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. Szanowni.Czytelnicy,

 Oddajemy do Państwa rąk nowy, kolejny już katalog naszego Wy-
dawnictwa. Katalog prezentuje ofertę handlową wg stanu na dzień 
15.03.2013 r. i jednocześnie przedstawia przynajmniej w części dorobek 
naszego Wydawnictwa. Kolejny numer katalogu z uaktualnieniami i no-
wościami pojawi się wiosną przyszłego roku. 
 Działalność Wydawnictwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego ma już ponad pięćdziesięcioletnią tradycję. Wydawnictwo UKSW 
kontynuuje działalność Wydawnictwa ATK, które z Uczelnią związane 
było od 1954 roku. Publikuje dzieła naukowe: monografie, rozprawy dok-
torskie i habilitacyjne z zakresu teologii, filozofii, humanistyki, nauk spo-
łecznych i prawa, a także nauk matematyczno-przyrodniczych.
 W ofercie naszego Wydawnictwa znajduje się 12 tytułów czasopism na-
ukowych. Są to: kwartalniki, półroczniki oraz roczniki. 
 Wydawane są także serie, wśród nich np. przekłady tekstów autorów sta-
rochrześcijańskich, czyli Ojców Kościoła, przekłady tekstów średniowiecz-
nych filozofów i teologów, studia biblijne, studia dogmatyczne, studia filo-
zoficzne z zakresu filozofii przyrody itd. Ponadto wydajemy prace zbiorowe, 
tomiki poezji, materiały pokonferencyjne i szczególnie pieczołowicie przy-
gotowywane podręczniki o tematyce obejmującej wszystkie dziedziny, 
w których Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego prowadzi badania 
naukowe oraz kształcenie. 
 Wydawnictwo UKSW uczestniczy w targach książki, sympozjach i kon-
ferencjach naukowych. W ramach akcji promocyjno-reklamowej organizu-
je wystawy nowości wydawniczych oraz spotkania z autorami. Od wielu lat 
prezentuje swój dorobek na wystawach „Polskiej Książki Naukowej”, od-
bywających się co roku w innym państwie.
 Oficyna Wydawnicza UKSW jest laureatem nagród i wyróżnień, między 
innymi:.FENIKS.(2004),.Targi.w.Krakowie.(2005),.Nagroda.Ministra.Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego (2006), Targi w Krakowie (2008), nominacja 
do Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2009), Nagroda 
Dziennikarzy (2009). W roku 2010 zdobyliśmy dwa wyróżnienia w kon-
kursach.w.Poznaniu.i.Krakowie,.Nagroda.Targów.w.Krakowie.2011.i.2012.
oraz wyróżnienie FENIKS 2012.
 Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Henryk Podolski
Dyrektor Wydawnictwa UKSW

wraz z Zespołem

 Warszawa, 15 marca 2013 r. 
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0. Bibliografie

Ryszard Żmuda, Piotr Latawiec:
Bibliografia historii Kościoła w Polsce

za lata 1980-1981
Nr.kat..0.1.

Cena detaliczna: 3 zł

Ryszard Żmuda:
Bibliografia historii Kościoła w Polsce

za lata 1982-1984, cz..1-�
Nr.kat..0.2.

Cena detaliczna: 72 zł

Ryszard Żmuda:
Bibliografia produkcji wydawniczej zakonów

w Polsce 1945-1995, t..I,.cz..1,.cz..2
Nr.kat..0.�.

Cena detaliczna: 45 zł

Ryszard Żmuda:
Bibliografia produkcji wydawniczej zakonów

w Polsce 1996-2000, t..I,.cz..�,.cz..4
Nr.kat..0.4.

Cena detaliczna: 48 zł
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Autor: Mirosław Mikołajczyk
Tytuł: Bibliografia dialogu chrześcijańsko-
-żydowskiego za lata 1945-1995
Objętość: s. 432
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-075-7
Cena detaliczna: 23 zł
Nr.kat..1.6.10.2.

Nawet powierzchowny przegląd bibliografii daje pojęcie o wielu cennych 
inicjatywach, konferencjach, sympozjach i spotkaniach, a także o pracach 
oficjalnych gremiów powołanych do promowania dialogu, jak np. Komisja 
Episkopatu.Polski.do.Dialogu.z.Judaizmem..

Autor: Mirosław Mikołajczyk
Tytuł: Bibliografia dialogu chrześcijańsko-
-żydowskiego w Polsce za lata 1996-2000 
Objętość: s. 488
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-594-5
Cena detaliczna: 32 zł
Nr.kat..1.6.10.5.

Książka jest kolejnym tomem serii „Kościół a Żydzi i judaizm”. Tom obej-
muje prawie dwa i pół tysiąca pozycji bibliograficznych za lata 1996-.
-2000.

Autor: (red.) abp Edward Ozorowski
Tytuł: Bibliografia małżeństwa i rodziny 1945-1989
Objętość: s. 636
Format:.B-5
Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-�65-9
Cena detaliczna: 20 zł
Nr.kat..5.�.
Zawiera pozycje drukowane w języku polskim w latach 

1945-1989 i tłumaczenia dokumentów Kościoła z lat 1945-1989, ale wyda-
ne drukiem po roku 1989. W publikacji zastosowano historyczno-geogra-
ficzne kryterium doboru dokumentów, ponieważ w zdecydowanej większo-
ści uwzględnia ona pozycje wydrukowane w Polsce. Autorzy polscy 
w przypisach swoich prac odsyłają często do literatury obcojęzycznej, stąd 
też bibliografia otwiera furtkę na świat.

 0. Bibliografie 
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1. Nauki teologiczne

Ogólne

Autor: ks. Józef Mandziuk
Tytuł: Słownik księży pisarzy

archidiecezji wrocławskiej (1945-1992)
Objętość: s. 404

Format: A-5
Oprawa:.broszura

ISBN.8�-7072-090-0
Cena detaliczna: 20 zł

Nr.kat..1.1.1.
Słownik, mający charakter regionalny, może służyć jako punkt wyjścia dla różne-
go rodzaju wydań biograficznych i encyklopedycznych. Może również stanowić 
narzędzie potrzebne w pracy naukowej w zakresie biografistyki duchownych. 
Słownik może też stanowić pewną zachętę, zwłaszcza dla młodego pokolenia 
kleru dolnośląskiego, do pozostawienia po sobie śladów twórczości literackiej..

Autor: (red.) ks. Józef Mandziuk
Tytuł: Słownik polskich teologów katolickich, t..9

Objętość: s. 771
Format:.B-5

Oprawa:.twarda
ISBN.8�-7072-405-1

Cena detaliczna: 37 zł
Nr.kat..1.1.2.

Tom.9.przedstawia.teologów,.którzy.zmarli.w.latach.1994-200�..

Autor: ks. Zygmunt Falczyński
Tytuł: Ksiądz Rektor Wincenty Kwiatkowski

uczony i człowiek
Objętość: s. 216

Format: A-5
Oprawa:.broszura

ISBN.8�-7072-244-X
Cena detaliczna: 20 zł

Nr.kat..1.1.7.
Materiały z sesji naukowej poświęconej osobie księdza profesora Kwiatkow-
skiego, twórcy warszawskiej szkoły apologetycznej (1892-1972). Ich wy-
danie ma przypomnieć i uczcić tę wybitną postać nauki katolickiej w Polsce,.
„uczonego i człowieka”, w trzydziestą rocznicę jego śmierci. 

9
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Autor: (opracowanie i red.) ks. Józef Krasiński.
Tytuł: 20-lecie Pontyfikatu Jana Pawła II 
Objętość: s. 204 
Format: A-5 
Oprawa:.broszura.
ISBN.8�-7072-15�-2.
Cena detaliczna: 18 zł 
Nr.kat..1.1.�..
Podsumowanie sympozjum zorganizowanego w Aka-

demii Teologii Katolickiej 16 listopada 1998 roku. Autorzy referatów 
przybliżają nam pontyfikat Jana Pawła II, program nowej ewangelizacji 
skierowany do członków Kościoła katolickiego.

Autor: (opracowanie i red.)
ks. Waldemar Chrostowski 
Tytuł: Czynić sprawiedliwość w miłości 
Objętość: s. 502 
Format: A-5 
Oprawa:.twarda.
ISBN.8�-7072-198-2.
Cena detaliczna: 33 zł 
Nr.kat..1.1.5.

Księga pamiątkowa od UKSW dla kardynała Józefa Glempa w dziesiątą 
rocznicę posługi prymasowskiej. Na książkę składają się teksty napisane przez 
księdza R. Bartnickiego i trzech prorektorów UKSW, przez dziekanów, na-
uczycieli akademickich (m.in. ks. J. Sochoń, ks. H. Skorowski, T. Chachulski, 
M. A. Kowalski, M. Skwarczyński). Tematyka rozpraw jest bardzo rozległa, od 
życia mistycznego chrześcijan (ks. S. Urbański) do matematycznych rozważań 
na temat odtwarzania sygnału analogowego (D. Dąbrowska). 

Autor: ks. Józef Wiesław Rosłon
Tytuł: Gramatyka języka greckiego
Objętość: s. 384
Format:.B-5
Oprawa:.broszura
Cena detaliczna: 3,20 zł
Nr.kat..1.1.9.
Podręcznik oparty na tekstach Starego i Nowego Testa-
mentu. dla. studentów. biblistyki. i. nauk. pokrewnych.

10
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Autor: (opracowanie) Paweł Bortkiewicz Tchr.
Tytuł: Odkrywanie drogi pokuty

Objętość: s. 120
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-166-4

Cena detaliczna: 18 zł
Nr.kat..1.1.4.

Zbiór materiałów z sympozjum o pokucie i pojednaniu,
które odbyło się 27-28 listopada 1999 roku w Lubaniu Śląskim.

Autor: (red.) ks. Stanisław Urbański
Tytuł: W trosce o Kościół i naród

Objętość: s. 200
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-200-8

Cena detaliczna: 21 zł
Nr.kat..1.1.6.

Materiały sympozjum zorganizowanego 25 kwietnia 
2001 roku przez Wydział Teologiczny UKSW. Tematem sympozjum było 
„dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia – 20 lat Kościoła w Polsce w okresie 
funkcji prymasowskiej kard. Józefa Glempa”. Sympozjum dedykowane 
było Jego Eminencji ks. kard. Józefowi Glempowi. Nie tylko z racji jubile-
uszu dwudziestolecia prymasostwa, ale przede wszystkim ze względu na 
wyjątkową rolę, jaką odegrał w tym okresie jako prymas Polski i przewod-
niczący konferencji Episkopatu Polski. 

Autor: (red.) Jan Decyk, Jarosław Sobkowiak
Tytuł: Dorobek naukowy pracowników

Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Format: A-5
Oprawa:.broszura

ISBN.8�-7072-2�0-X
Cena detaliczna: 47 zł

Nr.kat..1.1.10.
Ambicją publikacji jest wyłącznie podkreślenie miejsca i roli Wydziału 
Teologicznego, najstarszego wydziału uczelni, w ramach struktury Uniwer-
sytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Klucz, którym się posłużono 
w niniejszej publikacji, sprowadza się do przyjęcia pewnej cezury, którą 
był stan personalny Wydziału Teologicznego na 30 czerwca 2001 r. 

11
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Autor: (red.) ks. Stanisław Urbański 
Tytuł: Wydział Teologiczny 1954-2004 
Objętość: s. 100 
Format: A-5 
Oprawa:.broszura.
ISBN.8�-7072-�22-5.
Cena detaliczna: 18 zł 
Nr.kat..1.1.14..
Książka obejmuje okres pięćdziesięciu lat istnienia 

Wydziału Teologicznego na ATK-UKSW. Redaktor szkicuje rodowód 
obecnego Wydziału Teologicznego, sięgający dekretu cara Aleksandra I 
z 1816 roku. Dalsze rozdziały przedstawiają już historię, rozwój i struktury 
poszczególnych sekcji Wydziału Teologicznego od początku istnienia ATK 
(1954) do roku 2004 (już w UKSW od 1999 r.).

Autor: (red.) bp Andrzej F. Dziuba
Tytuł: Veritatem facientes in caritate
Objętość: s. 244
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-�92-6
Cena detaliczna: 15 zł
Nr.kat..1.1.17.
Przemówienia prymasa Stefana Wyszyńskiego do ka-

płanów, nauczycieli i studentów ATK, wygłoszone w latach 1966-1981. 
Poprzedza je słowo wstępne prymasa Józefa Glempa. Niektóre przemówie-
nia zostały wygłoszone z okazji inauguracji roku akademickiego.

Autor: (red.) bp Andrzej F. Dziuba
Tytuł: Patrzcie ku przyszłości
Objętość: s. 255 + 12 zdjęć
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-506-8
Cena detaliczna: 21 zł
Nr.kat..1.1.24.

Przemówienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w domu Arcybiskupów 
Warszawskich oraz innych kościołach stolicy do studentów.

12
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Autor: (red.) bp Andrzej F. Dziuba
Tytuł: Czego potrzeba Ci, młodzieży

Objętość: s. 450 + 12 zdjęć
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-566-2

Cena detaliczna: 28 zł
Nr.kat..1.1.25.

Przemówienia i homilie prymasa Stefana Wyszyńskiego wygłoszone na 
Jasnej Górze. Kolejny, czwarty tom serii opatrzony został wstępem pryma-
sa Józefa Glempa.

Autor: (red.) bp Andrzej F. Dziuba
Tytuł: In principio erat...

Objętość: s. 174 + 11 zdjęć
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-6�2-4

Cena detaliczna: 18 zł
Nr.kat..1.1.29.

Przemówienia i listy pasterskie do młodzieży akade-
mickiej prymasa Stefana Wyszyńskiego. Kolejny, piąty tom serii opatrzony 
wstępem kardynała Józefa Glempa. 

Autor: Praca zbiorowa
Tytuł: Ksiądz Andrzej Zuberbier jako dogmatyk

Objętość: s. 84
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-277-6

Cena detaliczna: 16 zł
Nr.kat..1.1.18.

Zbiór artykułów sympozjum poświęconego osobie 
księdza profesora Andrzeja Zuberbiera, który przez 26 lat wykładał teolo-
gię dogmatyczną w Akademii Teologii Katolickiej.

1�
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Autor: (red.) ks. Jacek Nowak
Tytuł: Confitemini Domino, quoniam bonus
Objętość: s. 575
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-429-0
Cena detaliczna: 35 zł
Nr.kat..1.1.19..
Księga pamiątkowa dedykowana śp. księdzu Adamowi 

Durakowi.SDB.(1949-2005)..

Autor: ks. Bogumił Gacka
Tytuł: Ecclesiology
Objętość: s. 100
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-487-0
Cena detaliczna: 8 zł
Nr.kat.1.1.2�.
Książka zawiera podstawy wiedzy z zakresu eklezjolo-

gii. Wydanie w języku angielskim.

(red.).Włodzimierz Gałązka, Piotr Latawiec,
Henryk Podolski, Krzysztof Trawkowski
Tytuł: Servire Deo et hominibus
Objętość: s. 318
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-567-9
Cena detaliczna: 23 zł
Nr.kat..1.1.26.

25 lat pracy naukowej księdza profesora Stanisława Urbańskiego na UKSW 
jest przyczyną do opracowania niniejszego podsumowania. Zebrana biblio-
grafia stanowi bogate źródło inspiracji do podejmowania dalszej pracy ba-
dawczej w zakresie teologii duchowości.

14
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Autor: Jan Wojciechowski
Tytuł: Nowoczesność/ponowoczesność.

Fenomen i wyzwanie
Objętość: s. 144

Format: A-5 poziomy
Oprawa:.broszura

ISBN.978-8�-7072-556-�
Cena detaliczna: 12 zł

Nr.kat..1.1.27.
Zbiór referatów próbujących odczytać ideowe założenia i kulturowe kontu-
ry świata, w którym żyjemy i który tworzymy. Książka wzbogacona jest 
zdjęciami z wystawy „Nowoczesność/ponowoczesność”, przybliżającej 
duchowy wymiar sztuki współczesnej.

Autor: (red.) Witold Kawecki, Katarzyna Flader
Tytuł: Słowo w kulturze współczesnej

Objętość: s. 374
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-576-1

Cena detaliczna: 26 zł
Nr.kat..1.1.28.

Słowo jest podstawowym medium kultury i towarzyszy 
wszelkim doświadczeniom człowieka. W publikacji poszczególni autorzy 
próbują zmierzyć się z pytaniem, czym jest słowo we współczesnej kultu-
rze. Co się dzieje ze słowem w języku popularnym? Jaką pełni rolę w po-
wszechnym użyciu?

Autor: Andrzej Perzyński
Tytuł: Z historii problemu łaski

Objętość: s. 130
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-651-5

Cena detaliczna: 16 zł
Nr.kat..1.1.�1.

W pełni kompetentny teologiczny wykład o historycz-
nych przemianach w nauczaniu o łasce.

15
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Autor: (red.) Jerzy Woźniak
Tytuł: Polska syrologia
Objętość: s. 356
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-662-1
Cena detaliczna: 28 zł
Nr.kat..1.1.�2.
Publikacja w zamyśle autora ma otwierać serię poświę-

coną chrześcijańskim pisarzom orientalnym.

Autor: (red.) ks. Marian Kowalczyk,
ks. Tomasz Skibiński
Tytuł: Błogosławiony Jan Paweł II –
apostoł ludu Bożego
Objętość: s. 508
Format:.B-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-678-2
Cena detaliczna: 27,99 zł
Nr.kat..1.1.�4.

Książka może posłużyć czytelnikowi w zgłębianiu nauczania Papieża Pola-
ka, wywierając zbawienny wpływ na pogłębienie wiary i apostolskiej ak-
tywności w Kościele i świecie.

Autor: Andrzej Perzyński
Tytuł: Personalizm wiary
Objętość: s. 158
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-692-8
Cena detaliczna: 18 zł
Nr.kat..1.1.�5.
Książka jest cennym wkładem w wyjaśnianie i promo-

cję tej doniosłej perspektywy chrześcijańskiej teologii, która służy umoc-
nieniu wiary oraz odsłania oblicze Żywego Boga.

16
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Autor: Roman Bartnicki
Tytuł: Działalność publiczna Jezusa Chrystusa

Objętość: s. 358
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-699-7

Rok.wydania:.2011
Cena detaliczna: 29 zł

Do najchętniej podejmowanych badań nowotestamen-
talnych należą poszukiwania Jezusa historycznego. Od ponad 200 lat poja-
wiają się ciągle nowe opracowania poświęcone Osobie, nauczaniu i działal-
ności Jezusa Chrystusa. W skład publikacji wchodzą dwadzieścia dwa 
opracowania napisane na przestrzeni dłuższego czasu. Łączy je zaintereso-
wanie działalnością publiczną Jezusa Chrystusa. Przestudiowanie całości 
wzbogaci wiedzę o Chrystusie zarówno miłośników Biblii jak i studentów 
teologii.

Autor: (red.) Józef Szaniawski, 
Krzysztof Marcyński, Jan Twardy

Tytuł: Media na przełomie
Objętość: s. 843

Format:.B-5
Oprawa:.twarda

ISBN:.978-8�-7072-705-5
Rok.wydania:.2011

Cena detaliczna: 49 zł
Podtytuł: Dziennikarstwo, kaznodziejstwo, edukacja medialna. Księga 
Pamiątkowa poświęcona śp. Księdzu Profesorowi Antoniemu Lewkowi 
(1940-2010)

Autor: (red.) Jan Przybyłowski, Edmund Robek
Tytuł: Rodzina, młodzież, media

Objętość: s. 201
Format:.B-5

Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-70�-4

Rok.wydania:.2011
Cena detaliczna: 22 zł

Podtytuł: Problemy z życia i działalności Kościoła w 
Polsce. Książka ukazała się jako VI tom Biblioteki Teologii Pastoralnej.
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Autor: (red.) Maciej Bała, Stanisław Dziekoński
Tytuł: Strategia i metoda digitalizacji i udostępniania 
zbiorów kościelnych
Objętość: s. 134
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-7�8-�
Rok.wydania:.2012
Cena detaliczna: 8 zł

Niniejsza publikacja, zrealizowana w ramach projektu Synat (stworzenie 
uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunika-
cyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego spo-
łeczeństwa wiedzy) przedstawia wyniki prac zespołu badawczego realizu-
jącego zadanie dotyczące strategii i metodyki digitalizacji i udostępniania 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach tworzonej platformy na 
przykładzie zbiorów kościelnych.

Autor: (red.) Tomasz Wielebski, Mateusz Tutak
Tytuł: Współczesna koncepcja parafii
Objętość: s. 168
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-697-�
Rok.wydania:.2011
Cena detaliczna: 21 zł
Książka pokazuje parafię w Polsce i na Słowacji z róż-

nych.punktów.widzenia..Ma.charakter.interdyscyplinarny.

Autor: Wiesław Macek
Tytuł: Ewangelizacja Japonii
Objętość: s. 286
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-786-4
Rok.wydania:.201�
Cena detaliczna: 23 zł
W pracy autor rozważa ewangelizację w kontekście 

synkretycznej postawy religijnej Japończyków, którzy łączą buddyzm z ro-
dzimymi wierzeniami shinto, co prowadziło w niedalekiej jeszcze przeszło-
ści do prześladowań chrześcijan. Pokazuje jak posoborowy paradygmat 
misyjności Kościoła katolickiego prowadzi obecnie do nowej ewangeliza-
cji, która daje istotny wkład do rozwoju dialogu międzyreligijnego.
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Biblistyka

Autor: (red.) Michał Wojciechowski
Tytuł: Miłość jest z Boga

Objętość: s. 462
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-08�-8

Cena detaliczna: 27 zł
Nr.kat..1.2.�.

Monografia ofiarowana ks. prof. dr. hab. Janowi Ła-
chowi, bibliście, wieloletniemu rektorowi Akademii Teologii Katolickiej 
w Warszawie. Na książkę składają się artykuły napisane przez biblistów 
polskich, dotyczące zagadnień biblijno-moralnych.

Autor: ks. Jan Łach
Tytuł: Dłużnicy miłości

Objętość: s. 220
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-0�8-2
Cena detaliczna: 9 zł

Nr.kat..1.2.2.
Wybrane zagadnienia z teologii moralnej św. Pawła 
jako przedmiot wykładów autora, teologa-biblisty, dla studentów Wy-
działu Teologicznego ATK.

Autor: ks. Jan Łach
Tytuł: Błogosławiony, który przychodzi

w imię Pańskie
Objętość: s. 256

Format: A-5
Oprawa:.broszura

ISBN.8�-7072-071-4
Cena detaliczna: 12,60 zł

Nr.kat..1.2.5.
Wybiórcza prezentacja różnych tekstów zarówno ze Starego, jak i Nowego 
Testamentu, w których jest mowa o Jezusie Chrystusie.
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Autor: Dorota Muszytowska
Tytuł: Apostoł Chrystusa Jezusa
Objętość: s. 288
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-560-0
Cena detaliczna: 25 zł
Nr.kat..1.2.9.
Obraz apostoła w 2 Kor w świetle analizy epistolarnej 

i retorycznej.

Autor: ks. Ryszard Rumianek
Tytuł: Księga Ezechiela. Tłumaczenie i komentarz
Objętość: s. 388
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-565-5
Cena detaliczna: 25 zł
Nr.kat..1.2.10.
Tytułowy Ezechiel zaliczany jest do proroków więk-

szych. Żył i działał w VI w. przed Chrystusem, w okresie niewoli babiloń-
skiej. Z punktu widzenia literackiego Księga Ezechiela jest dziełem bardzo 
różnorodnym. To, że księga jest rzadko cytowana w Nowym Testamencie 
w sposób bezpośredni, nie znaczy, że nie była ważna dla jego autorów. Z tej 
starotestamentalnej księgi proroctw wynika przesłanie, że naród może 
przetrwać tylko wtedy, gdy wyciąga wnioski z przeszłości.

Autor: Roman Bartnicki
Tytuł: Ewangelie synoptyczne
Objętość: s. 645
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-724-6
Rok.wydania:.2012
Cena detaliczna: 33 zł

Autor przedstawia rozwój badań naukowych nad Ewangeliami św. Mateusza, 
św. Marka i św. Łukasza, zaczynając od analizy wypowiedzi starożytnych 
pisarzy chrześcijańskich, a kończąc na dokumencie Papieskiej Komisji Bi-
blijnej, Interpretacja Biblii w Kościele, oraz najnowszych metodach i podej-
ściach w studiach biblijnych. Wydanie, które trafia do rąk czytelników, po-
szerzone zostało o najnowsze rozwiązania problemu synoptycznego oraz 
aktualne badania nad Jezusem historycznym. W studiach nowotestamental-
nych ta tematyka należy do najbardziej dyskutowanych.
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Serie

Studia z biblistyki:

Autor: (red.) ks. Jan Łach
Tytuł: Studia z biblistyki, t. 6

Objętość: s. 318
Oprawa:.broszura

Cena detaliczna: 3 zł
Nr.kat..1.2.20.1.

Michał Wojciechowski: Czynności symboliczne Jezu-
sa;. Mariola. Portuna:. Ideał życia nomadycznego za 
czasów proroka Jeremiasza na przykładzie Rechabi-
tów (Jr 34,5-19).

Autor: (red.) ks. Roman Bartnicki
Tytuł: Studia z biblistyki, t. 7

Oprawa:.broszura
Cena detaliczna: 7,20 zł

Nr.kat..1.2.20.2.
Ks. Zdzisław Żywica: „Wolność synów” w Mateuszowych 
logiach Jezusa; Ks. Andrzej Banaszek: Relacja o wy-
darzeniu w Betanii w świetle analizy literacko-histo-
rycznej; Ewa Agnieszka Sujecka: Symbolika małżeń-
stwa w Księdze Ozeasza; Ks. Sławomir Kawecki: Hermeneutyka biblijna 
w kaznodziejstwie św. Leona Wielkiego;.Ks..Roger.Kutzner:.Barabasz – mit 
czy historia.

Autor: (red.) Roman Bartnicki
Tytuł: Studia z biblistyki, t. 8

Objętość: s. 320
Format:.B-5

Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-7�0-7

Rok.wydania:.2012
Cena z VAT: 26 zł

Po dłuższej przerwie wznowione zostaje wydawanie 
Studiów z biblistyki. Nazwa serii określa jej zakres. Publikowane są w niej 
„studia”, czyli prace badawcze z zakresu biblistyki. W poprzednich tomach 
zamieszczali swoje prace pracownicy naukowo-dydaktyczni Akademii Teo-
logii Katolickiej w Warszawie oraz absolwenci tej uczelni. Ta tradycja zosta-
je podtrzymana także w prezentowanej publikacji. W tomie ósmym znalazły 
się teksty odzwierciedlające zainteresowania naukowe biblistów Uniwersyte-
tu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz poszukiwania doktorantów tegoż 
uniwersytetu.
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Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych

Autor: (opracowanie i red.) ks. Janusz Frankowski,
ks. Tadeusz Brzegowy, bp Marian Gołębiewski
Tytuł: t. 4: Wielki świat starotestamentalnych proroków
Objętość: s. 268
Format:.B-5
Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-175-�
Cena detaliczna: 20 zł
Nr.kat..1.2.�0.�.

Pierwsza część tomu „Wielki świat starotestamentalnych proroków” obej-
muje okres od początków profetyzmu do niewoli babilońskiej i zawiera 
opracowania Ksiąg Amosa, Ozeasza, Izajasza 1-39; Micheasza, Jonasza, 
Sofoniasza, Nahuma, Habakuka, Jeremiasza, Ezechiela.

Autor: (red.) ks. Janusz Frankowski,
ks. Tadeusz Brzegowy
Tytuł: t. 5: Wielki świat starotestamentalnych proroków II
Objętość: s. 207
Format:.B-5
Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-176-1
Cena detaliczna: 18 zł
Nr.kat..1.2.�0.4.

Tom piąty serii jest drugą częścią pozycji „Wielki świat starotestamental-
nych proroków” od końca niewoli babilońskiej do apokaliptyki Daniela. 
Obejmuje opracowania Ksiąg: Izajasza 40-55; 56-66, Aggeusza, Zacharia-
sza, Malachiasza, Abdiasza, Joela, Barucha, Daniela. Książka podaje bi-
bliografie tematu obcojęzyczną i polską oraz zawiera indeksy autorów 
i.analityczny.

Autor: (red.) ks. Janusz Frankowski 
Tytuł: t. 6: Mądrość starotestamentowego Izraela 
Objętość: s. 234 
Format:.B-5.
Oprawa:.broszura.
ISBN.8�-7072-121-4.
Cena detaliczna: 18 zł 
Nr.kat..1.2.�0.2..
W szóstym tomie z serii mieszczą się opracowania 

ksiąg mądrościowych Starego Testamentu: Przysłów, Hioba, Eklezja-
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stesa, Syracha, Mądrości. Autorem ogólnego wstępu o mądrości na sta-
rożytnym Wschodzie i w Izraelu jest ks. S. Potocki. Książka zawiera 
obszerną bibliografię obcojęzyczną i polską oraz indeksy autorów i ana-
lityczny.

Autor: (red.) ks. Janusz Frankowski, ks. S. Mędala
Tytuł: t..9: Dzieje Apostolskie. Listy św. Pawła

Objętość: s. 608
Format:.B-5

Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-085-4

Cena detaliczna: 24 zł
Nr.kat..1.2.�0.1.

W dziewiątym tomie serii „Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblij-
nych” znajdują się opracowania Dziejów Apostolskich i listów św. Pawła 
z wprowadzeniem ks. S. Mędali. Autorami opracowania listów są: B. Wid-
ła, ks. G. Rafiński, ks. A. Jasiński, ks. W. Rakocy, ks. S. Mędala, ks. H. Sko-
czylas. Książka zaopatrzona jest w bogatą bibliografię obcojęzyczną i pol-
ską oraz w skorowidze autorów i rzeczowy.

Religioznawstwo 

Autor: Eugeniusz Sakowicz
Tytuł: Pryncypia dialogu Kościoła katolickiego

z religiami Dalekiego Wschodu i Indii
Objętość: s. 478

Format: A-5
Oprawa:.broszura

ISBN.8�-7072-�7�-X
Cena detaliczna: 28 zł

Nr.kat..1.4.6.
Tytuł publikacji bardzo wyraźnie wskazuje na cel studium, którym jest po-
danie zasad, prawideł, postaw, czy właśnie pryncypiów dialogu Kościoła 
rzymskokatolickiego z religiami Dalekiego Wschodu i Indii. Na pracę skła-
da się dziesięć rozdziałów. Poszczególne rozdziały oparte zostały na mate-
riale źródłowym, który stanowią dokumenty Urzędu Nauczycielskiego 
Kościoła, zarówno doby soborowej, jak i posoborowej. Główny akcent po-
łożony został na zagadnienie teorii dialogu, którego fundament wyznaczają 
pryncypia.dialogu.
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Teologia dogmatyczna

Autor: ks. Jerzy Lewandowski
Tytuł: Naród w dziejach zbawienia
Objętość: s. 192
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-190-7
Cena detaliczna: 15 zł
Nr.kat..1.5.1.
Z bogatej myśli Prymasa Tysiąclecia autor wydobywa 

wątki jego nauczania dotyczące narodu i Ojczyzny. Jest to tematyka nie-
zwykle ważna, choć zmieniła się sytuacja społeczno-polityczna w naszej 
Ojczyźnie, wskazania wielkiego Prymasa nadal są aktualne.

Autor: ks. Jerzy Lewandowski
Tytuł: Bóg i człowiek
Objętość: s. 245
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-207-5
Cena detaliczna: 17 zł
Nr.kat..1.5.2.
Jest to praca ściśle teologiczna. Przedstawia wielorakie 

relacje między Bogiem w człowieku a dziejami zbawienia. Rozważa tajem-
nicę Boga jako Trójcy przez opis Boga jako Ojca, Syna jako Słowa w kon-
tekście tajemnicy człowieczeństwa.

Teologia ekumeniczna

Autor: (red.) bp Henryk Muszyński,
ks. Alfons Skowronek
Tytuł: Misterium Verbi
Objętość: s. 240
Format: A-5
Oprawa:.broszura
Cena detaliczna: 3 zł
Nr.kat..1.6.1.
Pokłosie dwóch sympozjów ekumenicznych zorgani-

zowanych przez ATK na tematy: „Marcin Luter w refleksji ekumenicznej” 
(9-10 XI 1982) i „O słowie Bożym” (15-16 XI 1982).
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Dialog z religiami niechrześcijańskimi 

Autor: Mirosław Mikołajczyk
Tytuł: Bibliografia dialogu chrześcijańsko-

-żydowskiego za lata 1945-1995
Objętość: s. 432

Format: A-5
Oprawa:.broszura

ISBN.8�-7072-075-7
Cena detaliczna: 23 zł

Nr.kat..1.6.10.2.
Bibliografia dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a więc nie tylko kato-.
licko-żydowskiego. Nawet powierzchowny przegląd bibliografii daje poję-
cie o wielu cennych inicjatywach, konferencjach, sympozjach i spotka-
niach, a także o pracach oficjalnych gremiów powołanych do promowania 
dialogu, jak Komisja Episkopatu Polski do Dialogu z Judaizmem czy Pol-
ska Rada Chrześcijan i Żydów.

Autor: Mirosław Mikołajczyk
Tytuł: Bibliografia dialogu chrześcijańsko-

-żydowskiego w Polsce za lata 1996-2000
Objętość: s. 488

Format: A-5
Oprawa:.broszura

ISBN.978-8�-7072-594-5
Cena detaliczna: 32 zł

Nr.kat..1.6.10.5.
Książka jest kolejnym tomem serii „Kościół a Żydzi i judaizm”. Tom obej-
muje prawie dwa i pół tysiąca pozycji bibliograficznych za lata 1996-.
-2000.

Autor: Michał Horoszewicz
Tytuł: Przez dwa millenia do rzymskiej synagogi

Objętość: s. 452
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-172-9

Cena detaliczna: 23 zł
Nr.kat..1.6.10.�.

Zamiarem autora jest kompilacyjne, utrzymane w kon-
wencji publicystycznej i świadomie wybiórcze zarysowanie zmiennej 
w czasie postawy Kościoła katolickiego wobec Żydów i judaizmu – po-
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cząwszy od pierwszego wieku w Europie i częściowo na Bliskim Wscho-
dzie. Założeniem było unikanie zarówno zawężeń apologetyki, jak i kon-
centrowania się na kartach wyłącznie negatywnych.

Teologia moralna

Autor: (red.) Wojciech Bołoz, Gerhard Höver
Tytuł: Zjednoczenie Europy jako wyzwanie dla Kościoła
Objętość: s. 307
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-170-2
Cena detaliczna: 19 zł
Nr.kat..1.7.�.
Podsumowanie dwóch sympozjów zorganizowanych 

wspólnie przez ATK i Wydział Teologiczny oraz Centrum Badań nad Inte-
gracją Europejską uniwersytetu w Bonn (22 I 1999 w Bonn; 17 V 1999 
w Warszawie).

Autor: ks. Stanisław Olejnik
Tytuł: Dar–wezwanie–odpowiedź. Teologia moralna
T..5: Służba Bogu i otwarcie się na świat
Objętość: s. 315
Format: A-5
Oprawa:.broszura
Cena detaliczna: 3 zł
Nr.kat..1.7.1.1.
Tom piąty omawia dwa istotne odniesienia życia moral-

nego: pełne zwrócenie się człowieka ku Bogu i właściwe odniesienie do 
świata. Do pierwszego należą takie tematy jak kult, kapłaństwo, życie za-
konne, do drugiego zaś chrześcijańskie zaangażowanie w świecie.

26

. 1..Nauki.teologiczne.

Katalog.1�_1.indd...26 201�-04-0�...09:29:10



Autor: (red.) ks. Paweł Góralczyk,
ks. Jarosław Sobkowiak

Tytuł: Przemoc i terror
Objętość: s. 292

Format: A-5
Oprawa:.broszura

ISBN.8�-7072-000-0
Cena detaliczna: 19 zł

Nr.kat..1.7.4.
Spojrzenie na problem przemocy i terroru we współczesnym świecie. Na-
desłane teksty, autorstwa przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, 
dotyczą bardzo szerokiej problematyki przemocy. Teksty te wzajemnie się 
uzupełniają i prowadzą do naświetlenia tego zagadnienia od strony faktu, 
psychologii.i.teologii.

Autor: Janina Samolewicz
Tytuł: Teologicznomoralna myśl

bł. Jerzego Matulewicza
Objętość: s. 500

Format: A-5
Oprawa:.broszura

ISBN.8�-7072-254-7
Cena detaliczna: 28 zł

Nr.kat..1.7.5.
Myśl teologicznomoralna Jerzego Matulewicza jest głównym problemem 
pracy. Jak wskazuje sam temat, chodzi o całokształt myśli teologicznomo-
ralnej Błogosławionego, tak pod względem czasowym – jej formowanie się 
i oddziaływanie, jak też treści, którą w sobie niesie.

Teologia duchowości 

Autor: (red.) ks. Stanisław Urbański
Tytuł: Duchowość współczesnego Kościoła

Objętość: s. 132
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-259-8

Cena detaliczna: 18 zł
Nr.kat..1.8.1.10.

Materiały z sympozjum, które odbyło się 16 maja 2002 roku na Uniwersyte-
cie Kardynała Stefana Wyszyńskiego z okazji 185. rocznicy Wydziału Teolo-
gicznego. Autorami wygłoszonych referatów są pracownicy Wydziału. 
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Autor: ks. Marek Szymula
Tytuł: Duchowość zakonna
Objętość: s. 280
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-107-9
Cena detaliczna: 17 zł
Nr.kat..1.8.1.4.
Pierwsze całościowe, bardzo spójne, twórcze i zarazem 

krytyczne opracowanie integralnej koncepcji duchowości zakonnej według 
bł. Honorata Koźmińskiego. Ma ona na celu przybliżenie i ułatwienie po-
wrotu do źródeł spadkobiercom duchowości honorackiej. Jest to zrealizowa-
ne przez ukazanie duchowości zakonnej w myśli teologicznej o. Honorata 
Koźmińskiego na podstawie pozostawionych przez niego pism a zwłaszcza 
jego korespondencji z siostrami poszczególnych zgromadzeń.

Autor: o. Paweł Placyd Ogórek OCD
Tytuł: Mistyka chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu
Objętość: s. 384
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-24�-1
Cena detaliczna: 28 zł
Nr.kat..1.8.1.8.
Przedmiotem studium jest mistyka chrześcijańskiego 

Wschodu i Zachodu Europy. Szczegółowe przedstawienie mistyki chrześ-
cijańskiego Wschodu jest zasadniczym punktem odniesienia dla mistyki 
chrześcijaństwa na zachodzie Europy. W końcowej części są wypunktowa-
ne istotne elementy mistyki Kościoła bizantyjskiego i rzymskiego w per-
spektywie nowego tysiąclecia chrześcijaństwa.

Autor: (red.) ks. Stanisław Urbański, ks. Marek Szymula
Tytuł: Duchowość przełomu wieków
Objętość: s. 423
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-155-9
Cena detaliczna: 28 zł
Nr.kat..1.8.1.�.
Książka wydana z okazji dziesiątej rocznicy działalno-

ści naukowej Sekcji Teologii Duchowości Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Zawiera artykuły pracowników Sekcji oraz wyniki badań 
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prowadzonych w ramach seminariów naukowych. Autorami artykułów są 
także studenci doktoranci Sekcji Duchowości. Tematyka rozpraw jest bar-
dzo zróżnicowana, od ogólnej (np. S. Urbański „Współczesne ujęcie misty-
ki”) do bardziej szczegółowej, dotyczącej pism mistrzów duchowości 
chrześcijańskiej.

Autor: (red.) ks. Stanisław Urbański,
ks. Marek Szymula

Tytuł: Duchowość osób powołanych
Objętość: s. 206

Format: A-5
Oprawa:.broszura

ISBN.8�-7072-228-8
Cena detaliczna: 19 zł

Nr.kat..1.8.1.11.
Referaty wygłoszone na sympozjum pt. „Duchowość kapłańska i zakonna 
Trzeciego Tysiąclecia”, które odbyło się 9 maja 2001 roku na Uniwersyte-
cie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, oraz artykuły pracowników Sekcji 
Teologii Duchowości.

Autor: (red.) ks. Stanisław Urbański
Tytuł: Duchowość polska. Kultura duchowo-religijna

XIX i XX wieku
Objętość: s. 239

Format: A-5
Oprawa:.broszura

ISBN.8�-7072-257-1
Cena detaliczna: 19 zł

Nr.kat..1.8.1.9.
W monografii poświęconej polskim mistrzom i mistrzyniom życia duchowego, 
ks. S. Urbański przedstawia sylwetkę s. Roberty Babiak, ks. P.P. Ogórek pisze 
o św. Rafale Kalinowskim jako wzorcu i patronie dla współczesnego człowieka, 
a ks. M. Szymula pokazuje źródła duchowości polskiej przełomu XIX i XX w. 
w formie kalendariów i bibliografii przedstawicieli duchowości honorackiej.
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Autor: (red.) ks. Stanisław Urbański,
ks. Marek Szymula
Tytuł: Duchowość Europy
Objętość: s. 408
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-171-0
Cena detaliczna: 28 zł
Nr.kat..1.8.1.7.

Tematyka badawcza publikacji wychodzi naprzeciw potrzebom czasu. 
Współcześnie pojawiają się błędne tendencje sprowadzające duchowość 
w szerokim znaczeniu do stworzenia „nowej” duchowości, w której nie ma 
miejsca dla Chrystusa, życia sakramentalnego Kościoła. Dlatego problema-
tyka książki daje okazję do przemyślenia uporządkowania tej kwestii celem 
wytyczenia właściwych dróg naszego zaangażowania duchowego na przy-
szłość. 

Autor: (red.) ks. Marek Szymula
Tytuł: Mistyka drogą zjednoczenia z Bogiem
Objętość: s. 312
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-1�0-�
Cena detaliczna: 21 zł
Nr.kat..1.8.1.6.
Owoc I ogólnopolskiej konferencji naukowej misty-

ki, którą zorganizowała Sekcja Teologii Duchowości ATK w Warszawie 
23 kwietnia 1998 roku. Autorzy zamieszczonych artykułów próbują dopo-
móc w zrozumieniu istoty mistyki katolickiej, zwłaszcza w odróżnieniu od 
apersonalnej mistyki Dalekiego Wschodu. Chcą skłonić do osobistej reflek-
sji nad głębią życia mistycznego ukazaną przede wszystkim przez polskich 
mistyków, ale także przez mistyków Kościoła powszechnego.
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Autor: (red.) Andrzej Baran Cap.
Tytuł: Duchowość Europy zakorzeniona w miłości

Objętość: s. 271
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-421-4

Cena detaliczna: 12 zł
Nr.kat..1.8.1.15.

Nad integracją Europy nie można zapanować inaczej 
niż przez prawdziwą miłość, w sensie miłości braterskiej, ewangelicznej. 
Twórcami i bohaterami duchowości Europy są święci. Stąd wniosek, że 
tożsamość człowieka europejskiego jest naznaczona w decydujący sposób 
przez chrześcijaństwo.

Autor: S. Jadwiga Stabińska
Tytuł: Ogień na ołtarzu

Objętość: s. 240
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-062-5

Cena detaliczna: 7,20 zł
Nr.kat..1.8.2.1.

Portret założycielki Instytutu Benedyktynek Najświęt-
szego Sakramentu, Katarzyny de Bar – Matki Mechtyldy od Najświętszego 
Sakramentu.(1614-1698);.historia.powstania.samego.Instytutu,.kongrega-
cji, konstytucji, działalności wydawniczej.

Autor: (red.) ks. Stanisław Urbański,
ks. Włodzimierz Gałązka
Tytuł: Duchowość krzyża

Objętość: s. 300
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-548-8

Cena detaliczna: 22 zł
Nr.kat..1.8.1.17.

Tajemnica krzyża zajmuje naczelne miejsce w duchowości chrześcijań-
skiej. W publikacji podjęto wybrane zagadnienia z dziedziny teologii krzy-
ża, z duchowości polskiej oraz duchowości europejskiej. Książka ukazała 
się jako kolejna część serii „Mistyka chrześcijańska”.
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Autor: (red.) ks. Włodzimierz Gałązka
Tytuł: Duchowość chrześcijanina
Objętość: s. 285
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-54�-�
Cena detaliczna: 21 zł
Nr.kat..1.8.1.18.
Rozważania zawarte w artykułach niniejszej publika-

cji dotyczą różnych ujęć życia duchowego, różnych jego aspektów w wy-
miarze ascetycznym i mistycznym, uwzględniając panoramę treści du-
chowej.

Autor: ks. Włodzimierz Gałązka
Tytuł: Charyzmat zakonny
Objętość: s. 290
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-606-5
Cena detaliczna: 23 zł
1.8.1.19.
Coraz więcej zgromadzeń zakonnych pragnie odczy-

tać na nowo charyzmat założyciela. Szczególny i konkretny styl życia 
przekazał swoim córkom św. Zygmunt Szczęsny Feliński. O istocie i cha-
rakterystycznych cechach charyzmatu tego świętego opowiada niniejsza 
publikacja. 

Autor: (red.) Włodzimierz Gałązka
Tytuł: Duchowość cierpienia
Objętość: s. 302
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-648-5
Cena detaliczna: 24 zł 
Nr.kat..1.8.1.20.
Publikacja zawiera niezwykle ważne treści dla chrześ-

cijanina dążącego do świętości. Duchowe znaczenie cierpienia na drodze 
zjednoczenia z Bogiem jest bardzo istotne.
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Autor: (red.) Stanisław Urbański,
Włodzimierz Gałązka
Tytuł: Mistyka polska

Objętość: s. 436
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-647-8

Cena detaliczna: 30 zł
Nr.kat..1.8.1.21.

Książka przedstawia przede wszystkim mistykę przeżyciową kobiet przeło-
mu XIX i XX wieku. Jest to pierwsze polskie opracowanie polskiej mistyki 
kobiet z uwzględnieniem mistyki przesłania. Pominięto opisy wizji a zwró-
cono uwagę na istotę zjednoczenia mistycznego. Niniejsze opracowanie 
wprowadzi czytelnika w tajemnicę życia mistycznego, jego rozwój oraz na 
sam szczyt zjednoczenia.

Autor: (red.) Włodzimierz Gałązka
Tytuł: Oblicza polskiej duchowości

Objętość: s. 526
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-761-1

Rok.wydania:.201�
Cena: 34 zł

Główną wartością książki jest trafne przedstawienie 
procesów tworzenia się polskiej duchowości z jej konkretnymi nurtami te-
ologicznymi i mistycznymi, obejmującymi proces kształtowania relacji 
człowieka do Boga i bliźniego.

Autor: ks. Marek Tatar
Tytuł: Duchowość pokoju w teologii kardynała

Basila Hume’a
Objętość: s. 656

Format:.B-5
Oprawa:.broszura

ISBN.978-8�-7072-792-5
Rok.wydania.201�

Cena: 42 zł
Głównym tematem publikacji jest zagadnienie pokoju, które należy do klu-
czowych problemów teologicznych domagających się ciągle refleksji w 
kontekście rozwoju samego Kościoła, jak również świata, w którym spełnia 
on swoje posłannictwo. Treść oparta została na bardzo bogatym dorobku 
teologicznym.kard..Hume’a.
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Homiletyka

Autor: ks. Ryszard Selejdak
Tytuł: Diakonat stały...
Objętość: s. 452
Format:.B-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-6�7-9
Cena detaliczna: 34 zł
Nr.kat..1.9.11.
Diakonat stały, będąc jednym ze skarbów Kościoła, 

odkrytym na nowo przez Sobór Watykański II i uobecniającym w sposób 
widzialny osobę Chrystusa-Sługi, zasługuje na to, aby był coraz lepiej po-
znawany i właściwie doceniany na progu trzeciego tysiąclecia chrześcijań-
stwa.

Autor: (red.) Roman Kuligowski,
Marek Jagodziński, Daniel Swend
Tytuł: Słowo Boże w Kościele
Objętość: s. 207
Format:.B-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-526-6
Rok.wydania:.2009
Cena detaliczna: 21 zł 

Głównym tematem artykułów zebranych w tym tomie serii jest refleksja 
nad Słowem Bożym w życiu i misji Kościoła.

Katechetyka

Autor: ks. Stanisław Dziekoński
Tytuł: Rozwój wychowawczej myśli Kościoła
na przestrzeni ostatnich wieków
Objętość: s. 221
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7-72-291-1
Cena detaliczna: 19 zł
Nr.kat..1.10.�.

Posługa wychowawcza stanowiła zawsze jedną z ważnych dziedzin dusz-
pasterskiej misji Kościoła. Przyjęcie tego faktu uzasadnia też prawo Koś-
cioła do wypowiadania się na temat wychowania. Brak było dotychczas 
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monografii zbierającej i poddającej pogłębionej analizie takich wypowie-
dzi, a nade wszystko ukazującej rozwój myśli wychowawczej Kościoła. Tę 
poważną lukę w polskiej literaturze pedagogicznej i duszpasterskiej, a tak-
że po części w literaturze światowej wypełnia ta książka.

Autor: (red.) ks. Roman Murawski
Tytuł: Bibliografia katechetyczna 1945-1995

Objętość: s. 344
Format:.B-5

Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-1�7-0

Cena detaliczna: 25 zł
Nr.kat..1.10.1.

Bibliografia zawiera 5400 pozycji. Zamieszczono w niej 
w przybliżeniu ponad 90% pozycji, które w okresie 1945-1995 zostały 
opublikowane w języku polskim.

Autor: (opr.) ks. Ryszard Czekalski,
ks. Roman Murawski SDB

Tytuł: Bibliografia katechetyczna 1996-2000
Objętość: s. 184

Format:.B-5
Oprawa:.broszura

ISBN.8�-7072-241-5
Cena detaliczna: 21 zł

Nr.kat..1.10.2.
W bibliografii zamieszczono ponad 2000 publikacji katechetycznych. Ze 
zgromadzonej liczby pozycji katechetycznych z okresu 1996-2000 wynika, 
że w ostatnich latach znacznie wzmógł się wysiłek wielu katechetyków 
i katechetów, którzy w publikacjach zwartych lub artykułach podejmują 
wiele zagadnień o charakterze katechetycznym.

Autor: Ryszard Czekalski
Tytuł: Bibliografia katechetyczna 2001-2010

Objętość: s. 504
Format:.B-5

Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-76�-5

Rok.wydania:.2012
Cena detaliczna: 30 zł

Bibliografia katechetyczna 2001-2010 jest kontynua-
cją wydanych wcześniej dwóch tomów w ośrodku naukowym ATK/
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UKSW w Warszawie. Starano się (poza drobnymi zmianami) zachować 
podobny układ i podział na poszczególne działy tematyczne. Zgromadzo-
na w tomie liczba pozycji katechetycznych dokumentuje znaczny wzrost 
publikacji o tym charakterze, zarówno wydawnictw zwartych jak i perio-
dycznych. Będzie stanowić pomoc nie tylko dla studentów piszących pra-
ce dyplomowe, magisterskie i doktorskie, ale również dla wszystkich za-
interesowanych katechetyką i katechezą.

Autor: Jarosław Różański OMI
Tytuł: Polskie misjonarki i misjonarze w Afryce
Objętość: s. 391
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-758-1
Rok.wydania:.2012
Cena detaliczna: 28 zł
Książka w uporządkowany sposób pokazuje ewolucję 

pojęcia „misji” na przestrzeni stuleci, od starożytnych misji afrykańskich 
po współczesne wyzwania ewangelizacyjne, ukształtowane w dużej mierze 
przez postanowienia Soboru Watykańskiego II. Na tym tle autorka szczegó-
łowo przedstawia zaangażowanie Polski w dzieło misyjne Kościoła i spe-
cyfikę pracy polskich misjonarzy w poszczególnych regionach świata, ich 
zaangażowanie w działalność charytatywną na rzecz miejscowej kultury 
i języka, pracę w szpitalach, opiekę nad sierotami, pomoc głodującym i do-
tkniętym przez klęski żywiołowe.

Autor: (red.) ks. Ryszard Czekalski
Tytuł: Kerygma. Biblia. Katecheza,
Studia katechetyczne, t. 8
Objętość: s. 415
Format:.B-5
Oprawa:.broszura
ISBN.97808�-7072-765-9
Rok.wydania:.2012
Cena detaliczna: 25 zł

Tom 8 Studiów katechetycznych został poświęcony tematyce związanej 
z Pismem Świętym w katechezie. Inspiracją stała się adhortacja apostolska 
Verbum Domini Benedykta XVI: „Biblia nie była słowem przeszłości, lecz 
słowem żywym i aktualnym” (VD, nr 5). Słowa Papieża są niezwykle istot-
ne dla współczesnej katechezy, dla której podstawowym źródłem jest Pis-
mo Święte. Autorzy tomu w swoich rozważaniach skupili się na trzech klu-
czowych słowach: Kerygma – Biblia – Katecheza, pogłębiając tym samym 
współczesną myśl katechetyczną.
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Autor: Ryszard Czekalski
Tytuł: Communication Catechesis Model

Objętość: s. 88
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-795-6

Rok.wydania:.201�
Cena: 8 zł

Publikacja na temat sposobów i miejsc katechizacji. 
Całość w języku angielskim.

Liturgika

Autor: (red.) ks. Adam Durak
Tytuł: Liturgia Domus Carissima

Objętość: s. 456
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-114-1

Cena detaliczna: 18 zł
Nr.kat..1.11.1.

Odkrycie. waloru. teologicznego. i. mistagogicznego.
tekstów, formuł znaków i obrzędów liturgicznych jest podstawowym fun-
damentem procesu pogłębiania i odnowy pełnego udziału w liturgii. Zebra-
ne materiały odznaczają się związkiem tematycznym i podejmują aktualny 
dla Kościoła problem jak liturgię uczynić dziś szkołą życia chrześcijańskie-
go, środowiskiem ewangelizacji.

Autor: ks. Jan Decyk
Tytuł: Ludzki i Boży wymiar śmierci

w świetle kultu zmarłych
Objętość: s. 168

Format: A-5
Oprawa:.broszura

ISBN.8�-7072-14�-5
Cena detaliczna: 16 zł

Nr.kat..1.11.2.
Przedmiotem rozważań autora jest tajemnica śmierci, ludzki i Boży wymiar 
tej rzeczywistości w świetle kultu zmarłych. Ukazano spojrzenia antropolo-
giczne i biblijne, następnie przedstawiono historyczny rozwój kultu zmar-
łych. Zasadnicze zagadnienie ludzkiego i Bożego wymiaru śmierci wyma-
gało szczegółowej interpretacji tekstów odnowionej liturgii pogrzebu.
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Autor: ks. Jan Decyk
Tytuł: Eschata w oficjum za zmarłych liturgii godzin
Objętość: s. 331
Format: A-5
Oprawa: broszura
ISBN 83-7072-292-X
Cena detaliczna: 14 zł
Nr kat. 1.11.4.
Próba ukazania dziejów kształtowania się Oficjum za 

zmarłych i ewolucji treści, jakie przez wieki wpłynęły na obecny kształt 
modlitwy Kościoła za zmarłych.

Autor: ks. Jan Decyk
Tytuł: Chrystus nadzieją wierzących
Objętość: s. 232
Format: A-5
Oprawa: broszura
ISBN 978-83-7072-490-0
Cena detaliczna: 19 zł
Nr kat. 1.11.5.
Podtytuł: Modlitwy za zmarłych w preces Nieszporów 

na każdy dzień. Niniejsza książka ma stanowić pogłębioną refleksję nad 
życiem ludzkim ukierunkowanym na życie wieczne.

 1. Nauki teologiczne 
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2. Nauki prawnicze

Autor: ks. Remigiusz Sobański
Tytuł: Prawa człowieka w państwie ekologicznym

Objętość: s. 348
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-116-8

Cena detaliczna: 15 zł
Nr.kat..2.�.

Prace przedstawione w niniejszej publikacji są wyni-
kiem projektu badawczego „Prawa człowieka w państwie ekologicz-
nym”. Projekt badawczy był pomyślany jako refleksja teoretyczna nad 
aktami normatywnymi różnej rangi, których obfitość doprowadziła do 
wyodrębnienia nowej dziedziny prawa, „prawa ochrony środowiska”. 
Spośród wielu problemów podjęto jeden, nasuwający się w związku 
z powiązaniem idei ochrony środowiska z koncepcją praw człowieka. 
„Państwo ekologiczne” to państwo budowane przez ludzi dla ludzi, stąd 
pytanie o wpływ ustawodawstwa służącego ochronie przyrody na pod-
stawowe prawa człowieka.

Autor: Krzysztof Warchałowski
Tytuł: Prawo wyznaniowe. Wybór źródeł

Objętość: s. 621
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-161-�

Cena detaliczna: 32 zł
Nr.kat..2.6.

Obszerna i szczegółowa publikacja omawiająca źród-
ła obowiązującego w Polsce prawa wyznaniowego, akty prawa powszech-
nie obowiązującego (umowy, konkordat), ustawy dotyczące wszystkich 
Kościołów i związków wyznaniowych, rozporządzenia, akty prawa we-
wnętrznego oraz orzecznictwo sądów polskich i organów międzynarodo-
wych.
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Autor: (red.) ks. Jerzy Syryjczyk
Tytuł: Duszpasterstwo w świetle nowego Kodeksu
Prawa Kanonicznego
Objętość: s. 311
Format: A-5
Oprawa:.broszura
Cena detaliczna: 3 zł
Nr.kat..2.5.
Przemówienia i wykłady wygłoszone podczas kursu ho-

miletyczno-katechetyczno-liturgicznego na temat duszpasterstwa w świetle 
Kodeksu Prawa Kanonicznego, odbytego w dniach 5-7 września 1983 roku 
na Wydziale Prawa Kanonicznego ATK.

Autor: ks. Wojciech Góralski
Tytuł: Konkordat Polski 1993
Objętość: s. 1991
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-099-4
Cena detaliczna: 14 zł
Nr.kat..2.7.
Książka ukazuje drogę prowadzącą do konkordatu, 

czyli regulacji stosunków między państwem a Kościołem, szczegółową 
procedurę ratyfikacyjną, jej wszystkie etapy, rozgrywające się na przestrze-
ni czterech lat i sześciu miesięcy. Książka zawiera tekst konkordatu z 28 
VII 1993 r. w językach polskim i włoskim oraz kalendarium wydarzeń 
związanych z zawarciem i ratyfikacją konkordatu.

Autor: ks. Julian Kałowski MIC
Tytuł: Życie braterskie we wspólnocie
Objętość: s. 286
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-127-�
Cena detaliczna: 18 zł
Nr.kat..2.4.
Wnikliwa analiza niektórych aspektów życia we wspól-

nocie. W pracy uwzględniono wytyczne zarówno dawnego, jak i obecnie 
obowiązującego prawa kościelnego, przy czym najwięcej uwagi poświęco-
no kwestiom historycznym. Wśród tych ostatnich skupiono się przede 
wszystkim na doktrynie autorów reguł, ustawodawstwie chrześcijańskich 
cesarzy rzymskich i wytycznych najwyższej władzy Kościoła katolickiego 
dotyczących życia wspólnego, czyli życia braterskiego we wspólnocie.

40

. 2..Nauki.prawnicze.

Katalog.1�_1.indd...40 201�-04-0�...09:29:25



Autor: (red.) ks. Józef Wroceński, Bożena Szewczul,
Andrzej Orczykowski

Tytuł: Semel Deo dedicatum non est ad usum
humanos ulterius transferendum

Objętość: s. 726
Format:.B-5

Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-�04-7

Cena detaliczna: 15 zł
Nr.kat..2.8.

Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Julianowi Kałowskiemu 
z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin. Jubilat wpisał się w pamięć 
i serca wielu polskich kanonistów, współtworząc z nimi środowisko nauko-
we i przyczyniając się do rozwoju polskiej kanonistyki. Jest autorem wielu 
prac.z.zakresu.historii.prawa.kanonicznego.oraz.prawa.zakonnego.

Autor: ks. Wojciech Góralski, ks. Andrzej Pieńdyk
Tytuł: Zasada niezależności i autonomii Państwa

i Kościoła w konkordacie polskim z 1993 roku
Objętość: s. 104

Format: A-5
Oprawa:.broszura

ISBN.8�-7072-167-2
Cena detaliczna: 13 zł

Nr.kat..2.12.
Przedmiotem rozważań autorów jest zasada głosząca wzajemne niezależ-
ności i autonomię Kościoła i państwa. Praca nie tylko wyjaśnia tę zasadę, 
przyjętą w art. 1 konkordatu, ale także wykazuje, że zapisy konkordatu 
w sposób konsekwentny tę zasadę respektują.

Autor: ks. Bartosz Nowakowski
Tytuł: Wkład biskupa Antoniego Stankiewicza

w dorobek myśli kanonistycznej
Objętość: s. 251

Format: A-5
ISBN.978-8�-7072-4�4-4

Cena detaliczna: 21 zł
Nr.kat..2.28.

Studium to ma ukazać trzy rodzaje koncepcji: te, za 
którymi bp Stankiewicz się opowiada, te, które zostały wypracowane przez 
niego samego, oraz te, którym się wyraźnie sprzeciwia jako błędnym lub 
niepełnym. Zakres tematyki został ograniczony czasowo dolną granicą 
wejścia w życie nowego KPK.
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Autor: ks. Józef Wroceński,
ks. Jan Krajczyński (red.)
Tytuł: Finis legis Christus
Objętość: łącznie s. 1335
2.tomy.w.komplecie
Format:.B-5
Oprawa:.broszura.w.etui
ISBN.978-8�-7072-542-6
Cena detaliczna: 72 zł
Nr.kat..2.��.

Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Wojciechowi Góral-
skiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin. Tom pierwszy obejmuje 
artykuły z zakresu prawa kanonicznego. Tom drugi zawiera tematy z dzie-
dziny teologii, filozofii i prawa rzymskiego.

Autor: ks. Remigiusz Sobański
Tytuł: Nauki podstawowe prawa kanonicznego.
Teologia prawa kościelnego 2
Objętość: s. 165
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-182-6
Cena detaliczna: 17 zł
Nr.kat..2.�6.

Teologia prawa kościelnego wraz z teorią prawa kościelnego tworzą naukę 
podstawową prawa kanonicznego, której celem jest jego wyjaśnienie i uła-
twienie wyjaśnienia. Niniejsza książka ukazuje się jako II tom „Nauk pod-
stawowych prawa kanonicznego”.

Autor: (red.) Józef Wroceński, Helena Pietrzak
Tytuł: Ars boni et aequi
Objętość: s. 896
Format:.B-5
Oprawa:.twarda
ISBN.978-8�-7072-602-7
Cena detaliczna: 55 zł
Nr.kat..2.�7.
Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi 

Remigiuszowi Sobańskiemu z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin.
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Autor: ks. Wojciech Góralski
Tytuł: Dobro małżonków

a istotne obowiązki małżeńskie
Objętość: s. 260

Format: A-5
Oprawa:.broszura

ISBN.978-8�-7072-607-2
Cena detaliczna: 20 zł

Nr.kat..2.�8.
Istotne obowiązki małżeńskie wynikające ze skierowania małżeństwa ku 
dobru małżonków i ich ochrona prawna w świetle orzecznictwa Roty 
Rzymskiej. 

Autor: Sławomir Godek
Tytuł: III Statut litewski w dobie porozbiorowej

Objętość: 810
Format: A5

Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-759-8

Rok.wydania:.2012
Cena detaliczna: 49 zł

Przedmiotem badań są dzieje porozbiorowe III Statutu litewskiego. Zakres 
chronologiczny pracy obejmuje lata 1772-1840. To okres pod wieloma 
względami wyjątkowy: o doniosłości epoki stanowią przede wszystkim po-
działy Rzeczypospolitej oraz konsekwencje tych aktów. Do ważniejszych 
należą burzliwe i bardzo szybkie zmiany w zakresie prawa obowiązującego 
na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, będące pochodną dynamicznych 
przemian politycznych. Autor przedstawia rolę Statutu litewskiego w kon-
cepcjach politycznych tego okresu oraz stan badań nad postawionymi za-
gadnieniami.

Autor: Maria Szczepaniec
Tytuł: Teoria ekonomiczna w prawie karnym

Objętość: s. 405
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-752-9

Rok.wydania:.2012
Cena detaliczna: 29 zł 

W polskiej doktrynie prawa karnego ekonomiczna teo-
ria prawa nie była jak dotąd przedmiotem pogłębionej analizy. Wskazuje 
się nawet, że znajomość ekonomicznej koncepcji prawa wśród polskich 
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karnistów na ogół jest niewielka i powierzchowna, podobnie jak i samo 
zaciekawienie wobec jej teoretycznych i metodologicznych założeń. Taka 
ocena stanowi poważną inspirację i ogromne wyzwanie zarazem, aby tę 
właśnie dziedzinę uczynić przedmiotem swoich prac badawczych.

Autor: Wojciech Necel
Tytuł: Prawo migranta
do specjalnego duszpasterstwa
Objętość: s. 327
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-74�-7
Rok.wydania:.2012
Cena detaliczna: 26 zł

 Autor stawia pytanie o fundamentalne zasady specjalnej opieki Kościoła 
nad ludźmi w drodze. Prawo do migracji analizowane w kontekście innych 
praw podstawowych człowieka wyprzedza prawo wiernego migranta do 
specjalnego duszpasterstwa. Nowość i aktualność badanego materiału po-
zwala nie tylko na proste zestawienie biblijnych faktów dotyczących mi-
gracji, opisanych na kartach Starego i Nowego Testamentu. Lektura Biblii 
prowadzi do spojrzenia na właściwe naturze człowieka migrowanie w kon-
tekście jego religijnego wymiaru i ostatecznie na postrzeganie migracji 
jako znaku wędrówki człowieka do Domu Ojca.

Autor: Zbigniew Janczewski
Tytuł: Ważność sprawowania sakramentów
wtajemniczenia chrześcijańskiego uzdrowienia
i święceń w porządku prawnym Kościoła katolickiego
Objętość: s. 302
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-709-�
Rok.wydania:.2011
Cena detaliczna: 23 zł 

Problematyka ważności sprawowania sakramentów została omówiona 
w kontekście porządku prawnego Kościoła Katolickiego. Chodzi o prawo 
kanoniczne.i.liturgiczne.
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Autor: Marcin Wielec
Tytuł: Zakaz dowodowy tajemnicy spowiedzi

w postępowaniu karnym
Objętość: s. 384

Format:.B-5
Oprawa:.broszura

ISBN.978-8�-7072-771-0
Rok.wydania:.2012

Cena: 32 zł
Książka przedstawia znaczenie zakazu dowodowego tajemnicy spowiedzi 
dla procesu karnego. Opisuje elementy oraz skutki naruszenia zakazu do-
wodowego tajemnicy spowiedzi. Porusza też zagadnienia dyskwalifikacji 
dowodu oraz odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu w postępowa-
niu.karnym.
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3. Nauki filozoficzne

Historia filozofii

Autor: Jakub z Paradyża
Tytuł: Textus et Studia, vol..XXX

Objętość: s. 210
Format:.B-5

Oprawa:.broszura
ISBN:.978-8�-7072-456-6

Cena detaliczna: 15 zł
Nr.kat..�.1.1.4.

XXX tom serii Textus et Studia. Niniejszy wybór kazań 
Jakuba z Paradyża jest kontynuacją tomu XXIX Sermones de sanctis et 
praecipuis festivitatibus. Publikacja zawiera ponadto traktat Jakuba z Para-
dyża De religiosis.

Autor: Marta Wiszniowska-Majchrzyk
Tytuł: Studies in 20th century literary/cultural Britain

Objętość: s. 440
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-707-9

Rok.wydania:.2011
Cena detaliczna: 19 zł

 Książka traktuje o rozwoju literatury i obyczajo-
wości brytyjskiej w XX wieku. Całość w języku angielskim.

Metafizyka

Autor: Paweł Mazanka CSsR
Tytuł: Filozoficzne orientacje w wyborze sensu życia

Objętość: s. 170
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-165-6

Cena detaliczna: 20 zł
Nr.kat..�.1.2.4.

Zbiór artykułów szeroko traktujących temat sensu życia 
ludzkiego od ogólniejszych, bardziej podstawowych, podejmujących filozo-
ficzne pojęcie sensu życia, do bardziej szczegółowych – traktujących o sensie 
życia z perspektywy teorii poznania, etyki, filozofii religii i psychologii.
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Autor: (red.) Bożena Listkowska, Artur Andrzejuk
Tytuł: Gertruda Mieszkówna i jej modlitwy
Objętość: s. 146
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-595-2
Cena detaliczna: 13 zł
Nr.kat..�.1.1.5.
Książka stanowi pokłosie sympozjum naukowego z oka-

zji 900. rocznicy śmierci autorki.

Autor: (red. nacz.) ks. Jan Sochoń
Tytuł: Studia z filozofii Boga, religii i człowieka.
T..1: Filozofia i teologia w życiu człowieka
Objętość: s. 388
Format:.B-5
Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-19�-1
8�-7072-297-X
Cena detaliczna: 30 zł
Nr.kat..�.1.2.5.

Tom jest dedykowany ks. prof. Edmundowi Morawcowi z okazji jego urodzin 
i jubileuszu pracy naukowej na ATK/UKSW. Zawiera artykuły i rozprawy przy-
jaciół i uczniów Jubilata, reprezentujących różne specjalności. W tomie zamiesz-
czono bibliografie prac ks. prof. E. Morawca oraz noty o autorach publikacji. 

Autor: (red.) ks. Jan Sochoń
Tytuł: Studia z filozofii Boga, religii i człowieka.
T..2:.Kardynał Marian Jaworski. Pisma
z filozofii religii
Objętość: s. 330
Format:.B-5
Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-2�2-6
Cena detaliczna: 27 zł
Nr.kat..�.1.2.1.

Tom studiów poświęcony kard. Marianowi Jaworskiemu dzieli się na dwie 
części. Autorem części pierwszej jest Sławomir Szczepaniak i nosi ona ty-
tuł „Problem filozofii religii w pismach Mariana Jaworskiego, jego podsta-
wowe poglądy filozoficzno-religijne i znaczenie jego myśli teologicznej”. 
Na część drugą natomiast składają się pisma z filozofii religii kardynała 
Jaworskiego. Książka podaje bibliografię wszystkich prac M. Jaworskiego 
oraz obszerną bibliografię pomocniczą. 
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Autor: (red.) ks. Jan Sochoń, Andrzej Wierciński
Tytuł: Studia z filozofii Boga, religii i człowieka.

T..�: Filozofia wobec tajemnic religijnych
Objętość: s. 392

Format:.B-5
Oprawa:.broszura

ISBN.8�-7072-�50-0
Cena detaliczna: 25 zł

Nr.kat..�.1.2.12.
Zgodnie z klasyczną definicją, Bóg jest niezmienny, ale myślenie o Bogu 
bardzo się zmieniało z epoki na epokę. I właśnie ten obszerny tom Studiów, 
zawierający filozoficzne rozprawy uczonych kanadyjskich i polskich, daje 
temu świadectwo. Szeroki kontekst rozpraw – filozoficzny, naukowy, teolo-
giczny, kulturowy – rozszerza krąg zainteresowanych i ich możliwości re-
cepcyjne. 

Autor: (red.) Jan Sochoń
Tytuł: Studia z filozofii Boga, religii i człowieka. 

T..4: Filozofia i chrześcijaństwo
Objętość: s. 328

Format:.B-5
Oprawa:.broszura

ISBN.978-8�-7072-428-2
Cena detaliczna: 25 zł

Nr.kat..�.1.2.15.
Zebrane w niniejszym tomie krótkie szkice i drobne pisma filozoficzne 
E. Gilsona są ważne nie tylko dlatego, że zapowiadają główne kierunki za-
interesowań autora Tomizmu. O wiele istotniejsze jest wynikające z nich 
przekonanie: filozofia realistyczna, nastawiona na kontemplację rzeczywi-
stości, przynosi mądrość, a ta ma prowadzić do uznania Bożej bliskości 
i przyjmowania religijnego sposobu bycia.

Autor: (red.) Jan Sochoń
Tytuł: Studia z filozofii Boga, religii i człowieka.

T..5: Metafizyka wobec współczesności
Objętość: s. 308

Format:.B-5
Oprawa:.broszura

ISBN.978-8�-7072-575-4
Cena detaliczna: 25 zł

Nr.kat..�.1.2.18.
Tytuł tomu: Metafizyka wobec współczesności. W tomie przedstawiono róż-
ne drogi, jakimi wędrowała metafizyka od czasów swych greckich narodzin 
do dziś.

49

 3. Nauki filozoficzne 

Katalog.1�_1.indd...49 201�-04-0�...09:29:��



Autor: ks. Jan Sochoń
Tytuł: O pocieszeniu, jakie daje literatura.
Szkice i uwagi krytyczne 
Objętość: s. 419
Format:.B-5
Oprawa: miękka
ISBN.8�-7072-���-0
Cena detaliczna: 23 zł
Nr.kat..�.1.2.10..

Autor, duchowny, pedagog, wnikliwy i przenikliwy filozof o renesansowej 
umysłowości, daje się tutaj poznać jako oryginalny krytyk literacki, czują-
cy twórczość innych poetów i pisarzy. Przedstawia sylwetki twórców zna-
nych (Karol Wojtyła, Janusz Pasierb, Czesław Miłosz, Adam Zagajewski), 
jak również wydobywa z mroków zapomnienia sylwetki takie jak J. Kuła-
kowski. O każdym z nich ma do powiedzenia coś ważnego i oryginalnego. 
Szczególnie godna polecenia jest jednak próbka jego oryginalnej twórczo-
ści w postaci „Dziennika z życia”, w którym znajduje wyraz jego prawdzi-
wy talent pisarski, wyczucie stylu zarówno w opisach prozatorskich, jak 
i.w.próbkach.poetyckich..

Autor: ks. Jan Sochoń
Tytuł: Ateizm
Objętość: s. 174
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-290-�
Cena detaliczna: 23 zł
Nr.kat..�.1.2.2.
Bardzo ciekawe, niekiedy wręcz pasjonujące rozwa-

żania na temat filozoficznej wykładni rozumienia rzeczywistości i możli-
wości negacji istnienia Boga. Całokształt swoich rozstrzygnięć o filozofii, 
ateizmie współczesnym Autor powiązał z historią naukowego życia fran-
cuskiego myśliciela Etienne Gilsona. W rezultacie otrzymaliśmy niekon-
wencjonalną pracę poświęconą perypetiom współczesnej filozofii, doty-
kającej problematyki Boga.
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Autor: ks. Jan Sochoń
Tytuł: Bóg i język

Objętość: s. 367
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-157-5

Cena detaliczna: 25 zł
Nr.kat..�.1.2.7.

Możliwość i niemożliwość werbalnego wyrażenia ludz-
kiego doświadczenia. Historycznie zmieniające się sposoby mówienia 
o Bogu od starożytności przez średniowiecze aż po czasy nowożytne, dzi-
siejsze. Oprócz szczegółowej, opartej na źródłach refleksji teologicznej, 
mamy tutaj ogólne filozoficzne rozważania o kulturze, języku, spotkaniu 
człowieka z Bogiem, i to wyrażone językiem niepozbawionym wysokich 
walorów.artystycznych,.poetyckich.i.literackich.

Autor: Mieczysław Gogacz
Tytuł: Filozoficzne aspekty mistyki

Objętość: s. 196
Format:.B-5

Oprawa:.broszura
Cena detaliczna: 3 zł

Nr.kat..�.1.2.1�.
Głównym tematem rozważań w tej książce jest do-
świadczenie mistyczne. Jest ono ukazywane jako rela-
cja różna od życia religijnego, objawień i ascezy. Jako relacja jest zarazem 
identyfikowana przez podmiot i kres, którymi dla doświadczenia mistycz-
nego są człowiek i Bóg.

Autor: Edmund Morawiec, Paweł Mazanka.
Tytuł: Metafizyka klasyczna wersji egzystencjalnej 

Objętość: s. 431 
Format: A-5 

Oprawa:.broszura.
ISBN.8�-7072-41�-2.

Cena detaliczna: 22 zł 
Nr.kat..�.1.2.14..

W rozprawie autorzy ukazują najogólniejszą klasycz-
ną teorię rzeczywistości, zwaną metafizyką, w jej podstawowych zagad-
nieniach. W książce prezentowany jest zespół zagadnień, których studium 
może stanowić pomoc w rozumieniu filozofii klasycznej, a przez to także 
pomoc w głębszym poznaniu poza klasycznych systemów filozoficznych, 
dla studiujących i wykładających tę dziedzinę poznania.
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Autor: Edmund Morawiec
Tytuł: Odkrycie egzystencjalnej wersji
metafizyki klasycznej 
Objętość: s. 436
Format: A-5
Oprawa:.broszura
Cena detaliczna: 22 zł
Nr.kat..�.1.2.16.
Rozprawa przedstawia proces odkrycia egzystencjal-

nej wersji metafizyki klasycznej oraz jego uwarunkowań historycznych 
i merytorycznych w kontekście równoczesnego opisu innych wersji tej 
filozofii.

Autor: Edmund Morawiec
Tytuł: Intuicja intelektualna w metafizyce ogólnej 
Jakuba Maritaina
Objętość: s. 267
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-5�4-1
Cena detaliczna: 18 zł
Nr.kat..�.1.2.17.

Celem rozprawy jest zbadanie maritainowskiej koncepcji udziału intuicji 
intelektualnej w budowaniu metafizyki klasycznej.

Autor: (red.) Paweł Mazanka
Tytuł: The Need for Practicing
of Classical Metaphysics
Objętość: s. 159
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-661-4
Cena detaliczna: 10 zł
Nr.kat..�.1.2.18.

O potrzebie praktykowania klasycznej metafizyki. Książka w całości w ję-
zyku.angielskim.
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Autor: Artur Andrzejuk
Tytuł: Metafizyka obecności

Objętość: s. 508
Format:.B-5

Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-766-6

Rok.wydania:.2012
Cena: 39 zł

Publikacja stanowi próbę ukazania filozoficznego sen-
su historycznych ujęć związków międzyludzkich – miłości, przyjaźni, 
życzliwości. Autor proponuje fascynującą podróż przez epoki, kultury i ję-
zyki, w których najważniejsze ludzkie sprawy pozostają zawsze żywe, in-
teresujące, emocjonujące i angażujące.

Etyka

Autor: (red.) Wojciech Bołoz, Ewa Wolnicz-Pawłowska
Tytuł: Życie i zdrowie człowieka

w tradycji i kulturze polskiej
Objętość: s. 230

Format: A-5
Oprawa:.broszura

ISBN.8�-7072-�21-7
Cena detaliczna: 10 zł

Nr.kat..�.1.4.4.
Zbiór materiałów pokonferencyjnych. Referenci i autorzy publikowanych 
materiałów reprezentują różne grupy zawodowe, uczelniane i światopoglądo-
we. Zamierzeniem organizatorów konferencji było poszukiwanie wspólnego 
dla Polaków spojrzenia na życie i zdrowie oraz wspólnego języka w ukazy-
waniu tych wartości.

Autor: (red.) Ryszard Moń, Andrzej Kobyliński
Tytuł: The Dilemmas of Modern Ethics

Objętość: s. 130
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-561-7

Cena detaliczna: 9 zł
Nr.kat..�.1.4.6.

Dylematy współczesnej etyki. Monografia w całości 
w języku angielskim.
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Autor: (red.) Ryszard Moń, Ewa Podrez
Tytuł: Ethics in Public Life
Objętość: s. 174
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-621-8
Cena detaliczna: 12 zł
Nr.kat..�.1.4.9.
Publikacja dotyczy problematyki etyki w życiu pub-

licznym. Praca w całości w języku angielskim.

Autor: Ryszard Moń
Tytuł: Warto czy należy?
Objętość: s. 587
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-674-4
Cena detaliczna: 30 zł
Nr.kat..�.1.4.11.
Celem tej książki jest znalezienie odpowiedzi na pyta-

nie, co stanowi treść i fundament powinności moralnej oraz określenie za-
leżności zachodzących między powinnością a wartością.

Autor: ks. Wojciech Bołoz
Tytuł: Bioetyka i prawa człowieka
Objętość: s. 283
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-422-1
Rok.wydania:.
Cena detaliczna: 19 zł 
Autor w pracy przedstawia problematykę moralnego 

ujęcia aborcji, eutanazji, samobójstw i kary śmierci.

54

 3. Nauki filozoficzne 

Katalog.1�_1.indd...54 201�-04-0�...09:29:�7



Filozofia

Autor: ks. Kazimierz Kloskowski
Tytuł: Filozofia ewolucji i filozofia stwarzania

T..1: Między ewolucją a stworzeniem
T..2: Pogodzone bliźniaki

Objętość: T. 1. – s. 328, T. 2. – s. 152
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-125-7

Cena detaliczna: 20 zł kpl.
Nr.kat..�.1.5.�.

Próba syntezy refleksji nad ewolucją i ewolucjonizmem oraz kreacją i krea-
cjonizmem, prezentowanej w formie artykułów od 1984 roku. Składa się 
z.dwóch.tomów..Pierwszy.z.nich.to.Między ewolucją a stworzeniem,.tom.II.
zaś nosi tytuł Pogodzone bliźniaki. Rzecz o ewolucji i stwarzaniu.

Tytuł: Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa
i filozofii przyrody

Nr.kat..�.1.5.�0.
Seria zatytułowana „Z zagadnień filozofii przyrodo-
znawstwa i filozofii przyrody” stara się przybliżyć 
związane z tym wieloaspektowym zjawiskiem proble-
my. Próbuje przedstawić kierunki rozwoju nauk przy-
rodniczych, jego wpływ na myśl filozoficzną, teologicz-
ną, etyczną, antropologiczną, a także na praktyczne, 
społeczne konsekwencje teorii i interpretacji naukowych na życie człowie-
ka we współczesnym świecie.
T..14:.Red. ks. Mieczysław Lubański i ks. Szczepan W. Ślaga
Cena detaliczna: 9,60 zł
T..15:.Red. ks. Mieczysław Lubański i ks. Szczepan W. Ślaga
Cena detaliczna: 10,80 zł
T..16:.Red. Kazimierz Kloskowski, Mieczysław Lubański
Cena detaliczna: 22 zł
T..17:.Red. Anna Lemańska, Mieczysław Lubański
Cena detaliczna: 11 zł
T..18:.Red. Anna Lemańska, Mieczysław Lubański
Cena detaliczna: 11 zł
T..19:.Red. Anna Lemańska, Mieczysław Lubański
Cena detaliczna: 11 zł
T..20:.Red. Anna Lemańska, Mieczysław Lubański, Adam Świeżyński
Cena detaliczna: XX zł
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Autor: (red.) Anna Latawiec, Anna Lemańska
Tytuł: Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy
obrazu świata
Objętość: s. 175
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-110-9
Cena detaliczna: 11 zł
Nr.kat..�.1.5.7.

Referaty wygłoszone na konferencji odbytej 16 IV 1997 i poświęconej roli 
filozoficznych i przyrodniczych elementów w tworzeniu obrazu świata. 
Swoje poglądy na ten temat przedstawiają m.in. K. Kloskowski, M. Lubań-
ski, A. Latawiec, W. Krajeński, T. Michniowski, A. Lemańska.

Autor: (red.) Anna Latawiec, Kazimierz Kloskowski,
Grzegorz Bugajak
Tytuł: Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy
obrazu świata,.cz..2
Objętość: s. 219
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-147-8
Cena detaliczna: 20 zł
Nr.kat..�.1.5.11.

W drugim tomie serii autorzy (m.in. K. Kloskowski, J. A. Chmurzyński, 
A. Papuziński, Z. Wróblewski, A. Motycka) podejmują tematy społeczno-
historycznych i filozoficznych uwarunkowań naukowego obrazu świata, 
racjonalności i irracjonalności obrazów świata, relacji między nauką, filo-
zofią i religią a obrazem świata.

Autor: (red.) Anna Latawiec, Grzegorz Bugajak
Tytuł: Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy
obrazu świata, cz..�
Objętość: s. 167
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-181-8
Cena detaliczna: 20 zł
Nr.kat..�.1.5.12.

Trzeci tom w serii, którego celem jest przedstawienie różnych „teorii obra-
zu świata” i jego uwarunkowań, pochodzących ze strony teorii przyrodni-
czych i różnorodnych poglądów filozoficznych. Autorzy niniejszego tomu 
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(A. Motycka, S. Futryn, S. Opara, A. Lemańska, J. Trąbka, Z. Piątek) oma-
wiają w swoich przyczynkach rolę języka, matematyki, grozy, determini-
zmu w kształceniu obrazu świata. 

Autor: (red.) Anna Latawiec, Grzegorz Bugajak
Tytuł: Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy

obrazu świata, cz..4
Objętość: s. 168

Format: A-5
Oprawa:.broszura

ISBN.8�-7072-�40-�
Cena detaliczna: 18 zł

Nr.kat..�.1.5.19.
Czwarty tom serii przedstawia artykuły P. Zeidlera, J. Krokosa, Z. Liany, 
S. Olszewskiego, Z. Jacyna-Onyszkiewicza, S. Futryna, W. Kubiaka 
i J. Żyżyńskiego. W swoich artykułach zastanawiają się m.in. nad reali-
zmem i antyrealizmem w obrazach świata, nad kwantowym opisem ukła-
dów materialnych, nad materią i świadomością istnienia jako formą mate-
matyczności świata.

Autor: (red.) Anna Latawiec, Grzegorz Bugajak
Tytuł: Filozoficzne i naukowe-przyrodnicze elementy

obrazu świata, cz..5-6
Objętość: s. 270

Format: A-5
Oprawa:.broszura

ISBN.8�-7072-�42-X
Cena detaliczna: 20 zł

Nr.kat..�.1.5.2�.
Nie ulega wątpliwości, że każdy człowiek dąży do poznania świata i chce 
– dla celów praktycznych bądź czysto poznawczych – stworzyć jakiś obraz 
rzeczywistości, w której żyje. Próba odpowiedzi na pytanie o obraz świata 
uzależniona jest od wielu czynników, ale przede wszystkim od poziomu 
rozwoju nauki i wynikającej z niego posiadanej wiedzy, od stosunku do 
owej wiedzy, a także od przyjętego światopoglądu, od panującej mody na 
konkretne poglądy, czy wreszcie od subiektywnych nastawień.
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Autor: (red.) Anna Latawiec, Grzegorz Bugajak
Tytuł: Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy
obrazu świata, cz..7
Objętość: s. 228
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-475-7
Cena detaliczna: 18 zł
Nr.kat..�.1.5.�9.

Kolejna część serii o obrazach świata zawierająca zbiór artykułów z dzie-
dziny filozofii przyrody.

Autor: (red.) Anna Lemańska, Adam Świeżyński
Tytuł: Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy
obrazu świata, cz..8
Objętość: s. 252
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-588-4
Cena detaliczna: 20 zł
Nr.kat..�.1.5.44.

Współczesne kontrowersje wokół początków Wszechświata i początków 
życia. Książka jest kolejnym tomem serii o elementach obrazu świata.

Autor: Edward Nieznański
Tytuł: Elementy filozofii teoretycznej
Objętość: s. 68
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-�0�-9
Cena detaliczna: 8 zł
Nr.kat..�.1.5.16.
Ta niewielka publikacja porusza niektóre zagadnienia 

filozofii bytu, teodycei, filozofii przyrody, antropologii filozoficznej, filozo-
fii poznania.
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Autor: (red.) Anna Latawiec, Kazimierz Kloskowski,
Grzegorz Bugajak

Tytuł: Myśl filozoficzna księdza prof. Kazimierza Kłósaka
Objętość: s. 231

Format: A-5
Oprawa:.broszura

ISBN.8�-7072-��0-6
Cena detaliczna: 12 zł

Nr.kat..�.1.5.18.
Zbiór artykułów wydanych dla uczczenia pamięci ks. prof. K. Kłósaka. 
Autorzy przedstawiają w swoich artykułach szeroki zakres idei i poglądów 
filozoficznych Kłósaka. Jego sposoby rozumienia i interpretacji wielu pod-
stawowych pojęć filozoficznych.

Autor: (red.) ks. Józef Dołęga, Jan Sandner
Tytuł: Świadomość i edukacja ekologiczna

Objętość: s. 180
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-11�-�

Cena detaliczna: 12 zł
Nr.kat..�.1.5.6.

Referaty uczestników konferencji naukowych zorganizo-
wanych na ATK, które można zgrupować w trzech częściach tematycznych: 1) 
świadomość ekologiczna; 2) edukacja ekologiczna; 3) zastosowanie praktyczne.

Autor: Bernard Hałaczek, Krystyna Ostrowska,
François Höpflinger

Tytuł: Dlaczego aborcja
Objętość: s. 155

Format: A-5
Oprawa:.broszura

ISBN.8�-7072-029-�
Cena detaliczna: 7,20 zł

Nr.kat..�.1.5.2.
Książka jest rezultatem polsko-szwajcarsko-niemieckich badań nad uwa-
runkowaniami pro- i antyaborcyjnymi. Badania ankietowe zostały prze-
prowadzone w latach 1991-1992 w różnych regionach Polski, w większo-
ści niemieckojęzycznych kantonów Szwajcarii i w środkowo-północnych 
Niemczech. Badaniem objęto ok. 5000 wybranych osób wyznania rzymsko-
katolickiego między 18 a 50 rokiem życia. Książka przedstawia szczegóło-
wo wyniki badań, podając liczne tabele, diagnozy i opisy. Publikacja jest 
dostępna również w języku niemieckim.
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Autor: (red.) ks. Andrzej Abdank-Kozubski,
Jacek W. Czartoszewski
Tytuł: Humanistyczny profil ochrony środowiska
Objętość: s. 316
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-282-�
Cena detaliczna: 18 zł
Nr.kat..�.1.5.17.

Publikacja przedstawia 15 lat działalności Sekcji Ekologii Człowieka i Bio-
etyki na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej w ATK. Jest pracą zbiorową, 
w której jedni autorzy ukazują historię i działalność sekcji, inni problema-
tykę ekologii humanistycznej, a jeszcze inni zajmują się edukacją ekolo-
giczną i ekoteologią.

Autor: (red.) ks. Józef Dołęga
Tytuł: Ochrona środowiska w filozofii i teologii
Objętość: s. 295
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-118-4
Cena detaliczna: 18 zł
Nr.kat..�.1.5.9.
Zbiór referatów na temat ochrony środowiska. Referaty 

dzielą się na grupy tematyczne: 1) z zagadnień ekofilozofii; 2) z zagadnień 
edukacji ekologicznej; 3) z zagadnień etyki środowiskowej; 4) z zagadnień 
ekoteologii; 5) głosy w dyskusji.

Autor: (red.) Anna Latawiec
Tytuł: Między filozofią przyrody a ekofilozofią
Objętość: s. 226
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-1�8-9
Cena detaliczna: 18 zł
Nr.kat..�.1.5.10.
Książka wydana jest dla uczczenia 15. rocznicy śmierci 

ks. prof. Kazimierza Kłósaka. Pierwsza część pracy przedstawia wypowie-
dzi będące kontynuacją myśli filozoficznej prof. Kłósaka, druga zaś, poświę-
cona ekofilozofii i ekologii, zawiera rozważania z zakresu ekofilozofii inspi-
rowane jego filozofią.
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Autor: ks. Józef Marceli Dołęga
Tytuł: Człowiek w zagrożonym środowisku

Objętość: s. 240
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-100-1

Cena detaliczna: 15 zł
Nr.kat..�.1.5.5.

Treść zawarta w tytule jest ideą przewodnią scalającą 
całą pracę. Wszystkie poruszone tu zagadnienia merytoryczne dotyczą sfer, 
w których realizuje się życie, są wyrazem troski o środowisko, życie i zdro-
wie człowieka.

Autor: (red.) Grzegorz Bugajak, Anna Latawiec
Tytuł: W poszukiwaniu istoty życia

Objętość: s. 224
Format: A-5

Oprawa: miękka
ISBN.8�-7072-�66-7

Cena detaliczna: 16 zł
Nr.kat..�.1.5.25.

Hołd pamięci zmarłego w 1995 roku ks. prof. Szczepa-
na Ślagi. Zbiór artykułów stanowi wyraz wdzięczności i pamięci przyja-
ciół, uczniów i kolegów Księdza Profesora, którzy w piątą rocznicę Jego 
śmierci zebrali się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie – uczelni, z którą Zmarły był związany przez całe swoje życie 
naukowe – by podjąć próbę nawiązania do Jego prac badawczych.

Autor: (red.) Edward Nieznański, Roman Tomanek
Tytuł: Ksiądz Rektor Józef Iwanicki, kapłan

i metodolog filozofii
Objętość: s. 445

Format: A-5
Oprawa:.broszura

ISBN.978-8�-7072-427-6
Cena detaliczna: 30 zł

Nr.kat..�.1.5.�2.
Księga pamiątkowa poświęcona ks. prof. Iwanickiemu. Jako filozof chrześ-
cijański podejmował ważne problemy istnienia Boga i natury duszy ludz-
kiej. W książce zostały przedstawione wybrane dzieła ks. Iwanickiego.
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Autor: Jacek Tomczyk, Bernard Hałaczek
Tytuł: U progów ludzkości 1.
Podręcznik przyrodniczej antropogenezy
Objętość: s. 229
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-489-4
Cena detaliczna: 19 zł
Nr.kat..�.1.5.�6.

Praca stanowi rezultat wieloletnich wykładów dla studentów. Od czasu 
opublikowania pierwszego podręcznika U progów ludzkości.wiedza.z.za-
kresu antropogenezy uległa znacznemu poszerzeniu. Nowe wykopaliska 
znacznie rozświetliły przeszłość człowieka. Stąd myśl, by podręcznik uzu-
pełnić, poszerzyć i ponownie opublikować.

Autor: Jan Sandner
Tytuł: Zrównoważony rozwój szansą dla ludzkości
Objętość: s. 205
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-516-7
Cena detaliczna: 18 zł
Nr.kat..�.1.5.40.
Aspekty epistemologiczne i metodologiczne holistycz-

nej edukacji środowiskowej w świetle idei zrównoważonego rozwoju. 
Książka ma na celu uporządkowanie problematyki w zakresie epistemolo-
gii oraz metodologii z pogranicza różnych nauk, związanych z poznawa-
niem środowiska przyrodniczego.

Autor: (red.) Janusz Uchmański
Tytuł: Theoretical and applied aspects
of modern ecology
Objętość: s. 239
Format:.B-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-562-4
Cena detaliczna: 12 zł
Nr.kat..�.1.5.�7.

Teoria i zastosowanie aspektów współczesnej ekologii. Praca w całości 
w języku angielskim.
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Autor: Maciej Bała
Tytuł: I cannnot help but wonder...

Objętość: s. 153
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-554-9

Cena detaliczna: 10 zł
Nr.kat..�.1.5.�8.

Wstęp do filozofii. Książka w całości w języku angiel-
skim.

Autor: Jacek Tomczyk, Grzegorz Bugajak
Tytuł: Swoistość człowieka? Język

Objętość: s. 263
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-551-8

Cena detaliczna: 18 zł
Nr.kat..�.1.5.41.

Czy istnieją takie cechy, które sprawiają, że człowiek 
jest istotą wyjątkową w świecie zwierząt? Czy taką cechą jest zdolność 
posługiwania się językiem? Kiedy w toku ewolucji wytworzył się symbo-
liczny charakter języka? Czy język czyni nas istotami transcendentnymi? 
Próbę odpowiedzi na podobne pytania można znaleźć w tej książce.

Autor: (red.) Jan Krokos, Paweł Mazanka
Tytuł: Some Questions of Classical Philosophy

Objętość: s. 147
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-55�-2

Cena detaliczna: 10 zł
Nr.kat..�.1.5.42.

Książka w całości w języku angielskim, w której auto-
rzy artykułów próbują odpowiedzieć na niektóre pytania klasycznej filo-
zofii.
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Autor: Ryszard Sadowski, Jacek Tomczyk
Tytuł: A Holistic Approach to Environment
Conservation
Objętość: s. 164
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-5�2-7
Cena detaliczna: 10 zł
Nr.kat..�.1.5.42.

Książka poświęcona jest omówieniu postanowień ramowego aktu wspól-
notowego odnoszącego się do wsparcia energetyki odnawialnej w sprawie 
promocji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na wewnętrznym 
rynku energii elektrycznej. Praca w języku angielskim.

Autor: Maciej Jabłoński
Tytuł: Prawno-finansowe aspekty polityki państwa
w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
w Polsce
Objętość: s. 334
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-589-1
Cena detaliczna: 26 zł
Nr.kat..�.1.5.4�.

Przedmiotem rozprawy są prawno-finansowe aspekty polityki państwa 
w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, w szczegól-
ności w odniesieniu do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej za 
lata 2007-2013 obejmującej swym zakresem rolnictwo i rozwój obszarów 
wiejskich. Publikacja została wzbogacona wykazem źródeł prawa, aktami 
prawnymi UE, umowami międzynarodowymi, aktami prawnymi prawa 
polskiego.i.orzecznictwem.

Autor: Marek Maciejczak
Tytuł: Intencjonalność i znaczenie językowe
Objętość: s. 190
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.98-78-8�-7072-605-8
Cena detaliczna: 20 zł
Nr.kat..�.1.5.45.
Tytuł prac zebranych w niniejszej publikacji wyznacza 

problematykę rozważań. Zasadnicze problemy to intencjonalność, percep-
cja jako źródło wiedzy, znaczenie językowe, prawda.
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Autor: (red.) Zbigniew Łepko, Ryszard Sadowski
Tytuł: A Humanist Approach
to Sustainable Development

Objętość: s. 235
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-620-1

Cena detaliczna: 14 zł
Nr.kat..�.1.5.46.

Publikacja porusza kwestie związane ze zrównoważoną relacją człowieka 
i przyrody. Całość w języku angielskim. 

Autor: (red.) Adam Świeżyński
Tytuł: Philosophy of Nature Today

Objętość: s. 198
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-625-6

Cena detaliczna: 14 zł
Nr.kat..�.1.5.47.

Książka zawiera podstawy współczesnej filozofii przy-
rody. Całość w języku angielskim. 

Autor: Adam Świeżyński
Tytuł: The philosophy of human death

Objętość: s. 126
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-6�6-2

Cena detaliczna: 10 zł
Nr.kat..�.1.5.50.

Podręcznik o filozofii ludzkiej śmierci. Całość w języku 
angielskim.
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Autor: (red.) Adam Świeżyński
Tytuł: Knowledge and Values
Objętość: s. 190
Format: A-5
Oprawa: miękka
ISBN.978-8�-7072-746-8
Rok.wydania:.2011
Cena detaliczna: 14 zł

 Autorzy tekstów, wykładowcy Katedry Filozofii Przyrody Instytutu Filo-
zofii UKSW, rozważają różne aspekty połączenia wiedzy i wartości w na-
uce. Przedmiotem zainteresowania autorów są m.in. takie zagadnienia jak: 
źródło i istota życia, początek wszechświata, relacje między naukami fi-
zyczno-przyrodniczymi a teologią czy filozofią medycyny.

Autor: (red.) Wanda Zagórska, Dariusz Buksik,
Jan Cieciuch
Tytuł: Axiological Aspects of Development in Youth
Objętość: s. 162
Format:.B-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-658-4
Cena detaliczna: 12 zł
Nr.kat..�.1.5.51.

Aksjologiczne aspekty rozwoju młodzieży. Książka w całości w języku an-
gielskim.

Autor: (red.) Anna Matczak
Tytuł: Determinants of social
and emotional competencies
Objętość: s. 154
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-660-7
Cena detaliczna: 12 zł
Nr.kat..�.1.5.52.

Uwarunkowania socjalne i emocjonalne kompetencji. Książka w całości 
w języku angielskim.
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Autor: Jarosław Kukowski
Tytuł: Filozofia (w) fizyce

Objętość: s. 222
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-624-9

Cena detaliczna: 18 zł
Nr.kat..�.1.5.48.

Obszerne studium zawiera ciekawą analizę w ramach 
filozofii fizyki i fizyki relatywistycznej.

Autor: (red.) Adam Świeżyński
Tytuł: Przyrodoznawstwo – Filozofia – Teologia

Objętość: s. 254
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-641-6

Cena detaliczna: 23 zł
Nr.kat..�.1.5.49.

Zebrane w publikacji prace prezentują różnorodne 
spojrzenie na elementy dziejów dialogu między naukami przyrodniczymi, 
filozofią i teologią, a także własne poszukiwania autorów dotyczące współ-
czesnych aspektów tej problematyki.

Autor: (red.) Artur Andrzejuk, Michał Zembrzuski
Tytuł: Opera philosophorum Medii Aevii

tom 9, fasc. 1
Objętość: s. 261

Format:.B-5
Oprawa:.broszura

ISBN.978-8�-7072-665-2
Cena detaliczna: 22 zł

Nr.kat..�.1.5.5�.
Pierwszy zeszyt tomu 9, poświęcony Tomaszowi z Akwinu „Opuscula”.
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Autor: (red.) Artur Andrzejuk
Tytuł: Opera Philosophorum Medii Aevii
tom 9, fasc. 2
Objętość: s. 253
Format:.B-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-669-0
Cena detaliczna: 22 zł
Nr.kat..�.1.5.54.

Drugi zeszyt tomu 9, poświęcony Tomaszowi z Akwinu „Opuscula”.

Autor: (red.) Artur Andrzejuk, Michał Zembrzuski
Tytuł: Opera Philosophorum Medii Aevii tom.10
Objętość: s. 264
Format:.B-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-770-�
Rok.wydania:.2011
Cena detaliczna: 22 zł
Tytuł tomu: Mieczysław Gogacz „Historia filozofii. W 

poszukiwaniu realizmu”. Zbiór artykułów prof. Mieczysława Gogacza, 
które powstały w latach 1956-1996.

Autor: (red.) Grzegorz Bugajak, Jacek Tomczyk
Tytuł: Swoistość człowieka? Rozumność
Objętość: s. 166
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-667-6
Cena detaliczna: 18 zł
Nr.kat..�.1.5.55.
Czy istnieją swoiste cechy ludzkie, przysługujące czło-

wiekowi i tylko jemu? Jedną z takich cech wydaje się być rozumność. Jak 
jednak należy pojmować rozumność? Czy jest to inteligencja? racjonal-
ność? mądrość? I czy rzeczywiście jest ona swoista dla człowieka?
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Autor: Michał Latawiec
Tytuł: Analiza historyczna

ustawowych form ochrony przyrody w Polsce
Objętość: s. 173

Format:.B-5
Oprawa:.broszura

ISBN.978-8�-7072-741-�
Rok.wydania:.2011

Cena detaliczna: 19 zł
Do rąk czytelnika oddana zostaje książka mająca na celu usystematyzowa-
nie wiedzy o wszystkich formach ochrony przyrody. Po pierwsze, pozycja ta 
ma propagować ideę ochrony przyrody na drodze obejmowania ochroną kon-
kretnych obszarów, obiektów bądź gatunków. Dodatkowo, dążeniem autora 
jest przekazanie wiedzy o istocie poszczególnych form ochrony przyrody. Po 
drugie, chodzi o przedstawienie zmienności prawnych form ochrony przyro-
dy.uwarunkowanych.polskim.prawodawstwem.XX.i.XXI.wieku.

Autor: Adam Świeżyński
Tytuł: Filozofia cudu

Objętość: s. 388
Format:.B-5

Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-7�5-2

Rok.wydania:.2012
Cena detaliczna: 29 zł

Niniejsza praca jest efektem dążenia do teoretycznego zgłębienia proble-
matyki zdarzenia cudownego i stanowi próbę zaprezentowania zagadnienia 
cudu w ujęciu filozoficznym.

Autor: (red.) Tadeusz Klimski, Izabella Andrzejuk
Tytuł: Filozofia i mistyka. Wokół myśli

Mieczysława Gogacza
Objętość: s. 262

Format: A-5
Oprawa:.broszura

ISBN.978-8�-7072-740-6
Rok.wydania:.2012

Cena detaliczna: 19 zł
Zbiór tekstów inspirowanych myślą filozoficzną prof. Mieczysława Goga-
cza, której centrum stanowi człowiek jako osoba pozostająca w relacji do 
innych bytów oraz do wytworów człowieka. Autorzy referatów poruszają 
zagadnienia związane z historią filozofii, metafizyką, antropologią, etyką, 
pedagogiką czy ascetyką.
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Logika

Autor: Edward Nieznański
Tytuł: Sformalizowana ontologia orientacji klasycznej
Objętość: s. 124
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-4�9-9
Cena detaliczna: 13 zł
Nr.kat..�.1.6.11.
Formalizacja może być przekładem tekstu z języka 

naturalnego na symboliczny. Żeby jednak myśl klasyczną wyrazić języ-
kiem sformalizowanym, trzeba mieć świadomość licznych zabiegów in-
terpretacyjnych. Autor podejmuje się pierwszej próby takiej interpretacji 
klasycznych inspiracji, by zachęcić kontynuatorów do formalno-logicz-
nych analiz tradycyjnego materiału filozoficznego, w celu wydobycia tre-
ści cennych i prawdziwych.

Autor: (red.) Jan Krokos, Kordula Świętorzecka,
Roman Tomanek
Tytuł: W kierunku filozofii klasycznej. Inspiracje
i kontynuacje
Objętość: s. 572
Format:.B-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-512-9
Cena detaliczna: 25 zł
Nr.kat..�.1.6.12.

Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Edwardowi Nieznańskiemu 
w 70. rocznicę urodzin. Publikacja składa się z szeregu artykułów uporząd-
kowanych w dziewięciu działach: Logika w służbie filozofii bytu i pozna-
nia, Niesprzeczność bytu w ramach filozofii klasycznej, O istnieniu i istocie 
Boga, O człowieku jego naturze i wartościach, Źródła granice i kryteria 
poznania, Filozofia kultury, Filozofia matematyki, Z historii logiki, Z za-
gadnień metodologii.
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Autor: Edward Nieznański, Kordula Świętorzecka,
Roman Tomanek

Tytuł: U podstaw analizy filozoficznego dyskursu
Objętość: s. 274

Format:.B-5
Oprawa:.broszura

ISBN.978-8�-7072-616-4
Cena detaliczna: 19 zł

Na.kat..�.16.1�.
Autorzy próbują badać podstawy analizy dyskursu filozoficznego: analizę 
logiczną i rozbiór za pomocą aparatury logicznej na konkretnych przykła-
dach wypowiedzi filozoficznych zaczerpniętych z Historii Filozofii Włady-
sława Tatarkiewicza (PWN).

Autor: Kazimierz Pawłowski
Tytuł: Zarys logiki

Objętość: s. 199
Format; A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-712-�

Rok.wydania:.2012
Cena detaliczna: 18 zł

Skrypt.dla.studentów.kierunków.humanistycznych.

Psychologia

Autor: (red.) Alicja Grochowska 
Tytuł: Wokół psychologii osobowości 

Objętość: s. 196 
Format: A-5 

Oprawa:.broszura.
ISBN.8�-7072-215-6.

Cena detaliczna: 23 zł 
Nr.kat..�.2.10..

Księga Pamiątkowa poświęcona prof. Stanisławowi 
Siekowi. Praca przedstawia sylwetkę St. Sieka jako psychologa, nauczycie-
la, wychowawcę, kolegę, przyjaciela, podaje tytuły jego najważniejszych 
publikacji.
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Autor: Romuald Jaworski
Tytuł: Harmonia i konflikty
Objętość: s. 498
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-416-7
Cena detaliczna: 25 zł
Nr.kat..�.2.14.
Publikacja ta jest już drugim wydaniem książki o tym 

samym tytule z 2004 roku. Problematyka tej pracy skupia się wokół zagad-
nień wysiłków dążenia do harmonii, stanowiącej istotny wskaźnik dojrza-
łości osobowej i religijnej. Główny problem badawczy można sformułować 
w następujący sposób: Jakie są podstawowe wymiary psychologiczne har-
monii wewnętrznej i zewnętrznej u człowieka? Droga do harmonii prowa-
dzi przez konflikty.

Autor: Zdzisław Majchrzyk
Tytuł: Kiedy kobieta zabija
Objętość: s. 362
Format:.B-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-578-5
Cena detaliczna: 32 zł
Nr.kat..�.2.19.
Bogate studium poświęcone wiktymologicznym rela-

cjom w związku małżeńskim. Zawiera informacje o skrajnych zachowa-
niach agresywnych kobiet i motywach, jakimi się kierują. Praca wzbogaco-
na imponującą bibliografią.

Autor: Zdzisław Majchrzyk
Tytuł: Homicide in the family
Objętość: s. 394
Format:.B-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-6�1-7
Cena detaliczna: 22 zł
Nr.kat..�.2.24.
Książka jest monografią poświęconą zagadnieniom 

przestępstw ze szczególną uwagą skierowaną na przestępstwa dokonywane 
w rodzinie. Całość w języku angielskim. 
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Autor: Monika Mynarska
Tytuł: Individual Fertility Choices in Poland

Objętość: s. 214
Format:.B-5

Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-619-5

Cena detaliczna: 14 zł
Nr.kat..�.2.22.

Książka obejmuje zagadnienia związane z podejmowa-
niem decyzji o rodzicielstwie. W całości w języku angielskim.

Autor: (red.) Agata Błachnio, Aneta Przepiórka,
Tomasz Rowiński

Tytuł: Internet in Psychological Research
Objętość: s. 235

Format:.B-5
Oprawa:.broszura

ISBN.978-8�-7072-65�-9
Cena detaliczna: 16 zł

Nr.kat..�.2.24.
Publikacja dotyczy internetu w psychologii. Całość w języku angielskim.

Autor: Stanisław Tokarski
Tytuł: Obraz Boga a dojrzałość osobowościowa

Objętość: s. 622
Format:.B-5

Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-666-9
Cena detaliczna: 39.99 zł

Nr.kat..�.2.26.
Przedstawione w publikacji dylematy stawiają dwa py-
tania badawcze: o rolę religijności w procesie dojrzewania osobowościo-
wego i o rolę więzi z rodzicami w kształtowaniu obrazu Boga.
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Autor: Jan Terelak
Tytuł: Człowiek w sytuacji pracy
w okresie ponowoczesności
Objętość: s. 528
Format:.B-5
Oprawa:.twarda
ISBN.978-8�-7072-676-8
Cena detaliczna: 48 zł
Nr.kat..�.2.27.

Szeroki wachlarz poruszanych w książce zagadnień dokonuje się w per-
spektywie najnowszych trendów rozwoju nie tylko współczesnej psycholo-
gii, ale także ergonomii robotyki, medycyny, ekonomii, nauk o zarządzaniu 
zasobami ludzkimi, filozofii itd. Sprawia to, że czytelnik dostaje do rąk 
opracowanie intelektualnie pogłębione i systemowo wszechstronne.

Autor: Katarzyna Knopp
Tytuł: Inteligencja emocjonalna
oraz możliwości jej rozwijania u dzieci i młodzieży
Objętość: s. 146
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-618-8
Cena detaliczna: 16 zł
Nr.kat..�.2.2�.

Podjęcie przez autorkę naukowych analiz dotyczących inteligencji emocjo-
nalnej jest nie tylko odpowiedzią na rosnące zainteresowanie tą problema-
tyką. Jest także bardzo potrzebną próbą systematyzacji i doprecyzowania 
zakresów pojęć wiążących się z omawianym zagadnieniem.
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Autor: (red.) Jacek Zabłocki, Wojciech Brejnak
Tytuł: Emocjonalno-społeczne uwarunkowania

dojrzałości szkolnej
Objętość: s. 228

Format: A-5
Oprawa:.broszura

ISBN.978-8�-7072-511-2
Rok.wydania:.2008

Cena detaliczna: 18 zł 
Emocjonalno-społeczne uwarunkowania dojrzałości szkolnej to kolejne za-
gadnienie, które jest podejmowane przez psychologów i pedagogów, po-
chylających się nad dzieckiem wkraczającym w mury szkolne po to, by te 
uwarunkowania poznać i dziecku pomóc. W publikacji psychologowie 
i pedagodzy starają się uogólnić rezultaty swych badań budując mniej lub 
bardziej zaawansowane teorie.

Autor: (red.) Henryk Gasiul,
Emilia Wrocławska-Warchala

Tytuł: Osobowość i religia
Objętość: s. 490

Format:.B-5
Oprawa:.broszura

ISBN.978-8�-7072-592-1
Rok.wydania:.2009

Cena detaliczna: 31 zł
Jak uchwycić i opisać relację między indywidualnością a szeroko rozumianą 
religijnością? Opracowanie będące zbiorem artykułów stara się odpowie-
dzieć na to pytanie. Autorzy analizują szeroko pojęte związki pomiędzy oso-
bowością a religią. Praca jest w całości dwujęzyczna: polsko-angielska.

Autor: Sławomir Ślaski
Tytuł: Motywacyjno-osobowościowe wyznaczniki 

zachowań transgresyjnych i ochronnych
Objętość: s. 372

Format: A-5
Oprawa:.broszura

ISBN.978-8�-7072-764-2
Rok.wydania:.2012

Cena.detaliczna:
Przedmiotem pracy jest empiryczna weryfikacja koncepcji transgresyjnej 
człowieka autorstwa Józefa Kozieleckiego. Na podstawie przeprowadzo-
nych badań stwierdzono różnice w przejawianiu transgresji u kobiet (etycz-
ną i rodzinną) i mężczyzn (zawodową i materialną).
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Serie

Studia z psychologii

Nr.kat..�.�.

T.�:.Badania nad zmianami osobowości młodzieży męskiej i żeńskiej pod-
dawanej intensywnemu oddziaływaniu katolickiej formacji religijnej..
Red..Stanisław Siek, ks. Władysław Nowicki. 

Cena detaliczna: 3 zł 

T.4:.Krystyna Ostrowska:. Znaczenie systemu wartości w etiologii za-
chowań dewiacyjnych; taż: Rezygnacja i atakujące ustosunkowania 
wobec sytuacji zadaniowych wynikających ze społecznego funkcjo-
nowania jednostki;. Elwira Kosnarewicz, Teresa Rzepa, Andrzej 
Kosnarewicz:.Sytuacje zewnętrznie frustrujące podmiot taktyki po-
stępowania;.Aleksandra Szymanowska:.Psychospołeczne uwarun-
kowania pojęcia sensu życia;. Ewa Bruszewska: System wartości 
u dzieci w późnym wieku szkolnym i możliwości jego realizacji; Jo-
lanta Adelt:. Postawy społeczno-moralne (w ujęciu L. Kohlberga) 
jako uwarunkowania zachowań dewiacyjnych dziewcząt Młodzieżo-
wego Ośrodka Wychowawczego. 

Cena detaliczna: 3 zł

T.5:.Jan Bielecki:.Wprowadzenie do badania testem Lüschera;.Jan Bielec-
ki:.Próba oceny elementów trafności diagnostycznej testu Lüschera;.
Alicja Grochowska:. Metoda analizy wybranych zabiegów prania 
mózgu stosowanych przez Niemców wobec ludności żydowskiej w War-
szawie w latach 1939-1945;.Sławomir Ślaski:.Opis metody „studium 
przypadku”;. Maria Ryś:. Wpływ dzieciństwa na dynamikę bliskości 
małżeńskiej;.Iwona M. Marcysiak:.Oralne, analne i falliczne struktury 
charakterów matek a ich postawy rodzicielskie;.Jan Terelak, Joanna 
Adamik:.Spostrzeganie własnej sytuacji stresowej związanej z bezro-
bociem a poziom neurotyczności;.Piotr Olaf Żylicz:.Kryzysy moralne 
i trudności ich psychologicznej oceny;.Monika Dziaczkowska:.Zestaw 
ćwiczeń opartych na psychologii zorientowanej na proces Arnolda 
Mindella;.Dariusz Śleszyński:.Przełom ku życiu. Psychologia fenome-
nologiczna i egzystencjalna w działaniu i praktyce terapeutycznej..

Cena detaliczna: 8 zł

T.6:.Krzysztof Hirszel:.Motywacja wyboru studiów;.Andrzej Strzałecki:.
Motywacje wyboru kariery naukowej;.Piotr O. Żylicz:.Wartości w ro-
zumieniu młodzieży;.Andrzej Jakubik:.Promocja zdrowia psychicz-
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nego a bezrobocie;.Anna Jachnis, Zdzisław Kobos:.Zarządzanie za-
sobami ludzkimi – cel, funkcja, metody;.Józef Placha:.Miejsce osoby 
niepełnosprawnej w nowych warunkach ekonomiczno-społecznych 
kraju (refleksja pedagogiczna); Romuald Jaworski:. Nowe pytania 
w psychologii religii;.Zdzisław Kobos, Anna Jachnis:.Problemy psy-
chologii pracy w gospodarce rynkowej;.Piotr O. Żylicz:.Moralność 
w procesie samoaktualizacji – koncepcja A. H. Maslowa;.Sławomir 
Ślaski:. Charakterystyka modeli i teorii alkoholizmu występujących 
w Polsce (przegląd historyczny); Stefan Dąbrowski, Sławomir Śla-
ski:. Program edukacyjny dla młodocianych więźniów zagrożonych 
alkoholizmem.

Cena detaliczna: 8 zł

T.7:.Ewa Czupała:.Utrata pracy jako wydarzenie traumatyzujące i wyzwa-
nie rozwojowe;.Agata Chudzicka:.Pesymizm jako wyraz bezradności 
i źródło siły w świetle wypowiedzi osób bezrobotnych;.Jan Terelak:.
Stres bezrobocia a poziom lęku i agresji;.Anna Jachnis i Jan Terelak:.
Lokalizacja poczucia kontroli a stres bezrobocia;. Zdzisław Kobos:.
Hierarchia wartości bezrobotnej młodzieży;. Stanisław Siek, Iwona 
M. Marcysiak:.Poziom lęku i stresu nauczycielek zagrożonych bezro-
bociem;.Andrzej Eliasz:.Indywidualne różnice w zakresie reakcji na 
stres bezrobocia;. Jan Tylka:. Psychospołeczne aspekty powrotu do 
pracy osób z chorobami układu krążenia;.Augustyn Bańka:.Patologia 
moralna profesjonalizmu jako przyczyna oraz konsekwencja bezrobo-
cia;.Andrzej Strzałecki:.Styl twórczego zachowania: model ogólny 
i jego zastosowania;.Jolanta Stypułkowska:.Niektóre osobowościo-
we determinanty myślenia twórczego u dzieci i młodzieży;.Anna Mat-
czak:. Styl poznawczy a efektywność treningu myślenia twórczego;.
Aleksandra Tokarz:.Wstępna korekta modelu autonomicznej motywa-
cji poznawczej;.Alicja Grochowska:.Poczucie humoru jako cecha lu-
dzi twórczych;.Anna Błotniak:.Osobowościowe wyznaczniki twórczej 
działalności w biznesie;.Stanisław Siek:.Możliwości badania prania 
mózgu w różnych dziedzinach życia;.Kazimierz J. Zabłocki:.Elementy 
indoktrynacji w uspołecznianiu;.Alicja Grochowska:.Elementy prania 
mózgu stosowane przez Niemców wobec ludności żydowskiej podczas 
Holocaustu;.Jan Terelak:.Psychologiczne reakcje na metody „manipu-
lowania ludzkim zachowaniem” w warunkach wojny;.Andrzej Jaku-
bik:.Mit osobowości pogranicznej;.Dariusz Śleszyński:.Uaktywnienie 
i poznanie siebie;.Elżbieta Stojanowska:.Obraz własnej osoby w auto-
prezentacji prywatnej i publicznej młodzieży szkolnej. Badania własne;.
Piotr O. Żylicz:.Rozwój ego w ujęciu Jane Loevinger..

Cena detaliczna: 14 zł
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T.8:.Anna Matczak:.Kwestionariusz Kompetencji Społecznych;.Jan F. Te-
relak, Anna K. Gumkowska:.Poczucie koherencji a palenie sytuacyjne 
u studentów;.Stanisław Tokarski:.Rozwój religijności u osób uczestni-
czących we wspólnotach neokatechumenalnych;.Iwona M. Marcysiak:.
Zainteresowania jako cechy osobowości;. Sławomir Ślaski:. Przegląd 
badań nad czynnikami warunkującymi efektywność leczenia osób uza-
leżnionych od alkoholu;.Piotr O. Żylicz, Marta Wieczorek:.Donelsona 
Forsytha taksonomia orientacji moralnych;. Dariusz Śleszyński:.
O przejawach czasu w podmiotowej strukturze Ja.

Cena detaliczna: 13 zł
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4. Nauki historyczno-społeczne

Historia

Autor: ks. Marian Banaszak
Tytuł: Historia Kościoła katolickiego, t..2

Objętość: s. 384
Format:.B-5

Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-5�5-8

Cena detaliczna: 21 zł
Nr.kat..4.2.12.

Drugie, poprawione wydanie. Tom obejmuje okres średniowiecza.

Autor: ks. Marian Banaszak
Tytuł: Historia Kościoła katolickiego, t..�

Objętość: s. 448
Format:.B-5

Oprawa:.broszura
Cena detaliczna: 4,50 zł

Nr.kat..4.2.14.
Trzeci. tom. Historii Kościoła katolickiego. Obejmuje 
czasy nowożytne 1758-1914.

Autor: ks. Marian Banaszak 
Tytuł: Historia Kościoła katolickiego, t..4

Objętość: s. 452 
Format:.B-5.

Oprawa:.broszura
Cena detaliczna: 6,50 zł

Nr.kat..4.2.1.
Czwarty,.ostatni.tom.Historii Kościoła Katolickiego..
Dotyczy czasów najnowszych 1914-1978.
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Autor: ks. Józef Mandziuk
Tytuł: Historia Kościoła katolickiego na Śląsku, t..1,.cz..2
Objętość: s. 391
Format:.B-5
Oprawa: miękka
ISBN.8�-7072-�28-4
Cena detaliczna: 25 zł
Nr.kat..4.2.5.
Kolejna pozycja w serii Historia Kościoła katolickie-

go na Śląsku. Autor, profesor, wybitny znawca problematyki daje wszech-
stronny, doskonale udokumentowany obraz kształtowania się organizacji, 
kultury, mentalności, legalizacji Kościoła katolickiego na Śląsku w śred-
niowieczu. Jest to praca obfitująca w szczegóły, ale i dająca szeroką ocenę 
zjawisk historycznych i kościelnych na tle życia politycznego całej Euro-
py, a zwłaszcza wydarzeń bezpośrednio i pośrednio związanych z dzieja-
mi Śląska. Napisana jest językiem komunikatywnym, niekiedy anegdo-
tycznym, którym dla urozmaicenia i „oddechu” od wydarzeń wielkich 
autor przedstawia epizody budzące kiedyś wielkie emocje, a nawet kon-
flikty zbrojne, ale teraz należące do wydarzeń raczej zabawnych (np. woj-
na pisana). Użytkową wartość książki poszerzają indeks geograficzny 
i.osobowy..

Autor: ks. Józef Mandziuk
Tytuł: Historia Kościoła katolickiego na Śląsku, t..1,.cz..�
Objętość: s. 470 + 3 mapy
Format:.B-5
Oprawa: miękka
ISBN.8�-7072-�72-1
Cena detaliczna: 26 zł
Nr.kat..4.2.6.
Kolejny tom historii Kościoła katolickiego na Śląsku, 

obejmujący głównie jesień średniowiecza (1417-1482) i rządy biskupów 
renesansowych. (1482-1520). Tom otwiera bardzo szczegółowo opraco-
wany obraz sztuki sakralnej gotyckiej na Śląsku od pierwszych budowli 
gotyckich w XIII wieku do gotyku schyłkowego w XV w. Następnie autor 
przedstawia historię Kościoła śląskiego w okresie 1417-1482 w perspek-
tywie politycznej, religijnej, obyczajowej, zakonnej, liturgicznej, oświa-
towej itd. Książka niezbędna jako źródło wiedzy o ówczesnym Kościele 
we wszystkich aspektach jego życia i działalności.
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Autor: ks. Józef Mandziuk
Tytuł: Historia Kościoła katolickiego na Śląsku, t..�,.cz..1

Objętość: s. 499 + mapy
Format:.B-5

Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-455-9

Cena detaliczna: 26 zł
Nr.kat..4.2.8.

Kolejny tom monografii Kościoła katolickiego na Ślą-
sku przedstawiający czasy nowożytne. Opracowanie uwzględnia działal-
ność kulturalną i społeczną Kościoła katolickiego, jego życie liturgiczne 
i wewnętrzno-ascetyczne. W książce znajdują się tabele prezentujące różne 
statystyki oraz mapy obrazujące rozmieszczenie klasztorów na Śląsku.

Autor: ks. Józef Mandziuk
Tytuł: Historia Kościoła katolickiego na Śląsku, t..�,.cz..2 

Objętość: s. 619
Format:.B-5

Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-500-6

Cena detaliczna: 34 zł
Nr.kat..4.2.9.

Monografia milenijna Kościoła śląskiego. Zawartość 
tomu obejmuje czasy nowożytne, lata 1845-1887.

Autor: ks. Józef Mandziuk
Tytuł: Historia Kościoła katolickiego na Śląsku, t..�,.cz..�

Objętość: s. 468
Format:.B-5

Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-57�-2

Cena detaliczna: 28 zł
Nr.kat..4.2.1�.

Tom obejmuje czasy nowożytne. Lata 1887-1914.
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Autor: ks. Józef Mandziuk
Tytuł: Historia Kościoła katolickiego na Śląsku,.t..�,.cz..4
Objętość: s. 495 + mapa
Format:.B-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-612-6
Cena detaliczna: 26 zł
Nr.kat..4.2.15
Kolejna część tomu III, który opisuje czasy nowożytne. 

Tym razem wzięte są pod uwagę lata 1914-1945.

Autor: Józef Mandziuk
Tytuł: Historia Kościoła katolickiego na Śląsku, t..4,.cz..1.
Czasy najnowsze
Objętość: s. 622
Format:.B-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-720-8
Rok.wydania:.201�
Cena: 38 zł

Tom obejmuje czasy najnowsze, lata 1945-1956 w archidiecezji wrocław-
skiej w jej granicach z 1945 roku.

Autor: Maciej Matraś
Tytuł: Polskie organizacje we Francji
Objętość: s. 271
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-249-0
Cena detaliczna: 24 zł
Nr.kat..4.2.�.
Obraz masowej emigracji z terenów polskich w latach 

międzywojennych, związane z tym problemy bytowe, prawne, kulturalne, 
organizacyjne, religijne.
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Autor: Marcin Drewicz
Tytuł: Prawo o wywłaszczeniu ziemian w Polsce

w latach 1919-1952
Objętość: s. 236

Format:.B-5
Oprawa:.broszura

ISBN.978-8�-7072-447-7
Cena detaliczna: 21 zł

Nr.kat..4.2.7.
Publikacja porusza aspekty prawa o wywłaszczeniu ziemian i likwidacji 
większych majątków ziemskich w Polsce w latach 1919-1952 jako czynni-
ku zmiany społecznej. Książka zawiera wykaz imienny nieruchomości 
ziemskich podlegających wykupowi przymusowemu na lata 1926-1939.

Autor: ks. Henryk Skorowski SDB
Tytuł: Kościół a polskie spory okresu transformacji

Objętość: s. 287
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-5�7-2

Cena detaliczna: 25 zł
Nr.kat..4.2.11.

Publikacja jest próbą odpowiedzi na pytanie, jakie sta-
nowisko zajmuje Kościół wobec dokonujących się w Polsce przemian 
w różnych płaszczyznach naszego życia: politycznej, społecznej, gospo-
darczej i kulturowej.

Autor: Jan Piskurewicz
Tytuł: Z ziemi włoskiej dla Polski

Objętość: s. 311
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-727-7

Rok.wydania:.2012
Cena detaliczna: 24 zł

Studium życia i działalności Artura Wołyńskiego, wiel-
ce ciekawej, choć wciąż mało znanej postaci – powstańca styczniowego, 
uczonego, publicysty, aktywnego działacza emigracyjnego, współtwórcy 
Akademii Adama Mickiewicza w Bolonii oraz Biblioteki Polskiej i Muze-
um Mikołaja Kopernika w Rzymie. Cennym uzupełnieniem książki jest 
dziennik Wołyńskiego z lat 1882-1883.
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Autor: (red.) ks. Waldemar Gliński
Tytuł: Lux ex Silesia
Objętość: s. 832
Format:.B-5
Oprawa:.twarda
ISBN.978-8�-7072-798-5
Rok.wydania.201�
Cena: 60 zł
Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. Józefowi 

Mandziukowi w 70. rocznicę urodzin.

Historia sztuki

Autor: Jan Wojciechowski
Tytuł: Nowoczesność/ponowoczesność.
Fenomen i wyzwanie
Objętość: s. 144
Format: A-5 poziomy
Oprawa:.broszura

ISBN.978-8�-7072-556-�
Cena detaliczna: 12 zł
Nr.kat..1.1.27.

Zbiór referatów próbujących odczytać ideowe założenia i kulturowe kontu-
ry świata, w którym żyjemy i który tworzymy. Książka wzbogacona jest 
zdjęciami z wystawy „Nowoczesność/ponowoczesność”, przybliżającej 
duchowy wymiar sztuki współczesnej.

Seria

Autor: (red.) ks. Janusz St. Pasierb
Tytuł: Ikonografia nowożytnej sztuki kościelnej w Polsce
Nr.kat..4.�.10..
T. 1:.Małgorzata Biernacka, Tomasz Dziubecki, Hanna Graczyk:.Ma-
ryja Matka Chrystusa. (Niepokalane Poczęcie–Dzieciństwo Maryi–Zwia-
stowanie–Nawiedzenie). 

Cena detaliczna: 3 zł

T. 2:.Krystyna S. Moisan, Beata Szafraniec:.Maryja Orędowniczka wier-
nych. (Matka Boska w płaszczu opiekuńczym–Matka Boska Różańcowa–Mat-
ka Boska Szkaplerzna–Matka Boska Pocieszenia–Matka Boska Łaskawa). 

Cena detaliczna: 3 zł 
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Autor: (red.) Katarzyna Chrudzimska-Uhera,
Bartłomiej Gutowski

Tytuł: Rzeźba w architekturze
Objętość: s. 226

Format: A-5
Oprawa:.broszura

ISBN.978-8�-7072-515-0
Cena detaliczna: 18 zł

Nr.kat..4.�.12.
Teksty składające się na książkę pozwoliły na wieloaspektowe ukazanie 
złożoności zagadnienia relacji między rzeźbą a architekturą. Rozważania 
skupiły się na współczesności.

Autor: (red.) Anna S. Czyż, Bartłomiej Gutowski
Tytuł: Sztuka cmentarzy w XIX i XX wieku

Objętość: s. 352
Format:.B-5

Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-626-�

Cena detaliczna: 31 zł
Nr.kat..4.�.15.

W publikacji znajdziemy teksty ukazujące wieloaspek-
towość problematyki sztuki cmentarnej, ujmujące zjawisko artystycznego 
funkcjonowania cmentarza w możliwie różnorodnym kontekście.

Autor: Małgorzata Wrześniak
Tytuł: Roma Sancta Fiorenca Bella

Objętość: s. 280
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-615-7

Cena detaliczna: 23 zł
Nr.kat..4.�.14.

Podtytuł: Dzieła sztuki w diariuszach polskich podróżni-
ków do Włoch w XVI i XVII wieku. Przedstawione opracowanie jest próbą 
odpowiedzi na pytanie o sposób podejścia do dzieła sztuki, reakcji na dzieło 
plastyczne, architekturę, urbanistykę oraz wydarzenia z nimi związane, przez 
polskiego podróżnika do Włoch w XVI i XVII stuleciu. Materiał źródłowy 
stanowią pisma o charakterze pamiętnikarskim.
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Autor: (red.) Małgorzata Wrześniak
Tytuł: Homo creator et receptor artium
Objętość: s. 372 + 112 foto
Format:.B-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-654-6
Cena detaliczna: 30 zł
Nr.kat..4.�.16.
Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. Stanisławowi 

Kobielusowi. Praca zbiorowa z zakresu historii sztuki opatrzona ponad setką 
zdjęć.

Autor: (red.) Małgorzata Wrześniak
Tytuł: Iter Italicum
Objętość: s. 441
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-615-7
Rok.wydania:.2011
Cena z VAT: 30 zł
Dwujęzyczna publikacja, która zawiera teksty dotyczące 

problematyki podróży do Italii w XVI-XIX stuleciach.

Muzykologia

Autor: Jerzy Pikulik
Tytuł: Śpiewy Alleluja o Świętych
Objętość: s. 295
Format:.B-5
Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-046-�
Cena detaliczna: 9 zł
Nr.kat..4.4.1.
W historii muzyki sakralnej śpiewy Alleluja zajmują 

poczesne miejsce. Publikacja zawiera tylko te utwory, których nie 
uwzględnia K. H. Schlager oraz Edycja watykańska z 1908 r. Analiza 
koncentruje się głównie na problemach muzycznych. Przyjęta jest obowią-
zująca dzisiaj pisownia łacińska i współczesne wymogi edytorskie. Melo-
die mają notację punktową, umieszczone są na pięciolinii bez kluczy.
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Autor: Jerzy Pikulik
Tytuł: Polskie graduały średniowieczne

Objętość: s. 456
Format:.B-5

Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-194-X
Cena detaliczna: 25 zł

Nr.kat..4.4.2.
Prezentacja manuskryptów, które zostały napisane przed 
1570 r. Materiał uporządkowany jest według zawartości graduałów: pro-
prium de tempore,. proprium de sanctis, commune sanctorum, commune 
Beatae Mariae Virginia, Missae votivae, Miscellanea. Zebrany materiał 
źródłowy pochodzi z 92 graduałów. Autor podaje dokładny wykaz i opis 
źródeł, przejrzystą ikonografię. Monografia daje pojęcie o bogactwie reper-
tuarowym liturgii mszalnej w polskim średniowieczu i jej znaczeniu dla 
całokształtu kultury europejskiej.

Autor: ks. Piotr Wiśniewski
Tytuł: Śpiewy mandatum

w polskich drukach muzyczno-liturgicznych XVII w.
Objętość: s. 134

Format:.B-5
Oprawa:.broszura

ISBN.978-8�-7072-51�-6
Cena detaliczna: 18 zł

Nr.kat..4.4.�.
Monografia wielkoczwartkowego obrzędu umywania nóg. Publikacja 
wyjaśnia znaczenie ceremonii oraz w pewnej mierze podaje w wątpli-
wość istniejące przekonanie, że po Soborze Trydenckim nastąpiła ścisła 
unifikacja liturgii. Wymienione osiągnięcia każą polecić studia nad Man-
datum nie tylko muzykologom-choralistom, ale także historykom liturgii 
w.Polsce.
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Autor: (red.) S. Dąbek, C. Grajewski,
Z. Kołodziejczak, K. Niegowski
Tytuł: Sanctissima Trinitas et Musica
Objętość: s. 272
Format:.B-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-677-5
Cena detaliczna: 24 zł
Nr.kat..4.4.4.

W tłumaczeniu tytuł brzmi: „Trójca Święta i Jej poświęcona muzyka: cho-
rałowa, wielogłosowa, instrumentalna”. Kultura, także muzyczna, ma swój 
religijny wymiar. Wprawdzie między wiarą i kulturą istnieje różnica, to 
jednak obie współegzystują ze sobą.

Patrologia

Seria

Pisma starochrześcijańskich pisarzy
Nr.kat..4.5.10.
T..5�:.Komodian:.Poezje

Cena detaliczna: 3 zł
T..66:.Salwian z Marsylii:.Dzieła wszystkie

Cena detaliczna: 26 zł
T..67:.Beda Czcigodny: Komentarz do Listu Jakuba

Cena detaliczna: 17 zł
Autor: Leszek Misiarczyk
Tytuł: Justyn Męczennik 1 i 2 Apologia
Objętość: s. 347
Format:.B-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-7�2-1
Rok.wydania:.2012
Cena detaliczna: 28 zł
Justyn „filozof i męczennik”, należy bez wątpienia do 

największych pisarzy chrześcijańskich II wieku. Według Euzebiusza z Ce-
zarei, Justyn był autorem kilkudziesięciu pism, w tym licznych apologii 
skierowanych do różnych adresatów, które niestety nie dotarły do naszych 
czasów. Pisma, które zachowały się to 1 i 2 Apologia.oraz.Dialog z Żydem 
Tryfonem.
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Studia Antiquitatis Christianae
Nr.kat..4.5.11.
T..1�:.Judeochrześcijańskie elementy w literaturze patrystycznej 

Cena detaliczna: 8 zł
T..15:.Bóg Ojciec i przełom wieków w myśli patrystycznej

Cena detaliczna: 26 zł
T..16:.Życie monastyczne w pismach Szenutego z Atripe

Cena detaliczna: 21 zł
T..18:.Chrześcijanie w świecie późnego antyku

Cena detaliczna: 21 zł

Nauki społeczne

Autor: (red.) Agnieszka Szwajkajzer-Wołk,
Paweł Boryszewski

Tytuł: Kościół. Rodzina. Wychowanie
Objętość: s. 290

Format: A-5
Oprawa:.broszura

ISBN.8�-7072-117-6
Cena detaliczna: 17 zł

Nr.kat..4.6.4.
Zbiór artykułów dedykowany prof. socjologii religii Janinie Słowińskiej 
dla uczczenia jej 70. urodzin ma charakter wybitnie interdyscyplinarny. 
Rozprawy dzielą się na cztery części, których tytuły oddają ich tematykę: 
1. Posłanie chrześcijaństwa (artykuły między innymi W. Myszora, J. Ży-
cińskiego); 2. Z badań nad religijnością w Polsce i na Słowacji (artykuły 
m.in. P. Boryszewskiego, W. Światkiewicza); 3. Rodzina a przemiany 
społeczne (artykuł m.in. E. Stanuli, Skowrońskiego); 4. Wychowanie (ar-
tykuły m.in. J. Królikowskiej, A. Potockiego). W książce podana jest tak-
że szczegółowa biografia i bibliografia naukowa profesor Janiny Słowiń-
skiej. 
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Autor: Paweł Boryszewski
Tytuł: Duszpasterstwa ludzi pracy w latach 1973-1990
Objętość: s. 188
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-05�-6
Cena detaliczna: 8 zł
Nr.kat..4.6.1.
Studium socjologiczne. Jego podstawowym zadaniem 

jest ukazanie duszpasterstwa ludzi pracy rozumianych jako grupy społecz-
ne. Koncepcja badawcza obejmuje więc takie sprawy jak organizacja 
wewnętrzna duszpasterstwa ludzi pracy, szczególnie interesują autora 
członkowie – najważniejszy element grupy, ich charakterystyka demogra-
ficzno-społeczna, ich religijność i zainteresowania, więź członków z grupą, 
a także wpływ grupy na życie jej członków.

Autor: ks. Helmut Juros
Tytuł: Europejskie dylematy i paradygmaty
Objętość: s. 279
Format:.B-5
Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-269-5
Cena detaliczna: 24 zł
Nr.kat..4.6.7.
Inspiracją do napisania książki było przystąpienie Pol-

ski do Unii Europejskiej, kontekst przygotowań do referendum akcesyjne-
go. Niemniej bieżące spory polityczne są zaledwie dalekim tłem zawartych 
w niej treści. Refleksja autora sięga głębiej, dotyka płaszczyzny kulturowej. 
W tekstach powstałych w różnym czasie, mimo swej fascynacji Europą, 
autor wnikliwie odsłania dylematy obecne w kulturze europejskiej i wy-
trwale poszukuje jej paradygmatów.
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Autor: Janusz Balicki, Peter Stalker
Tytuł: Polityka imigracyjna i azylowa

Objętość: s. 359
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-40�-5

Cena detaliczna: 25 zł
Nr.kat..4.6.1�.

Wybrane kwestie związane z migracjami – ich przyczy-
nami,. kategoriami. imigrantów,. aspektem. ekonomicznym,. dokumentami.
Unii Europejskiej dotyczącymi polityki imigracyjnej, wielokulturowością 
i jej wpływem na procesy imigracyjne. Książka składa się z dziewięciu roz-
działów; na zakończenie każdego z nich dołączona jest wybrana literatura 
przedmiotu.

Autor: Janusz Odziemkowski
Tytuł: Międzynarodowe konflikty zbrojne

po drugiej wojnie światowej
Objętość: s. 352

Format: A-5
Oprawa:.broszura

ISBN.8�-7072-�74-8
Cena detaliczna: 24 zł

Nr.kat..4.6.16.
Autor omawia główne międzynarodowe konflikty zbrojne drugiej połowy 
ubiegłego wieku, które w istotny sposób wpływały na sytuację na świe-
cie, politykę supermocarstw, podziały, niebezpieczne zaostrzenie sytuacji 
politycznej i które dostarczały doświadczeń skłaniających do szukania 
nowych rozwiązań. Książka zaczyna się od powstania państwa Izrael 
i wojny izraelsko-arabskiej w 1948 r. i poprzez kryzys berliński, wojny 
w Korei, Wietnamie, na Półwyspie Indyjskim, w Afganistanie, na Falk-
landach, w Zatoce Perskiej, na Bałkanach doprowadzona jest do wojny 
z państwem Talibów. Do każdego rozdziału dołączona jest podstawowa 
bibliografia tematu.
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Autor: Radosław Zenderowski
Tytuł: Nad Tatrami błyska się...
Objętość: s. 588
Format:.B-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-460-�
Cena detaliczna: 35 zł
Nr.kat..4.6.18.
Podtytuł: Słowacka tożsamość narodowa w dyskursie 

politycznym w Republice Słowackiej (1989-2004). W pracy autor stawia 
sobie pytania: w jaki sposób po 1989 roku odczytywano, odtwarzano i kre-
owano słowacką tożsamość narodową w polityce oraz w jakiej mierze dys-
kusja o narodowej tożsamości prowadzi do pogłębienia podziałów socjo-
politycznych na Słowacji?

Autor: (red.) Tadeusz Klimski, Jerzy Niepsuj
Tytuł: Digitalizacja a rynek mediów w Polsce
Objętość: s. 208
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-482-5
Cena detaliczna: 16 zł
Nr.kat..4.6.22.
Pokłosie konferencji „Digitalizacja a rynek mediów 

elektronicznych w Polsce”, która odbyła się na UKSW przy współudziale 
Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego. Przedmiotem 
obrad były m.in. takie kwestie, jak relacja: człowiek – cyfrowe media elek-
troniczne – społeczeństwo informacyjne. Celem konferencji było poznanie 
najważniejszych aspektów cyfryzacji mediów elektronicznych w Polsce, 
prawnych, technicznych, społecznych, ekonomicznych, kulturowych i cy-
wilizacyjnych. Społeczeństwo powinno być zapoznane z tą problematyką 
i konsekwencjami, które w tym obszarze samo poniesie.
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Autor: ks. Jarosław Koral
Tytuł: Kulturowe aspekty polskiego bezrobocia

Objętość: s. 198
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-549-5

Cena detaliczna: 19 zł
Nr.kat..4.6.25.

Celem pracy jest wskazanie na pewne uwarunkowania 
kulturowe polskiego bezrobocia występujące na terenach ziem północnych 
i zachodnich. Ciekawa jest zależność między wielkością i jakością bezro-
bocia a kulturą danego regionu. Dla potrzeb zanalizowania problemu jako 
badane czynniki kulturotwórcze przyjęto tożsamość kulturową, specyfikę 
wychowawczą pegeerów oraz edukację.

Autor: ks. Władysław Majkowski, ks. Tadeusz Bąk
Tytuł: Kultura polska. Kierunki i dynamika zmian

Objętość: s. 183
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-528-7

Cena detaliczna: 12 zł
Nr.kat..4.6.26.

Publikacja prezentuje zmiany o charakterze globalnym, 
państwowym, regionalnym, a także zmiany instytucjonalne, modelu życia 
i zachodzące w systemie wartości grup i jednostek.

Autor: Maciej Jabłoński
Tytuł: Prawno-finansowe aspekty polityki państwa
w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

w Polsce
Objętość: s. 334

Format: A-5
Oprawa:.broszura

ISBN.978-8�-7072-589-1
Cena detaliczna: 26 zł

Nr.kat..�.1.5.4�.
Przedmiotem rozprawy są prawno-finansowe aspekty polityki państwa w za-
kresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, w szczególności w od-
niesieniu do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej za lata 2007-2013 
obejmującej swym zakresem rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich. Publikacja 
została wzbogacona wykazem źródeł prawa, aktami prawnymi UE, umowami 
międzynarodowymi, aktami prawnymi prawa polskiego i orzecznictwem.
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Autor: (red.) Sławomir H. Zaręba
Tytuł: Socjologia życia religijnego: tradycje badawcze
wobec zmiany kulturowej
Objętość: s. 390
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-599-0
Cena detaliczna: 32 zł
Nr.kat..4.6.29.

Książka jest pokłosiem konferencji o tym samym tytule, podczas której 
podjęto próbę scharakteryzowania stanu polskiej religijności w różnych jej 
wymiarach i przejawach. Chodzi o poznanie nowych trendów w socjologii 
religii i wpływu przemian cywilizacyjnych na życie religijne. 

Autor: (red.) Sławomir Zaręba
Tytuł: Rodzina – Religia – Społeczeństwo
Objętość: s. 244
Format:.B-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-646-1
Cena detaliczna: 28 zł
Nr.kat..4.6.�2.
Polacy 2009 w diagnozie socjologicznej. Zebrane w 

publikacji analizy statystyczne ukazują Polaków w wybranych obszarach 
ich funkcjonowania. Książka staje się znaczącym głosem w dyskusji na 
temat transformacji mentalnej Polaków.

Autor: (red.) Paweł Ruszkowski
Tytuł: Oblicza polskiego konserwatyzmu
Objętość: s. 192
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-609-6
Cena detaliczna: 22 zł
Nr.kat..4.6.��.
Książka pokazuje konserwatyzm w kontekście codzien-

nego życia zawodowego elit przemysłowych. Analizuje wzajemne relacje 
między systemem wartości a wyborami dokonywanymi przez menedżerów 
i liderów związkowych.
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Autor: Janusz Węgrzecki
Tytuł: Wpływ, autorytet, dominacja. Teorie władzy

i ich struktura
Objętość: s. 548

Format: A-5
Opraea:.broszura

ISBN.978-8�-7072-68�-6
Cena detaliczna: 36 zł

Nr.kat..4.6.�4.
Autor w publikacji udowadnia, że teorie władzy stają się zrozumiałe w kon-
tekście pojęć, koncepcji i stwierdzeń określonej teorii wiedzy, człowieka 
i społeczeństwa, udaje mu się zrekonstruować myśl pięciu ważnych współ-
czesnych filozofów.

Autor: Tadeusz Kamiński
Tytuł: Caritas i polityka

Objętość; s. 369
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-7�9-0

Rok.wydania:.2012
Cena detaliczna: 24 zł

Działalność różnorodnych podmiotów związanych z Koś-
ciołami, nakierowana na niesienie pomocy osobom potrzebującym jej 
w różnych wymiarach, stanowi nieodłączny – jak się wydaje – składnik 
obecności wspólnot wyznaniowych w życiu społecznym. Trudno wyobra-
zić sobie dzieje chrześcijaństwa bez praktykowania dobroczynności opartej 
na zasadzie miłości bliźniego i określanej mianem caritas.

Autor: (red.) Władysław Majkowski, Urszula Bejma
Tytuł: Emil Durkheim – badacz i inspirator

Objętość: s. 512
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-728-4

Rok.wydania:.2012
Cena detaliczna: 36 zł 

Publikacja jest pokłosiem międzynarodowej konferencji, 
zorganizowanej w Instytucie Socjologii UKSW z okazji 150. rocznicy urodzin 
Emila Durkheima. Zamieszczone w niej artykuły podejmują rozmaite wątki 
socjologii Durkheima, uznawanego za klasyka tej dziedziny naukowej, takie 
jak jego rozumienie moralności, religii, instytucji czy faktu społecznego.
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Autor: Janusz Balicki
Tytuł: Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej
Objętość: s. 367
Format:.B-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-7�7-6
Rok.wydania:.2012
Cena detaliczna: 30 zł
W niniejszej pracy podjęto próbę odpowiedzi na dwa 

główne pytania. Jak przebiega rozwój polityki imigracyjnej i azylowej Unii 
Europejskiej w kontekście podstawowych praw imigrantów i uchodźców 
i czy można mówić o humanizacji tego rozwoju? Jakie wyzwania dla poli-
tyki imigracyjnej i azylowej dostrzega Kościół katolicki, analizując sytua-
cję imigrantów i uchodźców na świecie i na ile odnoszą się one do polityki 
unijnej?

Autor: Marta Wiszniowska-Majchrzyk
Tytuł: Introducing Cultural Studies
Objętość: s. 168
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-77�-4
Rok.wydania:.2012
Cena detaliczna: 14 zł
Wprowadzenie do studiów o kulturze Wielkiej Bryta-

nii. Całość w języku angielskim.

Autor: Włodzimierz Okrasa, Jan Herbst
Tytuł: Rodzaje uczestnictwa.
Instytucje społeczne Kościoła i jednostki parafialne
w świetle badań statystyczno-socjologicznych
Objętość: s. 124
Format:.B-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-762-8
Rok.wydania:.2012
Cena: 16 zł

Publikacja zawiera wyniki badań nad tworzącymi „trzeci sektor” organiza-
cjami non-profit – zarówno instytucjami jak i nieformalnymi grupami oko-
łokościelnymi. Celem projektu było uzyskanie obiektywnego obrazu ak-
tywności tych organizacji.
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Autor: Marcin Jewdokimow
Tytuł: Zmiany społecznych praktyk zamieszkiwania

Objętość: s. 240
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-7��-8

Rok.wydania:.2011
Cena.detaliczna:

Celem tej książki jest bliższe przyjrzenie się zjawisku 
zamieszkiwania. Wydawałoby się, że dla socjologa jest to jeden z prost-
szych i przyjemniejszych tematów: materiału do badania nie brakuje, bo 
właściwie każdy gdzieś mieszka i może o zamieszkiwaniu opowiadać, a samo 
badanie przeprowadzać można w ramach codziennych interakcji, choćby 
odwiedzając znajomych na kawie w ich mieszkaniu. Jednak ta łatwość oka-
zuje się stanowić sporą przeszkodę. Bliskie i codzienne obcowanie z do-
mem, rutynowe praktykowanie zamieszkiwania, powodują, że sądy i opinie 
o nim wypowiadanie są zazwyczaj bezrefleksyjnie.

Autor: (red.) Rafał Wiśniewski, Małgorzata Szupejko
Tytuł: Horyzonty kultury. Pomiędzy ciągłością

a zmianą
Objętość: s. 488

Format: A-5
Oprawa:.broszura

ISBN.978-8�-7072-784-0
Rok.wydania:.2012

Cena: 32 zł
Tom dedykowany Elżbiecie Rekłajtis. Jej zainteresowania badawcze stały 
się głównymi tematami poszczególnych artykułów. Chodzi o zagadnienia 
komunikacji międzykulturowej, zmiany społecznej oraz kwestie współ-
czesnych uwarunkowań procesów poznawczych i tożsamościowych.
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5. Studia nad Rodziną

Autor: (red.) bp Edward Ozorowski
Tytuł: Słownik małżeństwa i rodziny

Objętość: s. 514
Format:.B-5

Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-129-X
Cena detaliczna: 35 zł

Nr.kat..5.1.
Zamieszczone są tutaj, w układzie alfabetycznym, pod-
stawowe wiadomości o małżeństwie i rodzinie. Dobór haseł jest rzeczowy, 
nie ma haseł o osobach i instytucjach, zajmujących się małżeństwem i rodzi-
ną. Wiadomości historyczne ograniczono do minimum. Słownik podaje kato-
licką naukę społeczną o małżeństwie i rodzinie. W warstwie przyrodniczej 
nie różni się ona od tego, co na ten temat mówią nauki świeckie. Natomiast 
w warstwie filozoficznej i teologicznej jest to nauka Kościoła katolickiego. 

Autor: (red.) ks. Mieczysław Ozorowski
Tytuł: Benedykta Hessego (1389-1456) nauka

o małżeństwie
Objętość: s. 398

Format: A-5
Oprawa:.broszura

ISBN.8�-7072-217-2
Cena detaliczna: 25 zł

Nr.kat..5.2.
Monografia poglądów znanego krakowskiego akademika (1389-1456) na 
temat małżeństwa. Przedstawiona została klasyczna doktryna małżeńska, 
przepełniona średniowiecznym kolorytem, ale aktualna do dziś i porusza-
jąca także współczesnych małżonków. 

Autor: (red.) bp Edward Ozorowski
Tytuł: Bibliografia małżeństwa i rodziny 1945-1989

Objętość: s. 636
Format:.B-5

Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-�65-9

Cena detaliczna: 20 zł
Nr.kat..5.�.

Zawiera pozycje drukowane w języku polskim w latach 
1945-1989 i tłumaczenia dokumentów Kościoła z lat 1945-1989, ale wyda-
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ne drukiem po roku 1989. W publikacji zastosowano historyczno-geogra-
ficzne kryterium doboru dokumentów, ponieważ w zdecydowanej większo-
ści uwzględnia ona pozycje wydrukowane w Polsce. Autorzy polscy 
w przypisach swoich prac odsyłają często do literatury obcojęzycznej, stąd 
też bibliografia otwiera furtkę na świat.

Autor: Abp Edward Ozorowski
Tytuł: Małżeństwo i rodzina w zamyśle Bożym
Objętość: s. 314
Format:.B-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-564-8
Cena detaliczna: 22 zł
Nr.kat..5.6.

Monografia zawiera naukę Kościoła o małżeństwie i rodzinie. W kwestiach 
kontrowersyjnych czytelnik ma możliwość zapoznania się z materiałem 
dowodowym.

Autor: (red.) Elżbieta Osewska
Tytuł: Wychowanie a wyzwania ponowoczesności
Objętość: s. 248
Format:.B-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-685-0
Cena detaliczna: 20 zł
Nr.kat..5.8.
Publikacja odsłania mechanizmy i zagrożenia ponowo-

czesności oraz szuka i podaje propozycje przezwyciężania kryzysu pono-
woczesności w teologii, pedagogice i edukacji.

Autor: ks. Mirosław Nowosielski
Tytuł: Korelaty kryzysu religijnego
Objętość: s. 211
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-510-5
Rok.wydania:.2008
Cena.detaliczna: 18 zł
W psychologii rozwojowej uważa się, że proces kryzy-

sowania jest w rozwoju człowieka czymś koniecznym. Rozważanie teore-
tyczne na temat kryzysu religijnego pozwalają stwierdzić, że jest on głębo-
ko osadzony w osobowości człowieka. Istnieją podstawy by zakładać, że 
kryzys religijny jest rodzajem kryzysu psychologicznego.

 5. Studia nad Rodziną 
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Autor: ks. Mieczysław Ozorowski
Tytuł: Hipacego Pocieja 

podstawy teologii pozytywno-polemicznej
Objętość: s. 360

Format: A-5
Oprawa:.broszura

ISBN.978-8�-7072-778-9
Rok.wydania:.2012

Cena detaliczna: 28 zł
To pierwsze całościowe opracowanie teologii unickiego biskupa Hipacego 
Pocieja, jednego z najbardziej gorliwych obrońców i krzewicieli jedności 
Kościołów po zawarciu unii w Brześciu.

101

 5. Studia nad Rodziną 

Katalog.1�_1.indd...101 201�-04-0�...09:�0:24



. Notatki.

Katalog.1�_1.indd...102 201�-04-0�...09:�0:24



6. Nauki humanistyczne

Autor: Barbara Bobrowska
Tytuł: Małe narracje Prusa

Objętość: s. 331
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-287-�

Cena detaliczna: 30 zł
Nr.kat..6.16.

Przedmiotem zainteresowania autorki są teksty określa-
ne tradycyjnie jako nowele, opowiadania, obrazki, szkice, felietony, a także 
utwory prozatorskie „średniej” objętości, które w drugiej połowie XIX wie-
ku nie były postrzegane jako powieści (głównie ze względu na swe rozmia-
ry), a które dziś skłonni bylibyśmy uznać za mieszczące się w tej formie 
typologicznej. Książka nie ma charakteru całościowego omówienia zagad-
nienia „małych narracji” Prusa; jest zbiorem „świadectw lektury” wybra-
nych krótkich utworów prozatorskich, choć jednym z naczelnych założeń 
pracy jest jej komplementarność wobec opracowań funkcjonujących w pro-
fesjonalnym literaturoznawczym obiegu – kompleksowych i cząstkowych. 
Przedmiotem zainteresowania są utwory mniej znane i rzadziej interpreto-
wane, pochodzące przeważnie z wczesnego lub późnego okresu twórczości 
Prusa..

Autor: Cyprian Norwid
Tytuł: Nad Kapuletich i Montekich domem...

Objętość: s. 160
Format:.B-6

Oprawa:.twarda
ISBN.8�-7072-�68-�

Cena detaliczna: 19 zł
Nr.kat..6.26.

Kolejny wybór wierszy Norwida, zebranych przez 
B. Kuczerę-Chachulską, jest rezultatem wyboru autorki antologii. Książka 
podzielona jest na wiersze z lat 1840-1865; paryskie intermezzo liryczne 
1865-1866,.wiersze.z.lat.1866-188�..Obok.powszechnie.znanych.wierszy.
(jak Bema pamięci żałobny rapsod) są mniej znane, a może tylko zapo-
mniane. Interesujący jest wstępny esej autorki wyboru, przedstawiający 
zasadnicze paradoksy lirycznej twórczości Norwida.

10�
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Autor: Jan Twardowski 
Tytuł: Rzuć na bezsennych garsteczkę siana 
Objętość: s. 144 
Format:.B-6.
Oprawa:.broszura.
ISBN.8�-7072-160-5.
Cena detaliczna: 13 zł 
Nr.kat..6.1..
Wybór poezji znanego współczesnego poety-księdza skła-

da się z dwóch części: pierwsza zbiera utwory połączone tematem Narodzenia, 
druga grupuje te wiersze, które zatrzymują się na brakach i niedoskonałościach 
świata, a więc miejscach wybieranych przez Boga przede wszystkim. Kru-
chość, brzydota, maluczkość, dystans do tego, co bogate i powszechnie uznane, 
są postrzegane przez poetę jako szansa na ponowne narodzenie. 

Autor: Jan Miernowski 
Tytuł: To była noc 
Objętość: s. 272 
Format:.B-6.
Oprawa:.twarda.
ISBN.8�-7072-�11-X.
Cena detaliczna: 19 zł 
Nr.kat..6.20..
Wybór wierszy i prozy (teksty publikowanych najczęś-

ciej po raz pierwszy, z odnalezionych rękopisów) zapomnianego poety roz-
strzelanego podczas powstania warszawskiego. Znaczną część książki zaj-
muje nowela filmowa o wojennych losach mieszkańców Warszawy, pisana 
wspólnie ze Stefanem Jaraczem.

Autor: Janusz St. Pasierb
Tytuł: Liturgia serca
Objętość: s. 500
Format:.B-6
Oprawa:.twarda
ISBN.8�-7072-224-5
Cena detaliczna: 24 zł
Nr.kat..6.6.
Wybór wierszy znanego nieżyjącego poety-humanisty ks. 

Janusza St. Pasierba w wyborze księdza-poety Jana Sochonia. W prezentowa-
nym tomie czytelnicy dostrzegą umacniający akcent zaufania do realnego 
świata, choć niepozbawionego dramatycznych odcieni. Włączą się w rozmowę 
o ważnych sprawach życia, czyli o miłości, śmierci i zmartwychwstaniu. 

. 6..Nauki.humanistyczne.
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Autor: Jacek Kopciński
Tytuł: Którędy do wyjścia?

Objętość: s. 276
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-252-0

Cena detaliczna: 28 zł
Nr.kat..6.9.

Ważny głos w sporze o kształt współczesnego teatru.
Autor rewiduje obiegowe poglądy na temat twórczości Warlikowskiego, 
Jarzyny, Cieplaka, czy Tomaszuka. Pyta o sens i kształt ich najgłośniej-
szych inscenizacji. Interpretuje też dramaturgię współczesną i prowadzi 
rozmowy z jej twórcami. 

Autor: Wiesława Tomaszewska
Tytuł: Andrzej Kijowski. Biografia – bibliografia –

recepcja. Studium dokumentacyjne
Objętość: s. 501

Format: A-5
Oprawa:.broszura

ISBN.8�-7072-�61-6
Cena detaliczna: 24 zł

Nr.kat..6.22.
Kolejne ogniwo z cyklu „Studium nad Kijowskim” próbuje do pewnego 
stopnia odsłonić oblicze Kijowskiego przez jego biografię, możliwie kom-
pletną bibliografię jego twórczości oraz krytyczno-literacką i naukową re-
cepcję.

Autor: Jan Sochoń
Tytuł: Ogień dobrej śmierci

Objętość: s. 174
Format:.B-6

Oprawa:.twarda
ISBN.8�-7072-257-0

Cena detaliczna: 17 zł
Nr.kat..6.2.

Kiedy rodzi się wiersz? Co sprawia, że nie wystarczają 
nam góry i drzewa, a tym bardziej to, co je przypomina? Po co powracamy 
do krajobrazów dzieciństwa albo próbujemy uchwycić jakąś chwilę, przy-
bliżyć się do tajemnicy istnienia? Czy nie lepiej podążać utartym szlakiem, 
sprzymierzyć się z naturą albo zdać na zwykły traf, los, a może Opatrz-
ność? Wybór wierszy Ogień dobrej śmierci to zapis czasu, który się nie 
kończy. To droga, którą wybrał Autor, wędrówka, w której wiele zrodzi się 
chwil i wiele spraw pojawi się nierozstrzygniętych.
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Autor: (red.) B. Kuczera-Chachulska, M. Prussak,
E. Szczeglacka
Tytuł: Zygmunt Krasiński. Pytania o twórczość
Objętość: s. 208
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-�67-5
Cena detaliczna: 12 zł
Nr.kat..6.29.

Książka jest pokłosiem konferencji. Grażyna Halkiewicz-Sojak omawia 
poezję Krasińskiego w jej relacji do problemu „paradygmatu romantycz-
nego”, w którym mieści się także problem konfliktu filozofii i wiary, 
i sposób, w jaki rozwiązuje go Krasiński. Arkadiusz Bogdajewski przed-
stawia Krasińskiego jako poetę wizji. B. Kuczera-Chachulska pisze 
o „instynkcie” wieczności jako przeciwwadze do przedstawianej w jego 
twórczości nuty „samozniszczenia” i „minorowej tonacji”. Jerzy Borow-
czyk zastanawia się nad rolą wspomnień i pamięci w twórczości Krasiń-
skiego. Magdalena Bąk analizuje utwór poety Mord elektrycznym prą-
dem, a Marek Troszyński Niedokończony poemat..Maria.Prussak.omawia.
inscenizację Nie-boskiej komedii w ujęciu J. Grzegorzewskiego. Ewa 
Szczeglacka pisze o dziennikach Krasińskiego, a Magdalena Saganiak 
zajmuje się jego epistolografią. Piotr Mitzner przypomina zaginiony por-
tret Amelii Załuskiej i dramatyczne dzieje wzajemnych związków mię-
dzy nią a Krasińskim.

Autor: Krzysztof Kamil Baczyński
Tytuł: „ale ty jesteś drzewo”
Objętość: s. 76
Format:.B-6
Oprawa:.twarda
ISBN.8�-7072-197-4
Cena detaliczna: 12 zł
Nr.kat..6.�.
Wybór wierszy dokonany na drodze kompromisu mię-

dzy kryterium tematycznym a estetycznym. Czytając Baczyńskiego, w ob-
rębie uzasadnionych skojarzeń mieścimy i stabilne w wymowie aluzje Ko-
chanowskiego, dotyczące życia we dwoje, i ważne zdanie z Rilkego 
(umieszczone zresztą jako motto) „ale ty jesteś drzewo...”
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Autor: (red.) Krzysztof Dybciak
Tytuł: Prymas Wyszyński a kultura katolicka

Objętość: s. 256
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-261-X
Cena detaliczna: 21 zł 

Nr.kat..6.1�.
Materiały z konferencji poświęconej działalności pry-
masa Stefana Wyszyńskiego, rozpatrywanej głównie w wymiarze literac-
kim, oraz związkom polskiego katolicyzmu z kulturą.

Autor: Piotr Mitzner
Tytuł: Teatr Tadeusza Kościuszki

Objętość: s. 320
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-251-2

Cena detaliczna: 22 zł
Nr.kat..6.5.

Dzieje sceniczne sztuk poświęconych Tadeuszowi 
Kościuszce. Napisano ich blisko sto. Kilka z nich, przede wszystkim Koś-
ciuszko pod Racławicami Władysława Anczyca, odniosło wielki sukces. 
Maria Ossowska pisała, że „w życiu narodów nic nie jest tak realne 
i praktyczne jak ideał”. W jaki sposób przeszłość, będąca pobojowiskiem 
niespełnionych nadziei, może krzepić ducha, to jedna z tajemnic polsko-
ści. Ona ukształtowała mit o Naczelniku w nieskazitelnie białej sukma-
nie.

Autor: Bernadetta Kuczera-Chachulska
Tytuł: Przemiany form i postaw elegijnych

w liryce polskiej XIX wieku
Objętość: s. 317

Format: A-5
Oprawa:.broszura

ISBN.8�-7072-2��-4
Cena detaliczna: 23 zł

Nr.kat..6.8.
Książka podejmuje problem złożoności i wielowariantowości zjawisk 
związanych z twórczością elegijną XIX w. Sprawy genologii są tu jednak 
podporządkowane bardziej hermeneutycznemu tropieniu idei i postaw ro-
mantycznych.
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Autor: Ewa Wolnicz-Pawłowska
Tytuł: Wspaniały to patron…
Objętość: s. 136
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-189-�
Cena detaliczna: 12 zł
Nr.kat..6.7.
14 kwietnia 2000 roku na Uniwersytecie Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego odbyły się dwa posiedzenia naukowe poświęcone 
pamięci wielkiego Patrona uczelni. Prezentowany tom zawiera teksty głów-
nych wystąpień oraz ważniejsze fragmenty dyskusji. Uzupełnienie stanowi 
towarzysząca posiedzeniom dokumentacja, programy obrad i list od księ-
dza prymasa Józefa Glempa.

Autor: Wiesława Tomaszewska
Tytuł: Między ideą a rzeczywistością.
Andrzeja Kijowskiego wizja literatury
Objętość: s. 278
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-258-X
Cena detaliczna: 21 zł
Nr.kat..6.10.

Przedmiotem rozprawy jest analiza poglądów krytyczno-literackich An-
drzeja Kijowskiego. Jego oryginalna wizja czy idea literatury ukazana jest 
na tle wielu różnych wymiarów literatury: jej istoty, dziejów, zróżnicowa-
nia, przestrzeni urzeczywistniania się tej idei, modeli powieści we współ-
czesnej literaturze. Książka zawiera obszerną bibliografię twórczości Ki-
jowskiego i ważniejszych prac o autorze i jego dziele oraz indeks osób. 

Autor: (red.) Wiesława Tomaszewska CR,
Teresa Winek
Tytuł: Andrzej Kijowski i literaturoznawcy – studia
Objętość: s. 222
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-459-7
Cena detaliczna: 18 zł
Nr.kat..6.�8.

Publikacja jest piątym tomem serii „Studia o Kijowskim”. Podtytuł „stu-
dia” wskazuje na obiektywizujące ujęcie problemów podjętych w poszcze-
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gólnych szkicach, zaś ich lektura może przekonać również o niewyklu-
czającej obiektywizmu konieczności osobistego stosunku badacza do 
twórczości, której poświęca czas. W tomie zostały przypomniane dwa opra-
cowania z przeszłości, pozostałe to nowe rozprawy będące pokłosiem kon-
ferencji naukowej „Andrzej Kijowski – człowiek i pisarz”.

Autor: (red.) Wiesława Tomaszewska
Tytuł: Andrzeja Kijowskiego portret wielokrotny

Objętość: s. 354
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-47�-�

Cena detaliczna: 18 zł
Nr.kat..6.41.

Czwarty tom „Studiów o Kijowskim”. Publikacja ma 
charakter księgi pamiątkowej, której podtytuł „pamięci pisarza w dwudzie-
stą rocznicę śmierci” oddaje jej ideę. Książka zawiera teksty publikowane 
po.raz.pierwszy.oraz.przedruki.

Autor: Dorota Kielak
Tytuł: Wielka wojna i świadomość przełomu

Objętość: s. 189
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-21�-X
Cena detaliczna: 15 zł

Nr.kat..6.4.
Panorama literatury polskiej tworzonej w latach 1914-
-1918. Interesujący jest fakt, że kategorią określającą jej obraz jest wy-
darzenie przełomu. W jego świetle autorka dokonuje oceny literatury 
wojennej tamtego okresu jako całości złączonej doświadczeniem prze-
kształcenia albo wyczerpania wzorców i norm właściwych dla moderni-
zmu i całego polskiego dziewiętnastego stulecia. Książka zaopatrzona 
jest w indeks osób.
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Autor: Jerzy Kaczorowski
Tytuł: Elementy zarysu dziejów metodologii badań
literackich
Objętość: s. 217
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-689-8
Cena detaliczna: 20 zł
Nr.kat..6.�2.

Szczegółowe pytania i równie szczegółowe i analityczne odpowiedzi na 
kwestie związane z metodologią. Jej cele, procedury, podstawy, trudności, 
słabe i mocne punkty, jej związek z antropologią i wiele innych uwarunko-
wań i cech – oto problemy, które autor podejmuje z wielką erudycją i jas-
nością wykładu. 

Autor: Katarzyna Taras
Tytuł: „Egoista” czy Edi? Bohaterowie najnowszych
polskich filmów – rekonesans
Objętość: s. 188 + foto
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-451-1
Cena detaliczna: 20 zł
Nr.kat..6.�7.

Autorka w publikacji zajmuje się kilkoma bohaterami polskich filmów zre-
alizowanych po 1989 roku. Interesujących ją bohaterów podzieliła na gru-
py kierując się jedynie doświadczeniami widza i inspiracjami z prac z za-
kresu socjologii czy antropologii kultury. A zatem autorka przygląda się 
bohaterom filmów, w których zaprezentowano zmianę epok, bohaterom, 
którzy wybrali zło, inteligentom, plebejuszom, trzydziestolatkom. Dodat-
kowo książka zawiera fotosy z planów zdjęciowych.

. 6..Nauki.humanistyczne.
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Autor: ks. Jerzy Sikora
Tytuł: Od słowa do słowa. Literackość współczesnych 

kazań
Objętość: s. 283

Format: A-5
Oprawa:.broszura

ISBN.978-8�-7072-484-9
Cena detaliczna: 23 zł

Nr.kat..6.4�.
Kazania są formą komunikacji literackiej docierającej do licznych odbior-
ców, a rzadko rozważaną przez badaczy literatury. Realizując zakreślony 
tematem problem autor wkracza na teren literaturoznawstwa, językoznaw-
stwa, a także teologii, filozofii religii i psychologii religii. Część publikacji 
zajmuje analiza wybranych kazań i homilii Jana Pawła II, prymasa Wy-
szyńskiego, ks. Tischnera, ks. Twardowskiego i bp Zawistowskiego.

Autor: Katarzyna Flader
Tytuł: Promieniowanie rapsodyzmu

Objętość: s. 344
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-492-4

Cena detaliczna: 24 zł
Nr.kat..6.44.

Podtytuł – w kręgu myśli i praktyki teatralnej Mieczy-
sława Kotlarczyka. W 2007 roku minęła 40. rocznica ostatecznej likwidacji 
Teatru Rapsodycznego. W kontekście tego wydarzenia autorka powraca do 
myśli i praktyki Mieczysława Kotlarczyka, przywołuje historię teatru. 
W książce czytelnik znajdzie analizę historii i praktyki artystycznej czer-
piących z dorobku rapsodycznego teatrów poezji.

Autor: ks. Mieczysław Ozorowski
Tytuł: Przewodnik dla piszących pracę naukową

Objętość: s. 60
Format:.B-6

Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-�90-X
Cena detaliczna: 7 zł

Nr.kat..6.�1.
Kieszonkowa pomoc dla studentów piszących pracę dy-
plomową lub magisterską. Przewodnik zawiera zbiór podstawowych i uży-
tecznych porad. Książeczka została podzielona na dwie części: przygotowa-
nie merytoryczne i część omawiającą sposób redakcji pracy naukowej. 
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Autor: (red.) Ewa Dzięgiel
Tytuł: Polszczyzna za granicą jako język mniejszości
i języki mniejszościowe w Polsce
Objętość: s. 205
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-518-1
Cena detaliczna: 19 zł
Nr.kat..6.47.

Pierwszy tom nowej serii „Prace Językoznawcze” wydawanej przez Insty-
tut Filologii Polskiej UKSW. Wiedza o mniejszościach pozwala zwalczać 
szkodliwe.stereotypy.i.uprzedzenia,.ma.zatem.znaczenie.nie. tylko.stricte.
naukowe, ale też społeczne. Omawiając te zagadnienia, należy jednocześ-
nie pamiętać o polskich społecznościach mniejszościowych poza granicami 
kraju. Podwójna perspektywa spojrzenia, z jednej strony na sytuację języ-
kową mniejszości narodowych w Polsce, a z drugiej na polskie społeczno-
ści za granicą, daje możliwość obiektywnego i wszechstronnego opisu 
problematyki funkcjonowania języków mniejszościowych. 

Autor: (red.) Tomasz Korpysz, Anna Kozłowska
Tytuł: Język pisarzy: problemy słownictwa
Objętość: s. 390
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-7�4-5
Rok.wydania:.2011
Cena detaliczna: 22 zł

Tom składa się z dwudziestu artykułów dotyczących rozmaitych aspektów 
leksyki, napisanych przez autorów reprezentujących najważniejsze polskie 
ośrodki naukowe prowadzące badania nad językiem artystycznym i krea-
tywnymi idiolektami. Analizując język pisarzy, głównie z XX i XXI wieku, 
autorzy odwołują się do rozmaitych nurtów i ustaleń współczesnego języ-
koznawstwa: do teorii pól leksykalnych, językowego obrazu świata, profi-
lowania pojęć i amalgamatów, koncepcji metatekstu i gry językowej, geno-
logii lingwistycznej, aksjologii w języku i w tekście. 
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Autor: Magdalena Saganiak
Tytuł: Człowiek i doświadczenie wewnętrzne

Objętość: s. 442
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-5�0-�

Cena detaliczna: 30 zł
Nr.kat..6.49.

Podtytuł: Późna twórczość Mickiewicza i Słowackiego. 
Niniejsza książka stanowi studium romantycznej duchowości badające nurt 
niejako u podstaw.

Autor: (red.) Bernadetta Kuczera-Chachulska,
Tomasz Chachulski

Tytuł: Czytanie liryki po Zgorzelskim
Objętość: s. 144

Format: A-5
Oprawa:.twarda

ISBN.978-8�-7072-590-7
Cena detaliczna: 22 zł

Nr.kat..6.51.
Książka jest piątym tomem serii „Problemy Romantyzmu”. Powstała jako 
rezultat spotkania, którego uczestnicy zdawali sobie sprawę z tego, że pi-
sarstwo Czesława Zgorzelskiego stanowi istotną cezurę w rozwoju badań 
nad poezją w ogóle, a poezją romantyczną w szczególności. 

Autor: (red.) Bernadetta Kuczera-Chachulska
Tytuł: Liryka romantyczna i inne szkice

Objętość: s. 150
Format: A-5

Oprawa:.twarda
ISBN.978-8�-7072-598-�

Cena detaliczna: 22 zł
Nr.kat..6.52.

Publikacja ukazała się jako szósty tom serii „Problemy 
Romantyzmu” i poświęcona jest twórczości Zofii Stefanowskiej i Danuty 
Zamącińskiej. 
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Autor: (red.) T. Korpysz, B. Kuczera-Chcachulska
Tytuł: Norwid. Z warsztatów norwidologów
bielańskich
Objętość: s. 190
Format: A-5
Oprawa:.twarda
ISBN.978-8�-7072-694-2
Cena detaliczna: 25 zł
Nr.kat..6.57.

Prace zebrane w tej książce nie mają jednorodnego charakteru. Reprezentu-
ją różnorodne metodologie i postawy badawcze. Łączy je niemal wyłącznie 
zasadniczy przedmiot – twórczość Cypriana Norwida.

Autor: (red.) Ewangelina Skalińska,
Ewa Szczeglacka-Pawłowska
Tytuł: Juliusz Słowacki – interpretacje
i reinterpretacje
Objętość: s. 247
Format: A-5
Oprawa:.twarda
ISBN.978-8�-7072-69�-5
Cena detaliczna: 27 zł
Nr.kat..6.58.

Siódmy tom z serii „Problemy romantyzmu”. W książce znajdują się teksty, 
które w gruntowny sposób wprowadzają do lektury Słowackiego, przypo-
minają najważniejsze źródła badawcze oraz dotykają podstawowej dla hi-
storyka literatury problematyki, jaką jest archeologia tekstu.

Autor: Bernadetta Kuczera-Chachulska
Tytuł: Norwida „przypowieść o pięknem”
Objętość: s. 294
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-514-�
Rok.wydania:.2008
Cena detaliczna: 22 zł
Podtytuł: i inne szkice z pogranicza genologii i estetyki. 

Książka nie jest rezultatem zamysłu systematycznego przedstawienia prob-
lemu estetyki Norwida, czy problemu liryczności, jest natomiast próbą 
„zbliżeń”.
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Autor: (red.) Teresa Kostkiewiczowa,
Magdalena Saganiak

Tytuł: Medytacja
Objętość: s. 300

Format: A-5
Oprawa:.broszura

ISBN.978-8�-7072-64�-0
Cena detaliczna: 25 zł

Nr.kat..6.5�.
Podtytuł: postawa intelektualna, sposób poznania, gatunek dyskursu. Ze-
brane w książce artykuły odnoszą się do trzech obszarów problemowych: 
poszukiwań istoty medytacji, zrozumienia i zastosowania medytacji w nie-
których dziedzinach ludzkiego doświadczania świata i w końcu do związ-
ków między medytacją a wypowiedzią literacką.

Autor: (red.) Piotr Mitzner,
Anna Szczepan-Wojnarska

Tytuł: Hiob biblijny. Hiob obecny w kulturze
Objętość: s. 374

Format: A-5
Oprawa:.twarda

ISBN.978-8�-7072-644-7
Cena detaliczna: 35 zł

Nr.kat..6.54.
Książka ukazuje wieloaspektową obecność Hioba w kulturze, jako postaci 
biblijnej, jako motywu literackiego, jako tematu cierpienia w ogóle.

Autor: Agnieszka Smaga
Tytuł: Formizm w poezji Tytusa Czyżewskiego

Objętość: s. 250 + 24 foto
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-656-0

Cena detaliczna: 25 zł
Nr.kat..6.55.

Autorka koncentruje się na literackiej części dorobku 
Czyżewskiego rozpatrując go w odniesieniu do tradycji i praktyki formi-
zmu jako kierunku w sztuce, którego założenia kształtowały całą twórczość 
artysty.
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Autor: Joanna Zajkowska
Tytuł: Twórczość Poetycka Wiktora Gomulickiego 
wobec literackiej tradycji i współczesności
Objętość: s. 414
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-645-4
Cena detaliczna: 34 zł
Nr.kat..6.56.

Przegląd dzieł W. Gomulickiego z perspektywy zjawisk, jakie zachodziły 
w liryce polskiej i europejskiej we współczesnym mu czasie.

Autor: Wiesława Tomaszewska
Tytuł: Metafizyczne i religijne
Objętość: s. 450
Format:.B-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-671-�
Cena detaliczna: 35 zł
Nr.kat..6.59.
Podtytuł: Problem subtematu w dziele literackim na 

przykładzie prozy kresowej Włodzimierza Odojewskiego. O prozie Odo-
jewskiego napisano wiele. Wszystko wskazuje na wysoką klasę jego twór-
czości. Brakuje jednak publikacji, w których przedstawiono by systema-
tycznie to, co w prozie Odojewskiego jest metafizyczne i tego co w niej 
religijne. Niniejsza praca pragnie temu wyjść naprzeciw.

Autor: Piotr Mitzner
Tytuł: Biedny język
Objętość: s. 316
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-698-0
Cena detaliczna: 26 zł
Nr.kat..6.60.
Monograficzne ujęcie postawy twórców wobec języka. 

Jest to monografia literackiej świadomości faktu, że język w pewnych sytu-
acjach jest po prostu bezradny.
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Autor: (red.) Dominika Budzanowska,
Waldemar Linke

Tytuł: Pierwsze łacińskie komentarze do Apokalipsy
Objętość: s. 240

Format: A-5
Oprawa:.broszura

ISBN.978-8�-7072-695-9
Cena detaliczna: 20 zł

Nr.kat..6.61.
Nowa seria „Florilegium. Studia classica, mediaevalia et neolatina”. W pierw-
szym tomie znajdują się tłumaczenia pierwszych łacińskich komentarzy do 
Apokalipsy Hipolita, Wiktoryna, Hieronima, Tykoniusza.

Autor: Dominika Budzanowska
Tytuł: Cztery cnoty władcy w „de clementia”

Seneki Młodszego
Objętość: s. 406

Format: A-5
Oprawa:.broszura

ISBN.978-8�-7072-778-9
Rok.wydania:.2012

Cena detaliczna: 28 zł
Drugi tom serii Florilegium. Praca wiąże się z rzymską filozofią i jej repre-
zentantem Lucjuszem Seneką, czyli Seneką Młodszym.

Autor: Katarzyna Taras
Tytuł: Frustraci. Bohaterowie filmowi i literaccy 

wobec polskiej rzeczywistości po 1989 roku
Objętość: s. 256

Format: A-5
Oprawa:.broszura

ISBN.978-8�-7072-757-4
Rok.wydania:.2012

Cena.detaliczna: 20 zł
Książka zawiera wiele ciekawych obserwacji i refleksji na temat postrzega-
nia przez bohaterów najnowszych filmów i powieści polskiej rzeczywistości 
po roku 1989. Tytułowych frustratów łączy poczucie niespełnienia i rozcza-
rowanie, które są efektem konfrontacji oczekiwań i możliwości. Na przykła-
dach znanych i lubianych filmów i książek autorka pokazuje, że opowieści 
o frustratach są tak naprawdę opowieściami o nadziei, że niewykorzystane 
szanse nie muszą przekreślać całej przyszłości.
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Autor: (red.) Anna Czajka
Tytuł:  Kultury świata w dialogu
Objętość: s. 324
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-75�-6
Rok.wydania:.2012
Cena detaliczna: 24 zł
Książka jest pewnym podsumowaniem zajęć, badań i wy-

kładów z dziedziny kulturoznawstwa, prowadzonych na UKSW. W tym zbiorze 
artykułów znajdziemy rozważania na temat społeczeństw wielokulturowych, 
dialogu międzykulturowego, a także niezwykle ciekawe teksty na temat specy-
fiki kulturowej Chin, Japonii, krajów afrykańskich czy cywilizacji islamu

Autor: Piotr Dejneka
Tytuł: Sam wśród filozofów
Objętość: s. 311 
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-7�1-4
Rok.wydania:.2011
Cena detaliczna: 24 zł
Stanisław Brzozowski to jeden z największych krytyków 

literackich Polski początku XX wieku. Dziś zapomniany. Czytając dzieła 
Stanisława Brzozowskiego, nie można się oprzeć przekonaniu, że samotność 
i alienacja jak również protest przeciwko tym zjawiskom są nieustannym tru-
dem podejmowanym przez pisarza. Dlatego głównym zadaniem książki Pio-
tra Dejneki jest przypomnienie umysłowej spuścizny Brzozowskiego.

Autor: Jerzy Sikora
Tytuł: Twórczość kaznodziejska ks. Józefa Tischnera
Objętość: s. 444
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-754-�
Rok.wydania:.2012
Cena detaliczna: 23 zł
Monografia poświęcona kaznodziejstwu ks. Józefa Tis-

chnera, wpływowego myśliciela i publicysty, a zarazem popularnej postaci 
życia społeczno-politycznego. Tischner należał w końcowych dekadach 
XX stulecia do najbardziej symptomatycznych postaci polskiego życia spo-
łecznego i duchowego. To żywe świadectwo doświadczeń religijnych i po-
żyteczna nauka moralna.
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Autor: Brygida Pawłowska-Jądrzyk
Tytuł: Uczta pod Wiszącą Skałą

Objętość: s. 254
Format:.B-5

Oprawa:.twarda
ISBN:.978-8�-7072-708-6

Rok.wydania:.2011
Cena detaliczna: 31 zł

Podtytuł: Metafizyczność i nieokreśloność w sztuce 
(nie tylko) literackiej. Główny temat książki stanowią sposoby kreowania 
w utworach narracyjnych wymiaru nie-tej-rzeczywistości albo, by ująć 
problem inaczej, tekstowe mechanizmy służące objawianiu bądź sugerowa-
niu istnienia ukrytej sfery bytu – sfery niepochwytnej, ex definitione.niewy-
rażalnej, nieuchronnie jednak naznaczającej piętnem nieadekwatności po-
wierzchniowy sens przedstawionych zdarzeń.

Autor: (red.) Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz
Tytuł: Współczesna recepcja myśli Matki Elżbiety 

Róży Czackiej – kształcenie i rehabilitacja
Objętość: s. 312

Format: A-5
Oprawa:.broszura

ISBN.978-8�-7072-744-4
Rok.wydania:.2012

Cena detaliczna: 21 zł
Recepcja myśli założycielki Ośrodka dla niewidomych w Laskach. Tom 
opisujący zasady kształcenia wprowadzane przez matkę Czacką.

Autor: (red.) Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz
Tytuł: Współczesna recepcja myśli Matki Elżbiety 

Róży Czackiej – wychowanie
Objętość: s. 320

Format: A-5
Oprawa:.broszura

ISBN.978-8�-7072-745-1
Rok.wydania:.2012

Cena detaliczna: 21 zł
Recepcja myśli założycielki Ośrodka dla niewidomych w Laskach. Tom 
opisujący zasady wychowania wprowadzane przez matkę Czacką.
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7. Nauki pedagogiczne

Autor: Marzena Dycht
Tytuł: Rozwój polskiej pedagogiki specjalnej

Objętość: s. 200
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.8�-7072-�97-7

Cena detaliczna: 15 zł
Nr.kat..7.2.

Szkic.do.portretu.historycznego.pedagogiki. rewalida-
cyjnej i resocjalizacyjnej. Podręcznik stanowi kompendium wiedzy o histo-
rii pedagogiki specjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia wkła-
du czołowych przedstawicieli tej nauki w jej rozwój. 

Autor: Mieczysław Dudek
Tytuł: Nieprzystosowanie społeczne dzieci z ADHD

Objętość: s. 231
Format:.B-5

Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-545-7

Cena detaliczna 22 zł
Nr.kat..7.7.

Książka jest adresowana do osób studiujących psycho-
logię i pedagogikę oraz dla praktyków na co dzień zajmujących się dziećmi 
z zespołem ADHD. Wyniki analiz zawartych w publikacji są niezwykle 
cenne dla specjalistów zajmujących się poradnictwem rodzinnym i wycho-
wawczym.

Autor: Jan Niewęgłowski
Tytuł: Religia i wychowanie

w myśli Luigiego Stefaniniego
Objętość: s. 251

Format: A-5
Oprawa:.broszura

ISBN.978-8�-7072-557-0
Cena detaliczna: 20 zł

Nr.kat..7.10.
Autor w pracy przygląda się religijnemu wymiarowi osoby i jego możli-
wościom wychowawczym.
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Autor: Katarzyna Łabuś
Tytuł: Autoprezentacja w zakresie pracy głosem
Objętość: s. 163
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-717-8
Rok.wydania:.2011
Cena detaliczna: 16 zł
Problematyka książki obejmuje: zagadnienia dotyczące 

kultury żywego słowa, podstawy gry aktorskiej, świadome zarządzanie gło-
sem w aspekcie autoprezentacji, budowanie własnego wizerunku i sposoby 
wywierania wpływu przy użyciu modulacji aparatu mowy. Autorka przedsta-
wia techniki i ćwiczenia pobudzające różne parametry głosu: dykcję, artyku-
lację, dynamikę, intonację i tempo. Publikacja skierowana jest do studentów, 
wykładowców, aktorów, dziennikarzy, osób występujących publicznie oraz 
wszystkich tych, którzy chcą poprawić jakość swojej mowy.

Autor: Małgorzata Furgała
Tytuł: Co współcześni licealiści mówią o wartościach
Objętość: s. 150
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-710-9
Rok.wydania:.2011
Cena detaliczna: 15 zł
Jakie wartości są ważne dla współczesnej młodzieży,.

a jakie są już przeżytkiem? Jak młodzi ludzie rozumieją pojęcia sumienia, 
wolności, patriotyzmu? Jak odnajdują się w świecie, w którym granice mię-
dzy dobrem i złem są skutecznie zacierane, a normy życia społecznego ule-
gają ciągłym zmianom? Autorka książki, odwołując się do refleksji teore-
tycznej, wnikliwie analizuje wyniki badań, które przeprowadziła wśród 
licealistów, i próbuje odpowiedzieć na te i inne pytania dotyczące systemu 
wartości młodzieży.

. 7..Nauki.pedagogiczne.
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Autor: Józef Placha
Tytuł: Pedagogia na co dzień

Objętość: s. 285
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-555-6

Rok.wydania:.2009
Cena detaliczna: 24 zł

Punktem wyjścia publikacji są konkretne sytuacje życiowe. Poprzez reflek-
sję naukową zostały poddane analizie i na swój sposób zrekonstruowane 
oraz przekazane czytelnikowi w zrozumiałej formie. Praca ma charakter 
popularno naukowy, zrezygnowano w niej z dokładnej bibliografii.

Autor: Anna Fidelus
Tytuł: Determinanty readaptacji społecznej skazanych

Objętość: s. 574
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-777-2

Rok.wydania:.2012
Cena detaliczna: 40 zł

W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, jakie warunki 
decydują o pomyślnym przebiegu readaptacji społecznej skazanych, od-
wołano się do teorii pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych 
i filozoficznych dotyczących mechanizmów ludzkiego zachowania. Efek-
tem tego zintegrowania jest opracowanie modelu relacyjnej readaptacji 
społecznej.

Autor: Józef Placha
Tytuł: Integralny model rewalidacji na podstawie 

„doświadczenia dzieła Lasek”
Objętość: s. 438

Format: A-5
Oprawa: miękka

ISBN.978-8�-7072-774-1
Rok.wydania:.2012

Wydanie II uzupełnione.
Cena detaliczna: 27 zł

Autor w swojej pracy podejmuje próbę konstruowania strategii pedago-
gicznej wobec osób z niepełnosprawnością na podstawie szeroko rozumia-
nego „doświadczenia Dzieła Lasek” i opierając się na założeniach chrześ-
cijańskiej pedagogiki personalno-egzystencjalnej. Nawiązuje do myśli 
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ideowej i tyflologicznej Róży Czackiej – założycielki Towarzystwa Opieki 
nad Ociemniałymi, odwołując się przy tym do koncepcji pedagogicznej 
księdza Janusza Tarnowskiego – twórcy chrześcijańskiej koncepcji pedago-
giki personalno-egzystencjalnej.

Autor: Bartłomiej Skowroński
Tytuł: Uczeń z zespołem Downa. Rozpoznanie 
czynników warunkujących powodzenie szkolne
Objętość: s. 348
Format: A-5
Oprawa:.broszura
ISBN.9798-8�-7072-760-4
Rok.wydania:.2012
Cena detaliczna: 28 zł

Publikacja przedstawia rezultaty badań, przeprowadzonych przez autora 
dotyczących czynników warunkujących sukcesy szkolne 8- 13-letnich 
dzieci z zespołem Downa i ich rówieśników niepełnosprawnych umysłowo 
(bez zespołu Downa).

Autor: Marzena Dycht
Tytuł: Henryk Ruszczyc. Pedagogiczne inspiracje
Objętość: s. 712
Format:.B-5
Oprawa:.twarda
ISBN.978-8�-7072-775-8
Rok.wydania.2012
Cena detaliczna: 45 zł
Opracowanie.ma.na. celu.pokazanie.portretu.Henryka.

Ruszczyca w kontekście poglądów i dokonań wychowawczych J. Korczaka 
oraz bliskich jego wizji pracy pedagogicznej. Działalność Ruszczyca roz-
patrywano na tle określonej, obiektywnej rzeczywistości społecznej.
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8. Matematyka i nauki przyrodnicze

Autor: (red.) Z. Dunin-Borkowska, Z. R. Grabowski,
J. Herbich, Ł. Kaczmarek, J. Taraszewska

Tytuł: Laboratorium chemiczne
Objętość: s. 215

Format:.B-5
Oprawa:.broszura

ISBN.8�-7072-��8-1
Cena detaliczna: 19 zł

Nr.kat..8.�.
Podręcznik dla studiów o specjalności fizykochemii materiałów. Oprócz 
opisów ćwiczeń z chemii ogólnej, termodynamiki i kinetyki oraz syntezy 
chemicznej i identyfikacji struktury książka podaje też wskazówki dotyczą-
ce bezpieczeństwa pracy w laboratorium oraz analizy błędów. 

Autor: Jan Rusinek
Tytuł: Zadania z analizy funkcjonalnej

z rozwiązaniami
Objętość: s. 316

Format:.B-5
Oprawa:.broszura

ISBN.8�-7072-401-9
Cena detaliczna: 20 zł

Nr.kat..8.6.
Zbiór zadań z analizy funkcjonalnej i ich rozwiązania. Tematyka obejmuje 
przestrzenie Banacha i Hilberta. Podręcznik podaje także najważniejsze de-
finicje i twierdzenia oraz zawiera indeks tematyczny.

Autor: Tomasz Terlikowski
Tytuł: A Logic-driven Analysis of the Decision

Making Process
Objętość: s. 147

Format:.B-5
Oprawa:.broszura

ISBN.978-8�-7072-749-9
Rok.wydania:.2012

Cena.detaliczna: 16 zł
Metodologiczną podstawą pracy jest logiczna struktura wyrażeń zdanio-
wych. Oparta na niej analiza pozwala rozważyć ogólną koncepcję teorii 
podejmowania decyzji, takich jak: układ sterowania, bezpieczeństwo, ry-
zyko.
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9. Biologia i nauki o środowisku

Autor: (red.) Piotr Matyjasiak, Jerzy Romanowski
Tytuł: Wisła jako warsztat badawczy biologów

Objętość: s. 213
Format: A-5

Oprawa:.broszura
ISBN.978-8�-7072-714-7

Rok.wydania:.2011
Cena detaliczna: 15 zł

Książka przedstawia przegląd wieloletnich prac badaw-
czych, prowadzonych na obszarze doliny Wisły i Puszczy Kampinoskiej 
przez pracowników Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego i badaczy z innych instytucji naukowych. 
Tematyka tych badań dotyczy różnorodności gatunkowej biocenoz, cen-
nych elementów mazowieckiej przyrody (międzywale Wisły, Puszcza Kam-
pinoska, Las Bielański, starorzecza w dolinie Wisły), znaczenia zlewni 
Wisły jako szlaku migracyjnego roślin, owadów, ptaków i ssaków, ekologii 
torfowisk mszarnych obszarów wydmowych Pradoliny Wisły.

Autor: Maciej Stasiak
Tytuł: Słownik angielsko-polski i polsko-angielski 

podstawowych terminów i fraz
używanych w behawiorze pokarmowym i fizjologii 

pobierania pokarmu
Objętość: s. 102

Format: A-5
Oprawa:.broszura

ISBN.978-8�-7072-782-6
Rok.wydania:.2012

Cena detaliczna: 12 zł
Ze względu na wzrastające zainteresowanie pokarmową problematyką be-
hawioralną i fizjologiczną, spowodowane nowymi odkryciami naukowymi 
oraz zmianami kulturowymi mającymi swoje odzwierciedlenie w języku, 
zaistniała potrzeba przedstawienia w aktualnej postaci nazewnictwa angiel-
skiego i odpowiadającego mu nazewnictwa polskiego.
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10. Czasopisma

9.1. „Collectanea Theologica”
kwartalnik.teologów.polskich.

9.2. „Prawo Kanoniczne”
kwartalnik,.pismo.prawno-historyczne.

9.3. „Studia Philosophiae Christianae”
półrocznik, pismo Instytutu Filozofii 

9.4. „Studia Theologica Varsaviensia”
półrocznik, pismo Wydziału Teologii 

9.5. „Saeculum Christianum”
półrocznik, pismo historyczno-społeczne 

9.6. „Jus matrimoniale”
rocznik, studia nad kościelnym prawem małżeńskim 

9.7. „Studia nad Rodziną”
półrocznik, pismo Instytutu Studiów nad Rodziną 

9.8. „Studia Psychologica”
półrocznik, pismo Instytutu Psychologii 

99.9. „Zeszyty Prawnicze”
kwartalnik, pismo Wydziału Prawa 

9.10. „Studia Ecologiae et Bioethicae”
kwartalnik,.pismo.Instytutu.Ekologii.i.Bioetyki.

9.11. „Colloquia Litteraria”
półrocznik, pismo Instytutu Filologii Polskiej

9.12. „Studia Prymasowskie”
rocznik, pismo Ośrodka Dokumentacji i Studiów nad Osobą i Na-
uczaniem Kardynała Stefana Wyszyńskiego

9.13. „Forum Pedagogiczne”
półrocznik, pismo Wydziału Pedagogiki

9.14. „Warszawskie Studia Pastoralne”
półrocznik, pismo Sekcji Teologii Pastoralnej
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A
Abdank-Kozubski Andrzej, ks.   60
Andrzejuk Artur   48, 53, 67, 68, 

69
Andrzejuk Izabella   69

B
Baczyński Krzysztof Kamil   106
Balicki.Janusz...91,.96
Bała Maciej   18,.6�
Banaszak.Marian,.ks....79
Baran Andrzej   31
Bartnicki.Roman,.ks....17,.20,.21
Bąk Tadeusz, ks.   93
Bejma Urszula   95
Benner.Dietrich...115
Biernacka Małgorzata   84
Błachnio Agata   73
Bobrowska.Barbara...10�
Bołoz Wojciech, ks.   26, 53, 54
Bortkiewicz Paweł, TChr   11
Boryszewski Paweł   89, 90
Brejnak Wojciech   75
Brzegowy.Tadeusz,.ks....22
Budzanowska.Dominika...117
Bugajak Grzegorz, ks.   56, 57, 58, 

59,.61,.6�,.68
Buksik.Dariusz...66

C
Chachulski.Tomasz...11�
Chrostowski Waldemar, ks.   10
Chrudzimska-Uhera Katarzyna   85
Cieciuch.Jan...66
Czajka Anna   118
Czartoszewski Jacek W., ks.   59
Czekalski.Ryszard,.ks....�5,.�6,.�7
Czyż Anna S.   85

D
Dąbek Stanisław   88
Decyk.Jan,.ks....11,.�7,.�8
Dejneka Piotr   118

Dołęga Józef, ks.   59, 60, 61
Drewicz.Marcin...8�
Dudek Mieczysław   121
Dunin-Borkowska Zofia   125
Durak Adam, ks.   37
Dybciak Krzysztof   107
Dycht.Marzena...121,.124
Dziekoński Stanisław, ks.   18, 34
Dzięgiel Ewa   112
Dziuba Andrzej F., bp   12, 13
Dziubecki.Tomasz...84

F
Falczyński Zygmunt, ks.   9
Fidelus Anna   123
Flader.Katarzyna...15,.111
Frankowski.Janusz,.ks....22,.2�
Furgała Małgorzata   122

G
Gacka Bogumił, ks.   14
Gałązka Włodzimierz, ks.   14, 31, 

�2,.��
Gasiul Henryk   75
Gliński Waldemar, ks.   84
Godek Sławomir   43
Gogacz Mieczysław   51
Gołębiewski Marian, bp   22
Góralczyk Paweł, ks.   27
Góralski Wojciech, ks.   40, 41, 43
Grabowski Zbigniew R.   125
Graczyk Hanna   84
Grajewski Czesław   88
Grochowska Alicja   71
Gutowski Bartłomiej   85

H
Hałaczek Bernard   59, 62
Herbich.J....125
Herbst.Jan...96
Horoszewicz Michał   25
Höpflinger François   59
Höver Gerhard   26
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J
Jabłoński Maciej   64, 93
Jagodziński Marek   34
Janczewski.Zbigniew...44
Jaworski.Romuald...72
Jewdokimow.Marcin...97
Juros.Helmut,.ks....90

K
Kaczmarek Łukasz   125
Kaczorowski.Jerzy...110
Kałowski Julian, ks.   40
Kamiński Tadeusz   95
Kawecki Witold, ks.   15
Kielak.Dorota...109
Klimski.Tadeusz...69,.92
Kloskowski.Kazimierz,.ks....55,.56,.

59
Knopp.Katarzyna...74
Kobyliński Andrzej   53
Kołodziejczak Zenon   88
Kopciński Jacek   105
Koral Jarosław, ks.   93
Korpysz.Tomasz...112,.114
Kostkiewiczowa.Teresa...115
Kowalczyk.Marian...16
Kozłowska Anna   112
Krajczyński Jan, ks.   42
Krajewska Beata   115
Krasiński Józef, ks.   10
Krokos.Jan,.ks....6�,.70
Kuczera-Chachulska.Bernadetta..106,.

107,.11�,.114
Kuczyńska-Kwapisz Jadwiga   119
Kukowski Jarosław   67
Kuligowski.Roman...�4

L
Latawiec Anna   56, 57, 58, 59, 60, 

61
Latawiec Michał   69
Latawiec.Piotr...7,.14
Lemańska Anna   55, 56, 58
Lewandowski.Jerzy,.ks....24
Listkowska Bożena   48

Linke Waldemar   117
Loska Elżbieta   43
Lubański Mieczysław, ks.   55

Ł
Łabuś Katarzyna   122
Łach Jan, ks.   19, 21
Łepko Zbigniew   65

M
Macek Wiesław   18
Maciejczak Marek   64
Majchrzyk Zdzisław   72
Majkowski Władysław, ks.   93, 95
Mandziuk Józef, ks.   9, 80, 81, 

82
Marcyński Krzysztof   17
Matczak Anna   66
Matraś Maciej   82
Matyjasiak Piotr   127
Mazanka Paweł, o.   47, 51, 52, 63
Mędala Stanisław, ks.   23
Miernowski.Jan...104
Mikołajczyk Mirosław   8, 25
Misiarczyk.Leszek...88
Mitzner.Piotr...107,.115,.116
Moisan.Krystyna.S....84
Moń Ryszard   53, 54
Morawiec.Edmund...51,.52
Murawski.Roman,.ks....�5
Muszyński Henryk, bp   24
Muszytowska.Dorota...20
Mynarska.Monika...7�

N
Necel Wojciech   44
Niegowski Krzysztof, ks.   87
Niepsuj Jerzy   92
Niewęgłowski Jan   121
Nieznański Edward   58, 61, 70, 71
Norwid.Cyprian...10�
Nowak.Jacek,.ks....14
Nowakowski.Bartosz,.ks....41
Nowicka Urszula   45
Nowosielski Mirosław   100
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O
Odziemkowski.Janusz...91
Ogórek Placyd Paweł, o.   28
Okrasa Włodzimierz   96
Olejnik Stanisław, ks.   26
Orczykowski Andrzej   41
Osewska Elżbieta   100
Ostrowska.Krystyna...59
Ozorowski. Edward,. abp. . . 8,. 99,.

100
Ozorowski Mieczysław, ks.   99, 

101,.111

P
Pasierb.Janusz.St.,.ks....84,.104
Pawłowska-Jądrzyk Brygida   119
Pawłowski Kazimierz   71
Perzyński Andrzej, ks.   15, 16
Pieńdyk Andrzej, ks.   41
Pietrzak.Helena...42
Pikulik.Jerzy,.ks....86,.87
Piskurewicz.Jan...8�
Placha Józef   123
Podolski.Henryk.Cz....14
Podrez.Ewa...54
Prussak.Maria...106
Przepiórka Aneta   73
Przybyłowski Jan, ks.   17

R
Robek.Edmund...17
Romanowski.Jerzy...127
Rosłon Józef W., o.   10
Rowiński Tomasz   73
Różański Jarosław   36
Rumianek.Ryszard,.ks....20
Rusinek.Jan...125
Ruszkowski Paweł   94

S
Sadowski.Ryszard...64,.65
Saganiak.Magdalena...11�,.115
Sakowicz.Eugeniusz...2�
Samolewicz.Janina...27
Sandner.Jan...59,.62

Selejdak Ryszard, ks.   34
Sikora.Jerzy,.ks....111,.118
Skalińska Ewangelina   114
Skibiński Tomasz, ks.   16
Skorowski.Henryk,.ks....8�
Skowronek Alfons, ks.   24
Skowroński Bartłomiej   124
Smaga Agnieszka   115
Sobański Remigiusz, ks.   39, 42
Sobkowiak Jarosław, ks.   11, 27
Sochoń Jan, ks.   48, 49, 50, 51, 105
Stabińska Jadwiga, s.   31
Stalker.Peter...91
Stasiak Maciej   127
Swend.Daniel...�4
Syryjczyk Jerzy, ks.   40
Szafraniec Beata   84
Szaniawski Józef   17
Szczeglacka-Pawłowska Ewa   106, 

114
Szczepan-Wojnarska Anna   115
Szczepaniec.Maria...4�
Szewczul Bożena   41
Szupejko Małgorzata  97
Szwajkajzer-Wołk Agnieszka   89
Szymula.Marek,.ks....28,.29,.�0

Ś
Ślaga Szczepan W., ks.   55
Ślaski Sławomir   75
Świeżyński Adam   55, 58, 65, 66, 

67,.69
Świętorzecka Kordula   70, 71

T
Taras.Katarzyna...110,.117
Taraszewska.Joanna...125
Tarwacka Anna   44
Tatar.Marek,.ks....��
Terelak.Jan.F....74
Terlikowski.Tomasz...125
Tokarski Stanisław   73
Tomanek.Roman...61,.70,.71
Tomaszewska Wiesława   105, 108, 

109,.116
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Tomczyk.Jacek,.ks....62,.6�,.64,.68
Trawkowski Krzysztof   14
Tutak.Mateusz...18
Twardowski.Jan,.ks....104
Twardy.Jan...17

U
Uchmański Janusz   62
Urbański Stanisław, ks.   11, 12, 27, 

28,.29,.�0,.�1,.��

W
Warchałowski Krzysztof, ks.   39
Węgrzecki Janusz   95
Wielebski Tomasz   18
Wielec Marcin   45
Wierciński Andrzej   49
Winek Teresa   108
Wiszniowska-Majchrzyk Marta   

47,.96
Wiśniewski Piotr   87
Wiśniewski Rafał   97
Wojciechowski Jan   15, 84
Wojciechowski Michał   19
Wolnicz-Pawłowska Ewa   53, 108, 

11�
Woźniak Jerzy   16
Wroceński Józef, ks.   41, 42
Wrocławska-Warchala Emilia   75
Wrześniak Małgorzata   85, 86

Z
Zabłocki Jacek   75
Zagórska Wanda   66
Zajkowska Joanna   116
Zaręba Sławomir, ks.   94
Zembrzuski Michał   67, 68
Zendrowski Radosław   92

Ż
Żmuda Ryszard   7
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Nowa księgarnia Wydawnictwa

dwójka
mieści się na terenie campusu UKSW,
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, p. 015

tel..22.569.68.68

Książki Wydawnictwa UKSW
dostępne są w wersji elektronicznej

w.czytelni.on-line
www.ibuk.pl
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