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Zakres tematyczny:  
Koniec XX i początek XXI wieku charakteryzuje się ponownym wzmocnieniem inspiracji 

religijnych w polityce międzynarodowej. Religia i religie stały się jedną z kluczowych kwestii 

koniecznych do zrozumienia przemian świata współczesnego. Nie chodzi tu o tożsamość i jej 

odrodzenie w „starych demokracjach”, ale o kryzys zarówno demokracji, jak i religii w 

szczególności tych, które odegrały ważną rolę w tworzeniu głównych podziałów 

cywilizacyjnych w XX wieku. Kryzys judaizmu, chrześcijaństwa i islamu oraz innych religii 

może być jedną z głównych przyczyn pojawiania się wszelkiego rodzaju ekstremizmów, które 

instrumentalizując religie, dążą do osiągnięcia świeckich celów społecznych, gospodarczych i 

politycznych. Głoszą one konieczność powrotu do religii lecz rzeczywiście chodzi o 

wyeliminowanie pluralizmu kulturowego. Ten sam cel przyświeca tym wszystkim, którzy 

odcinając się od wszelkiego ekstremizmu głoszą hasła powrotu do religii w imię umiłowania 

moralności i odpowiedzialności za świat, w którym niema już miejsca dla obcego. Całość tej 

problematyki zamknąć można hasłem religia a polityka, które stanowi nazwę dla jednej z 

sekcji kongresowych. Będziemy w niej próbować rozpatrzyć takie zagadnienia jak: religijno-

polityczne aspekty sprawowania władzy, religia „wplątana” w politykę, współczesne religie a 

polityka, religia jako element współczesnych przemian cywilizacyjnych, modele 

funkcjonowania religii w polityce, polityczna instrumentalizacja religii, prawo 

międzynarodowe a religia, kosmopolityzm, relatywizm i wielokulturowość w świecie religii, 

państwo a religia, religia jako podmiot polityki, polityczna obecność religii, współczesna 

demokracja a religia, polityka jako urzeczywistnienie religii, religia a wolność polityczna.  
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Program sekcji/Workshops Programme:  

 

Prof. dr hab. Jacek Sieradzan – Sokrates populista 

 

Dr hab. Robert T. Ptaszek - Czy współczesny Kościół katolicki akceptuje neutralność 

światopoglądową państwa? 



Prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko - Fundamentalizm religijny w ujęciu N.S. 

Eisenstadta  

 

Ks. dr hab. Jacek Grzybowski - Korozja współczesności – czy religia stanie się remedium 

na kryzysy polityczne?  

 

Prof dr hab. Jerzy Ochmann - Religie w wizji filozofii bezpieczeństwa/ Religions in the 

vision of the Philosophy of Security 

  

Dr Joanna Kulska - Między religią i polityką: pojednanie jako dialog  

 

Prof. dr hab. Mieczysław Jagłowski - Canudos, Contestado, Caldeirão de Santa Cruz, 

Juazeiro do Norte… Millenarystyczny mesjanizm brazylijskich sertões - jego źródła, formy i 

cele/ Canudos, Contestado, Caldeirão de Santa Cruz, Juazeiro do Norte… The millenary 

messianism of Brazilian sertões - its sources, forms and aspirations  

 

Dr hab. Wojciech Szczerba - Kryzys imigracyjny XXI wieku a koncepcja Imago Dei/ The 

concept Imago Dei and the refugee crisis  

 

Prof. UMK dr hab. Zbigniew Karpus - Opieka religijna nad jeńcami wojennymi i 

internowanymi w obozach w Polsce w latach 1919-1922  

 

Dr hab. Edward Jeliński - Patriotyzm jako wartość chrześcijańska - spojrzenie teoretyczne  

 

Prof. dr hab. Jacek Bartyzel - Spór Erika Petersona i Carla Schmitta o możliwość 

katolickiej teologii politycznej  

 

Dr hab. Ryszard Michalak - Politologia religii i religiologia polityki – dwie ścieżki badań 

nad sprzężeniami religii i polityki/ Politology of religion and religiology of politics – two 

paths for research on religion and politics  

 

Dr Małgorzata Sobczyk - Danna ukeai no okite – falsyfikat legislacyjny w służbie polityki 

antyheretyckiej we wczesnonowożytnej Japonii  

 

Dr hab. Jarosław Macała - Religia w polskich kodach geopolitycznych w latach 1989-2017  

 

Mgr Paweł Kusiak - Władza polityczna w nauczaniu papieża Benedykta XVI  

 

Dr Gracjana Dutkiewicz - Władza polityczna a religia  

 

Dr Stanisław Musiał - Laicka Francja a problem imigracji  

 

Dr Svitlana Lizakowska - Odpowiedzialność społeczna i dobroczynność w państwie 

demokratycznym. Zagadnienia motywacji  

 

Dr Anna Solarz - Religia i badanie polityki zagranicznej państwa - wyzwania 

metodologiczne/ Religion and foreign policy analysis - methodological challenges  

 

Dr Łukasz Kutyło - Przemiany religijne w Europie Wschodniej. Rozważania w oparciu o 

dane empiryczne 


