
 

 
 

Nr 
katalogowy 

Autor Tytuł Wydawnictwo/ Rok 
wyd. 

Opis 

115.II Ackermann 
Josef 

Dietrich 
Bonhoeffer 
Wolność ma 
otwarte oczy 

W drodze/2006 Jest to biografia Dietricha Bonhoeffera 
wydana w rok po sześćdziesiątej 
rocznicy jego śmierci. W bardzo 
ciekawy sposób opisuje człowieka, 
który oddał życie walcząc o zachowanie 

chrześcijańskich wartości, które zostały 
wystawione na ciężką próbę podczas 
drugiej Wojny Światowej. (455 str.) 
 

71.II Alabrudzińska 
Elżbieta 

Protestantyzm w 
Polsce w latach 
1918-1939 

Adam Marszałek/2004 Jest to „(…) opracowanie historii 
Kościołów protestanckich w okresie 
międzywojennym.(…)książka to głos w 
dyskusji na temat roli politycznej i 
narodowościowej Kościołów 
ewangelickich w Posce” (z opsi 
znajdującego się na książce) 

17.II Bethge 
Eberhard 

Dietrich 
Bonhoeffer 
świadek Ewangelii 
w trudnych 
czasach 

Augustana/2003 Jest to krótka biografia niemieckiego 
teologa, który został stracony w 
niemieckim obozie koncentracyjnym 
po nieudanym zamachu na Hitlera w 
dniu 20 lipca 1944 roku. Autor książki 
znał Bonhoeffera był jego 
współpracownikiem w seminarium 



 

 
 

kaznodziejskim Kościoła Wyznającego. 
Wspólnota ta przeciwstawiała się 
ówczesnemu niemieckiemu 
luteranizmowi a sam Bonhoeffer głosił, 
że Kościół ma bezwarunkową 
powinność wobec każdego, kto pada 
ofiarą systemu społecznego, nawet 
jeżeli osoba ta nie jest chrześcijaninem. 

57.II Diatłowicka 
Maria 

Mozaika rodzinna 
Losy polskich 
potomków 
Johanna Reiffa, 
mieszczanina, 
Niemca osiadłego 
w Polsce 

Wyd. Nowy Świat/2010 „Książka przedstawia losy niemieckiej 
rodziny Reiffów, która osiadła w 
Warszawie w latach trzydziestych XIX 
wieku(…)szybko się spolonizowała, 
początkowo zachowywała wiarę 
protestancką, a z czasem na skutek 
małżeństw mieszanych niemal cała 
przeszła na katolicyzm.” (z opisu 
znajdującego się na książce) 

112.II JÜrgens 
Henning 

Jan Łaski 1499-
1560 Europejczyk 
doby reformacji 

Semper/2006 Jest to zwięzła biografia Jana Łaskiego, 
który określany jest jako największy 
polski działacz reformacji. Początkowo 
Jan Łaski był księdzem katolickim. W 
późniejszych latach zainteresował się 
teologią ewangelicko-reformowaną. 
Tworzył w Polsce kościół kalwiński. 
Książka historię tego niezwykłego 



 

 
 

człowieka, który odegrał ważną rolę w 
czasach reformacji nie tylko w Polsce 
ale także w Emden i Fryzji. ( 58 str.) 
 

102.II Liardon 
Roberts 

Boży Generałowie 
Wielcy 
Reformatorzy 

Fundacja Nadzieja dla 
Przyszłości/2018 

Książka przedstawia życie i dokonania 
największych reformatorów 
chrześcijańskich. Tym samym obok 

postaci Marcina Lutra zostali tu opisani 
także: John Wycliffe, Jan Hus, Jan 
Kalwin, John Knox i George Fox. Każdy 
rozdział książki został poświęcony 
osobnej postaci ale całość łączy się w 
fascynującą opowieść o tym jak na 
przestrzeni wieków walczono o prawdy 
ewangelii. (373 str.) 
 

86.II Manitius 
Andrzej 

Ks. Gustaw 
Manitius  
Pastor 
ewangelicki, 
męczennik za 
wiarę i polskość 

Wyd. Adam 
Marszałek/2015 

Poznań dość szybko stał się miejscem 
rozwoju luteranizmu. Z Poznaniem 
związany był ks. Gustaw Manitius. Był 
on zwierzchnikiem diecezji 
wielkopolskiej. Dzięki niemu rozwijać 
się mogła praca z młodzieżą i 
środowiska ewangelickie na terenach 
południowej Wielkopolski oraz w 
Toruniu, Bydgoszczy i Gdyni. Zginął w 



 

 
 

obozie koncentracyjnym Fort VII w 
Poznaniu. „W książce opisana jest droga 
życiowa ks. Gustawa Manitiusa (…) z 
uwzględnieniem ogólnej sytuacji 
kościołów ewangelickich zarówno 
polskich jak i niemieckich w larach ’30-
stych XX w.”(cytat ze wstępu do 
wydania)  

77.II Pfeiffer Józef Wspomnienia 
warszawskiego 
przemysłowca 
(Tom 1) 

Bis Press/2003 Autor książki w rodzinnej bardzo 
dobrze prosperującej garbarni 
znajdującej się na terenie Warszawy. 
Uległa ona zniszczeniu podczas 
Powstania Warszawskiego. Książka jest 
zapisem ponad 200-stu letniej historii 
rodziny Autora, opowiadanej 
momentami z typowym dla Autora 
humerem. 

78.II Pfeiffer Józef Wspomnienia 
warszawskiego 
przemysłowca 
(Tom 2) 

Bis Press/2003 Autor książki w rodzinnej bardzo 
dobrze prosperującej garbarni 
znajdującej się na terenie Warszawy. 
Uległa ona zniszczeniu podczas 
Powstania Warszawskiego. Książka jest 
zapisem ponad 200-stu letniej historii 
rodziny Autora, opowiadanej 
momentami z typowym dla Autora 
humerem. 



 

 
 

47.II Praca zbiorowa 
pod red. 
Cubrzyńska-
Leonarczyk 
Maria 

Bibliotheca 
Lindiana Samule 
Bogumił Linde 
(1771-1847) 

Wydawnictwa 
Uniwersytetu 
Warszawskiego/2015 

Samuel Bogumił Linde był autorem  
Słownika języka polskiego oraz 
współtworzył bibliotekę Uniwersytetu 
Warszawskiego. Pełnił funkcję prezesa 
Kolegium w zborze św. Trójcy w 
Warszawie. Niniejsza książka jest 
zbiorem materiałów (referatów) z 
konferencji , która odbyła się w 2012 a 
poświęcona była postaci tego 
niezwykłego humanisty. 

28.II 
(2egz) 

Praca zbiorowa 
pod red. Alina 
Janowska 

Ewangelicy 
Warszawscy w 
walce o 
niepodległość 
Polski 1939-45 
Wspomnienia i 
relacje 

Audiutor/1997 Książka opisuje udział, jaki brali 
ewangelicy w obronie Polski podczas II 
wojny światowej. Zebrane tu zostały 
wspomnienia i relacje ewangelików 
augsburskich jak i reformowanych ale 
też osób innych wyznań, które z 
ewangelikami ściśle wtedy 
współpracowały. 

29.II Praca zbiorowa 
pod red. Alina 
Janowska 

Ewangelicy 
Warszawscy w 
walce o 
niepodległość 
Polski 1939-45 
Słownik 
Biograficzny 

Mentor 2007 Jest to zbiór 2021 haseł biograficznych, 
w tym 257 dotyczących osób wyznania 
ewangelicko-reformowanego. Osoby te 
były uczestnikami walk podczas II 
wojny światowej. Niniejsza publikacja 
jest to swego rodzaju uzupełnienie 
wydanej w 1997 pozycji pod tytułem 



 

 
 

‘Ewangelicy Warszawscy w walce o 
niepodległość Polski 1939-45 
Wspomnienia i relacje’ 

16.II Praca zbiorowa 
pod red. prof. 
K.Karskiego i 
dr. Aleksandra 
Łupienki 

Rodzina Burschów 
Opowieści o 
polskich 
ewangelikach 

Augustana/2016 Książka to zbiór tekstów różnych 
autorów przedstawiających historię 
ewangelickiej rodziny Burshów 
przybyłej z Saksonii do Królestwa 
Polskiego. Rodziny, która odegrała 
znaczącą rolę w różnych dziedzinach 
życia naszego kraju. Jednym z 
najbardziej znanych członków tej 
niezwykłej rodziny był Juliusz Burshe, 
który został zwierzchnikiem Kościoła 
Ewangelickiego w Królestwie Polskim. 

21.II Praca zbiorowa 
pod. red. 
Jarosław 
Kłaczkow 

Kościoły 
Luterańskie na 
ziemiach polskich 
(XVI-XX w.) W 
czasach 
Rzeczpospolitej 
Obojga Narodów 
Tom I 

Wyd. Adam 
Marszałek/2012 

Książka przygotowana z myślą o 
obchodzeniu 500-lecia reformacji. 
„Dzięki pracy historyków z perspektywy 
pięciu stuleci możemy sobie na nowo 
uświadomić znaczenie ruchu 
reformacyjnego i jego oddziaływanie na 
różne dziedziny życia religijnego, 
kulturalnego i politycznego. (…) Cieszę 
się, że część opracowań zawartych w tej 
publikacji obejmuje już historię 
współczesną(…) a tym samym 
odzwierciedla okres nowego otwarcia 



 

 
 

się polskiego protestantyzmu po 1989 
r.” (z przedmowy do książki). 

22.II Praca zbiorowa 
pod. red. 
Jarosław 
Kłaczkow 

Kościoły 
Luterańskie na 
ziemiach polskich 
(XVI-XX w.) Pod 
zaborami i obcym 
panowaniem 
Tom II 

Wyd. Adam 
Marszałek/2012 

Jest to drugi tom książki Kościoły 
Luterańskie na ziemiach polskich (XVI-
XX w.). Książka „przenosi nas już w inny 
świat. Z map Europy znika, wskutek 
trzech rozbiorów, Rzeczpospolita 
Obojga Narodów(…). Na terenie zaboru 
rosyjskiego od lat ’60 XIX wieku zaczyna 
swoją publiczna działalność ks. Leopold 
Otto- twórca ideologii ‘polskiego 
ewangelicyzmu’. Jest to teoria 
zakładająca, że w ‘katolickiej’ Polsce 
może rozwijać się tylko protestantyzm 
w polskiej postaci. Wówczas bowiem 
przyciągnie do siebie osoby ze świata 
katolickiego i przestanie być uważany 
za ‘niemiecką wiarę’ ” (ze wstępu 
książki) 

26.II Kłaczkow 
Jarosław 

Ksiądz Biskup 
Andrzej Wantuła 
(1905-1976) 

Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu 
Mikołaja 
Kopernika/2019 

Historia księdza Andrzeja Wantuły 
silnie związana jest ze Śląskiem 
Cieszyńskim. Podczas II wojny 
światowej cały czas pomimo zakazu 
wygłaszał kazania w języku polskim. W  
roku 1959 został wybrany na Biskupa 
Kościoła w Polsce. 



 

 
 

27.II Kłaczkow 
Jarosław 

Koścół 
Ewangelicko-
Augsburski w 
Polsce w latach 
1918-1939 

Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu 
Mikołaja 
Kopernika/2017 

Książka to opis dziejów Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w okresie 
międzywojennym. Autor skupia się na 
takich zagadnieniach jak: struktura i 
liczebność członków Kościoła, 
zaangażowanie Kościoła w życie 
społeczne, problem kontaktu Kościoła 
z organami państwa, wydawnictwa 
prasowe, edukacja prowadzona przez 
ewangelików. Książka przybliża też 
postać ks. bp. Juliusza Burshego.   

81.II Praca zbiorowa 
pod red. 
Kłaczkow 
Jarosław 

Ewangelicy w 
regionie 
kujawsko-
pomorskim na 
przestrzeni 
wieków 

Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu 
Mikołaja 
Kopernika/2020 

Książka ta przedstawia dzieje 
ewangelicyzmu w jednym z 
najważniejszych regionów rozwoju 
Reformacji w Polsce. Jednym z 
„bohaterów” książki jest Toruń, gdzie 
od czasów Reformacji aż do 1920 
burmistrzami zostawali tylko 
ewangelicy inne opisane dzieje 
wyznania ewangelickiego związane są 
z m.in. ziemią dobrzyńską, lubawską, 
Kujawami 

30.II Markiewicz 
Tomasz, 
Świątek 
Tadeusz W., 

Polacy z wyboru 
Rodziny 
pochodzenia 
niemieckiego w 

Warszawa 2012 W tym pięknie wydanym albumie 
znajdziecie Państwo opisy historii 26 
rodów (m.in. rodziny Wedel, Schiele, 
Fukier), których przodkowie wybrali 



 

 
 

Wittels 
Krzysztof 

Warszawie w XIX i 
XX wieku 

Warszawę jako miejsce swojego życia. 
Przedstawiony został ich wpływ na 
życie gospodarcze i kulturalne miasta. 
W albumie zostały zamieszczone teksty 
w języku polskim oraz ich tłumaczenie 
na język niemiecki 

18.II Metaxas Eric Bonhoeffer 
Prawy człowiek i 
chrześcijanin 
przeciwko 
Trzeciej Rzeszy 

Salwator/2012 Obszerna biografia protestanckiego 
pastora, który poniósł śmierć po 
zaangażowaniu się w zamach na 
Hitlera. Autor „analizuje dwa wątki jego 
życia-dotyczące teologii i agentury- i 
łączy je ze sobą, przedstawiając 
iskrzącą się historię zdumiewającej 
odwagi moralnej wobec monstrualnego 
zła.” (z opisu książki). W procesie 
powstawania publikacji autor 
wykorzystał materiały takie jak 
osobiste listy Bonhoeffera oraz zapiski 
znajdujące się w jego dziennikach. 

25.II Ptaszyński 
Maciej 

Reformacja w 
Polsce a 
dziedzictwo 
Erazma z 
Rotterdamu 

Wydawnictwo 
Uniwersytetu 
Warszawskiego/2018 

„Autor prezentuje dzieje reformacji w 
Królestwie Polskim w latach 1518-1566, 
ze szczególnym uwzględnieniem roli 
polskich erazmian (…). ” (cyt. z opisu 
książki) Do erazmian zaliczali się m.in. 
Piotr Tomicki, Krzysztof Szydłowiecki, 
Andrzej Frycz-Modrzewski. 



 

 
 

60.II Reiff Ryszard Rodzina Reiff Wyd.Commandor/2000 Bogata w fotografie rodzinne historia 
rodziny Reiff, która rozproszona była 
po całej Polsce ale najmocniej związała 
się z Warszawą. 

19.II Stegner 
Tadeusz 

Ks. Leopold Otto 
(1919-1882_ 
Nowa droga 
Kościoła 
ewangelickiego w 
Polsce 

Augustana/2019 Biografia pastora ewangelickiego, 
który był swego rodzajem przywódcą 
środowiska ewangelickiego w 
Warszawie. Dorobek ks. Otto zachował 
się miedzy innymi dzięki temu, że 
wiele ze swoich kazań publikował na 
łamach „Zwiastuna Ewangelickiego”. W 
związku z tym, że książka jest 
skierowana do szerokiego kręgu 
odbiorców zostały w niej wyjaśnione 
różne pojęcia związane z wyznaniem 
ewangelicko-augsburskim ,tak aby 
zawarta w publikacji treść była 
przejrzysta dla każdego, kto zdecyduje 
się po nią sięgnąć. 

58.II Steinhagen 
Maria Eliza 

Kruschowie 
historia rodu 
wspomnienia 

Literatura/2013 „Polonizacja i wrastanie w krajobraz 
Królestwa Polskiego przybyszów z 
Niemiec, takich jak moi pradziadkowie, 
jest zjawiskiem fascynującym(…) 
Krushowie, o których jest ta książka, nie 
przystają do obrazu przemysłowców, 
jaki stworzył Reymont w ‘Ziemi 



 

 
 

obiecanej’. Ich podstawowe cechy to: 
pracowitość, solidność i skromność” (z 
opisu znajdującego się na książce) 

59.II Steinhagen 
Maria Eliza 

Steinhagenowie 
Historia ze 
smakiem 

Świat Książki/2005 „Trzej bracia Steinhagenowie w latach 
30. XIX wieku przybyli do Królestwa 
Polskiego, aby tam rozpocząć nowe 
życie. Ich potomkowie zostali 
przemysłowcami i stworzyli wielki 
syndykat papierniczy „Steinhagen i 
Saenger SA” oraz prężnie działającą 
fabrykę silników. Losy kolejnych pokoleń 
splotły się z dramatycznymi 
wydarzeniami XX wieku” (z opisu 
znajdującego się na książce) 

24.II Szturc Jan Działalność 
Polskiego 
Towarzystwa 
Ewangelickiego 
1919-1983-2019 

PTE Katowice/2019 „PTEw-stowarzyszenie społeczno-
kulturalne działające w Polsce od 1919 
roku. Członkami PTEw są wierni 
różnych Kościołów ewangelickich w 
Polsce, w tym największego, 
Ewangelicko-Augsburskiego” (cytat z 
opisu znajdującego się na książce) 

23.II Warchala 
Michał, 
Rogińska Maria, 
Stawiński Piotr 

Reformacja i 
nowoczesność 

Nomos/2017 Celem książki jest przedstawienie 
relacji pomiędzy religijnym aspektem 
reformacji a formą kulturową, jaką 
stanowi ‘zachodnia nowoczesność’. 



 

 
 

Publikacja przedstawia genezę 
nowoczesnej nauki i kapitalizmu 
opisaną w sposób łatwy i przejrzysty. 

20.II Weber Max Etyka 
protestancka a 
duch kapitalizmu 

Aletheia/2010 Jedna z najlepiej znanych książek Maxa 
Webera, która weszła do kanonu 
literatury zajmującej się badaniem 
wpływu religii na gospodarkę. „Traktat 
zajmuje miejsce na pograniczu 
socjologii, ekonomii i religioznawstwa, 
spajając te dyscypliny podstawową tezą 
o procesie racjonalizacji, który zdaniem 
autora przenika nowożytną i 
współczesną historię” (cytat z opisu 
znajdującego się na książce). 

120.II Wegener 
Tadeusz 

Juliusz Bursche 
biskup w dobie 
przełomów 

Augustana/2003 Autor był wnukiem biskupa Juliusza 
Burschego. Dzięki wielu zebranym po 
swym dziadku pamiątkom i notatkom  
Tadeusz Wegener stworzył barwną  
historię życia i działalności biskupa. 
Autor nakreślił też charakter czasów w 
jakich bp. Juliuszowi Burschemu 
przyszło działać w kościele. Dzięki 
zamieszczonemu w książce drzewu 
genealogicznemu czytelnikowi łatwo 
jest podążać za historią osób opisanych 



 

 
 

w niniejszej publikacji a zamieszczone 
rodzinne fotografie sprawiają, że osoby 
z rodziny Bursche przestają być 
anonimowe.  (168 str.) 
 
 

 
 


