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Dziurok i Ryszard Kaczmarek, wydanie
drugie, Katowice 2014, 654 s.

Minęło siedem lat od ukazania się pierwszego wydania obszernego tomu „Województwo
śląskie  1945–1950.  Zarys  dziejów  politycznych”.  Nakład  książki  wyczerpał  się
błyskawicznie, a sprawy śląskie cieszą się nadal dużym zainteresowaniem, zwłaszcza w
kontekście  dyskusji  o  pierwszych  latach  rządów  komunistycznych.  Był  to  okres
skomplikowanych procesów historycznych i gwałtownych zmian politycznych i społecznych.
To nietylko budowa struktur nowej władzy – obcej i narzuconej, eliminacja opozycji, walka z
Kościołem, ale też cały bagaż negatywnych doświadczeń związanych z wkroczeniem Armii
Czerwonej, rozliczeniami narodowościowymi czy ruchami migracyjnymi, które odmieniły
oblicze regionu. W 2015 roku będziemy upamiętniać rocznicę tzw. tragedii górnośląskiej. W
niniejszym tomie przyczyny i przebieg tego dramatu przedstawione są szczegółowo i w
całym  skomplikowanym  splocie  różnorakich  czynników  wpływających  na  dzieje
województwa  śląskiego  w  pierwszych  powojennych  latach.
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