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Aula 201, bud. 23 

1o.oo WPROWADZENIE 

ks. prof. dr hab. Sławomir H. Zaręba (UKSW) i dr hab. Maria Sroczyńska, prof. ucz. (UKSW) 

SESJA PLENARNA 

KS. PROF. WŁADYSŁAW PIWOWARSKI I PROF. EDWARD CIUPAK – MISTRZOWIE POLSKIEJ 

SOCJOLOGII RELIGII 

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

1o.1o 
ks. prof. dr hab. Janusz 

Mariański (em. KUL) 
Ks. prof. Piwowarski (1929-2001) – współtwórca polskiej socjologii religii 

1o.3o 
dr hab. Halina Mielicka-

Pawłowska, prof. ucz. (UJK) 

Religia w ujęciu Władysława Piwowarskiego i Edwarda Ciupaka a religijność 

ponowoczesna  

1o.5o prof. dr hab. Irena Borowik (UJ) Ks. prof. Władysław Piwowarski jako klasyk badań religijności w Polsce 

11.1o 
prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz 

(UKSW) 
Lekcje dziedzictwa w socjologii polskiej 

11.3o-12.oo GOŚCIE I PRELEGENCI Dyskusja i wspomnienia 

12.oo – 12.2o Przerwa na kawę 

SESJA I: PARADYGMATY SOCJOLOGII RELIGII WOBEC ZMIANY SPOŁECZNEJ 

 Moderator: prof. dr hab. Irena Borowik (UJ) 

12.2o 
prof. dr hab. Józef Baniak 

(UAM) 

Joachima Wacha i Edwarda Ciupaka socjologiczna koncepcja powołania 

kapłańskiego i kapłaństwa hierarchicznego – podobieństwa i różnice 

12.4o 
ks. dr hab. Paweł Prüfer, prof. 

ucz. (AJP) 
Włoska socjologia religii a zmiana społeczna – osobliwości i analogie  

13.oo 
dr hab. Andrzej Kasperek, prof. 

ucz. (UŚ) 

Ezoteryzm jako problem socjologiczny. Socjologia ezoteryzmu – socjologia religii – 

socjologia duchowości: wspólne pola badawcze, różnice, wzajemne relacje 

13.2o 
ks. dr hab. Kazimierz Święs, 

prof. ucz. (KUL) 

Władysława Piwowarskiego spojrzenie na Kościół w kontekście przemian 

społecznych 

13.4o 
dr hab. Teresa Zbyrad, prof. ucz. 

(UR) 
Relatywizm religijny w społeczeństwie konsumpcyjnym 

14.oo dr Bartosz Jamniak (WSB) 
Wykorzystanie dymensjalnej koncepcji Władysława Piwowarskiego na przykładzie 

badań współczesnej religijności wiejskiej 

14.2o-14.4o  Dyskusja 
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SESJA II (równoległa): METODOLOGICZNE PERSPEKTYWY W SOCJOLOGII RELIGII 

Moderator: dr hab. Halina Mielicka-Pawłowska, prof. ucz. (UJK) 

12.2o dr Łukasz Kutyło (UŁ) Duchowi nomadzi: o poszukiwaniach sensu w postsekularnym świecie 

12.4o 

dr Inna Ilyichowa (Brzeski 

Uniwersytet Państwowy im. A. 

Puszkina) 

Biblia Brzeska jako unikatowy kod kultury materialnej i duchowej w regionalnej 

przestrzeni komunikacyjnej 

13.oo dr Marcin Choczyński (UKSW) 
Propozycja metodologii badań religijności senioralnej wynikająca z doświadczeń 

własnych – rola dyskursywnych wywiadów i historii życia (autobiografii) 

13.2o 
dr hab. Maria Sroczyńska, prof. 

ucz. (UKSW) 
Wiara religijna i rytuały w badaniach socjologicznych młodzieży w XXI wieku 

13.4o ks. dr Remigiusz Szauer (USz) 
Między nieadekwatnością kwestionariusza a ostrożnością respondenta. Trudności w 

badaniach religijności młodzieży i dorosłych w latach 2016-2021 na Pomorzu 



Zachodnim w kontekście zachodzących przemian społecznych. Studium przypadku 

własnego 

14.oo 
dr hab. Kamil M. Kaczmarek 

(UAM) 
Biological Turn a socjologia religii 

14.2o-14.4o  Dyskusja  

Aula 102 bud. 23 

SESJA III (równoległa): NOWE WYZWANIA EMPIRYCZNE W SOCJOLOGII RELIGII (KONTEKST PANDEMII) 

Moderator: ks. prof. dr hab. Janusz Mariański (em. KUL) 

12.2o 
ks. prof. dr hab. Sławomir H. 

Zaręba (UKSW) 
Aborcja – za czy przeciw? Uwikłanie w aksjologiczny konflikt w dobie pandemii 

12.4o 
dr hab. Stella Grotowska, prof. 

ucz. (AGH) 
Religia w sytuacji pandemii – 1918, 2009, 2020 – wstępne refleksje socjologa 

13.oo 
ks. dr hab. Artur Wysocki, prof. 

ucz. (UKSW) 
Czynniki warunkujące rozwój ekstremalnych praktyk religijnych 

13.2o 
dr Barbara Ober-Domagalska 

(UŁ) 

Uchodźcy i kryzys emigracyjny na granicy polsko – białoruskiej w dyskursie prasy 

katolickiej a nauczanie papieża Franciszka 

13.4o dr Wojciech Klimski (UKSW) Pandemia i przemiany religijności 

14.oo mgr Andy Christian Körber (UŁ) 
Polski Kościół katolicki w nowych mediach na przykładzie medialnego sporu o 

otwarte kościoły podczas świąt wielkanocnych w 2021 roku 

14.2o-14.4o  Dyskusja  

14.4o – 15.3o Przerwa obiadowa 

Aula 201, bud. 23 

15.3o PODSUMOWANIE 

Moderatorzy: ks. prof. dr hab. Sławomir H. Zaręba (UKSW) oraz dr hab. M. Sroczyńska, prof. ucz. (UKSW) 

 


