
 

 
 

Nr 
katalogowy 

Autor Tytuł Wydawnictwo/ Rok 
wyd. 

Opis 

92.III Binemann-
Zdanowicz 
Dawid 

Uregulowanie 
stanu prawnego 
nieruchomości 
Kościoła 
Ewangelicko-
Augsburskiego w 
III RP 

Augustana/2020 Autor opisuje problemy związane ze 
zwrotem majątku Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego w Polsce odebranego mu 
po II wojnie. 

32.III Cereniewicz 
Andrzej 

Cmentarze 
ewangelickie w 
Warszawie 
Przewodnik 
praktyczny 

FotoArtPrint/2011 Jest to bogato ilustrowana pozycja, która 
proponuje odbiorcy trasy spacerowe po 
cmentarzu ewangelicko-augsburskim i 
ewangelicko-reformowanym w 
Warszawie. Dzięki krótkim ale bardzo 
interesującym opisom wybranych 
nagrobków podążając wyznaczonymi 
trasami mają Państwo szansę zapoznać 
się z historią cmentarzy i osób na nich 
spoczywających. 

122.III Delowicz Jan Z dziejów parafii 
ewangelickiej w 
Golasowicach 
Jubileusz 250-
lecia kościoła 

Golasowice/2015 Ten bogaty w fotografie i przepięknie 
wydany album powstał na pamiątkę 250-
lecia istnienia kościoła ewangelicko-
augsburskiegow Golasowicach (Górny 
Sląsk).  



 

 
 

Autor opisał historię tego miejsca i ludzi 
z nim związanych od momentu 
powstania wsi Golasowice poprzez czasy 
reformacji aż do czasów współczesnych.  
Publikacja jest skierowana do każdego, 
kto chciałby się czegoś ciekawego 
dowiedzieć o dziejach ewangelików na 
ziemiach polskich. 

101.III Kaucz Maria Była kiedyś 
parafia…Parafia 
Ewangelicko-
Augsburska w 
Nowym Dworze 

Warszawa/2015 Książka ta jest zbiorem pochodzących z 
XIX-i XX  wieku wycinków prasowych, 
dokumentów i zdjęć będących zapisem 
dziejów nieistniejącej już Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej w Nowym 
Dworze pod Warszawą. Parafia powstała 
w latach ’80 XVIII wieku i aż do 1939 roku 
rozwijała się i działała bardzo prężnie. Po 
II wojnie światowej jej działalność została 
wznowiona jednak w latach ’60 XX w. 
podjęto decyzję o jej likwidacji. Książka 
jest pięknie wydanym zapisem ciekawej 
historii tejże Parafii. 

103.III Kenig Piotr Z dziejów 
luteranizmu w 
Bielsku-Białej 

Augustana/2000 Czemy Bielsko-Biała jest tak znacząca na 
mapie polskich ewangelików? Powodów 
może być kilka: są tu aż 3 parafie 
ewangelickie, znajduje się tu jedyny w 
Polsce pomnik ks. Marcina Lutra oraz 



 

 
 

bardzo prężnie działająca drukarnia 
Augustana. Publikacja, z która mają się 
Państwo szansę zapoznać towarzyszyła 
wystawie „Świat bielskich ewangelików”, 
która przedstawiała 450-letnie dzieje 
luteranizmu w Bielsku i okolicach. (68 
str.) 
 
 

80.III Kłaczkow 
Jarosław 

Historia Parafii 
Ewangelicko-
Augsburskiej w 
Radomiu 

Adam 
Marszałek/2005 

„Celem pracy jest przybliżenie lokalnemu 
czytelnikowi problematyki związanej z 
szeroko pojętymi dziejami społeczności 
protestanckiej w regionie radomskim” 
(cytat ze wstępu do wydania) 

117.III Kubica Grażyna Śląskość i 
protestantyzm 

Wyd. Uniwersytetu 
Jagiellońskiego/2011 

„ To pierwsza taka praca o Śląsku Cieszyńskim. 
Nikt dotąd nie przedstawił tak wielostronnego 
obrazu tej fascynującej ziemi. Grażyna Kubica 
pisze z ogromnym wyczuciem(…), z precyzją 
wytrwanej badaczki (…), erudycją (…) i z 
zacięciem prozatorskim (…). Sięgną do tej 
książki przeróżni czytelnicy, nie tylko ci 
zainteresowani Ziemią Cieszyńską, ale i ci, 
którzy chcą zobaczyć, jak można zbudować 
wielowymiarowy portret kawałka 
rzeczywistości społecznej, odwołujący się do 
różnych koncepcji, acz niebędący niespójną 
mozaiką.” (z opisu znajdującego się na okładce), 
(349 str.) 



 

 
 

91.III Praca zbiorowa 
pod red. Hintz 
Marcin 

Ewangelickie 
Prawo Kościelne 
1918-2018 Zbiór 
tekstów prawnych 
Kościołów 
ewangelickich w 
Polsce 

ChAT/2018  

116.III Praca zbiorowa Spadkobiercy 
Reformacji 
Ewangelicy w 
Lublinie i na 
Lubelszczyźnie 

KUL/2017 „Teksty przedstawione w tomie 
‘Spadkobiercy Reformacji’ mówią przede 
wszystkim o ludziach: 
przedsiębiorstwach, pisarzach, 
kaznodziejach oraz o ich dokonaniach” 
(cyt. z opisu znajdującego się na okładce). 
Książka opisuje dzieje Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej św. Trójcy w 
Lublinie ze szczególnym uwzględnieniem 
postaci, które dzięki swej wytężonej 
pracy na różnych polach pozwoliły na 
zbudowanie silnej choć mocno 
uszczuplonej po drugiej wojnie światowej 
wspólnoty.  
Wszystkie zawarte w książce teksty 
zostały zamieszczone także w języku 
niemieckim. 
(411 str.) 
 



 

 
 

31.III Praca zbiorowa Ewangelicki 
Kościół Świętej 
Trójcy w 
Warszawie 

Warszawa 2017 Przepiękny album wydany z okazji 
obchodów 500-lecia reformacji. Jest to 
zbiór tekstów różnych autorów 
traktujących o reformacji w 
Rzeczpospolitej Obojga Narodów oraz o 
projektowaniu i budowie kościoła 
Świętej Trójcy w Warszawie. Publikacja 
zawiera liczne fotografie oraz teksty w 
języku polskim wraz z ich tłumaczeniem 
na język angielski. 

109.III Praca zbiorowa Nasze życie-
luteranie w Polsce 

Augustana/2009 Publikacja jest przeznaczona dla 
wszystkich tych, którzy chcą zapoznać 
się z zasadami głoszonymi w kościele 
Ewangelicko-Augsburskim, chcą poznać 
sposób jego organizacji i codziennego 
funkcjonowania.(36 str.) 

110.III Praca zbiorowa Ratujemy 
zabytkowy 
cmentarz 
ewangelicki w 
Radomiu 

Wydawnictwo 
Instytutu 
Technologii 
Eksploatacji-
PIB/2005 

Niewielkich rozmiarów książka 
zawierająca podstawowe informacje o 
cmentarzu ewangelickim w Radomiu. 
(15 str.) 

49.III Praca zbiorowa  Leśne Kościoły 
Miejsca Tajnych 
Nabożeństw 

Augustana „W 1654 roku zabrano ewangelikom 
większość kościołów. Do roku 1709,a w 
niektórych okolicach do 1781 roku, mogli 
spotykać się na tajnych nabożeństwach 



 

 
 

Ewangelickich w 
Beskidzie Śląskim 

tylko w lasach na górskich zboczach” 
(cytat z opisu książki znajdującego się na 
okładce). W książce znajdują się opisy 
tych miejsc wraz z ich pięknymi 
fotografiami. Dodatkowo autorzy 
zamieścili m.in. ich współrzędne GPS 
oraz mapy, które mają umożliwić 
odnalezienie tych historycznych dla 
ewangelików miejsc. 

76.III Praca Zbiorowa  Verbum Domini 
Manet In 
Aeternum 
Wschowski Syjon-
Centrum 
Wielkopolskiego 
protestantuzmu 

Muzeum Ziemii 
Wschowskiej/2017 

Jest to wspaniale przygotowany katalog z 
wystawy o tym samym tytule. Oprócz 
wiedzy z zakresu historii sztuki odbiorca 
znajdzie tu wiele informacji o historii 
Wschowy tego najważniejszego ośrodka 
luteranizmu na ziemiach polskich w XVII 
w. Książka zawiera wiele tekstów dot. 
historii tego miejsca. Część jest 
przetłumaczona na język niemiecki. 

72.III Praca zbiorowa Nekropolie 
Radomia 

 Książka opisuje wszystkie nekropolie 
znajdujące się na terenie Radomia zatem 
także i cmentarz ewangelicki. Książka 
oprócz tekstu zawierającego informacje 
dot. danych cmentarzy zawiera liczne z 
nich fotografie. 



 

 
 

79.III Praca zbiorowa 
pod red. ks. 
Chwastek 
Dariusz 

Parafia 
Ewangelicko-
Augsburska w 
Lublinie 

Lublin/2007 „Oto w powojennych dziejach lubelskiej 
parafii po raz pierwszy ukazuje się 
kompleksowa i dawno wyczekiwana 
zwięzła monografia obejmująca 
wszystkie sfery jej funkcjonowania, 
począwszy od XVI wieku a skończywszy 
na współczesności” (cytat ze wstępu do 
wydania) 

68.III Praca zbiorowa 
pod red. bp. 
Marcin Hintz, 
Jerzy Sojka 

Kościół i urząd 
kościelny w 
dokumentach i 
opracowaniach 
Światowej 
Federacji 
Luterańskiej 

Augustana/2014 Książka to zbiór „najważniejszych 
dokumentów i opracowań Światowej 
Federacji Luterańskiej , odnoszących się 
do tematyki eklezjologicznej- rozumienia 
Kościoła jako takiego, jego tożsamości, 
urzędu kościelnego- opatrzone 
wprowadzeniami, lokującymi dane teksty 
źródłowe w w szerszej perspektywie” (z 
przedmowy do wydania) 

124.III Praca zbiorowa Gloria in Excelsis 
Monografia 
ewangelickich 
chórów i 
zespołów Diecezji 
Katowickiej KEA 
w RP 

„Głos życia” 
Katowice/2005 

Książka ta zawiera monografię 
"obecnych chórów i zespołów 
ewangelickich, biografie 
najwybitniejszych dyrygentów 
chóralnych, jak i inne informacje 
historyczne i współczesne" (ze 
wstępu).  



 

 
 

Jest to pozycja dla wszystkich tych 
Państwa, którzy zainteresowani są 
tematyką chóralną kościoła 
ewangelicko-augsburskiego (tu 
skupioną na chórach z Diecezji 
Katowickiej). Informacje tu zawarte 
mogą być cenne zarówno tylko dla 
słuchaczy ale też i dla osób, które 
śpiewają w chórach w całym kraju. 

135.III Praca zbiorowa Urząd kościelny-
teologiczne 
rozumienie i 
praktyka we 
współczesnym 
Kościele 
luterańskim 

Augustana/2022 Dnia 16 października 2021 roku Synod 
Kościoła przyjął Uchwałę (...) w sprawie 
"wyrażania stanowiska w przedmiocie 
uporządkowania regulacji dotyczących 
urzędu duchownego.(...) Efektem prac 
powołanej komisji jest dwuczęściowy 
dokument studyjny. Część A zawiera 
stanowisko (postulaty) dotyczące 
pożądanych kierunków zmian w zakresie 
rozumienia urzędu kościelnego (...). 
Część B przedstawia teologiczne 
rozumienie różnych aspektów urzędu 
kościelnego (...)" (cyt. z przedmowy do 
wydania) Niniejsza publikacja 
przedstawia efekty pracy zespołu 
synodalnego. 



 

 
 

140.III Praca zbiorowa Kościoły i kaplice 
Diecezji 
Wrocławskiej 
Kościoła 
Ewangelicko-
Augsburskiego 

Wrocław/1996 W książce zostały opisane wszystkie 
Parafie i obiekty sakralne znajdujące się 
w Diecezji Wrocławskiej kościoła E-A. 
Krótkie opisy miejsc zostały wzbogacone 
o ich zdjęcia. W słowie wstępu została 
też zawarta zwięzła charakterystyka 
wyznania ewangelicko-augsburskiego. 

98. III Ks. Wegert 
Adam 

Dzieje Parafii 
Ewangelickiej w 
Bielsku 

Wydawnictwo 
„Zwiastun”/1974 

Książka jest zwięzłym przedstawieniem 
dziejów Parafii w Bielsku zarówno zboru 
jak i budowy i wyposażenia tamtejszego 
kościoła. 

133.III Żerański Michał Polska Bedeker 
ewangelicki 

Pracownia na 
pastwiskach 
Cieszyn/2017 

Książka ta "to historyczne i wspólczesne 
wędrówki po miejscach związanych z 
ewangelikami (...) na obecnych ziemiach 
polskich. (...) Wspólnoty ewangelickie, 
choć sięgające jednego źródła, często 
różnią się w poszczególnych regionach 
kraju dziejami, tradycjami, a także 
budownictwem sakralnym. O tym 
wszystkim opowiada ta książka, 
zapraszając do podróży po Polsce 
ewangelickiej" (cyt. z opisu znajdującego 
się na wydaniu) 

 
 


