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Jedenasty rozdział jest świadectwem parafian: o życiu Kościoła w 
Osowcu, o pracy duszpasterzy, o trudnych latach okupacji sowieckiej i nie
mieckiej, o odbudowie świątyń. Rozdział ten kończy świadectwo probosz
cza z lat 1966-1972 ks. prał. Władysława Grodzkiego.

Rozdziały dwunasty i trzynasty zawiera spisy ludzi zasłużonych dla 
parafian oraz spisy wszystkich parafian z roku 1950 oraz z roku 2000. Z po
daniem losów niektórych parafian (służba wojskowa, działalność konspira
cyjna, więzienia, obozy, zesłanie na Sybir) w latach 1939-1945.

Ostatni rozdział jest opisem stanu parafii w roku Jubileuszowym (2000).
Całość napisana jest zwięzłym, kronikarskim językiem przystępnym dla 

każdego czytelnika. Pozycja zawiera wiele ilustracji, zdjęć, map i fotokopii 
dokumentów dotyczących parafii Osowiec.

Książka ta winna trafić do rąk wszystkich osób pochodzących z Ziem 
kotliny Biebrzy, którym nie obce są dzieje ich przodków i krewnych, mło
dzieży duchownej diecezji łomżyńskiej oraz pracowników naukowych, któ
rzy zajmują się badaniem i sozologią biebrzańskiej flory i fauny, wreszcie do 
rąk turystów korzystających z walorów unikalnej dziś przyrody Biebrzań
skiego Parku Narodowego.

Ks. Jacek  W. Czartoszewski

OPINIA O PRACY: Artura Filipowicza pt. Bioetyka Van 
Rensselaera Pottera i je j ocena w świetle moralnego na
uczania Jana Pawła II, Warszawa 1999, ss„ 307.

Praca Artura Filipowicza powstała jako rozprawa doktorska napisana 
w Sekcji św. Andrzeja Boboli „Bobolanum" pod kierunkiem ks. dra hab. Ry
szarda Otowicza. Składa się z czterech rozdziałów, bardzo obszernej biblio
grafii, wstępu i zakończenia.

Rozdział pierwszy pt. Założenia metabioetyczne (40 stron) zawiera 
opis biologicznych, filozoficznych i ekologicznych podstaw bioetyki. Roz
dział drugi pt. Bioetyka pomost (52 stron) podaje koncepcję bioetyki jako 
„pomostu" między współczesnymi naukami przyrodniczymi a naukami ak- 
sjologiczno-etycznymi oraz pomiędzy obecnymi i przyszłymi pokoleniami 
ludzkimi. Rozdział trzeci pt. Bioetyka globalna (94 stron) zawiera analizy 
dotyczące genezy, istoty i głównych idei bioetyki globalnej w ujęciu V. R. 
Pottera i Jana Pawła II. Rozdział czwarty pt. Bioetyka głęboka  (36 stron) 
przybliża przyczyny powstania, istotę i idee bioetyki głębokiej V. R. Pottera 
i Jana Pawła II.

Opiniowana praca A. Filipowicza: Bioetyka van Rensselaera Pottera i 
jej ocena w świetłe moralnego naliczania Jana Pawła II  stanowi cenny 
wkład do literatury polskiej z zakresu bioetyki, jej historii i krytycznych
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opracowań. Przeprowadzone analizy charakteryzują się dużą wnikliwością, 
bogatym kontekstem historycznym, szeroką znajomością podstawowej in
formacji z zakresu szczegółowych nauk przyrodniczych, a zwłaszcza biolo
gicznych i ekologicznych oraz określoną perspektywą filozoficzną.

Praca ta może wejść do lektury studiujących i nauczających problema
tykę etyczną, zagadnienia z etyki środowiskowej i bioetyki dlatego, między 
innymi, powinna być wydana w Wydawnictwie Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Interdyscyplinarnym Centrum Studiów Ekologii 
Człowieka i Bioetyki UKSW.

Ks. Józef M. Dołęga
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