
        
 

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC oraz Sekcja Socjologii Religii PTS 

zapraszają na  

konferencję naukową w 1-szą rocznicę śmierci Ks. Prof. Witolda Zdaniewicza 
 

KS. PROF. WITOLD ZDANIEWICZ I LUBELSKO-WARSZAWSKA SZKOŁA SOCJOLOGII RELIGII 
DZIEDZICTWO I KIERUNKI ROZWOJU 

która odbędzie się  

25 września 2018 r. 

Mija pierwsze stulecie od czasu, gdy socjologia religii w Polsce zaczęła się wyodrębniać jako niezależna dyscyplina 

(subdyscyplina) naukowa. Po polskich badaczach kultury o światowej sławie, takich jak Florian Znaniecki czy 

Bronisław Malinowski, w okresie międzywojennym rozpoczynają pionierskie badania socjologiczne z zakresu zjawisk 

religijnych Franciszek Mirek, Stefan Czarnowski i Józef Chałasiński. Bezpośrednim kontynuatorem pokolenia 

międzywojennego w badaniach z zakresu socjologii religii było środowisko naukowe skupione wokół Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego. Dorobek tej szkoły reprezentują tacy badacze jak Józef Majka, Władysław Piwowarski, 

Franciszek Adamski, Leon Dyczewski czy Janusz Mariański. Wśród nich istotne miejsce zajmuje ks. prof. Witold 

Zdaniewicz, który doświadczenia środowiska lubelskiego przenosi do Warszawy. Tutaj zakłada pierwszy w Polsce 

ośrodek badań nad religijnością – Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, który skalą i intensywnością badań 

może mierzyć się z wieloma instytucjami o znaczeniu światowym. Ks. Zdaniewicz współpracuje z szerokim gronem 

socjologów z różnych ośrodków naukowych, a wśród nich z Edwardem Ciupakiem.  

Celem konferencji jest pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy na temat wkładu ks. prof. Witolda Zdaniewicza do 

dorobku polskiej socjologii religii po II wojnie światowej. Spotkanie socjologów reprezentujących różne pokolenia 

będzie również okazją do refleksji nad perspektywami rozwoju socjologii religii w naszym kraju. 
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Tematyka konferencji 

1. Lubelsko-warszawska szkoła socjologii religii na tle historii myśli społecznej w Polsce 

2. Ontologiczne podstawy lubelsko-warszawskiej szkoły socjologii religii w Polsce 

3. Czy tylko postawy? Kategoria postaw religijno-społecznych a inne pojęcia socjologiczne odnoszące 

się do religijności 

4. Pragmatyzm w badaniach religijności Polaków? Praktyki religijne w strukturze religijności Polaków 

5. Religijność nie tylko jako fakt społeczny: doświadczenie religijne, socjalizacja i tożsamość a dorobek 

lubelsko-warszawskiej szkoły socjologii religii  

6. Pobożność ludowa a kategoria doświadczenia religijnego i emocji w badaniach religijności 

7. Instytucje i organizacje katolickie w Polsce jako przedmiot badań socjologicznych: od socjografii 

do ujęć funkcjonalnych i systemowych 

8. Dynamika życia religijnego: pomiędzy doświadczeniem religijnym a ruchami religijnymi 

9. Weryfikacja prognoz dotyczących przemian religijności Polaków 

 

 

Zgłoszenia uczestnictwa 

Zgłoszenia udziału w konferencji w formie załączonego formularza prosimy kierować na adres: 

pracownia@iskk.pl. Osoby pragnące wygłosić referat prosimy o przesłanie tytułu wystąpienia i abstraktu 

(max. 300 słów) do 30 kwietnia 2018 r. Informację o przyjęciu referatu do programu konferencji 

przekażemy do 31 maja 2018. Opłata konferencyjna 150 zł obejmuje catering, materiały konferencyjne 

i częściowo koszty publikacji. Prosimy ją wnieść do 30 czerwca 2018 na konto Instytutu Statystyki Kościoła 

Katolickiego. Numer konta: 13 1240 1037 1111 0010 2140 0749. 

 

Zgłoszenia można kierować również przez elektroniczny formularz: 

https://goo.gl/forms/WESrCx9972W9yg6z2 

 

 

Konferencja odbędzie się w siedzibie Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC 

 przy ul. Skaryszewskiej 12 w Warszawie 
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