
Agnieszka Prymak-Sawic 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
Dział Bibliografii Lubelszczyzny i Wiedzy o Regionie

„Informator Luteranów Lubelskich” – charakterystyka i bibliografia zawartości (przemówienie z  
okazji obchodów 500-lecia Reformacji wygłoszone w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H.  
Łopacińskiego w Lublinie dnia 25 X 2017 roku)

Szanowni Zgromadzeni!

Wśród  wystąpień  z  okazji  jubileuszowych  obchodów  500-lecia  Reformacji,  mających 
miejsce  w  siedzibie  WBP im.  H.  Łopacińskiego  w  Lublinie  znaleźć  się  musi  coś,  co  łączy 
reformację z tą konkretną biblioteką, a te z Lublinem i lubelską Parafią Świętej Trójcy. Tak sobie 
też myślałam, gdy kilka miesięcy temu zastanawiałam się nad wkładem własnym do tej  cennej 
inicjatywy, jaką bez wątpienia pozostaje niniejsza konferencja. Wiedziałam, że tych historycznych 
związków jest wiele, ale w większości przypadków są bogato opisane w literaturze przedmiotu i  
powszechnie znane, zarówno w środowisku naukowym, jak i wśród ewangelików lubelskich.

Przypomnijmy  jednakże  dla  porządku,  zwłaszcza  że  uczestniczymy  w  konferencji  pt. 
Reformacja i jej dziedzictwo na Lubelszczyźnie, że wkład środowiska ewangelików lubelskich w 
dzieje i rozwój naszej Książnicy, w tym roku świętującej obchody sto dziesiątej rocznicy powstania, 
jest niebagatelny i sięga właśnie jej początków, tj. roku 1907. Być może i my nie bylibyśmy dziś 
gośćmi WBP, bowiem tej instytucji w Lublinie w ogóle by nie było, gdyby nie środowisko skupione 
wokół lubelskiej parafii ewangelicko-augsburskiej w XIX i XX wieku. Pamiętajmy bowiem, że 26 
maja  1907  r.  zawiązało  się  Towarzystwo  Biblioteki  Publicznej  im.  Hieronima  Łopacińskiego 
w Lublinie i datę tę uznaje się za początek lubelskiej Książnicy. Wśród jej członków-założycieli, 
byli  m.in.  Edmund  Sachs,  Aleksander  Schoeneich  i   Juliusz  Vetter,  znani  z  inklinacji 
prospołecznych ewangelicy augsburscy z Lublina, którzy powodowani pożytkiem ogólnym – wraz 
z innymi członkami Towarzystwa – odkupili od spadkobierców H.  Łopacińskiego liczny i cenny 
księgozbiór, stanowiący po dziś dzień „skarby” Biblioteki Publicznej jego imienia. 

Historia luteran lubelskich i naszej Książnicy wielokrotnie się potem splatała, m.in. to tutaj 
był  przechowywany księgozbiór  po  wieloletnim  proboszczu  księdzu  Aleksandrze  Schoeneichu, 
zdeponowany w lipcu 1944 r. w celu zabezpieczenia na czas działań wojennych. 

Ta wspólna historia nadal „kołem się toczy” i oby „toczyła” się jak najdłużej. W gościnnych 
murach Biblioteki podziwiać dziś możemy wystawę pt. Lubelscy Ewangelicy, przygotowaną przez 
Magdalenę i Andrzeja  Nerów – członków tutejszego zboru.  I zatem niech na drodze tej wspólnej  
historii „biblioteczno-luterańskiej” pojawi się także mój dzisiejszy  odczyt, dokumentujący wkład 
środowiska ewangelików lubelskich XXI wieku w rozwój i popularyzację Parafii Świętej Trójcy w 
Lublinie oraz lokalnego czasopiśmiennictwa. 

Parafia  Ewangelicko-Augsburska  Św.  Trójcy  w  Lublinie  od  2012  r.  wydaje  własne 
czasopismo  pt.  „Informator  Luteranów  Lubelskich”.  „Informator”  powstał  głównie  z  myślą  o 
starszych członkach zboru, mających ograniczony dostęp do Internetu i stale aktualizowanej strony 
internetowej Parafii (http://lublin.luteranie.pl/).  

Pierwszy numer „Informatora Luteranów Lubelskich” otwierają Słowo wstępne od Prezesa 
Rady Parafialnej (Mirosława Łobody) oraz Słowo wstępne od Redakcji Informatora. Obydwa stają 
się niejako deklaracją programową i zapowiedzią zawartości czasopisma Parafii Świętej Trójcy w 
Lublinie  –  czwartej  co  do  wielkości  parafii  luterańskiej  w  diecezji  warszawskiej Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. W Słowie od Redakcji  czytamy: 

(…) chcielibyśmy, by informator stał się miejscem, gdzie nie tylko dowiecie się Państwo, co działo  
się w naszym zborze lub co w nim się będzie dziać, ale też będziecie Państwo mogli przeczytać  
rozważania okolicznościowe o charakterze teologicznym, zapoznać się z poezją lub prozą, jak też  
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śledzić wszystko to, co istotne w życiu zboru i Kościoła, a co ma wymiar lokalny 1.

Słowa  przełożono  na  czyny,  bowiem  materiały  piśmiennicze  zamieszczone  w 
„Informatorze” można uporządkować wg kilku wspomnianych ww. cytowanym Słowie od Redakcji  
bloków tematycznych. A są to: (raz)1. Rozmyślania biblijne; (dwa) 2. Tradycje luterańskie; (trzy) 3. 
Parafia  Św. Trójcy oraz luteranie lubelscy;  (cztery)  4.  Aktualia  – relacje z bieżących wydarzeń 
kościoła ewangelicko augsburskiego, a przede wszystkim z życia parafii  lubelskiej.  Ów podział 
przekłada  się  na  istnienie  w  czasopiśmie  stałych  rubryk  i  stanie  się  również  podstawą  naszej 
charakterystyki.

Należy uwydatnić, że Parafia Świętej Trójcy w Lublinie już od 2012 roku przygotowywała 
się do tegorocznych obchodów 500-lecia Reformacji: w pierwszym numerze obok wspomnianych 
wyżej deklaracji pojawił się również postulat, aby rok jubileuszowy 2017 godnie upamiętnić, zaś 
cegiełką w tym dziele miało być właśnie wydanie pierwszego czasopisma w powojennej historii 
parafii – zajmującego nas dzisiaj „Informatora Luteranów Lubelskich”, w całości finansowanego ze 
środków własnych.

Z perspektywy prasoznawczej „Informator Luteranów Lubelskich” jest biuletynem – czyli 
małonakładowym wydawnictwem wewnętrznym Parafii Świętej Trójcy w Lublinie o nieregularnej 
częstotliwości wydawniczej.  W latach 2012-2017 ukazało się 17.  numerów w numeracji  ciągłej 
oraz  1.  numer  specjalny z  października  2013 r.  w całości  poświęcony związkom ewangelików 
lubelskich z dziejami i rozwojem miasta Lublina. Kolportaż biuletynu jest ograniczony do lokalnej 
wspólnoty  religijnej,  bezpłatne  egzemplarze  są  dostępne  na  plebanii   oraz  w  kościele  po 
nabożeństwie.  Zajmujące  nas  czasopismo  ma  zasięg  czytelniczy  ograniczony  do  środowiska 
ewangelików lubelskich,  co  skłoniło  mnie  do  próby jego  przedstawienia  szerszej  publiczności, 
zwłaszcza  że  szpalty  „Informatora”  zajmują  nie  tylko  treści  religijne,  ale  również  historyczne, 
istotne dla historii Lublina i Lubelszczyzny. Jestem bowiem przekonana, że „Informator Luteranów 
Lubelskich” może być ciekawą lekturą dla wszystkich zainteresowanych historią regionalną.

Czasopismo  ma  stabilny  układ  treści,  konsekwentnie  realizowany  od  pierwszego  przez 
kolejne edycje. Stałe rubryki Od Redakcji, Słowo od Rady Parafialnej, Rozważania biblijne, Z kart  
historii, O muzyce, Z życia parafii współistnieją równolegle. Autorami tekstów są przede wszystkim 
członkowie Parafii Świętej Trójcy oraz duchowni ewangeliccy, zwłaszcza księża Dariusz Chwastek 
i Grzegorz Brudny.

Publikacje w „Informatorze”  nie mają charakteru jedynie religijnego czy teologicznego – w 
większej części mają zaś naturę historyczno-biograficzną, co należy podkreślić –  jest to bowiem 
wyraz dbałości członków miejscowej parafii o zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, i to 
nie  tylko  wyznaniowego.  Tematyka  jest  ewangelicka  i  wydawcą  jest  ewangelicko-augsburska 
parafia, ale wiele z zamieszczonych w piśmie tekstów można by z powodzeniem opublikować w 
wydawnictwie  świeckim,  bowiem poruszana  w nich  problematyka znacznie  przekracza  granice 
wyznaniowe. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku artykułów nt. historii Lublina i Lubelszczyzny 
oraz udziału w niej ewangelików lubelskich – te teksty posiadają dużą wartość informacyjną i bliżej 
je scharakteryzuję w kolejnym  passusie  tego wystąpienia, a dotyczącym obecności „Informatora 
Luteranów Lubelskich” w „Bibliografii Lubelszczyzny”. 

Tematyka  lubelska  od  pierwszych  numerów  biuletynu  stanowiła  jego  centralną  część, 
bowiem – jak napisał ksiądz dr Dariusz Chwastek w numerze specjalnym z października 2013 r.: 

Lublin byłby dzisiaj innym miastem, gdyby na Lubelszczyźnie nie zjawili się kiedyś ewangelicy –  
spadkobiercy  XVI-wiecznej  Reformacji  (…)  W dobie  Reformacji  na  ziemiach  polskich  właśnie  
Lubelszczyzna stanowiła miejsce wyjątkowe. Już w II poł. XVI w. na ziemi chełmskiej i w powiecie  
lubelskim  odnotowano  największy  procent  parafii  wyrosłych  z  Reformacji.  W ciągu  minionych  
ponad  200  lat  do  Lublina  przybyło  wielu  ewangelików  (tak  luteranów,  jak  kalwinów)  
pochodzących z różnych krajów Europy, którzy odegrali ogromną rolę w dziejach miasta. Wnieśli  
dużo inwencji, pracy i wysiłku, a także heroicznych czynów w życie regionu. Kult pracy traktowanej  

1  Słowo wstępne od Redakcji Informatora, „Informator Luteranów Lubelskich” nr 1 (2012/2013), s. 3
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jako  powołanie  i  przyswojone  na  Zachodzie  technologie  pozwoliły  im  wesprzeć  Lublin  pod  
względem ekonomicznym, oświatowym, a także społecznym i kulturowym 2.

Lubliniana  w  „Informatorze”  stanowią  istotną  wartość  informacyjną,  zaś  artykuły 
dokumentujące  historię  i  współczesność  ewangelików  lubelskich  i  kościoła  ewangelicko-
augsburskiego  włączono  do  „Bibliografii  Lubelszczyzny”  ze  względu  na  ich  walory 
dokumentacyjne.  Blisko  trzydzieści  opisów  bibliograficznych  artykułów  z  „Informatora”  jest 
dostępnych online na stronie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (w zakładce 
„Bibliografia  Lubelszczyzny”).  Publikacje  istotnie  wzbogaciły  bibliografię  regionalną,  zaś 
zamieszczone w niej opisy artykułów  „służą ważnym i społecznie użytecznym celom, zwłaszcza że 
rejestrują wiele dokumentów, które nigdy nie (…) były odnotowane w żadnej innej bibliografii (...) 
[Bibliografia bowiem] odzwierciedla dorobek umysłowy, kulturalny regionu, dokumentuje różne 
przejawy lokalnej  aktywności”3.  Tak też  się  stało  w przypadku biuletynu Parafii  Ewangelicko-
Augsburskiej  Świętej  Trójcy  w  Lublinie  –  opisy  bibliograficzne  czasopisma  jako  całości  oraz 
poszczególnych  artykułów  z   „Informatora  Luteranów  Lubelskich”  Wojewódzka  Biblioteka 
odnotowała jako pierwsza w Polsce, do tej pory istnienie zajmującego nas wydawnictwa nie było 
rejestrowane w żadnej innej bibliografii, ani w żadnym katalogu bibliotecznym. W tym miejscu i w 
imieniu  Biblioteki  chciałam  podziękować  Radzie  Parafialnej  Parafii  Świętej  Trójcy  za  to,  że 
zgodziła  się  podarować  naszej  Książnicy  pełny  zasób  „Informatora  Luteranów  Lubelskich”  – 
będzie on stanowić cenną część naszego zasobu czasopiśmienniczego.

Nasuwa  się  w  związku  z  ww.  refleksja,  że  publikowanie  biuletynu  parafialnego  przez 
mniejszość religijną, istotne może być dla całej ponadwyznaniowej lokalnej społeczności wówczas, 
gdy miejscowi luteranie wnieśli swój osobisty wkład w rozwój danego regionu. Taka sytuacja bez 
wątpienia ma miejsce w przypadku lubelskim, zaś „Bibliografia Lubelszczyzny” za „Informatorem 
Luteranów Lubelskich”  ów wkład  dokumentuje  i  popularyzuje.  Ksiądz  Aleksander  Schoeneich, 
rodzina  Haberlau,  Juliusz  i  August  Vetterowie,  Adolf  Frick,   Edward  Scholtz,  Robert  Moritz, 
rodzina Krausse,  Michał  Arct,  Karol Michał  Rotkiel,  Andrzej  Teodor Semadeni,  Wilhelm Hess, 
Wacław Moritz,  Emil  Plage,  Władysław Michelis  i  wielu  innych  tutaj  niewymienionych  –   to 
bohaterowie  „Informatora”,  a  zarazem ci,  których  śmiało  można  nazwać  bohaterami  Lublina  i 
Lubelszczyzny; ci, którzy pomimo obco brzmiących nazwisk, czuli się Polakami z krwi i kości, 
wielokrotnie  polskość  swą poświadczając  działalnością  charytatywną i  patriotyczną,  fundacjami 
domów opieki, szkół, banków i szpitali, budową zakładów pracy, promowaniem literatury i sztuki. 

W  osiągnięciu  życiowego  sukcesu  pomagał  tym  lublinianom  z  XIX  i  XX  wieku  bez 
wątpienia  protestancki  etos  pracy.  Bene  marentibus  pax,  czyli:    „Pokój  dobrze  zasłużonym”, 
chciałoby  się  powiedzieć  na  zakończenie,  cytując  zresztą  inskrypcję  widniejącą  na  fasadzie 
kamienicy przy ul. Archidiakońskiej 7 – siedzibie Domu Opieki dla Emerytowanych Nauczycielek, 
jednej  z  najstarszych  placówek  opieki  społecznej  na  Lubelszczyźnie,  wzniesionej  przez 
ewangelików lubelskich Władysława i Wiktorię Michelis w r. 1911. Trawestując powyższą łacińską 
sentencję  chciałoby  się  też  powiedzieć:  „dziękuję  dobrze  zasłużonym”,  w  tym  redaktorom  i 
autorom  „Informatora  Luteranów  Lubelskich”  za  ich  piśmienniczą  aktywność  na  forum 
wydawnictw regionalnych, a także za to,  że utrwalając i  propagując historię własnej wspólnoty 
ukazują historię lubelską, tę godną zapamiętania, a dopiero w dalszej konieczności – luterańskie 
osiągnięcia.

Na  zakończenie  dziękując  wszystkim  tutaj  zgromadzonym  za  obecność  i  wysłuchanie 
mojego odczytu, chciałabym zaznaczyć, że dwa autonomiczne załączniki do mojego wystąpienia 
przygotowała  Dorota  Wójcik  –  starszy  kustosz  Działu  Bibliografii  Lubelszczyzny  i  Wiedzy  o 
Regionie.  Bibliografia  zawartości  „Informatora  Luteranów  Lubelskich” oraz   „Informator 
Luteranów Lubelskich” w Bibliografii Lubelszczyzny, pozostają do dyspozycji zainteresowanych w 
wersji elektronicznej (jak również – oczywiście! –  wersja tekstowa mojego wystąpienia). Dziękuję!

2  Dariusz Chwastek, Słowo wstępne, „Informator Luteranów Lubelskich”, październik 2013 (wyd. spec.),  s. 4
3  Bożena Lech-Jabłońska, Bibliografia Lubelszczyzny 1963-2009. Historia, dzień dzisiejszy, kierunki rozwoju,  

„Rocznik Lubelski”, T. 36 (2010),  s. 170



ZAŁĄCZNIK NR 1

INFORMATOR LUTERANÓW LUBELSKICH – BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI

      Bibliografię sporządzono w układzie chronologicznym, według kolejności ukazywania się numerów 
Informatora  Luteranów Lubelskich.  W obrębie  numeru  zastosowano  szeregowanie  alfabetyczne  według 
nazw autorów i tytułów utworów anonimowych.
            Opisy bibliograficzne opracowano zgodnie z normą bibliograficzną PN-N-01152-2. Zastosowano  
rejestracyjny  opis  bibliograficzny.  Elementy  opisu  bibliograficznego:  autor  artykułu,  tytuł,  uwagi  (np. 
informacje  o  ilustracjach),  lokalizacja  artykułu  (numery  stron,  na  których  artykuł  zamieszczono).  Z  
oczywistych przyczyn 
w  opisach  poszczególnych  utworów  pominięto  nazwę  czasopisma  oraz  rok  i  numer.  Spis  artykułów 
poprzedzono opisem czasopisma jako całość.

INFORMATOR Luteranów Lubelskich / [przygot. i oprac. tekstów Artur Jakubanis]. - Nr 1 (Grudzień 2012 / 
Styczeń 2013) --. - Lublin : Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Trójcy, 2012--. - 21 cm
   Niereg. - Numeracja ciągła. - Od Nr 7 (2014) / [przygot. i oprac. tekstów Grzegorz Brudny, Artur 
Jakubanis]. - Od Nr 10 (2014/2015) / [przygot. i oprac. tekstów Grzegorz Brudny, Magdalena Ner, Natalia 
Zanni-Lewandowska]. - Dostępny również w wersji elektronicznej: http://lublin.luteranie.pl/informator-
luteranow-lubelskich/ 
   Zasób: Nr 1 (2012/2013); Nr 2-5 (2013); 2013, wyd. spec.; Nr 6 (2013/2014); Nr 7-9 (2014); Nr 10 
(2014/2015); Nr 11-13 (2015); Nr 14 (2015/2016); Nr 15-17 (2016); Nr 17 (2017) 

Nr 1 (2012/2013)

APEL Rady Parafialnej do Parafian i Sympatyków naszej Parafii. – s. 8-9 

CHWASTEK Dariusz.  Czas Adwentu. – s. 4-5

FUNDUSZ Biblijny. – s. 10-11

KILKA słów o nowej Radzie Parafialnej i Komisji Rewizyjnej. – s. 6-7

OGRÓDEK pełen niespodzianek. (Cz. 1). – s. 18-19

SZAFRAŃSKA Jolanta.  Działalność Diakonijna w Parafii. [Cz. 1]. – s. 14-15

Z ŻYCIA Parafii. – s. 13

Nr 2 (2013)

CHWASTEK Dariusz. Czas Pasyjny. – s. 3-5

ŁOBODA Mirosław.  Sto lat na 2 manuały, 1 pedał i 704 piszczałki : jubileusz organów w naszym kościele 
parafialnym. – Fot. – s. 8-11

MAKUCH Bartosz.  Co to jest czas pasyjny? – s. 5-7

NER Magdalena.  Niezwykłe „odkrycie”. – Fot. – s. 14-15



OGRÓDEK pełen niespodzianek. (Cz. 2). – s. 22-23

PODGÓRSKA Janina.  Działalność Diakonijna w Parafii. (Cz. 2). – s. 18-19

FRISZKE Edmund. Wspomnienie o ks. Aleksandrze Schoeneichu i jego rodzinie / Edmund Friszke ; [oprac.] 
Edyta Kowalczuk. – Il. – s. 16-17

152 [STO pięćdziesiąta druga]  rocznica urodzin ks. Aleksandra Schoeneicha. – Fot. – s. 12-13

Nr 3 (2013)

[CHWASTEK Dariusz].  Pro memoria. – Fot. – s. 7-13

CHWASTEK Dariusz.  Święto Trójcy Świętej. – s. 4-7

OGRÓDEK pełen niespodzianek. (Cz. 3). – s. 22-23

SZAFRAŃSKA Jolanta.  Refleksje w związku z odejściem Księdza Proboszcza. – s. 14-17

UGLORZ Manfred.  Wprowadzenie do tematyki etyczno-ekologicznej. – s. 18-19

Nr 4 (2013)

APEL Kościołów o ochronę stworzenia / Gustaw Cieślar, Jerzy Samiec, Edward Puślecki, Marek Izdebski, 
Wiktor Wysoczański, Ludwik Jabłoński, Metropolita Sawa, Józef Michalik. – s. 9-10

BRUDNY Grzegorz.  Okres wakacji. – s. 5-6

LITANIA Pojednania z Coventry. – s. 21

ŁOBARZEWSKI Jerzy.  Ewangelicy w Lublinie – rodzina Haberlau. – Fot. – s. 7-8

UGLORZ Manfred.  Protologia a ekologia. (Cz. 1). – Fot. – s. 11-13

WAKACJE. – s. 22-23

WÓJCIK Grzegorz M.  Plan czytania Biblii. – s. 13-16

Październik, wydanie specjalne (2013)

CHWASTEK Dariusz.  Słowo wstępne. – s. 4-5

JAKUBANIS Artur.  Luteranizm w pytaniach i odpowiedziach. – s. 13-21

MAKUCH Bartosz.  Liturgia luterańska – formy i źródła. – s. 22-25

NER Magdalena.  Spacer śladem ewangelików lubelskich. – Fot. – s. 27-45

PODGÓRSKA Janina.  Ewangelicy lubelscy. – s. 25-26

SZAFRAŃSKA Jolanta.  Historia ewangelicyzmu w Lublinie i na Lubelszczyźnie. – s. 5-9



TEZY ks. dr. Marcina Lutra przybite 31 października 1517 roku na drzwiach kościoła zamkowego w 
Wiitenberdze, których przybicie uważa się za początek Reformacji : (fragmenty). – s. 3

WOJDA Iwona.  Ewangelicka wiara i pobożność. – s. 9-13

WÓJCIK Grzegorz M.  Plan czytania Biblii. – s. 46-47

Nr 5 (2013)

BRUDNY Grzegorz.  Czy pamiętamy....? – s. 9-11

95 [DZIEWIĘĆDZIESIĄT pięć] tez ks. dra Marcina Lutra. – s. 3-8

KOWALCZUK Edyta.  Wspomnienie o Jerzym Utniku (1938-2012). – Portr. – s. 11-13

ŁAMIGŁÓWKI biblijne / red. Anna Brudny. – s. 22-23

PAWLAS Marcin.  Dziękczynne Święto Żniw – 06.10.2013. – Fot. – s. 14

STARY cmentarz ewangelicki / oprac. Katarzyna Czerlunczakiewicz. – Fot. – s. 15

UGLORZ Manfred.  Protologia a ekologia. (Cz. 3) [właśc. 2]. – Fot. – s. 16-18

Nr 6 (2013/2014)

BRUDNY Grzegorz.  Święta Bożego Narodzenia. – s. 4-5

KOWALCZUK Edyta.  Biskup Juliusz Bursche – symbol polskości Kościoła Ewangelickiego. – Fot. – s. 6-9

ŁAMIGŁÓWKI Biblijne. – s. 22-23

O ADWENCIE. – s. 10-11

SZAFRAŃSKA Jolanta.  Konferencja Wspólnoty Krzyża z Gwoździ w Odessie (Ukraina) – 3-7 lipca 2013 r. 
– Fot. – s. 13-16 

Nr 7 (2014)

BRUDNY Grzegorz.  Rozważania biblijne. – s. 5

ŁAMIGŁÓWKI Biblijne. – s. 22-23

O WIELKIM Tygodniu. – s. 5-7

ULJASZ Adrian.  Dr Edward Scholtz (1888-1975) – lekarz z chrześcijańską misją i polski patriota. (Cz. 1). – 
s. 7-10

Z ŻYCIA parafii / [oprac.] Grzegorz Budny. – Fot. – s. 11-18



Nr 8 (2014)

BRUDNY Grzegorz.  Rozważania biblijne. – s. 4-5

MADEJSKI Sebastian.  Piotr Waldo – lekcja chrześcijańskiej wytrwałości. – s. 6-9

ULJASZ Adrian.  Dr Edward Scholtz (1888-1975) – lekarz z chrześcijańską misją i polski patriota. (Cz. 2). – 
s. 9-11

Z ŻYCIA parafii / [oprac.] Grzegorz Budny. – Fot. – s. 12-23

Nr 9 (2014)

BRUDNY Grzegorz.  Rozważania biblijne. – s. 4-5

NER Magdalena.  Koncert „Jechał pociąg do Sobiboru”. – Fot. – s. 10-11

RABA Izabela.  Spotkanie Chrześcijan Europy Środkowo-Wschodniej. – s. 9-10

Z ŻYCIA parafii / [oprac.] Grzegorz Budny. – Fot. – s. 12-15

ZANNI-LEWANDOWSKA Natalia.  Muzyka Reformacji. – s. 6-8

ZANNI-LEWANDOWSKA Natalia.  Wspólne świętowanie w nadbużańskim filiale. – Fot. –  s. 16-18

Nr 10 (2014/2015)

BRUDNY Grzegorz.  Rozważania biblijne. – s. 4-5 

ŁAMIGŁÓWKI Biblijne. – Il. – s. 26-27

NAST Włodzimierz.  ...Adwentu nadszedł czas... – Fot. – s. 6-7

NIEMCZYK Barbara.  Przepisy kulinarne. – s. 21-23 

PIEŃKOWSKI Tomasz.  Sztuka Reformacji. Cz. 1. Ojcowie Reformacji wobec sztuki. – s. 12-14

SZKLORZ Jan.  Sprawozdanie z życia parafialnego za rok 1976 – refleksja / [oprac.] Artur Jakubanis. – s. 
18-19 

Z ŻYCIA parafii / [oprac.] Grzegorz Budny. – Fot. – s. 15-17

ZANNI-LEWANDOWSKA Natalia.  Zbawca ludów, Zbawca dusz – o muzyce luterańskiej w Adwencie. – 
Fot. – s. 9-12

Nr 11 (2015)

BRUDNY Grzegorz.  Mocni i zwycięzcy w Chrystusie! : rozważania biblijne. – s. 5-6

ŁAMIGŁÓWKI Biblijne. – Il. – s. 26-27



NIEMCZYK Barbara.  Luterańska teologia krzyża w ikonografii. – Fot. – s. 7-10

NIEMCZYK Barbara.  Przepisy kulinarne. – s. 22-23 

PIEŃKOWSKI Tomasz.  Sztuka Reformacji. Cz. 2. Protestancka architektura i sztuka kościelna w Europie. – 
s. 14-16

Z ŻYCIA parafii / [oprac.] Grzegorz Budny. – Fot. – s. 17-21

ZANNI-LEWANDOWSKA Natalia.  Kilka słów o muzyce pasyjnej. – Fot. – s. 11-14

Nr 12 (2015)

BRUDNY Grzegorz.  „Nie puszczę Cię, dopóki mi nie pobłogosławisz”. (1 Mż 32, 26)  : rozważania 
biblijne. – s. 4-5 

ŁAMIGŁÓWKI Biblijne. – Il. – s. 26-27

PIEŃKOWSKI Tomasz.  Sztuka Reformacji. Cz. 3. Zabytki sztuki protestanckiej w Polsce. –  s. 11-15

UGLORZ Manfred.  Dzień odpocznienia. – s. 5-7

Z ŻYCIA parafii / [oprac.] Grzegorz Budny. – Fot. – s. 15-22

ZANNI-LEWANDOWSKA Natalia.  Na tropie ukrytych znaczeń. – Fot. – s. 8-11

ZANNI-LEWANDOWSKA Natalia.  Przepisy kulinarne. – s. 23-25

Nr 13 (2015)

BRUDNY Grzegorz.  Rozważania biblijne. – s. 3-4

KĄCIK dla dzieci / przygot. Natalia Zanni-Lewandowska. – Rys. – s. 26-27

NER Magdalena.  Ścieżka edukacyjna na Cmentarzu Ewangelickim przy ul. Lipowej. – Fot. –  s. 17-19

O NIEDZIELI Wieczności. – s. 22

PRZEPISY kulinarne. – Fot. – s. 23-24

SCHOENEICH  Aleksander.  Kronika Zboru Ewangelickiego Lubelskiego – rok 1915. 
[Cz. 1]. – s.   5-7 

SZAFRAŃSKA Jolanta.  Nabożeństwo Dziękczynne na Święto Żniw w Kuzawce nad Bugiem – 13 września 
2015 r. – Fot. – s. 20-21

Z ŻYCIA parafii / [oprac.] Grzegorz Budny. – Fot. – s. 11-17

ZANNI-LEWANDOWSKA Natalia.  Polski duch Reformacji. – s. 8-11



Nr 14 (2015/2016)

BRUDNY Grzegorz.  Po nocy, nastanie dzień zbawienia...  : rozważania biblijne. – s. 3-5 

KĄCIK dla dzieci / przygot. Natalia Zanni-Lewandowska. – Rys. – s. 22-23

PRZEPISY kulinarne. – s. 20

SCHOENEICH  Aleksander.  Kronika Zboru Ewangelickiego Lubelskiego – rok 1915. Cz. 2. – s. 10-12 

Z ŻYCIA parafii / [oprac.] Grzegorz Budny. – Fot. – s. 16-18

ZANNI-LEWANDOWSKA Natalia.  „Przy Twoim żłóbku stoję dziś” : o śpiewaniu. – s.    13-15

ZIELIŃSKI Łukasz.  „... to taki typ, który się Bogu podoba”. – s. 5-9

Nr 15 (2016)

BRUDNY Grzegorz.  Rozważania biblijne. – s. 5-6

KĄCIK dla dzieci / przygot. Natalia Zanni-Lewandowska. – Rys. – s. 22-23

LEWANDOWSKA Alicja.  Rozmowa z... Alicją Lewandowską z domu Wiediger / rozm. Natalia Zanni-
Lewandowska. – s. 6-7

SCHOENEICH  Aleksander.  Kronika Zboru Ewangelickiego Lubelskiego – rok 1915. Cz. 3  . – s. 8-9 

SZAFRAŃSKA Jolanta.  Wspomnienie o pani Edycie Kowalczuk. – s. 3-4

Z ŻYCIA parafii / [oprac.] Grzegorz Budny. – Fot. – s. 12-20

ZANNI-LEWANDOWSKA Natalia.  Kilka słów o Śpiewniku Ewangelickim. – s. 10-12

Nr 16 (2016)

BIŃCZAK Ewa.  Ogólnopolskie Forum Kobiet Luterańskich. – Fot. – s. 18

BRUDNY Grzegorz.  Rozważania biblijne. – s. 3-4

FESTIWAL Organowy Ewangelicka 1 – impresje po pierwszej edycji / zebr. Natalia Zanni-Lewandowska. – 
s. 20-23

INAUGURACJA Roku Jubileuszowego w Lublinie : [500. Rok Reformacji]. – s. 14-16

KĄCIK dla dzieci / przygot. Natalia Zanni-Lewandowska. – Rys. – s. 26-27

PODPISANIE Listu Intencyjnego : [organizacja Międzynarodowego Kongresu Ekumenicznego „Lublin 
miasto zgody religijnej”]. – s. 13-14 

SZAFRAŃSKA Jolanta.  Nadzwyczajna sesja Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w 
Rzeczpospolitej Polskiej. – s. 18-19



Z ŻYCIA parafii / [oprac.] Grzegorz Budny. – Fot. – s. 8-13, 16-17

ZANNI-LEWANDOWSKA Natalia.  Organy – jak to działa? – Fot. – s. 4-7

Nr 17 (2017)

BIŃCZAK Ewa.  Śniadanie dla Kobiet w Warszawie. – Fot.- s. 20

BRUDNY Grzegorz.  Rozważania biblijne. – s. 3-4

KĄCIK dla dzieci / przygot. Natalia Zanni-Lewandowska. – Rys. – s. 23

Z ŻYCIA parafii / [oprac.] Grzegorz Budny. – Fot. – s. 7-19

ZANNI-LEWANDOWSKA Natalia.  Granice. – s. 4-7

  
Opracowała Dorota Wójcik

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Dział Bibliografii 
Lubelszczyzny i Wiedzy o Regionie



ZAŁĄCZNIK NR 2

INFORMATOR LUTERANÓW LUBELSKICH
ZAREJESTROWANY W BIBLIOGRAFII LUBELSZCZYZNY

Informator Luteranów Lubelskich / [przygot. i oprac. tekstów Artur Jakubanis]. - Nr 
1 (Grudzień 2012 / Styczeń 2013) --. - Lublin : Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. 
Trójcy, 2012--. - 21 cm
   Niereg. - Numeracja ciągła. - Od Nr 7 (2014) / [przygot. i oprac. tekstów Grzegorz 
Brudny, Artur Jakubanis]. - Od Nr 10 (2014/2015) / [przygot. i oprac. tekstów 
Grzegorz Brudny, Magdalena Ner, Natalia Zanni-Lewandowska]. - Dostępny również 
w wersji elektronicznej: http://lublin.luteranie.pl/informator-luteranow-lubelskich/
   Zasób: Nr 1 (2012/2013); Nr 2-5 (2013); 2013, wyd. spec.; Nr 6 (2013/2014); Nr 7-
9 (2014); Nr 10 (2014/2015); Nr 11-13 (2015); Nr 14 (2015/2016); Nr 15-17 (2016); 
Nr 17 (2017) 

1. Chwastek, Dariusz. 
[Dariusz Chwastek o sobie]. - Fot. // Informator Luteranów Lubelskich. - Nr 3 
(2013), s. 7-13 
   Chwastek, Dariusz (1973- ) 
   Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Trójcy (Lublin) 
   Ewangelicyzm augsburski 
   Parafia - ewangelicyzm augsburski - 21 w. 
   Lublin - religia - 21 w.

2. Festiwal Organowy Ewangelicka 1 - impresje po pierwszej edycji / [oprac.] 
Natalia Zanni-Lewandowska. - Fot. // Informator Luteranów Lubelskich. - Nr 
16 (2016), s. 20-23 
   Festiwal Organowy "Ewangelicka 1" (1 ; 2016 ; Lublin) 
   Lublin - muzyka - konkursy i festiwale - 2016 r. 
   Muzyka organowa konkursy i festiwale 2016 r. 
   Ewangelicka 1

3. Friszke, Edmund. 
Wspomnienie o ks. Aleksandrze Schoeneichu i jego rodzinie / [Edmund 
Friszke ; oprac.] Edyta Kowalczuk. - Il. // Informator Luteranów Lubelskich. - 
Nr 2 (2013), s. 16-17 
   Fragm. przemówienia wygłoszonego podczas pogrzebu nad grobem A. 
Schoeneicha. 
   Schoeneich (rodzina) 
   Schoeneich, Aleksander (1861-1939) 
   Ewangelicyzm augsburski 
   Kościół ewangelicko-augsburski - 20 w. 
   Lublin - religia - 20 w. 



   Mowy pogrzebowe 20 w. 

4. Inauguracja Roku Jubileuszowego w Lublinie. - Fot. // Informator 
Luteranów Lubelskich. - Nr 16 (2016), s. 14-16 
   Reformacja - obchody 
   Rok Reformacji 
   Lublin - religia - imprezy - 2016 r.

5. Kowalczuk, Edyta.
Wspomnienie o Jerzym Utniku (1938-2012) / Edyta Kowalczuk. - Fot. // 
Informator Luteranów Lubelskich. - Nr 5 (2013), s. 11-13 
   Utnik, Jerzy (1938-2012) 
   Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Trójcy (Lublin) 
   Ewangelicyzm augsburski 
   Pracownicy naukowi - 20-21 w. 
   Parafia - ewangelicyzm augsburski - 20-21 w. 
   Lublin - religia - 20-21 w. 
   Biografie 20-21 w.

6. Łobarzewski, Jerzy. 
Ewangelicy w Lublinie - rodzina Haberlau / Jerzy Łobarzewski. - Fot. // 
Informator Luteranów Lubelskich. - Nr 4 (2013), s. 7-8 
   Haberlau (rodzina) 
   Ewangelicyzm augsburski 
   Lublin - religia - 19-20 w. 
   Biografie 19-20 w. 

7. Łoboda, Mirosław. 
Sto lat na 2 manuały, 1 pedał i 704 piszczałki / Mirosław Łoboda. - Fot. // 
Informator Luteranów Lubelskich. - Nr 2 (2013), s. 8-11 
   Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Trójcy (Lublin) 
   Organy (muz.) - historia 
   Lublin - muzyka - historia 

8. Ner, Magdalena. 
Niezwykłe "odkrycie" / Magdalena Ner. - Fot. // Informator Luteranów 
Lubelskich. - Nr 2 (2013), s. 14-15 
   Schoeneich, Aleksander (1861-1939) - w fotografii 
   Ewangelicyzm augsburski 
   Kościół ewangelicko-augsburski - 19-20 w. 
   Lublin - religia - 19-20 w. 
   Fotografia historia 20 w. 
   Fotografia tematyka 20 w. 

9. Ner, Magdalena. 
Spacer śladem ewangelików lubelskich / Magdalena Ner. - Fot. // Informator 
Luteranów Lubelskich. - 2013, wyd. spec., s. 27-45 
   Architektura polska - zabytki - 18-20 w. 



   Ewangelicyzm augsburski 
   Lublin - religia - 18-20 w. 
   Biografie 18-20 w.

10. Ner, Magdalena.
Ścieżka edukacyjna na Cmentarzu Ewangelickim przy ul. Lipowej / 
Magdalena Ner. - Fot. // Informator Luteranów Lubelskich. - Nr 13 (2015), s. 
17-19 
   Rewaloryzacja cmentarza przy ul. Lipowej - dziedzictwa ekumenizmu i 
wielokulturowości.
   Cmentarze
   Ewangelicyzm augsburski 
   Projekt "Rewaloryzacja cmentarza przy ul. Lipowej - dziedzictwa ekumenizmu i 
wielokulturowości" 
   Ścieżki edukacyjne - 21 w. 
   Lublin - cmentarz ewangelicki przy ul. Lipowej

11. Podgórska, Janina. 
Ewangelicy lubelscy / Janina Podgórska // Informator Luteranów Lubelskich. - 
2013, wyd. spec., s. 25-26 
   Ewangelicyzm augsburski 
   Lublin - religia - 18-20 w. 
   Biografie - 18-20 w. 

12. Podpisanie Listu Intencyjnego // Informator Luteranów Lubelskich. - Nr 16 
(2016), s. 13-14 
   Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny "Lublin - miasto zgody religijnej 2017" (Lublin) 

   Ekumenizm - zjazdy i konferencje - projekty 
   Jedność Kościoła 
   Konferencje - projekty - 2017 r. 
   List intencyjny 
   Lublin - religia - 21 w. 
   Lublin - miasto zgody religijnej 2017

13. Schoeneich, Aleksander. 
Kronika Zboru Ewangelickiego Lubelskiego - rok 1915. [Cz. 1]-3 / Aleksander 
Schoeneich // Informator Luteranów Lubelskich. - Nr 13 (2015), s. 5-7 ; Nr 14 
(2015/2016), s. 10-12 ; Nr 15 (2016), s. 8-9 
   Ewangelicyzm augsburski - 1914-1918 r. 
   Lublin (okręg) - religia - 1914-1918 r.

14. Stary cmentarz ewangelicki / [oprac.] Katarzyna Czerlunczakiewicz. - Fot. // 
Informator Luteranów Lubelskich. - Nr 5 (2013), s. 15 
   Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Trójcy (Lublin) 
   Ewangelicyzm augsburski 
   Cmentarze - 18-21 w. 
   Parafia - ewangelicyzm augsburski - 18-21 w. 
   Lublin - religia - 18-21 w.



15. 152 rocznica urodzin ks. Aleksandra Schoeneicha. - Fot. // Informator 
Luteranów Lubelskich. - Nr 2 (2013), s. 12-13 
   Schoeneich, Aleksander (1861-1939) 
   Ewangelicyzm augsburski 
   Kościół ewangelicko-augsburski - 19-20 w. 
   Lublin - religia - 19-20 w. 
   Biografie 19-20 w. 

16. Szafrańska, Jolanta. 
Działalność Diakonijna w Parafii / Jolanta Szafrańska. Cz. 1-2 / aut. Janina 
Podgórska // Informator Luteranów Lubelskich. - Nr 1 (2012/2013), s. 14-15 ; 
Nr 2 (2013), s. 18-19 
   Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Trójcy (Lublin) 
   Ewangelicyzm augsburski 
   Parafia - ewangelicyzm augsburski - 21 w. 
   Lublin - religia - 21 w. 

17. Szafrańska, Jolanta. 
Historia ewangelicyzmu w Lublinie i na Lubelszczyźnie / Jolanta Szafrańska. 
// Informator Luteranów Lubelskich. - 2013, wyd. spec., s. 5-9 
   Ewangelicyzm augsburski 
   Lublin - religia - 16-21 w. 
   Lublin (okręg) - religia - 16-21 w.

18. Szafrańska, Jolanta. 
Nabożeństwo Dziękczynne na Święto Żniw w Kuzawce nad Bugiem - 13 
września 2015 r. / Jolanta Szafrańska. - Fot. // Informator Luteranów 
Lubelskich. - Nr 13 (2015), s. 20-21 
   Święto Żniw (2015 ; Kuzawka) 
   Ewangelicyzm augsburski - imprezy - 2015 r. 
   Kuzawka (woj. lubelskie, pow. Włodawa) - religia - 2015 r.

19. Szafrańska, Jolanta. 
Refleksje w związku z odejściem Księdza Proboszcza / Jolanta Szafrańska. // 
Informator Luteranów Lubelskich. - Nr 3 (2013), s. 14-17 
   Chwastek, Dariusz (1973- ) 
   Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Trójcy (Lublin) 
   Ewangelicyzm augsburski 
   Parafia - ewangelicyzm augsburski - 21 w. 
   Lublin - religia - 21 w.

20. Szafrańska, Jolanta. 
Wspomnienie o pani Edycie Kowalczuk / Jolanta Szafrańska // Informator 
Luteranów Lubelskich. - Nr 15 (2016), s. 3-4 
   Kowalczuk, Edyta (?-2016) 
   Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Trójcy (Lublin) 
   Pracownicy naukowi - 20-21 w. 



   Lublin - szkolnictwo wyższe - 20-21 w. 

21. Szklorz, Jan. 
Sprawozdanie z życia parafialnego za rok 1976 - refleksja / Jan Szklorz ; 
[oprac.] Artur Jakubanis // Informator Luteranów Lubelskich. - Nr 10 
(2014/2015), s. 18-19 
   Ewangelicyzm augsburski 
   Parafia - ewangelicyzm augsburski - 20 w. 
   Lublin - religia - 20 w. 

22. Uljasz, Adrian.
Dr Edward Scholtz (1888-1975) - lekarz z chrześcijańską misją i polski 
patriota. (Cz. 1-2) / Adrian Uljasz // Informator Luteranów Lubelskich. - Nr 7 
(2014), s. 7-10 ; Nr 8 (2014), s. 9-11 
   Scholtz, Edward (1888-1975) 
   Lekarze - 19-20 w. 
   Lublin - służba zdrowia - 19-20 w. 
   Biografie 19-20 w.

23. Zanni-Lewandowska, Natalia. 
Organy - jak to działa? / Natalia Zanni-Lewandowska. - Fot. // Informator 
Luteranów Lubelskich. - Nr 16 (2016), s. 4-7 
   Festiwal Organowy "Ewangelicka 1" (1 ; 2016 ; Lublin) 
   Lublin - muzyka - konkursy i festiwale - 2016 r. 
   Muzyka organowa konkursy i festiwale 2016 r. 
   Ewangelicka 1

24. Zanni-Lewandowska, Natalia. 
Polski duch Reformacji / Natalia Zanni-Lewandowska // Informator 
Luteranów Lubelskich. - Nr 13 (2015), s. 8-11 
   Ewangelicyzm augsburski 
   Lublin (okręg) - religia - 16 w.

25. Zanni-Lewandowska, Natalia. 
Wspólne świętowanie w nadbużańskim filiale / Natalia Zanni-Lewandowska. 
"Posłowie" / M. Ner. - Fot. // Informator Luteranów Lubelskich. - Nr 9 (2014), 
s. 16-18 
   Ewangelicyzm augsburski - imprezy - 2014 r. 
   Kuzawka (woj. lubelskie, pow. Włodawa) - religia - 2014 r.

Opracowała Dorota Wójcik
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Dział 

Bibliografii Lubelszczyzny i Wiedzy o Regionie


