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UCHWAŁA  
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia ……………………… 
w spawie upamiętnienia 500-lecia Reformacji  

 
 

W roku jubileuszu 500-lecia Reformacji Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pragnie 

uhonorować ruch, który współkształtował oblicze religijne i kulturowe Europy, której 

integralną częścią była i jest Rzeczpospolita. Ta rocznica jest znakomitą okazją do 

wyrażenia szacunku i wdzięczności dla polskich protestantów za ich wkład w rozwój 

naszego  państwa, a w szczególności jego kultury, języka, tradycji oraz duchowego 

oblicza.  

Dzieje polskiej Reformacji, to jeden z najciekawszych okresów naszej narodowej 

historii dzięki ich wybitnym przedstawicielom i roli jaką odgrywali na przestrzeni 

minionych pięciu wieków. To także okazja do przypomnienia roli jaką wierni wspólnot 

protestanckich odgrywali poprzez wpływ na politykę i kulturę, zwłaszcza w wieku XVI, 

ale również w okresie II Rzeczpospolitej, a także po odzyskaniu wolności w 1989 roku.  

Dziś wszystkim protestantom wyrażamy należny szacunek i wdzięczność za ich 

wkład w rozwój Polski, zarówno jej potencjału kulturowego oraz ekonomicznego, jak 

i oblicza duchowego. To polscy protestanci inspirowali sobie współczesnych 

pragnieniem odnowy życia duchowego i praktykowania takiej postaci chrześcijaństwa, 

które znalazłoby bezpośrednie oparcie w Piśmie Świętym. Nie zapominając o swojej 

ziemskiej ojczyźnie byli jej wiernymi synami i córkami, a na Śląsku Cieszyńskim  

i Mazurach odegrali decydującą rolę w podtrzymaniu polskiego ducha. Promowali 

czytelnictwo i byli zwolennikami powszechnej edukacji, inspirowali nowe prądy 

kulturowe i rozwój ekonomiczny kraju.  

Dziś w 500-lecie Reformacji chcemy wspomnieć choćby niektórych z nich: 

wybitnego poetę Mikołaja Reja, lingwistę Samuela Bogumiła Lindego, przedsiębiorcę 

Emila Wedla, generałów i obrońców ojczyzny: Józefa Sowińskiego, Juliusza Rómmla  

i Władysława Andersa, działacza niepodległościowego dr Jana Michejdę, aż po 

zasłużonych działaczy publicznych z najnowszej historii Polski, których wybitną postacią 

pozostaje premier Jerzy Buzek. 

Dobrze zasłużyli się w naszej pamięci i narodowej tradycji. 

 

 



Uzasadnienie 

 

W dniu 31 października 2017 roku upłynie dokładnie 500 lat odkąd augustianin 

Marcin Luter przybił na drzwiach kościoła w Wittenberdze 95 swoich tez, w których 

umieścił propozycje uzdrowienia sytuacji wewnętrznej w Kościele. Wydarzenie to jest 

powszechnie uważane za początek reformacji – ruchu religijno-społecznego mającego 

na celu odnowę chrześcijaństwa. 

Reformacja wywarła znaczący wpływ na cywilizację europejską na wielu 

płaszczyznach. Przyczyniła się znacznie do rozkwitu kultur narodowych, a zwłaszcza 

literatury, chociażby poprzez tłumaczenie Biblii, którą zaczęto publikować w językach 

narodowych. Równie istotny wpływ Reformacja wywarła na stosunki gospodarczo-

społeczne w całej Europie. Ożywczo wpłynęła również na Kościół katolicki, czego 

wyrazem są postanowienia zwołanego w odpowiedzi na postulaty Reformacji Soboru 

Trydenckiego, które jest powszechnie uznawany za jeden z najważniejszych soborów 

w historii Kościoła katolickiego. 

Również w Polsce Reformacja niezaprzeczalnie odcisnęła swój wpływ na kulturę, 

edukację, gospodarkę i politykę. Polska w okresie Reformacji była państwem tolerancji 

religijnej, ojczyzną dla osób różnych wyznań, religii i narodowości. Reformacja w Polsce 

była również zagwarantowana przepisami prawnymi. Należy wspomnieć Zgodę 

Sandomierską z 1570 roku – porozumienie, którym uzgodniono zasady współdziałania 

pomiędzy wyznaniami reformowanymi w I Rzeczypospolitej: luteranami, kalwinami 

oraz braćmi czeskim, czy też Konfederację warszawską – podjętą na sejmie 

konwokacyjnym w 1573 roku uchwałę gwarantującą bezwarunkowy i wieczny pokój 

między wszystkimi różniącymi się w wierze, uznawaną za początek gwarantowanej 

prawnie tolerancji religijnej. 

Na przestrzeni ostatnich pięciu wieków ewangelicy stanowili znaczną część 

polskiego społeczeństwa i odgrywali w nim istotna rolę kształtując oblicze 

Rzeczypospolitej. Przypadająca w 2017 roku pięćsetna rocznica Reformacji to wielkie 

święto wszystkich środowisk protestanckich w naszym kraju. Upamiętniając tę rocznicę 

okolicznościową uchwałą Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyrazi uznanie dla wkładu 

tych środowisk w rozwój kultury, nauki, oświaty i gospodarki oraz zachowanie 

niepodległości naszej wspólnej Ojczyzny, nawiązując w ten sposób do panującego  

w Polsce od wieków ducha tolerancji religijnej oraz tradycji wolnościowej  

i niepodległościowej. 


