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500-LECIE REFORMACJI
PROPOZYCJE POMYS£ÓW DOTYCZ¥CYCH
JUBILEUSZU W ROKU 2017
dr Pawe³ Leszczyñski
ragnê przedstawiæ katalog swoich propozycji zwi¹zanych z obchodami 500-lecia
Reformacji, maj¹c na wzglêdzie fakt, i¿ wiele przedsiêwziêæ trzeba rozpisaæ na
lata, jakie dziel¹ nas od jubileuszu. B³êdem by³oby koncentrowanie wiêkszoœci
wydarzeñ tylko w roku 2017. Jest czas, by we wszystkich strukturach Koœcio³a
Ewangelicko-Augsburskiego rozpocz¹æ dyskusjê na ten temat. Maj¹c honor
reprezentowania Diecezji Wroc³awskiej w naszym koœcielnym Komitecie Obchodów,
chcia³bym zachêciæ wszystkich zainteresowanych t¹ wa¿n¹ dla naszej to¿samoœci
dat¹, zarówno do przedk³adania w³asnych propozycji, jak i nadania im konkretnych
ram organizacyjnych na swoim terenie. Niektóre z poni¿szych pomys³ów maj¹ wymiar "centralny", inne lokalny, a jeszcze inne dotycz¹ wszystkich poziomów.

P

1. Oprócz zaanga¿owania naszych struktur koœcielnych w kwestie organizacyjne
i koncepcyjne, wa¿ne jest w³¹czenie do prac tak¿e Polskiego Towarzystwa
Ewangelickiego, Mazurskiego Towarzystwa Ewangelickiego, Stowarzyszenia
Przedsiêbiorców Ewangelickich, Polskiego Towarzystwa Badañ nad Reformacj¹,
a tak¿e wspó³praca z oddzia³ami Polskiego Towarzystwa Historycznego. W odniesieniu do tego ostatniego, dwóch prezesów oddzia³ów jest luteranami (w oddziale
toruñskim - dr Jaros³aw K³aczków, a w oddziale gorzowskim - pisz¹cy te s³owa).
Naturalnie w polu widzenia powinien byæ udzia³ - stosownie do profilu dzia³ania instytucji takich jak Diakonia, Centrum Misji i Ewangelizacji czy Ewangelickie
Duszpasterstwo Wojskowe.
2. Niektóre wydarzenia mo¿na organizowaæ w wê¿szej i szerszej formule ekumenicznej, np. Klubów Inteligencji Katolickiej. Z potencja³em naszego poselstwa
musimy wychodziæ na zewn¹trz, nie mo¿emy "zasklepiaæ siê" w obrêbie naszych
ogniw eklezjalnych. Pomocny mo¿e byæ te¿ Instytut Ekumeniczny KUL.
3. Ka¿da z naszych parafii dysponuje okreœlonym potencja³em, który warto wykorzystaæ do organizacji wielorakich dzia³añ ukazuj¹cych przes³anie Roku Jubileuszowego dla naszego otoczenia.
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4. Naturalnym partnerem w organizacji wielu uroczystoœci wpisuj¹cych siê w kontekst 500-lecia Reformacji s¹ szko³y wy¿sze i œrodowisko akademickie, szko³y gimnazjalne i ponadgimnazjalne, placówki kultury i sztuki, lokalne stowarzyszenia mi³oœników poszczególnych miejscowoœci. Warto zainteresowaæ siê tam gdzie, bêdzie mo¿liwa wspó³praca z nami w tworzeniu wspólnych projektów, na które mo¿na uzyskaæ
dofinansowanie z funduszy unijnych, czy te¿ np. euroregionalnych. Nie mo¿na
zapomnieæ o mo¿liwoœci finansowania pewnych pomys³ów z funduszy Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz jednostek samorz¹du terytorialnego. Du¿¹
rolê do odegrania maj¹ nasze ewangelickie szko³y.
5. Nale¿y podj¹æ, wspólnie z Koœcio³em Ewangelicko-Reformowanym, starania
zmierzaj¹ce do zorganizowania (byæ mo¿e cyklicznego) Konkursu Wiedzy
o Reformacji, obejmuj¹cego swoim zakresem przedmiotowym nie tylko wiedzê
o Reformacji w Europie, ale tak¿e w Polsce i o polskich reformatorach religijnych.
Konkurs ten cieszy³by siê statusem zbli¿onym do olimpiad przedmiotowych, tak jak
to dzisiaj siê dzieje w odniesieniu do np. Konkursu Wiedzy o NATO, czy konkursu
o Losach Orê¿a Polskiego. Merytoryczn¹ pieczê nad postulowanym Konkursem
Wiedzy o Reformacji mog³yby obj¹æ np. Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk,
Chrzeœcijañska Akademia Teologiczna oraz Polskie Towarzystwo Historyczne.
Konkurs odbywa³by siê pod patronatem Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów,
Marsza³ka Sejmu i Senatu. Konkurs móg³by przebiegaæ dwuetapowo (okrêg, szczebel
centralny) albo trójetapowo (eliminacje miêdzyszkolne, okrêgowe, centralne). Jego
laureatom i finalistom przys³ugiwa³yby uprawnienia analogiczne jak w odniesieniu
do innych zbli¿onych profilem konkursów, co oczywiœcie musi wynikaæ z powszechnie
obowi¹zuj¹cych aktów prawnych dotycz¹cych materii oœwiatowej.
6. Warto przemyœleæ pomys³ opracowania pakietów edukacyjnych dotycz¹cych
Reformacji XVI wieku dla uczniów gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych. Koœció³
nasz dysponuje wieloma ekspertami w tej mierze. Ich wydanie mo¿na by sfinansowaæ
np. ze œrodków Fundacji Batorego, Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga,
Fundacji Forda, Polsko - Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci, Fundacji "Edukacja dla
Demokracji", Fundacji Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej. Na marginesie - wiemy, i¿
przekaz dotycz¹cy Reformacji w podrêcznikach szkolnych nie zawsze jest zobiektywizowany. Pamiêtaæ nale¿y o wspó³pracy m.in. z Centralnym Oœrodkiem Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli czy te¿ Wojewódzkimi Oœrodkami Metodycznymi.
7. S¹ szko³y, których nauczyciele zapraszaj¹ naszych duchownych na lekcje historii
celem prezentacji historycznych aspektów dzie³a Reformacji. To bardzo istotna forma
przekazu i dlatego parafie z w³asnej inicjatywy - tam, gdzie to mo¿liwe - powinny
inspirowaæ takie kontakty.
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8. Oczywiœcie wa¿na jest finansowa strona projektowanych poczynañ. Ma to
zwi¹zek równie¿ z opracowaniem planu wydawniczego publikacji, które bêd¹ wpisywa³y siê w kontekst Roku Jubileuszowego i bêd¹ opatrzone w jego logo. Publikacje
te mog³yby siê ukazywaæ nie tylko w roku 2017, ale w ramach pewnego cyklu
równie¿ kilka lat przed t¹ dat¹. Trzeba tu uwzglêdniæ tak¿e koszty t³umaczeñ opracowañ niemiecko- tudzie¿ anglojêzycznych. Pisz¹cy te s³owa przedstawi³ przewodnicz¹cemu Komitetu Obchodów ks. Marcinowi Brzósce trzy propozycje, które wymaga³yby przedyskutowania pod k¹tem realizacji. Ponadto z racji mojego prawniczego
wykszta³cenia i publikacji m.in. z zakresu prawa wyznaniowego, proponujê podj¹æ
siê przygotowania na rok 2014 (dwudziestolecie uchwalenia ustawy o KE-A) pierwszego komentarza do ustawy z 13 maja 1994 r. o stosunku Pañstwa do Koœcio³a
Ewangelicko - Augsburskiego w RP. W tym zakresie prowadzê od lat stosowne badania, a publikacja ta jest potrzebna m.in. ze wzglêdu na wystêpuj¹ce tu i ówdzie problemy naszych Parafii z organami stosuj¹cymi prawo, w ró¿nych zreszt¹ obszarach.
9. W 2017 r. - nie licz¹c lat poprzedzaj¹cych - w ka¿dej z naszych diecezji powinny odbyæ siê minimum dwie konferencje naukowe (m.in. w oœrodkach uniwersyteckich) poœwiêcone ró¿nym aspektom Reformacji, co w warstwie prezentacyjnej
mog³oby siê prze³o¿yæ na ró¿ne modu³y zwi¹zane z kierunkami kszta³cenia, np. historia, historia sztuki, prawo (m.in. wp³yw Reformacji na wolnoœæ sumienia, s³owa,
badañ naukowych), pedagogika, filozofia, kulturoznawstwo, socjologia religii, teologia (w tym aspekty ekumeniczne), politologia, filologia polska, germanistyka.
Konferencje te powinny przyczyniæ siê do wytworzenia pewnej wartoœci dodanej, np.
w postaci publikacji ukazuj¹cych pluralizm religijny miejscowoœci, czy te¿ podniesienie ogólnego poziomu wiedzy o Reformacji, w tym jej implikacjach na wiele dziedzin
nie tylko XVI-wiecznego ¿ycia.
10. Nieodzowne jest opracowanie programu inicjatyw medialnych promuj¹cych
500-lecie Reformacji; ju¿ funkcjonuj¹ temu poœwiêcone strony internetowe. Wa¿nym
kana³em komunikacyjnym bêdzie telewizja publiczna (Redakcja Programów
Ekumenicznych, ale te¿ oddzia³y regionalne TVP) i komercyjna (np. w ramach TVN "Religia.tv"). Nale¿y na rok 2017 rozwa¿yæ emisjê reklamy pod roboczym has³em
"Luteranizm: 500 lat aktualnej oferty" - najlepiej w tzw. prime time. Jednak¿e trzeba mieæ œwiadomoœæ dynamicznych przekszta³ceñ technologicznych tej bran¿y
w kierunku telewizji cyfrowej, st¹d propozycja ta dotyczy stanu "na dziœ" - czyli roku
2009. Nie mo¿na tu pomijaæ stacji radiowych, m.in. CCM.
11. Celowa by³aby emisja w TVP POLONIA reporta¿u (albo ich cyklu) o polonijnych
œrodowiskach luterañskich w krajach bliskich i dalekich.
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12. Rozwa¿enia wymaga powo³anie "Ambasadorów 500-lecia Reformacji
w Polsce", a zatem osobistoœci, które by³yby w pewnym sensie "twarzami" Jubileuszu
w polskim spo³eczeñstwie. Oto proponowana lista nazwisk polskich luteran o wysokim wskaŸniku rozpoznawalnoœci: Adam Ma³ysz, Jerzy Buzek, Jerzy Plich. ¯ywiê
przekonanie, i¿ ta lista do 2017 r. ulegnie wyd³u¿eniu.
13. Z okazji 500-lecia Reformacji warto odpowiednio wczeœniej podj¹æ wysi³ek
sk³onienia Sejmu RP do uhonorowania tej rocznicy okolicznoœciow¹ uchwa³¹. Mo¿na
podj¹æ próbê nadania 500-leciu wyst¹pienia ks. Marcina Lutra - na gruncie polskim
- "Roku Wolnoœci Sumienia". Pomys³ ten mog³aby wesprzeæ Amnesty International,
tym bardziej, ¿e w 2017 r. przypadnie czterdziesta rocznica ratyfikacji przez Polskê
Paktów Praw Cz³owieka ONZ.
14. Stanowiska jubileuszowe na uroczystym posiedzeniu (byæ mo¿e wyjazdowym
np. w Cieszynie, Toruniu, Wroc³awiu, Gdañsku) mog³yby w 2017 r. przyj¹æ, razem albo
oddzielnie, sejmowe i senackie komisje w³aœciwe w sprawach edukacji i kultury,
w kontekœcie znaczenia Reformacji dla m.in. rozwoju tych dziedzin, niezale¿nie od
starañ o uchwa³ê Sejmu.
15. W 2017 r. w gmachu parlamentu mo¿na zorganizowaæ okolicznoœciow¹ wystawê poœwiêcon¹ tak¿e polskim akcentom dzie³a Reformacji. Nastêpnie we
wspó³pracy z eurodeputowanymi m.in. z Niemiec, mo¿na w³¹czyæ tê czêœæ do wiêkszej ekspozycji poœwiêconej 500 - leciu Reformacji w Europie - w gmachu Parlamentu
Europejskiego w Strasburgu i pod patronatem jego przewodnicz¹cego.
16. Wiele przedsiêwziêæ zwi¹zanych z Jubileuszem 2017 r. mo¿na próbowaæ organizowaæ razem z naszymi parafiami partnerskimi, w³¹cznie z wykorzystaniem œrodków z unijnych programów "Youth in Action" (M³odzie¿ w Dzia³aniu), czy "Citizens
for Europe" (Obywatele dla Europy), ale tak¿e euroregionalnych (z puli tzw. miêkkich projektów) np. euroregionów "Pomerania", "Pro Europa Viadrina", "Sprewa Nysa - Bóbr", "Œl¹sk Cieszyñski", jak równie¿ Miêdzynarodowego Funduszu
Wyszechradzkiego, Fundacji Krzy¿owa tudzie¿ Jugendwerku.
Jest oczywiste, ¿e Rok Jubileuszu Reformacji przyniesie wiele okolicznoœciowych
nabo¿eñstw. Bêdzie okazj¹ do rozlicznych imprez tak¿e o charakterze np. sportowym
czy muzycznym. Dobrze jest zatem mieæ œwiadomoœæ potrzeby dyskusji nad wszystkimi aspektami tego œwiêta oraz tego, ¿e sprawy tej nie mo¿na odk³adaæ na pojutrze.
Bo, jak wiadomo - tempus fugit.
dr Pawe³ Leszczyñski
Parafia Ewangelicko-Augsburska Œw. Trójcy w Gorzowie Wlkp.
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