 
do obchodów milenijnych w 1966 r. autorzy skoncentrowali się na osobie prymasa stefa-
na Wyszyńskiego oraz na warunkach, w jakich przyszło działać polskiemu kościołowi, 
jak też wspólnotom lokalnym, narażonym na rozliczne antyreligijne akcje, podejmowane 


