
RELACJE KOŚCIÓŁ-PAŃSTWO
NA GÓRNYM ŚLĄSKU W LATACH 1945-1989. 

KONFLIKT IDEOLOGICZNY

ZAPROSZENIE
NA KONFERECJĘ



Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach 
oraz 

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

zapraszają na konferencję naukową

Relacje KOŚcIół-PańsTWO
 Na GóRNym ŚląsKU W laTach 1945-1989. 

KONflIKT IdeOlOGIczNy

19 października 2017 r.
Przystanek Historia

Centrum edukacyjne iPn w katowicach
ul. św. Jana 10, katowice

dr andrzej Grajewski („Gość Niedzielny”) - Śląska specyfika konfliktu ideologicznego Kościół- 
państwo w okresie PRL
dr hab. adam dziurok prof. UsKW (IPN Katowice, UKSW Warszawa) – Starcie bezpośrednie  
– kwestie ideologiczne w rozmowach przedstawicieli władz partyjno-państwowych z duchownymi  
diecezji katowickiej w okresie stalinizmu
ks. dr Rafał Śpiewak (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) - Kościół katowicki pomiędzy  
dwoma totalitaryzmami. Studium na podstawie „Gościa Niedzielnego” z 1945 r.
dr łucja marek (IPN Kraków) - Katowicki miesięcznik ateistyczny „Myśl Wolna” (1958-1962) w służ-
bie ideologii komunistycznej

ks. dr hab. dominik zamiatała prof. UKsW (UKSW Warszawa) - Działalność Zrzeszenia Katolików 
Caritas na Górnym Śląsku
dr adriana dawid (Uniwersytet Opolski) - Duchowni z województwa opolskiego w Komitecie Obroń-
ców Pokoju
dr jacek Żurek (Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej) – Ksiądz - patriota wzorcowy
ks. prof. jerzy myszor (Uniwersytet Śląski) - Wychować księdza patriotę. Stosunek władz komu-
nistycznych do formacji do kapłaństwa w śląskim seminarium duchownym w Krakowie w latach  
1952-1980

dr zbigniew Bereszyński (Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu) - Oświata  
i wychowanie jako obszar konfrontacji ideologicznej Kościół – państwo na przykładzie województwa 
opolskiego w latach 1950–1988
dr hab. andrzej szymański prof. UO (Uniwersytet Opolski) - Dwa lata „łagru” za nauczanie religii. 
Przypadek s. Anny Dylus z Nowej Wsi Królewskiej
dr anna Badura (IPN Katowice) - Akcja dekrucyfikacyjna w szkołach województwa katowickiego  
w latach 1984–1985

ks. dr hab. arkadiusz Wuwer (Uniwersytet Śląski) - Relacje Kościół-państwo na Górnym Śląsku  
w świetle wystąpień biskupów katowickich podczas stanowych pielgrzymek mężczyzn do Piekar  
Śląskich (1966-1989) 
dr Kornelia Banaś (IPN Katowice) – Kościelna propaganda wizualna podczas stanowych pielgrzy-
mek w Piekarach Śląskich
ks. dr hab. henryk Olszar (Uniwersytet Śląski) - „Śląska Fatima”. Kościół w zderzeniu z totalitary-
zmem na przykładzie wiejskiego sanktuarium maryjnego w Turzy Śląskiej
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