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Zakres tematyczny: 

Obecność rosnących mniejszości muzułmańskich na Zachodzie, w Europie i Ameryce, sta-

nowi duże wyzwanie dla myśli muzułmańskiej. Z jednej strony muzułmańscy myśliciele mu-

szą dopasowywać praktykowanie islamu do takich warunków zachodnich jak świeckie pań-

stwo, model stosunków państwo-kościół, model organizacji życia religijnego itp. Z drugiej 

strony funkcjonowanie wewnątrz zachodniej kultury/kultur tworzy potrzebę przeformułowa-

nia, zreformowania i dopasowania dziedzictwa i tradycji muzułmańskiej – potrzebę stworze-

nia nowych trendów w myśli muzułmańskiej lub rozwijania tych już istniejących. Zachodni 

myśliciele muzułmańscy uczestniczą także w dialogu z kulturami i religiami społeczeństw, 

reprezentujących większość w danym państwie, co także stanowi dla nich wyzwanie. Pod 

pojęciem myślicieli muzułmańskich rozumiani są tu nie tylko filozofowie i teologowie, ale 

także pisarze, filmowcy i inni artyści. Zapraszamy do zgłaszania referatów zajmujących się 

wymienionymi powyżej problemami – biografiami i działaniami muzułmańskich myślicieli, 

jak również zmianami i rozwojem współczesnej zachodniej myśli muzułmańskiej. 

 

Miejsce/Venue: 15 września 2017, Wydział Teologiczny, Sala IIa, godz. 16-17.30 

 

Program sekcji/Workshops Programme: 

Dr hab. Agata Nalborczyk - Islam i reforma/reformacja. Rola zachodnich ideologii oraz 

muzułmańskich myślicieli w Europie i Ameryce/ Islam and Reform/Reformation. The Role of 

Western Ideologies and Muslim Intellectuals in Europe and America 

Prof. dr hab. Marek Dziekan - Propaganda wahhabicka w Maroku za panowania sułtana 

Sulajmana (1792-1822) w świetle źródeł z epoki 

Dr Marta Widy-Behiesse - Fikh mniejszości elementem rozwoju europejskiej mniejszości 

muzułmańskiej? 

Dr Martin Klapetek - Burials in Europe as an example of integration: Muslims in Germany 

and Austria 



Mgr Sylwia Wachulak - Pomosty dialogu – polscy konwertyci na islam / Bridges of Dia-

logue - Polish Converts to Islam  

Mgr Beata Olszewska-Łabędź - Zagrożenie wolności religijnej w obliczu współczesnego 

kryzysu migracyjnego 

 


