CENTRUM KULTURY PROTESTANCKIEJ

Nowa instytucja
parafialna

Powołanie Centrum Kultury Protestanckiej

I

nstytucja mająca się zajmować promowaniem szeroko pojętej kultury protestanckiej na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska, została formalnie powołana
przez Radę Parafialną naszej parafii.
Uchwałę podjęto jednogłośnie na posiedzeniu 27 października br., a tymczasowym koordynatorem projektu został ks.
Marcin Orawski.
Projekt Centrum Kultury
Protestanckiej pragnie wykorzystać niepowtarzalną szansę
i potencjał, który wynika z umiejscowienia na terenie wrocławskiej Dzielnicy Wzajemnego
Szacunku. Główne cele planowanej działalności to m.in.:
umacnianie kultury chrześcijańskiej we współczesnym społeczeństwie oraz popularyzacja
dziedzictwa kulturowego protestantyzmu we Wrocławiu i na
Dolnym Śląsku, w szerokim
aspekcie dialogu ekumenicznego. - Chcemy, by w tym szczególnym miejscu na mapie
Wrocławia mogło powstać otwarte forum
wymiany myśli, poglądów, szukania odpowiedzi na pytania współczesnego człowieka – mówi ks. Marcin Orawski.
Dla realizacji postawionych celów planowane jest zorganizowanie przede
wszystkim działalności edukacyjnej i kulturalnej. Jedną z ważniejszych idei jest
prowadzenie tzw. turystyki edukacyjnej
dla zorganizowanych grup, głównie
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z Polski, Niemiec, Szwecji, USA i Ukrainy. Mógłby to być unikalny projekt
w skali naszego rejonu, zakładający stworzenie oferty gotowych scenariuszy edukacyjnych, przewidujących szkolenie
w formie kilku- lub kilkunastodniowych
kursokonferencji, połączonych z wycieczką studyjną do miejsc, których dotyczy
tematyka danego projektu.

Scenariusze obejmowałyby możliwość
wzięcia udziału m.in. w następujących
projektach edukacyjnych: Holokaust i II
Wojna Światowa (zwiedzanie m.in. obozów zagłady Auschwitz-Birkenau i Gross
Rosen, podziemnych miast Gór Sowich
itd), Wybitni wrocławscy chrześcijanie:
Dietrich Bonhoeffer, Friedrich Schleiermacher, Edyta Stein, Katharina Staritz, Angelus Silesius itd.), Wrocławska
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tradycja tolerancji i wielokulturowości,
Sytuacja społeczna i prawna kościołów
współczesnej Europy, Relacje polsko-niemieckie,Chrześcijańska tożsamość postkomunistyczna, Husytyzm i wczesna Reformacja na Dolnym Śląsku.
Drugą płaszczyzną działalności, która
jest już realizowana w parafii, byłaby szeroka edukacja dzieci i młodzieży, w tym:
organizowanie edukacyjnych spacerów
po Dzielnicy Wzajemnego Szacunku, spo-

tkania z duchownymi różnych wyznań
i religii, edukacyjne wędrówki pt. „Protestancki Wrocław” oraz „Wrocław wielokulturowy” itp.
CKP to również oferta edukacyjna dla
dorosłych. Planuje się m.in. prowadzenie
projektów typu 50+ mających zapobiegać
wykluczeniu społecznemu osób w wieku
przedemerytalnym i emerytalnym. Na
początku planuje się rozwijanie takich idei,
jak Akademia III Wieku oraz Internet dla
Seniora, czyli nauka posługiwania się
współczesnymi środkami komunikacji
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informatycznej, dokonywanie zakupów
przez internet, komunikatory - kontakt
z bliskimi, załatwianie spraw urzędowych
bez wychodzenia z domu itp.
Działalność kulturalna Centrum, przynajmniej w początkowej fazie, będzie się
opierać na rozwijaniu projektów, które już
są realizowane. A są to: coroczny Festiwal
Kultury Protestanckiej (maj), coroczne Dni
Reformacji (koniec października), współorganizacja Tygodnia Modlitw o Jedność
Chrześcijan, koncerty: m.in.
Wieczory Organowe u Bożej
Opatrzności, Spotkania z Muzyką Adwentową i in.
Ważną dziedziną działalności Centrum ma być polityka informacyjna. W planie
jest stworzenie stałego Punktu Informacji Turystycznej,
koordynującego m.in. Spacery Edukacyjne po Dzielnicy
Wzajemnego Szacunku i
zwiedzanie Wrocławia.
W ramach punktu informacyjnego mogłaby funkcjonować także Księgarnia
Ekume-niczna
oferująca
książki oraz publikacje protestanckie, ka-tolickie, prawosławne i judaistyczne.
- Mam wielką nadzieję, że Centrum
Kultury Protestanckiej, będzie mogło
z czasem stać się znaczącą instytucją
edukacyjną i kulturalną we Wrocławiu –
mówi ks. Marcin Orawski. – Jestem
przekonany, że jako ewangelicy mamy
wiele do zaoferowaniu współczesnemu
społeczeństwu, nie tylko odwołując się do
historycznego dziedzictwa protestantyzmu, ale także budując płaszczyznę dialogu o człowieku, etyce i religii we współczesnym świecie – dodaje.
mo.
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