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„CzasyPismo” nr 2(6)/2014

więcej zdjęć

Numer 6 „CzasyPisma” otwiera blok artykułów poświęconych wyborom w czerwcu 1989 r. i
rozkładowi komunistycznego systemu władzy. O okolicznościach tworzenia komitetów
obywatelskich „Solidarności” i przebiegu kampanii wyborczej opowiedzieli działacze
opozycji demokratycznej z Bytomia, Tarnowskich Gór i Pyskowic. Dopełnieniem wspomnień
uczestników tamtych wydarzeń jest tekst o próbach wykorzystania przez partię
komunistyczną ekologicznego sztafażu, by wprowadzić do parlamentu swoich kandydatów.
Osobnego omówienia doczekał się ruch obywatelski na Śląsku Opolskim jako instrument
zaszczepiania demokracji. Do wydarzeń II wojny światowej nawiązuje zbiór wspomnień i
źródeł umieszczonych na końcu tomu, wśród nich fragmenty dzienników ks. Józefa Knosały
oraz Ireny Bacik, opisujących pierwsze dni wojny w powiecie tarnogórskim, oraz niemiecki
raport o zbombardowaniu Wielunia. Kilka artykułów dotyczy kwestii zarządzania
peerelowskim przemysłem (czytaj: katastrof i niegospodarności) oraz pochodnej tych
działań – degradacji środowiska naturalnego Górnego Śląska. Znajdziemy tu teksty o
wypadkach w zakładach przemysłowych, materiały źródłowe dokumentujące m.in.
problemy zdrowotne mieszkańców województwa katowickiego, jak i opis wzrostu
ekologicznej świadomości młodzieży pod koniec lat osiemdziesiątych XX w.

SPIS TREŚCI

Bogusław Tracz – Zachodźże, czerwone słoneczko 

Wygrać w wyborach z komuną. Z działaczami Komitetu Obywatelskiego
Solidarność przy Lechu Wałęsie z obwodu wyborczego nr 35: z Henrykiem
Książkiem, Piotrem Hanyskiem i Jarosławem Jasińskim rozmawia Adam Dziuba 

Krzysztof Zuba – Instrument zaszczepiania demokracji. Ruch obywatelski na
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Śląsku Opolskim a demontaż systemu autorytarnego i budowa demokracji na
szczeblu regionalnym i lokalnym 

Adam Dziuba – Ekologia zamiast komunizmu. Akcja propagandowa katowickiej
organizacji PZPR przed wyborami do Sejmu kontraktowego 

Tomasz Kurpierz, Jarosław Neja – Śląska Solidarność na przełomie epok 

Adam Dziuba – Niebezpieczny dynamit, zabójcza nitrogliceryna. Wypadki w
bieruńskim „Ergu”

Piotr Rygus – Katastrofa górnicza w chorzowskiej kopalni „Barbara – Wyzwolenie”
w 1954 roku 

Bogdan Starzyczny, Witold Trólka – Młodzież żąda czystego powietrza 

Edward Skotnicki – Ekologia à la PRL 

Magdalena Zawadzka – W Domach Młodego Robotnika na Opolszczyźnie 

Hałda – Fotografie Czesława Siemianowskiego

Ołowiane dzieci – opracowanie: Adam Dziurok 

Głos wołającego z puszczy. O zanieczyszczeniu Śląska oczami leśnika – aktywisty
PZPR – opracowanie: Adam Dziuba 

Jarosław A. Krawczyk – Dąbrowa Miejska – zaginiony świat kopalń i familoków 

Mirosław Sikora – Tajne odsiarczanie, czyli słowo o tym, jak wywiad PRL dbał o
śląskie powietrze 

Anna Badura – W głodzie, chłodzie i brudzie. Cienie upaństwowionej hodowli
zwierząt 

Bogusław Tracz – Spluwy. Przyczynek do biografii Zdzisława Grudnia 

Edward Skotnicki – Garść wspomnień o Wielkim Towarzyszu Sekretarzu 

Kornelia Banaś – Uwaga, dywersanci!

Bogusław Tracz – Na nic zdały się polskie dokumenty. Franciszka Urbańskiego
tragiczne przerwana wojenna odyseja 

Robert Ciupa – Śladami zbrodni. Obóz w Mysłowicach 

Ewa Koj – Tragedia rodziny pogranicza 

Tomasz Kurpierz – Potyczki redaktora Henryka 

Marek Michalski – Wokół zbombardowania Wielunia. Z raportu niemieckiego
Luftschutzu z Zabrza 

Irena Bacik – Z Tarnowskich Gór na Kresy – i z powrotem. Dziennik ucieczki
(wrzesień–październik 1939 r.) – opracowanie: Krzysztof Gwóźdź, Sebastian
Rosenbaum 

Ks. Józef Knosała, Nadejście wojny. Radzionków, sierpień–wrzesień 1939 r. –



opracowanie: Sebastian Rosenbaum 

Józef Wróblewski, Ruda – Tobruk – Monte Cassino – Bolonia. Fragmenty
wspomnień śląskiego harcerza – opracowanie: Zbigniew Gołasz

Maksymilian Krakowski, W feldbluzie i w battledresie. Wspomnienia –
opracowanie: Zbigniew Gołasz

Kalendarium


