
CALL FOR PAPERS: Konferencja naukowa „Relacje Kościół-państwo na Górnym 

Śląsku w latach 1945-1989. Konflikt ideologiczny” – Katowice, 19 października 2017 r. 

(zgłoszenia do 31 lipca 2017 r.) 

 

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Wydział Teologiczny 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zapraszają do udziału w konferencji naukowej 

„Relacje Kościół-Państwo na Górnym Śląsku w latach 1945-1989. Konflikt 

ideologiczny”, która odbędzie się 19 października 2017 r. w Katowicach. 

 

 Podstawą konfliktu między Kościołem katolickim i państwem komunistycznym w 

Polsce były kwestie ideologiczno-światopoglądowe. Lansowany przez partię komunistyczną 

ateizm miał być spoiwem ideologicznym oraz oficjalną „nową religią”, zaś tradycyjne 

katolickie wartości miały „odejść do lamusa”. Komuniści dążyli do zawłaszczenia całej sfery 

aktywności społeczeństwa, ograniczając działaność Kościoła do murów świątyń.  

 Celem konferencji będzie refleksja historyczna, teologiczna, politologiczna i 

socjologiczna nad źródłami i przebiegiem konfliktu ideologicznego między Państwem i 

Kościołem katolickim na terenie Górnego Śląska w latach 1945-1989, ze szczególnym 

uwzględnieniem następujących kwestii: - specyfika, uwarunkowania, dynamika oraz główne 

pola konfliktu ideologicznego Państwo-Kościół na Górnym Śląsku; - granice wolności 

religijnej w państwie komunistycznym; - spór o obecność Kościoła w sferze publicznej (m.in. 

szkoły, krzyże, budownictwo sakralne, prasa katolicka); - propaganda w służbie ideologii 

komunistycznej (m.in. prasa, telewizja), cenzura i odpowiedź strony kościelnej; - działalność 

laicyzacyjna władz komunistycznych i programy odnowy religijnej Kościoła; - walka o 

czystość ideologiczną szeregów partyjnych (walka z „klerykalizacją” i „religianctwem”). 

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje i zgłoszenia. 

 Przewidujemy wydanie drukiem materiałów pokonferencyjnych w formie 

recenzowanego tomu. Prelegenci będą zobowiązani do dostarczenia do końca 2017 r. tekstów 

dostosowanych do instrukcji wydawniczej IPN. 

Nie pobieramy opłaty konferencyjnej. W razie potrzeby zapewniamy referentom nocleg. 

Pracownicy IPN rozliczają udział w konferencji w ramach delegacji służbowych. 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o przesłanie wypełnionego 

formularza zgłoszeniowego na poniższy adres (drogą elektroniczną) do 31 lipca br. Program 

konferencji zostanie ustalony do końca sierpnia br. 
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