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Słowo wprowadzenia 
Szanowni Państwo,  
Drodzy Czytelnicy „Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego”! 
 

Rok 2019 w Kościele luterańskim w Polsce obchodzony był jako rok tro-
ski o stworzenie. Problematyka ekologiczna w pracy teologicznej Kościoła 
znalazła więc po wielu latach naleŜyte jej miejsce. Ślady tej dyskusji znajdują 
swoje odzwierciedlenie równieŜ na kartach wydawanego od roku 2007 „Gdań-
skiego Rocznika Ewangelickiego”. Jako redaktor naczelny naszego czasopisma 
Ŝywię nadzieję, Ŝe artykułów poświęconych tej problematyce będzie coraz wię-
cej. Wybór nastolatki Grety Thunberg przez redakcję czasopisma „Time” na 
człowieka roku 2019 jest tylko dowodem na to, jak bardzo zmieniła się świa-
domość ekologiczna w ostatniej dekadzie. Często autentyczność i wyrazisty 
przekaz mają nieporównywalnie większy impact factor, czyli siłę raŜenia, od-
działywanie niŜ rzetelnie wyłoŜona wiedza w naukowych artykułach czy ksiąŜ-
kach. A przecieŜ uczeni od lat dowodzą, Ŝe zmiany klimatu to nie fanaberie, 
a dane, fakty, konkrety… 

W polskiej nauce rok miniony był jednak w duŜej mierze zdominowany 
został przez debatę na temat ewaluacji nauki. Ministerstwo Nauki i Szkolnic-
twa WyŜszego opublikowało nową listę czasopism punktowanych. Z wielką 
radością moŜemy napisać, Ŝe GRE otrzymało 40 punktów, co na czasopismo 
o tak krótkim staŜu naleŜy uznać za bardzo dobry wynik. Przed Radą Naukową 
i Redakcją coraz wyraźniej rysuje się wielkie zadanie umiędzynarodowienia na-
szego Rocznika. Oddajemy więc Państwu do lektury i oceny kolejny tom na-
szego czasopisma, z nadzieją, Ŝe tak bardzo podkreślana przez twórców re-
formy polskiej nauki potrzeba obecności polskiej nauki w wymiarze ponadna-
rodowym jest takŜe realizowana przez nasz Zespół.  

Ufamy, Ŝe po 12 latach obecności na rynku wydawniczym, „Gdański 
Rocznik Ewangelicki” znalazł stałe miejsce w polskiej humanistyce. UwaŜamy 
bowiem, Ŝe teologia takŜe naleŜy do tego dyskursu, mimo iŜ, w obecnym Wy-
kazie dyscyplin naukowych MNiSW teologię wyodrębniono z humanistyki 
i stworzono dla niej odrębną dziedzinę nauk teologicznych. 

Nasze czasopismo od lat spełnia wszystkie wymagania formalne stawiane 
czasopismom naukowym nie tylko przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
WyŜszego, ale takŜe przez międzynarodowe platformy naukowe. 
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Rada Naukowa i Redakcja przywiązują wielka wagę do szczególnej dba-
łości o poziom merytoryczny i formalny artykułów. Stąd w tym roku wiele tek-
stów nie zostało ostatecznie włączonych do przedkładanego Państwu Rocz-
nika. W pierwszym kroku w gronie Rady i Redakcji przedłoŜone do GRE tek-
sty podlegają wstępnej ocenie i selekcji, zwłaszcza zgodności z profilem cza-
sopisma oraz spełnieniu wymagań formalnych. W kolejnym etapie, poten-
cjalne artykuły poddawane są procesowi recenzyjnemu w trybie double-blind. 
KaŜdy artykuł podlega ocenie dwóch niezaleŜnych recenzentów. To właśnie 
negatywna ocena ekspercka jest przyczyną tego, Ŝe kilku z nadesłanych tek-
stów o interesującej tematyce nie mogliśmy opublikować w bieŜącym Rocz-
niku.  

Struktura bieŜącego tomu jest identyczna z poprzednimi numerami cza-
sopisma. Artykuły zamieszczone są w działach: Historia, Teologia oraz Varia. 
W tym ostatnim znajdują się teksty o charakterze interdyscyplinarnym.  

W bieŜącym numerze znalazło się 5 artykułów naukowych przypisanych 
do działu Historia. Zamieszczamy tam między innymi niemieckojęzyczny tekst 
poświęcony poglądom Hugo Grocjusza na wojnę.  

W dziale Teologia znajdują się trzy artykuły, dwa poświęcone zagadnie-
niom ekumenizmu oraz jeden anglojęzyczny, poświęcony kulturze i ludowej 
religijności gruzińskiej.  

Tym razem więcej tekstów znalazło się w dziale Varia, który zawiera 6 ar-
tykułów. Większość z nim została napisana w języku angielskim. Ze względu 
na specyfikę, jeden z tekstów został umieszczony w dziale Polemiki. 

W dziale Recenzje odnajdą Państwo tym razem aŜ pięć obszernych omó-
wień najnowszych publikacji dotyczących protestantyzmu.  

WaŜnym elementem „Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego” jest dział 
Rozmowy. Tym razem bohaterem numeru jest historyk, prof. Janusz Małłek, 
wybitny badacz dziejów Polski i protestantyzmu nadbałtyckiego. Prof. Małłek 
od początku istnienia GRE jest członkiem zespołu redagującego nasz Rocznik. 
Całość dopełnia, jak w kaŜdym numerze, Kronika wydarzeń Parafii Ewange-
licko-Augsburskiej w Gdańsku z siedzibą w Sopocie. 

Zapraszamy Czytelników i potencjalnych Autorów do odwiedzania na-
szej strony internetowej: www.gre.luteranie.pl. W naszym zasobie interneto-
wym zamieszczone są pełne wersje wszystkich artykułów opublikowanych na 
łamach czasopisma od początku jego istnienia. Zamieszczone są tam wymaga-
nia redakcyjne w języku polskim i angielskim adresowane do potencjalnych 
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Autorów, jak teŜ bieŜące oraz historyczne informacje związane z naszym 
Rocznikiem.  

GRE jest indeksowany jest w wielu międzynarodowych bazach, w tym na 
platformie ERIH+, prowadzonej przez norweską fundację naukową, jak teŜ 
na komplementarnej wobec niej stronie NSD – Norwegian Register for Scien-
tific Journals, Series and Publishers (https://dbh.nsd.uib.no). 

 Pełne teksty artykułów zamieszczonych w naszym Roczniku dostępne są 
w międzynarodowych, naukowych bazach danych: CEJSH – The Central Eu-
ropean Journal of Social Sciences And Humanities (www.cejsh.icm.edu.pl) 
oraz CEEOL – Central an Eastern European Online Library (www.ce-
eol.com). Nasze czasopismo od lat indeksowane jest równieŜ w polskiej bazie 
Index Copernicus (www.indexcopernicus.com), który przyznał GRE za rok 
2018 Index Value (ICV) w wysokości 74,65 punktów. Redakcja podjęła rów-
nieŜ starania o zamieszczenie GRE na platformie DOAJ – Directory of Open 
Access Journals (www.doaj.org), załoŜonej przez Uniwersytet w Lund.  

Pragniemy takŜe tym razem podkreślić, Ŝe GRE zamieszcza artykuły Au-
torów, których poglądy nie zawsze zgodne są z poglądami Rady Naukowej 
i Redakcji. Naszym pragnieniem jest, by „Gdański Rocznik Ewangelicki” miał 
otwarty, ekumeniczny charakter i stanowił otwarte forum dyskusji naukowej. 

Jako Rada Naukowa i Redakcja GRE, czynimy wszystko, by nasz Rocz-
nik, będący jedynym naukowym pismem środowiska luterańskiego w Polsce, 
spełniał swoją misję, przyczyniając się do podejmowania coraz to nowych ba-
dań nad protestantyzmem. Pragniemy, by nasze czasopismo pełniło równieŜ 
funkcję popularyzatorską i dokumentacyjną, stąd corocznie zamieszczamy 
Kronikę wydarzeń dziejących się w trójmiejskiej parafii ewangelickiej i w Die-
cezji Pomorsko-Wielkopolskiej. Ufamy, Ŝe GRE staje się coraz wyraźniej sły-
szanym głosem w dyskusji akademickiej historyków protestantyzmu, teolo-
gów, biblistów, filozofów, jak teŜ w zakresie szeroko pojętej humanistyki. 

Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do powstania trzy-
nastego juŜ numeru naszego czasopisma. Serdecznie zapraszam do dalszej 
współpracy. Autorom tekstów dziękuję za współpracę przy tworzeniu osta-
tecznej wersji tekstu i zaangaŜowanie w proces adiustacyjny. 

Jako redaktor naczelny, dziękuję równieŜ całemu Zespołowi Redakcyj-
nemu za wielkie zaangaŜowanie w niełatwym procesie adiustacji nadesłanych 
do Redakcji tekstów. Od bieŜącego numeru funkcję sekretarza redakcji pełni 
dr Joanna Arszyńska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zastą-
piła ona na tym stanowisku p. Astrid Gotowt, której w tym miejscu chciałbym 



Ks. bp Marcin Hintz, Słowo wprowadzenia 

 10

bardzo serdecznie podziękować za lata niezmiernie oddanej pracy w zespole 
redagującym od GRE, od samego początku obecności tytułu na rynku wydaw-
niczym. Za to wielkie zaangaŜowanie i trud bardzo dziękujemy! 

TakŜe tym razem pragnę przypomnieć, Ŝe wszystkie osoby merytorycznie 
zaangaŜowane w proces powstania „Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego” 
wykonują swoją pracę na zasadach wolontariatu. Za Państwa wielkie zaanga-
Ŝowanie składam podziękowanie. 

Czytelnikom Ŝyczę interesującej lektury, Autorom satysfakcji z finalnych 
wersji ich tekstów, a Wszystkim Ŝyczę BoŜego Błogosławieństwa w kolejnym 
roku! 
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