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waną w omawianym opracowaniu. Publikację wzbogacają dobrze dobrane ilustracje, stano-
wiące sugestywne uzupełnienie tekstu.

ks. Janusz królikOwSki
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Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Marian małecki, Z Ziemi Świętej do Polski. Dzieje Zakonu Bożogrobców –  
From Holy Land to Poland. The History of the Order of the Holy Sepulchre,  

Warszawa-Katowice: Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie –  
Zwierzchnictwo w Polsce, 2013, ss. 159, il.

Polsko-angielska publikacja, która w zwięzłym zarysie przedstawia panoramę dziejów za-
konu bożogrobców (miechowitów), szczególnie koncentrując się na jego dziejach w Polsce. 
Autor opracowania już wcześniej poświęcił kilka prac dziejom zakonów krzyżowych, w tym 
także bożogrobców, przygotowując się w ten sposób do dokonania sygnalizowanej syntezy. 
Podejmuje w niej zagadnienia przybycia bożogrobców do Polski, ich losy w poszczególnych 
epokach, niejednokrotnie bardzo burzliwe, podejmowane działania zmierzające do odnowy 
zakonu w XVII i XVIII w., a także kwestię kasat. Najwięcej uwagi w opracowaniu poświęcono 
głównej siedzibie zakonu, którą był klasztor w Miechowie, ale ukazano także inne domy za-
konne bożogrobców w Polsce. Dzięki temu, że praca ma charakter całościowy, może stanowić 
przewodnik dla chcących zainteresować się dziejami tego zakonu, który odegrał bardzo waż-
ną rolę w dziejach kościelnych i narodowych w Polsce. Pracę zamyka kalendarium dotyczące 
Zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, które 
rozpoczęło swoją działalność w 1995 r.
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Agata Mirek (ed.), Żeńskie zgromadzenia zakonne w Europie Środkowo-Wschodniej 
wobec totalitaryzmu komunistycznego [Female congregations in East-Central Europe 

during communist and Nazi totalitarianism] (Przestrzeń Religijna Europy  
Środkowo-Wschodniej Otwarta na Wschód i Zachód, 3), Warszawa: Wydawnictwo 

DiG, 2012, pp. 200, introduction and table of contents in English, summaries

This volume contains papers presented at one of the sections of conference Religious Space of 
East-Central Europe Open to the East and the West, organised by CIHEC (Commission Internatio-
nale d’Histoire et des Études sur le Christianisme), 6th-10th September 2007, in Lublin and Lviv. 
It contains 13 articles on the history of women’s convents in the USSR and other countries of 
the so-called Eastern Bloc.
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The book consists of three parts: I. The female monastic relocation in East-Central Europe (1945- 
1989); II. Nuns in the soviet labour camps; III. Female congregations in the People’s Republic of Po-
land. In the first part there are texts: A. Mirek, Communist in the battle with the female monastic 
relocation in East-Central Europe; B. G. Śliwińska CSC, The Sisters of St. Catherine in Lithuania and 
the communist totalitarian regime; E. Kołtan, The history of the Sisters of Mary Immaculate in Ger-
many under totalitarianism system; I. Guzy, L. Kowalcze, The history of the Servant Sisters in labour 
camps in Czechoslovakia; Z. Rusztyn, The congregation of the Daughters of Divine Love in South-
Central Europe 1944-1990 with particular consideration of the province in Yugoslavia; I. H. Pogreb-
naja OSU, The Ursulines in Romania during Communism; A. Klipacka, Recruitment and formation 
of the Sisters in the congregation of the Immaculate Heart of Mary in the Soviet Union in the years 
1939-1989; J. Samolewicz SJE, History of the Sisters Servants of Jesus in the USSR; A. Mirek, They 
stayed there to pray for Russia (Brief account of activities pursued 1945-1991 by the Congregation 
of Daughters of Immaculate Virgin Mary in the Vilnius area). In the second part there are texts:  
D. Kozieł, Sisters of the Holy Family of Nazareth in labour camps in Siberia 1941-1945 and I. Lewan-
dowska, The Sisters of Angels in the Soviet camps. The third section includes texts: E. Kaczmarek 
MChR, Policy of the party and government towards the female congregations in the People’s Re-
public of Poland and G. Korbuszewska, CSL, The Sisters of Our Lady of Loreto and their difficulties 
with publishing in the People’s Republic of Poland.
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Nieruchomości miasta Krakowa w czasach Sejmu Czteroletniego. Opis z 1792 roku  
[Immovable Property of the City of Cracow during the Four-Year Sejm. A description 

from 1792], ed. Kamila FOllPrecht, Kraków: Archiwum Państwowe w Krakowie,  
2007, pp. 174, 50 illustrations

The text of the manuscript entitled A Collection of Descriptions of the Property of the City of Cra-
cow in 1792 from the files of the bookseller Ambroży Grabowski (1782-1868) was published 
by the State Archives to commemorate the 750th anniversary of the granting of Magdeburg 
Rights to Cracow. The manuscript contains an inventory of property owned by the city in 1792. 
It includes descriptions of numerous buildings which have not survived to this day (e.g. the 
City Hall with the guardhouse, the Great Weigh House, the Small Weigh House, the Holy Spirit 
Hospital).
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