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Śląski Almanach Powstańczy,
tom V/2019
Cena

25,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

SCL113

PKWiU

58.11.1

Opis produktu
SPIS TREŚCI

Wstęp

Artykuły
Ks. Henryk Olszar, Watykan wobec powstań śląskich i plebiscytu
Dawid Keller, Komunikacja kolejowa na Górnym Śląsku w latach 1918–1922 – stan badań i potrzeby badawcze
Mirosław Węcki, Rok 1920 na Górnym Śląsku i II powstanie śląskie na łamach „The New York Times”
Renata Knyspel-Kopeć, Polsko-niemiecki spór o Górny Śląsk w świetle „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”
Dorota Borowicz, Kartografia narodowościowa w propagandowej walce o Śląsk po pierwszej wojnie światowej
Andrzej Albiniak, „Teraz więc do walki: my do walki pieniężnej, Ślązacy orężnej”. Kilka uwag o działaniach, w czasie III
powstania śląskiego, lubelskiego Uczniowskiego Komitetu Walki o Śląsk Górny
Grzegorz Grześkowiak, Byli powstańcy śląscy w szeregach Policji Województwa Śląskiego 1922–1939
Dariusz Zalega, Od Góry św. Anny nad Ebro. Powstańcy śląscy wśród antyfaszystowskich ochotników w wojnie domowej w
Hiszpanii
Jarosław Maciej Zawadzki, Losy powstańców śląskich z mandatem senatora II RP
Konrad Graczyk, Związek Powstańców Śląskich jako organizacja mająca na celu popełnianie przestępstw przeciwko życiu.
Członkowie Związku Powstańców Śląskich oraz Związku Strzeleckiego przed Sądem Specjalnym w Katowicach (Sondergericht
Kattowitz)
Paweł Parys, Powstańcy śląscy a kwestia Volkslisty, przynależności do niemieckich organizacji i służby w wojsku niemieckim
podczas II wojny światowej,
w świetle ankiet członkowskich Związku Weteranów Powstań Śląskich
Zbigniew Bereszyński, Teodor Ludyga i jego perypetie z komunistycznym aparatem bezpieczeństwa
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Zbigniew Gołasz, Maksymilian Żyła – zapomniany dowódca z czasu III powstania śląskiego
Krzysztof Gwóźdź, Popowstańcze losy Jana Zejera (1890–1953)
Wanda Musialik, Zaangażowanie Adolfa Soboty: samodzielnego rzemieślnika koszykarza, działacza plebiscytowego i
powstańca oraz współtwórcy polskiego samorządu gospodarczego, uczestnika życia politycznego
Krzysztof Witosz, Polityczne zaangażowanie dr. Alojzego Pawelca w sanacyjny system władzy
Janusz Wesołowski, „Nie szczędź grosza dla ofiar powstania na Górnym Śląsku”. Powstania śląskie i plebiscyt górnośląski w
zbiorach Muzeum Wojska Polskiego
w Warszawie
Witold Iwaszkiewicz, Charakterystyka zbiorów związanych z losami powstańców śląskich po 1922 roku w kolekcji Muzeum
Czynu Powstańczego
Noty o autorach

Czas rocznic upamiętniających powstania śląskie wraz z różnymi aspektami ich skomplikowanych dziejów można uznać za rozpoczęty. (...) W żadnym wypadku nie
chcemy kontestować odświętnego nastroju, ani tym bardziej podawać w wątpliwość potrzebę przypominania historii powstań śląskich. Pragniemy wszakże uświadomić
wszystkim, że rocznicowy charakter wystąpień grozi banalizacją wielu zagadnień, które (istnieje takie ryzyko) zostaną przedstawione jako zbiór wielokrotnie już
powtarzanych wniosków i refleksji. Jubileusz nie sprzyja bowiem pionierskim badaniom, ani prezentacji oryginalnych przemyśleń. Przede wszystkim takiego
niebezpieczeństwa chcieliśmy uniknąć przygotowując niniejszy tom. Groźby publikowania tekstów, które wprawdzie dobrze wpisują się w wyjątkowy charakter chwili,
ale nie wnoszą wiele nowego do badań nad dziejami powstań. Czy udało się ów cel osiągnąć? Mamy taką nadzieję, choć oczywiście najważniejszym i ostatecznym
weryfikatorem starań autorów niezmiennie pozostają nasi Czytelnicy.
(fragment wstępu)
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