
 
„Doktorowi Janowi Hessowi, kaznodziei nadwor-
nemu Oświeconego Księcia Karola, Księcia 
Śląskiego, w dzień Zwiastowania Pańskiego 
1522. 
 

Chwalę mądrość, którą dbałeś o swoje bezpie-
czeństwo; jednakże powinieneś pomyśleć o tym, 
że (Duch) w nas silniejszy jest od tego (ducha) w 
świecie. Teraz pozostaje, żebyś sprawę Ewangelii 
prowadził u tych, do których się udałeś. Bo ‘świa-
tem’ są – jak wiesz – nie tylko klerycy, ale i także 
ludzie, którzy noszą bronie. Co zaś dotyczy mszy, 
o której piszesz, to ja bym rzecz tak uregulował, 
jak raczyli Apostołowie uczynić, którzy przez oko-
ło 30 lat szli na rękę słabości tych, którzy z Żydos-
twa stali się wiernymi. Przestrzegaj wszystkie ob-
rzędy, które obecnie są w użyciu. … Po królews-
kiej drodze, którą żąda Pismo, idzie niewielu. Co 
piszę o mszy, należy przestrzegać także co do 
wszystkich innych obrzędów.” 
 

Fragmenty z przetłumaczonego pisma Filipa 
Melanchtona do Jana Hessa do Oleśnicy z dn. 25 
marca 1522 r. 

 

Z Reformacją miasta Wrocławia nierozłącznie 
jest związane imię Jana Hessa. Ale zasięg historii 
Reformacji Wrocławia i jej skutki dalece wykra-
czają poza to imię. Nasze sympozjum, na które 
Państwa serdecznie zapraszamy, poświęcone 
jest różnym aspektom tejże historii. 
 

Wasz Thomas Koppehl (przewodniczący) 
 

Tekst powyższy wzięty jest z: Die Reformation in 
Breslau I (Quellenhefte zur ostdeutschen und osteu-
ropäischen Kirchengeschichte, zeszyt 3/4.1960). Ma-
teriał ilustracyjny z: Das evangelische Breslau 1523 – 
1945, wyd. przez „Gemeinschaft evangelischer 
Schlesier“, 1952. 
 

 

Wtorek, 06.09.2022 r. 

14.00 Odjazd autobusu (Firma ‘Schwarz-
Reisen‘) z Görlitz, Demianiplatz 
(przystanek ‘Reisebusse Ein-/Aus-
stieg‘) do Wrocławia (na życzenie 
możliwość dosiadania na dworcu) 

 

ok. 17.00 Przyjazd do miejsca konferencji:  
 Kamienica pod Aniołami, Wrocław 
 – Zajmowanie pokoi 
 

18.00 Kolacja 
 

19.15 Wykład: dr hab. Andreas 
Stegmann, Berlin: 

 „Przestrzeń dookoła Odry jako 
region rdzenny Reformacji“ 
z dyskusją 
następnie: modlitwa wieczorna 
 

Środa, 07.09.2022 r. 

od 7.30 Śniadanie 
 

  9.00 Modlitwa 
 

  9.15 Wykład: prof. dr hab. Thomas 
Kaufmann, Getynga: 

 „Wrocławski reformator Jan Hess i 
jego międzynarodowa sieć 
kontaktów“ 
– z dyskusją 

 

10.30 Przerwa na kawę 
 

11.00 Wykład: prof. dr hab. Jan 
Harasimowicz, Wrocław: 

 „‘Lud polski’ a Reformacja na 
Śląsku“ 

 – z dyskusją 
 

12.30 Obiad 
 

 
 

13.45 Oprowadzenie po mieście: 
„Śladami Reformacji“ – cz. 1 
(Ratusz, Archikatedra św. Jana 
Chrzciciela, Katedra św. Marii 
Magdaleny) 
 

ok. 18.00 Powrót do miejsca konferencji 
 

18.30 Kolacja 
 

19.30 Rozmowa z ks. bp. sen. diecezji 
wrocławskiej Kościoła EA w RP, 
Ryszard Bogusz, Wrocław  
następnie: modlitwa wieczorna 

  
Wieczór do dowolnej dyspozycji / 
Posiedzenie zarządu 
 

Czwartek, 08.09.2022 r. 

od 7.30 Śniadanie 
 

    9.00 Modlitwa  
 

    9.15 Wykład: prof. dr hab. Gabriela 
Wąs, Wrocław: 

 „Rozmowy i spory chrześcijańskie 
w nurcie Reformacji na terenie 
Śląska“ 
– z dyskusją 
 

10.30 Przerwa na kawę 
 

11.00 Wykład: Alexandra Matczynska, 
M. A., Wrocław: 

 „Pobożne zwolenniczki Reformacji 
– wczesne fundacje luterańskie z 
dziedziny budowli kościelnych i 
sztuki kościelnej na terenie Śląska” 

 – z dyskusją 
 

12.30 Obiad 



13.45 Oprowadzenie po mieście: 
„Śladami Reformacji“ – cz. 2 
(Muzeum Miejskie, Kościół św. 
Doroty, Bazylika św. Elżbiety) 

 

ok. 18.00 Powrót do miejsca konferencji 
 

18.30 Kolacja 
 

19.30 Walne zebranie członków 
 następnie: modlitwa wieczorna 
 

Piątek, 09.09.2022 r. 

od 7.30 Śniadanie 
 

  9.00  Pożegnanie, błogosławieństwo 
 

9.30 Odjazd autobusu 
powrotnego do Görlitz 

 

ok. 12.00 Przyjazd do Görlitz 

Wrocław, Ostrów Tumski 

 
VEREIN FÜR SCHLESISCHE KIRCHENGESCHICHTE 
 

Biuro: Langenstr. 43, 02826 Görlitz 
Tel.: (0049) 3581 876682, Fax: (0048) 3581 876683 
E-mail: kirchengeschichte@evangelisches-
schlesien.de 

Zgłoszenie udziału 

Wiążące zgłoszenie udziału (załączony formułarz 
zgłoszeniowy) prosimy odesłać do nas do 12 lipca 
2022 r.  
 
 

Cieszymy się na spotkanie z Państwem! 
 

 
Miejsce konferencji 
Kamienica pod Aniołami 
ul. Kazimierza Wielkiego 31-33 
PL-50-077 Wrocław 
Tel.: (0048) 71 394 74 42 

 
Koszt uczestnictwa (na osobę) 
 

Za nocleg, wszystkie posiłki oraz cały program 
konferencyjny włącznie: 
 
w pokoju jednoos.: 190,00 €  
w pokoju dwuos.:  160,00 €  
 

bez noclegu:   40,00 € 
   (dla studentów:  20,00 €) 
 
Prosimy o dokonanie wpłaty na nasze konto 
niezwłocznie po zgłoszeniu udziału: 
 

Ev. Kirchenkreisverband Lausitz 
IBAN: DE41 3506 0190 1567 2170 15   
BIC:  GENODED1DKD 

(Bank für Kirche und 
Diakonie eG – KD-Bank) 

Tytuł 
przelewu: Tagung Breslau 

 
 - Z zastrzeżeniem zmian - 

 
 
 

 
ZAPROSZENIE NA DOROCZNE SYMPOZJUM 

Wrocław, Bazylika św. Elżbiety 

 
„500 lat Reformacji we Wrocławiu“ 

 
Doroczna konferencja 

Towarzystwa Historii Kościoła 
na Śląsku 

(Verein für Schlesische 
Kirchengeschichte) 

 
06.09. – 09.09.2022 

we Wrocławiu 
(Kamienica pod Aniołami) 

      

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=kamienica+pod+aniolami+telefon&ludocid=14531634217830339606&sa=X&ved=2ahUKEwieq8-kpLn3AhWm_rsIHSxBCTUQ6BN6BAhYEAI
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Breslau%2C+im+Kamienica+p.+A.+++

