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Władze wobec Kościołów i związków
wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach
1956–1970

Władze  wobec  Kościołów  i  związków
wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu
w  latach  1956–1970,  red.  Elżbieta
Wojcieszyk,  Poznań  2013,  217  s.
(„Studia i Materiały Poznańskiego IPN",
tom XXVI)

Prezentowana  książka  jest  drugą  z  serii  wydawniczej  poznańskiego  oddziału  IPN,
zajmującej się problematyką wyznaniową w okresie 1956–1970 na Środkowym Nadodrzu,
stanowiącym obszar obecnego województwa lubuskiego. Autorzy zamieszczonych w tomie
artykułów podejmują różnorodne aspekty tejże problematyki  (prawne,  administracyjne,
gospodarcze  i  ideologiczne),  wskazując  jednocześnie  na  jej  specyfikę  w  tym  regionie.
Omówione zostały relacje władz Polski Ludowej w okresie rządów Władysława Gomułki z
Kościołami i związkami wyznaniowymi, które w tym okresie były poddawane wielu formom
zinstytucjonalizowanej opresji.
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