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Wydawnictwa GUS — kwiecień 2016 r. 

 

 Z kwietniowej oferty wydawniczej GUS warto 
zwrócić uwagę na pozycję pod tytułem „1050 lat 
chrześcijaństwa w Polsce”, która jest owocem 
25-letniej współpracy badawczej Głównego Urzę-
du Statystycznego i Instytutu Statystyki Kościoła 
Katolickiego. Ukazuje ona rolę i miejsce chrześci-
jaństwa w dziejach Polski, a także jego znaczenie 
dla polskiej tożsamości. 
 Publikacja jest zbiorem kilkunastu artykułów 
monograficznych, odzwierciedlających opinie au-
torów, w których wykorzystano opracowania i źró-
dła historyczne, a także wyniki badań statystycz-
nych. Pierwszy rozdział, autorstwa Pawła Milcarka, 

zawiera opis dwudziestu trzech kamieni milowych (zarówno wydarzeń, jak 
i postaci) dziejów chrześcijaństwa na ziemiach polskich. Kolejne rozdziały, au-
torstwa Pawła Ciecieląga, Andrzeja Datko, Bożeny Łazowskiej, Piotra Łysonia 
oraz ks. Wojciecha Sadłonia, zawierają charakterystykę historii Kościoła w Pol-
sce w okresie ponad dziesięciu wieków. Poruszona w nich została następująca 
problematyka: struktura wyznaniowa ludności, organizacja Kościoła katolickie-
go, polscy duchowni chrześcijańscy w służbie publicznej, święci i błogosławie-
ni, miejsca pielgrzymkowe, zakony, życie religijne, terytorialne zróżnicowanie 
religijności, działalność charytatywna Kościoła i chrześcijańskie dziedzictwo 
kulturowe. Książka zawiera również podsumowanie oraz kalendarium najważ-
niejszych wydarzeń w Polsce i w Kościele. 
 Dużym walorem tego wydawnictwa jest rozległa tematyka ujęta w jednym, 
bogato ilustrowanym opracowaniu, z licznymi mapami oraz zdjęciami. Autorzy 
starali się przedstawić dzieje chrześcijaństwa w ujęciu ilościowym, jednak dla 
niektórych problemów, ze względu na brak danych statystycznych, zaprezento-
wano opisy historyczne.  
 Publikacja wydana w wersji polskiej, dostępna jest również na stronie interne-
towej GUS.  
 
 W kwietniu br. ukazały się także: „Bezrobocie rejestrowane. I—IV kwartał 
2015 r.”, „Biuletyn Statystyczny Nr 3/2016”, „Ceny robót budowlano- 
-montażowych i obiektów budowlanych — luty 2016 r.”, „Działalność 
podmiotów posiadających jednostki zagraniczne w latach 2008—2014”, 
„Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w I kwartale 2016 r.”, 
„Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw 4/2015”, 
 „Nakłady i wyniki przemysłu w 2015 r.”, „Poland Quarterly Statistics 
No. 4/2015”, „Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w marcu 
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2016 r.”, „Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2015 r.”, „Skup 
produktów rolnych w 2015 r. — dane wstępne”, „Wyniki produkcji roślin-
nej w 2015 roku”, „Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej 
w 2015 roku” oraz „Wiadomości Statystyczne Nr 4 — kwiecień 2016 r.”.  
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