26.05.2015 (wtorek)
SESJA PLENARNA (9.oo-11.3o; sala 008, bud. 24)
Temat: Teorie i empiryczne egzemplifikacje w socjologii religii
Theories and empirical exemplifications in the sociology of religion
9.oo-9.45 - otwarcie konferencji, powitanie, wystąpienia gości
 ks. prof. dr hab. Sławomir H. Zaręba, Dyrektor Instytutu Socjologii
 prof. dr hab. Irena Borowik, Przewodnicząca Sekcji Socjologii Religii PTS
 J. E. ks. kardynał Kazimierz Nycz, Wielki Kanclerz UKSW
 Pan dr hab. Tadeusz Kamiński, Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW
 Goście honorowi: J.E. bp prof. dr hab. Kazimierz Ryczan; ks. prof. dr hab. Witold Zdaniewicz (ISKK)
Moderator: prof. dr hab. Irena Borowik (IS UJ)
9.45-1o.15: prof. dr hab. Siniša Zrinščak (Chorwacja – Uniwersytet w Zagrzebiu), Religion, politics and social expectations: Central European countries compared
1o.15-1o.45: dr hab. David Václavík (Czechy – Uniwersytet im. Masaryka w Brnie), Role of Religion in Contemporary Czech Society: Some Specifics of the Czech
Secularization
1o.45-11.15: prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz (IS UKSW), Pielgrzymki religijne: drogi kultury. Z historycznej perspektywy socjologii religii

przerwa kawowa 11:3o – 12:oo

SESJA I (12.oo-14.oo; sala 008, bud. 24)
Temat: Socjologia religii – eksploracje teoretyczne i metodologiczne

SESJA II (12.oo-14.oo; sala 201, bud. 23)
Temat: Religia a życie społeczno-gospodarcze

Moderator: ks. prof. dr hab. Janusz Mariański (WSNS Lublin)

Moderator: prof. dr hab. Józef Baniak (IS UAM)

12.oo-12.2o: prof. dr hab. Irena Borowik (IS UJ), Religia i zmiana społeczna
w teoretycznych wizjach socjologów
12.2o-12.4o: dr hab. Maria Sroczyńska, prof. UKSW, Rytuał religijny w społeczeństwie
ponowoczesnym (inspirujące wątki koncepcji Roya Rappaporta i Randalla Collinsa)
12.4o-13.oo: br. dr Michael Hainz SJ (Monachium), Za, przeciw i ponad, czyli o
sekularyzacji. Współczesne dyskusje o jedną, główną koncepcję socjologii religii
13.oo-13.2o: dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UKSW, Sekularyzacja i horyzonty
odniesienia
13.2o-13.4o: dr Maciej Krzywosz (IS UwB), Rodney’a Starka wizja dziejów badań religii
przez nauki społeczne. Zarys krytyki

12.oo-12.2o: prof. dr hab. Halina Rusek (IEiAK UŚ), W poszukiwaniu uwarunkowań
kultury religijnej regionów postprzemysłowych
12.2o-12.4o: prof. dr hab. Elżbieta Firlit (IFSiSE SGH), Wartości religijne w biografii
przedsiębiorcy
12.4o-13.oo: dr Łukasz Kutyło (IS UŁ), Rola religii w organizacji wzorów zachowania
sprzyjających rozwojowi gospodarczemu. Reinterpretacja tezy weberowskiej
13.oo-13.2o: mgr Irena Windyga (ISNS UW), Wielość definiowania pojęcia
„praca” na podstawie analizy czasopism wyznaniowych największych grup religijnych
występujących w Polsce
13.2o-13.4o: dr Marcin Zarzecki (IS UKSW), Ideacyjne predyktory innowacji – prolegomena
do empirycznych eksploracji religijności oraz przedsiębiorczości

obiad 14:oo – 15:oo

c.d. SESJI I (15.oo-17.3o; sala 008, bud. 24)
Temat: Socjologia religii – eksploracje teoretyczne i metodologiczne

SESJA III ( 15.oo-17.3o; sala 201, bud. 23)
Temat: Socjalizacja religijna wobec wyzwań współczesności

Moderator: prof. dr hab. Elżbieta Firlit (IFSiSE SGH)

Moderator: prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz (IS UKSW)

15.oo-15.2o: ks. prof. dr hab. Janusz Mariański (WSNS Lublin), Sekularyzacja albo
desekularyzacja – fałszywa alternatywa
15.2o-15.4o: dr hab. Kamil M. Kaczmarek (IS UAM), Ku ewolucyjnej ekologii nowych
organizacji religijnych
15.4o-16.oo: dr Wojciech Klimski (IS UKSW), Prasoznawcza metoda analizy treści w
zastosowaniu do socjologicznych badań kaznodziejskiego przepowiadania
16.oo-16.2o: dr Olga A. Kotowska-Wójcik (IS UKSW), Czy można pożenić socjologię
religii z feminizmem?
16.2o-16.4o: dr Katarzyna Uklańska (OBJKiE UKSW), Desk research w badaniach
nad pośmiertnymi rolami Jana Pawła II
16.4o-17.oo: dr Michał Warchala (IFiS UP im. KEN), Potoczne koncepcje człowieka a
postrzegane przyczyny wiary i niewiary – przykład badania jakościowego z pogranicza
socjologii religii, psychologii religii i historii idei

15.oo-15.2o: prof. dr hab. Józef Baniak (IS UAM), Żywotność katechezy szkolnej w
świadomości i krytycznej ocenie młodzieży licealnej i akademickiej. Między nakazem a
wyborem
15.2o-15.4o: dr hab. Wioletta Szymczak (IS KUL), Partycypacja jako istotny wymiar
współczesnej socjalizacji religijnej
15.4o-16.oo: ks. dr Wojciech Sadłoń (ISKK SAC), Edukacja religijna jako kierunek badań
socjologii religii
16.oo-16.2o: dr Bogdan Więckiewicz (IP KUL), Znaczenie religii w wizji własnego
małżeństwa i rodziny w opinii młodzieży akademickiej
16.2o-16.4o: dr Anna Buchner (ISNS UW), Sanktuarium katolickie jako miejsce
kultywowania, wypracowywania i wynajdywania tradycji
16.4o-17.oo: dr Andrzej Górny (IS UŚ), Internet – instrument wsparcia czy czynnik
destabilizacji instytucji religijnych we współczesnej rzeczywistości społecznej?

planowane zakończenie: 17:3o

27.05.2015 (środa)
początek obrad: 9:oo

SESJA IV (9.oo-11.3o; sala 008, bud. 24)
Temat: Religijność i duchowość w życiu społecznym

SESJA V (9.oo-11.3o; sala 201, bud. 23)
Temat: Religia w przestrzeni publicznej

Moderator: ks. prof. dr hab. Sławomir H. Zaręba (IS UKSW)

Moderator: dr hab. Maria Sroczyńska, prof. UKSW

9.oo-9.2o: prof. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska (IPSiR UW), Homo religiosus –
teoria wyjaśniająca casus pastafarian...
9.2o-9.4o: dr hab. Grzegorz Adamczyk (IS KUL), Społeczeństwo konsumpcyjne
przestrzenią dla rozwoju religijności pozainstytucjonalnej
9.4o-1o.oo: dr hab. Halina Mielicka-Pawłowska (IPiP UJK), Eudaimonizm jako forma
nowej religijności
1o.oo-1o.2o: dr hab. Piotr Stawiński (IFiS UP im. KEN), Amerykańskie wielkie
przebudzenia religijne w szerszym kontekście (społecznym – politycznym – gospodarczym)
1o.2o-1o.4o: dr Marek Jeżowski (IS KUL), Duchowość antykościelna. Percepcja

9.oo-9.2o: ks. dr hab. Janusz Węgrzecki, prof. UKSW, Religia w perspektywie badawczej
polskich Nauk o Polityce w XXI w.
9.2o-9.4o: dr hab. Stella Grotowska (IS UWr), Religia w przestrzeni publicznej współczesnej
Polski - dyskurs o religii w serwisach informacyjno-publicystycznych o profilu prawicowym
9.4o-1o.oo: dr Katarzyna Zielińska (IS UJ), Religia w polskim dyskursie politycznym
10.oo-10.2o: mgr Joanna Mleczko (WF UJ), Sepologia – (nie)ukryta walka dyskursów.
Analiza odniesień do religii w wybranych artykułach na temat związków partnerskich
1o.2o-10.4o: dr Ewa Stachowska (IPSiR UW), Religia a kultura medialna
1o.4o-11.oo: dr Wiesław Romanowicz (ZS PSW), Wybrane aspekty religijności osób

poglądów Krzysztofa Pieczyńskiego
1o.4o-11.oo: mgr Ewa Garstka (IS UKSW), Religia jak cheeseburger – rozważania na
temat tożsamości religijnej w świetle koncepcji Gordona Mathewsa

odbywających karę pozbawienia wolności

przerwa kawowa: 11:3o – 12:oo

c.d. SESJI IV (12.oo-14.oo; sala 008, bud. 24)
Temat: Religijność i duchowość w życiu społecznym

SESJA VI (12.oo-14.oo; sala 201, bud. 23)
Temat: Religia a migracje

Moderator: prof. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska (IPSiR UW)

Moderator: dr hab. Halina Mielicka-Pawłowska (IPiP UJK)

12.oo-12.2o: ks. prof. dr hab. Sławomir H. Zaręba (IS UKSW), Strukturalno-religijne
determinanty tożsamości parafialnej. Studium jednego przypadku
12.2o-12.4o: dr Maria Rogińska (IFiS UP im. KEN), Nauka wobec religijnego obrazu
świata. Przyczynek do badań nad religijnością polskich przyrodników
12.4o-13.oo: dr Michał Mazurkiewicz (IJO UJK), Religia na stadionach – unikalność
polskiego kibicowania
13.oo-13.2o: mgr Marcin Choczyński (IS UKSW), Eklektyzm religijny w założeniach
scjentologii
13.2o-13.4o: mgr Michał Kujacz (IS Usz), Prywatyzacja religii jako skutek wykluczenia
ze wspólnoty religijnej – przypadek Świadków Jehowy. Komunikat z badań

12.oo-12.2o: ks. dr Marcin Lisak (ISKK SAC), Religijność nomadyczna w perspektywie
socjologii codzienności
12.2o-12.4o: dr Dorota Czakon (IFiS UP im. KEN), Stosunek emigrantów do religii
(Kościoła) na tle innych grup odniesienia. Przykład Polaków w Austrii
12.4o-13.oo: dr Kinga Lendzion (IS UKSW), Współczesne formy animacji misyjnej na
przykładzie działalności Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci w Polsce
13.oo-13.2o: mgr Inga Koralewska (IS UJ), Proces migracyjny jako doświadczenie
indywidualizujące religijnie
13.2o-13.4o: mgr Anna Ksionek (IS UKSW), Wpływ religii islamu na procesy
przystosowania społecznego w Polsce. Transformacja religijna imigrantów pochodzących
z Arabii Saudyjskiej – uwarunkowania empiryczne

planowane zakończenie i obiad: 14:oo

