
 

 
 

Nr 
kat./Dział 

Autor Tytuł Wydawnictwo/ 
Rok wyd. 

Opis 

7.I Appold Kenneth 
G. 

Reformacja  
Krótka historia 

Vocatio/2013 Jest to zwięzłe opracowanie historii 
reformacji napisane w sposób bardzo jasny 
i zrozumiały. Autor opisał wzajemny 
wpływ historii społecznej, koncepcji 
religijnej i teologicznej oraz sytuacji 
ekonomicznej i politycznej na dzieje 
reformacji. 

83.I Barański 
Łukasz, Sojka 
Jerzy 

Reformacja 
Historia i teologia 
luterańskiej 
odnowy Kościoła w 
Niemczech w XVI 
wieku 
Tom 1 
 

Augustana/2016 „Książka opisuje wydarzenia, polityczne tło 
oraz kluczowe zagadnienia reformacyjnej 
teologii. Tej narracji towarzyszy 
przedstawienie biogramów pierwszo- i 
drugoplanowych bohaterów rozgrywek 
politycznych i sporów teologicznych. Całość 
dopełnia prezentacja i omówienie 
fundamentalnych tekstów tamtych czasów.” 
(cytat pochodzi z opisu znajdującego się na 
książce) Tom 1 i 2 skupia się na reformacji 
w Niemczech. Tom 3 (na razie niedostępny 
w bibliotece) opisuje przebieg reformacji w 
Polsce i reszcie Europy. 

84.I Barański 
Łukasz, Sojka 
Jerzy 

Reformacja 
Historia i teologia 
luterańskiej 

Augustana/2016 „Książka opisuje wydarzenia, polityczne tło 
oraz kluczowe zagadnienia reformacyjnej 
teologii. Tej narracji towarzyszy 



 

 
 

odnowy Kościoła w 
Niemczech w XVI 
wieku 
Tom 2 
 

przedstawienie biogramów pierwszo- i 
drugoplanowych bohaterów rozgrywek 
politycznych i sporów teologicznych. Całość 
dopełnia prezentacja i omówienie 
fundamentalnych tekstów tamtych czasów.” 
(cytat pochodzi z opisu znajdującego się na 
książce) Tom 1 i 2 skupia się na reformacji 
w Niemczech. Tom 3 (na razie niedostępny 
w bibliotece) opisuje przebieg reformacji w 
Polsce i reszcie Europy. 

11.I Duda Sebastian Reformacja 
Rewolucja Lutra 

Helion/2017 Książka przybliża historię chrześcijaństwa 
budując tym samym kontekst reformacji. 
Napisana jest przystępnym językiem. 

121.I Grane Leif Wyznanie 
Augsburskie 
Wprowadzenie w 
podstawowe myśli 
Reformacji 
luterańskiej 

Augustana/2002 "Książka (...) omawia najważniejsze pismo 
wyznaniowe Reformacji. (...) Książka 
przybliża tło historyczne powstania tekstu 
przygotowanego przez Filipa Melanchtona 
w porozumieniu z Marcinem Lutrem, a 
następnie gruntowanie omawia każdy 
artykuł Wyznania augsburskiego, 
prezentując jednocześnie jego treść." (z 
opisu znajdującego się na okładce). 235 str. 

74.I Ks. Jagucki 
Alfred 

Pytania Wiary 
Mały katechizm ks. 
Marcina Lutra w 

Augustana/2001 Książka w bardzo przystępny sposób 
przedstawia naukę Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego w Polsce. Może pomóc w 



 

 
 

pytaniach i 
odpowiedziach 

poszerzeniu wiedzy zarówno młodzieży jak 
i osób dorosłych. 

53.1 Ks. Luter 
Marcin 

Pisma etyczne Augustana/2009 „Lutrowa myśl moralna jest wpisana w 
reformacyjny program teologiczny, który 
Reformator rozwijał przez całe życie. 
Problematykę moralną zawarł przede 
wszystkim w programowych pismach z lat 
1520-1523” (cytat z opisu znajdującego się 
na książce). Książka jest wyborem 
najważniejszych pism etycznych ks. 
Marcina Lutra. 

54.1 Ks. Luter 
Marcin 

Wyznanie 
augsburskie 95 tez 

Augustana/2014 „’Wyznanie augsburskie’ to podstawowa 
księga wyznaniowa luteranizmu” (cytat z 
opisu znajdującego się na książce).  Wydanie 
opatrzone zostało wstępem autorstwa ks. 
Manfreda Uglorza oraz objaśnieniem do 
artykułów części pierwszej napisanym 
przez bp. Andrzeja Wantułę. 

14.I ks. Luter Marcin Wyznanie o 
Wieczerzy Pańskiej 

Augustana/2014 „Spór o Wieczerzę Pańską należy do 
najbardziej zasadniczych kontrowersji 
teologicznych XVI wieku (…) nauczanie o 
sakramentach, a zwłaszcza o Komunii 
Świętej, rozszczepiało od razu stronę 
ewangelicką na szereg nurtów (…) 
Wyznanie o Wieczerzy Pańskiej jest szczerą i 



 

 
 

niekoniunkturalną deklaracją wiary i 
przekonań Reformatora z Wittenbergi” 
(cytat z opisu znajdującego się na książce) 

125.I ks. Luter Marcin Wielbi dusza moja 
Pana…Komentarz 
Marcina Lutra do 
hymnu Marii 
„Magnificat” 

Wyd.Kampu/2021 Jest to pierwsze wydanie polskiego 
tłumaczenia komentarza Marcina Lutra do 
hymnu „Magnificat”. „Przygotowana 
publikacja obejmuje egzegezę fragmentu 
tekstu biblijnego zawartego w Ewangelii 
Łukasza (Łk 1,47-55) dokonaną przez ks. dr 
Marcina Lutra, list Marcina Lutra do swego 
patrona księcia Jana Fryderyka 
Saksońskiego oraz posłowie i szkic 
historyczno-kulturowych okoliczności 
powstania tego tekstu” (z opisu na książce) 
60 str. 

8.I Marshall Peter Reformacja  
Krótkie 
wprowadzenie 

Wydawnictwo 
Uniwersytetu 
Łódzkiego/ 2019 

„Interdyscyplinarna seria Krótkie 
Wprowadzenie piórem ekspertów 
skupionych wokół Uniwersytetu 
Oksfordzkiego przybliża aktualną wiedzę na 
temat współczesnego świata i pomaga go 
zrozumieć.” (cytat z opisu znajdującego się 
na książce) 

9.I Noll Mark A. Protestantyzm 
Krótkie 
wprowadzenie 

Wydawnictwo 
Uniwersytetu 
Łódzkiego/ 2017 

„Interdyscyplinarna seria Krótkie 
Wprowadzenie piórem ekspertów 
skupionych wokół Uniwersytetu 



 

 
 

Oksfordzkiego przybliża aktualną wiedzę na 
temat współczesnego świata i pomaga go 
zrozumieć.” (cytat z opisu znajdującego się 
na książce) 

88.I 
 

Pettegree 
Andrew 

Marka Luter 
O tym, jak nikomu 
nieznany mnich zmienił 
swoje niewielkie miasto 
w centrum wydawnicze, 
zaistniał  

Wydawnictwo 
Krytyki 
Politycznej/2017 

Książka ta jest bardzo ciekawym 
spojrzeniem na życie Marcina Lutra i 
przebiegu zainicjowanej przez niego 
historii reformacji przez pryzmat rozwoju 
sztuki drukarskiej w XVI w. Autor ukazuje, 
jak Luter wpływał na rozwój tego nowego 
wynalazku a jednocześnie jak rozwój druku 
przyczynił się do zdobycia przez ruch 
reformacyjny swojej niezwykłej jak na 
ówczesne czasy dynamiki. Książka 
napisana jest w sposób bardzo przystępny 
dla odbiorcy. 

55.1 Praca zbiorowa Formuła zgody Augustana/2014 „W pięćdziesiąt lat po przybiciu 95 tez przez 
ks. Marcina Lutra panowało w niemieckim 
luteranizmie wielkie teologiczne rozdarcie. 
Dążenia zjednoczeniowe podjęte przez 
teologów przy poparciu książąt 
zaowocowały powstaniem ‘Formuły Zgody’ 
w 1577 roku.” (cytat z opisu znajdującego 
się na książce). 



 

 
 

89. I Praca zbiorowa 
pod red. 
Barański Ł., bp. 
Hintz M., Sojka 
J. 

Reformatorzy Augustana/2013 W pierwszej części książka ukazuje 
najważniejsze założenia Reformacji. 
Następnie Autorzy przechodzą do  
przedstawienia krótkich charakterystyk 40 
związanych z Reformacją wittenberską 
postaci m.in.: Filipa Melachtona (Niemcy), 
Justusa Joanasa (Niemcy), Mikaela Agricola 
(Finlandia),  Jerzego Trzanowskiego 
(Polska).  

129.I Praca zbiorowa Czytaj i osądź 
czystym 
sercem#Read and 
judge with a pure 
heart 

Warszawa/2017 Pozycja ta jest świetnie wydanym 
katalogiem z wystawy zbiorów Biblioteki 
Uniwersytety Warszawskiego, która miała 
miejsce w trakcie ogólnopolskich 
obchodów 500-nej rocznicy Reformacji w 
2017 roku. Obok zdjęć prezentujących 
eksponaty zamieszczono także ich opis w 
języku polskim i angielskim. 

10.I Schilling Heinz Marcin Luter 
Buntownik w 
czasach przełomu 

Nauka i 
Innowacje/2017 

„Heinz Schilling, jeden z najlepszych 
znawców epoki, przedstawia Lutra na tle 
jego czasów nie jako samotnego bohatera , 
lecz jako buntownika toczącego zacięty bój o 
religię i jej rolę w świecie. W swej 
błyskotliwej biografii autor wnika głęboko w 
życie Reformatora, pokazując go jako 
człowieka o trudnym, pełnym sprzeczności 



 

 
 

charakterze(…)” (cytat z opisu znajdującego 
się na książce) 

48.I Sojka Jerzy Czytanie 
Reformatora 
Marcin Luter i jego 
pisma 

Luteranin/2014 Książka to zbiór tekstów, które ukazały się 
na łamach kwartalnika „Luteranin” Parafii 
ewangelicko-augsburskiej w Wiśle i 
Istebnej. Teksty poświęcone zostały 
pismom Lutra. Zostały one zebrane w 4 
części, które prezentują kolejne fazy 
rozwoju, przez które w swych 
rozmyślaniach przechodził Reformator. 
Zapoznanie się z tą pozycją pozwoli 
czytelnikowi lepiej zrozumieć Reformację, 
jej genezę i późniejszy jej przebieg. 

15.I Spener Filip 
Jakub 

Pia Desideria Augustana/2014 Jest to książka legendarna. „Autor chciał 
tylko zwrócić uwagę na stan Kościoła 
ewangelickiego w Niemczech w latach ’70 
XVII wieku.(…)Postawiona przez Spenera 
diagnoza sytuacji Kościoła i teologii została 
przyjęta przez opinię publiczną jako 
manifest, tekst założycielski swoistego ruchu 
odnowy Kościoła ewangelickiego” (cytat z 
tekstu znajdującego się na książce) 

106.I Tasak 
Włodzimierz 

Reformacja Sukces 
czy porażka 

Vocatio/2017 „Kiedy rozpoczęła się reformacja? 500 lat 
temu czy może kilka stuleci wcześniej? Czy 
reforma bez Marcina Lutra byłaby możliwa? 



 

 
 

Czy rzeczywiście osłabiła ona Kościół 
katolicki, czy może wręcz przeciwnie: ocaliła 
go?(…) Na te i inne pytania stara się 
odpowiedzieć w swojej książce Włodzimierz 
Tasak. Autor podkreśla także, że reformacja 
to nie tylko Luter, spory teologiczne i rozłam 
w Kościele. (…) To również zjawisko, które 
wyraźnie wywarło wpływ na dzieje Polski” (z 

opisu znajdującego się na wydaniu) (385 str.) 

 
12.I ks. Uglorz 

Manfred 
Marcin Luter 
Ojciec Reformacji 

Augustana/2006 Jest to książka składająca się z dwóch 
części. Pierwsza mówi o życiu ks. Marcina 
Lutra, druga o podstawowych tematach z 
teologii Reformatora. 

13.I  Księgi 
Wyznaniowe 
Kościoła 
luterańskiego 

Augustana/ 2018 Księgi wyznaniowe stanowią pomoc w 
zrozumieniu podejścia ewangelików do 
istotnych kwestii wiary. 
Wydanie zawiera: Mały i Duży katechizm, 
Wyznanie augsburskie, Obronę „Wyznania 
augsburskiego”, artykuły szmalkadzkie, 
Traktat o władzy i prymacie papieża, 
Formułę Zgody. 

 
 

 


