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Nasza historia – zaproszenie do współtworzenia wirtualnej dokumentacji dziedzictwa 
ewangelickiego w Polsce 

 
Z okazji tegorocznego Święta Reformacji, mając w perspektywie jubileusz 500-lecia, oddajemy 
w Państwa ręce aplikację "Nasza Historia", którą znajdziecie na stronie: www.luter2017.pl. 

Po wejściu do aplikacji możecie znaleźć zdjęcia i opisy dziedzictwa ewangelicyzmu w Polsce.  Kościoły, 
kaplice, szkoły, domy dziecka i opieki, diakonaty, plebanie, budynki fundacji i stowarzyszeń, 
cmentarze, fabryki i wiele innych obiektów, a przede wszystkim notatki o postaciach ewangelików 
świadczą o tym jak wielki wkład wnieśli ewangelicy w kształtowanie  i wzmacnianie lokalnej 
społeczności. Przez aktywność społeczną, pracę dla swojego środowiska, luteranie mieli niezwykły 
wpływ na rozwój  lokalny Polski i jej prestiżu w świecie, także wtedy, gdy Polski nie było na mapie 
Europy. 

Aplikacja jest niezwykłym narzędziem. Chcemy Was zachęcić do jej aktywnego współtworzenia. Nikt 
nie jest w stanie w pojedynkę czy nawet w zespole opisać wszystkie miejsca czy postaci związane 
z naszym wyznaniem. Natomiast wszyscy razem jesteśmy możemy stworzyć niezwykle dzieło 
dokumentujące nasze dziedzictwo. 

Dlatego nie tylko zachęcam do wchodzenia i oglądania, ale proszę, abyście sami tworzyli nowe wpisy 
oraz zachęcali do tego Waszych znajomych, regionalistów, fascynatów historii i organizacje 
pozarządowe, które bezinteresownie przypominają o ewangelikach w miejscach, w których już dawno 
nie ma ewangelickich parafii. Aby włączyć się w nasze przedsięwzięcie potrzebne jest zarejestrowanie 
i zalogowanie się. Każdy wpis, co jest oczywiste, będzie akceptowany przez redakcję aplikacji.    

Jestem pewny, że w roku 2017 ze zdumieniem i jeszcze większą dumą, będziemy korzystali z "Naszej 
Historii", która nie tylko poszerzy naszą wiedzę, ale pozwoli też wskazywać innym na znaczenie, jakie 
miało dla społeczeństwa ciche, solidne i odpowiedzialne działanie naszych przodków.  Być może dzięki 
naszym wspólnym działaniom łatwiej będzie zrozumieć i dostrzec, że także mniejszość ma ogromne 
możliwości i szanse na realne kształtowanie życia całego społeczeństwa. 

W tym miejscu chcę podziękować wszystkim, którzy włożyli wiele wysiłku w przygotowanie aplikacji 
i tworzenie pierwszych wpisów. Już teraz dziękuję Wam za podjęcie wyzwania i wspólne tworzenie 
"Naszej Historii". 
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