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Seminarium Cathorep: P?e? i polski katolicyzm poza granicami
P?e? i polski katolicyzm poza granicami:
Seminarium Cathorep

Zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu Cathorep, organizowane w ramach grantu NCN "Katolicyzacja
reprodukcji, reprodukcja katolicyzmu. Aktywizm i intymno??? w Polsce od 1930 r. do dzi?" (o projekcie [1])!

Przydatne informacjeLink do strony wydarzenia: spotkanie online [2]
Data rozpocz?cia: 06-05-2021
Godzina: 12:00

Co si? dzieje w polskich organizacjach Ko?cio?a rzymskokatolickiego poza granicami kraju? Organizacje te musz?
dzia?a? w spo?ecze?stwach pluralistycznych i wielokulturowych, o znacznym stopniu sekularyzacji, w których o
wiele bardziej powszechne ni? w Polsce s? idee równo?ci p?ci i emancypacji. Czy otwieraj? si? na nowe
egalitarne wzory, czy te? konserwatywnie okopuj? i zamykaj?? Nasze wyst?pienie b?dzie prób? zrozumienia,
w jaki sposób, kto i dlaczego zmienia wzory p?ciowe w organizacjach Polskich Misji Katolickich w Anglii,
Belgii i Szwecji.
Prelegentki:
Katarzyna Leszczy?ska jest socjolo?k?, profesork? na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w
Krakowie. Interesuje si? socjologi? p?ci, organizacji i religii oraz socjolingwistyk?. Kierowa?a projektami
badawczymi wspieranymi przez NCN, po?wi?conymi m.in. relacjom mi?dzy p?ci?, organizacjami religijnymi a
kontekstem kulturowym, polskim i migracyjnym. Autorka ksi??ek, m.in. „P?e? w instytucje uwik?ana” (2016),
„Cztery wizje Europy. Analiza wypowiedzi Jana Paw?a II i duchownych Ko?cio?a w rzymskokatolickiego w Polsce”
(2009), wspó?redaktorka prac zbiorowych, np. „Kobiety i religie” (2006). Autorka i wspó?autorka wielu artyku?ów
naukowych w krajowych i mi?dzynarodowych czasopismach („Journal of Contemporary Religion”, „Polish
Sociological Review”, „Studia Socjologiczne”, „Journal of Alternative Spiritualities and New Age Studies”).
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Sylwia Urba?ska jest adiunktk? w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Bada przemiany rodzin,
macierzy?stwa i wzorców p?ci w procesach migracji oraz w spo?eczno?ciach wiejskich. Autorka ksi??ki „Matka
Polka na odleg?o??. Z do?wiadcze? migracyjnych robotnic 1989–2010” (2015) oraz wspó?autorka pracy „Mozaiki
przestrzeni transnarodowych. Teorie, metody, zjawiska” (2012). Jej teksty naukowe ukaza?y si? m.in. w czasopismach „Central and East European Migration Review”, „Qualitative Sociology Review”, „Lud”, „Stan Rzeczy”
oraz w antologiach: „Po?egnanie z Matk? Polk?. Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzy?stwa we
wspó?czesnej Polsce” (2012) i „Niebezpieczne zwi?zki. Macierzy?stwo, ojcostwo i polityka” (2015). Laureatka
Nagrody Prezesa Rady Ministrów. Dzia?a w Polskim Towarzystwie Socjologicznym, Komisji ds. Migrantów RPO i
Polskim Towarzystwie Genderowym.
Katarzyna Zieli?ska jest profesork? w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiello?skiego. Bada zwi?zki pomi?dzy
religi? a polityk?, religi? a p?ci? spo?eczno-kulturow? oraz religi? a to?samo?ciami zbiorowymi, szczególnie w
Europie ?rodkowowschodniej. Jest autork? wielu artyku?ów publikowanych w krajowych i mi?dzynarodowych
czasopismach (m.in. „Studia Socjologiczne”, „Lud”, „East European Politics and Societes” i „Religion, State
and Society”) i dwóch ksi??ek: „Spory wokó? sekularyzacji” (2009) oraz „W walce o hegemoni?? Religia w
polskiej sferze publicznej na przyk?adzie debat sejmowych” (2018). Jest równie? wspó?redaktork? kilku publikacji,
np. „Opór i dominacja. Antologia tekstów” (2019) z Agnieszk? Pasiek?, oraz „Collective Identity and Democracy in
the Enlarging Europe” (2012) ze Zdzis?awem Machem i Magdalen? Gór?. Aktywnie dzia?a w International Study of
Religion in Eastern and Central Europe Associacion oraz w Polskim Towarzystwie Socjologicznym.
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