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„CzasyPismo” nr 1(13)/2018
Mija sto lat od czasu, kiedy po ponad stuleciu
nieistnienia powstało niepodległe państwo
polskie. Wprawdzie Górny Śląsk przestał
uczestniczyć w państwowości polskiej już w
XIV w., ale przetrwały związki językowoetnograﬁczne polskojęzycznej ludności tego
regionu z mieszkańcami innych ziem polskich.
W drugiej połowie XIX w. nasiliło się wśród
części Górnoślązaków poczucie jedności z
Polakami, zaś w początkach XX w. powstał
silny polski ruch narodowy na Górnym Śląsku.
Po trzech powstaniach śląskich, w latach
1919–1921, i plebiscycie z roku 1921,
wschodnia część regionu połączyła się z
Rzeczpospolitą. Tym kwestiom poświęcona
została część tekstów w aktualnym numerze
„CzasyPisma”, przy czym z tematyką
powyższą łączą się też zagadnienia walki o
niepodległość w latach II wojny światowej i po
jej zakończeniu. Ale jak w każdym numerze,
tak i tu znaleźć można także wiele innych
wątków. Agresja wojsk Układu Warszawskiego
na Czechosłowację w 1968 r., dzieje Policji
Województwa Śląskiego, niemieckie zbrodnie
eutanazji w czasach Trzeciej Rzeszy, służba
Górnoślązaków w Wehrmachcie, a także
sprawy lżejszego kalibru – jak przemysł
kosmetyczny w międzywojennych Katowicach.
Wiele biograﬁi, studiów przypadku, ale też
krótkich syntez, jak zawsze bardzo bogato
ilustrowanych składa się na ten – trzynasty już
– tom przewodnika po meandrach
górnośląskiej historii, jakim jest „CzasyPismo”.
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