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BIBlIOGRAFIA PRAC KS. JÓZEFA 
MANDZIUKA DOTYCZĄCA HISTORII 

KOŚCIOŁA KATOlICKIEGO NA ŚlĄSKU

Bibliografia prac  dotyczących historii Kościoła katolickiego na Śląsku  
ks. Józefa Mandziuk (do 2011 r.) obejmuje publikacje naukowe, popularno- 
-naukowe i publicystyczne. zainteresowania naukowe autora koncentrowały 
się głównie na zagadnieniach związanych z bibliotekoznawstwem, archiwi-
styką, biografistyką, bibliografią, mariologią, hagiografią i monastycyzmem. 
Prace były publikowane w czasopismach naukowych tak w Polsce jak i za 
granicą. znaczną część dorobku stanowią biogramy śląskich duchownych  
i postaci związanych ze Śląskiem.

1971

1. dzieła z zakresu patrystyki w bibliotece parafialnej przy kościele św. 
Jakuba w nysie. w: Teologia a antropologia. Kongres Teologów Polskich. 
red. a. Kubiś. Kraków 1971, s. 333-335.

2. rec.: Karłowska-Kamazowa A., fundacje artystyczne księcia Ludwika i 
brzeskiego. opole-wrocław 1970. Colloquium Salutis. 3: 1971, s. 296.

1975

3. archiwum – Muzeum archidiecezjalne i Biblioteka Kapitulna we 
wrocławiu. sprawozdanie za rok 1975. Wrocławskie Wiadomości 
Kościelne. r. 30: 1975, nr 12, s. 327-331.

1976

4. Biblioteka przy kościele św. Jakuba w nysie. Roczniki Biblioteczne.  
r. 20: 1976, z. 1-2, s. 27-78; z. 3-4, s. 579-660. [rozprawa doktorska]. 
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5. nysa jako ośrodek kultury w XVi i XVii w. Colloquium Salutis. 8: 1976, 
s. 73-96.

6. zbiór tłoków pieczętnych biskupów wrocławskich w archiwum 
archidiecezjalnym we wrocławiu. Archiwa, Biblioteki i Muzea 
Kościelne. t. 33: 1976, s. 225-231.

1977

7. archiwum, Muzeum archidiecezjalne i Biblioteka Kapitulna we wrocła-
wiu. sprawozdanie za rok 1976. Wrocławskie Wiadomości Kościelne.  
r. 32: 1977, nr 5-6, s. 108-112.

8. Biblioteka przy kościele św. Jakuba w nysie wyrazem kultury ducho-
wieństwa śląskiego. w: Teologia nauką o Bogu. IV Kongres Teologów 
Polskich. red. a. Kubiś. Kraków 1977, s. 338-340.

9. Monstrancja w formie drzewa Jessego. Polska. R. 1977, nr 12, s. 34-37.

1978

10. archiwum, Muzeum archidiecezjalne i Biblioteka Kapitulna we 
wrocławiu. sprawozdanie za rok 1977. Wrocławskie Wiadomości 
Kościelne. r. 33: 1978, nr 1-2, s. 42-48.

11. działalność kościelna Jana V turzo, biskupa wrocławskiego (1506-
1520). Co11oquium Salutis. 10: 1978, s. 97-120.

12. erazmiana w Bibliotece Parafialnej w nysie. Roczniki Biblioteczne.  
r. 22: 1978, z. 3-4, s. 407- 422.

13. zbiór tłoków pieczętnych instytucji kościelnych i osób duchownych 
w archiwum archidiecezjalnym we wrocławiu. Archiwa, Biblioteki  
i Muzea Kościelne t. 37: 1978, s. 221-232.

1979

14. archiwum archidiecezjalne i Biblioteka Kapitulna we wrocławiu. 
sprawozdanie za rok 1978. Wrocławskie Wiadomości Kościelne. r. 34: 
1979, nr 1-2, s. 24-29.

15. nabytki inkunabułów w Bibliotece Kapitulnej we wrocławiu. Roczniki 
Biblioteczne. r. 23: 1979, z. 2, s. 279-303.

16. schematyzm archidiecezji wrocławskiej 1979. wrocław 1979, ss. 616. 
[współaut.: J. Pater]. rec.: szuba z., Słowo Powszechne. r. 34: 1979,  
nr 3, s. 224-227.
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1980

17. archiwum archidiecezjalne i Biblioteka Kapitulna we wrocławiu. 
sprawozdanie za rok 1979. Wrocławskie Wiadomości Kościelne.  r. 35: 
1980, nr 103, s. 42-46.

18. 20 lat posługi biskupiej na dolnym Śląsku [ks. bpa w. Urbana]. 
Przewodnik Katolicki. r. 70: 1980, nr 13, s. 7.

19. 10-lecie sakry biskupiej Metropolity wrocławskiego. Przewodnik Kato-
licki. r. 70: 1980, nr 11, s. 7.

20. Karol franciszek neander, biskup sufragan wrocławski (1626-1693). 
Colloquium Salutis. 12:  1980, s. 167-190.

21. Święta elżbieta wobec domowników i poddanych. w: Sympozjum ku 
czci św. Elżbiety u sióstr Elżbietanek we Wrocławiu 5 i 6 I 1980 r. [rzym 
1980], s. 11-16.

22. Śp. Ks. Kanonik Jan tokarz, proboszcz jaworski (1930-1980). Wrocław-
skie Wiadomości Kościelne. r. 35: 1980, nr 7-9, s. 240-243.

1981

23. archiwum archidiecezjalne i Biblioteka Kapitulna we wrocławiu. 
sprawozdanie za rok 1980. Wrocławskie Wiadomości Kościelne. r. 36: 
1981, nr 4-6, s. 152-156.

24. damrot Konstanty (1841-1895). w: Słownik polskich teologów katolic-
kich. red. H. e. wyczawski. t. 1. warszawa 1981, s. 362-364.

25. ficek Jan (179--1862). w: t a m ż e, s. 466-468.
26. Ks. dr wiesław gawlik (1923-1980), profesor filozofii w seminarium 

duchownym we wrocławiu. Wrocławskie Wiadomości Kościelne. r. 34: 
1981, nr 4-6, s. 152-156.

27. Kult św. elżbiety węgierskiej na Śląsku. Nasza Przeszłość. t. 55: 1981, 
s. 25-44.

28. Muzykalia w Bibliotece Kapitulnej we wrocławiu. w: Konferencja nau-
kowa „Tradycje śląskiej kultury muzycznej”. wrocław 1981, s. 169-174.

29. Święta elżbieta węgierska a otoczenie. Gazeta Niedzielna. [Londyn].  
r. 33: 1981, nr 29, s. 5. 

1982

30. archiwum archidiecezjalne i Biblioteka Kapitulna we wrocławiu. 
sprawozdanie za rok 1981. Wrocławskie Wiadomości Kościelne. r. 35: 
1982, nr 3-5, s. 142-148.
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31. Hórnik Michał (1833-1894). w: Słownik polskich teologów katolickich. 
red. H. e. wyczawski. t. 2. warszawa 1982, s. 75-76.

32. Hytrek adolf (1853-1899). w: t a m ż e, s. 84-85.
33. Katalog ruchomych zabytków sztuki sakralnej w archidiecezji wrocław-

skiej. t. 1, cz. 1. województwo wrocławskie; cz. 2. województwo leg-
nickie; cz. 3. województwo kaliskie. wrocław 1982, ss. 258. rec.: szuba 
z., Słowo Powszechne. r. 36: 1982, nr 195; grüger H., Zeitschrify für 
Ostforschung Länder und Völker im östlichen Mitteleuropa. r. 34: 1985, 
z. 1, s. 118-120.

34. rola Kościoła katolickiego w szerzeniu oświaty na Śląsku do czasów 
pruskich. Colloquium Salutis. 14: 1982, s. 159-173.

35. Ś.p. o. Cyryl Jan nastalski ofMConv. (1916-1981) – proboszcz para-
fii św. Jana Chrzciciela w Legnicy w latach 1947-1962. Wrocławskie 
Wiadomości  Kościelne.  r. 35: 1982, nr 3-5, s. 176-181.

1983

36. archiwum archidiecezjalne i Biblioteka Kapitulna we wrocławiu. 
sprawozdanie za rok 1982. Wrocławskie Wiadomości  Kościelne. r. 36: 
1983, nr 7-9, s. 178-184.

37. adamski stanisław (1875-1967). w: Słownik polskich teologów katolic-
kich. red. L. grzebień. t. 5. warszawa 1983,  s. 28-38.

38. Baksik sylwester (1900-1964). w: t a m ż e, s. 62-63.
39. Banach Michał (1897-1977). w: t a m ż e,  s. 66-67.
40. Banaś Jan (1871-1953). w: t a m ż e,  s. 67.
41. Białowąs Michał (1894-1965). w: t a m ż e,  s. 99-100.
42. Bieniek Juliusz (1895-1978). w: t a m ż e,  s. 106-108.
43. Biłko Leopold (1892-1955). w: t a m ż e, s. 113-118. [współaut.:  

M. Banaszak].
44. Borcz Kazimierz (1913-1973). w: t a m ż e,  s. 151. 
45. Bromboszcz teofil aleksander (1886-1937). w: t a m ż e,  s. 159-161.
46. Buryan Józef (1883-1950). w: t a m ż e,  s. 171.
47. Chrząszcz Jan (1857-1928). w: t a m ż e,  s. 216-221.
48. dobrowolski franciszek (1899-1964). w: t a m ż e,  s. 310-312.
49. gajda robert (1890-1952). w: t a m ż e,  s. 419-420.
50. gawlik wiesław (1923-1980). w: t a m ż e,  s. 427-429.
51. grim emanuel (1883-1950). w: t a m ż e,  s. 516-518.
52. grzondziel Henryk (1897-1967). w: t a m ż e,  s. 530-531.
53. ilków-gołąb franciszek (1909-1978). w: t a m ż e,  s. 557-558.
54. Jelito Józef (1887-1967). w: t a m ż e,  s. 594-596.
55. Jop franciszek (1897-1976). w: t a m ż e,  s. 605-616. 
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56. Kapica Jan (1866-1930). w: Słownik polskich teologów katolickich. Red. 
L. grzebień. t. 6. warszawa 1983, s. 41-43.

57. Knosała Józef (1878-1951). w: t a m ż e, s. 106-107.
58. Kokoszka feliks (1900-1977). w: t a m ż e, s. 109-110.
59. Kominek Bolesław (1903-1974). w: t a m ż e, s. 113-123. 
60. Korczok antoni (1891-1941). w: t a m ż e, s. 135.
61. Kosyrczyk Klemens norbert (1912-1975). w: t a m ż e, s. 161-162. 
62. Kotula Kazimierz (1890-1962). w: t a m ż e, s. 163-164.
63. Koziełek alojzy (1879-1949). w: t a m ż e, s. 184-185.
64. Koziełek Jan nepomucen (1873-1938). w: t a m ż e, s. 185-186.  
65. Koźlik augustyn (1884-1952). w: t a m ż e, s. 202-203.
66. Kubik antoni (1926-1978). w: t a m ż e, s. 252-253.
67. Kubina teodor filip (1880-1951). w: t a m ż e, s. 253-262. 
68. Kudera Jan (1872-1943). w: t a m ż e, s. 263-265.
69. Kukuruziński adolf (1894-1970). w: t a m ż e, s. 266-267. 
70. Latusek Paweł (1910-1973). w: t a m ż e, s. 307-308.
71. Lewek Michał (1878-1967). w: t a m ż e, s. 319-320.
72. Londzin Józef (1863-1929). w: t a m ż e, s. 345-360.
73. Loss wiktor (1855-1932). w: t a m ż e, s. 351-352.
74. łagodziński Czesław (1927-1980). w: t a m ż e, s. 366-367. 
75. Marcinowski Józef (1897-1980). w: t a m ż e, s. 423-424.
76. Maśliński stanisław (1889-1969). w: t a m ż e, s. 430-431. 
77. Michatz Paweł (1883-1945). w: t a m ż e, s. 473.
78. Milik Karol (1892-1976). w: t a m ż e, s. 484-487. 
79. orzeł Ludwik (1912-1977). w: t a m ż e, s. 594-595.
80. Pęcherek Leon (1909-1969). w: t a m ż e, s. 652-653. 
81. Przybyła alfons (1907-1976). w: t a m ż e, s. 735.
82. Puzio Jan (1913-1975). w: t a m ż e, s. 742-744.
83. reginek tomasz (1887-1974). w: Słownik polskich teologów katolic-

kich. red. L. grzebień. t. 7. warszawa 1983, s. 20-21.
84. rękas Michał (1895-1964). w: t a m ż e,  s. 27-33.
85. rosiński Bolesław (1888-1968). w: t a m ż e, s. 39-40.
86. siara aleksy (1880-1943). w: t a m ż e, s. 96-97.
87. siemienik alojzy (1895-1977). w: t a m ż e, s. 100. 
88. siuda antoni (1873-1949). w: t a m ż e, s. 104.
89. siwiec stefan (1863-1941). w: t a m ż e, s. 104-105. 
90. sossa11a Jan (1908-1979). w: t a m ż e, s. 151-153.
91. szramek emil (1887-1942). w: t a m ż e, s. 234-241. 
92. szydelski szczepan (1872-1967). w: t a m ż e, s. 253-263. 
93. Śledziewski Piotr (1884-1950). w: t a m ż e, s. 277-278.
94. tomala Jan (1894-1972). w: t a m ż e, s. 318-319.
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95. tomanek rudolf (1879-1941). w: t a m ż e, s. 319-323. 
96. tomaszewski eugeniusz (1918-1978). w: t a m ż e, s. 323-325. 
97. tomaszewski Jan (1906-1958). w: t a m ż e, s. 325.
98. trombala franciszek (1893-1975). w: t a m ż e, s. 327. 
99. wilczewski stanisław (1885-1980). w: t a m ż e, s. 400-401. 
100. wilk Karol franciszek (1882-1957). w: t a m ż e, s. 404-408. 
101. wojtas Michał Maksymilian (1886-1962). w: t a m ż e, s. 426-427. 
102. wronka andrzej (1897- -1974). w: t a m ż e, s. 448-451.
103. wrzoł Józef (1888-1974). w: t a m ż e, s. 453.
104. wrzoł Ludwik (1881-1940). w: t a m ż e, s. 453-455. 
105. wyszyński Michał (1890-1972). w: t a m ż e, s. 458-460.
106. dolnośląskie szopki. Nowe Życie.  r. 1: 1983 nr 14 s. 10.
107. Madonna wrocławska. Nowe Życie. r. 1: 1983 nr 13 s. 7.
108. Śp. Ks. Biskup wincenty Urban. Tygodnik Powszechny. r. 37: 1983, nr 

52, s. 9.
109. Śp. Ks. Józef Piłat (1937-1983) – proboszcz nasławicki. Wrocławskie 

Wiadomości Kościelne. r. 36: 1983, nr 1-3, s. 66-68.
110. Św. Jadwiga – matka ludu śląskiego. Nowe Życie. r. 1: 1983, nr 9, s. 5, 12.

1984

111. archiwalia dotyczące województwa jeleniogórskiego w archiwum 
archidie- cezjalnym we wrocławiu. Prace Karkonoskiego Towarzystwa 
Naukowego. Źródło archiwalne metryką narodu. r. 1984, nr 31, s. 135-
210.

112. archiwum archidiecezjalne i Biblioteka Kapitulna we wrocławiu. 
sprawozdanie za rok 1983. Wrocławskie Wiadomości Kościelne. r. 37: 
1984, nr 3-7, s. 94-103.

113. Ks. Biskup wincenty Urban Człowiek – Uczony – Bibliofil. Roczniki 
Biblioteczne. r. 28: 1984, z. 1-2, s. 473-478.

114. zainteresowania bibliofilskie Karola franciszka neandra biskupa sufra-
gana wrocławskiego (1626-1693). Roczniki Biblioteczne. r. 28: 1984,  
z. 1-2, s. 107-151. 

1985

115. archidiecezja wrocławska przed tysiącleciem. Gazeta Niedzielna 
[Londyn]. r. 37: 1985, nr 26, s. 5, 7.

[6]
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116. archiwum archidiecezjalne i Biblioteka Kapitulna we wrocławiu. 
sprawozdanie za rok 1984. Wrocławskie Wiadomości Kościelne. r. 37: 
1985, nr 1-3, s. 58-65.

117. Choroba, śmierć i pogrzeb Ks. Biskupa w. Urbana. w: Niestrudzony 
Siewca. wrocław 1985, s. 38-42.

118. 40 lat Kościoła katolickiego na dolnym Śląsku. Gazeta Niedzielna 
[Londyn]. r. 37: 1985, nr 32, s. 5.

119. diecezja wrocławska w XVii wieku. Colloquium Salutis. 17: 1985,  
s. 335-342.

120. drugi polski kardynał we wrocławiu. Gazeta Niedzielna [Londyn].  
r. 37:1985, nr 28, s. 1, 2.

121. działalność duszpastersko-naukowa ostatnich lat życia (1978-1983)  
ks. bpa w. Urbana. w: Niestrudzony Siewca. wrocław 1985, s. 35-38.

122. Ks. Bertold altaner (1885-1964) – wybitny patrolog wrocławski. (szkic 
biograficzny). Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne. t. 18: 1985,  
s. 107-112.

123. Księgi metrykalne z województwa jeleniogórskiego w archiwum 
archidiecezjalnym we wrocławiu. Przeszłość Demograficzna Polski.  
t. 16:  1985, s. 199-205.

124. Lwowska Matka Boża Pocieszenia we wrocławiu. Gazeta Niedzielna 
[Londyn]. r. 37: 1985, nr 50 s. 1.

125. Matka Boska Pocieszenia z witkowa nowego. Gazeta Niedzielna  
[Londyn]. r. 37: 1985, nr 3, s. 1, 6.

126. Matka Boska z Komarna na dolnym Śląsku. Nowe Życie. r. 3: 1985,  
nr 20, s. 12-13.

127. odszedł do Pana nasz ojciec i Mistrz. [Ks. bp w. Urban]. w: Niestrudzony 
Siewca. wrocław 1985, s. 171-173.

128. odszedł do Pana wychowawca duchowieństwa śląskiego. [Ks. bp  
w. Urban]. w: Niestrudzony Siewca. wrocław 1985, s. 169-171.

129. rec.: Kopiec J., Historiografia diecezji wrocławskiej do roku 1821. 
archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne. t. 45: 1982, s. 205-396. 
Colloquium Salutis. 16: 1985, s. 377-379.

130. ze Śniatynia do Brzegu dolnego. Gazeta Niedzielna. [Londyn] r. 37: 
1985, nr 45, s. 1, 2.

1986

131. Bibliografia ks. biskupa prof. dra hab. wincentego Urbana. w: Miseri-
cordia et Veritas. Księga pamiątkowa ku czci księdza biskupa Wincentego 
Urbana. red. J. Mandziuk, J. Pater. wrocław 1986, s. 45-78.

[7]
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132. Księgozbiór Karola franciszka neandra biskupa sufragana wrocławskie-
go (1626-1693). analiza zawartości. w: t a m ż e, s. 179-236. [ii cz. 
rozpr. hab.].

133. red.: Misericordia et Veritas. Księga Pamiątkowa ku czci księdza bisku-
pa wincentego Urbana. wrocław 1986, ss. 328, nlb 24, fot. 56. [współ-
redaktor: J. Pater]. rec.: Czubak z., Wieczór Wrocławia. r. 1987, nr 31,  
s. 7; tenże, Chrześcijanin w Świecie. r. 1987, nr 3, s. 89-91; Mandziuk 
J., Gazeta Niedzielna [Londyn]. r. 40: 1988, nr 33, s. 7; Matwijowski  
K., Sobótka. r. 42: 1987, nr 3, s. 536-538; szuba z., Słowo Powszechne. 
r. 41: 1988, nr 12, s. 5.

134. Hodowicka Matka Boża Pocieszenia we wrocławiu. Gazeta Niedzielna 
[Londyn]. r. 38: 1986, nr 21, s. 5. -toż. Nowe Życie. r. 7: 1989 nr 18,  
s. 4-5.

135. dzieje obrazu Matki Bożej Hetmańskiej z Mariampola. Gazeta Niedzielna 
[Londyn]. r. 38: 1986, nr 10, s. 5.

136. Matka Bolesna z tuligłów na ziemi śląskiej. Gazeta Niedzielna [Londyn]. 
r. 38: 1986, nr 39, s. 5. -toż. Nowe Życie. r. 7: 1986, nr 6, s. 4-5.

137. Matka Boża Płacząca ze złotego Potoku rozdaje łaski na ziemi ślaskiej. 
Gazeta Niedzielna [Londyn]. r. 38: 1986, nr 46, s. 1-2.

138. Matka Boża z Podkamienia w kościele pw. św. wojciecha we wrocławiu. 
Gazeta Niedzielna [Londyn]. r. 38: 1986, nr 7, s. 5-6.

139. obraz sobieskiego w katedrze wrocławskiej. Gazeta Niedzielna 
[Londyn]. r. 38: 1986, nr 1 s. 2.

140. franciszkanie w Legnicy (1284-1984). Uroczystości jubileuszowe  
w Legnicy 23 września – 4 października 1984 r. Studia Franciszkańskie. 
t. 2: 1986, s. 333-335.

141. sanktuarium Matki Bożej Bolesnej zaprasza chorych. Nowe Życie.  r. 4: 
1986, nr 19, s. 4-5.

1987

142. archiwalia dotyczące województwa legnickiego w archiwum 
archidiecezjalnym we wrocławiu. Legnica 1987, ss. 114.

143. duchowni bibliofile na Śląsku w XVii wieku. Sobótka. r. 42: 1987, nr 
2, s. 199-221.

144. Komisja synodalna do spraw struktur kościelnych. Nowe Życie. r. 5: 
1987, nr 26, s. 14.

145. obraz Matki Bożej łaskawej ze stojanic w Powidzku. Gazeta Niedzielna 
[Londyn]. r. 39: 1987, nr 27, s. 6.

146. otyńska Pani w ziemi namysłowskiej. Gazeta Niedzielna [Londyn].  
r. 39: 1987, nr 18, s. 5-6.

[8]
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147. Prälaten als Büchernarren. ein Beitrag zur Bildung des höheren schlesi-
schen Klerus im 17. Jahrhundert. Archiv für schlesische Kirchengeschichte. 
t. 45: 1987, s. 105-115.

148. rec.: gaCH P. P.,  Kasaty zakonów na ziemiach rzeczypospolitej  
i Śląska 1773-1914. Sobótka. r. 42: 1987, nr 1, s. 75-76.

1988

149. Ks. prałat tadeusz łączyński (1913-1988) – proboszcz parafii św. Piotra 
i Pawła w Legnicy. Wrocławskie Wiadomości Kościelne. r. 41: 1988,  
nr 3, s. 215-220.

150. Książka patrystyczna w księgozbiorach śląskiego duchowieństwa diece-
zjalnego w XVii wieku. Roczniki Biblioteczne. r. 32: 1988, z. 1, s. 163-
184.

151. „Misericordia et Veritas”. Gazeta Niedzielna [Londyn]. r. 40: 1988,  
nr 33, s. 7.

152. rola Kościoła katolickiego w szerzeniu oświaty na Śląsku do czasów 
pruskich. [streszczenie referatu]. w: Chrześcijaństwo a kultura polska. 
V Kongres Teologów Polskich. red. M. Jaworski, a. Kubiś. Lublin 1988, 
s. 211-214.

1989

153. gawlik wiesław. w: Encyklopedia katolicka. t. 5. Lublin 1989, szp. 
897. 

154. gebauer Piotr. w: t a m ż e, szp. 923. 
155. gerstmann Marcin. w: t a m ż e, szp. 1023.
156. romaszkan Kazimierz grzegorz. w: Polski słownik biograficzny. t. 31: 

1989,  nr 4, s. 619.
157. sanktuaria Maryjne w archidiecezji wrocławskiej. Studia Theologica 

Varsaviensia. r. 27: 1989 nr 1 s. 230-246; -toż. Co11oquium Salutis. 
23-24: 1991-1992, s. 309-325.

1991

158. wrocławskie księgi liturgiczne. Prawo Kanoniczne. r. 34: 1991, nr 3-4, 
s. 193-201.

159. zainteresowania literaturą liturgiczną wśród śląskiego duchowieństwa 
diecezjalnego w XVii w. Prawo Kanoniczne. r. 34: 1991, nr 1-2, s. 135-
149.
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1992

160. Ks. tadeusz łączyński (1913-1988). Szkice Legnickie. t. 14: 1992,  
s. 169-172.

161. Śląskie duchowieństwo diecezjalne a książka protestancka w XVi i XVii 
wieku. Roczniki Biblioteczne. r. 36: 1992, nr 1-2, s. 139-162.

1993

162. Bibiografia prac ks. doc. dra hab. Józefa Mandziuka dotycząca dziejów 
książki na Śląsku. w: Starodruki  cenne księgozbioru Biblioteki Głównej 
PFT i WMSD we Wrocławiu. wrocław 1993, s. 31-32.

163. gregor Józef. w: Encyklopedia katolicka. t. 6. Lublin 1993, szp. 132.  
164. Heyne Jan. w: t a m ż e, szp. 827-828.
165. Hieronim biskup wrocławski. w: t a m ż e, szp. 1047-1048.
166. Polskie duchowieństwo parafialne doby potrydencckiej. w: Studia z dzie-

jów kultury i mentalności czasów nowożytnych. red. K. Matwijowski,  
B. rok. wrocław 1993, s. 33-40.

167. rec.: Myszor J., duszpasterstwo parafialne na górnym Śląsku w latach 
1821-1914. Katowice 1991 ss. 275. Prawo Kanoniczne. r. 36: 1993,  
nr 1-2, s. 263-266.

168. stare druki w księgozbiorach kościelnych na Śląsku. w: Starodruki cenne 
księgozbioru Biblioteki Głównej PFT i WMSD we Wrocławiu. wrocław  1993  
s. 11-30.

169. wkład duchowieństwa w kulturę archidiecezji wrocławskiej (1945-
1992). Nowe Życie r. 10: 1993, nr 9, s. 8, 10.

170. wybitny znawca katolickiej nauki społecznej. Śp. Ks. Prof. Józef Majka 
(1918-1993). Nasze Słowo.  r. 4: 1993, nr 15, s. 8.

171. z niedawnej przeszłości Kościoła w naszej ojczyźnie. Kościół w Polsce 
1945-1992. Gazeta Niedzielna [Londyn]. r. 45: 1993, nr 3, s. 1-2, 6.

1994

172. Kościół katolicki na Śląsku pod panowaniem habsburskim. Saeculum 
Christianum.  r. 1: 1994, nr 1, s. 65-83.

173. rec.: szetelnicki wacław, Kapituła metropolitalna we wrocławiu w latach 
1952-1993. wrocław 1994, ss. 143. Wrocławski Przegląd Teologiczny.  
t. 2: 1994, nr 2, s. 122-125.

174. sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w dąbrowicy na dolnym 
Śląsku. Studia Claromontana. t. 13: 1994, s. 449-454.
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1995

175. Bibliografia publikacji Ks. Henryka kard. gulbinowicza. w: Patientia 
et Caritas. W hołdzie Księdzu Kardynałowi Henrykowi Gulbinowiczowi 
Arcybiskupowi Metropolicie Wrocławskiemu w 25-lecie sakry biskupiej 
8 II 1970-8 II 1995. red. i. dec. wrocław 1995, s. 87-105.

176. Bańka Józef (1910-1982). w: Słownik polskich teologów katolickich. 
red. J. Mandziuk. t. 8. warszawa 1995, s. 33-35.

177. Bednorz Herbert (1908-1989). w: t a m ż e, s. 47-57. [współautor:  
J. Myszor]. 

178. Ćwięczek ginter antoni (1910-1985). w: t a m ż e, s. 137-138.
179. dębicki eweryst (1900-1981). w: t a m ż e, s. 148.
180. dębski Jan gwalbert (1925-1989). w: t a m ż e, s. 149.
181. fedyk Kazimierz (1934-1984). w: t a m ż e, s. 158.
182. gawor Józef (1907-1981). w: t a m ż e, s. 174-177.
183. gaworski Kazimierz (1911-1993). w: t a m ż e, s. 177-178. 
184. gumol Kazimierz (1907-1992). w: t a m ż e, s. 209.
185. gwóźdź Hilary tomasz (1903-1984). w: t a m ż e, s. 212. 
186. iwańciów adolf (1910-1990). w: t a m ż e, s. 221.
187. Kondziela Joachim Jan (1932-1992). w: t a m ż e, s. 284-288. [współau-

tor: e. Balawajder, z. narecki]. 
188. Majka Józef (1918-1993). w: t a m ż e, s. 358-367.
189. Michalec Julian (1922-1988). w: t a m ż e, s. 390-391. 
190. Milewski Michał (1909-1981). w: t a m ż e, s. 394-396. 
191. Mrówka Piotr (1914-1991). w: t a m ż e, s. 402.
192. nieużyła Paweł (1915-1989). w: t a m ż e, s. 413.
193. Parzyszek Kazimierz (1937-1983). w: t a m ż e, s. 425. 
194. Pluta Jerzy Jan (1932-1993). w: t a m ż e, s. 465-466.
195. Pluta wilhelm (1910-1986). w: t a m ż e, s. 466-474. [współautor:  

L. nowak]. 
196. schenk wacław (1913-1982). w: t a m ż e, s. 512-516. [współautor:  

M. gajownik].
197. szurlej Jan Kanty (1914-1982). w: t a m ż e, s. 568-569. 
198. szweda Konrad (1912-1988). w: t a m ż e, s. 371-373.
199. Urban wincenty (1911-1983). w: t a m ż e, s. 585-599.
200. wycisk wacław (1912-1984). w: t a m ż e, s. 641-642.
201. Żebrok franciszek (1921-1985). w: t a m ż e, s. 680-681. 
202. Historia Kościoła katolickiego na Śląsku. t. 2. Czasy reformacji pro-

testanckiej, reformy katolickiej i kontrreformacji 1520-1742. warszawa 
1995, ss. 264. rec. rok B., Saeculum Christianum. r.3: 1996, nr 1,  
s. 256-257; Lec z., t a m ż e. r. 4: 1997, nr 1, s. 205-207; dąbrowski J., 
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Ateneum Kapłańskie. t. 132: 1999, nr 2, s. 310; solski t., Archiv für 
schlesischen Kirchengeschichte. t. 59: 2001, s. 42-44.

203. Przemówienie [po Mszy św. prymicyjnej bpa s. regmunta w Legnicy]. 
Legnickie Wiadomości Diecezjalne. r. 4: 1995 nr 1 s. 33. 

204. rec.: Księga Jadwiżańska. Międzynarodowe sympozjum naukowe 
„Święta Jadwiga w dziejach i kulturze Śląska. wrocław-trzebnica 21-23 
września 1993 roku. wrocław 1995 ss. 495. Saeculum Christianum. R. 
2:  1995 nr 2 s. 214-216.

1996

205. altaner Bertold. w: Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa 
śląskiego XIX i XX wieku. red. M. Pater. Katowice 1996 s. 11-12. 

206. Baksik sylwester. w: t a m ż e, s. 15-16.
207. Bogedain Józef Bernard. w: t a m ż e, s. 38-40. 
208. Bończyk norbert. w: t a m ż e, s. 42-44.
209. Hlond august Józef. w: t a m ż e, s. 134-139. 
210. Komorek rudolf Józef. w: t a m ż e, s. 185-186. 
211. Kubsz wilhelm franciszek. w: t a m ż e, s. 212-214. 
212. szurlej Jan Kanty. w: t a m ż e, s. 421-422.
213. dzieje opactwa cysterskiego w Krzeszowie. Niedziela.  r. 39: 1996, nr 

41, s. iii-iV, [wkładka legnicka].
214. eucharystia u protestantów. Nowe Życie. r 13: 1996, nr 12, s. 7-8.
215. Kult najświętszego sakramentu na Ślasku w okresie reformacji prote-

stanckiej i reformy katolickiej. w: W blasku Eucharystii. Red. I. Dec. 
wrocław 1996, s. 55-74.

216. łaskami słynące wizerunki Maryjne we wrocławiu. Saeculum Chris-
tianum. r. 3: 1996, nr 2, s. 25-44.

217. Śląsk to nie mała, to duża ojczyzna. [wywiad]. Słowo Dziennik Katolicki.  
r. 4: 1996, nr 55, s. ii.

1997

218. ilków-gołąb franciszek. w:  Encyklopedia katolicka. t. 7. Lublin 1997, 
szp. 26. 

219. Jan iii romka. w: t a m ż e, szp. 930-931.
220. Jarosław z opola. w: t a m ż e, szp. 1047-1048.
221. franciszkanie konwentualni we wrocławiu. wrocław 1997, ss. 98. 

rec.: Jos, Gość Niedzielny. r. 75: 1998, nr 2, s. 24; Lec z., Saeculum 
Christianum. r. 5: 1998, nr 2, s. 236-237.
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222. Kościół Panny Maryi łaskawej w Krzeszowie. Niedziela.  r. 37: 1997, 
nr 10, s. iii.

223. Kult Maryjny we wrocławiu. warszawa 1997, ss. 104. rec.: Chodyniecki 
D., Jasna Góra. r. 1997, nr 11, s. 31; t o ż, Nowe Życie. r. 15: 1998, 
nr 5, okł. ii; Mrowiec f., Nasze Słowo. r. 8: 1997, nr 21, s. 6; Lec z., 
Saeculum Christianum. r. 5: 1998, nr 1, s. 212-213. 

224. Kult Matki Bożej łaskawej w Krzeszowie. Saeculum Christianum. r. 4:  
1997, nr 1, s. 13-25.

225. Madonna sobieskiego w katedrze wrocławskiej. Nasze Słowo.  r. 8: 
1997, nr 5, s. 7; toż pod zm. tyt.: Madonna sobieskiego przed koro-
nacją. Gazeta Niedzielna [Londyn]. r. 49: 1997, nr 16, s. 1, 3; toz pod 
zm. tyt.: Koronowana Madonna sobieskiego w katedrze wrocławskiej. 
Gwiazda Morza. r. 1997, nr 9, s. 22; toż: A11eluja [wrocław ołtaszyn]. 
r. 1997, nr 5, s. 16; toż: Jasna Góra. r. 1997, nr 6, s. 6; toż: Nasz 
Krąg [warszawa-Bielany]. r. 1997, nr 6, s. 5; toż: Wsoólnota Wiary 
[Hamburg]. r. 21: 1997, nr 11, s. 11-12; toż pod zm. tyt.: Madonna 
sobieskiego. Głos Katolicki [łomża]. r. 1997, nr 19, s. 16; toż: Nasze 
Miasto Koluszki. r. 3: 1997, nr 7-8, s. 5.

226. Matka Boża łaskawa z Krzeszowa. Gwiazda Morza.  r. 1997, nr 8,  
s. 1; toż: Głos Katolicki [łomża]. r. 1997, nr 20, s. 16; toż pod zm. tyt.: 
Przed koronacją Matki Bożej łaskawej z Krzeszowa. Gazeta Niedzielna 
[Londyn]. r. 49: 1997, nr 10, s. 1; toż pod zm. tyt.: Koronowany ob-
raz Matki Bożej łaskawej z Krzeszowa. Nasze Słowo. r. 8: 1997, nr 10, 
s. 6, 20; toż: A11eluja [wrocław-ołtaszyn]. r. 1997, nr 6-7, s. 8; toż: 
Nasz Krąg (warszawa-Bielany]. r. 1997, nr 6, s. 5;  toż: Nasze Miasto 
Koluszki. r. 3: 1997, nr 9, s. 6-7.

227. Mauzoleum Piastów w Krzeszowie. Niedziela.r. 37: 1997, nr 6, s. iii, 
[wkładka legnicka].

228. Pół wieku seminarium wrocławskiego. Nasze Życie. r. 14:  1997, nr 12, 
s. 8-10.

229. sanktuaria Maryjne na dolnym Śląsku. Dolny Śląsk.  nr 4:  1977, s. 58-
73.

230. słownik księży pisarzy archidiecezji wrocławskiej 1945-1992. warszawa 
1997, ss. 402. rec.: Mrowiec f., Nasze Słowo. r. 9: 1998, nr 6, s. 2, 6; toż: 
Duszpasterz Polski Zagranicą. r. 49: 1998, nr 2, s. 315-317; sutowicz P., 
Nowe Życie. r. 15: 1998, nr 6, okł. iii; zieliński z., Wrocławski Przeglad 
Teologiczny. t. 6: 1998, nr 1, s. 164-165; Książek s., Nasza Przeszłość. 
t. 90: 1998, s. 509-512; dec i., Ateneum Kapłańskie. t. 132: 1998, nr 1, 
s. 152-153; Lec z., Saeculum Christianum. r. 5: 1998, nr 2, s. 234-235; 
Kowalski J., Częstochowskie Studia Teologiczne. t. 26: 1998, s. 257-
258; Matwijowski K., Sobótka. r. 53: 1998, s. 584-585; fitych t., Studia 
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Paradyskie. t. 9: 1999, s. 281-285; tenże, Viera a Zivot [trnava]. r. 190: 
2000, z. 3, s. 333-337; Prokop K., Saeculum Christianum. r. 7: 2000, nr 
2, s. 261-264; solski t., Archiv für schlesische Kirchengeschichte. t. 59: 
2001, s. 345-347. 

231. Śląskie koronacje. Przewodnik Katolicki. r. 1997, nr 23, s. 10-11; toż 
pod zm tyt.: Papieskie koronacje obrazów. Posłaniec Warmiński. r. 1997, 
nr 10, s. 4-5.

232. wprowadzenie. w: J. Mandziuk, Słownik księży pisarzy archidiecezji 
wrocławskiej - 1945 1992. wrocław 1997, s. 9-14. - toż w j. niemiec-
kim, s. 15-21.

233. w przededniu Międzynarodowego Kongresu eucharystycznego. Gazeta 
Niedzielna. r. 49: 1997, nr 8, s. 1, 3; toż pod zm. tyt.: Międzynarodowe 
Kongresy eucharystyczne. Nasze Miasto Koluszki. r. 3: 1997, nr 6,  
s. 5-7.

234. wrocław oczekuje pielgrzymów 46 Międzynarodowego Kongresu 
eucharystycznego. Martyria-Świadectwo [ełk]. r. 7: 1997, nr 5,  
s. 4-5; toż pod zm. tyt.: Co proponują pielgrzymom organizatorzy 46. 
Międzynarodowego Kongresu eucharystycznego? wrocław zaprasza. 
Przewodnik Katolicki. r. 1997, nr 1, s. 4.

235. wrocławskie przygotowanie do Kongresu eucharystycznego. Gazeta 
Niedzielna. [Londyn]. r. 49: 1997, nr 19, s. 3, 6; toż. Nasz Krąg 
[warszawa-Bielany]. r. 1997, nr 6, s. 3; toż pod zm. tyt.: Jak wrocław 
przygotował się do 46. Międzynarodowego Kongresu eucharystycznego? 
eucharystia i wolność. Przewodnik Katolicki. r. 1997, nr 20, s. 9; toż 
pod zm. tyt.: 46. Międzynarodowy Kongres eucharystyczny. Jasna 
Góra. r. 1997, nr 6, s. 9-10.

236. z dziejów Krzeszowa. Duszpasterz Polski Zagranicą.  r. 48: 1997, nr 1, 
s. 96-112.

1998

237. Biskup Henryk förster wobec dogmatu nieomylności papieskiej i jego 
przeciwników. w: Słowo nieskowane. Księga Jubileuszowa dla ks. Jana 
Kruciny. red. a. nowicki,  J. tyrawa. wrocław 1998, s. 604-616.

238. Błędne kierunki teologiczne: hermezjanizm i güntherianizm na Ślasku. 
Przegląd Kalwaryjski. r. 1998, nr 5, s. l18-124.

239. nie chciał strzelać do Polaków. Nowe Życie.  r. 15: 1998, nr l, s. 10-11. 
240. rec.: słownik Biograficzny Katolickiego duchowieństwa Śląskiego 

XiX i XX wieku. red.: M. Pater.  Katowice 1996, ss. 488. Saeculum 
Christianum. r. 5:  1998, nr l, s. 216-217.
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241. Śp. Ks. Kanonik zygmunt Kozłowski (1916-1998). [Kazanie pogrzebowe  
w kościele nMP na Piasku we wrocławiu]. Wrocławskie Wiadomości 
Kościelne.  r. 51: 1998, nr 2, s. 200-205.

242. wyższe seminarium duchowne we wrocławiu w powojennym pię-
dziesięcioleciu. refleksje wychowanka-historyka. Biuletyn Papieskiego 
Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu.  nr 8: 1997/1998, s. 203-210.

1999

245. Jan – pierwszy biskup wrocławski. Gość Niedzielny. r. 76: 1999, nr 16  
s. 20. wkł. wrocł.

246. zakonnik i pustelnik. w: t a m ż e, nr 17, s. 20. 
247. Biskup Hieronim – odnowiciel diecezji. w: t a m ż e, nr 19, s. 17.
248. Biskup Żyrosław i – konsekrator kościoła p.w. św. wojciecha we 

wrocławiu. w: t a m ż e, nr 22, s. 20; 
249. robert i – biskup wrocławski i krakowski. w: t a m ż e, nr 26, s. 24. 
250. Piotr włostowic – fundator kościołów i klasztorów. w: t a m ż e, nr 28, 

s. 21; 
251. Jan Janik gryfita – biskup wrocławski i arcybiskup gnieźnieński. w:  

t a m ż e, nr 30, s. 20, 23.
252. Biskup walter – łącznik Śląska z zachodem. w: t a m ż e, nr 32, s. 23; 
253. Książę Bolesław i wysoki – fundator cystersów w Lubiążu. w: t a m ż e, 

nr 34, s. 17, 20.
254. Jarosław – książę śląski i biskup wrocławski. w: t a m ż e, nr 36, s. 20-21. 
255. Cyprian – biskup i zakonnik. w: t a m ż e, nr 38, s. 22.
256. Książę Henryk Brodaty – małżonek Świętej. w: t a m ż e, nr 40, s. 23. 
257. Św. Jadwiga Śląska – patronka wznoszonych świątyń. w: t a m ż e, nr 42, 

s. 23. 
258. Biskup wawrzyniec – bojownik o wolność Kościoła na Śląsku. w: t a m- 

ż e, nr 44, s. 21-22. 
259. Konrad z Krossigh i problem kolonizacji na Śląsku. w: t a m ż e, nr 46, 

s. 21.
260. Kanonik Mikołaj – fundator klasztoru cystersów w Henrykowie. w: t a m- 

ż e, nr 48, s. 20. 
261. Książę Henryk ii Pobożny. w: t a m ż e, nr 50, s. 22.
262. Hlond august Józef. w: Śląski Słownik Biograficzny. red. M. fazan,  

f. serafin. t. 1. Katowice 1999, s. 128-131.
263. Ks. Kanonik zygmunt Kozłowski (1916-1998)  duszpasterz dolnośląski. 

warszawa 1999, ss. 108. rec.: odzimek K., Nowe Życie. r. 17: 2000,  
nr 3, s. 19; Błaszczyk t., Gość Niedzielny. r. 77: 2000, nr 19, s. 18, wkł. 
wrocł.; Książek s., Saeculum Christianum. r. 8: 2001, nr 1, s. 262-265; 

[15]



36 Ks. toMasz BłaszCzyK

Lec z. w: M. Kogut, Dekanat Kąty Wrocławskie. Cz. 1. Kluczbork-Kąty 
wrocławskie 2003, s. 294-295; gąsiewski w., Nadwisłocze. r. 2007,  
nr 4, s. 45.

264. Milenium biskupstwa wrocławskiego. Gość Niedzielny. r. 76: 1999,  
nr 15, s. 20.

265. rec.: Pater J., wrocławska kapituła katedralna w XViii wieku. wrocław 
1998, ss. 265. Saeculum Christianum. r. 6: 1999, nr l, s. 245-246.

266. Śląsk to moja mała ojczyzna. [wywiad]. Królowa Pokoju. Biuetyn. 
Informacyjny Parafii pw. Matki Bożej Królowej Pokoju we Wrocławiu. 
r.  1999, nr 6, s. 19.

267. zainteresowania bibliofilskie Henryka ii forstera, biskupa wrocławskie-
go (1853-1881). w: Kościół na drogach historii. Księga jubileuszowa 
dedykowana Księdzu Profesorowi Doktorowi Tadeuszowie Śliwie. Red.  
J. wołczański. Lwów-Kraków 1999, s. 63-83.

2000

268. Księżna anna – świątobliwa małżonka Henryka ii Pobożnego. Gość 
Niedzielny. r. 77: 2000, nr l, s. 21, wkł. wrocł.

270. Św. agnieszka Czeska i zakon krzyżowców. w: t a m ż e, nr 3, s. 22.
271. Bł. Benigna – męczennica wrocławska. w: t a m ż e, nr 5, s. 21.
272. gertruda – ksieni cysterek trzebnickiech. w: t a m ż e, nr 7, s. 21.
273. Błogosławiony Czesław – przeor wrocławskich dominikanów. w: t a m- 

ż e, nr 9, s. 21-22. 
274. tworzimir – pierwszy prowincjał minorytów polskich i śląskich. w: t a m- 

ż e, nr 12, s. 17.
275. Książęta piastowscy a minoryci wrocławscy. w: t a m ż e, nr 14, s. 17.
276. Brat Herbord – wrocławski duszpasterz franciszkański. w: t a m ż e, nr 

16, s. 17. 
277. Benedykt Polak – wrocławski podróżnik i misjonarz. w: t a m ż e, nr 19, 

s. 17.
278. witelo – sławny uczony legnicki. w: t a m ż e, nr 20, s. 17.
279. Mistrz Jakub i romańskie świątynie na Śląsku. w: t a m ż e, nr 22, s. 18.
280. Świątobliwa ofka i Piastówne w klasztorach. w: t a m ż e, nr 27, s. 17.
281. Święta elżbieta węgierska i jej kult na Śląsku. w: t a m ż e, nr 32, s. 17. 
282. Książę Bolesław rogatka – awanturnik i pokutnik. w: t a m ż e, nr 40,  

s. 17.
283. Biskup tomasz i – ozdoba Kościoła śląskiego. w: t a m ż e, nr 43, s. 17.
284. Książę arcybiskup władysław. w: t a m ż e, nr 45, s. 18.
285. Biskup tomasz ii – pierwszy prawodawca śląski. w: t a m ż e, nr 48,  

s. 18.
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286. Bibliografia prac ks. Henryka kard. gulbinowicza. w: Służcie Panu  
z weselem. Księga Jubileuszowa z okazji 50-lecia kapłaństwa, 30-lecia 
biskupstwa, 25-lecia posługi w archidiecezji wrocławskiej i 15-lecia kar-
dynalatu. red. J. dec. t. 1. wrocław 2000, s. 67-99.

287. Jungnitz Joseph. w: Encyklopedia katolicka. t. 8. Lublin 2000, szp. 
255.

288. Karas Kasper. w: t a m ż e, szp. 769-770.
289. Kasper z łagowa. w: t a m ż e, szp. 953.
290. Historia Kościoła katolickiego na Śląsku. t. 5. tablice chronologiczne. 

warszawa 2000, ss. 233. rec.: zwoliński P., Łódzkie Studia Teologiczne. 
t. 9: 2000, s. 385-386; Błaszczyk t., Ateneum Kapłańskie. t, 136: 2001, 
nr 1, s. 194-195; solski t., Archiv für schlesische Kirchengeschichte.  
t. 59: 2001, s. 344-345; dziuba a. f., Roczniki Teologiczne KUL. t. 49: 
2002, z. 4, s. 247-249; tenże, Studia Theologica Varsaviensia. r. 49: 
2003, nr 1, s. 212-215.

291. Kult św. Józefa w Krzeszowie w okresie rekatolicyzacji Ślaska. w:  
W kręgu chrześcijańskiego orędzia moralnego. Księga Jubileuszowa 
poswięcona ks. prof. Antoniemu Młotkowi. red. M. Biskup, t. reroń. 
wrocław  2000, s. 775-784.

2001

292. wielcy przeciwnicy – bp tomasz i książę Henryk iV Probus. Gość 
Niedzielny. r. 78: 2001, nr l s. 17 wkł. wrocł. 

293. Książę Henryk iV – fundator kolegiaty świętokrzyskiej we wrocławiu. 
w: t a m ż e, nr 3, s. 17.

294. Biskup Jan iii romka – obrońca wielkiego przywileju dla Kościoła wro-
cławskiego. w: t a m ż e, nr 7, s. 17. 

295. wit – pierwszy biskup sufragan we wrocławiu. w: t a m ż e, nr 10,  
s. 17.

296. Henryk z wierzbna. w: t a m ż e, nr 12, s. 16.
297. Biskup nanker – świątobliwy obrońca polskości na Śląsku. w: t a m ż e, 

nr 14, s. 16.
298. Przecław z Pogorzeli – rządca „złotego biskupstwa wrocławskiego“.  

w: t a m ż e, nr 16, s. 17.
299. Biskup Paweł z Bancz i sprawy narodowościowe na Śląsku. w: t a m ż e, 

nr 20, s. 17.
300. Kanonik Jan Jenkewicz – oficjał biskupstwa wrocławskiego. w: t a m ż e,  

nr 23, s. 17. 
301. Prałat Jakub – pierwszy wikariusz generalny. w: t a m ż e, nr 26, s. 17.
302. Piotr – kanclerz trzech biskupów. w: t a m ż e, nr 28, s. 17.
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303. arnold ze zwróconej – twórca formularza. w: t a m ż e, nr 30, s. 17.
304. Milej – właściciel pieczęci. w: t a m ż e, nr 34, s. 17.
305. archiprezbiter z Krosna nad odrą. w: t a m ż e, nr 39, s. 18.
306. apeczko z ząbkowic. w: t a m ż e, nr 41, s. 17.
307. archidiakon Kasper weigel. w: t a m ż e, nr 37, s. 17.
308. archidiakon Mirosław i problem celibatu duchowieństwa. w: t a m ż e, 

nr 43, s. 17.
309. Król Jan Luksemburski a Kościół śląski. w: t a m ż e, nr 46, s. 17.
310. Książęta świdnicko-jaworscy propagatorami kultu Madonny z Krze-

szowa. w: t a m ż e, nr 48, s. 17.
311. Piotr z alwernii a problem świętopietrza. w: t a m ż e, nr 50, s. 17.
312. Biblia w księgozbiorach śląskiego duchowieństwa diecezjalnego w XVii 

wieku. Sobótka. r. 56: 2001, s. 515-530.
313. Kościół katolicki na Śląsku po wojnie 30-letniej. Saeculum Christianum. 

r. 8: 2001,  nr l, s. 81-87.
314. Powstanie Kościoła starokatolickiego na Śląsku. w: Biskup Franciszek 

Hodur (1866-1953). Życie-dokonania-znaczenie. Red. J. Jezierski. 
olszyn 2001, s. 245-255.

315. Przedmowa. w: t. Błaszczyk, fakultet teologii Katolickiej Uniwersytetu 
wrocławskiego w latach 1811-1914. aspekt historyczno-prawny. Legnica 
2001, s. 9-11.

316. Prymas tysiąclecia a Kościół nad odrą w dobie stalinizmu. w: Nauczanie 
społeczne Kardynała Stefana Wyszyńskiego. red. a. garbarz. rzeszów 
2001, s. 11-28. toż: Wrocławski Przegląd Teologiczny. t. 9: 2001, nr 1, 
s. 99-111.

317. sekty religijne w sredniowieczu. saeculum Christianum. r. 8: 2001,  
nr 2, s. 21-38.

2002

318. galhard de Carceribus – poborca danin papieskich. Gość Niedzielny.  
r. 79: 2002, nr 3 s. 26.

319. Cesarz Karol iV – patron Kościoła śląskiego. w: t a m ż e, nr 6, s. 25. 
320. Jan ze Środy – biskup nominat wrocławski. w: t a m ż e, nr 9, s. 25.
321. teodoryk z Klatowej – biskup schizmatycki. w: t a m ż e, nr 13, s. 28. 
322. Książę rupert i „wojna piwna“. w: t a m ż e, nr 16, s. 25.
323. wacław – książę legnicki i biskup wrocławski. w: t a m ż e, nr 19,  

s. 24.
324. Mikołaj z wołowa. w: t a m ż e, nr 22, s. 24.
325. opat Ludolf – teoretyk koncyliaryzmu. w: t a m ż e, nr 25, s. 24. 
326. Maciej – propagator nauki waldensów. w: t a m ż e, nr 27, s. 24.
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327. stefan z wrocławia – zwolenik wiklefizmu. w: t a m ż e, nr 28, s. 24.
328. Jan z oławy – śląski naśladowca reformatorów czeskich. w: t a m ż e,  

nr 31, s. 25. 
329. Przywódca biczowników na Śląsku. w: t a m ż e, nr 33, s. 28.
330. Jan svenkenfeld – inkwizytor ślaski. w: t a m ż e, nr 36, s. 24.
331. Konrad – książę oleśnicki i biskup wrocławski. w: t a m ż e, nr 38,  

s. 25. 
332. Biskup Konrad – wódz sił antyhusyckich. w: t a m ż e, nr 39, s. 24.
333. Biskup Piotr ii nowak – koncyliarysta śląski. w: t a m ż e, nr 45, s. 24.
334. Święty Jan Kapistran – kaznodzieja we wroclawiu. w: t a m ż e, nr 48,  

s. 24.
336. Kotula Kazimierz. w: Encyklopedia katolicka. t. 9. Lublin 2002, szp. 

1076.
337. Krautwald walenty. w: t a m ż e, szp. 1233.
338. Biogramy pracowników naukowych Papieskiego wydziału teologiczne-

go we wrocławiu. w: 300 lat Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. 
red. i. dec. wrocław 2002, s. 117-231.

339. nauczanie teologii katolickiej na Uniwersytecie wroclawskim w okre-
sie międzywojennym. w: 300 lat Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. 
red. i. dec. wrocław 2002, s. 59-63.

340. Pracownicy naukowo-dydaktyczni Papieskiego wydziału teologicznego 
we wrocławiu. w: Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 1968-
2001. red. i. dec. wrocław 2002, s. 9-341.

341. Ks. bp prof. dr hab. wincenty Urban (1911-1983), historyk Kościoła. 
W: Ocalić od zapomnienia. Profesorowie Akademii Teologii Katolickliej 
w Warszawie we wspomnieniach wychowanków. red. J. M. dołęga,  
J. Mandziuk. warszawa 2002, s. 231.

342. wspomnienia. o ks. bpie prof. dr. hab. wincentym Urbanie, historyku 
Kościoła. w: t a m ż e, s. 232-234.

343. Księgozbór antoniego erazma reitlingera (1645-1707), kanonika wro-
cławskiej kapituły katedralnej. Saeculum Christianum. r. 9: 2002, nr 2, 
s. 185-204. 

2003

344 Biskup Piotr ii nowak wobec pogromu Żydów wrocławskich. Gość 
Niedzielny. r. 80: 2003, nr 1, s. 25 wkł. wrocł. 

345. Jodok z rożemberka – Czech na stolicy biskupstwa śląskiego. w: t a m- 
ż e, nr 4, s. 24.

346. Biskup Jodok z rożemberka. w: t a m ż e, nr 7, s. 24. 
347. rudolf z rüdesheim. w: t a m ż e, nr 10, s. 24.
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348. rudolf z rüdesheim – pierwszy biskup wrocławski pochodzenia nie-
mieckiego. w: t a m ż e, nr 14, s. 24. 

349. Mistrz Pieszko – budowniczy śląskich kościołów gotyckich. w: t a m ż e, 
nr 26, s. 24. 

350. Jodok tauchen – wrocławski mistrz kamieniarski. w: t a m ż e, nr 32,  
s. 24.

351. anonimowy twórca pięknej Madonny wrocławskiej. w: t a m ż e, nr 35, 
s. 26.

352. Mikołaj obilman – twórca tryptyków śląskich. w: t a m ż e, nr 49,  
s. 24. 

353. twórcy śląskich rzeźb nagrobnych. w: t a m ż e, nr 51-52, s. 24.
354. Biogramy kanoników wrocławskich. w: Zeszyty historyczne  Kościoła 

katolickiego  w Kluczborku.  red. M. Kogut.  Cz. 13. Kluczbork 2003,  
s. 168-210.

355. Historia Kościoła katolickiego na Śląsku. t. i. Średniowiecze. Cz. 1: do 
1302 roku. warszawa 2003, ss. 377. rec.: Błaszczyk t., Nowe Życie. 
r. 21: 2004, nr 6-7, s. 25; Jaworska K., Perspectiva. r. 3: 2004, nr 2,  
s. 268-270; Kret w., Saeculum Christianum. r. 11: 2004, nr 1, s. 260-262; 
Kujawski w., Teologia i Człowiek. Półrocznik Wydziału Teologicznego 
UMK w Toruniu. r. 2004, nr 3, s. 225-229; Miśkiewicz M., Co11ectanea 
Theologica. r. 74: 2004, nr 3, s. 222-223; zbudniewek J., Archiwa, 
Biblioteki i Muzea Kościelne. t. 81: 2004, s. 455-458; g[ąsiewski] w., 
Nadwisłocze. r. 2005, nr 4, s. 5; gliński w. w: Kościół w Polsce. Dzieje 
i kultura. red. J. walkusz. Lublin 2005, s. 249-252; Kołodziejczyk H., 
Seminare. t. 21: 2005, s. 586-588; Kuriański w., Universitas Gedanensis. 
r. 17: 2005, nr 2, s. 163-173; walkusz J., Roczniki Teologiczne 
KUL. r. 52: 2005, nr 4, s. 253-258; solski t., Archiv für schlesische 
Kirchengeschichte. t. 63: 2005, s. 219-221; zahajkiewicz M.t., archiwa, 
Biblioteki i Muzea Kościelne. t. 88: 2007, s. 411-414. 

356. sakralna sztuka gotycka na Śląsku. wrocław 2003, ss. 114, il. 44. rec.: 
nowiński J., Saeculum Christianum. r. 10: 2003, nr 2, s. 344-347; 
Błaszczyk t., Gość Niedzielny. r. 81: 2004, nr 12, s. 27, wkł. wrocł., 
Kret W., Resovia Sacra t. 8: 2001 [druk: 2004], s. 293-295; Kogut M., 
Perspectiva. t. 3: 2004, nr 1, s. 278-279; Lec z., Wrocławski Przegląd 
Teologiczny. t. 12: 2004, nr 1, s. 208-209; sutowicz a., Nowe Życie.  
r. 21; 2004, nr 2, s. 25; dąbrowski J., Ateneum Kapłańskie. t. 144: 2005, 
nr 2; solski t., Archiv für schlesische Kirchengeschichte. t. 63: 2005,  
s. 221-224.

357. „Viri litterati” wśród duchowieństwa dolnośląskiego po zakończeniu  
ii wojny światowej. W:  Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. red. J. wal-
kusz. t. 2.  Lublin 2003, s. 99-109.
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358. zbiory kazań w bibliotekach śląskiego duchowieństwa diecezjalnego  
w XVii wieku, Saeculum Christianum. r. 10: 2003, nr 1, s. 53-80.

2004

359. anonimowi wykonawcy polichromii. Gość Niedzielny. r. 81: 2004, nr 3, 
s. 24, wkł. wrocł.

360. Mistrzowie obrazów gotyckich. w: t a m ż e, nr 4, s. 24.
361. Mikołaj z nysy – miniaturzysta śląski. w: t a m ż e, nr 6, s. 24.
362. andrzej Heideker – złotnik wrocławski. w: t a m ż e, nr 8 s. 24.
363. Jan iV roth – śląski biskup renesansowy. w: t a m ż e, nr 11, s. 24. 
364. Jan V turzo – mecenas kultury renesansowej na Śląsku. w: t a m ż e, nr 

15, s. 24.
365. Małgorzata noczen – wrocławska opiekunka ubogich w XV stuleciu.  

w: t a m ż e, nr 19, s. 25.
366. Kanonik aleksy fey z namysłowa – fundator szpitala [uczniowskiego] 

we wrocławiu. w: t a m ż e, nr 22, s. 25.
367. Książę Konrad i oleśnicki – fundator szpitala klasztornego pw. św. 

Jerzego w oleśnicy Śląskiej. w: t a m ż e, nr 47, s. Vi.
368. Biskup Jan V turzo i początek rozłamu wyznaniowego na Śląsku. Jak 

być człowiekiem? r. 2004, nr 65, s. 20-21.
369. Ks. Jan Hess – „wrocławski Luter”. w: t a m ż e, nr 66, s. 12-13, 15.
370. Uczestnicy wrocławskiej dysputy religijnej z 1524 r. w: t a m ż e, nr 67, 

s. 17-18.
371. Laemmer, Lämmer Hugo. w: Encyklopedia katolicka. t. 10. Lublin 

2004, szp. 560-561.
372. Latussek daniel. w: t a m ż e, szp. 552.
373. Leuderode Jan. w: t a m ż e, szp. 878.
374. Liesch Jan Baltazar. w: t a m ż e, szp. 1033.
375. Biogramy śląskich bibliofilów duchownych XVii wieku. Saeculum 

Christianum. r. 11: 2004, nr 2, s. 245-272.
376. Historia Kościoła katolickiego na Śląsku. t. 1. Średniowiecze. Cz. 2: 

1302-1417. warszawa 2004, ss. 391. rec.: Kogut M., Perspectiva. r. 2: 
2003, nr 2, s. 259-260; Kret w., Resovia Sacra. t. 11: 2004, s. 323-324; 
Kuriański M., Nadwisłocze. r. 2006, nr 1, s. 18-22; zahajkiewicz t., 
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne. t. 88: 2007, s. 411-414; solski t., 
Archiv für schlesische Kirchengeschichte. t. 66: 2008, s. 334-338.

377. Księgozbiór Melchiora kardynała diepenbrocka, księcia-biskupa wro-
cławskiego (1798-1853). Saeculum Christianum. r. 11: 2004, nr 1,  
s. 53-84.
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378. opieka społeczna Kościoła katolickiego na Śląsku do czasów pruskich 
(1742). Resovia Sacra. 8: 2001, s. 129-166.

2005

379. arcybiskup Bolesław Kominek z wrocławia – autor listu biskupów pol-
skich do niemieckich. Saeculum Christianum. r. 12: 2005, nr 2, s. 147-
152.

380. Książę Henryk głogowski [fundator szpitala parafialnego w Kożuchowie]. 
Gość Niedzielny. r. 82: 2005, nr 7, s. Vi, wkł. wrocł. 

381. Książę Jan ii głogowski [protektor duchaków śląskich]. w: t a m ż e,  
nr 10, s. Vi.

382. Mikołaj newerstadt [organizator przytułku w głogowie].  w: t a m ż e, 
nr 26, s. Vi; 

383. opat Marcin rykenberg [przedstawiciel medyków śląskich]. w: t a m ż e,  
nr 29, s. Vi; 

384. wawrzyniec Corvinus [rektor szkoły elżbietańskiej we wrocławiu].  
w: t a m ż e, nr 34, s. iV; 

385. Jerzy Liban z Legnicy [pierwszy grecysta na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie]. w: t a m ż e, nr 49, s. Vi.

386. drukarz adam dyon na usługach luteranizmu. Jak być człowiekiem?  
r. 2005, nr 68, s. 14-15.

387. Biskup Jakub salza bezradny adwersarz luteranizmu. w: t a m ż e, nr 69, 
s. 20.

388. Postawa króla ferdynanda i Habsburga wobec śląskich ruchów reforma-
cyjnych. w: t a m ż e, nr 70, s. 18-19.

389. Książę fryderyk ii legnicko-brzeski zdeklarowany zwolennik luterani-
zmu. w: t a m ż e, nr 71, s. 16-17.

390. Książę Jan ii dobry a nawałnica luteranizmu na górnym Śląsku. w:  
t a m ż e, nr 72, s. 20-21. 

391. Bibliografia historii Kościoła katolickiego na Śląsku. Układ alfabe-
tyczno-chronologiczny. Cz. i. Średniowiecze (1000-1520). Saeculum 
Christianum. r. 12: 2005, nr 1, s. 199-312. 

392. Bibliografia historii Kościoła katolickiego na Śląsku. Układ alfabetycz-
no-chronologiczny. Cz. ii. Czasy nowożytne. a. okres habsburski (1620-
1742). Saeculum Christianum. r.  12: 2005, nr 2, s. 251-301. 

393. Historia Kościoła katolickiego na Śląsku. t. 1. Średniowiecze. Cz. 3:  
1417-1520. warszawa 2005, ss. 471. rec.: Kret w., Saeculum Christia-
num. r. 13: 2006, nr 1, s. 289-293; Błaszczyk t. w: Kościół w Polsce. 
Dzieje i kultura. red. J. walkusz. t. 6. Lublin 2007, s. 195-200; 
zahajkiewicz M. t., Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne. t. 88: 2007, 
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s. 411-414; solski t., Archiv für Kirchengeschichte. t. 66: 2008, s. 338-
341. 

394. Przedmowa. w: B. dąbrowski, Zakony na Śląsku od połowy XVVIII wie-
ku do Kulturkampfu. Helmstadt-warszawa 2005, s. 33-35.

395. Średniowieczne biblioteki kościelne na Śląsku. w: Kościół w Polsce. 
Dzieje i kultura. red. J. walkusz. t. 4. Lublin 2005, s. 145-173.

396. Urszulanki czarne we wrocławiu do XX wieku. w: Żyjemy dla Pana. 
Księga Pamiątkowa dedykowana S. Profesor Ewie Józefie Jezierskiej 
OSU w siedemdziesiąta rocznicę urodzin. red. M. rosik. wrocław 2005, 
s. 393-403.

397. zainteresowania bibliofilskie ignacego ferdynanda richtera von 
Hartenberg (1628-1667), dziekana wrocławskiej kapituły katedralnej. 
Roczniki Biblioteczne. r. 49: 2005, nr, s. 339-357. 

2006

398. Król władysław Jagie11ończyk [a próby założenia Uniwersytetu we 
wrocławiu]. Gość Niedzielny. r. 83: 2006, nr 1, s. Vi, wkł. wrocł.

399. Jan rodzyna [-donator Biblioteki Kapitulnej we wrocławiu]. w: t a m ż e,  
nr 3, s. Vi.

400. Kanonik Jan Paszkowicz [i jego szafa archiwalna z 1455 r.]. w: t a m ż e, 
nr 4, s. Vi.

401. Kanonik Kasper elyan [założyciel pierwszej drukarni śląskiej]. w: t a m 
ż e, nr 8, s. Vii. 

402. Książę Jerzy ii brzeski – protektor luteranów śląskich.  Jak być człowie-
kiem? r. 2006, nr 74, s. 20-21.

403. Piotr riedemann –śląski teoretyk anabaptyzmu. w: t a m ż e, nr 75, s. 19-
21; 

404. Kasper schwenkfeld – śląski reformator religijny. w: t a m ż e, nr 76,  
s. 21-22; 

405. Jan Crato von Krafttheim – przywódca śląskich kalwinów. w: t a m ż e, 
nr 77, s. 16-17.

406. Bibliografia historii Kościoła katolickiego na Śląsku. Część ii. Czasy 
nowożytne. B. okres pruski (1742-1945). Saeculum Christianum. r. 13: 
2006, nr 1, s. 224-287; nr 2, s. 229-292.

407. Bolek Julian (1909-1994). w: Słownik polskich teologów katolickich. 
red. J. Mandziuk. t. 9. warszawa 2006, s. 98.

408. derner franciszek Krzysztof (1937-1994). w: t a m ż e, s. 156.
409. dorożyński wilhelm Leonard (1914-2003). w: t a m ż e, s. 159-160. 
410. drozd Jan gerard (1914-1996). w: t a m ż e, s. 160-162. [współautor:  

a. Kiełbasa]. 
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411. góra stanisław Józef (1912-2000). w: t a m ż e, s. 197.
412. Janowski Jan (1935-1994). w: t a m ż e, s. 228.
413. Kaznowski zbigniew (1927-2001). w: t a m ż e, s. 267-268. 
414. Kleinert ernest (1942-1996). w: t a m ż e, s. 276-277. [współautor:  

a. rotta].  
415. Klosa fidelis Paweł (1931-2000). w: t a m ż e, s. 278.
416. Kozłowski zygmunt (1916-1998). w: t a m ż e, s. 323-324.
417. Mierzwa stanisław (1911-1997). w: t a m ż e, s. 411-412.
418. Paryna wincenty stanisław (11921-1998). w: t a m ż e, s. 469-470. 
419. Pietraszko stanisław (1929-2003). w: t a m ż e, s. 495-496.
420. Piotrowski Henryk (1941-1998). w: t a m ż e, s. 496-497.
421. rumak Józef Jerzy (1910-1999). w: t a m ż e, s. 565-566. 
422. sapiński andrzej (1939-1998). w: t a m ż e, s. 571. [współautor.:  

J. Kiedos].
423. słomba Jan (1932-2002). w: t a m ż e, s. 598.
424. staneta Marian zdzisław (1923-1999). w: t a m ż e, s. 606-607. 
425. stawny stanisław (1950-2000). w: t a m ż e, s. 616-617.
426. stroba Jerzy Jan (1919-1999). w: t a m ż e, s. 632-641. [współautor:  

e. nawrot].
427. szczotok eugeniusz (1935-2000). w: t a m ż e, s. 645-647. [współautor: 

d. Bednarski].
428. szetelnicki wacław (1916-1996). w: t a m ż e, s. 648-649.  
429. tuzinkiewicz Czesław (1908-2001). w: t a m ż e, s. 702-703. 
430. wiczkowski Jan (1933-1998). w: t a m ż e, s. 722.
431. wójcik stefan (1935-2001). w: t a m ż e, s. 741-742. 
432. zienkiewicz aleksander (1910-1995). w: t a m ż e, s. 751-753. 
433. Jan Kiszka, wojewoda brzeski (1547-1592), protektor braci polskich, 

zwanych arianami. w: Między Lwowem a Wrocławiem. Księga jubile-
uszowa Profesora Krystyna Matwijowskiego. red. B. rok, J. Maroń. 
toruń 2006, s. 123-133.

434. Ludolf z Żagania. w: Encyklopedia katolicka. t. 11. Lublin 2006, szp. 
134.

435. Placówki zgromadzenia sióstr szkolnych de notre dame na Śląsku  
w latach 1851-1991. Saeculum Christianum. r. 13: 2006, nr 2, s. 81-122.

436. zgromadzenie sióstr szkolnych de notre dame na Śląsku w latach 1851-
1990. Saeculum Christianum. r. 13: 2006, nr 1, s. 89-98.

2007

437. Baltazar z Promnicy – wrocławski biskup kompromisu.  Jak być człowie-
kiem? r. 2007, nr 80, s. 22-23.
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438. Bibliografia historii Kościoła katolickiego na Śląsku. Układ alfabetyczno-
chronologiczny. Część iii. Czasy najnowsze (1945-2005). archidiecezja 
wrocławska. Saeculum Christianum. r. 14: 2007, nr 1, s. 265-319.

439. Bibliografia historii Kościoła katolickiego na Śląsku. Układ alfabetycz-
no-chronologiczny. warszawa 2005-2007, ss. 347.

440. dzieje kanoników regularnych św. augustyna na Śląsku. Saeculum 
Christianum. r. 14: 2007, nr 2, s. 55-85; toż: w: Przemijanie i trwa-
nie. Kanonicy Regularni Laterańscy w dawnej i współczesnej Polsce. 
Materiały z Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej z okazji 
600-lecia fundacji opactwa Bożego Ciała w Krakowie. red. K. łatak,  
i. Makarczyk. Kraków 2008, s. 265-299.

441. Henryk ii Pobożny – Princeps Poloniae Christianissimus. W: Ope et 
Consilio. Księga Pamiątkowa dedykowana ks. prof. Józefowi Swastkowi  
w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. red. J. Pater. wrocław 2007, s. 208-
225.

442. Historia Kościoła katolickiego na Śląsku. t. 3. Czasy nowożytne. Cz. 1: 
1742-1845. warszawa 2007, ss. 500. rec.: ostasz g., Prace Historyczno-
Archiwalne. t. 20: 2007, s. 256-259; Kuriański M., Saeculum Christianum. 
r. 15: 2008, nr 1, s. 280-286; Kret w. w: Kościół w Polsce. Dzieje i kul-
tura. red,. J. walkusz. t. 8. Lublin 2009, s. 251-258.

2008

443. opat żagański Paweł ze Lwówka – zwolennik luteranizmu. Nadwisłocze. 
r. 2008, nr 1, s. 36.

444. samobójstwo Mikołaja Vii ruperi’ego – opata krzeszowskiego. w: t a m- 
ż e, nr 1, s. 37.

445. Kustosz Jan wunschalt – franciszkański zwolennik luteranizmu. w:  
t a m ż e, nr 2, s. 34. 

446. Michał Hi11ebrand – zbuntowany gwardian minorytów nyskich. w:  
t a m ż e, nr 2, s. 35. 

447. ambroży Moiban – wrocławski reformator ceremonii liturgicznych. w: 
t a m ż e, nr 3, s. 44. 

448. Margrabia Jerzy Hohenzollern – śląski realizator protestanckiej zasady 
Cuius regio eius religio. w: t a m ż e, nr 3, s. 45. 

449. walenty trotzendorf – wybitny pedagog protestancki. w: t a m ż e, nr 4, 
s. 36. 

450. walenty Krautwald – rektor katolickiej szkoły w biskupiej nysie. w:  
t a m ż e, nr 4, s. 37. 

451. Kasper z łagowa – wrocławski biskup „Małego Przełomu”. Jak być 
człowiekiem? r. 2008, nr 84, s. 20-21.
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452. Kanonik Jan Cochlaeus – wybitny śląski humanista. w: t a m ż e, nr 85, 
s. 14-15.

453. sebastian schleupner – ozdoba Kapituły wrocławskiej. w: t a m ż e,  
nr 86, s. 14-15.

454. Mikołaj Kopernik – scholastyk Kapituły Świętokrzyskiej we wrocławiu. 
w: t a m ż e, nr 87, s. 17. 

455. Pastor Jan Hess – prezes Urzędu Jałmużniczego we wrocławiu. w: t a m 
ż e, nr 88, s. 19.

456. Biskupi pochodzący ze Śląska. Saeculum Christianum. r. 15: 2008, nr 1, 
s. 29-55.

457. Historia Kościoła katolickiego na Śląsku. t. 3. Czasy nowożytne. Cz. 2: 
1845-1887. warszawa 2008, ss. 619. rec.: Kropidłowski z., Universitas 
Gedanensis. r. 20: 2008, nr 2, s. 111-114; Kuriański M., Saeculum 
Christianum. r. 16: 2009, nr 1, s. 269-277.

458. Kresowe obrazy Maryjne w nowych sanktuariach w archidiecezji wro-
cławskiej. w: Z miłości do Kościoła. Księga pamiątkowa dedykowa-
na Księdzu Infułatowi i Profesorowi Władysławowi Bochnakowi. Red.  
B. drożdż. Legnica 2008, s. 365-384. 

459. Śląscy misjonarze na misjach zagranicznych w czasach nowożytnych. 
Saeculum Christianum. r. 15: 2008, nr 2, s. 15-34.

2009

460. Cesarz Maksymilian ii wobec potrydenckiej odnowy życia. Nadwisłocze. 
r. 2009, nr 1, s. 50.

461. Marcin gerstmann – pierwszy wrocławski biskup reformator (1574-
1585). w: t a m ż e, nr 1, s. 50-51.

462. Biskup Marcin gertsmann i jego synod z 1580 r. w: t a m ż e, nr 1,  
s. 51.

463. Biskup andrzej Jerin – kontynuator dzieła odnowy potrydenckiej (1586-
1596). w: t a m ż e, nr 2, s. 60.

464. Biskup andrzej Jerin i jego synod z 1592 r. w: t a m ż e, nr 2, s. 60-61.
465. Biskup andrzej Jerin – mecenas sztuki renesansowo-manierystycznej. 

w: t a m ż e, nr 2, s. 61. 
466. Śląskie wizytacje Ad limina Apostolorum. w: t a m ż e, nr 3, s. 60-61; 
467. duchowieństwo katolickie w dobie rekatolicyzacji Śląska. w: t a m ż e, 

nr 3, s. 61.
468. o. abraham Brzozowski – przeor dominikanów wrocławskich. w: t a m- 

ż e, nr 4, s. 34.
469. Pierwsi śląscy jezuici. w: t a m ż e, nr 4, s. 35.
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470. ziemianin  Joachim tschirnin – fundator szpitala w otmuchowie. Jak 
być człowiekiem? r. 2009, nr 89, s. 19.

471. Kanonik stanisław sauer i jego renesansowy pomnik nagrobny. w: t a m- 
ż e, nr 92, s. 12. 

472. archidiakon teodor Lindanus – autor potrydenckiej instrukcji  wizyta-
cyjnej. w: t a m ż e, nr 93, s. 20.

473. Cesarz rudolf ii i jego List majestatyczny.  Saeculum Christianum.  
r. 16: 2009, nr 1, s. 91-93.

474. schänaichowie – przedstawiciele kalwinizmu na Śląsku. w: t a m ż e,  
s. 93-96.

475. Cesarz ferdynand ii i kontrreformacja w krajach habsburskich. w: t a m- 
ż e, s. 96-98.

476. oppersdorfowie - przedstawiciele kontrreformacji na Śląsku. w: t a m ż e, 
s. 98-99.

477. Książę Karol Lichtenstein i jego dragoni w latach zmagań religijnych na 
Śląsku. w: t a m ż e, s. 99-101.

478. działalność kontrreformacyjna albrechta wa11ensteina, wodza sił ce-
sarskich. w: t a m ż e, s. 101-102.

479. Król szwedzki gustaw adolf i spustoszenie Śląska. w: t a m ż e, s. 102-
104.

480. Cesarz ferdynand iii i pokój westfalski. w: t a m ż e, s. 104-106.
481. archidiakon sebastian rostock – główna postać w akcji redukcji kościo-

łów na Śląsku. w: t a m ż e, s. 106-108.
482. Karol Habsburg – wrocławski biskup doby kontrreformacji. w: t a m ż e, 

s. 108-109.
483. Królewicz Karol ferdynand waza i jego rządy diecezja wrocławską.  

w: t a m ż e, s. 109-111.
484. arcyksiążęta habsburscy – biskupami wrocławskimi. w: t a m ż e, s. 111-

113.
485. sebastian ignacy rostock – wrocławski biskup-duszpasterz. w: t a m ż e,  

s. 113-114.
486. fryderyk Hessen-darmstadt – pierwszy kardynał wrocławski. w: t a m ż e, 

s. 114-116.
487. Biskup Jan sebastian Liesch v. Hornau – mąż opatrznościowy katolicy-

zmu śląskiego. w: t  a m ż e, s. 116-118.
488. Biskup Karol franciszek neander – ozdoba Kościoła śląskiego. w: t a m- 

ż e, s. 118-119.
489. archidiakon Piotr gebauer – kolumna Kościoła śląskiego. w: t a m ż e, 

s. 119-121.
490. Ksiądz Mateusz Jagodowicz – autor statutów synodu nyskiego z 1653 

roku. w: t a m ż e, s. 121-122.
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491. Kanonik Karol Lohr – typowy przedstawiciel wrocławskiej kapituły ka-
tedralnej. w: t a m ż e, s. 122-124.

492. Kanonik Jerzy wawrzyniec Budaeus a Lohr – krzewiciel kultury katolic-
kiej na Śląsku. w: t a m ż e, s. 124-126.

493. Proboszcz Jan feliks ambroży Pedewitz – bibliofil nyski. w: t a m ż e,  
s. 126-127. 

494. Cysters Henryk faber z Krzeszowa – ofiara wojny 30-letniej. Saeculum 
Christianum. r. 16: 2009, nr 2, s. 89-91.

495. Jezuita Krzysztof schneider – pierwszy rektor kolegium jezuickiego  
w nysie. w: t a m z e, s. 91-93.

496. Jezuita Jan wazin – pionier duszpasterstwa jezuickiego we wrocławiu. 
w: t a m ż e, s. 93-95

497. Cesarz Leopold i Habsburg – wielki protektor śląskich jezuitów. w:  
t a m ż e, s. 95-98.

498. Burgrabia Hannibal dohna – darczyńca kapucynów śląskich. w: t a m ż e, 
s. 98-100.

499. Baron Jan adam de garnier – fundator placówek karmelitów śląskich. 
w: t a m ż e, s. 100-102.

500. ród hrabiów gaschinów opiekunem franciszkanów-reformatów na 
górze Świętej anny. w: t a m z e, s. 102-103.

501. prowincjał filip Boncor – obrońca praw minorytów do kościoła pw. św. 
doroty we wrocławiu. w: t a m ż e, s. 103-105.

502. Jan töpper – fundator kościoła bernardyńskiego w głubczycach. w:  
t a m ż e, s. 105-107.  

503. Ks. Marcin schupius – przedstawiciel niższego duchowieństwa śląskie-
go. w: t a m ż e, s. 107-109.

504. Ks. Mateusz alojzy skupień – kaznodzieja śląski. w: t a m ż e, s. 109-
111.

505. Agenda wrocławska biskupa Karola ferdynanda wazy z 1653 roku. w: 
t a m ż e, s. 111-113.

506. Krystian Mentel – twórca barokowej monstrancji w kształcie drzewa 
Jessego. w: t a m ż e, s. 113-116.

507. Ks. Jakub roczkowski, proboszcz piekarski, szerzyciel kultu Maryjnego. 
w: t a m ż e, s. 116-118.

508. antoni götzen – fundator sanktuarium Matki Bożej w wambierzycach. 
w: t a m ż e, s. 118-120.

509. Krzysztof Leopold schaffgotsch – fundator sanktuarium św. wawrzyńca 
na Śnieżce. w: t a m ż e, s. 120-122.

510. opat Bernard rosa z Krzeszowa – szerzyciel kultu św. Józefa na Śląsku. 
w: t a m ż e, s. 123-125.
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511. Postawa księdza Jana feliksa ambrożego Pedewitza w procesach cza-
rownic w biskupim księstwie nyskim. w: t a m ż e, s. 125-127.

512. Ksiądz  Jan Marcin stulpe – założyciel Bractwa najświętszego serca 
Jezusowego w Miedziance. w: t a m ż e, s. 127-129.

513. Jezuita wit scheffer – założyciel Bractwa akademii Bożej Miłości we 
wrocławiu. w: t a m ż e, s. s. 129-131.

514. Historia Kościoła katolickiego na Śląsku. t. 3. Czasy nowożytne.  
Cz. 3: 1887-1914.  warszawa 2009, ss. 467. rec.: Kuriański M., Saeculum 
Christianum. r. 17: 2010, nr 1, s. 273-279; dąbrowski J., Ateneum 
Kapłańskie. t. 155: 2010, nr 3, s. 613-614.

515. Św. elżbieta z turyngii na tle kultu świętych na Śląsku w średniowie-
czu. W: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. red. J. walkusz. t. 8. Lublin 
2009, s. 57-78.

2010

516. Cesarz Leopold i Habsburg i dominacja Kościoła śląskiego. Nadwisłocze. 
r. 2010, nr 1, s. 36.

517. Biskup Karol ferdynand waza wobec przynależności metropolitalnej 
wrocławia. w: t a m ż e, nr 1, s. 37. 

518. Król Karol Xii szwedzki i konwencja altransztadzka. w: t a m ż e, nr 3, 
s. 59.

519. długi pontyfikat biskupa franciszka Ludwika neuburga (1683-1732).  
t a m ż e, s. 59-60.

520. filip Ludwik sinzendorf – drugi kardynał wrocławski. t a m ż e, s. 60-61.
521. Posługa biskupa Jana Brunetti’ego, sufragana wrocławskiego. t a m ż e, 

s. 61.
522. eliasz daniel sommerfeld – „ślaski Boromeusz”. t a m ż e, nr 4, s. 987.
523. adam Borka – fundator pierszego klasztoru bonifraterskiego. t a m ż e, 

nr 4, s. 55-56.
524. Jan ernest i eleonora von spritznenstein – dobrodzieje śląskich jezuitów. 

t a m ż e, s. 56-57.
525. opat innocenty frytsch – budowniczy koscioła Panny Maryi łaskawej  

w Krzeszowie. t a m z e, s. 57.
526. Ksiądz Jan seckerwitz – wykładowca seminarium duchownego we 

wrocławiu. Jak być człowiekiem? r. 2010, nr 94, s. 18-19.
527. Kanonik sebastian rostock – rektor seminarium duchownego w nysie. 

w: t a m ż e, nr 95, s. 16-17.
528. Plebani śląscy i oddolna reforma życia kościelnego po soborze 

trydenckim. w: t a m ż e, nr 96, s. 20. 
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529. Cesarzowa Maria teresa i utrata Śląska przez Habsburgów. Saeculum 
Christianum. r. 17: 2010, nr 1, 23-25.

530. fryderyk ii wielki i jego reformy na Śląsku. w: t a m ż e, s. 25-27.
531. Polityka wyznaniowa króla fryderyka ii Hohenzo11erna. w: tamże,  

s. 27-29.
532. archidiakon Karol Maurycy franckenberg i postawa kapituły wrocław-

skiej wobec władcy pruskiego. w: t a m ż e, s. 30-31.
533. Król fryderyk ii pruski i filozof francuski wolter – szerzyciele idei 

oświeceniowych. w: t a m ż e, s. 32-34.
534. Kanonik Justuj wilhelm Praschma – pierwszy wikariusz generalny 

w Cieszynie. w: t a m ż e, s. 34-35.
535. filip gotard schaffgotsch – wrocławski biskup banita. w: t a m ż e,  

s. 35-37.
536. Jan Maurycy von strachwitz – wikariusz apostolski we wrocławiu.  

w: t a m ż e, s. 37-39.
537. rządy biskupa antoniego ferdynanda – zausznika królewskiego. w:  

t a m ż e, s. 39-40.
538. zawiłe koleje życia biskupa franciszka dominika almesloe, sufragana 

wrocławskiego. w: t a m ż e, s. 40-42.
539. Kanonik filip gotard schaffgotsch – członek loży masońskiej. w: t a m- 

ż e, s. 42-44.
540. skandaliczne życie Jana Chrzciciela Bastianiego, kanonika wrocław-

skiej kapituły katedralnej. w: t a m ż e, s. 45-46.
541. Prałat Jan Krzysztof rummerskirch – fundator kaplicy zmarłych w kate-

drze wrocławskiej. w: t a m ż e, s. 46-47.
542. Ksiądz rektor szymon sobiech – wychowawcza kleru śląskiego. w:  

t a m ż e, s. 47-49.
543. Melchior zeeh – przeor klasztoru benedyktyńskiego w Legnickim Polu. 

w: t a m ż e, s. 49-50.
544. wilhelm steiner – opat cystersów w Lubiążu. w: t a m ż e, s. 50-51.
555. Konstantyn gloger – ostatni opat henrykowski. w: t a m ż e, s. 52-53.
556. Benedykt ii seidel – opat krzeszowski i wikariusz generalny śląskich cy-

stersów. w: t a m ż e, 53-55.
557. Benedykt ga11i – opat cystersów w rudach wielkich na górnym Śląsku. 

w: t a m ż e, s. 55-56.
558. Jan strobach – długoletni opat kanoników regularnych na Piasku we 

wrocławiu. w: t a m ż e, s. 56-57.
559. opat żagański Jan ignacy felbiger – reformator szkolnictwa na Śląsku. 

w: t a m ż e, s. 57-59.
550. august ii neander – ostatni opat norbertanów we wrocławiu. w: t a m ż e,  

s. 59-60.
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561. Mistrz daniel schlecht – przedstawiciel śląskich zakonów rycerskich. 
w: t a m ż e, s. 60-63.

562. o. norbert richter – prowincjał dominikanów śląskich. w: t a m ż e, s. 
63-65.

563. Hrabia Jerzy stefan z wierzbna – dobrodziej zakonu braci mniejszych 
konwentualnych na Śląsku. w: t a m ż e, s. 65-67.

564. Jan topper – dobrodziej bernardynów śląskich. w: t a m ż e, s. 67-69.
565. o. ireneusz schulz – gwardian klasztoru franciszkanów śląskich na 

górze Świętej anny. w: t a m ż e, s. 70-71.
566. o. Mateusz weinacht – pierwszy przełożony prowincji śląskich jezu-

itów. w: t a m ż e, s. 71-74.
567. o. franciszek gleixner –ostatni prowincjał śląskich jezuitów. w: t a m ż e,  

s. 75-76.
568. Bernarda Paczyńska – długoletnia ksieni opactwa cysterek w trzebnicy. 

w: t a m ż e, s. 76-77.
569. generał Vandamme – dowódca wojsk napoleońskich na Śląsku. Saeculum 

Christianum. r. 17: 2010, nr 2, s. 5-7.
570. Król fryderyk wilhelm iii i edykt sekularyzacyjny z 1810 roku. w: t a m- 

ż e, s. 7-9.
571. fryderyk teodor Merkel – główny wykonawca edyktu sekularyzacyjne-

go. w: t a m ż e, s. 9-11.
572. Jan gustaw gottlieb Büsching – komisarz do spraw poklasztornych zbio-

rów biblioteczno-archiwalnych. w: t a m ż e, s. 11-13.
573. Papież Pius Vii i jego bu11a De salute animarum z 1821 roku. w: t a m- 

ż e, s. 13-14.
574. Ludwik Konstanty Corvisart Montmarin – dziekan odnowionej wro-

cławskiej kapituły katedralnej. w: t a m ż e, s. 14-15.
575. Jan Chrystian Hohenlohe-waldenburg-Bartenstein – biskup wrocławski 

trudnych czasów. w: t a m ż e, s. 16-17.
576. emanuel szymoński – biskup „najgodniejszy i miły królowi”. w: t a m ż e,  

s. 17-19;
577. Leopold sedlnicki von Choltitz – wrocławski biskup apostata. w: t a m ż e,  

s. 19-21.
578. Jan Knauer – starzec na wrocławskiej stolicy biskupiej. w: t a m ż e,  

s. 21-22.
579. daniel Latussek – biskup pomocniczy we wrocławiu. w: t a m ż e,  

s. 22-23.
580. Ks. prof. Jan antoni theiner – przedstawiciel neologów śląskich. w: t a m- 

ż e, s. 24-26.
581. Ks. Jan ronge – twórca Kościoła niemiecko-katolickiego. w: t a m ż e, 

s. 26-28.
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582. Ks. franciszek Klimke wobec problemu małżeństw mieszanych na 
Śląsku. w: t a m ż e, s. 28-30.

583. Prof. wilhelm von Humbold i sprawa połączenia frankfurckiej Viadriny 
z wrocławską Leopoldyną. w: t a m ż e, s. 30-32.

584. Ks. prof. Marcin Pełka – dziekan wydziału teologii Katolickiej 
Uniwersytetu wrocławskiego. w: t a m ż e, s. 32-34.

585. Ks. prof. Józef ignacy ritter – historyk Kościoła śląskiego. w: t a m ż e, 
s. 34-36.

586. Prof. fryderyk schleiermacher – przedstawiciel odrodzonego protestan-
tyzmu śląskiego. w: t a m ż e, s. 36-37.

587. Biskup Melchior diepenbrock i jego droga do wrocławia. w: t a m ż e, 
s. 37-39.

588. Kardynał Melchior diepenbrock – restaurator śląskiego katolicyzmu.  
w: t a m ż e, s. 40-42.

589. Kanonik Henryk förster – chluba Kościoła śląskiego. w: t a m ż e, s. 42-44.
590. arcybiskup Henryk förster i jego długi pontyfikat wrocławski. w: t a m 

ż e, s. 44-47.
591. Biskup Józef Bernard Bogedain – sympatyk ludu śląskiego. w: t a m ż e, 

s. 47-49.
592. Biskup adrian włodarski – skromny sufragan wrocławski. w: t a m ż e, 

s. 49-51.
593. Kanonik franciszek Lorinser – twórczy przedstawiciel wrocławskiej ka-

pituły katedralnej. w: t a m ż e, s. 51-53.
594. Prałat Józef neukirch – długoletni wrocławski wikariusz generalny.  

w: t a m ż e, s. 53-54.
595. Historia Kościoła katolickiego na Śląsku. t. 3. Czasy nowożytne.  

Cz. 4: 1914-1945. warszawa 2010, ss.495. red. Kuriański M., Saeculum 
Christianum. r. 18: 2011, nr 1.

596. Historia Kościoła katolickiego na Śląsku. Średniowiecze. t. 1, cz. 1: do 
1417 r. wyd. ii poszerzone. warszawa 2010, ss. 776, tab. 4, il. 47. 

597. Historia Kościoła katolickiego na Śląsku. Średniowiecze. t. 1, cz. 2: 
1417-1520. wyd. poszerzone. warszawa 2010, ss. 799, tab. 3, il. 65, map 3. 

598. Śląscy duszpasterze polonijni. Studia Pelplińskie. t. 42: 2010, s. 241-
248.

2011

599. Jerzy wilhelm neuhertz  i jego polichromia krzeszowska. Nadwisłocze. 
r. 2011, nr 1, s. 52.

600. antoni dorazil – twórca rzeźb w krzeszowskim Mauzoleum Piastów.  
w:  t a m ż e, s. 52-53. 
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601. franciszek ze11er – twórca sta11 w kościele pw. św. wincentego we 
wrocławiu. w: t a m ż e, s. 53.

602. o. fryderyk wolff von Ludingshausen – pierwszy rektor akademii 
Leopoldyńskiej. t a m ż e,  nr 2,  s. 54.  

603. Juliana Maria Józefa nadasdy – pierwsza przełożona klasztoru urszula-
nek we wrocławiu. w:  t a m ż e, s. 49. 

604. Maria frank – protektorka sióstr elżbietanek czarnych w Cieszynie.  
w: t a m ż e,  s. 49-50. 

605. Św. Jan sarkander – śląski męczennik XVii wieku. w: t a m ż e, s. 50-51.
606. Św. Melchior grodziecki – śląski jezuita i jego towarzysze. w: t a m ż e,  

s. 51. 
607. Biskup robert Herzog – rząca Kościoła wrocławskiego w dobie 

Kulturkampfu, t a m ż e, nr 3, s. 53.
608. Biskup franciszek Ksawery Śniegoń – wikariusz generalny w Cieszynie. 

w: t a m ż e, s. 53-54.
609. Ks. franciszek Ksawery reszke – ofiara restrykcji Kulturkampfu wobec  

śląskiego duchowieństwa. t a m ż e, s. 54.
610. Minister robert Puttkamer – autor prawodawstwa łagodzącego antyko-

ścielne ustawy Kulturkampfu, s. 54-55.
611. o. atanazy Kleinwächter – odnowiciel sanktuarium na górze Świętej 

anny. t a m ż e, s. 55.
612. Br. Bonawentura grotz – pierwszy przeor klasztoru bonifraterskiego  

w Ścinawie n. odrą. saeculum Christianum. r. 18: 2011, nr 1, s. 5-7.
613. o. Karol antoniewicz i misja jezuicka w Piekarach. w: t a m ż e, s. 7-9.
614. o. Michał Harder – twórca jezuickiej rezydencji w nysie. w: t a m ż e,  

s. 9-10.
615. o. osmund Baumann – gwardian klasztoru franciszkanów na górze 

Świętej anny. w: t a m ż e,  s. 11-12.
616. Urszula Hermann – przeorysza urszulanek we wrocławiu. w: t a m ż e,  

s. 12-14.
617. Helena tichy – organizatorka zgromadzenia Boromeuszek śląskich. w: 

t a m ż e,  s. 14-16.
618. filomea Blattner – pierwsza przełożona konwentu sióstr szkolnych de 

notre dame we wrocławiu. w: t a m ż e, s. 16-17.
619. Ks. Karol alojzy gärth – fundator placówki sióstr franciszkanek 

szpitalnych w opolu. w: t a m ż e, s. 18-19. 
620. angelika stache – przełożona konwentu sióstr szarytek w Bytomiu. w:  

t a m ż e,  s. 19-21. 
621. Maria od św. ignacego gastl – pierwsza przełożona sióstr pasterek we 

wrocławiu. w: t  a m ż e,  s.21-23.  
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622. anna Böhm – przełożona sióstr służebniczek w Porębie. w: t a m ż e,   
s. 23-25.

623. Bł. Maria Merkert – jedna z założycielek elżbietanek szarych. w: t a m ż e, 
s. 25-28.

624. M. franciszka werner – druga przełożona generalna elżbietanek szarych. 
w: t a m ż e,  s. 28-29.

625. sługa Boży robert spiske i początki jadwiżanek. w: t a m ż e, s. 29-32.
626. sługa Boży Jan schneider – założyciel sióstr Marianek w: t a m ż e,   

s. 32-33.
627. Ks. prof. Jerzy Hermes i jego zwolennicy na Śląsku w: t a m ż e, s. 34-35.
628. Ks. prof. Jan Baptysta Baltzer – wrocławski szerzyciel idei güntheriani-

zmu w: t a m ż e, s. 35-37.
629. Bp Henryk ii förster – ojciec soboru watykańskiego i. w: t a m ż e,   

s. 37-39.
630. august Karol wilhelm reifferscheid – przedstawiciel opozycji antyso-

borowej we wrocławiu. w: t a m ż e,  s. 39-41.
631. Ks. prof. Józef Hubert reinkens – pierwszy biskup starokatolicki. w: t a m- 

ż e, s. 41-43.
632. aleksy Langer – architekt biskupi we wrocławiu. w: t a m ż e,  s. 43-45.
633. Józef ebers – diecezjalny radca budowlany. w: t a m ż e,  s. 45-46.
634. Karol Jan steinhäuser – twórca statuy Madonny wrocławskiej. w: t a m- 

ż e, s. 47-48.
635. Książę-biskup Henryk ii förster – wybitny znawca malarstwa. w: t a m- 

ż e,  s. 48-50.
636. abp Henryk ii förster – śląski bibliofil XiX stulecia. w: t a m ż e, s. 50-52.
637. Ks. Józef sauer – animator śląskich Konferencji św. wincentego á Paulo. 

w: t a m ż e,  s. 52-54.
638. Ks. ernest nicht – prezes diecezjalnego związku Czeladników. w: t a m- 

ż e,  s. 54-56.
639. Ks. Jan alojzy ficek – inicjator ruchu trzeźwościowego w Piekarach na 

górnym Śląsku. w: t a m ż e,  s. 56-58.
640. Ks. Bernard Józef Bogedain – wizytator szkolny na opolszczyźnie. w:   

t a m ż e,  s. 58-59.
641. Ks.Józef szafranek–fundator szkół średnich w Bytomiu.w: t a m ż e, 

s.60-62.
642. otto von Bismarck – „żelazny kanclerz” ii rzeszy niemieckiej i jego 

Kulturkampf. w: t a m ż e, s. 62-63.
643. Hr. franciszek Ksawery von Ba11estrem – przywódca partii Centrum na 

Śląsku. w: t a m ż e,  s. 64-65.
644. Minister wojciech falk – twórca „Ustaw majowych” w dobie Kultur-

kampfu. w: t a m ż e, s.  65-67.
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645. Karol Miarka i jego pismo „Katolik”. w: t a m ż e,  s. 67-69.
646. Bp Herman gleich i jego posługa pasterska w latach Kulturkampfu. w:  

t a m ż e,  s. 69-70.
647. Historia Kościoła katolickiego na Śląsku. Czasy najnowsze. t. 4, cz. 1: 

1945-1956. warszawa 2011, ss. 502.
648. Historia Kościoła katolickiego na Śląsku. Czasy wczesnonowożytne.  

t. 2:1520-1742. wyd. ii poszerzone. warszawa 2011, ss. 559, tab. 11,  
il. 86, map1.

649. angelus silesius – poeta i mistyk. Miejsca Święte. r. 2011 nr 6 s. 21-22.
650. Kontrreformacja w głównych opactwach cysterskich na Śląsku (1608-

1682). w: t a m ż e, s. 17- 18.   
651. Michał wi11mann – najwybitniejszy malarz śląskiego baroku. w: t a m- 

ż e, s. 23-25.
652. opat Bernard rosa z Krzeszowa restaurator śląskiego katolicyzmu. w:   

t a m ż e,  s. 19-20.
653. reformacja na Śląsku. w: t a m ż e,  s. 13-17. 
654. Uczuciowy entuzjazm. Barokowa pobożność Śląska. w: t a m ż e, s. 26-

31.

Bibliografie der Arbeiten von Priester, habilitierter Professor Doktor Józef 
Mandziuk über Geschichte der katholischen Kirche in Schlesien 

Zusammenfassung

die Bibliografie der arbeiten über geschichte der katholischen Kirche in schlesien 
umfasst 654 wissenschaftlicher, populärwissenschaftlicher und publizistischer 
Publikationen. die wissenschaftliche interesse von Józef Mandziuk haben sich 
hauptsächlich auf die Bibliothekswissenschaft, archivierung, Hagiografie, Mariologie, 
Mönchtum konzentriert. die arbeiten wurden in renommierten wissenschaftlichen 
zeitschriften  in Polen und auch im ausland publiziert. das größte schaffen bilden  die 
Biogramme der schlesischen Priester und Hauptfiguren, die mit schlesien verbunden 
sind.

Űbersetz von aleksandra diduch
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