Patriarcha Kirył. Rosyjska Cerkiew od golgoty do
zmartwychwstania; Matreńczyk A.
Ciemna noc duszy. Depresja a kryzys duchowy oczami
psychiatry; May G.
Atlas świata
Alkoholizm zobowiązuje. Nie tylko dla alkoholików gawędy o
trzeźwym myśleniu, odpowiedzialności i rozwoju osobistym;
Meszuge
Gdzie do diabła jest Bóg?; Sj R.
Gdy cierpienie spotyka kogoś innego, mamy usta pełne frazesów. Gdy dotyka nas, wątpimy.
Doświadczywszy tego, Autor napisał książkę o sensie cierpienia. Nie podaje gotowych recept na
radzenie sobie ze zmaganiami, ale każdemu, kto je przeżywa, daje nadzieję, jaka płynie z wiary.
Zaprasza do odważnego zmierzenia się z dręczącymi rozterkami, czy to za moje grzechy?Uchyla
się jednak od taniego pocieszania, a równocześnie demaskuje stereotypy o Bogu zadającym ból lub
czyhającym na człowieka. Gdzie, do diabła, jest Bóg? WŁAŚNIE TU, na kartach tej książki, która
pomoże odnaleźć Go nawet w najtrudniejszych okresach życia. James Martin SJ

Duchowy mózg. Neuronaukowa argumentacja za istnieniem
duszy; O'leary D.
Materialistyczna neuronauka próbuje dowieść, że umysł jest iluzorycznym wytworem pracy mózgu,
wolna wola nie istnieje, a tryumf ducha nad materią to złudzenie. Rozwój genetyki i neuronauki
stanowi zachętę do poszukiwania "Bożego genu" lub też "Bożego przełącznika" w mózgu
człowieka. Tymczasem dążenie do kontaktu z Bogiem jest jedną z najbardziej podstawowych
potrzeb człowieka. Osoby zanurzające się w świat duchowy nawiązują kontakt z zewnętrzną
rzeczywistością, a ich przeżycia są prawdziwe, na co autorzy dostarczają naukowych dowodów. Ta
fascynująca książka napisana jest prostym i żywym językiem. Nie jest przeładowana terminologią
naukową, a przytaczane argumenty są poparte wynikami badań.

Encyklopedia. Same fakty
Polski Wersal
Oliwa. Muzyka wieków; Szypowscy M. i A.
Bogowie – instrukcja obsługi. Sakralne i nieprzemijające
wartości w życiu duchowym mieszkańców Europy.

Skarby kultury i przyrody świata. Europa południowo –
wschodnia
Ziołolecznictwo; Ożarowski A.
Od oceanu do oceanu
Książka zawiera opis pielgrzymki ikony Matki Boskiej Częstochowskiej przez świat
w intencji obrony życia.

Niebezpieczeństwa antybiotykoterapii
Fizjologia roślin; Maksimow M.
Architektura Łodzi przemysłowej
Katolicyzm na rozdrożu; Dąbrowski S.
Boże Narodzenie w katolocyzmie i prawosławiu, Clement O.
Miejsce serca. Wprowadzenie w duchowość prawosławną;
Behr – Sigel E.
Prawosławna wizja teologii moralnej. Bóg w życiu ludzi;
Evdokimov P.
Niniejsza książka zawiera przegląd dzieła człowieka, który nieustannie rozważał
tajemnicę wiary i jej roli w ludzkiej historii. Jest owocem wielu lat nauczania teologii
moralnej w Instytucie św. Sergiusza w latach 1950–1970, dojrzewającym w żywym
kontakcie z audytorium. Omawia szeroko zakrojoną tematykę: moralność naturalną,
etykę świata starożytnego (hellenizm, buddyzm), antropologię (zarówno ojców
Kościoła, jak i psychologię głębi), sumienie w systemach nowożytnych (Kant,
Marks, egzystencjalizm); analizuje też problem prawa i łaski oraz zła.Znalazło się tu
także solidne opracowanie liturgii i kultu, sakramentów i ich roli w życiu moralnym,
niewidzialnej walki ascezy w jej starciu z namiętnościami.

Prawosławni święci, mały słownik; Smykowska E.

Droga do zbawienia; św. Teofan Rekluz
Teofan Rekluz (1815-1894) wybitny teolog i asceta rosyjski, biskup a następnie
pustelnik, jeden z najbardziej znanych rosyjskich starców XIX w. W "Drodze do
zbawienia" . Autor krok po kroku wprowadza czytelnika w życie łaski od pierwszych
poruszeń aż do błogosławionej beznamiętności i miłości, tłumacząc przez cały czas
wszystkie zjawiska zachodzące w duszy, ich przyczyny i skutki. Święty Teofan umie
łączyć najlepsze dziedzictwo Wschodu i Zachodu. Książka posiada swoją
nieprzemijającą wartość.

Ikona i kosmos. Inne spojrzenie na dzieło stworzenia; Quenot
M.
Obrońca wiary niechcianej.Życie i działalność egzarchy tronu
patriarszego Konstantynopola arcydiakona Nikifora
Paraschesa-Kantakuzena (1537-1599); Dżega M.
Religijność chrześcijan obrządku wschodniego na pograniczu
polsko – ukraińskim; Lubańska M.
Święta Równa Apostołom niosąca wonności Maria Magdalena
Psychologia jako nauka o człowieku
Święta Ewangelia
Synaksarion. Żywoty świętych spisane na Świętej Górze Atos.
Styczeń
Polityka wyznaniowa Polski Ludowej; Mysłek W.
Ochrona zabytków sztuki kościelnej; Pasierb J. ks.

Tolerancja Kościół Państwo
Państwo a Kościół, Idzior S.
Rozdział kościoła od państwa 1952r.
O roślinach, Kluk J. ks.
Analiza teologiczna „Nowej Atlantydy” Franciszka Bacona z
Werulamu na tle wydarzeń społecznych XVI/XVII w.; Kaczor
M.
Homiletyka; archim. Sawa /Hrycuniak/
Pojęcie małżeństwa w teologii prawosławnej; archim.
Sawa/Hrycuniak/
Apologetyka; Milin L.
Apologetyka chrześcijańska zajmuje się obroną wiary przed fałszywymi zarzutami,
jednocześnie w sposób jasny i precyzyjny będąc wykładnią nauki chrześcijańskiej.

Od Rzezi Wołyńskiej do Akcji „Wisła”; Motyka G.
Dziennik duchowy; Bułgakow S. ks.
Dziennik duchowy Bułgakowa to swoisty dialog duszy z Bogiem, niezwykle intymny pamiętnik
szczególnych religijnych uniesień i codziennej, nieustającej bliskości ze Stwórcą, wyrażonej
słowami płynącymi z serca, niemal modlitewnymi, a jednak pełnymi głębokiej filozoficznej
refleksji.

Sąd nad świętym Maksymem; Bołtryk M.

Modlitwa wspólnoty. Historyczny rozwój prawosławnej
tradycji liturgicznej; Ławreszuk M. ks.
Apokryfy Nowego Testamentu I i II
Chrystus zwyciężył. Wokół chrztu Rusi Kijowskiej
Zarys dziejów religii
Dzieje Bizancjum; Ostrogorski G.
Mały Kościół. Mistyczna przygoda małżeństwa; Laroche M.
Wieczerza Mistyczna. Anafory eucharystyczne
chrześcijańskiego Wschodu; Paprocki H.
Autor w swej publikacji podejmuje i rozwija tematykę związaną z „sakramentem
sakramentów” - serce życia Kościoła – św. Eucharystię, z której wypływają
wszystkie inne sakramenty. Anafory są to wielkie modlitwy eucharystyczne, których
tłumaczenie znajdziemy w opisywanej publikacji.

Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego / 1994 – 2004/
Hierarcha chirurg. Życie arcybiskupa Łukasza / Wojno –
Jasienieckiego/; Maruszczak W. ks.
Modlitwa z ikonami; Forest J.
Snowden nigdzie się się ukryjesz; Greenwald G.

Dokumenty Soborów Powszechnych /325 – 787/
Ślady przeszłości. Historia i teraźniejszość prawosławia na
południowo – zachodnim Podlasiu w świadomości społecznej;
Bobryk A.; Kochan I.
Życie Jezusa; White E.
Książka w sposób szczegółowy w oparciu o źródła historyczne oraz oparciu o informacje zawarte w
czterech ewangeliach opisuje życie na ziemi Jezusa Chrystusa. Pomogła ona wielu milionom ludzi
odnaleźć nowe wartości w życiu i prawdziwą radość autentycznego chrześcijańskiego powołania.

Ikona karpacka
Chrześcijanie pustyni. Wprowadzenie do literatury wczesnego
monastycyzmu; Harmless W. Sj
Reformacja Kościoła i dogmatów /1300 – 1700/; Pelikan J.
Doktryna chrześcijańska a kultura nowożytna; Pelikan J.
Świat ikony; Jazykowa I.
Szalona miłość Boga; Evdokimov P.
Autor – wybitny teolog i intelektualista w swej publikacji opowiada nam o Bogu, ale
również ukazuje jak stać się tym w kim Bóg mówi o sobie.

Arcybiskup generał brygady Sawa / Sowietow/

Prawosławna droga; Kallistos Ware
Autor przy pomocy zachodniego języka kultury współczesnej pragnie wyrazić
głosem nadziei wszystko to co pozytywnego odnalazł w tradycji prawosławnej.

Kościół prawosławny w państwie Piastów i Jagiellonów;
Mironowicz A.
Monastycyzm bizantyjski od IX do połowy XV wieku;
Doroszkiewicz B. ks.
Podstawowe wiadomości z gramatyki języka staro – cerkiewno
– słowiańskiego; Strutyński J.
Podlasze. Śladami ruskiej przeszłości; Hawryluk J.
Szukanie Boga; Merton T.
Wstęp do religioznawstwa; Poniatowski Z.
U podstaw chrześcijańskiej formacji moralnej; Pryszmont J.
ks.
Teologia materii. Cywilizacja techniczna i duchowość
chrześcijańska; Chenu M.
Pięć wielkich religii świata
Słownik małżeństwa i rodziny

Zabytki – prawosławie
Śladami wschodniosłowiańskiej tradycji cerkiewnej na Polesiu
Lubelskim
Rosja. Cuda świata
Słownik symboli; Kopaliński W.
Drogi duchowego doskonalenia w chrześcijaństwie
wschodnim. Etap oczyszczenia w ascetyczno – mistycznej
hierarchii błogosławieństw; Kadylak J. ks.
Drogi duchowego doskonalenia w chrześcijaństwie
wschodnim. Ewangelie synoptyczne w świetle ascetyczno –
mistycznej hierarchii błogosławieństw na tle ascetycznych
dążeń w okresie przedchrześcijańskim i
wczesnochrześcijańskim; Kadylak J. ks.
Drogi duchowego doskonalenia w chrześcijaństwie
wschodnim. Ewangelia według św. Jana w świetle ascetyczno –
mistycznej hierarchii błogosławieństw na tle ascetycznych
dążeń w okresie przedchrześcijańskim i
wczesnochrześcijańskim; Kadylak J. ks.
Cmentarz prawosławny w Łowiczu; Wysocki P.

Cesarz i dogmat; Warsonofiusz / Doroszkiewicz/ ks.
Główną wartością pracy ks. archimandryty dr. hab. Warsonofiusza Doroszkiewicza
jest przedstawienie rozbieżności w poglądach teologicznych Wschodu i Zachodu oraz
narzucania przez frankońskich monarchów nauki o Filioque. Autor po raz pierwszy w
historiografii polskiej udowadnia, że w kwestii Filioque wola Franków przeważyła
nad jednością Kościoła.Jego teza o sojuszu pomiędzy Rzymem i Frankami, który
stawiał frankijskiego zachodniego cesarza na czele własnego kleru i doprowadził do
schizmy, znajduje potwierdzenie w treści książki.

Pojednajcie się z Bogiem; Pikus T. bp
Prawosławie w Polsce
Kolory prawosławia. Rosja
Obrządek słowiański w dawnej Polsce, t. III; Dobrzyński Z.
Ewangelia św. Mateusza
Ewangelia św. Marka
Jej twarz. Wiersze o Jerozolimie; Schnacker R.
W świetle gwiazdy betlejemskiej; Bierezowiec A. ks.
Prawosławni i grekokatolicy w dawnej Polsce t. I i II
Przedmurze. Szkice z dziejów Kościoła katolickiego w II
Rzeczypospolitej; Mysłek W.

Muzyka cerkiewna – nuty j. polski; Zawisza J.
Kraina tura i żubra
Boćki na Podlasiu. Monografia historyczna; Romaniuk Z.
Białowieski Park Narodowy
Świątynie Białegostoku i okolic
Pro Georgia N24 – 2014
Biblia
Historia piękna; Eco U.
Podstawa programowa i program nauczania religii
prawosławnej
Rosyjska filozofia i myśl społeczna od oświecenia do
marksizmu; Walicki A.
Ewangelicko – Prawosławna współpraca Lublin – Balingen
Jak naprawdę zginął car Mikołaj; Radziński E.
Bielsk Podlaski

Ziemia Bialska
Ziemia Święta
Zygmunt Stary a Kościół Prawosławny; Łapiński A.
Relikwie Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Łodzi
Europejskie szkło; Kasprzak, Skoropadowa
Plakat polski; Szablowska, Seńkiw
Katedra ormiańska we Lwowie; Wolańska J.
Tokary
Las w obiektywie leśników
Mikołaj I; Lincoln W.
Historia świata. Ostatnie pięćset lat
Księga Jazdy Polskiej
Adwentyzm w akcji; Dąbrowski S.

Ekumenizm znakiem czasu. Problemy współczesnego
chrześcijaństwa; Dąbrowski S.
Gramatyka grecka; Auerbach M.
Rola kobiety w rodzinie i społeczeństwie
Wróćmy do ziół; Klimuszko A.
U progu medycyny jutra; Aleksandrowicz, Duda
Astronomia; Beliaminow B.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
Pustelnia o. Archimandryty Gabriela w Odrynkach;
Mironowicz A.
Szkolna gramatyka języka greckiego; Fiderer E.
Dogmatyka ewangelicka; Niemczyk W. ks.
Teologia systematyczna starokatolicka. Chrystologia;
Włodarski Sz. ks.
Studia i dokumenty ekumeniczne
Rocznik Teologicznych

Joannici i ich związek z ziemiami polskimi
Bronisław Komorowski. Wystąpienia, listy, wywiady 2013 i
2014
Wiadomości PAKP
Cerkownyj Wiestnik
Ilustrowana Biblia
Zarys gramatyki języka staro – cerkiewno – słowiańskiego;
Bąk P.
Polskie Radio – 90 lat
Monografia Parafii Prawosławnej p. w. Św. Archanioła
Michała w Nosowie; Skiepko W. ks.
Zabić głodem. Sowieckie ludobójstwo na Ukrainie; Dolot M.
O trwałości znaczeń. Siedemnastowieczna literatura serbska w
służbie tradycji; Lis – Wielgosz I.
Bezsens i sens choroby nieodwracalnej; Synak B.
O tym, co gryzie biskupa; Bedetti G.

Dzieje Apostolskie (wstęp, przekład, komentarz)
Elpis
Ikony; Ristujczina L.
Duch Święty w tradycji prawosławnej; Evdokimov P.
Filokalia. Teksty o modlitwie serca
Życie liturgiczne; Bobrinskoy B.
Pomysł na napisanie książki zrodził się wśród dorosłych słuchaczy katechez o liturgii
prawosławnej w jednej z paryskich parafii. Zwiera ona w sobie tzw. żywą teologię
liturgii. Autor wyróżnia się dobrą znajomością historii, prawa i ceremonii
liturgicznych. Nie bez znaczenia okazał się klucz prezentacji teologicznej. Książka
napisana jest językiem prostym i przystępnym dla wszystkich zainteresowanych
liturgią bizantyjską.

Słownik Staro – Cerkiewno – Rusko – Polski
Wielkie święta prawosławne; Charkiewicz J.
Wielki Kanon Pokutny św. Andrzeja z Krety
Nie mogłem milczeć! Święty arcybiskup – chirurg Łukasz
(Wojno – Jasieniecki); Synak M. ks.
Główny bohater - Święty Łukasz (Wojno-Jasieniecki) urodził się w Kerczu w 1877 roku w rodzinie
katolicko-prawosławnej o polskich (ze strony ojca) korzeniach. Już jako uznany lekarz i naukowiec
w najtrudniejszym dla Cerkwi w Rosji okresie przyjął święcenia kapłańskie (1921), a następnie sakrę
biskupią (1923). Zawsze starał się służyć ludziom, nawet kosztem rodziny. Dzięki tytanicznej pracy
stał się pionierem w dziedzinie znieczuleń miejscowych. Słynął także z twardego i nieustępliwego
charakteru. Przetrwał aresztowania, zesłania i tortury, by jeszcze u schyłku życia odbudować życie
duchowe w diecezji symferopolskiej na Krymie.

Prawosławna tradycja ojcostwa duchowego; Nikołaja mniszka
Ciała, groby i ikony. Kult świętych w ruskiej tradycji literackiej
i ikonograficznej; Sulikowska A.
Łódź wielowyznaniowa. Dzieje wspólnot religijnych do 1914
roku; Badziak; Chylak; Łapa
Gródek nad Supraślą. Z dziejów prawosławnej parafii;
Radziukiewicz A.
Lwowski Sobór Cerkiewny1946. Przyczyny i konsekwencje;
Jarema R. ks.
Przewodnictwo duchowe w monastycyzmie prawosławnym;
Misijuk W. ks.
Książka dostarcza wiele ciekawych, treści dla mnichów, duchownych ale także ludu Bożego żyjącego
„w świecie”. Nasza bowiem epoka, w świetle fenomenów różnego rodzaju dalekowschodnich „guru”
bardziej niż jakakolwiek inna potrzebuje odpowiedzialnego przewodnictwa duchowego, wykutego w
ciągu dwóch tysięcy lat praktyki chrześcijańskiej.

O zasadach, Orygenes
Liturgika czyli nauka o nabożeństwach; Lenczewski M. ks.
Biblijne podstawy i znaczenie prawosławnego monastycyzmu;
Puhalo L. Bp
Misja Prawosławia; Schmemann A. ks.
O modlitwie w cerkwi, znaku krzyża i pokłonach
Prawosławna tradycja Turkowic

Rozświetlona Przez Światłość Trójsłoneczną. Relacja
Theotokos do Osób Trójcy Przenajświętszej w tradycji
liturgicznej Kościoła prawosławnego; Saszko I.
Misteria uzdrowienia; Kallistos Ware bp
Na książkę składa się szereg tekstów o sensie i znaczeniu sakramentów Kościoła
prawosławnego.

Królestwo wnętrza; Kallistos Ware bp
Jest to zbiór tekstów o chrześcijańskim Wschodzie, opisujących najbardziej
charakterystyczne zagadnienia teologii i duchowości prawosławnej.

Dobry początek czyli alfabet języka cerkiewnosłowiańskiego
dla dzieci; Kochan I.
Sakrament miłości. Tajemnica
prawosławnej; Evdokimov P.

małżeństwa

w

tradycji

Ojciec Arseniusz Wyznawca Wiary; Worobjew W. ks.
Objaśnienie Dziesięciu Przykazań danych Mojżeszowi; Mikołaj
Serbski św.
Objaśnienie Błogosławieństw. Dziewięć poziomów piramidy do
raju; Mikołaj Serbski św.
Żywot świętego Bazylego Nowego. Mytarstwa świętej Teodory
Święta Teodora żyła w X w. w Konstantynopolu (zmarła w 940 r.). Po śmierci męża
rozdała swój majątek ubogim, sama zaś poświęciła się służbie dla innych. Szczególną
troską otoczyła św. Bazylego Nowego, wtedy sędziwego już starca. Tuż przed
śmiercią złożyła śluby zakonne. Po śmierci ukazała się uczniowi św. Bazylego
Grzegorzowi, któremu opowiedziała o swojej śmierci i pośmiertnej wędrówce przed
tron Najwyższego. W relacji tej na uwagę zasługuje wstrząsający opis rozstania
duszy z ciałem oraz trudności, jakie napotyka na swej drodze wędrująca ku Bogu
dusza ludzka.

Żywot i pouczenia św. Antoniego Wielkiego

Współczesny święty starzec Serafim Wyricki
Święty starzec schihieromnich Serafim Wyricki (1865-1949) został kanonizowany
przez Cerkiew Rosyjską w 2000 roku. Był wielkim ascetą, cudotwórcą,
doświadczonym spowiednikiem i lekarzem dusz ludzkich. Odrodził posługę
starcostwa, pozostawił po sobie wiele proroctw.

Wspomnienia ze Świętej Góry Atos; Cherubin archimandryta
Unia Brzeska 1596; Hajduk M.
SPIS TREŚCI Naruszenie jedności Kościoła w starożytności. Papiestwo a Ruś Próby
unii w XIII i XIV ww. Prześladowanie prawosławia przed unią brzeska. Wpływ unii
florenckiej na Cerkiew prawosławną w państwie polsko-litewsko-ruskim. Przyczyny
unii brzeskiej. Przygotowanie unii brzeskiej przygotowanie i zawarcie aktu unii.
sobór w Brześciu Realizacja unii. Bazylianie Józefat Kuncewicz. Próby obrony przed
unią. Walka o zachowanie hierarchii prawosławnej. Sytuacja Cerkwi prawosławnej
po 1632. Działalność metropolity Piotra Mohyły i św. Atanazego Brzeskiego.
Niszczycielskie skutki unii Św. Gieorgij Koniski. Działalność abpa J. Siemaszki i
powrot unitów na Białorusi do Prawosławia. Losy unitów w zaborze austriackim.
Losy unitów i prawosławnych w II Rzeczypospolitej. Zakończenie .Wybrana
bibliogafia

Życie, choroba, śmierć
Święty Bazyli Wielki. Żywot i pisma
Święty Arseniusz z Kapadocji; Paisjusz Hagioryta starzec
Starzec Mikołaj z Zalitu
Psałterz dla dzieci
O wierze i zbawieniu, pytania i odpowiedzi; Ambroży
/Jurasow/ ks.
Sakrament spowiedzi. O grzechach jawnych i tajnych
namiętnościach duszy. Modlitwy przed i po św. Eucharystii

Kanony Kościoła Prawosławnego; Znosko A. ks.
Katechizm Cerkwi Prawosławnej
Misterium modlitwy. Przewodnik zmagań duchowych
Oddziaływanie złych mocy na człowieka, Rodion ks.
Panie Boże, błogosław! Niewymyślone historie; Ambroży
/Jurasow/ ks.
Święci Piotr i Jan – dwaj pierwsi z apostołów; Bułgakow S.
Teologia dogmatyczna; Łosski W.
Święci Rusi / X – XVIIw./; Fiedotow G.
Święci Cerkwi Prawosławnej. Pierwsze wieki chrześcijaństwa;
Charkiewicz J.
Świętowanie Dnia Pańskiego w ekumenicznej refleksji
kościołów
Dobra Nowina i ja; Busłowska L.; Busłowski A. ks.
Eucharystia w nauce i praktyce Kościoła Prawosławnego;
Ozorowski E. bp
Nadzieja aż po horyzont, Goralczuk B.
Tematem książki jest Bieżeństwo. Powieść w znacznym stopniu skupia się na
osobistych wrażeniach i przeżyciach rodziny autorki. W sposób obrazowy, poetycki i
emocjonalny opisany jest los i droga uczestników Bieżeńśtwa. Znajdziemy w niej
opisy miast, rewolucji bolszewickiej i stosunek czerwonoarmistów do „bieżeńców”.

Wschodnie patriarchaty starożytne; Przekop E. ks.

Nauka prawa kanonicznego w Polsce w XVIII i XIX wieku;
Petrani A. ks.
Krótka gramatyka języka cerkiewnosłowiańskiego; Strach S.
ks.
Kanony Niedzielne Ośmiu Tonów; Wołosiuk W.
W drodze ku wieczności
Jest to książka o prawosławnym pojmowaniu śmierci oraz o tym, co otwiera się przed
nim w chwili spotkania ze Zmartwychwstałym Panem Jezusem Chrystusem.

Eucharystia; Schmemann A.
Kościół Ducha Świętego; Afanasjew M.
Droga do Królestwa Niebieskiego; Innocenty Irkucki św.
Lew i mysz czyli tajemnica człowieka. Esej o bohaterach
Dostojewskiego; Paprocki H.
Inność Prawosławia; Nowosielski J.
Świątynia niewolników; Popescu T. i J.
Opowiadania ojca Popescu powstały w wyniku jego doświadczeń duszpasterskich.
Pozostając literaturą faktu dają bardzo plastyczny obraz rumuńskiego prawosławia świata, który chociaż geograficznie jest bliski pozostaje jednak dla nas w Polsce
niemal całkowicie nieznanym.

Kraina proroków; Niczyporowicz J.

