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218 oMÓWienia

przez reżim komunistyczny i jego aparat bezpieczeństwa. nie pominięto również relacji 
między Prl a stolicą apostolską. teksty zostały uzupełnione 15 dokumentami aparatu 
bezpieczeństwa oraz struktur partyjnych z lat 1955–1964, odnoszącymi się do różnora-
kich działań komunistów wobec kościoła w Polsce. .

Współzawodnictwo pracy w życiu gospodarczym, społeczno-politycznym i propagandzie, 
red. B. tracz, katowice 2008, 318 s.

książka jest zbiorem artykułów, w których autorzy podjęli próbę przedstawienia 
różnych aspektów ruchu współzawodnictwa pracy, tematu traktowanego dotychczas 
marginalnie w badaniach nad najnowszymi dziejami Polski. Wyścig pracy występował 
w różnym kształcie przez cały okres istnienia Prl, towarzyszył Polakom każdego dnia 
w zakładzie pracy, biurze i szkole. zamierzeniem wydawcy jest przybliżenie czytelniko-
wi zjawisk i procesów społecznych, gospodarczych i politycznych, które składały się na 
fenomen współzawodnictwa pracy. 

łucja marek, „Kler to nasz wróg...”. Polityka władz państwowych wobec Kościoła katoli-
ckiego na terenie województwa katowickiego w latach 1956–1970, katowice 2009, 652 s.

„kler to nasz wróg, to jest druga strona barykady” – powiedział minister spraw we-
wnętrznych Władysław Wicha podczas narady komendantów wojewódzkich Milicji oby-
watelskiej. słowa te padły pod koniec sierpnia 1958 r., czyli w okresie, gdy po dwóch 
latach pozorowanej „odwilży” władze partyjno-państwowe powróciły do polityki wy-
znaniowej sprzed Października’56. „Kler to nasz wróg...” – to również tytuł monografii 
Łucji Marek, wydanej w zielonej serii iPn, która ukazuje, w jaki sposób terenowe władze 
partyjno-państwowe realizowały ogólnopolskie wytyczne w sprawie polityki wyznanio-
wej na obszarze, który ze względu na robotniczy charakter był przedmiotem szczególnej 
uwagi. ramy chronologiczne pracy obejmują okres pomiędzy kryzysami politycznymi 
i odżywającymi nadziejami społeczeństwa na normalizację stosunku państwa do kościo-
ła, a także powrót biskupów śląskich z wygnania i zmiany personalne na kierowniczym 
stanowisku w wojewódzkim aparacie partyjnym. W książce przedstawiono ogólne za-
łożenia polityki wyznaniowej i terenowe organa odpowiedzialne za jej realizację (część 
i). omówiono działania poszczególnych urzędów wobec kościoła jako instytucji (część 
ii), osób kierujących i tworzących kościół (część iii), zewnętrznego wyznawania wiary 
(część iV) oraz obecności religii w życiu społeczno-publicznym (część V). do publika-
cji dołączono obszerny aneks, na który składają się mapy z państwowym i kościelnym 
podziałem administracyjnym województwa katowickiego, tabele z wykazem dekanatów 
i parafii oraz skany dokumentów i fotografie. autorka – w opinii recenzentów – przeka-
zuje czytelnikowi olbrzymią porcję materiału faktograficznego, a przyjęta konstrukcja 
pozwala mu na dostrzeżenie niewiarygodnej skali działań podejmowanych przez władze 
państwowe przeciwko ludziom kościoła (duchownym i świeckim) i jego instytucjom. Po-
nadto, wykorzystując wielość zgromadzonych źródeł, drobiazgowo relacjonuje wydarze-
nia, niejako odtwarzając rzeczywistość we wszystkich szczegółach. dzięki temu poznaje-
my wiele zdarzeń, co dla badań regionalnych jest niezmiernie ważne. 


