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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
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ch³odna precyzja i badawcza uczciwo�æ, która bynajmniej nie ci¹¿y na jego odbiorze. Jestem przeko-
nany, ¿e osoby zainteresowane, które siêgn¹ po wydawnictwo, odnios¹ równie pozytywne wra¿enie.

Tomasz Przerwa

KSIÊGA 60-LECIA AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. OSKARA LANGEGO WE WROC-
£AWIU, [red.] J. Chumiñski, Wroc³aw 2007, ss. 528.

Zapocz¹tkowane przez Uniwersytet Wroc³awski obchody 300-lecia istnienia wyra�nie zainspiro-
wa³y inne wroc³awskie uczelnie do poszukiwania w³asnych rocznic. Do uroczysto�ci 100-lecia ist-
nienia szykuje siê Politechnika Wroc³awska, a w 2007 r. swoje 60-lecie obchodzi³a Akademia Eko-
nomiczna. Wszystkie te rocznice by³y i s¹ na szczê�cie nie tylko pretekstem do �wiêtowania, ale budz¹
te¿ refleksje nad przesz³o�ci¹ i przysz³o�ci¹ tych uczelni i inspiruj¹ badania nad nimi. I tak jak docze-
ka³y siê opracowañ cz¹stkowych lub sumarycznych dzieje Uniwersytetu, Politechniki czy Akademii
Sztuk Piêknych, tak i Akademia Ekonomiczna we Wroc³awiu przygotowa³a na swoj¹ rocznicê ob-
szerny tom, podsumowuj¹cy jej dotychczasowe dzieje i kre�l¹cy plany na przysz³o�æ.

Ksiêga 60-lecia Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroc³awiu to wydawnictwo
imponuj¹ce wielko�ci¹, szat¹ graficzn¹ i edytorsk¹. Jest oczywiste, ¿e oprócz warto�ci naukowych
publikacja ta ma tak¿e zadania promocyjne. Ksiêga jest prac¹ zbiorow¹ pod redakcj¹ naukow¹ Jê-
drzeja Chumiñskiego i nadzorem Komitetu Programowego zrzeszaj¹cego w swym gronie uznane au-
torytety z grona profesorskiego Akademii.

Uk³ad wewnêtrzny publikacji to cztery czê�ci g³ówne. W pierwszej przedstawione zosta³y dzieje
Akademii na przestrzeni lat 1947�2007. W drugiej � szko³y naukowe rozwijane na wroc³awskiej uczel-
ni ekonomicznej w tym okresie. Czê�æ trzecia jest histori¹ Wydzia³u Nauk Ekonomicznych, a czwar-
ta przedstawia pozosta³e jednostki organizacyjne tej uczelni.

Czê�æ I, pióra Jêdrzeja Chumiñskiego i Krzysztofa Popiñskiego, stanowi zwart¹ ca³o�æ i jest owo-
cem dog³êbnych badañ rudymentarnych obu autorów. Sk³ada siê z trzech rozdzia³ów w uk³adzie chro-
nologicznym, przedstawiaj¹cych kolejne etapy funkcjonowania wroc³awskiej uczelni ekonomicznej.
Pierwszy z nich to historia Wy¿szej Szko³y Handlowej we Wroc³awiu, drugi � Wy¿szej Szko³y Eko-
nomicznej powo³anej na jej miejsce, a trzeci � Akademii Ekonomicznej, w któr¹ ostatecznie prze-
kszta³cono uczelniê w 1974 r.

Czê�æ ta jest bardzo solidnie, zw³aszcza je�li bierze siê pod uwagê fakt, ¿e ca³a ksiêga jest w za-
mierzeniu autorów publikacj¹ o charakterze równie¿ popularnym, oparta na materia³ach �ród³owych.
Autorzy wykonali gruntown¹ kwerendê archiwaln¹ w centralnych archiwach w Warszawie, a tak¿e
lokalnych we Wroc³awiu. To mocna strona ich pracy, zw³aszcza ¿e umocowali j¹ te¿ dog³êbnie w prasie
lokalnej i szeroko wykorzystanej literaturze.

Jak nale¿a³oby siê spodziewaæ po pracy historyków z Akademii Ekonomicznej, oprócz zwartej
i przejrzy�cie u³o¿onej narracji mocn¹ stron¹ tej czê�ci Ksiêgi s¹ te¿ publikowane w licznych tabe-
lach dane statystyczne. Ich analiza pozwala czytelnikowi na samodzieln¹ ocenê przedstawianych da-
nych.

Szczególnie ciekawe w tej czê�ci wyda³y siê opisy wydarzeñ marcowych z 1968 r. i udzia³u w nich
studentów AE. Ich postawa wyra�nie kontrastowa³a z postaw¹ w³adz uczelni, które w przeciwieñ-
stwie do w³adz Uniwersytetu czy AM nie tylko nie objê³y ich ochron¹, ale wrêcz zaognia³y sytuacjê,
od pierwszych dni stawiaj¹c siê do dyspozycji w³adz partyjnych i podejmuj¹c wiele represji przeciw
strajkuj¹cym i protestuj¹cym studentom i pracownikom.

W ogóle sprawy studenckie i ¿ycia studenckiego zosta³y w tej czê�ci Ksiêgi przedstawione nie-
zwykle skrupulatnie. Ich prezentacja mo¿e stanowiæ wzór do podobnych opracowañ na innych wro-
c³awskich uczelniach.

Niestety nie uda³o siê autorom tej czê�ci unikn¹æ drobnych potkniêæ. Najwa¿niejszym z nich jest
kwestia wyja�nienia zmiany nazwy uczelni, która dokona³a siê w 1974 r. Na s. 171 J. Chumiñski stwier-
dzi³ tylko, ¿e �kolejna wa¿na zmiana organizacyjna uczelni nast¹pi³a dopiero po zmianie jej nazwy
z WSE na AE i nadaniu jej w 1974 r. imienia O. Langego�. Nie poda³ jednak przy tym ¿adnej do-


