
 

PROGRAM SEKCJI  

SEKCJA I  

DZIEDZICTWO KULTUROWE REFORMACJI 

  

Koordynator: prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk  

15 WRZEŚNIA 2017, PIĄTEK /15th SEPTEMBER 2017, 

FRIDAY  

 

Miejsce/Venue: Centrum Dialogu, Aula, godz. 12-14  

 

Zakres tematyczny:  
Sekcja na temat dziedzictwa kulturowego reformacji w perspektywie polskiej i europejskiej 

związana jest z 500-letnią rocznicą wystąpienia Marcina Lutra. Jej celem jest ujęcie w sposób 

syntetyzujący (niediachroniczny) najważniejszych osiągnięć Reformacji i prześledzenie 

procesów historycznych w Polsce i Europie, na które ona w sposób istotny miała wpływ.  

 

Miejsce obrad: 15 Września 2017, Centrum Dialogu, Aula, godz. 12-14  

 

Program sekcji/Workshops Programme:  

 

 

12:00-12:15 Dr Piotr Czarnecki - Europejskie drogi do Reformacji (prereformacja)/ 

European ways to Reformation (pre-reformation) 

 

12:15-12:30 Dr hab. Rafał Leszczyński - Reformacja helwecka jako powrót do źródeł 

teologii chrześci-jańskiej/The Helvetic Reformation as a return to the sources of Christian 

theology  

 

12:30-12:45 Prof. dr hab. Rafał Łętocha - Polityczne dziedzictwo Reformacji  

 

12:45-13:00 Dr hab. Paweł Plichta - Pamięć społeczna o Reformacji w Polsce na przestrzeni 

wieków  

 

13:00-13:15 Dr hab. Rajmund Pietkiewicz - Znaczenie protestantyzmu dla powstania i 

rozwoju polskiego edytorstwa biblijnego/The significance of Protestantism for the inception 

and development of Polish biblical editing  

 

13:15-13:30 Dr Tadeusz Sznajderski - Maxa Webera uwagi o etyce protestantyzmu /Max 

Weber's Re-marks about Protestant's Ethics  

 



13:30-13:45 Dr hab. Henryk Machoń, prof. PO - Mowy o religii F. Schleiermachera jako 

manifest kontynuacji Re-formacji/Schleiermacher’s On Religion as a manifesto of continuity 

of the Reformation 

 

13:45-14:00 Dr hab. Wojciech Gajewski - Geografia i demografia eklezjalnych wspólnot 

protestanckich/ Geography and demography of Protestant ecclesial communities  

14:00-14:15 Dyskusja 

 

UWAGA! 

Po zakończeniu obrad, o godz. 14:15, będzie miała miejsce promocja książki pt. Dziedzictwo 

kulturowe Reformacji w perspektywie polskiej i europejskiej: w 500-lecie wystąpienia 

Marcina Lutra, Wydział Filozoficzny UJ, Wydział Historyczny UG, Wydział Teologiczny 

UMK; red. K. Pilarczyk, współpraca W. Gajewski, Kraków: Wydawnictwo Antykwa, 2017, 

292 ss.  

 

Praca zbiorowa została napisana przez zespół złożony z dwunastu uczonych z takich 

uczelni, jak: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w 

Warszawie, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Papieski 



Wydział Teologiczny we Wrocławiu. W sposób syntezujący przedstawia ona najważniejsze 

osiągnięcia Reformacji i próbuje prześledzić procesy historyczne w Polsce i w Europie, na 

które miała ona w sposób istotny wpływ. Jednocześnie zamiarem jej autorów było 

upamiętnienie pięćsetnej rocznicy wystąpienia Marcina Lutra w Wittenberdze z 

dziewięćdziesięcioma pięcioma tezami, który to akt traktuje się jako symboliczny początek 

wielkiego ruchu protestanckiego. Rocznica stała się zarazem okazją do głębszego namysłu 

nad wpływem Reformacji na naszą przeszłość, współczesność i wytyczeniem kierunku życia 

religijnego, intelektualnego i społecznego na przyszłość. Prowadzili go autorzy na łamach 

książki oraz uczynią to również na V Międzynarodowym Kongresie Religioznawczym w 

Toruniu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w dniach 14-16 września 2017 roku, na 

którym ich praca będzie prezentowana. Mając świadomość tego, że żyjemy w epoce dialogu 

kulturowego, międzykonfesyjnego i międzyreligijnego, w której sam dialog stał się 

imperatywem działania współczesnych Kościołów i religii, z tej perspektywy zespół autorów 

patrzył na Reformację i drogę, jaką odbyliśmy w ocenie tego wielkiego ruchu. Skłoniło to ich 

do tego, aby nie zachęcać do formułowania, eksponowania lub podsycania dalszych oskarżeń, 

lecz  spojrzenia z nadzieją w przyszłość, szukając tego, co jednoczy. Jeżeli tą książką 

rozbudzone zostaną  zainteresowania Reformacją i jej dziedzictwem, w którym w jakiejś 

mierze sami uczestniczymy,  być może przyczyni się ona do wskazania „złotego środka” w 

badaniach naukowych pomiędzy podejściem irenistycznym a stricte historycznym w ocenie 

Reformacji oraz do budowania nowego konstruktu pamięci społecznej, której punktem 

wyjścia jest to, co łączy a nie dzieli.  

 


