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Upadek systemu komunistycznego na Górnym
Śląsku. Wokół przemian 1989 roku w
województwach katowickim i opolskim

Upadek  systemu  komunistycznego  na
Górnym Śląsku. Wokół przemian 1989
roku  w  województwach  katowickim  i
opolskim, red. Adam Dziuba i Sebastian
Rosenbaum, Katowice 2010, 404 s.

Rok 1989 to w powojennych dziejach Polski przełomowy czas. Kontrakt Okrągłego Stołu,
ponowna legalizacja „Solidarności", wybory czerwcowe, powstanie rządu Mazowieckiego,
pakiet reform gospodarczych Balcerowicza i rozkład wszechwładnej partii komunistycznej,
zapoczątkowały  gruntowną  przemianę  krajobrazu  politycznego,  społecznego  i
ekonomicznego kraju. Zagadnienia te mają bogatą literaturę, jednak przede wszystkim w
skali ogólnopolskiej. Aspekty regionalne pozostają natomiast słabiej rozpoznane. Powyższa
uwaga odnosi się również do Górnego Śląska. Konferencja zorganizowana przez Oddział
Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach w dwudziestą rocznicę przełomowych wyborów
z 4 czerwca 1989 r. przyniosła odpowiedzi na szereg pytań dotyczących wydarzeń tego
roku w województwach katowickim i opolskim.
Na prezentowany tom, pokłosie wspomnianej konferencji, składa się dwanaście obszernych
tekstów  dotyczących  m.in.  opozycji,  uwiądu  partii  władzy,  przebiegu  wyborów
czerwcowych, działań Służby Bezpieczeństwa, a także przemian społecznych w regionie.
Publikacja stanowi odkrywczy wkład do badań historycznych nad omawianą tematyką,
zarówno w wymiarze regionalnym, jak i ogólnokrajowym.
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