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ogólnopolska konferencja naukowa

Organizator konferencji: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Wydział Nauk Społecznych,  
Katedra Andragogiki i Socjologii Edukacji, Pracownia Andragogiki 
Miejsce i czas konferencji: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie,  01-771, Warszawa,  
ul. Broniewskiego 48, konferencja dostępna również on-line

Cele konferencji: 
Kwestia dorosłości rozumiana w sensie dorastania do wyzwań współczesnego, złożonego świata oraz dojrzałości 
ujmowanej z akcentem na biologiczny rozwój człowieka, mają wspólny mianownik jakim jest odpowiedzialność za siebie, 
bliskich i dalszych innych. Dorosłość, rozumiana jako zadanie, wpisuje się w dorosłą odpowiedzialność za świat, który 
znalazł się w wielości kryzysów: ekologicznym, rodziny, przywództwa, demokracji, wartości, wiary, racjonalności, zdrowia, 
humanizmu, państwa i wielu innych.
Pokolenie dorosłych musi najpierw efektywnie zmierzyć się z wyzwaniami „tu i teraz” takimi jak: praca zawodowa, 
wychowanie własnych dzieci, zagospodarowanie czasu wolnego, własna kondycja psychofizyczna, problem starości.
Dojrzałe, dorosłe, odpowiedzialne i samoświadome budowanie własnego Ja w okolicznościach niepewności otwiera 
szeroką przestrzeń deskryptywnego podejmowania decyzji przez podmiot.

Komitet organizacyjny:
dr Rafał Bodarski – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr Izabela Kochan; dr Hanna Tranda; dr Anna Walczak

Komitet naukowy: 
prof. dr hab. Elżbieta Czykwin (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie) – przewodnicząca Komitetu 
Naukowego
prof. dr hab. Renata Nowakowska-Siuta (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)
prof. dr hab. Tadeusz Zieliński (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)
dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)
dr hab. Krzysztof Arcimowicz, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)
dr hab. Adam Bobryk, prof. UPH (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
dr hab. Dorota Misiejuk, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)
dr hab. Teresa Zaniewska, prof. SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
dr hab. Bartłomiej Walczak (Uniwersytet Warszawski)

Sekretarze konferencji: dr Izabela Kochan
Kontakt i zapisy: dr Anna Walczak a.walczak@chat.edu.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Przesyłanie zgłoszeń i abstraktów – do 15 września 2020 r. a.walczak@chat.edu.pl

Rada Programowa konferencji decyduje o kwalifikacji referatów. Uczestnicy zostaną poinformowani  
o kwalifikacji do dnia 20 września 2020 r.

Referaty z wystąpień, które przejdą pomyślnie proces recenzji, zostaną opublikowane w Wydawnictwie Naukowym 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

Wyzwania  
i wymiary dorosłości
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Wsparcie Komisji Europejskiej dla 
opracowania tej publikacji nie 
stanowi wyrazu poparcia dla 
zawartych w niej treści, które 
odzwierciedlają jedynie poglądy jej 
autorów, a Komisja nie ponosi 
odpowiedzialności za jakiekolwiek 
wykorzystanie zawartych w niej 
informacji. 

 Główne cele:                                                                                                                        

• Religia i medycyna mają długą, przeplatającą się historię, sięgającą 
tysięcy lat wstecz. Jednakże współcześnie wiele osób świadczących usługi 
w zakresie szeroko pojmowanej służby zdrowia oraz opieki nad osobami 
potrzebującymi i chorymi nie jest wystarczająco przeszkolonych, aby 
wykraczać daleko poza zebranie danych dotyczącego religijności pacjenta, 
wspieranie jego potrzeb religijnych i umożliwianie mu praktyk 
duchowych/religijnych. 

• Kiedy uwidaczniają się potrzeby duchowe pacjentów, często są oni 
kierowani do osoby, która jest odpowiednio przeszkolona, aby móc je 
rozpoznać i zaspokoić. 

• Nasz projekt ma na celu wypracowanie programu zapewnienia 
adekwatnej opieki ze strony personelu medycznego, służb socjalnych etc. 
w celu przeszkolenia osób zajmujących się potrzebującymi, tak aby umieli 
rozpoznać i zaspokoić ich potrzeby religijne. 

• To właśnie przywrócenie więzi pomiędzy medycyną a religią stanowi 
innowacyjny aspekt projektu. 

• Jednym z głównych celów projektu jest odnowienie połączenia pomiędzy 
medycyną a religią i udoskonalenie wsparcia udzielanego osobom 
potrzebującym opieki przez dobrze wyszkolonych profesjonalistów, którzy 
nie tylko są świadomi pozytywnego wpływu religii na zdrowie psychiczne i 
fizyczne, lecz także są gotowi uwzględniać ją w swoich działaniach. 

• Poprzez przeprowadzone szkolenia oraz opracowane w ramach projektu 
materiały szkoleniowe, konsorcjum spróbuje pomóc trenerom i stażystom 
w osiągnięciu dobrostanu (w myśl koncepcji „wytrenuj trenera”). 

• Ponadto pomożemy naszej grupie docelowej użytkowników końcowych 
zrozumieć różne religie i zachować tolerancję w stosunku do ich 
przedstawicieli. 

 Opracowane zostaną następujące materiały:  

• IO1: Konceptualizacja duchowości i religii oraz rozważania 
metodologiczne poprzez zebranie studiów przypadków 

• IO2: Program nauczania badający związki między duchowością / religią  
 a zdrowiem 

• IO3: Internetowa i mobilna platforma wsparcia obejmująca materiały 
referencyjne 

• IO4: Kwestionariusze samooceny interakcji/wykonywanych zadań 
związanych z wiedzą o religijności dla trenerów/stażystów 
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MIEJSCE KONFERENCJI: Sala konferencyjna (na parterze) wstęp wyłącznie dla prelegentów
Online – w aplikacji Teams

GODZ. 10.30 UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI

Sesja I: OBRAZ DOROSŁOŚCI – WIELOŚĆ PERSPEKTYW
10.45-11.00 prof. Elżbieta Czykwin, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie,  Imaginarium społeczne. 

Wymiary przystosowania społecznego osoby dorosłej. Próby uchwycenia zjawiska w kontekście metafory 
11.00-11.15 dr hab. prof. ucz. Dorota Misiejuk, Uniwersytet w Białymstoku, Dorosłość w czasach ponowoczesno-

ści. Standard dorosłości w świetle teorii transkulturowości W. Welscha
11.15-11.30 dr hab. prof. ucz. Marcin Jewdokimow, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 

dr hab. Bartłomiej Walczak, Uniwersytet Warszawski, Przejawy post-sekularyzacji na polskim rynku pracy
11.30-11.45 dr Joanna Kluczyńska, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Odpowiedzialność  

za własny los oraz samostanowienie jako cechy dorosłości. Wybrane aspekty pracy socjalnej z osobami dorosłymi 
11.45-12.00 dyskusja 

12.00-12.15 PRZERWA KAWOWA

Sesja II: DROGI DO DOROSŁOŚCI
12.15.-12.30 dr hab. prof. ucz. Adam Bobryk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Bunt 

pokoleniowy czy przejaw patriotyzmu? Polskie młodzieżowe zespoły muzyczne na Wileńszczyźnie wobec wyzwań 
współczesności

12.30-12.45 dr hab. prof. ucz. Maria Sroczyńska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 
Wchodzenie w dorosłość w przestrzeni liminalności (wymiary religijne i świeckie)

12.45-13.00 dr Izabela Kochan, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Wpływ pandemii Covid-19  
na „wschodzącą dorosłość”

13.00-13.15 dr Marta Dobrzyniak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Indywidualna i spo-
łeczna aktywność młodzieży jako krok na drodze ku dorosłości na przykładzie innowacyjnych projektów

13.15-13.30 dr Dominik Chojnowski, Uniwersytet Łódzki, Rozwój człowieka w teorii dezintegracji pozytywnej Kazi-
mierza Dąbrowskiego jako wyraz osiągnięcia dojrzałości psychicznej

13.30-13.45 mgr Jacek Galewski, Uniwersytet Warszawski, Dzieci Imperium. O kształtowaniu angielskiej tożsamości 
w latach 1890-1914

13.45-14.00 dyskusja
14.00-15.15 PRZERWA OBIADOWA

Sesja III: WYZWANIA DOROSŁOŚCI 
15.15-15.30 dr hab. Krystyna Najder Stefaniak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Podmio-

towość jako wyzwanie dorosłości 
15.30-15.45 dr n. med. Justyna Stępkowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Płodna 

dorosłość – potencjał i wyzwania. Analiza w świetle wybranych aspektów zdrowia
15.45-16.00 dr Rafał Bodarski, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Dorosłość – okres nowych wy-

zwań. Aktywne starzenie się jako nowy trend europejski
16.00-16.15 dr Anna Walczak, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Wielowymiarowość ról wobec 

zmian wzorów współczesnego rodzicielstwa
16.15-16.30 dr Hanna Tranda, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Kryzys wiary i jego konsekwencje 

w dorosłym życiu
16.30-16.45 mgr Andrzej Michalski, Centrum Edukacji Humanistycznej Logos, Kompetencje międzykulturowe wy-

zwaniem dorosłości
16:45-17:00 dyskusja

Wyzwania  
i wymiary dorosłości
22 października 2020 r.
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