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Wydawnictwo WAM poleca

ks. Andrzej Zwoliński
CHINY – HISTORIA, TERAŹNIEJSZOŚĆ

ss. 316, format 136x210 mm, cena det. 34.90 zł

Ogromne tempo rozwoju gospodarczego współczesnych Chin sprawiło, że
są one jednym z motorów światowej gospodarki. Przewiduje się, że za kil-
kanaście lat staną się gospodarczym liderem świata. Jednocześnie można
mówić o ekspansji chińskiej kultury, poprzez „modę” na filozofię taoistycz-
ną, konfucjanizm i chińską odmianę buddyzmu. W wielu krajach, także
w Polsce, powstają Instytuty Konfucjańskie, które propagują kulturę chiń-
skiej filozofii. W dalszym ciągu jednak wiedza przeciętnego Europejczyka
na temat Państwa Środka jest niewielka. W sądach na temat polityki współ-
czesnych Chin oraz pytaniach o szanse demokracji za Wielkim Murem naj-
częściej nie uwzględnia się specyfiki tego kraju i kultury jego mieszkań-
ców. Ta książka powstała, by choć trochę ułatwić wzajemne zrozumienie
swych odrębności, a szacunek dla odmienności kultur oprzeć o świadomość
innych tradycji filozoficznych i religijnych.

ks. Andrzej Zwoliński
SCJENTOLOGIA

seria: Mała Biblioteka Religii
ss. 204, format 124x194 mm, cena det. 22.00 zł

Jedna z najbardziej aktywnych sekt w Europie i w Polsce w ostatnich latach,
znalazła swe pierwsze, tak obszerne w języku polskim opracowanie, adre-
sowane głównie do katechetów, nauczycieli, młodzieży i zainteresowanych
tematem. Autor prezentuje genezę scjentologii, jej rozwój, sposoby werbo-



wania, źródła niezwykłych skutków działania, a także doktrynę, osobę zało-
życiela, niektórych działaczy i sympatyków. Szczególnie ważna jest ocena
propozycji scjentologicznych z punktu widzenia psychologii, nauk społecz-
nych, filozofii i myśli chrześcijańskiej.
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