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Polskie t³umaczenie tekstu pracy z 1855 r. zawiera tak¿e przedmowê napisan¹ przez T³umaczkê,
w której zosta³a przedstawiona biografia Moritza Sadebecka. Szkoda jednak, ¿e Autorka nie wyko-
rzysta³a informacji zawartych w historii Dzier¿oniowa, które pozwoli³yby na wzbogacenie obrazu
rodziny autora ksi¹¿ki1. Przedmowê zamykaj¹ uwagi o t³umaczeniu. Dowiadujemy siê z nich, ¿e jest
ono przeznaczone zarówno dla naukowców, jak i dla �mieszkañców regionu� oraz �licznych mi³o-
�ników weekendowych spacerów na �lê¿ê� (s. 22). T³umaczenie jest wierne orygina³owi. Dodano je-
dynie pe³ne adresy bibliograficzne cytowanych przez Sadebecka prac, pominiêto natomiast znajduj¹-
ce siê na koñcu orygina³u tabele matematyczne (s. 22). O ile z decyzj¹ o opuszczeniu tabel mo¿na siê
zgodziæ, o tyle dziwi brak znajduj¹cego siê w oryginale rozdzia³u o historii pomiarów wysoko�ci �lê¿y.

Lektura ksi¹¿ki pozwala stwierdziæ, ¿e T³umaczka niekiedy wyja�nia³a tak¿e trudniejsze terminy
(s. 29) czy identyfikowa³a osoby (s. 73). Szkoda jednak, ¿e nie jest to zrobione konsekwentnie. Czy-
telnik bez odpowiedniego przygotowania niekoniecznie domy�li siê, ¿e Henryk I to Henryk Brodaty,
a Henryk IV to Henryk Probus. Obaj w³adcy szerszemu gronu s¹ znani bardziej pod przydomkami
ni¿ liczebnikami porz¹dkowymi. Prawdziwe trudno�ci napotka siê jednak, czytaj¹c o królu Albercie
(s. 45), ksiêciu Kasimirze von Teschen (s. 74) czy Henryku O³awskim (s. 79). Problemem s¹ tak¿e
imiona i nazwiska wystêpuj¹ce w innej formie ni¿ utarta w historiografii. I tak mamy Jana Choldê
(s. 72) zamiast Jana Koldy, Friedricha Grossi (s. 36) w miejsce Friedricha Grossa czy Jodokusa von
Czeginhals (s. 45) zamiast Jodoka z G³ucho³az. Zdarzaj¹ siê pomy³ki w t³umaczeniu: Bergfest (s. 30)
to raczej festyn ni¿ �wiêto góry, Bestätigungsurkunde (s. 67) to dokument zatwierdzaj¹cy, konfirmu-
j¹cy, a nie legalizacji, Fürstbischof (s. 76) to ksi¹¿ê-biskup, a nie metropolita, Hans von Colditz by³
starost¹, a nie kapitanem (s. 80), natomiast we wsiach w okolicach Sobótki znajduj¹ siê pa³ace, a nie
zamki (s. 41�42, 46).

Autorka wykona³a du¿¹ pracê, identyfikuj¹c elementy panoramy ze szczytu �lê¿y opisane przez
Sadebecka. Do tej czê�ci mo¿na wnie�æ nieliczne poprawki. I tak Felsengruft w Mañczycach ko³o
Strzelina to raczej grobowiec w parku pa³acowym ni¿ pieczara w skale, Heinrichswalder Berge to ko-
lonia wsi Laski o polskiej nazwie Górki2, a Jesuithenthurm w �widnicy to wie¿a ko�cio³a �w. Stani-
s³awa i Wac³awa, a nie klasztoru jezuickiego, który takowej nie posiada. Powa¿nym mankamentem
pracy jest niemal zupe³ny brak t³umaczenia obszernych cytatów z ³aciny umieszczonych przez Sade-
becka w przypisach. Nie wiadomo te¿, dlaczego nie podano miejsc przechowywania kopiarzy kla-
sztoru Kanoników Regularnych na Piasku, na które powo³uje siê Sadebeck.

Ogólna ocena recenzowanej pracy jest niejednolita. Z jednej strony dobrze siê sta³o, ¿e udostêp-
niono polskiemu czytelnikowi t³umaczenie ksi¹¿ki Moritza Sadebecka, z drugiej jednak jej opraco-
wanie, zw³aszcza z punktu widzenia popularnego czytelnika, pozostawia niedosyt.

Marcin Dziedzic

Stanis³aw ¯ e r k o, NIEMIECKA POLITYKA ZAGRANICZNA 1933�1939, Poznañ 2005, ss.
500.

Niemiecka polityka zagraniczna 1933�1939 Stanis³awa ¯erki to pierwsza publikacja ca³o�ciowo
obejmuj¹ca zagadnienie polityki zagranicznej III Rzeszy na polskim rynku ksiêgarskim. Komplekso-
we ujêcie tego problemu by³o � niew¹tpliwie � wyczekiwane przez znawców i badaczy tematu. Choæ
tematyka jest niezwykle rozleg³a i wymaga od badacza subiektywnej weryfikacji zgromadzonego ma-
teria³u, to jednak Autorowi próba usystematyzowania tej kwestii z pewno�ci¹ siê uda³a.

Omawiana praca sk³ada siê z piêciu rozdzia³ów, z których ka¿dy podzielony zosta³ na zagadnie-
nia tematyczne �ci�le zwi¹zane z chronologi¹ opisywanych wydarzeñ. Jest to znaczne udogodnienie
dla czytaj¹cego, gdy¿ szybko i bezproblemowo mo¿na dotrzeæ do interesuj¹cego faktu. Oprócz tego
autor zamie�ci³ � co jest du¿ym plusem ksi¹¿ki � aneks, w którym przedstawi³ strukturê niemieckiego

1 Dzier¿oniów. Zarys monografii miasta, red. S. D¹browski, Wroc³aw�Dzier¿oniów 1998,
s. 224�226.

2 C. Zawalski, Laski. Monografia historyczna, Z¹bkowice �l¹skie 1998, s. 14.
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Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Auswärtiges Amt, AA) oraz zamie�ci³ spis przedstawicielstw
dyplomatycznych III Rzeszy. Drug¹ � niew¹tpliwie � zalet¹ by³o umieszczenie dla czytelnika kalen-
darium najwa¿niejszych wydarzeñ, jakie mia³y miejsce w polityce zagranicznej III Rzeszy w latach
1933�1939. Z kolei indeks osobowy, przygotowany bardzo starannie, wzbogacono o krótkie noty bio-
graficzne.

Autor opar³ siê w swojej pracy na wyczerpuj¹cym i zró¿nicowanym materiale archiwalnym. Do
ju¿ znanych i zbadanych zespo³ów doda³ materia³y niepublikowane do tej pory. Odnalaz³ je podczas
kwerendy w archiwum niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Berlinie, dok¹d zosta³y
w latach 90. przeniesione z Bonn dokumenty Archiwum Politycznego Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych. Znajduj¹ siê w nim, do tej pory nieprzedstawiane szerszemu odbiorcy, zbiory miêdzy innymi
Biura Sekretarza Stanu czy Podsekretarza Stanu w MSZ. S. ¯erko wykorzysta³ równie¿ zespo³y do-
tycz¹ce raportów i korespondencji z ambasad i poselstw III Rzeszy, jak równie¿ spu�ciznê niektórych
jej dyplomatów. Uzupe³ni³ swoje poszukiwania o zasoby znajduj¹ce siê w Archiwum Narodowym,
dotycz¹ce Kancelarii Rzeszy, G³ównego Urzêdu Bezpieczeñstwa Rzeszy czy instytucji partyjnych
NSDAP. Oprócz tego zbada³ dokumenty znajduj¹ce siê w Instytucie Historii Najnowszej w Mona-
chium (miêdzy innymi materia³y XI procesu norymberskiego � tzw. Proces z Wilhelmstrasse) czy Na-
rodowym Archiwum Wojskowym (Bundesarchiv-Militärarchiv) we Fryburgu Bryzgowijskim. Oprócz
tego Autor skonfrontowa³ je z dokumentami dyplomatycznymi innych pañstw. Ca³o�æ uzupe³ni³ wy-
czerpuj¹cym wyborem literatury przedmiotu � równie¿ zachodniej � oraz wspomnieniami, dzienni-
kami i pamiêtnikami postaci z epoki.

S. ¯erko skoncentrowa³ siê na przedstawieniu historii niemieckich stosunków miêdzynarodowych
od 30 I 1933 do 1 IX 1939 r., a wiêc od przejêcia w³adzy przez nazistów do rozpoczêcia dzia³añ wo-
jennych przeciwko Polsce. Jak wspominano wcze�niej, Niemiecka polityka zagraniczna 1933�1939

podzielona zosta³a na piêæ rozdzia³ów u³o¿onych problemowo. W pierwszym Autor skoncentrowa³
siê na za³o¿eniach polityki zagranicznej ruchu nazistowskiego, od jego pocz¹tków w 1918 r. do
Machtübernahme. G³ównym twórc¹ i kierownikiem tej polityki by³ jej przywódca Adolf Hitler. Dla-
tego S. ¯erko przede wszystkim skoncentrowa³ siê na tezach przedstawionych przez niego w Mein

Kampf i porówna³ je z pó�niejsz¹ dzia³alno�ci¹. Zreszt¹ � jak dowodzi poznañski badacz � koncep-
cje Hitlera nie do koñca by³y przyjmowane bez zastrze¿eñ przez partyjnych kolegów. To, co na ze-
wn¹trz wydawa³o siê monolitem, w �rodku wrza³o i �ciera³o siê w ró¿nych pogl¹dach. Autor jako
g³ównych oponentów Hitlera przedstawia w tym okresie Gregora i Ottona Strasserów, z których tyl-
ko ten ostatni uratowa³ ¿ycie, wybieraj¹c emigracjê. Jego brat � przywódca lewicowego nurtu
w NSDAP � zosta³ zamordowany 30 VI 1933 r., podczas tzw. nocy d³ugich no¿y � zreszt¹ z rozkazu
samego kanclerza.

Drugi rozdzia³ po�wiêcony zosta³ konsolidacji w³adzy przejêtej przez nazistów. Od 30 stycznia
Hitler stopniowo bada³ zachowania mocarstw i pañstw europejskich � co zaznacza S. ¯erko � ³ago-
dz¹c ton swoich wcze�niejszych rewizjonistycznych wypowiedzi i podkre�laj¹c na ka¿dym kroku swoje
pokojowe nastawienie. Autor po analizie dokumentów rzuca nowe �wiat³o na �pokerowe zagranie�
Hitlera z wyst¹pieniem z Konferencji Rozbrojeniowej i Ligi Narodów. Po lekturze okazuje siê, ¿e rz¹d
III Rzeszy do koñca waha³ siê z podjêciem decyzji. Inaczej na problem patrzy³ Hitler, który wykazy-
wa³ daleko id¹c¹ rezerwê, a inaczej Konstantin von Neurath (minister spraw zagranicznych), który
twardo obstawa³ za porzuceniem miêdzynarodowych struktur. Interesuj¹cym zagadnieniem by³ rów-
nie¿ stosunek Berlina do Ko�cio³a katolickiego. Paradoks historii polega³ na tym, i¿ przez ca³y okres
istnienia republiki weimarskiej (pomimo prób w latach 1921, 1924 oraz 1926) nie uda³o siê zawrzeæ
konkordatu ze Stolic¹ Apostolsk¹. Tak¹ umowê mia³y podpisane tylko trzy rz¹dy krajowe: Bawaria,
Prusy i Badenia. Dopiero przejêcie w³adzy przez A. Hitlera doprowadzi³o do wznowienia rozmów
w tej materii. Dokument ostatecznie wszed³ w ¿ycie po ratyfikowaniu go 9 IX 1933 r. przez papie¿a
Piusa XI. Jak zaznacza autor ksi¹¿ki, do dokumentu dodano tajny protokó³, który regulowa³ stosunek
duchownych do ewentualnego wprowadzenia obowi¹zkowej s³u¿by wojskowej. Przysz³o�æ pokaza-
³a, ¿e umowa ze Stolic¹ Apostolsk¹ by³a czyst¹ fikcj¹, maj¹c¹ swoje za³o¿enia jedynie na papierze.

W 3. czê�ci S. ¯erko przedstawi³ mechanizmy powrotu III Rzeszy do, utraconej w I wojnie �wia-
towej, pozycji mocarstwowej. Rozdzia³ ten rozpoczyna siê od planów utworzenia tzw. paktu wscho-
dniego, a koñczy zawarciem paktu antykominternowskiego z Japoni¹ i przyst¹pieniem doñ W³och.
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Cezura chronologiczna zamyka siê wiêc w latach 1934�1937. Autor poruszy³ równie¿ w tym roz-
dziale, dra¿liwy we wzajemnych stosunkach polsko-niemieckich, problem tzw. korytarza. Po podpi-
saniu deklaracji o nieagresji z 26 I 1934 r. problem Gdañska i obszaru miêdzy Niemcami a Prusami
Wschodnimi zosta³ odsuniêty na dalszy plan. Oba pañstwa, a zw³aszcza Rzesza, nie porusza³y tego
tematu w stosunkach wzajemnych. Ton rewizjonistycznych wypowiedzi, zarówno prasowych, jak
i wiecowych, nazistowskich oficjeli zosta³ na tyle z³agodzony, ¿e na jaki� czas nawet znikn¹³. Podob-
nie by³o z Gdañskiem, w którym � jak napisa³ S. ¯erko � usta³y antypolskie prowokacje. Nie oznacza
to jednak, ¿e problem zosta³ rozwi¹zany. Taka sytuacja trwa³a zaledwie do maja 1935 r., kiedy to Hi-
tler w rozmowie z ambasadorem Lipskim mimochodem napomkn¹³, ¿e rozwi¹zaniem w sprawie �ko-
rytarza� by³aby wytyczona przez Pomorze Gdañskie linia kolejowa i autostrada na specjalnych wa-
runkach (s. 211�212). Podobne �napomykanie� zaczê³o powtarzaæ siê cyklicznie, przy ró¿nych
okazjach, by sw¹ kulminacjê osi¹gn¹æ pod koniec 1938 r., kiedy to minister Joachim von Ribbentrop
wystosowa³ ju¿ oficjalne ¿¹dania w sprawie Gdañska i �korytarza�.

Ostatnie dwa rozdzia³y po�wiêcono najbardziej gor¹cemu okresowi w dziejach Europy, miano-
wicie zmianom politycznym i terytorialnym na Starym Kontynencie i wynikaj¹cym z nich przygoto-
waniom do wojny. S. ¯erko podzieli³ ten okres na dwie czê�ci. Pierwszy to ca³kowity zwrot w polity-
ce zagranicznej Berlina. A. Hitler zrzuci³ przed Europ¹ maskê zwolennika pokoju i jawnie zacz¹³
domagaæ siê akceptacji swoich planów ekspansyjnych. Udane �pokerowe zagrania� w rodzaju An-
schlussu Austrii i zajêcia czeskich Sudetów � wcze�niej remilitaryzacja Nadrenii i z³amanie traktatu
wersalskiego odno�nie do liczebno�ci armii � utwierdzi³y go w przekonaniu o w³asnej nieomylno�ci
oraz w mniemaniu, ¿e posiada zmys³ polityczny. Pocz¹tkowo ³amanie traktatu wersalskiego t³uma-
czy³ nale¿n¹ Niemcom sprawiedliwo�ci¹ dziejow¹, pó�niej nie waha³ siê straszyæ mocarstw konflik-
tem zbrojnym, je¿eli nie zgodz¹ siê z jego ¿¹daniami. To w³a�nie ta pewno�æ siebie spowodowa³a, ¿e
Londyn i Pary¿, choæ sprzeciwia³y siê, to jednak w imiê zachowania pokoju godzi³y siê z poczyna-
niami Berlina. W tym czasie dosz³o równie¿ do zmian na stanowisku ministra spraw zagranicznych.
K von Neurath zosta³ zdymisjonowany za wyra¿enie negatywnej opinii o kierunku polityki zagra-
nicznej prowadzonej przez Führera. Zast¹pi³ go dotychczasowy ambasador w Wielkiej Brytanii, Joa-
chim von Ribbentrop. Od tego momentu faktycznym kierownikiem dyplomacji III Rzeszy sta³ siê
A. Hitler, a jego minister by³ tylko bezwolnym wykonawc¹ jego poleceñ.

Drugi okres � jednocze�nie rozdzia³ 5. omawianej ksi¹¿ki � to ostatnie miesi¹ce pokoju na Sta-
rym Kontynencie. Po Monachium apetyt Hitlera wyra�nie wzrós³. Mimo zapewnieñ, ¿e III Rzesza
nie ma ju¿ ¿adnych roszczeñ terytorialnych wobec s¹siadów, doprowadzi³ do podporz¹dkowania III
Rzeszy � Czech, S³owacji i K³ajpedy. Ostatnim etapem przed ostateczn¹ konfrontacj¹ z Polsk¹ by³o
zapewnienie sobie przychylno�ci Józefa Stalina, który w koñcu zgodzi³ siê podpisaæ z nazistowskimi
Niemcami pakt o nieagresji. S. ¯erko ujawnia kuluary rozmów J. von Ribbentropa w Moskwie.

Dotkliwy jest w Niemieckiej polityce zagranicznej 1933�1939 brak map i fotografii ilustruj¹cych
opisywane wydarzenia. Tak wa¿ne zmiany terytorialne, jakie dokonywa³y siê w Europie od Macht-
übernahme do 1 IX 1939 r., a¿ prosz¹ siê, aby przedstawiæ je na planach. Zamieszczenie ich w tek�-
cie u³atwi³oby poruszanie siê po nim, a czytelnik nie by³by pozostawiony samemu sobie. Jest to tym
istotniejsze, ¿e przecie¿ jest to ksi¹¿ka popularnonaukowa i jej odbiorca czêsto zupe³nie nie jest za-
znajomiony z tematem. Warstwa ikonograficzna równie¿ zosta³a w niej pominiêta, a by³aby wa¿nym
uzupe³nieniem prezentowanych wydarzeñ.

Autor Niemieckiej polityki zagranicznej 1933�1939 podj¹³ siê � z powodzeniem � trudnego za-
dania przedstawienia wszystkich g³ównych kierunków polityki zagranicznej III Rzeszy, choæ z racji
zainteresowañ i narodowo�ci bardziej uwypukli³ stosunki polsko-niemieckie. Trudno z tego powodu
czyniæ mu zarzuty. Relacje III Rzeszy z innymi podmiotami polityki miêdzynarodowej przedstawio-
ne zosta³y w sposób zupe³nie satysfakcjonuj¹cy.

Praca S. ¯erki znakomicie systematyzuje dotychczasow¹ wiedzê o polityce zagranicznej Niemiec.
Zastanawiaj¹ce jest jedynie, ¿e tak bogato osadzona w materiale �ród³owym pozycja tak niewiele przy-
nosi nowych, nieznanych dot¹d informacji. Powstaje wrêcz pytanie, czy a¿ tak g³êbokie siêgniêcie do
archiwaliów by³o konieczne przy pisaniu omawianej ksi¹¿ki. Byæ mo¿e �wiadczy to o wyeksploato-
waniu tego tematu, przez co niezwykle ciê¿ko jest badaczowi odkryæ niepublikowane dot¹d fakty lub
przedstawiæ nowatorsk¹ interpretacjê wydarzeñ. Niewykluczone równie¿, ¿e jest ona dla autora czê-
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�ci¹ jego przygotowañ do wydania obszerniejszej, stricte naukowej monografii. Niew¹tpliwie tak wa¿ny
temat od dawna oczekuje na takow¹. Tymczasem Niemiecka polityka zagraniczna 1933�1939 pozo-
staje prac¹ popularnonaukow¹ i jako taka porz¹dkuje i przedstawia ju¿ ustalony oraz powszechnie
akceptowany stan wiedzy. Z tego zadania autor ksi¹¿ki wywi¹za³ siê w zupe³no�ci.

Andrzej Kraska-Lewalski

KATOWICE WE WRZE�NIU �39, wstêp, wybór i opracowanie Grzegorz Bêbnik, Katowice 2006,
ss. 291.

W szerokim wyborze wydawnictw sygnowanych przez Instytut Pamiêci Narodowej rzadko zda-
rzaj¹ siê prace podejmuj¹ce temat II wojny �wiatowej, w tym zagadnienia polsko-niemieckie. Tym
bardziej zastanawia fakt, i¿ znakomita publikacja Grzegorza Bêbnika (Katowice we wrze�niu �39, seria
�Dokumenty�, t. 15) przesz³a praktycznie niezauwa¿ona, choæ dotyka jednego z najtrudniejszych
i najbardziej zmitologizowanych problemów: zajêcia Katowic przez Wehrmacht w pierwszych dniach
wrze�nia 1939 r. Zdumiewa to szczególnie w zestawieniu z burz¹, jaka rozpêta³a siê w 2003 r.
w zwi¹zku z publikacjami �Gazety Wyborczej� na temat odnalezionych meldunków niemieckich, które
czê�ciowo podwa¿aj¹ naros³¹ po wojnie legendarn¹ obronê katowickiej wie¿y spadochronowej i sa-
mego miasta. Kontrowersyjny temat nie jest przy tym jedynym walorem tego wydawnictwa �ród³o-
wego. Obok zbioru dokumentów mo¿na w nim znale�æ obszerne Wprowadzenie (s. 15�72), w którym
Autor podj¹³ próbê rzetelnej rekonstrukcji wydarzeñ katowickich, co ³¹czy z krytycznym omówie-
niem �róde³ i stanu badañ. Unika wp³ywu spo³ecznej presji i tradycji historycznej, a tak¿e prze�wiad-
czenia o mo¿liwo�ci pe³nego wyja�nienia omawianych spraw. Ju¿ w pierwszych zdaniach przyznaje,
i¿ historyk jest w pewnych kwestiach bezradny (s. 13).

W kontek�cie naros³ych w Polsce kontrowersji odno�nie do tematu tzw. obrony Katowic publika-
cjê � w jêzyku polskim � kluczowych �róde³ nale¿y uznaæ za rozwi¹zanie optymalne. Wydanie zbio-
ru 78 niemieckich i polskich dokumentów z lat 1939�2005 u³atwia bowiem czytelnikowi poznanie �
w sumie skromnej � podstawy �ród³owej. Nie trzeba raczej nikogo przekonywaæ, i¿ ten �powrót do
�róde³� powinien przynajmniej czê�ciowo oczy�ciæ pole do dalszej rzeczowej wymiany pogl¹dów
w tym zakresie. Materia³y polskiej proweniencji (s. 179�256) powsta³y dopiero w okresie powojen-
nym (1946�2005) i obejmuj¹ przede wszystkim protoko³y przes³uchañ �wiadków (36 z 40 dokumen-
tów). Zestawione zosta³y z 38 niemieckimi meldunkami, rozkazami, raportami i relacjami (s. 77�178),
znanymi po czê�ci jedynie w¹skiemu gronu specjalistów. Pochodz¹ one zasadniczo z zasobów Bundes-
archiv-Militärarchiv we Fryburgu Bryzgowijskim i maj¹ tê zaletê, ¿e charakteryzuje je tera�niejszo�æ
czasu spisania (1939�1940). Nie tu rozstrzygaæ, na ile s¹ one wiarygodne, niemniej stanowi¹ niezbêdne
uzupe³nienie i odniesienie, które nazbyt d³ugo by³o pomijane. Dokumenty uszeregowano w kolejno-
�ci chronologicznej, zosta³y przy tym niekiedy ograniczone do fragmentów zwi¹zanych z tematem
pracy. Teksty niemieckie t³umaczy³ G. Bêbnik, co przedsiêwzi¹³ w przejrzystym modelu wyja�nio-
nym w nocie edytorskiej (s. 73). Wszystkie �ród³a zosta³y zreszt¹ skrupulatnie opracowane przez
wydawcê, który doda³ niezbêdne wyja�nienia oraz opisy dokumentów. Ca³o�æ uzupe³nia poka�ny zbiór
archiwalnych zdjêæ i map, dokumentuj¹cych g³ównie wkroczenie niemieckich oddzia³ów do Kato-
wic (s. 257�278), cenne zestawienie bibliograficzne (s. 279�285) i indeks osobowy (s. 286�291).

Publikacja stanowi dog³êbnie przemy�lan¹ realizacjê, ma czytelny uk³ad i spójn¹ konstrukcjê. We
Wprowadzeniu Autor unika pokusy rozwiniêcia opisu dzia³añ bojowych regularnych jednostek pol-
skich, je�li nie wp³ywa³o to na bieg wypadków po ich wycofaniu z obszaru Górnego �l¹ska (2/3 IX
1939 r.). Przedstawia za to przygotowania do �cywilnej� obrony, nastroje mieszkañców, a przede
wszystkim wszechobecny w kluczowych dniach (3�4 IX 1939 r.) stan napiêcia i chaosu. Sporo miej-
sca po�wiêca równie¿ stronie przeciwnej, omawia formacje regularne i nieregularne, w tym s³ynny
Freikorps kpt. Ernsta Ebbinhausa. Plastyczn¹ i mo¿liwie szczegó³ow¹ rekonstrukcjê wydarzeñ zwi¹-
zanych z zajêciem miasta przez si³y niemieckie zamyka opis towarzysz¹cych temu zbrodni i pó�niej-
szych ekshumacji ich ofiar. Pora¿a w tym miejscu tre�æ przytoczonego sprawozdania z ekshumacji
jednego z grobów w Panewniku w 1947 r. (s. 65�66). Tekst autorski G. Bêbnika cechuje przy tym


