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RECENZJE

M. Lo Giacco, Pellegrini, Romei e Palmieri. Il pellegrinaggio fra diritto e religione, Wydawnictwo Cacucci, Bari 2008, ss. 223.
Komisja Konferencji Episkopatu W³och ds. duszpasterstwa czasu wolnego, turystyki i sportu
w dokumencie Pielgrzymowanie u progu trzeciego tysi¹clecia (Venite, saliamo al monte del Signore), opublikowanym 29 czerwca 1998 roku (tekst polski: Salvatoris Mater 1(1999)4, s. 311335),
zwraca uwagê na wspó³czesny wzrost zainteresowania pielgrzymowaniem. Autorzy pisz¹, ¿e coraz czêstszy powrót do pielgrzymowania w jego tradycyjnej formie oraz przeró¿nych odmianach
g³êboko dociera do sumieñ wspó³czesnych ludzi wierz¹cych. Nie ma bowiem w¹tpliwoci, ¿e w pielgrzymowaniu, bêd¹cym uzewnêtrznieniem sumienia poszukuj¹cego, pragnienia dokonania wewnêtrznej odmiany oraz uzyskania pociechy i nadziei, znajduj¹ swój wyraz potrzeby o du¿ym znaczeniu
ludzkim i religijnym (nr 1). Istotnie, pielgrzymowanie do sanktuariów stanowi w Kociele wielowiekow¹ i sprawdzon¹, siêgaj¹c¹ jego pocz¹tków, praktykê pobo¿noci. Przez wieki nie utraci³o
ono swych wartoci, lecz zakorzenia³o siê coraz mocniej, przynosz¹c obfite duchowe owoce, co
wyranie widaæ we wspó³czesnym odradzaniu siê p¹tnictwa, bêd¹cym zjawiskiem budz¹cym nadziejê wobec licznych zjawisk religijnego zobojêtnienia we wspó³czesnym wiecie.
W ostatnich latach obserwuje siê coraz wiêksze zainteresowanie ruchem pielgrzymkowym.
Oblicza siê, i¿ w skali wiatowej na p¹tnicze drogi wyrusza, w ró¿nych formach oko³o 240 milionów osób, w tym oko³o 150 milionów chrzecijan.
Zainteresowanie i troska o pielgrzymowanie nie jest rzecz¹ now¹ w Kociele, w jego dzia³alnoci pastoralnej. Wystarczy wspomnieæ o ró¿nego rodzaju trosce w przesz³oci, która konkretyzowa³a siê w specjalnych formach katechez, maj¹cych objaniaæ znaczenie teologicznoduchowe
pielgrzymowania, a tak¿e o zwi¹zanych z nim specjalnych celebracjach liturgicznych. Ponadto,
Koció³ wspiera³ pielgrzymowanie tak¿e poprzez budowanie schronisk, klasztorów ze specjalnymi
miejscami dla goci, domów pielgrzyma (Pielgrzymowanie u progu trzeciego tysi¹clecia, nr 3).
Wszystko to mia³o s³u¿yæ jak najlepszej opiece duchowej nad p¹tnikami.
Zarówno w przesz³oci, jak i obecnie kompetentna w³adza kocielna dokonuje tak¿e rozmaitych unormowañ prawnych odnosz¹cych siê do pielgrzymowania do sanktuariów i spe³nianej tam
opieki duszpasterskiej w celu ich podporz¹dkowania dyscyplinie kanonicznej poprzez zabezpieczenie religijnego charakteru pielgrzymowania, chronienia przed nadu¿yciami, zapewnienie odpowiedniego poziomu duchowego, duszpasterskiego i organizacyjnego p¹tnictwa, danie jasnych kryteriów, wed³ug których uznaje siê pielgrzymki za kocielne i odró¿nia je od wycieczek turystycznych.
W to zainteresowanie siê pielgrzymowaniem na p³aszczynie kanonicznej, prawnej i historycznej, wpisuje siê  wydana w 2008 roku przez wydawnictwo Cacucci z Bari  monografia Pellegrini, Romei e Palmieri. Il pellegrinaggio fra diritto e religione. Autork¹ wspomnianej ksi¹¿ki jest
w³oska kanonistka Maria Luisa Lo Giacco bêd¹ca pracownikiem naukowym wydzia³u prawa uniwersytetu w Bari. Jest ona tak¿e m.in. redaktorem ksi¹¿ki La famiglia e i suoi soggetti. Temi giuri-
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dici (Cacucci Editore Bari 2008) oraz autorem pozycji ksi¹¿kowej Le competenze delle regioni in
materia ecclesiastica (Cacucci Editore Bari 2004).
Odnonie do tytu³u omawianej publikacji Pellegrini, Romei e Palmieri. Il pellegrinaggio fra
diritto e religione (Pielgrzymi, Romei i Palmieri. Pielgrzymowanie w prawie i religii), trzeba wyjaniæ, ¿e w³oskie romei (francuskie: romieu) oznacza³o pielgrzymów udaj¹cych siê do Rzymu, natomiast w³oskie palmieri (francuskie: palmier) oznacza³o pielgrzymów udaj¹cych siê do Jerozolimy,
którzy nieli palmy zrywane w Jerycho. Wymieniona ksi¹¿ka jest ósm¹ pozycj¹ z serii wydawniczej
Società  Diritti  Religioni kierowanej przez profesora Gaetano Dammacco. Posiada ona formê
broszury i wydana jest w miêkkiej oprawie.
Struktura recenzowanej publikacji jest cile powi¹zana z jej istotnym celem, jakim jest ukazanie pielgrzymowania w prawie i religii, jak na to wskazuje jej podtytu³ (Il pellegrinaggio fra
diritto e religione). Wspomniana ksi¹¿ka sk³ada siê ze wstêpu oraz piêciu rozdzia³ów. W koñcowej
czêci zamieszczono indeks cytowanych autorów.
We wstêpie autorka snuje rozwa¿ania na temat wzajemnej relacji naturalnej ludzkiej potrzeby
ruchu (mobilnoci), który jest znakiem ¿ycia i postêpu naprzód, a otwarciem cz³owieka na nieskoñczonoæ i Boga (religia). Wyrazem tej relacji jest odradzaj¹cy siê ruch pielgrzymkowy w zsekularyzowanych spo³eczeñstwach Zachodu. Nastêpnie w³oska kanonistka przechodzi do ukazania przes³anek metodologicznych do studium pielgrzymowania z punktu widzenia prawnego, by w koñcu
ukazaæ zjawisko pielgrzymek w tradycjach religii monoteistycznych, takich jak religia Izraela, gdzie
na wiêta Paschy do Jerozolimy, mimo rzymskiej okupacji, w I wieku przed Chrystusem przybywa³a ogromna liczba pielgrzymów  125 tysiêcy (dwa razy tyle ile wynosi³a liczba mieszkañców miasta), czy religia islamu (pielgrzymki do Mekki).
Pierwszy rozdzia³ jest powiêcony powstaniu zwyczaju i pocz¹tkowym prawnym regulacjom
pielgrzymowania. Omawia siê tu powstanie i specyfikê pielgrzymek chrzecijañskich, pielgrzymki
pokutne oraz z³oty wiek pielgrzymowania (redniowiecze), gdzie p¹tnictwo sta³o siê niemal powszechn¹ praktyk¹.
Rozdzia³ drugi traktuje o ewolucji prawnej i spo³ecznoekonomicznych skutkach pielgrzymek. Najpierw ukazuje siê lex peregrinorum (ochrona prawna p¹tników podczas ca³ej drogi pielgrzymiej), którym cieszyli siê zmierzaj¹cy do sanktuariów, niezale¿nie od rozmaitych motywacji
peregrynowania, potem autorka omawia pielgrzymki do Ziemi wiêtej czy na Cypr odbywane morzem na statkach, dalej ukazuje pielgrzymowanie jako wype³nienie lubów religijnych oraz zasady
wypraw krzy¿owych. Wreszcie, eksponuje odbywanie pielgrzymek jubileuszowych w celu uzyskania odpustu, by na koñcu omówiæ sprawê opieki nad pielgrzymami i konfraternie zajmuj¹ce siê t¹
opiek¹.
Meritum rozdzia³u trzeciego stanowi kwestia pielgrzymek jako kary nak³adanej przez Inkwizycjê na dopuszczaj¹cych siê przestêpstw (od XIII wieku), nastêpnie ukazuje siê ustawy i zarz¹dzenia cywilne oraz kocielne dotycz¹ce pielgrzymów (od XV wieku), które przewidywa³y okrelone
kary dla ¿ebraków i w³óczêgów podszywaj¹cych siê pod pielgrzymów. W koñcowej czêci tego
rozdzia³u omawiane s¹ pielgrzymki w poowieceniowej Europie i ich prawne unormowania w dyscyplinie Kodeksu Piobenedyktyñskiego oraz w innych dokumentach kocielnych.
Treci¹ rozdzia³u czwartego jest dyscyplina pielgrzymki w prawie kocielnym posoborowym,
gdzie omawia siê najpierw unormowania tej kwestii w ustawodawstwie po 1917 roku, prawie posoborowym, Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i prawie pokodeksowym, w Kodeksie Kanonów Kocio³ów Wschodnich, jak równie¿ w posoborowym magisterium kocielnym, w którym
uwydatnia siê ró¿nice miêdzy pielgrzymk¹ a turystyk¹ religijn¹.
W ostatnim (pi¹tym) rozdziale autorka zajmuje siê kwesti¹ pielgrzymowania we wspó³czesnym prawodawstwie wieckim, szczególnie w³oskim. Podejmuje tak¿e zagadnienie wolnoci pielgrzymowania we wspó³czesnym wiecie, zw³aszcza w Europie.
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Recenzowana ksi¹¿ka, napisana przystêpnym jêzykiem, jest cenn¹ pomoc¹ dla kanonistów
zainteresowanych prawn¹ i historyczn¹ stron¹ pielgrzymowania w Kociele katolickim. Jest tym
bardziej wartociowa, ¿e problematyka omówionej publikacji bywa niezwykle rzadko poruszana
w literaturze kanonistycznej. Mo¿e ona przynieæ wiele korzyci tak¿e innym zainteresowanym
histori¹ peregrynacji oraz tym, w jaki sposób do tego fenomenu odnosi siê zarówno autorytet kocielny, jak i w³adza wiecka.
Ks. Jerzy Adamczyk

Per Stobaeus, Från biskop Brasks tid, Artos & Norma bokförlag, Malmö
2010, ss. 585.
Dla historyków i socjologów szwedzkich, tematy dotycz¹ce czasu, okolicznoci, przyczyn,
osób i skutków wprowadzenia wyznania protestanckiego, by³y, s¹ i z pewnoci¹ bêd¹ zagadnieniami ciekawymi, rozbudzaj¹cymi pasje poszukiwawcze oraz wzbudzaj¹cymi wiele emocji. Postaci¹,
o której napisano ju¿ bardzo wiele, bêd¹c¹ jednym z g³ównych bohaterów ówczesnej sceny ¿ycia
publicznego, religijnego, politycznego i kulturalnego Szwecji, jest bp Hans Brask (1464-1538),
jeden z ostatnich pasterzy Kocio³a niepodzielonego, pozostaj¹cego w ³¹cznoci z Watykanem. Zainteresowa³ siê nim m³ody historyk z uniwersytetu w Lund (Szwecja) Per Stobaeus, który obra³
sobie za cel pracy naukowej analizê dotychczasowych wyników badañ nad t¹ postaci¹. Efekty opublikowa³ w 2008 roku jako rozprawê doktorsk¹ pt.: Hans Brask  en senmedeltida biskop och hans
tankevärld (Hans Brask  pónoredniowieczny biskup i wiat jego myli, t³um. w³asne MCh).
Z racji bardzo bogatego materia³u poddanego badaniom, po opublikowaniu g³ównego dzie³a, postanowi³ podzieliæ siê z czytelnikami dalszymi informacjami w obszernym opracowaniu pt. Från biskop Brasks tid (Z czasów biskupa Braska, t³um. MCh). Dzie³o sk³ada siê z dwunastu rozdzia³ów,
z których drugi i trzeci s¹ bardzo obszerne, pozosta³e za stanowi¹ ich cenne uzupe³nienie.
Pierwszy rozdzia³ zatytu³owany: Uppväxt, studier och tjänst i Linköpings domkapitel (M³odoæ, studia i pos³uga w diecezji Linköping, t³um. MCh), jest prezentacj¹ osoby H. Braska, w której
Stobaeus zajmuje siê ród³os³owem pochodzenia nazwiska, lini¹ genealogiczn¹, prezentacj¹ bli¿szych i dalszych krewnych oraz herbem rodowym i biskupim. Nastêpnie, autor prezentuje czasy
studenckie w Rostoku, Greifswald oraz w Rzymie. Ostatnia analiza w tej czêci dotyczy okresu
pe³nienia odpowiedzialnej funkcji proboszcza katedry w Linköping. Taki uk³ad treci stanowi t³o do
dalszych rozwa¿añ.
Drugi rozdzia³ nosi nazwê Kyrkoledaren (Kocielny przywódca, t³um. MCh). Rozpoczyna j¹
podtytu³ Sverige och Rom (Szwecja i Rzym, t³um. MCh), przedstawiaj¹cy relacje miêdzy Szwecj¹
a Rzymem w kontekcie pónoredniowiecznej kondycji Kocio³a w Szwecji i jego powi¹zañ z innymi regionami ówczesnej Europy. Nastêpnie autor uzasadnia wagê korespondencji bpa H. Braska
z by³ym nuncjuszem Johannesem Magnusem zmuszonym do opuszczenia Szwecji, przebywaj¹cym
wówczas w Rzymie, a tak¿e prezentuje ówczesn¹ praktykê wyboru i zatwierdzenia biskupów przez
papie¿a. Nastêpny podtytu³ Biskup som domare (Biskup jako sêdzia, t³um. MCh), zajmuje siê analiz¹ tego, jak H. Brask uzasadnia³ istnienie granicy miêdzy obszarem w³adzy duchowej i wieckiej
oraz jak wype³nia³ pos³ugê biskupi¹ w tym kontekcie. Kolejnymi tematami odnosz¹cymi siê do
pe³nionej przez niego funkcji s¹ sprawy decyzji komorniczych, konflikty miêdzy ksiê¿mi a zarz¹dami parafii, reakcje na nadu¿ycia w zakresie dziesiêciny, spory o dobra kocielne. Nastêpnie omówiona jest postawa H. Braska jako sêdziego w sprawach ma³¿eñskich: przedstawione s¹ ówczesne
prawa i zwyczaje, sposób wiêtowania i odprawiania ceremonii, egzekwowanie praw ma³¿onków
i kwestia dope³nienia ma³¿eñstwa, podzielnoæ obowi¹zków ma³¿eñskich, zakazane przez prawo
formy ma³¿eñstwa, prawa i obowi¹zki kobiet w okresie narzeczeñstwa, porównania form i zwyczajów zarêczyn, nieporozumienia w sprawach ³o¿a i miejsca zamieszkania, doprowadzanie do zgody
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miêdzy ma³¿onkami, rozwód w ramach prawa kocielnego. Kwestie te koñczy temat nadawania
pokuty w odniesieniu do spraw ma³¿eñskich.
Kolejny podrozdzia³ Biskopen utfärdar avlat (Biskup rozdzielaj¹cy odpusty, t³um. MCh),
w zwiêz³y, lecz bardzo konkretny sposób t³umaczy postawê i pogl¹d H. Braska na temat odpustów
 podstawowego i najbardziej kontrowersyjnego zagadnienia tego okresu w Szwecji.
Po nim nastêpuje podrozdzia³ obszernych rozmiarów: Hans Brasks förhållande till kloster och
hospital (Stosunek Hansa Braska wobec klasztorów i szpitali, t³um. MCh). Poruszone s¹ w nim
sprawy dotycz¹ce wiêceñ kap³añskich w klasztorach, a w tle tego zagadnienia tak¿e omówiona jest
rola klasztoru w Vadstenie i jego polityczne znaczenie w okresie Reformacji w odniesieniu do w³adzy biskupiej i w³adzy królewskiej. Wa¿n¹ czêæ stanowi omówienie wspó³pracy biskupa z zakonem franciszkañskim i cystersami (których by³ mecenasem i dobroczyñc¹, lecz tak¿e ostrym krytykiem jego przeora, gdy ten przyj¹³ pod dach klasztorny zaciê¿ne wojsko królewskie  H. Brask
uzna³, ¿e zosta³o w ten sposób naruszone prawo niezale¿noci Kocio³a od królestwa w sprawach
sztuki wojennej). Ostatnim tematem poruszonym w tej czêci jest troskliwa opieka biskupa nad
szpitalami, ludmi chorymi i samotnymi.
Kolejny podtytu³ Vadstenabröderna och den internationella teologin (Klasztor w Vadstenie
a miêdzynarodowa teologia, t³um. MCh) prezentuje trendy w teologii uprawianej przez szarych
braci z klasztoru w Vadstenie, którzy próbowali ³¹czyæ ówczesn¹ myl teologiczn¹ z pr¹dami reformacyjnymi. Na kanwie tych rozwa¿añ, autor bada odkrywcze teksty kilku mylicieli odnosz¹cych
siê do nowej teologii: Clemensa Martiniego, Erazmusa, Melangtona oraz Georga z Sachsen. Ukazuje tak¿e wp³yw nowych tendencji teologicznych na ¿ycie duchowe, na przyk³adzie modlitewnika
autorstwa Christiny Nilsdotter.
Kolejne podrozdzia³y, skromniejsze objêtociowo, zajmuj¹ siê tematyk¹ uzupe³niaj¹c¹ obszerny materia³ je poprzedzaj¹cy. Pierwszy z nich: Tryckte Hans Brask nidvisor om lutheranerna?
(Czy H. Brask wydawa³ paszkwile o luteranach?, t³um. MCh), nawi¹zuje do dzia³alnoci bardzo
nowoczesnej na ówczesne czasy drukarni w Söderköping, która podlega³a bp. H. Braskowi. W jej
warsztatach wydrukowano wiele polemicznych tekstów krytykuj¹cych sympatyków nowego wyznania. Autor stawia pytanie, czy te ze znanych tekstów, które dzisiaj budz¹ powa¿ne kontrowersje,
by³y drukowane za zgod¹ H. Braska bêd¹cego zwolennikiem otwartej debaty prowadzonej w oparciu o prawdê oraz zasady sprawiedliwoci i uczciwoci. Drugi temat: Hans Brask och översättningen av Nya Testamentet 1526 (Pogl¹d H. Braska na t³umaczenie Nowego Testamentu z 1526 roku,
t³um. MCh) podejmuje bardzo ciekawe zagadnienie z okresu rozwoju idei reformacyjnych, dotycz¹ce koniecznoci podjêcia nowych t³umaczeñ tekstów biblijnych z jêzyków oryginalnych na jêzyki narodowe, a tak¿e koncepcje H. Braska w odniesieniu do sytuacji szwedzkiej.
Kolejny, trzeci rozdzia³ opracowania, zatytu³owany Politykern och historykern (Polityk i historyk, t³um. MCh), rozpoczyna siê przybli¿eniem okolicznoci historycznego wydarzenia tzw. Brasklappen (kartka Braska, t³um. MCh), od którego H. Brask do dzisiaj jest przedstawiany w Szwecji jako
sprytny, a nawet niejednoznaczny i przebieg³y polityk, potrafi¹cy wykorzystaæ zaistnia³e niekorzystne
okolicznoci do swych celów. Wspó³czesne badania na ten temat, miêdzy innymi autora omawianej
pozycji, odk³amuj¹ tê pseudohistoryczn¹ teoriê jako bezpodstawn¹ i spreparowan¹ przez siedemnastowieczn¹ propagandê antykocieln¹. Po prezentacji tego tematu, autor analizuje stosunek H. Braska
do koncepcji rozwi¹zania Unii Kalmarskiej oraz dokonuje porównania argumentacji biskupa w tej
kwestii z pogl¹dami przysz³ego króla Gustawa I Wazy odnonie do wspó³pracy z Duñczykami.
Kolejny podrozdzia³ omawianej czêci siêga do róde³ historyczno-kulturowych regionu dzia³alnoci H. Braska i jest zatytu³owany: Göticismen och dess rötter (Gotyzm i jego korzenie, t³um.
MCh). Autor wykorzystuje najstarsze, udokumentowane podania o pochodzeniu Szwedów i staro¿ytnej nazwy Szwecji  Gothia. Korzysta wiêc z dzie³ autorstwa Orosiusa, Isidoriusa i Jordanesa 
historyków pierwszych wieków n.e., analizuje najstarsze pisma, pieni i opowiadania skandynawskie i staroszwedzkie oraz uzasadnia sposób tytu³owania pierwszych w³adców szwedzkich od Ma-
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gnusa Ladulåsa do Gustawa I tytu³em Rex Gothorum lub Rex Sueorum. Rozprawia siê tak¿e ze
zwyczajem duñskich w³adców czasów unijnych przyjmuj¹cych tytu³ Rex Danorum atque Gottorum
lub Dacie, Sclauorum Gotorumque Rex jako niekoniecznie uprawnionym historycznie.
Kolejny podtytu³  Hans Brask som historiker (H. Brask jako historyk, t³um. MCh)  jest
kontynuacj¹ zagadnieñ historycznych. Zajmuje siê osob¹ bohatera opracowania w kontekcie jego
zainteresowañ historycznych, zwi¹zanych z problemem ekspansji królów duñskich wysuwaj¹cych
pretensje do objêcia swoimi wp³ywami wyspy Gotland oraz regionu Skåne. H. Brask, analizuj¹c
dostæpne wówczas materia³y ród³owe, katalogi historyczne, kroniki (g³ównie Kronikê Saksoñsk¹)
z okresu Cesarstwa Rzymskiego, redniowieczne encyklopedie historyczne (zw³aszcza Historiarium adversus paganos  V wiek, Etymologiae  VII wiek, De proprietaribus rerum  XIII wiek)
oraz polemizuj¹c z teoriami ówczesnych znawców tematu, zw³aszcza niemieckimi historykami Albertem Krantzem, Willibaldem Pirkckheimerem i Franciscusem Irenicusem, przy wsparciu g³owy
Kocio³a w Szwecji, abpa Johannesa Magnusa (tak¿e pasjonata historii), stara siê uzasadniæ historyczne prawo Szwecji do wyspy Gotland jako kolebki dziejów i kultury Gotów  Szwedów. Jako
uzupe³nienie powy¿szego tematu zaprezentowano materia³ wiadcz¹cy o szerokim zainteresowaniu
H. Braska pismem runicznym  pierwotnym systemem pisemnego porozumiewania siê Gotów.
Kolejny, czwarty rozdzia³ opracowania Godsherren (W³aciciel dóbr ziemskich, t³um. MCh),
ukazuje H. Braska jako zaradnego, zrêcznego, przewiduj¹cego, pomys³owego i opiekuñczego gospodarza i zarz¹dcê, z którym liczyli siê nie tylko w³aciciele ziemscy krêgów kocielnych, ale
tak¿e kupcy i handlarze z regionu Szwecji oraz innych krajów. P. Stobaeus dokonuje tak¿e analizy
wp³ywu H. Braska na powstanie kopalni miedzi w regionie Åtvidaberg, nie daj¹c jednoznacznej
odpowiedzi na postawione pytania co do jego faktycznego udzia³u w realizacji tego pomys³u, ale
sugeruj¹c, ¿e taki wp³yw by³by zgodny z jego praktycznym i wizjonerskim wrêcz sposobem wykorzystywania napotkanych na w³asnych ziemiach bogactw naturalnych. Dobrze udokumentowana dzia³alnoæ w dziedzinie zarz¹dzania dobrami ziemskimi wskazuje na donios³y rys osobowoci H. Braska (odstaj¹cego od zachowañ wielu redniowiecznych dostojników kocielnych), charakteryzuj¹cy
siê tym, ¿e dobra wypracowane dziêki w³aciwemu zarz¹dzaniu przeznacza³ na rozbudowê infrastruktury kocielnej, dbaj¹c w ten sposób o rozwój powierzonej sobie cz¹stki Kocio³a.
W nastêpnym rozdziale, zatytu³owanym Kolleger, vänner och fiender (Koledzy, przyjaciele
i wrogowie, t³um. MCh), autor wymienia osoby, które  wg materia³ów archiwalnych  mia³y najwiêkszy wp³yw na codzienne ¿ycie, dzia³alnoæ, pos³ugê biskupi¹, zaanga¿owanie polityczne, poszukiwania historyczne oraz zarz¹dzanie dobrami ziemskimi H. Braska. Analizowane s¹ wiêc kontakty z ówczesnym wiatem nauki szwedzkiej, biskupami niemieckimi  w kontekcie rozwijaj¹cej
siê schizmy protestanckiej, z biskupami francuskimi i angielskimi, z wa¿n¹ postaci¹, jak¹ by³ Johannes Magnus  arcybiskup, kolega z m³odoci, zmuszony przez króla do opuszczenia Szwecji,
a tak¿e relacje z najwiêkszymi wrogami: Laurentiusem Andreae  jednym z g³ównych propagatorów luteranizmu w Szwecji oraz Lasse Nillsonem  burmistrzem Linköping, próbuj¹cym za wszelk¹ cenê wp³ywaæ na najwa¿niejsze decyzje biskupa. W koñcowej czêci niniejszego podrozdzia³u
autor prezentuje sylwetkê wspomnianego ju¿ wczeniej abpa Johannesa Magnusa jako kompetentnego geografa, znaj¹cego najnowsze ówczesne osi¹gniêcia tej dziedziny nauki, z sugesti¹, ¿e by³y
to wspólne zainteresowania zaprzyjanionych pasterzy Kocio³a, co potwierdzaj¹ zapiski H. Braska
z okresu pobytu w Gdañsku i L¹dzie.
Rozdzia³y koñcowe podejmuj¹ nastêpuj¹ce zagadnienia: rozdzia³ szósty, zatytu³owany Hans
Brasks ordspråk  en spegling av hans karaktär (Przys³owia H. Braska odzwierciedleniem jego
charakteru, t³um. MCh), jest powiêcony nie tylko analizie sformu³owañ i powiedzonek H. Braska,
ale tak¿e stylowi s³ownictwa, finezji stylu pisania, bogactwu zasobu s³ów, charakterowi pisma oraz
doborowi róde³ do formu³owania treci oficjalnych listów i przemówieñ. Nastêpnie, w rozdziale
siódmym o tytule Hans Brask i landsflykt (H. Brask na emigracji, t³um. MCh), zarysowane s¹ trzy
zagadnienia odnosz¹ce siê do czasów, gdy H. Brask zdecydowa³ siê na opuszczenie swego rodzin-
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nego kraju, wyczuwaj¹c rosn¹ce zagro¿enie ze strony króla i jego popleczników. Zagadnienia te
dotycz¹ g³ównie dziesiêcioletniego pobytu w klasztorze cystersów w Gdañsku-Oliwie, rocznego
pobytu w klasztorze cystersów w L¹dzie nad Wart¹  gdzie zmar³, a tak¿e prezentacji jego zainteresowañ kartograficznych z okresu pobytu w Polsce. Rozdzia³ ósmy zajmuje siê nekrologami o mierci H. Braska w ród³ach europejskich i skandynawskich oraz poszukuje odpowiedzi na pytanie, czy
papie¿ Pius VI by³ jego krewnym  co sugeruj¹ niektórzy historycy badaj¹cy dzieje Szwecji okresu
od XV do XVII wieku.
Ciekawy za³¹cznik do prezentowanego dzie³a stanowi zbiór listów H. Braska do diecezjan,
przyjació³ i oponentów z lat 1521-1539 oraz bardzo bogaty zestaw fotografii przedstawiaj¹cych
miejsca pobytu biskupa, jego podobizny w formie grafik i obrazów, ubiory, szaty i naczynia liturgiczne, herb biskupi, listy, próbki pisma. Tak¿e bardzo cenne ród³o informacji stanowi rejestr osób,
które w mniej lub bardziej bezporedni sposób by³y zwi¹zane z osob¹ H. Braska.
Dzie³o Pera Stobaeusa, zatytuowane Från biskop Brasks tid, wpisuje siê bardzo dojrzale i kompetentnie w obszar historycznych i religioznawczych poszukiwañ zajmuj¹cych siê pónoredniowiecznym okresem zmian religijno-spo³ecznych w Europie i Skandynawii. Po raz pierwszy w prezentacji ¿ycia H. Braska zosta³ poruszony temat jego pobytu w Polsce, uzyskania schronienia i opieki
u króla polskiego, utrzymywania kontaktów z pozostawionymi wiernymi poprzez listy pasterskie,
wspierania rozwoju zakonu cystersów na ziemiach polskich oraz ówczesnych opisów pobytu w cysterskim klasztorze w L¹dzie nad Wart¹. Wielkim walorem estetycznym, zachêcaj¹cym do przestudiowania owoców pracy szwedzkiego historyka, jest staranne wydanie dzie³a, a jedynym mankamentem dla polskiego czytelnika jest fakt, ¿e wydanie posiada tylko wersjê szwedzkojêzyczn¹.
Ks. Mariusz Chamarczuk SDB

Andrzej Zwoliñski, Sekty w Internecie, Wydawnictwo Salwator, Kraków
2009, ss. 171.
Poznanie rzeczywistoci wymaga dostêpu do informacji. Rozwój komputerów, a nastêpnie
Internetu, zwielokrotni³ mo¿liwoci poznawcze cz³owieka. Z elektronicznej sieci korzysta coraz
wiêcej ludzi, którzy poszukuj¹ m.in. wartoci duchowych. Do pozytywnych skutków korzystania
z Internetu do³¹czy³y niestety tak¿e te negatywne. Jednym z nich jest problem obecnoci sekt w cyberprzestrzeni.
Kwestia dzia³ania sekt w przestrzeni medialnej, a zw³aszcza w wiatowej sieci elektronicznej
jest tematem ksi¹¿ki zatytu³owanej Sekty w Internecie. Autorem publikacji jest ks. prof. dr hab.
Andrzej Zwoliñski, pracownik Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw³a II w Krakowie (Wydzia³ Nauk
Spo³ecznych).
Ksi¹¿ka sk³ada siê ze wstêpu, dziewiêciu rozdzia³ów, zakoñczenia oraz bibliografii. Pierwszy
rozdzia³ (Z dziejów wiata wirtualnego) ukazuje rozwój techniki komputerowej, nowych zastosowañ tych technologii, dyskusje nad sztuczn¹ inteligencj¹ oraz wirtualn¹ rzeczywistoci¹. Po tym
czêciowo historycznym wprowadzeniu, drugi rozdzia³ (Cz³owiek w sieci) przybli¿a etapy powstawania Internetu. Najpierw wojskowe i naukowe zastosowanie komputerów po³¹czonych w sieæ
stopniowo wykracza³o poza te pierwotne zastosowania. Dosz³o komercyjne u¿ywanie Internetu.
A nastêpnie wprowadzenie na rynek komputerów osobistych zrewolucjonizowa³o wiatow¹ sieæ
WWW. Funkcjami Internetu, obok dostêpu do olbrzymiego zasobu informacji oraz poczty elektronicznej, sta³y siê tak¿e inne, np.: zdalna praca, edukacja czy zakupy w sieci, itd. Z tym nowym
medium ³¹cz¹ siê takie pojêcia jak: hipertekstowoæ, interaktywnoæ, surfowanie, uzale¿nienie od
Internetu. Spo³eczny wymiar Internetu zagospodarowuj¹ ró¿ne grupy, choæby cyberpunkowie. wiatowa sieæ niesie powa¿ne zagro¿enia, co widaæ na stronach erotycznych, rasowych, terrorystycznych, niektórych subkulturowych i innych.
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Nastêpny, trzeci rozdzia³ (Sekty wobec wiata) omawia zagadnienie, czym s¹ sekty i co je
charakteryzuje. Stosunek cz³onków sekt do rzeczywistoci mo¿na opisaæ na pomoc¹ przeciwstawienia swój  obcy. Autor publikacji nastêpuj¹co grupuje sekty: 1. D¹¿¹ce do zmiany wiata
przez samodoskonalenie (np. Koció³ Scjentologiczny), 2. Agresywne wobec wiata zewnêtrznego (np. Towarzystwo wiadomoci Kryszny, Ruch Dzieci Bo¿ych), 3. Uciekaj¹ce od wiata
z powodu zanegowania jego wartoci (np. Bia³e Bractwo, wiadkowie Jehowy). Jednym z zadañ cz³onków sekt jest praca misjonarska, o której mówi kolejny rozdzia³ (Obowi¹zek agitacji).
Ka¿de miejsce i okazja jest dobra do pozyskiwania nowych adeptów, nawet np. pielgrzymki Kocio³a katolickiego. Tê czêæ opracowania ilustruj¹ wypowiedzi osób, m.in. by³ych cz³onków sekt.
Czêst¹ metodê chodzenia od domu do domu dope³niaj¹ inne formy agitacji: zorganizowane kursy, wakacje, wyk³ady publiczne, rozprowadzanie literatury, imprezy kulturalne (np. koncerty), dzia³alnoæ charytatywna, itd.
W rozwoju kultury ka¿dej spo³ecznoci wa¿n¹ rolê pe³ni religia. Spo³ecznoci religijne korzystaj¹ m.in. ze rodków spo³ecznego przekazu. Podobnie i sekty docieraj¹ do szerokich mas przez
przekaz spo³eczny. To zagadnienie stanowi treæ pi¹tego rozdzia³u (Sekty w mediach). Zauwa¿a siê
wiele form praktycznych: publikacje ksi¹¿kowe, prasa i broszury, muzyka popularna (m.in. rockowa), telewizja i film. Nastêpny rozdzia³ (Sekty w Internecie) bezporednio koresponduje z tematem
ksi¹¿ki. Agitacjê i wyszukiwanie nowych adeptów znacznie u³atwi³ rozwój Internetu. Ka¿dy, kto
korzysta z cybersieci, mo¿e byæ zarazem dziennikarzem (redaktorem?) tam¿e. Ju¿ nie tylko wiêksze
sekty dysponuj¹ce znacz¹cymi rodkami materialnymi, ale tak¿e niewielkie grupy korzystaj¹ z Internetu. Bez wielkich pieniêdzy, ka¿dy, nawet pojedyncza osoba, jest w stanie g³osiæ swoje prawdy i przekonania. W Internecie wystêpuj¹ znacz¹ce religie, ale równie¿ sekty, np. Towarzystwo
wiadomoci Kryszny, Koció³ Scjentologiczny, Koció³ Zjednoczeniowy Moona, Rodzina
Mi³ociDzieci Bo¿e, itd., a tak¿e ma³o znacz¹ce grupy religijne i sekty. Do tych ostatnich nale¿¹
przyk³adowo: ruch wicca (czarownic), Temple of Psychick Youth i inne. Zarysowaniu tych¿e
grup (swoistych cyberreligii) i ich dzia³alnoci towarzyszy wskazanie na negatywne oddzia³ywanie sekt. Chodzi o pod¿eganie do samobójstw, niebezpieczne w znaczeniu duchowym rytua³y satanistyczne, szamañskie, magiczne, itp. Nale¿y równie¿ zauwa¿yæ takie zagro¿enia moralne, jak: zafa³szowanie prawdy, b³êdna idea wolnoci czy oderwanie wolnoci od odpowiedzialnoci.
Równolegle z rozwojem technologicznym, w tym tak¿e Internetu, powszechne sta³y siê gry
komputerowe. Tej sprawie powiêcony jest kolejny rozdzia³ ksi¹¿ki. Gry tego rodzaju nie zawieraj¹
w sobie tylko wymiaru ludycznego. Ich treci i za³o¿enia nios¹ tak¿e elementy magiczne. Walka
czêsto ³¹czy siê tu z kontekstem ciemnoci, magii, piek³a, np. Dungeons and Dragons, Hell, itd.
W wielu grach wyrane s¹ elementy satanistyczne, przemoc i gwa³t. Oczywicie dostêpne s¹ tak¿e,
czy to proste czy bardziej z³o¿one, gry edukacyjne i rozrywkowe, zrêcznociowe, komiksowe
i batalistyczne. Obok pozytywnej rozrywki, gry mog¹ niestety nieæ równie¿ zagro¿enia. Chodzi
te¿ o to, ¿e dzieci i m³odzie¿ przeznaczaj¹ zbyt wiele czasu na grê, a nawet dochodzi do uzale¿nieñ
od tej rozrywki oraz siecioholizmu. Nadmierne korzystanie z komputerów niesie w sobie ryzyko
zagro¿eñ zdrowotnych, co tak¿e jest zasygnalizowane w opracowaniu. Autor ksi¹¿ki pog³êbia swoj¹ myl na temat zagro¿eñ duchowych, a po³¹czonych z rozwojem technologicznym, w rozdziale
ósmym (Magia komputerowa). Magia mo¿e siê tu pojawiaæ tak¿e w sposób niebezporedni, przez
ukazywanie symboli i pojêæ, albo nawet ich przedefiniowanie i przedstawianie pozytywne, np. aprobuj¹ce wartociowanie czarownicy. Zagro¿enia duchowe wystêpuj¹ w formie szamanizmu obecnego w niektórych nurtach nowoczesnej muzyki (rocknroll, techno). Wspó³czenie, magia jest
bardzo popularna. Zauwa¿a siê to tak¿e w Internecie. Liczne s¹ tu oferty jasnowidzów, astrologów,
magów, wró¿ek, propozycje horoskopów, numerologii czy choæby ³añcuszków szczêcia.
Nale¿y siê przeciwstawiæ zagro¿eniom, które wynikaj¹ z dzia³alnoci sekt wykorzystuj¹cych
wspó³czesne technologie. Na to zagadnienie ukierunkowany jest ostatni rozdzia³ (Samoobrona internetowa). Form¹ przeciwdzia³ania jest publikowanie pe³nych informacji nt. sekt, ich dzia³ania
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oraz prawdziwych intencji. Przyk³adowo, 2 kwietnia 1984 r. przedstawiono w Parlamencie Europejskim Raport Cottrella, a w Polsce Raport o stanie bezpieczeñstwa pañstwa z 1995 r., którego
fragment dotyczy sekt. W tym ostatnim dokumencie wymieniono kontrowersyjne sekty dzia³aj¹ce
w Polsce: Hare Kryszna, Niebo, Koció³ Zjednoczenia Chrzecijan, Koció³ Zjednoczenia
Moona, Koció³ Scjentologiczny, Wspólnotê Niezale¿nych Zgromadzeñ Misyjnych Rodzina
i satanistyczne. W ukazywaniu zagro¿eñ, wa¿n¹ rolê pe³ni¹ katolickie strony internetowe, które
informuj¹ o sektach, ich metodach dzia³ania i celach. Autor wskazuje niektóre ze stron oraz adresy
internetowe lub mailowe orodków ogólnopolskich oraz regionalnych, które informuj¹, dokumentuj¹
i badaj¹ nowe ruchy i grupy religijne. Celem obrony, np. byli wiadkowie Jehowy podejmuj¹ dzia³ania
informacyjne, m.in. przez publikacjê biuletynów. Pomocne jest dzia³alnie stowarzyszeñ i innych organizacji powo³ywanych do ¿ycia przez samych pokrzywdzonych (przez sekty) lub ich najbli¿szych.
Autor ksi¹¿ki przywo³uje ponadto zapisy prawa rodzinnego i inne akty prawne, które daj¹ narzêdzia
pomocne w obronie przed sektami. W zakoñczeniu opracowania, wobec dezinformacji obecnej
w mediach, padaj¹ postulaty, które wynikaj¹ z potrzeby stosowania etyki informacji. Potrzebna jest
refleksja etyczna obejmuj¹ca gromadzenie informacji, ich przetwarzanie i przekazywanie.
Po lekturze ksi¹¿ki, nale¿y stwierdziæ, ¿e autor poruszy³ problem, który w odniesieniu do
wykorzystania technologii Internetu jawi siê jako nowy. Sekty od lat korzysta³y ze rodków spo³ecznego przekazu, a teraz bardzo szybko zaadaptowa³y cyberprzestrzeñ do szerzenia swoich pogl¹dów. W kontekcie szeroko rozumianej duchowoci, a tak¿e form zastosowania Internetu, opracowanie stanowi wa¿ny g³os w dyskusji. Jest przestrog¹, ¿e w nowym i jakby cudownym wiecie
cybersieci czyhaj¹ niebezpieczeñstwa.
Autor ksi¹¿ki nie ustrzeg³ siê powtórzeñ, gdy pisa³ o uzale¿nieniu od Internetu. Zarysowanie
skutków tego uzale¿nienia oraz jego symptomów znajduje siê w rozdzia³ach Cz³owiek w sieci i Gry
komputerowe. Ponadto, wydaje siê, ¿e treæ ksi¹¿ki jest szersza od tematu okrelonego w jej tytule
Sekty w Internecie. Na pewno pomocne s¹ rozdzia³y wprowadzaj¹ce w historiê rozwoju komputerów i Internetu oraz wykorzystania nowych technologii przez cz³owieka. Cenne s¹ tak¿e przedstawienia dotycz¹ce sekt, ich dzia³añ agitacyjnych i wykorzystywania przez nie mediów. Jednak czêciowo od g³ównego nurtu myli odbiegaj¹ rozdzia³y Gry komputerowe i Magia komputerowa. Czêæ
gier instalowanych na komputerach czy zdalnie dostêpnych w Internecie niesie z sob¹ zagro¿enia
duchowe (np. elementy satanistyczne) i o tym nale¿y mówiæ. Równie¿ czêciowa zale¿noæ wystêpuje pomiêdzy elementami magii a sektami. Dotyczy to wp³ywu ruchów satanistycznych i szamañskich na u¿ytkowników Internetu. Uzupe³nieniem ca³oci jest bibliografia. Jednak¿e, bêd¹c przyzwyczajonym do przypisów dolnych, w niektórych partiach wola³bym widzieæ bezporednie odes³anie do literatury w formie przypisów.
Te uwagi nie umniejszaj¹ wartoci ksi¹¿ki, która dostrzega wa¿ny wspó³czesny problem. Ostrzega przed zagro¿eniami duchowymi. A nawet w ostatnim rozdziale jest swoistym przewodnikiem.
To znaczy wskazuje, gdzie i kto mo¿e udzieliæ pomocy osobom skrzywdzonym przez sekty lub
poszukuj¹cym informacji o nich. Publikacja Sekty w Internecie porusza problem, nad którym powinni siê pochyliæ rodzice, wychowawcy, katecheci i duszpasterze.
Ks. Arkadiusz Domaszk SDB
UKSW, Warszawa

W atrosce o dobro ma³¿eñstwa i rodziny. Dokumenty Papieskiej Rady ds. Rodziny, t. 1, red. Miros³aw Brzeziñski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 366.
Papie¿ Benedykt XVI, 5 lutego 2010 roku, w Przemówieniu do biskupów Episkopatu Szkocji
z okazji wizyty ad limina apostolorum, odnosz¹c siê do wyzwañ moralnych, które stoj¹ przed
Kocio³em szkockim, wskaza³ na koniecznoæ zachowania i obrony ca³oci doktryny katolickiej.
Papie¿ zaznaczy³, ¿e: Pasterze Kocio³a musz¹ zatem nieustannie wzywaæ wierz¹cych do ca³kowi-

RECENZJE

317

tej wiernoci Magisterium Kocio³a, wspieraj¹c i broni¹c w tym samym czasie prawo Kocio³a do
wolnego ¿ycia w spo³eczeñstwie zgodnie ze swoimi przekonaniami. Benedykt XVI przypomnia³,
¿e Koció³ w sposób pozytywny i twórczy przedstawia wiatu nauczanie na temat ¿ycia ludzkiego,
ma³¿eñstwa i rodzicielstwa, zakorzenione w mi³oci Bo¿ej. Tak ukazywane Magisterium Kocio³a
zawiera przes³anie nadziei dla ludzkoci i nie jest jedynie zbiorem zakazów ani wstecznych pogl¹dów. St¹d, doktryna Kocio³a na temat ma³¿eñstwa i rodziny jest zdaniem Benedykta XVI: ( )
twórcza i daruj¹ca ¿ycie i jest zwrotem ku jak najpe³niejszej realizacji wielkiego potencja³u dobra
i szczêcia, które Bóg umieci³ wewn¹trz ka¿dego z nas.
Cenn¹ odpowied na papieski apel o wierne przekazywanie nauczania Magisterium Kocio³a
w dziedzinie ¿ycia ma³¿eñskiego i rodzinnego stanowi publikacja Wydawnictwa KUL zatytu³owana: W trosce o dobro ma³¿eñstwa i rodziny. Dokumenty Papieskiej Rady ds. Rodziny, t. 1, red. Miros³aw Brzeziñski, Lublin 2010. Niezwykle trafnie sformu³owany tytu³ powy¿szej publikacji oddaje
podstawowe zadanie Papieskiej Rady ds. Rodziny [dalej: PRR], którym jest dzia³alnoæ na rzecz
dobra ma³¿eñstwa i rodziny, ( ) w zakresie troski duszpasterskiej i dzia³alnoci apostolskiej zwi¹zanej z tym newralgicznym sektorem ¿ycia ludzkiego (Jan Pawe³ II, Motu Proprio Familia a Deo
instituta, nr 3).
Powy¿szy zbiór dokumentów PRR obejmuje nastêpuj¹ce enuncjacje: Motu Proprio Jana Paw³a II, Familia a Deo instituta  Rodzina przez Boga ustanowiona, s. 1316; a dalej dokumenty PRR:
Nota nt. naturalnej regulacji poczêæ oraz diagnostycznych metod p³odnoci, s. 1718; Od rozpaczy
do nadziei, s. 1940 (dokument omawia duszpasterskie wyzwania w odniesieniu do problematyki
uzale¿nienia narkotykowego); Koció³ i Miêdzynarodowy Rok Rodziny, s. 4150; W s³u¿bie ¿ycia,
s. 5164 (dokument podejmuje tematykê ochrony ¿ycia ludzkiego, zw³aszcza w kontekcie zjawiska aborcji); Rozwój demograficzny: wymiar etyczny i pastoralny, s. 65106; Ludzka p³ciowoæ:
prawda i znaczenie, s. 107174; Przygotowanie do sakramentu ma³¿eñstwa, s. 175206; Vademecum dla spowiedników. O niektórych zagadnieniach moralnych dotycz¹cych ¿ycia ma³¿eñskiego,
s. 207228; Liberalizacja narkotyków?, s. 229236; Duszpasterstwo osób rozwiedzionych ¿yj¹cych
w nowych zwi¹zkach, s. 237242; Rodzina, ma³¿eñstwo i wolne zwi¹zki, s. 243286; Rodzina i prawa cz³owieka, s. 287310; Rodzina a ludzka prokreacja, s. 311 363. Wymienione dokumenty poprzedzone s¹ Wstêpem w j. polskim (s. 58) oraz w³oskim (Prefazione, s. 912) autorstwa obecnego
Przewodnicz¹cego PRR  kard. Ennio Antonellego. Jak zapowiada on we Wstêpie do niniejszej
publikacji, a co zosta³o uwydatnione w nadanej przez Redaktora numeracji, jest to pierwszy tom
dokumentów PRR. Pod wzglêdem rangi teologicznej nale¿y zaznaczyæ, ¿e zbiór obejmuje tak w³asne dokumenty PRR, jak i sprawozdania z kongresów teologicznopastoralnych zwi¹zanych ze
wiatowymi Spotkaniami Rodzin, akta sesji plenarnych i innych kongresów oraz teksty wieloletniego przewodnicz¹cego Rady  p. kard. Alfonsa Lópeza Trujillo. Pod wzglêdem czasowym, tom
I zawiera dokumenty, które ukaza³y siê od promulgacji Motu Proprio Jana Paw³a II: Familia a Deo
instituta (9.05.1981) po dokument: Rodzina a ludzka prokreacja (13.05.2006).
Omawiany tom I dokumentów PRR wpisuje siê twórczo w wysi³ek wydawniczy polskich
orodków teologicznych na rzecz promocji i upowszechniania znajomoci szeroko pojêtego nauczania Magisterium Kocio³a. Swoim tytu³em nawi¹zuje do niezwykle cennego zbioru dokumentów Kocio³a na temat ¿ycia ludzkiego: W trosce o ¿ycie. Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej,
red. K. Szczygie³, Tarnów 1998. To w tej pozycji, poród dokumentów papieskich, Kongregacji
Nauki Wiary, Katechizmu Kocio³a Katolickiego, w dziale zatytu³owanym: Inne dokumenty, zosta³y
zebrane po raz pierwszy cztery dokumenty PRR: Deklaracja konferencji powiêconej odpowiedzialnemu rodzicielstwu (11.12.1992), Etyczny i pastoralny wymiar przemian demograficznych. Instrumentum laboris (25.03.1994), Ludzka p³ciowoæ: prawda i znaczenie (8.12.1995) oraz Liberalizacja narkotyków? Refleksje duszpasterskie (22.01.1997). Innym wartociowym zbiorem jest dwutomowe wydawnictwo: Posoborowe dokumenty Kocio³a Katolickiego o ma³¿eñstwie i rodzinie,
wybór i wstêp K. Lubowicki OMI , t. 1. i t. 2, Kraków 1999 (tom 2 zawiera piêæ dokumentów PRR:
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Ludzka p³ciowoæ: prawda i znaczenie; Przygotowanie do sakramentu ma³¿eñstwa; Vademecum dla
spowiedników. O niektórych zagadnieniach moralnych dotycz¹cych ¿ycia ma³¿eñskiego; Liberalizacja narkotyków?; Duszpasterstwo osób rozwiedzionych ¿yj¹cych w nowych zwi¹zkach). Przy tej
okazji nale¿y wspomnieæ tak¿e opracowania Miêdzynarodowej Komisji Teologicznej, która s³u¿¹c
pomoc¹ Prefektowi Kongregacji Nauki Wiary przedstawia swoje stanowisko w aktualnych zagadnieniach teologicznych. Ich pierwszy zbiór w j. polskim ukaza³ siê pod tytu³em: Od wiary do teologii. Dokumenty Miêdzynarodowej Komisji Teologicznej 19691996, red. J. Królikowski, Kraków
2000. PRR wyda³a obszerny (ss.1119) zbiór dokumentów na temat rodziny i ¿ycia, zatytu³owany
Enchiridion della Famiglia. Documenti magisteriali e pastorali su famiglia e vita 19651999, a cura
del Pontificio Consiglio per la Famiglia, Bologna 2000 (wyd. w j. hiszpañskim: Enchiridion de la
Familia. Documentos magisteriales y pastorales sobre la familia y la vida 19651999, Madrid 2001),
który zawiera tak¿e enuncjacje PRR.
W tym kontekcie nale¿y podkreliæ, ¿e publikacja W trosce o dobro ma³¿eñstwa i rodziny, jest
nie tylko cennym uzupe³nieniem i kontynuacj¹ dotychczasowych zbiorów dokumentów Magisterium Kocio³a, lecz tak¿e pionierskim  na gruncie polskim i europejskim  projektem zebrania
dokumentów PRR. Jej wielk¹ zalet¹ jest niew¹tpliwie w³¹czenie w ni¹ dokumentów dotychczas
nieprzet³umaczonych na j. polski lub trudno dostêpnych, jak: Nota nt. naturalnej regulacji poczêæ
oraz diagnostycznych metod p³odnoci; Od rozpaczy do nadziei; Koció³ i Miêdzynarodowy Rok
Rodziny; W s³u¿bie ¿ycia; Rodzina, ma³¿eñstwo i wolne zwi¹zki; Rodzina i prawa cz³owieka.
Zauwa¿yæ nale¿y starannoæ edytorsk¹ tekstu oraz szatê graficzn¹ publikacji. Praktycznym atutem
powy¿szego wydawnictwa, które z za³o¿enia jest przeznaczone do czêstego wertowania stronnic,
jest introligatorska jakoæ tej publikacji, w tym twarda oprawa.
W perspektywie ukazania siê kolejnych tomów dokumentów PRR oraz w oparciu o lekturê
omawianego tomu rodz¹ siê pewne spostrze¿enia, które przybieraj¹ formê skromnych sugestii w zakresie mo¿liwoci ulepszenia kolejnych wydañ tej cennej publikacji. Niedosyt budzi brak wskazania t³umacza oraz ród³a poszczególnych tekstów, poza precyzyjnie wymienionymi tekstami prze³o¿onymi przez o. Kazimierza Lubowickiego OMI (s. 4). Jest to szczególnie istotne, gdy wemie siê
pod uwagê fakt, ¿e niektóre dokumenty doczeka³y siê kilku zró¿nicowanych jakociowo przek³adów. Warto skorzystaæ w tej materii z rozwi¹zania zastosowanego w zbiorze W trosce o ¿ycie.
Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej, red. K. Szczygie³, Tarnów 1998, gdzie na zakoñczenie
ka¿dego dokumentu podano ród³o jego pochodzenia i/lub jego t³umacza. Cenn¹ pomoc¹ dla korzystaj¹cych z tego zbioru by³oby umieszczenie indeksu rzeczowego w odniesieniu do najwa¿niejszych hase³ przedmiotowych poruszanych w dokumentach.
Przemylenia domaga siê ponadto zaproponowane w omawianym tomie t³umaczenie tekstu
Vademecum dla spowiedników. O niektórych zagadnieniach moralnych dotycz¹cych ¿ycia ma³¿eñskiego. Zagadnienie przek³adu Vademecum na j. polski ma ju¿ swoj¹ historiê: w obiegu wydawniczym, a nastêpnie internetowym pojawi³o siê przecie¿ tzw. pierwsze t³umaczenie tego dokumentu,
a nastêpnie jego tzw. wersja poprawiona. Doceniaj¹c w pe³ni du¿y wysi³ek podjêty przez t³umaczy
powy¿szych wydañ, nietrudno jednak dostrzec pewne mankamenty w zakresie wiernoci t³umaczenia polskiego jego w³oskiemu orygina³owi. Nale¿y zatem zasygnalizowaæ niecis³oci zaproponowanego w przedstawianym zbiorze t³umaczenia Vademecum dla spowiedników w celu ich wyeliminowania w kolejnych wydaniach omawianej publikacji. W numerze 3,14 Vademecum analizuje
zagadnienie wspó³dzia³ania w grzechu wspó³ma³¿onka, gdy ma miejsce u¿ycie rodków wczesnoporonnych. Pe³ne brzmienie typicznego tekstu Vedemecum w j. w³oskim podaje: Inoltre, si dovrà
valutare accuratamente la cooperazione al male quando si ricorre alluso dei mezzi che possono
avere effetti abortivi. T³umaczenie tego fragmentu w jêzyku polskim odbiega w ra¿¹cy sposób od
w³oskiego orygina³u: Natomiast, gdy ma miejsce u¿ycie rodków wczesnoporonnych, wspó³udzia³
w grzechu nie jest nigdy dopuszczalny (W trosce o dobro ma³¿eñstwa i rodziny. Dokumenty Papieskiej Rady ds. Rodziny, t. 1, red. M. Brzeziñski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 224). Podane
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t³umaczenie wskazanej frazy jest niezgodne z treci¹ orygina³u. Z uwagi na brak wskazania ród³a
podanego t³umaczenia Vademecum, mo¿na siê jedynie domylaæ, ¿e pochodzi ono z przek³adu opublikowanego w 1997 przez Instytut Studiów nad Rodzin¹ w £omiankach. Do takiego wniosku sk³ania wstêpna analiza porównawcza obydwu przek³adów. Na marginesie warto zauwa¿yæ, ¿e tak¿e
kolejny przek³ad Vademecum, autorstwa K. Wolskiego, w t³umaczeniu numeru 14 mija siê wyranie
z tekstem oryginalnym (por. K. Wolski, Wspó³dzia³anie w grzechu antykoncepcji wspó³ma³¿onka,
w: Pos³uga spowiedników w realizacji powo³ania ma³¿eñskiego. Materia³y z Sympozjum na temat
dokumentu Papieskiej Rady ds. Rodziny, £omianki 1999, s. 66). W wymienionych przek³adach pomija siê ponadto fakt, i¿ Vademecum pozostawia spowiednikowi dokonanie oceny moralnej konkretnego przypadku wspó³dzia³ania w grzechu wspó³¿ycia z u¿yciem rodków, które mog¹ mieæ
dzia³anie poronne. Intencja PRR jest tutaj jednoznaczna  decyzjê roztropnie podejmuje spowiednik. W zwi¹zku z powy¿szym, mo¿na podaæ nastêpuj¹ce t³umaczenie analizowanego punktu 3,14
Vademecum, które zdaje siê byæ znacz¹co bli¿sze w³oskiemu orygina³owi: Ponadto, nale¿y starannie [rzetelnie, sumiennie, dok³adnie  A.P.] oceniæ wspó³udzia³ w z³u, gdy ma miejsce u¿ycie rodków, które mog¹ skutkowaæ aborcj¹ [t³um. w³asne A.P.]. Funkcjonuj¹ce w obiegu t³umaczenia
d¹¿¹ niew¹tpliwie do jak najbardziej poprawnego teologicznie ujêcia problemu, co jednak nie pomniejsza faktu, i¿ bardziej s¹ form¹ interpretacji dokumentu, ni¿ jego wiernym t³umaczeniem. Nawet s³usznie wnioskuj¹c, ¿e sformu³owanie PRR nie jest do koñca precyzyjne lub jest niezbyt
szczêliwie sformu³owane, nie wydaje siê byæ w³aciw¹ praktyka poprawiania tekstu organu Stolicy Apostolskiej na etapie jego t³umaczenia i redakcji. W tym celu nale¿a³oby raczej pos³u¿yæ siê
przypisem redaktora/t³umacza, który  z uwagi na du¿¹ objêtoæ przypisów w Vademecum  powinien byæ odpowiednio wyró¿niony od w³aciwych przypisów dokumentu. Zastanowiæ mo¿na siê
ponadto nad s³usznoci¹ sugestii o. Wojciecha Giertycha, który komentuj¹c numer 3,3 Vademecum
napisa³: T³umacz polski nie zrozumia³ najwa¿niejszego zdania, oddaj¹c je zupe³nie bezsensownie:
«Zanim postawi siê pytania... na temat odpowiedzialnego rodzicielstwa... nale¿y najpierw omówiæ
te problemy w wietle wiary». Tekst angielski podaje co innego: «Najpierw trzeba odbudowaæ perspektywê wiary, a dopiero potem mo¿na z tego pu³apu wnikaæ w szczegó³y ¿ycia moralnego» [t³um.
W. Giertych]. W przypisie nr 3 swojego artyku³u Autor podaje dla porównania angielskie i francuskie t³umaczenie omawianego fragmentu Vademecum (W. Giertych, Spowied ma³¿onków, w: ten¿e,
Malchusowe ucho, Kraków 2000, s. 96). Dalsze przyk³ady niecis³ego t³umaczenia, dotycz¹ce pominiêcia niektórych sformu³owañ tekstu oryginalnego Vademecum zob. W. Giertych, s. 96, przypis
nr 2; s. 98, przypis nr 6. Powy¿sze spostrze¿enia, wyartyku³owane w odniesieniu do przek³adu
jednego z tekstów omawianego zbioru dokumentów, wyra¿aj¹ ostatecznie przekonanie, ¿e odpowiednim miejscem interpretacji dokumentów Magisterium Kocio³a jest ich krytyczna analiza w artyku³ach i opracowaniach teologicznomoralnych.
Poczynione uwagi w niczym nie przekrelaj¹ obiektywnej, wysokiej wartoci merytorycznej
ca³oci analizowanej publikacji. Winna staæ siê ona nieod³¹cznym elementem podrêcznej biblioteczki nie tylko teologów ma³¿eñstwa i rodziny, ale zw³aszcza duszpasterzy rodzin oraz parafialnych poradni ma³¿eñskich. Szeroka panorama i aktualnoæ problemów podejmowanych przez zebrane w tomie dokumenty: ma³¿eñstwo, rodzina, narzeczeñstwo, p³odnoæ, sakrament pokuty, sytuacja osób rozwiedzionych czy problem narkomanii, czyni ten zbiór cenn¹ pomoc¹ dla pos³uguj¹cych
formacji rodzin. Podkreliæ nale¿y pionierski charakter zbioru dokumentów PRR, a Instytutowi
Nauk o Rodzinie oraz Wydawnictwu KUL, redakcji serii i jej t³umaczom, wyraziæ uznanie za inicjatywê przybli¿ania  zgodnie ze wspomnianym apelem Benedykta XVI  integralnego nauczania
Magisterium Kocio³a na temat ¿ycia ludzkiego, które rodzi siê z mi³oci ma³¿eñskiej i rozwija siê
we wspólnocie rodzinnej.
Ks. Adam Pop³awski SDB
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Danuta KurzynaChmiel, Podstawy prawne i organizacyjne owiaty. Prawo
owiatowe w zarysie, wydanie 2, Wyd. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2009, ss. 200.
Proces transformacji dokonuj¹cy siê pod koniec lat osiemdziesi¹tych i w latach dziewiêædziesi¹tych spowodowa³ otwarcie siê Polski na wiat i zmusi³ do przyjmowania standardów rozwijaj¹cej siê cywilizacji. Dzia³ania zwi¹zane z transformacj¹ obejmowa³y wszystkie dziedziny ¿ycia gospodarczego i spo³ecznego.
Okaza³o siê, ¿e polski system owiatowy jest pozbawiony zdolnoci dostosowawczych do
zachodz¹cych przemian cywilizacyjnych i spo³ecznych. System ten jawi³ siê jako przestarza³y, przedk³adaj¹cy przekaz informacji nad kreowanie umiejêtnoci i kszta³towanie osobowoci. Charakteryzowa³ go równie¿ brak równoci dostêpu do edukacji na wszystkich poziomach kszta³cenia. Te
czynniki, a tak¿e perspektywa integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹, zdecydowa³y o koniecznoci
podjêcia reform. Aby te wszystkie zmiany mog³y mieæ miejsce, konieczne by³o uporz¹dkowanie
dotychczasowych przepisów prawnych i wydanie nowych przystaj¹cych do wspó³czesnych realiów.
Potrzebne do zapoznania siê z problematyk¹ prawa owiatowego informacje z powodzeniem
mo¿na zdobyæ, czytaj¹c ksi¹¿kê Danuty KurzynyChmiel Podstawy prawne i organizacyjne owiaty. Prawo owiatowe w zarysie. Autorka w swojej naukowej monografii porusza niew¹tpliwie bardzo istotny temat z punktu widzenia polskiej owiaty, jakim s¹ podstawy prawne i organizacyjne
funkcjonowania polskiej owiaty.
Praca Danuty KurzynyChmiel Podstawy prawne i organizacyjne owiaty. Prawo owiatowe
w zarysie liczy 200 stron, z czego 64 strony stanowi¹ spis treci, za³¹czniki, wykaz skrótów i bibliografia. Praca sk³ada siê ze wstêpu, szeciu rozdzia³ów, za³¹czników i bibliografii. Rozdzia³y autorka
podzieli³a na podrozdzia³y. W tekcie wystêpuj¹ przypisy na dole strony. Taki uk³ad pracy daje
przejrzystoæ i wiadczy o próbie g³êbokiej analizy problemu badawczego. Konstrukcja pracy wykazuje logicznoæ, spójnoæ i zosta³a podporz¹dkowana celowi pracy.
Autorka rozpoczyna od krótkiego wstêpu, w którym przedstawia tematykê i strukturê swojej
pracy, dokonuj¹c jednoczenie prezentacji podstawowego celu badawczego. Ju¿ tutaj podkrela, ¿e
podstawow¹ wartoci¹, jak¹ ma realizowaæ system owiaty, jest wyra¿ona w art. 70 ust. 4 Konstytucji RP powszechnoæ i równoæ dostêpu do wykszta³cenia, a instytucje publiczne dzia³aj¹ce zgodnie z przepisami prawa owiatowego stwarzaj¹ mo¿liwoæ dokonania szerszego wyboru z oferty
edukacyjnej, opiekuñczej i wychowawczej (s. 10).
Pierwszy rozdzia³ stanowi niejako wprowadzenie do treci zasadniczej ksi¹¿ki. Znajduje siê tu
ogólny wstêp do nauki o prawie zawieraj¹cy miêdzy innymi pojêcie prawa, pojêcia i rodzaje przepisów prawnych i norm prawnych czy zasady obowi¹zywania prawa. Autorka ponadto zwraca uwagê
na okrelenie podmiotów prawa i ich cech oraz przybli¿a pojêcie stosunku prawnego (s. 2627). Jest
to uzasadnione, poniewa¿ nie da siê przedstawiæ zasad funkcjonowania instytucji owiatowych bez
omówienia podstawowych zagadnieñ z teorii pañstwa i prawa. Okrelenie miejsca prawa owiatowego wród ga³êzi prawa stanowi zakoñczenie rozwa¿añ autorki w pierwszym rozdziale Pojêcie
i istota prawa.
Równie¿ rozdzia³ drugi jest wprowadzeniem do opisu funkcjonowania systemu owiaty w Polsce. Zatytu³owany jest ród³a prawa. Aby przejæ do analizy i interpretacji najwa¿niejszych aktów
prawnych z zakresu owiaty, nale¿y zrozumieæ, co to jest ród³o prawa, jak s¹ zbudowane i jak¹ rolê
pe³ni¹ akty prawne. System róde³ prawa jest tu rozumiany jako ca³okszta³t róde³ prawa funkcjonuj¹cych w danym pañstwie i powi¹zania miêdzy nimi. Prezentacjê zagadnieñ w tej czêci pracy
autorka rozpoczyna od definicji ród³a prawa i klasyfikacji róde³ prawa. Nastêpnie przedstawia
hierarchiê róde³ prawa, zaczynaj¹c od Konstytucji, a koñcz¹c na ród³ach prawa miejscowego
i wewnêtrznego. W rozdziale tym autorka zwraca uwagê na wa¿n¹ kwestiê dotycz¹c¹ stosowania
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prawa, powo³uj¹c siê na art. 91 ust.2 Konstytucji RP (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483): Umowa
miêdzynarodowa ratyfikowana za uprzedni¹ zgod¹ wyra¿on¹ w ustawie ma pierwszeñstwo przed
ustaw¹, je¿eli tej ustawy nie da siê pogodziæ z umow¹ (s. 41).
Rozdzia³ trzeci autorka zatytu³owa³a Podstawowe wolnoci i prawa w dziedzinie owiaty. Pocz¹tek rozdzia³u powiêcony jest rozwa¿aniom na temat miejsca wolnoci i praw owiatowych
w prawach i wolnociach cz³owieka. Definiuje pojêcie praw i wolnoci oraz  za Konstytucj¹ RP 
dzieli prawa i wolnoci cz³owieka na: wolnoci i prawa osobiste, wolnoci i prawa polityczne, wolnoci i prawa ekonomiczne (s. 56). Nastêpnie krótko charakteryzuje prawa i wolnoci w dziedzinie
owiaty, dziel¹c je na prawo do nauki, organizacjê opieki przedszkolnej, prawo do nauki osób niepe³nosprawnych, prawo do nauki mniejszoci narodowych/etnicznych (s. 57).
Wa¿n¹ czêci¹ monografii Danuty KurzynyChmiel jest problematyka zwi¹zana ze struktur¹
oraz funkcjonowaniem systemu owiaty w Polsce. Powiecony tej materii jest rozdzia³ czwarty
ksi¹¿ki zatytu³owany System Owiaty. W rozdziale tym autorka definiuje system owiaty jako zbiór
instytucji owiatowych maj¹cych na celu kszta³cenie, wychowanie i opiekê, miêdzy którymi zachodz¹ okrelone zale¿noci (s. 88). Nastêpnie wymienia zadania systemu oraz jednostki owiatowe
i szko³y wchodz¹ce w jego sk³ad. W dalszej czêci przedstawia zasady i procedurê obowi¹zuj¹c¹
przy zak³adaniu i prowadzeniu szkó³ przez jednostki samorz¹du terytorialnego, takie jak gmina,
powiat czy samorz¹d województwa. Zwraca uwagê na to, ¿e szko³y i placówki  zgodnie z art. 5
ustawy z 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. nr 95, poz. 425 z pón. zm.)  mog¹ byæ
zak³adane i prowadzone tak¿e przez ministra, inn¹ ni¿ jednostka samorz¹du terytorialnego osobê
prawn¹, a tak¿e osobê fizyczn¹. Z kolei szko³y i placówki owiatowe niepubliczne mog¹ tworzyæ
i prowadziæ osoby fizyczne i osoby prawne niebêd¹ce jednostkami samorz¹du terytorialnego. Wreszcie, na koniec tej czêci pracy, autorka zwraca uwagê na wa¿n¹ problematykê, jak¹ jest nadzór
pedagogiczny. Wymienia równie¿ organy uprawnione do nadzoru pedagogicznego w polskim systemie owiaty.
Najwa¿niejszym  obok rozdzia³u czwartego niniejszego opracowania  jest rozdzia³ pi¹ty
zatytu³owany Organizacja szko³y lub placówki owiatowej. Na wstêpie autorka przedstawia w nim
rolê róde³ prawa wewnêtrznego i aktów planowania w organizacji szko³y lub placówki owiatowej, zwracaj¹c uwagê na to, ¿e szko³ê lub placówkê owiatow¹ zak³ada organ prowadz¹cy na
podstawie aktu za³o¿ycielskiego, w którym okrela: typ, nazwê i siedzibê szko³y lub placówki oraz
zasiêg terytorialny (s. 124). Nastêpnie Katarzyna KurzynaChmiel wymienia organy zarz¹dzaj¹ce
w systemie owiaty oraz przedstawia ich zadania i kompetencje. Na koñcu rozdzia³u pi¹tego umieszcza za³¹czniki obejmuj¹ce przyk³adowe regulaminy: Rady Pedagogicznej, Rady Szko³y, Rady Rodziców czy samorz¹du uczniowskiego.
Z kolei rozdzia³ szósty, zatytu³owany Awans zawodowy nauczyciela, opiera siê w g³ównej
mierze na zapisach ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 3, poz. 19). Na
wstêpie przedstawiono ogólne zasady awansu zawodowego nauczyciela wynikaj¹ce ze wspomnianego aktu prawnego oraz zadania nauczyciela. Autorka zwraca równie¿ uwagê na funkcje nauczyciela, które mo¿na okreliæ ogólnie jako kierowanie procesem kszta³cenia i wychowania uczniów
i wychowanków oraz organizowanie form dzia³alnoci pozalekcyjnej i pozaszkolnej (s. 167). W dalszej kolejnoci szczegó³owo przedstawiono wymagania i procedurê awansu. Równie¿ na koñcu
tego rozdzia³u mamy do czynienia z za³¹cznikiem, który stanowi¹ wybrane fragmenty ustawy Karta
Nauczyciela.
Praca nie zawiera zakoñczenia bêd¹cego podsumowaniem rozwa¿añ autorki. Jako ostatnia
znajduje siê tu bibliografia, w której autorka umieci³a pozycje ksi¹¿kowe, akty prawne, z których
korzysta³a w recenzowanej pracy, oraz adresy stron internetowych.
G³ówny cel, jakim by³a analiza prawna instytucji owiatowych w kontekcie funkcjonowania
prawa oraz przybli¿enie najwa¿niejszych przepisów prawnych reguluj¹cych funkcjonowanie systemu owiaty w Polsce, zosta³ przez autorkê zrealizowany. Daje siê jednak zauwa¿aæ brak wielu
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innych wa¿nych dla prawa owiatowego zagadnieñ, które  prawdopodobnie ze wzglêdu na objêtoæ pracy  autorka pominê³a (np. realizacja obowi¹zku opieki nauczyciela nad dzieæmi, odpowiedzialnoæ cywilna nauczyciela).
Nale¿y zwróciæ uwagê na to, ¿e analizowana ksi¹¿ka ma charakter prawniczy, w zwi¹zku
z tym wiele informacji mo¿e siê szybko dezaktualizowaæ. Ksi¹¿ka zawiera stan prawny na 1 stycznia 2009 r.
Zastosowany przez autorkê podzia³ ksi¹¿ki ukazuje konkretne ujêcie problematyki. Czytaj¹c
jednak poszczególne czêci pracy, mo¿na mówiæ o braku krótkich podsumowañ w ka¿dym z rozdzia³ów i wprowadzenia do tematyki nastêpnego.
W swojej pracy autorka wykorzysta³a prace autorów polskich i zagranicznych, ród³a internetowe i akty prawne. Jako metodê opracowania przyjêto analizowanie obowi¹zuj¹cych przepisów
prawnych.
Wywody przeprowadzone w pracy zosta³y oparte na 152 pozycjach. Obszerna literatura, jaka
zosta³a zastosowana, pozwala na stwierdzenie, ¿e Katarzyna KurzynaChmiel umiejêtnie pos³ugiwa³a siê zdobyt¹ wiedz¹, jak równie¿ warsztatem metodologicznym. Cytowana literatura odzwierciedla najnowszy stan prawny. Recenzowana ksi¹¿ka to spójna i logiczna analiza naukowa systemu
owiaty w Polsce. Ca³oæ ksi¹¿ki tworzy dobrze uzasadniony i poprawny wywód naukowy.
Praca mo¿e stanowiæ cenn¹ pomoc zarówno dla praktyków, w tym dyrektorów szkó³, nauczycieli, wyk³adowców, pracowników instytucji owiatowych, jak i dla studentów. Ksi¹¿ka jest przeznaczona dla osób, które chc¹ uporz¹dkowaæ swoj¹ wiedzê z zakresu prawa owiatowego, organizacji szkó³, placówek owiatowych i zasad awansu zawodowego nauczycieli.
Nale¿y zatem stwierdziæ, ¿e pozycja ta stanowi cenny g³os dotycz¹cy funkcjonowania polskiego systemu owiaty po reformach zapocz¹tkowanych w 1998 r. i próbê uporz¹dkowania wiedzy
na temat funkcjonowania owiaty w Polsce.
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