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Zwiastuna wangelickiego
najstarszego czasopisma w Polsce

Zwiastun Ewangelicki to czasopismo o największym zasięgu i największym nakładzie w środowisku protestanckim. Od 1992 roku redakcja mieści się w Bielsku-Białej na Bielskim Syjonie – ewangelickim
kwartale miasta, który powstał w 1782 roku. W Budynku Augustana ma swoją siedzibę Wydawnictwo
Augustana, które jest wydawcą „Zwiastuna Ewangelickiego” oraz kościelna Drukarnia Augustana.
Za swoją misję i zadanie redakcja uważa wzmacAUGUSTANA – pochodzi od słowa Augusta, czyli łacińskiej nazwy Aunianie tożsamości wyznaniowej i łączenie ewangelików
gsburga (Niemcy), gdzie w 1530 r. Filip Melanchton przedstawił przed
w Kościele diaspory (rozproszenia). Co dwa tygodnie
cesarzem Karolem V pismo, które stało się pierwszym wyznaniem wiaprezentowane są artykuły, które budują wiarę, nadziery Reformacji. Od tego miasta przyjęto nazywać to dzieło po łacinie
ję i miłość oraz informują o wydarzeniach w kraju i za
Confesio Augustana – Wyznanie augsburskie.
granicą.
Czasopismo ma prenumeratorów w całym kraju, najwięcej na Śląsku Cieszyńskim, gdzie mieszka
większość luteran w Polsce. Posiada również wiernych czytelników w innych krajach Europy, a także
w Australii oraz Ameryce Północnej. Poza wydaniem papierowym „Zwiastun Ewangelicki” dostępny jest
także od kilku lat na www.zwiastun.pl.

na świat
Ewangelickie spojrzenie

C ZAS ZE SŁOWEM BOŻYM
 krótkie rozważania biblijne. Ich lekturę w
domowym zaciszu polecamy szczególnie tym,
którzy nie mogą uczestniczyć w niedzielnym nabożeństwie.
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z Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Polsce.
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Przed dziesięcioma laty, w 140. rocznicę powstania pisma utworzona została Nagroda
im. ks. Leopolda Otto. Przyznawana jest ona corocznie jako hołd złożony założycielowi
czasopisma. Jest przypomnieniem zasłużonej postaci polskiego luteranizmu, która nową
drogą poprowadziła Kościół ewangelicki w Polsce.
Kapituła nagrody pragnie w ten sposób przypomnieć tę wielką osobowość i jednocześnie docenić współczesne dokonania osób, które w swym zaangażowaniu podążyły śladami ks. Leopolda Otto. Laureatów poprzednich edycji można poznać na: www.zwiastun.pl,
zakładka: Nagroda im. ks. Leopolda Otto.
W roku 2013, w XI edycji nagrody uhonorowani zostali Jerzy Buzek i Jerzy Pilch.
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najstarszego czasopisma w Polsce

Okładki wybranych numerów z rocznika 2012

15 stycznia 1863 – w Warszawie ukazał się pierwszy numer

16-stronicowego czasopisma w języku polskim dla ewangelików.
Redaktor naczelny ks. Leopold Otto założył „Zwiastun Ewangeliczny”, aby zapoznawać czytelników z „przeszłością i teraźniejszością Kościoła ewangelickiego w Polsce”. Był on autorem
większości artykułów, zamieszczał też relacje z wydarzeń przysyłane z parafii. Zaczął wydawać czasopismo w języku polskim,
„bo miłując niebieską ojczyzną, (...) mamy obowiązki wielkie
i względem ziemskiej ojczyzny naszej”. Pismo ukazywało się
nakładem ewangelickiej firmy księgarskiej Gebethnera i Wolffa.

1867-1875 – „Zwiastun Ewangeliczny” ukazuje się w Cieszynie,
gdyż ks. L. Otto z powodu swojego zaangażowania patriotycznego musiał opuścić Warszawę i przenieść się do innego państwa: Austro-Węgier.
1876-1882 – pismo ponownie przenosi się do Warszawy, gdzie

ks. L. Otto zostaje wybrany proboszczem.

1946-1952 – w Bytomiu ks. Henryk Wegener-Wojnowski, wnuk

biskupa J. Burschego, wznawia wydawanie ewangelickiego
czasopisma. Przejściowo przyjmuje ono tytuł „Strażnica Ewangeliczna”, lecz nawiązuje do linii programowej przedwojennego
„Zwiastuna Ewangelicznego”.

1952 – pismo redaguje ks. Waldemar Preiss w Bydgoszczy.
1953-1992 – od kwietnia 1953 roku periodyk wraca do Warsza-

wy. Redaktorami naczelnymi w tym okresie są: Henryk Wencel,
bp Karol Kotula, diakon Irena Heinze, ks. Tadeusz Wojak, diakon
Ewa Otello-Wiśniewska.

1961 – pismo wraca do tytułu „Zwiastun”, o czym w konkursie
zadecydowali czytelnicy.

1992 – od kwietnia „Zwiastun” wydawany jest w Bielsku-Białej.
Od 1993 roku redaktorem naczelnym jest ks. Jerzy Below.
2000 – pismo ukazuje się w zmienionej szacie graficznej

1898-1939 – w czerwcu 1898 roku redaktorem naczelnym zo-

staje ks. Juliusz Bursche. Redakcja do 1939 roku mieści się
w Warszawie, a pismo ma kolejno trzech innych redaktorów naczelnych. Przerwa w wydawaniu czasopisma następuje w czasie
obu wojen światowych.

i z rozszerzonym tytułem: „Zwiastun Ewangelicki”. Odwołując się
do „Zwiastuna Ewangelicznego” ks. L. Otto, redakcja napisała:
„Dziś słowo ewangeliczny zmieniło częściowo swoje znaczenie
(…) we współczesnej polszczyźnie lepiej nasze pochodzenie,
nasze cele i działania określa słowo ewangelicki”.

dodatek dla dzieci
Pierwszy numer ukazał się w 1947 roku jako dodatek
do „Strażnicy Ewangelicznej”. Redaktorami pisma
byli kolejno: ks. Henryk Wegner-Wojnowski, ks. Otton Krenz, ks. Jan Karpecki, diakon
Helena Gajdacz, diakon Urszula Śliwka. Obecnie redaguje je diakon Joanna Sikora.
Od lat dziewięćdziesiątych pismo ukazuje się w kolorze. W przystępny sposób porusza
tematy związane z codziennym życiem dzieci oraz ich wiarą. Najmłodsi mogą w nim znaleźć
m.in.: opowiadania i historie o tematyce religijnej oraz rebusy, łamigłówki i krzyżówki.

WYDAWNICTWO

pl. ks. Marcina Lutra 3, 43-300 Bielsko-Biała
tel./fax 33 815 04 32
e-mail: wydawnictwo@augustana.pl

www.augustana.pl
www.zwiastun.pl
www.ksiegarnia.augustana.pl

