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Säkularismus und Pluralismus Freidenker Breslaus als Vorreiter des interkulturellen Dialogs
Świeckość i pluralizm wrocławscy wolnomyśliciele jako pionierzy dialogu międzykulturowego
Konferenz/ konferencja

Wroclaw
21.-23. Oktober 2016/
21.-23 października 2016

In Zusammenarbeit mit Stiftung Neue
Aufklärung, Wroclaw
we współpracy z Fundacją Nowe Oświecenie, Wroclaw

Breslau war im 19. und 20. Jahrhundert eines der bedeutendsten Zentren säkularen Lebens in Deutschland, ja sogar Europas. Keimzelle dazu bildete vor allem die 1845 in Breslau gegründete christkatholische,
später freireligiöse Gemeinde. Breslau ist zudem eine Stadt, in der sowohl interreligiöse (z.B. zwischen Juden und Christen) und interethnische (z.B. Deutschen und Polen) Dialoge und Konflikte ausgetragen
wurden und in dieses Spannungsfeld trat als neuer Akteur die organisierte Form säkularen Lebens.
Inwieweit die freigeistigen Strömungen zur neuen Herausforderung für
ein friedliches Miteinander wurden und ihrerseits selbst zur stärkeren
Kooperation und gegenseitigen Achtung unterschiedlichster religiöser/
weltanschaulicher Haltungen beitrugen, macht z.B. Annette Kuhn in
„Theorie und Praxis historischer Friedensforschung“ (1971) deutlich.
Leider wurde ihr Ansatz bis heute nicht weiter geführt.
Heute hat das Thema Interkulturalität eine ganz besondere Aktualität
gewonnen, es ist Ziel dieser Tagung, aus der Geschichte heraus zu
neuen Lösungsansätzen eines friedlichen Miteinanders zu gelangen und
Wege aufzuzeigen, wie Interkulturalität und Gleichberechtigung gelingen kann.

Wrocław był jednym z najważniejszych niemieckich, a nawet europejskich, ośrodków świeckiego życia w XIX i XX wieku. Społeczność
chrześcijańsko-katolicka, a następnie wolnowyznaniowa, powstała w
1845 roku, tworzyła w Breslau doskonały grunt pod idee świeckości.
Wrocław był miastem, w którym z jednej strony dochodziło do międzyreligijnego (np. między chrześcijanami a Żydami) oraz międzyetnicznego
(np. między Niemcami i Polakami) dialogu i współistnienia, a z drugiej do konfliktów na tym samym tle; wolnowyznaniowcy wkroczyli na tę
scenę jako nowi bohaterowie.
O tym, jak ruchy wolnomyślicielskie zdefiniowały nowe wyzwania pokojowej współpracy i jak sami wolnomyśliciele przyczynili się do wzmocnienia tejże współpracy i wzajemnego szacunku przedstawicieli różnych
wyznań, pisała już Annette Kuhn w książce „Theorie und Praxis historischer Friedensforschung“ z 1971 roku. Niestety jej wizja nie była kontynuowana. Dzisiaj temat wielokulturowości nabrał nowego znaczenia i
stał się niezwykle aktualny. Celem konferencji jest przeanalizowanie historii w celu wyciągnięcia wniosków dla naszego pokojowego współistnienia i odkrycia tajników udanego wielokulturowego systemu społecznego.

Programm/program:
Freitag, 21. Oktober 2016/piątek 21 października 2016,
18.00 Empfang durch PSR /Przywitanie gości przez PSR
Samstag, 22. Oktober 2016/sobota 22 października
09.00 registration/rejestracja
09.15 Eröffnung/ otwarcie konferencji
09.30 Gleichheit, Verantwortung, Miteinander: Die Geschichte der
christkatholischen/freireligiösen Gemeinde in Breslau/Równość, odpowiedzial
ność , solidarność: historia gminy chrześcijańsko-katolickiej
(wolnowyznaniowej ) we Wrocławiu: Dr. Eckart Pilick, Karlsruhe
10.15 Die weitere Entwicklung freigeistigen Lebens in Polen/
Racjonalizm w Polsce dzisiaj: Jacek Tabisz, Wroclaw
11.00 Kaffeepause/ przerwa na kawę
11.15 “Säkularismus als Schlüssel-Grundsatz für Europa” /Lekcja historii
czym jest świeckość?: Pierre-Arnaud Perrouty, EHF, Brüssel/Bruksela
12.00 Säkularität—Toleranz—Recht/Świeckość - tolerancja - prawo
Prof. Ewa Łętowska, Warschau/Warszawa
12.45 Mittagspause/ przerwa obiadowa
14.00 Menschenrechte im Dialog der Kulturen/
Prawa człowieka w dialogu kultur: Elizabeth O’Casey, Brüssel/Bruksela
14.45 Die Praxis des interkulturellen Dialogs/Praktyka dialogu międzykulturowego:
Renate Bauer, Ludwigshafen
15.30 Kaffeepause/ przerwa na kawę
15.45 Säkularismus und Islam/ Świeckość w świecie islamu:
Prof. Mirosław Sadowski,Wroclaw
16.30 Gleichberechtigung/ Równouprawnienie: Silvana Uhlrich-Knoll, Potsdam
17.15 coffeebreak/przerwa na kawę
17.30 Arbeitsgruppen nach Sprachen (English, Polish, German) /warsztaty w gru
pach z podziałem na języki (angielski, polski, niemiecki)
19.00 Gemeinsames Abendessen / wspólna kolacja
Fortsetzung nächste Seite/ciąg dalszy na następnej stronie

Fortsetzung /Ciąg dalszy programu:

Sonntag, 23. Oktober 2016/ niedziela 23 października 2016
09.30 concert Jacek Tabisz / koncert Jacka Tabisza
10.00 Podiumsdiskussion: Europäische Werte und Säkularismus mit den
Referenten Leitung: Renate Bauer und Kaja Bryx/ panel dyskusyjny
"Wartości europejskie a świeckość" z udziałem prelegentów, pro
wadzony przez Renate Bauer i Kaję Bryx
12.00 Stadtrundgang/zwiedzanie miasta
Alle Vorträge werden simultan übersetzt/Wszystkie wykłady będą tłumaczone.
Referenten angefragt, noch keine Zusage von allen./Wszyscy prelegenci zostali zaproszeni, większość potwierdziła swój udział.
Programmänderungen vorbehalten/ Program może ulec nieznacznym zmianom.
__________________________________________________________________
Ort/ miejsce : Wroclaw
Kosten/ koszt : Konferenz 30 Euro, opłata konferencyjna 100 złotych
Informationen und Anmeldung deutsch und international/Informacja oraz rejestracja
uczestników spoza Polski : DFW e.V., Renate Bauer, Otto-Dill-Str. 20, 67061 Ludwigshafen, Deutschland, praesident@dfw-dachverband.de, www.dfwdachverband.de
Anzahlung der Konferenzkosten für auswärtige Teilnehmer bis 20. 9. 2016/Opłatę
konferencyjną w euro należy wpłacić na poniższe konto bankowe:
DFW, Stichwort „Breslau 2016“,
IBAN: DE64 1002 0500 0003 3974 00
BIC: BFFWDE33BER (Bank für Sozialwirtschaft, Berlin)
Informacja oraz rejestracja uczestników z Polski: PSR Wroclaw, Kaja Bryx, kaja.bryx@psr.org.pl, wroclaw@psr.org.pl www.psr.org.pl
Opłatę konferencyjną w złotówkach należy wpłacić na poniższe konto bankowe:
Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów
ul. Koszykowa 24/1
00-553 Warszawa
08 1140 2004 0000 3102 7618 0995

Übernachtung/ noclegdla osób spoza Wrocławia:
Zimmer reserviert im Hotel GEM, verbindliche Anmeldung bis 20. 9. 2016 erforderlich, spätere Anmeldungen müssen direkt beim Hotel oder in anderen Hotels selbst
vorgenommen werden. Die Übernachtungen sind direkt an das Hotel zu zahlen.
/Pokoje zarezerwowane w hotelu GEM, zapotrzebowanie na nocleg należy zgłosić
organizatorom do 20 września. W późniejszym terminie rezerwacja noclegów we
własnym zakresie. Koszty noclegu należy uiścić na miejscu w recepcji hotelowej.

