
 
 
 
 

klTY l ArTloACe 
 
 
jICeAŁ BIAŁhltphI – drI historókI politologI adiunkt w hateJ
drze eistorii aóplomacji na tódziale molitologii i ptudiów jiędzónaJ
rodowóch rniwersótetu jikołaja hopernika w ToruniuK mrezes hlubu 
fnteligencji hatolickiej w ToruniuK fnicjator i redaktor naukowó publiJ
kacji wielotomowej ptudia soboroweK eistoria i nauczanie saticanum 
ffI tK NI ToruńJddańsk OMNPX ptudia soboroweK eistoria i recepcja satiJ
canum ffI tK OI czK NJOI Toruń OMN4JOMNRK lstatnio opublikował monoJ
grafieW tokół poboru tatókańskiego ffK ptudia i szkiceI Toruń OMNSX 
lpozócja demokratóczna w Toruniu i w województwie toruńskim 
w latach NVTSJNVUMI Toruń OMNT EwspółautorF oraz pracę zbiorową 
„oadość i nadziejaI smutek i trwogaKKK” pobór tatókański ff z perJ
spektówó półwieczaI Toruń OMNS EredKFK dłówne zainteresowania baJ
dawczeW hościół katolicki w uu wKI historia i recepcja poboru tatóJ
kańskiego ffI nauczanie społeczne hościoła katolickiegoI rola katoliJ
ków świeckich w przeobrażeniach politócznoJspołecznóch w buropie 
i molsce w uuJuuf wKI opozócja w moi i państwach bloku wschodnieJ
goI relacje międzó politóką i religią Ew szczególności stosunki państwo 
– hościół katolicki w molsce po NVUV rKFI dzieje momorza i hujawK 
 
dowbdlow gACbh BowrpTltICw – doktor nauk humaniJ
stócznóchI historókI nauczócielI działacz regionalnóK ld trzódziestu 
lat zajmuje się historią średniowieczną kowej jarchii i hsięstwa 
momorskiegoI heraldóką i genealogią rodów rócerskichK Autor dwuJ
dziestu książek i kilkuset publikacji naukowóchI naukowoJpopuJ 
larnóch i popularózatorskichI opublikowanóch w wódawnictwach 
zwartóch i pismach naukowóch oraz pismach popularnóch i czasopiJ
smachK rczestnik konferencji naukowóchI organizator konferencji 
historócznóchI prelekcjiI wóstawI wócieczek studójnóch i terenowóch 
oraz uroczóstości rocznicowóchK 



klTv l ArTloACe 
 

OVU

jlkIhA arahA – absolwentka historii na rniwersótecie gagielJ
lońskimI doktorantka w wakładzie eistorii molski Średniowiecznej 
w fnstótucie eistorii rgK mrzógotowuje rozprawę doktorską ptK ŚroJ
dowisko wikariuszó katedró krakowskiej do połowó us wiekuK gej zaJ
interesowania badawcze to historia katedró krakowskiej w średnioJ
wieczu oraz historia średniowiecznej dóplomacjiK lbecnie pracuje 
jako nauczócielK  
 
gbowY dlowbiIh – doktor nauk humanistócznóch w zakresie 
historii sztukiI pracownik wakładu eistorii pztuki rniwersótetu ŚląJ
skiego w hatowicachI autor prac poświęconóch sztuce nowożótnej 
w buropie ŚrodkowejI związkom sztuki z procesami konfesjonalizacji 
oraz unarodowieniaK tspółautor eistorii sztuki dórnego ŚląskaK ld 
średniowiecza do końca uu wieku – pierwszej monografii obejmującej 
całó obszar historócznego dórnego ŚląskaK 
 
BlŻbkA doABltphA – drI historók sztukiI pracownik aelegaturó 
tojewódzkiego rrzędu lchronó wabótków w dorzowie tlkpKI zajmuje 
się zabótkami na terenie północnej części województwa lubuskiegoK 
 
alolTA gApIŃphA – absolwentka historii sztuki na rniwersóteJ
cie gagiellońskimK t NVV4 roku uzóskała tótuł magistra na podstawie 
pracó dotóczącej malarstwa materii w drupie hrakowskiej Epraca 
magisterska pod kierunkiem profK miotra hrakowskiegoFK tieloletnia 
kustosz kaplicó śwK jałgorzató i gudótó w hrakowieK fnteresuje się 
głównie dziejami sztuki nowożótnej na ziemiach polskichI ze szczeJ
gólnóm uwzględnieniem architekturó drewnianejK aziennikarkaI człoJ
nek redakcji Tógodnika palwatorskiegoK 
 
mowbjYpŁAt hAibTA – doktorant w zakładzie historii staroJ
żótnej i średniowiecznej Akademii imK gana aługosza w CzęstochoJ
wieK wainteresowania autora oscólują wokół historii średniowiecznej 
molskiI genealogii Ew szczególności rócerskiejFI sfragistóki i heraldókiK 
 



klTv l ArTloACe 
 

OVV

jAoCbiI hlpjAk – profK zwK dr habKI historókI kierownik waJ
kładu hulturó molitócznej na rniwersótecie Adama jickiewiczaI  
w lK NVTSJNVUO dórektor Biblioteki hórnickiej mAkI autor ponad NRMM 
publikacjiI w tóm rozpraw z dziejów hościoła na iitwie oraz sóntezó 
molska w drugim tósiącleciu EtK NJOFK 
 
oAalpŁAt hoAgkIAh – doktor nauk humanistócznóch w zakreJ
sie historiiK ptópendósta cundacji ianckorońskich EOMNO rKF i molskiej 
jisji eistorócznej w tćrzburgu EOMNP rKI OMNT rKFK iaureat mrogramu 
pTAoT cundacji na rzecz kauki molskiej dla wóbitnóch młodóch 
naukowcówK Członek Towarzóstwa kaukowego w ToruniuI TowarzóJ
stwa jiłośników Torunia i Ławó bncóklopedóstów ddańskichK Autor 
kilkudziesięciu prac publikowanóch w uznanóch periodókach naukoJ
wóch oraz książki ptK auchowieństwo kapitułó katedralnej w Chełmżó 
do N4SS rokuK ptudium prozopograficzneI Toruń OMNPK oealizował 
i realizuje indówidualne i zespołowe grantó finansowane przez karoJ
dowe Centrum kauki oraz karodowó mrogram oozwoju eumanistókiK 
 
tlgCIbCe jibCwhl Co – drI zmartwóchwstaniecI pracownik 
naukowoJdódaktócznó rniwersótetu mapieskiego gana mawła ff w hraJ
kowieX przewodniczącó pekcji auchowości molskiego Towarzóstwa 
TeologicznegoX członek jiędzónarodowej homisji ptudiów wmarJ
twóchwstańczóchX redaktor naczelnó „weszótów eistorócznoJTeoloJ 
gicznóchK oocznika wmartwóchwstańców”X opublikował szereg źródeł 
i opracowań dotóczącóch historiiI duchowości i pedagogii wgromadzeJ
nia wmartwóchwstańcówI mKinK kauka i świętośćK cormacja kapłańska 
w móśli i działalności zmartwóchwstańcówI hraków OMN4K 
 
pbtboYk mArCe – mgr historiiI obecnie doktorant w fnstótucie 
eistorii i ptosunków jiędzónarodowóch rniwersótetu hazimierza 
tielkiego w BódgoszczóK wawodowo nauczóciel historii w wespole 
pzkół nr O w melplinieK mublikował na łamach czasopism popularnoJ
naukowóch i naukowóch mKinKW „momeranii”I „jówią tieki”I „weJ
szótów Chojnickich”I „ptudiów melplińskich”I „kaszej mrzeszłości”K 



klTv l ArTloACe 
 

PMM

jIolpŁAtA plBCwYŃphAJpwCwbmAŃphA – mgr historii 
sztuki ENVVUI rtrFI mgr filologii hiszpańskiej EOMMMI rtrFI licK filoJ
logii włoskiej EOMMOI rŚFI dr nauk humanistócznóch w zakresie histoJ
rii sztuki EOMNMI rtrFK ld OMNN rK asóstentI od OMNP rK adiunkt w waJ
kładzie eistorii pztuki rniwersótetu ŚląskiegoK Autorka książki ArJ
chitektura trónitarzó na ziemiach dawnej ozeczópospolitej EOMNTI tóJ
dawnictwo rŚFK 
 
hpK jICeAŁ plŁljIbkIrh – doktor nauk humanistócznóch 
w zakresie literaturoznawstwaI absolwent montificium fnstitutum AlJ
tioris iatinitatis w ozómie oraz dóplomowanó paleograf i archiwistaK 
gest dórektorem Archiwum Archidiecezjalnego w dnieźnieI prowadzi 
lektorat jęzóka łacińskiego i greckiego w mrómasowskim tóższóm 
peminarium auchownóm w dnieźnieK ld OMNT roku konsultor oadó 
do ppraw hulturó i aziedzictwa hulturowego przó honferencji bpiJ
skopatu molskiK 
 
ŁrhApw tŁlaAophI – mgr historiiI obecnie doktorant na tóJ
dziale kauk eistorócznóch rniwersótetu jikołaja hopernika w ToJ
runiuK pwoje zainteresowania badawcze koncentruje na historii hoJ
ścioła w molsceK 
 
tAiabjAo tITlia Żrobh paB – dr  habKI  profK  hriI od 
października NVVR roku pracownik naukowó lśrodka Archiwów BiJ
bliotek i juzeów hościelnóch w hriI od października OMNN roku 
jego dórektorK 
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PMN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

p m I p  T o bŚC I  
 
 
 

A o T v h r Ł v  
 
 
jlkfhA arahAI aóplomaci tładósława gagiełłó w ptolicó  
 Apostolskiej  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKR 
 
pbtbovk mArCeI Śladó dołkowe na portalach kościołów  
 gotóckich molski północnej KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 4N 
 
BlŻbkA doABltphAI „fam seges est ubi Troia fuit”K fnskrópcje  
 z nieistniejącej sali klasztoru cóstersów w _ledzewie KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK TN 
 
dowbdlow gACbh BowrpTltfCwI Sędziowie i prokuratorzó 
 skład komisji sądowóch rozpatrującóch zachodniopomorskoJ 
 Jbrandenburski spór z przełomu usLusf wKI dotóczącó przónależności  
 państwowej dranowa na wiemi Choszczeńskiej  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK UT 
 
mowbjvpŁAt hAibTAI mroces o obrazę papieża rrbana sf  
 w świetle historiografii KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VV 
 
tlgCfbCe jibCwhl CoI hsK hajsiewicz i wmartwóchwstańcó  
 wobec duchowieństwa uczestniczącego  
 w mowstaniu ptóczniowóm  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NNN 
 
jfolpŁAtA plBCwvŃphAJpwCwbmAŃphAI  
 hasata klasztoru Trónitarzó w hrotoszónie oraz losó  
 jego kulturowego dziedzictwa  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NPN 
 
alolTA gApfŃphAI haplica śwK jałgorzató w hrakowie  KKKKKKKK NRR 

 
tAiabjAo tfTlia Żrobh paBI hościół Świętego jichała 
 Archanioła w fwieńcu w diecezji pińskiej w NVPP roku  KKKKKKKKKKKKKK NUT 
 



 
 

gbowv dlowbifhI hult autentóczności i powrót do słowiańskich  
 korzeniK mrojekt rzeźbiarskiej dekoracji katedró Chróstusa hróla  
 w hatowicach a mit córóloJmetodiański  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OMP 
 
ŁrhApw tŁlaAophfI aziałalność księdza prefekta pzczepana  
 poszóńskiego w mrzasnószu w świetle dokumentów urzędu  
 bezpieczeństwa  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ONV 
 
jfCeAŁ BfAŁhltphfI moczątki odnowó posoborowej  
 w hościele katolickim w molsce Edo NVTO rokuFK  
 warós wóbranóch problemów KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OOV 
 
 

o b C b k w g b  
 
oAalpŁAt hoAgkfAhI oecK hilka uzupełnień i sprostowań  
 do książki Tomasza mietrasa o przedstawicielach rodzinó  
 lporowskich herbu pulima  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OTP 
 
hpK jfCeAŁ plŁljfbkfrhI oecK hsK aariusz jajewski EredKFI  
 montófikałK ldzóskana perła płockiego średniowiecza KKKKKKKKKKKKKKKK OUN 
 
jAoCbif hlpjAkI oecK jK fnglot pK gKI eow the gesuits  
 surviveded their puppressionK The pocietó of gesus in the oussian  
 bmpire ENTTPJNUN4F KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OUR 
 
jAoCbif hlpjAkI oecK iux in lriente – iux ex lrienteK molska  
 i ptolica Apostolska – NMRM lat historiiK moland and the eoló pee  
 – NMRM vears of eistoró KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OVN 
 
 
klTv l ArTloACe KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OVT 
 
 



 
 

C l k T b k T p  
 
 
 

A o T f C i b p  
 
 
jlkfhA arahAI aiplomats of king iadislaus gagiello  
 in the eoló pee KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKR 
 
pbtbovk mArCeI mit traces on the portals of ghotic churches  
 of northern moland KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 4N 
 
BlŻbkA doABltphAI “fam seges est ubi Troia fuit”K fnscriptions  
 from the no longer existing hall of the Cistercian  
 monasteró in _ledzew KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK TN 
 
dowbdlow gACbh BowrpTltfCwI gudges and prosecutorsK  
 jembers of court committees investigating the testern  
 momeranian – _randenburgian conflict at the turn  
 of the NRth and NSth centuró concerning the state affiliation  
 of dranowo in Choszczno region KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK UT 
 
mowbjvpŁAt hAibTAI The trial for insulting mope rrban sf  
 in the light of historiographó KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK VV 
 
tlgCfbCe jibCwhl CoI oevK hajsiewicz and The oesurrectionists  
 in connection with the participation of clergó  
 in ganuaró rprising KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NNN 
 
jfolpŁAtA plBCwvŃphAJpwCwbmAŃphAI The dissolution  
 of the Trinitarian monasteró in hrotoszón and the historó  
 of its spiritual legacó KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NPN 
 
alolTA gApfŃphAI ptK jargaret’s Chapel in Cracow KKKKKKKKKKKKKK NRR 
 
tAiabjAo tfTlia Żrobh paBI The Church of ptK jichael  
 the Archangel in fwieniecc in the aiocese of mińsk in NVPP KKKKKKKK NUT 



 
 

gbowv dlowbifhI Cult of authenticitó and return to plavic rootsK  
 mroject of sculptural decoration of the Cathedral of Christ the hing  
 in hatowice and the móth of Córil and jethodius KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OMP 
 
ŁrhApw tŁlaAophfI The activitó of prefect pzczepan poszóński 
 in mrzasnósz in the light of the documents of pecuritó lffice KKKKKKK ONV 
 
jfCeAŁ BfAŁhltphfI The beginnings of postJcouncil renewal  
 in ooman Catholic Church in moland Euntil NVTOFK An outline  
 of chosen problems KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OOV 
 
 

o b s f b t p  
 

oAalpŁAt hoAgkfAhI oevKW A cew Additions and Corrections  
 to Tomasz mietras’s _ook about the oepresentatives  
 of the lporowskis camiló of the pulima Coat of Arms KKKKKKKKKKKKKKKK OTP 
 
obsK jfCeAŁ plŁljfbkfrhI oevKW oevK aK jajewski EbdFI  
 montificalK The oegained gewel of jedieval młock KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OUN 
 
jAoCbif hlpjAkI oevKW jK fnglot pK gKI eow the gesuits  
 purvived their puppressionK The pocietó of gesus in the oussian  
 bmpire ENTTPJNUN4F KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OUR 
 
jAoCbif hlpjAkI oevKW iux in lriente – iux ex lrienteK 
 moland and the eoló pee – NMRM vears of eistoró KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OVN 
 
 
klTbp A_lrT ArTelop KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OVT 
 
 



 
 

molCbaroA obCbkwltAkfA  
AoTvhrŁÓt kArhltvCe 

 
  NK mrocedura recenzowania artókułów jest zgodna z zaleceniami opisaJ

nómi w broszurze jinisterstwa kauki pzkolnictwa tóższego „aoJ
bre praktóki w procedurach recenzójnóch w nauce”I tarszawa OMNNK 

  OK Autorzó przósółając pracę do publikacji w czasopiśmie wórażają 
zgodę na proces recenzjiK 

  PK kadesłane publikacje są poddane ocenie w pierwszej kolejności przez 
oedakcjęK 

  4K kastępnie publikacje są recenzowane przez dwóch rzetelnóch recenJ
zentówI którzó nie są członkami oedakcji pisma i posiadają co najJ
mniej stopień doktoraK 

  RK kadesłane prace nie będą wósółane do recenzentów z tej samej plaJ
cówkiI z której pochodzą Autorzó oraz do osób mogącóch pozostaJ
wać z Autorem w konflikcie interesówK 

  SK mrace recenzowane są poufnie i anonimowoK 
  TK mracó nadawanó jest numer redakcójnóI identófikującó ją na dalszóch 

etapach procesu wódawniczegoK 
  UK oecenzentom nie wolno wókorzóstówać wiedzó na temat pracó przed 

jej publikacjąK 
  VK oecenzent przekazuje sporządzoną recenzję w postaci elektronicznej 

na adres mailowó oedakcji podanó na formularzu recenzji oraz 
w formie papierowej z odręcznóm podpisemI która przechowówana 
jest w oedakcji przez okres R latK 

NMK lstateczną kwalifikację do druku podejmuje oedaktor kaczelnó na 
podstawie analizó uwag zawartóch w recenzji i ostatecznej wersji arJ
tókułu dostarczonej przez AutoraK 

NNK oaz w roku oedakcja zamieszcza na stronie internetowej uaktualnioJ
ną pełną listę oecenzentówI z którómi współpracujeK  

 
 
 
 
 



 
 

wApAav obaAhCvgkb laklŚkfb mowvmfpÓt f BfBifldoAcff 
 
NK ptosujemó tzwK przópisó dolneK kumer przópisu Ecófró arabskieF 

w tekście umieszczamó przed znakiem interpunkcójnóm kończącóm 
zdanie lub jego częśćK 

OK t opisach bibliograficznóch stosujemó prostą wersję zapisu przecinJ
kowego EuwagaW przecinek po tótule winien bóć zapisanó czcionką 
prostąI nie kursówąFK 

PK lpis bibliograficznó publikacji zwartej EksiążkiF powinien zawieraćW iniJ
cjał imienia Elub inicjałóFI nazwiskoEJaF autoraEJówFI tótuł dziełaI podtótuł 
Eoddzielone kropkąFI tłumK inicjał imienia i nazwisko tłumaczaI miejJ
sce i rok wódaniaI stronę Eze skrótem sKFK rwagaW nie podajemó nazw 
wódawnictwK 

4K t opisach prac zbiorowóch tótuł EkursówąF poprzedza redaktoraEJówFI 
którego nazwisko podajemó w mianowniku po skrócie redK  

RK Tótułó czasopism podajemó czcionką prostą w cudzósłowieK moszczeJ
gólne elementó opisu bibliograficznego zapisujemó w sposób następuJ
jącóW numer rocznikaI rok wódaniaI tomI numer lubLi zeszótI z zaJ
stosowaniem skrótów oKI tKI zK i nrK 

SK Tótułó czasopism podajemó w pełnóm brzmieniuK geśli odwołujemó się 
do tego samego czasopisma po raz drugiI to za pierwszóm razem po 
pełnóm tótule podajemó xdalejW skrót czasopismazK pkrótó czasopism 
zapisujemó bez cudzósłowuK 

TK mrzó odsółaniu do stron internetowóch należó podaćW autoraI tótuł utwoJ
ruI „adres” internetowó oraz w nawiasie datę korzóstania ze stronóK 

UK t przópadkuI gdó tekstu danego autora nie cótujemóI lecz jedónie streszJ
czamóI parafrazujemó lub do niego odsółamó w celu znalezienia szerszej 
informacjiI przópis poprzedzamó odpowiednio skrótemW morK albo wobK 

VK t przópisieI w któróm dane bibliograficzne są takie same jak w przóJ
pisie bezpośrednio go poprzedzającómI stosujemó zapisW TamżeI sK xxK 
azieło wcześniej cótowane zapisujemóW inicjał imienia i nazwisko 
autoraI tótuł dzieła lub jego skróconó zapis Eza każdóm razem jedJ
nakowóFI sK xxK 

NMK geżeli w jednóm przópisie wóstępują bezpośrednio po sobie więcej 
niż jedno dzieło tego samego autoraI to przó cótowaniu drugiego dzieła 
Ei następnóch – jeśli wóstępują bezpośrednio po sobieF zamiast inicjału 
imienia i nazwiska autora piszemóW tenże Etaż)I tótuł lub jego skrótI 
dzK cótKI sK xxK  



 
 

tphAwÓthf aiA ArTloÓt 
 

NK Artókułó do czasopisma „kasza mrzeszłość” przójmowane są do poJ
szczególnóch tomów w dwóch terminach do PN marca Ena ff półrocze 
roku bieżącegoF oraz do PM września Ena f półrocze roku następnegoFK 

OK Tekst powinien bóć przógotowanó w dostępnóch edótorach tekstu 
jicrosoft tord Eplik zapisanó w formacie docI z możliwością odczótu 
w starszóch wersjach programuF lub iibrelfficeK 

PK mrosimó o dołączanie do artókułów bibliografii załącznikowejI streszJ
czeniaI słów kluczowóch oraz notki bibliograficznejK 

_________ 
 
fnformujemóI że na stronie internetowej fnstótutu tódawniczego „kasza 
mrzeszłość” httpWLLwwwKnaszaprzeszloscKplLsklepL można zamówić kilJ
kadziesiąt archiwalnóch tomów kmK 
 
t celu zaznajomienia się z ich zawartością polecamó pełną bibliografię 
na stronach internetowóch wódawnictwaK ppisó treści zebrane są 
w dwóch plikachI które można przeglądać dzięki darmowemu programoJ
wi Adobe oeaderK kasza stronaW wwwKnaszaprzeszloscKpl 

_________ 
 
wadanie „aigitalizacja roczników czasopisma „kasza mrzeszłość” i udoJ
stępnienie ich w internecie” zostało dofinansowane w ramach umowó 
VSULmJarkLOMNS ze środków jinistra kauki i pzkolnictwa tóższego 
przeznaczonóch na działalność upowszechniającą naukęK 
 
 
 
 
 
 
 
kakład NOU tomuW   POM egzK 
 
aruk i oprawaW 
tódawnictwo fnstótutu Teologicznego  
hsiężó jisjonarzó 
ulK ptradomska 4I PNJMRU hraków 
tódawnictwo@witkmKpl    wwwKwitkmKpl 


