PROGRAM KONFERENCJI
Sobota, 12 listopada
Ses ja I
9.00 – 9.25: prof. Zbigniew Drozdowicz, Nowożytne innowacje w postrzeganiu i przedstawianiu religii
9.25 – 9.50: prof. Jerzy Kojkoł, Pozytywistyczne inspiracje w myśleniu o religii w polskiej myśli filozoficzno-społecznej przełomu XIX i XX wieku
9.50 – 10.15: prof. Józef Baniak, Miejsce i rola duchowości w modelu katolickiego księdza parafialnego
w wyobrażeniach i ocenach studentów i księży
10.15 – 10.40: dr Beata Guzowska, „Świecka” religijność w kulturze współczesnej
10.40 – 11.10 Przerwa na kawę
Ses ja II
11.10 – 11.35: dr hab. Kamil M. Kaczmarek, Próba „przystosowania do współczesnego świata” na Soborze Watykańskim II z perspektywy socjologicznej teorii ewolucji religii
11.35 – 12.00: prof. Artur Jocz, Gnoza, czyli o zagrożeniach i nadziejach dla chrześcijańskiego wymiaru
kultury polskiej
12.00 – 12.25: dr Ewa Stachowska, Event sacrum i młodości, czyli Światowe Dni Młodzieży w Polsce
12.25 – 12.50: dr Remigiusz Ciesielski, Bractwo Piusa X – 50 lat po ogłoszeniu Konstytucji o liturgii świetej „Sacrosanctum concilium” w tekstach kwartalnika „Zawsze Wierni”
12.50 – 13.15: dr Juliusz Iwanicki, Popkultura chrześcijańska? Kultura popularna a polska myśl religijna
13.15 – 14.45 Przerwa obiadowa

Ses ja III
14.45 – 15.10: dr Ryszard Wójtowicz, Prawo naturalne w sferze społeczno-politycznej. Analiza dystynkcji
15.10 – 15.35: dr Gracjana Dutkiewicz, Religia i polityka we współczesnym świecie
15.35 – 16.00: dr Gracjan Cimek, Elementy religijne w politycznych i ekonomicznych przejawach globalizacji
16.00 – 16.25: mgr Paweł Kusiak, Polityczny i ideowy wymiar X Zjazdu Gnieźnieńskiego
16.25 – 16.55 Przerwa na kawę
Ses ja IV
16.55 – 17.20: dr Jacek Zydorowicz, Obrazy (na) uchodźców. Ikonografia napięć społecznych wokół
tzw. kryzysu migracyjnego
17.20 – 17.45: dr Konrad Szocik, Czy religia była i jest adaptacyjna?
17.45 – 18.10: dr Sławomir Sztajer, Młodzi dorośli i religia w perspektywie porównawczej
18.10 – 18.35: mgr Sylwia Wachulak, Kulturowa rola konwersji na islam we współczesnej Polsce jako
element wyboru alternatywnej religijności – założenia teoretyczne
18.35 – 19.00: mgr Mateusz Deker, „Practice and all is coming” – o popularności jogi we współczesnym świecie
19.00 – Uroczysta kolacja

