ZAPROSZENIE

Instytut Kultury Europejskiej UAM
Instytut Przestrzeni Obywatelskiej Pro Publico Bono
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysły Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Kościół przestrzenią
wolności

serdecznie zaprasza do działu w sympozjum na rzecz
programu „Polska-Genius Loci” oraz Wielkopolskiej
Resursy Kultury Pamięci pt. „Kościół przestrzenią
wolności”, organizowanym w ramach VIII Dni Kultury
Solidarności, które odbywają się pod hasłem „Nie
ma wolności bez solidarności”.

Sympozjum z okazji
600 rocznicy stanowienia
instytucji Prymasa Polski

Sympozjum odbędzie się
15 grudnia 2017 roku o godz. 11.30
w Instytucie Kultury Europejskiej UAM
ul. Kostrzewskiego 5-7
62-200 Gniezno

Zadanie jest współfinansowane ze środków
Samorządu Województwa Wielkopolskiego

RAMOWY PROGRAM
Historyczne doświadczenie Wielkopolski, doświadczenie utraty
suwerenności, w którym praca organiczna stała się wyrazem
działalności patriotycznej i społecznej, inspiruje nas do postawienia
pytania o istotę polskiej kultury wspólnotowej i naszego rozumienia
wolności. Gdzie sięgają korzenie wolności? Jaki wpływ na rozwój
wolności i niepodległości ma moralna i społeczna nauka Kościoła
Rzymskokatolickiego? To główne pytania sympozjum.
Spotkanie jest jednym z przedsięwzięć zmierzających do powołania
Wielkopolskiej Resursy Kultury Pamięci, która będzie uczestniczyć
w tworzeniu programu Polska-Genius Loci.
Polska-Genius Loci to program animacji życia społecznego, którego
celem jest odnowienie obywatelstwa, odczytywanego przez pryzmat
tradycji polskiego republikanizmu. Stawia pytanie o wolność, czyli
polskiego „ducha opiekuńczego” (genius loci). Jak wolność wyraża się
w postawie suwerenności myśli, działania i polityki narodowej?
Wielkopolska Resursa Kultury Pamięci to metoda organizacji
społecznej komunikacji, ukierunkowana na odbudowę tożsamości
wspólnot lokalnych i regionów. Realizowana jest na fundamencie
dziedzictwa lokalnego, narodowego i w związku z tymi wartościami
dziedzictwa europejskiego, które Polska w przeszłości współtworzyła.
Resursa będzie wspierać proces odnowienia wspólnoty narodowej
oraz będzie głosem opinii i rzecznictwa dla dobra wspólnego.

11.30 - Prymasi w służbie Rzeczpospolitej i Kościoła
(prof. dr hab. Leszek Wetesko, IKE UAM)
12.00 - Kościół gnieźnieńsko-poznański wobec
niepodległości (prof. dr hab. Janusz Karwat, IKE UAM)
12.30 – prezentacja książki ks. Henryka Likowskiego
„Powstanie godności prymasowskiej arcybiskupów
gnieźnieńskich”
13.00 - Prymasostwo w Polsce powojennej - apogeum
roli dziejowej (ks. dr Łukasz Krucki, Archiwum
Archidiecezjalne w Gnieźnie)
13.30 - Praca organiczna z Kościołem, dla Kościoła i dla
ojczyzny… Chrześcijańska twórczość społeczna i służba
kościołowi na przykładzie życia i działalności bł.
Edmunda Bojanowskiego i ks. Jana Koźmiana
(s. dr Noemi Wyszecka, sł. M.)

