
 
 

klTY l ArTloACe 
 
 
Akaowbg BAoAk lcjCap – dr teologii duchowościI kapłan 
z wakonie Braci jniejszóch hapucónów mrowincji tarszawskiejK 
t latach OMMNJOMNT adiunkt na tódziale Teologicznóm rhpt 
w tarszawieK t pracó naukowej prowadzi badania w zakresie teologii 
żócia konsekrowanegoI formacji zakonnejI duchowości franciszkańskiej 
i kapucóńskiejK fnteresuje się również teologią i duchowością naroduK 
pzczególnóm polem poszukiwań badawczóch jest działalność polskich 
kapucónów w ufu wK oraz historia i duchowość honorackich zgromaJ
dzeń zakonnóch żócia ukrótegoK t ramach posługi duszpasterskiej 
prowadzi rekolekcjeI spotkania formacójne i kierownictwo duchoweK 
 
pTAkIpŁAt CIbŚiAh pg – dr habKI profesor Akademii fgnatiaJ
num w hrakowieK Święcenia kapłańskie otrzómał w NVVN rK w hraJ
kowieK ptudia z historii hościoła ukończół w NVVP rK na mapieskim 
rniwersótecie dregoriańskim w ozómieK ld NVVT rK pracownik nauJ
kowó Akademii fgnatianum w hrakowieK Autor ponad OMM publikacji 
z zakresu historii i duchowości Towarzóstwa gezusowegoK 
 
irCYkA CwbojIŃphA CpcA – franciszkanka od cierpiącóchI 
pielęgniarkaI doktor teologiiK Autorka książek poświęconóch duchoJ
wości wgromadzenia pióstr cranciszkanek od CierpiącóchI żóciu 
i dziełu pługi Bożej hazimieró druszczóńskiej oraz artókułów zwiąJ
zanóch z historią i duchowością franciszkanek od cierpiącóchK wajmuJ
je się prowadzeniem procesu beatófikacójnego wałożócielki oraz 
opracowaniem i edócją materiałów źródłowóch wgromadzeniaK 
 
hoYpTYkA aĘBltphA CpcA – franciszkanka od cierpiącóchI 
historókI pracowała w fnstótucie deografii eistorócznej hościoła 
w molsceI członek komitetu redakcójnego NT tomów serii Żeńskie 
wgromadzenia wakonne w molsce NVPVJNV4T EiublinI NVUOJOMN4FK AuJ
torka licznóch artókułów dotóczącóch żócia zakonnego w molsceX 



klTv l ArTloACe 
 

OVS

współorganizator międzónarodowóch spotkań historóczne sióstr zakonJ
nóch z buropó ŚrodkowoJtschodniej w tarszawie ENVVPFI BratósłaJ
wie ENVV4F i mradze ENVVRFI uczestnik O sónodów biskupów w ozómie 
w NVVM rK o formacji kapłańskiej i w NVV4 o żóciu konsekrowanómK 
 
jAdaAibkA cIClŃ – absolwentka studiów teologicznóch na 
tódziale Teologii oraz studiów historócznóch na tódziale eistorii 
i aziedzictwa hulturowego rniwersótetu mapieskiego gana mawła ff 
w hrakowieK lbecnie doktorantka teiah rmgmff w hrakowieI speJ
cjalizująca się w zakresie emblematóki i sómbolikiK 
 
jAoIA hlokAŚ CpcA – franciszkanka od cierpiącóchI biblioteJ
karkaI autorka prac artóstócznóchI związanóch z rękodzielnictwemK 
lbecnie kierownik bursó studenckiej „mrzótulisko”K tspółautorka 
opracowania dotóczącego historii i architekturó wnętrza kaplicó 
pwK jatki Bożej kieustającej momocó w tarszawieK 
 
gliAkTA hltAiIh CpcA – franciszkanka od cierpiącóchI pielęJ
gniarkaI doktor nauk medócznóchI specjalista w dziedzinie pielęgniarJ
stwa geriatrócznegoK Autorka rozprawó dotóczącej jakości żócia choróch 
ze stwardnieniem rozsianóm oraz artókułów dotóczącóch jakości żócia 
zależnej od stanu zdrowiaK hierownik wakładu mielęgnacójnoJ
lpiekuńczego „aom śwK cranciszka” w tarszawie EtzwK „hrólikarnia”FK 
 
AkbTA hlwAh – doktorantka tódziału eistorii i aziedzictwa 
hulturowego rmgmffK ka co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżąK waJ
interesowania naukoweW sómbolika oraz związki kulturowe chrześciJ
jaństwa i judaizmuK Brała udział w wielu konferencjach o zasięgu 
ogólnokrajowóm i międzónarodowómK Bóła również współorganizaJ
torem wielu z nichK gest autorką kilku artókułów o tematóce naukowejK 
Bierze czónnó udział w kilku grantach ministerialnóchK 
 
grpTYkA howYŻAk caC – siostra Córka Bożej jiłościI magister 
historiiX absolwentka rniwersótetu medagogicznego imK homisji bduJ



klTv l ArTloACe 
 

OVT

kacji karodowej w hrakowie i ptudiów modóplomowóch z ArchiwiJ
stóki i Bibliotekoznawstwa rniwersótetu mapieskiego gana mawła ff 
w hrakowieK mracuje w Archiwum molskiej mrowincji wgromadzenia 
Córek Bożej jiłości w hrakowieK 
 
oAcAŁ hrBIChI – drI pracownik naukowó rniwersótetu ddańJ
skiegoI prowadzącó prace badawcze z zakresu dziejów hościoła na 
ziemiach polskichI przede wszóstkim w państwie zakonu krzóżackieJ
go oraz kulturó i zagadnień społecznoJgospodarczóch wsi i miast 
w późnóm średniowieczuK 
 
jAdaAibkA jAolpw – absolwentka historii ze specjalnością 
archiwalną na rniwersótecie gagiellońskimI starszó kustosz w ArchiJ
wum karodowóm w hrakowieK ld OMMM rK członek fnternational fnstiJ
tute for Archival pcienceK t latach OMMOJOMMU przewodnicząca CenJ
tralnej homisji  jetodócznej przó kaczelnóm aórektorze Archiwów 
maństwowóchK mrowadzi zajęcia z zakresu archiwistóki na rniwersóJ
tecie mapieskim gana mawła ff w hrakowieK Autorka publikacji z zaJ
kresu teorii i metodóki archiwalnej oraz edócji źródłowóchK 
 
aAoIrpw jAoTYkltICw – doktorant tódziału eistorii i azieJ
dzictwa hulturowego rmgmO w hrakowieX nauczóciel jęzóka polskiego 
i wiedzó o kulturze w renomowanóm s iiceum lgólnokształcącóm 
imK Augusta titkowskiego w hrakowieK Członek grupó prmboBbiJ
cowv omX trener edukacójnóK gego zainteresowania skupiają się przede 
wszóstkim na historii kulturóI fCT w nauczaniuI edukacji medialnej 
i filmowejK mrzógotowuje pracę doktorską z zakresu historii filmuK 
 
gAk tAihrpw – ksK profK zwK dr habKI historókI kierownik hatedró 
eistorii hościoła w Czasach kajnowszóchI jetodologii i kauk moJ
mocniczóch hriK Autor okK TMM publikacjiI w tóm rozpraw z dziejów 
poloniiI kulturó umósłowej ufu i uu wiekuI historii kościoła w ufu 
i uu wieku oraz zagadnień historócznoliterackichK 
 



 
 

p m I p  T o b ŚC I  
 
 
 

A o T v h rŁv  
 
Akaowbg BAoAk lcjCapI rwarunkowania duchowości zgromadzeń 

zakonnóch żócia ukrótego w hrólestwie molskim w ufu wieku KKKKKKKKKKKKK R 
 
Akaowbg BAoAk lcjCapI lddziałówanie kapucónów warszawskich 

na kobietó w dobie międzópowstaniowej ENUPNJNUS4F KKKKKKKKKKKKKKKKKKK 4P 
 
irCvkA CwbojfŃphA CpcAI hobieta niepodległości – pługa 

_oża jatka hazimiera druszczóńskaI założócielka wgromadzenia 
pióstr cranciszkanek od Cierpiącóch ENU4UJNVOTF KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK TP 

 
jAdaAibkA jAolpwI „Czuwać jak najtroskliwsza matka nad 

dzieckiem”K aziałania jatki hazimieró druszczóńskiej w kierunku 
przógotowania pióstr cranciszkanek od Cierpiącóch do pracó  
pielęgniarskiej KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NMP 

 
AkbTA hlwAhI oola hazimieró druszczóńskiej i pióstr cranciszJ

kanek od Cierpiącóch w opiece nad bezdomnómi na przełomie  
ufu i uu wK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NPP 

 
jAdaAibkA cfClŃI aAofrpw jAoTvkltfCwI „Ta nędza 

leżała nam na sercu”K Apostolska misja wgromadzenia pióstr cranJ
ciszkanek od CierpiącóchI jako odpowiedź na problemó społeczne 
przełomu ufu i uu wieku hrólestwa molskiego w kontekście historii 
dobroczónności KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NRN 

 
hovpTvkA aĘBltphA CpcAI tarszawski wakład aobroczónnó 

„mrzótulisko” miejscem powstania wgromadzenia pióstr cranciszJ
kanek od Cierpiącóch KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NSV 

 
jAofA hlokAŚ CpcAI irCvkA CwbojfŃphA CpcAI eistoJ

ria kaplicó pod wezwaniem jatki _ożej kieustającej momocó przó 
ulK tilczej w tarszawie KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NVP 



 
 

gliAkTA hltAifh CpcAI irCvkA CwbojfŃphA CpcAI 
aziałalność Towarzóstwa lpieki nad kieuleczalnie Chorómi  
w tarszawie ENUVTJNV4VFK mraca pióstr cranciszkanek od CierpiąJ
cóch w warszawskiej hrólikarni KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ONT 

 
grpTvkA howvŻAk caCI Źródła do dziejów wgromadzenia Córek 

_ożej jiłości w deneralnóm Archiwum wgromadzenia Córek _ożej 
jiłości w tiedniu KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK O4N 

 
 

o b C b k w g b  
 
oAcAŁ hrBfChfI oecKW dert jelvilleI _ernd pchneidmćllerI ptefan 

teinfurter EhrsgKFI “fnnovationen durch aeuten und destaltenK 
hlöster im jittelalter zwischen genseits und telt” KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ORT 

 
oAcAŁ hrBfChfI oecKW jirko _reitensteinI gulia _urkhardtI ptefan 

_urkhardtI gens oöhrkasten EedsKFI “oules and observanceK aevisJ
ing forms of communal life” KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OST 

 
hpK gAk tAihrpwI oecKW goanna makuzaI „Żócie religijne  

wógnańców polskich w wwiązku powieckim w latach NVPVJNV4R  
na podstawie wspomnień” KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OTR 

 
 

p m o A t l w a A k f b  
 

pTAkfpŁAt CfbŚiAh pgI ppotkanie księżó profesorów i wókłaJ
dowców historii hościołaK lpactwo _enedóktónów w Tóńcu –  
OPJOR fs OMNV rK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OUP 

 
 
klTv l ArTloACe KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OVR 



 
 

C l k T b k T p  
 
 
 

A o T f C i b p  
 
Akaowbg BAoAk lcjCapI Conditions of the spiritualitó  

of religious congregations of hidden life in the kingdom of moland  
in the NVth centuró KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKR 

 
Akaowbg BAoAk lcjCapI The influence of tarsaw Capuchins  

on women in the interJuprising period ENUPNJNUS4F KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 4P 
 
irCvkA CwbojfŃphA CpcAI toman of independence – servant 

of dod jother hazimiera druszczóńskaI the foundress of The ConJ
gregation of cranciscan pisters of puffering ENU4UJNVOTF KKKKKKKKKKKKK TP 

 
jAdaAibkA jAolpwI „iike a most caring mother tending her 

child”K The activities of jother hazimiera druszczóńska to prepeaJ
re the cranciscan pisters of puffering for nursing work KKKKKKKKKKKKKK NMP 

 
AkbTA hlwAhI The role of hazimiera druszczóńska and The 

cranciscan pisters of puffering in the care for the homeless at the 
turn of the NVth and OMth centuries KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NPP 

 
jAdaAibkA cfClŃI aAofrpw jAoTvkltfCwI ”te took 

this povertó to heart”K Apostolic mission of The cranciscan pisters 
of puffering as an answer to social problems in the hingdom of moJ
land at the turn of the NVth and OMth centuries in the context of the 
historó of charitó KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NRN 

 
hovpTvkA aĘBltphA CpcAI ”The phelter” E„mrzótulisko”F –  

a charitó institution in tarsaw as the place of origin of the CongregaJ
tion of cranciscan pisters of puffering KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NSV 

 
jAofA hlokAŚ CpcAI irCvkA CwbojfŃphA CpcAI The 

historó of the Chapel of lur iadó of perpetual help at tilcza street 
in tarsawKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NVP 



 
 

gliAkTA hltAifh CpcAI The actvitó of the pocietó for the fncuJ
rabló fll in tarsaw ENUVTJNV4VFK The work of cranciscan pisters  
of puffering in ”The oabbit eouse” EhrólikarniaF in tarsaw KKKKKKK ONT 

 
grpTvkA howvŻAk caCI pources for the historó of the CongregaJ

tion of aaughters of aivine iove in the general Archives of the 
Congregation in sienna KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK O4N 

 
 

o b s f b t p  
 
oAcAŁ hrBfChfI oevKW dert jelvilleI _ernd pchneidmćllerI ptefan 

teinfurter EhrsgKFI “fnnovationen durch aeuten und destaltenK 
hlöster im jittelalter zwischen genseits und telt” KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ORT 

 
oAcAŁ hrBfChfI oevKW jirko _reitensteinI gulia _urkhardtI ptefan 

_urkhardtI gens oöhrkasten EedsKFI “oules and observanceK aevisJ
ing forms of communal life” KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OST 

 
obsK gAk tAihrpwI oevKW goanna makuzaI “oeligious life of 

polish exiles in the poviet rnion in the óears NVPVJNV4R on the  
basis of memories” KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OTR 

 
 

o b m l o T  
 
obsK pTAkfpŁAt CfbŚiAh pgI The meeting of professors and 

lecturers of Church historóK _enedictine Abbeó in Tóniec – OPJOR 
april OMNV KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OUP 

 
 
klTbp A_lrT ArTelop KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK OVR 
 



 
 

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 EtażFI 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 
 
 
 
 
 
 
t archiwum „kaszej mrzeszłości” został zrealizowanó projekt ptK mrzóJ
gotowanie inwentarza archiwalnego fnstótutu tódawniczego księżó jiJ
sjonarzó „kasza mrzeszłość”K Część f – prace wstępneI segregacja i sósJ
tematózacja akt oraz formowanie i opisanie jednostek archiwalnóchK 
wostał on dofinansowanó przez kaczelnego aórektora Archiwów mańJ
stwowóch w ramach zadania publicznego ptK tspieranie działań archiJ
walnóch OMNUK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wadanie ptK tódawanie czasopisma „kasza mrzeszłość” Eumowa  
nr MSSSNLNULcmhLfhF zostało dofinansowane w ramach programu CzasoJ
pisma ze środków finansowóch jinistra hulturó i aziedzictwa karodoJ
wego pochodzącóch z cunduszu mromocji hulturóK 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kakład NPN tomuW   POM egzK 
 
 
aruk i oprawaW 
tódawnictwo fnstótutu Teologicznego  
hsiężó jisjonarzó 
ulK ptradomska 4I PNJMRU hraków 
tódawnictwo@witkmKpl    wwwKwitkmKpl 


