
 

 
 
 
XXIII Forum Ewangelickie  
27-29 września 2019 r., Łódź 
 
„Szczyro prowda” protestantów  
a fake-newsy i internet

Formułę „szczyrej prawdy” można znaleźć w staropolskich kancjonałach protestanckich w odniesieniu 
do autentyczności i przeżycia. Wydaje się, że można ją także odnaleźć w słynnym powiedzeniu ks. dra 
Marcina Lutra: doświadczenie czyni teologa i wielu teoriach hermeneutyki biblijnej. Jednak 
akcentowanie prawdy, autentyczności i przeżycia nie jest wyłącznie domeną staropolszczyzny i do 
dzisiaj stanowi wyzwanie dla wszystkich ewangelików. W ostatnich latach dużo pisze się o dominacji w 
kulturze internetu jakości takich jak sfałszowane informacje („Fake news”) czy postprawda („post-truth). 
Pragnęlibyśmy w tym roku przyjrzeć się w dyskusji i debacie relacji ewangelicyzmu, prawdy i 
współczesnych wyzwań kultury cyfrowej.  
  
27-29 września 2019 r. Polskie Towarzystwo Ewangelickie oddział w Łodzi organizuje w Centrum 
Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego XXIII Forum Ewangelickie. 
 
W piątek popołudniu 27 września:  
 
14:45 kawa po przyjeździe w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Mateusza w Łodzi 
15:00 rozpoczęcie wycieczki po ewangelickiej Łodzi (prowadzi pan Senator Ryszard Bonisławski) 
18:30 koniec wycieczki w Pałacu Biedermanna (Uniwersytet Łódzi) – kawa, herbata 
18:45 mini recital w Sali Kominkowej Pałacu Biedermanna 
19:00 spotkanie autorskie: JM Rektor ks. prof. ChAT Bogusław Milerski (ChAT) w Pałacu 

Biedermanna 
20:00 kolacja 
21:00 przejazd do Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego UŁ na Rogowskiej. 
 
W sobotę 28 września rano obrady do obiadu 9-12:00 
 
W programie m.in. prof. Magdalena Kamińska, dr Dariusz Bawół, Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska, prof. 

Jarosław Płuciennik, dr Maciej Ożóg. (szczegółowy program na początku września) 
W południe przedpremierowy (zamknięty dla szerszej publiczności, dostępny wyłącznie dla uczestników 

Forum) pokaz filmu poświęconego ks. Bp. Juliuszowi Burschemu (produkcja TVP)  
Obiad 13:30 
Od 15:00 do 17:30 Dyskusja panelowa prowadzona przez dziennikarkę tygodnika „Newsweek” Renatę 

Kim pt. „Szczyro prowda” protestantów a fake-newsy i Internet. Udział w panelu potwierdzili: 

 prof. Anna Nasiłowska, pisarka, dziennikarka, prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, 
członek PEN Clubu (IBL PAN) 

 ks. prof. Alfred Wierzbicki (KUL) 



 red. Adam Szostkiewicz („Polityka”) 

 ks .prof. ChAT Marek Uglorz 

 dr hab. Maciej Ożóg (UŁ) 
Wieczorem po 19:00 grill w parku ośrodka na Rogach 
 
Niedziela 29 września 2019 
 
9:20 przejazd do parafii św. Mateusza.  
10:00 nabożeństwo 
11:30 podsumowanie Forum (kaplica św. Matusza) 
13:00 lunch i pożegnanie 
 
 
Zapraszamy państwa do wysyłania zgłoszeń udziału. 
Prosimy przesyłać zgłoszenia na załączonym formularzy zgłoszeniowym. 


