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Bartłomiej N o s z c z a k :  „Sacrum” czy „P r o f a n u m S p ó r  o istotę ob
chodów Milenium Polskiego (1949-1966). Warszawa 2002. Towarzystwo Nau
kowe Warszawskie, Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 
Komitet Badań Naukowych, 273 s., ind.

Rozdział pierwszy książki został poświęcony stosunkom pomiędzy władza
mi państwowymi a Kościołem Rzymskokatolickim w latach 1944-1956. Roz
dział drugi prezentuje inicjatywy naukowe podejmowane przez badaczy świec
kich i duchownych, związane z obchodami tysiąclecia powstania państwa 
polskiego. Rozdział trzeci został poświęcony jest kościelnemu programowi 
przygotowań do uroczystości Milenium chrztu Polski. Rozdział czwarty przed
stawia państwowy program obchodów państwa polskiego. Dwa ostatnie rozdzia
ły ukazują konflikt, który toczył się pomiędzy władzami państwowymi a Kościo
łem na tle Milenium w latach 1957-1966.

Ludwik P i e c h n i k :  Powstanie i rozwój jezuickiej „ Ratio studiorum ’’ 
(1548-1599). Kraków 2003. Wydawnictwo WAM; Wyższa Szkoła Filozoficz
no-Pedagogiczna Ignatianum, 264 s., il., ind. Studia i Materiały do Dziejów Je
zuitów Polskich. T. 2.

Książka stawia sobie za zadanie ukazanie złożonego procesu powstawania 
jednolitego programu nauczania dla szkół jezuickich. W rozdziale pierwszym 
autor przedstawia biografię Ignacego Loyoli oraz jego stosunek do szkolnictwa 
jezuickiego. Rozdział drugi omawia ustawodawstwo szkolne Franciszka Borgia- 
sza z lat 1565-1569. W rozdziale trzecim zostały opisane starania o opracowa
nie uniwersalnej ordynacji odnośnie nauczania filozofii i teologii. Rozdziały IV 
i VIII przedstawiają dyskusje nad projektem Ratio studiorum, jakie toczyły się 
na Kongregacjach Generalnych jezuitów w latach 1581 i 1593/4. Rozdział V oma
wia prace Komisji powołanej do opracowania Ratio studiorum, natomiast roz
działy VI, VII i XI poświęcone są projektom Ratio studiorum z lat 1586, 1591 
i 1599. Do pracy zostało także dołączone, dokonane przez Jana Ożoga, tłuma
czenie polskie Uwag Prowincji Polskiej Towarzystwa Jezusowego na temat Ra
tio studiorum z 1586 r.


