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waną w omawianym opracowaniu. Publikację wzbogacają dobrze dobrane ilustracje, stanowiące sugestywne uzupełnienie tekstu.
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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 zakonu 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 zakonne bożogrobców w Polsce. Dzięki temu, że praca ma charakter całościowy, może stanowić
przewodnik dla chcących zainteresować się dziejami tego zakonu, który odegrał bardzo ważną 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 Internationale 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.

