
SPRAWOZDANIE 2007 

Opis działalności statutowej: 
 
W roku sprawozdawczym prace Sekcji skoncentrowały się głownie na: 
 

I. Przygotowaniu do druku i wydaniu zbiorowej publikacji: Religia i 

religijność w warunkach globalizacji, pod naukową redakcją 
Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej, wydanej staraniem Zakładu 
Wydawniczego NOMOS, Kraków 2007, o objętości 502 stron. 
Książka, będąca efektem ubiegłorocznej (2006) konferencji Sekcji 
Socjologii Religii, która odbyła się 12-13 czerwca w Sandomierzu 
wydana została dzięki pozyskaniu przez Wydawnictwo NOMOS 
dofinansowania przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 
finansowemu wsparciu przez Instytut Profilaktyki Społecznej i 
Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego (z Badań Statutowych 
Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej). 

 

 



Spis treści: 
 
Maria Libiszowska-Żółtkowska – Przedmowa 
 
Globalizacja a religia - perspektywa teoretyczna 
 

Borowik Irena -  Rolanda Robertsona wizja przemian religii i społeczeństwa 
w warunkach globalizacji 
Fedczak Agnieszka – Globalizacja a religia w ujęciu Franza-Xavera 
Kaufmanna 
Zdziech Paweł – Globalizacja, rozwój ekonomiczny i wartości. O procesach 
unifikujących świat i ich wpływie na sferę aksjologii z perspektywy teorii 
przemiany wartości Ronalda Ingleharta 
Jeżowski Marek – Czy globalizm jest religią? 
Adamczyk Tomasz – Desekularyzacja w warunkach globalizacji 
Nawierski Adam - W poprzek zderzenia cywilizacji. Postawa „platońska” a 
postawa „arystotelesowska” 
Janocha Witold - Anomia we współczesnym społeczeństwie 
 
 Kościoły i ruchy religijne w warunkach globalizacji 
 
Ryczan Kazimierz – Globalizacja w nauczaniu społecznym Kościoła  
Mariański Janusz – Globalizacja i Kościoły- sprzymierzeńcy czy konkurenci 
Barker Eileen – (tekst w tłumaczeniu na polski)  
Sieradzki Piotr – Kościół i jego wspólnoty w ”społeczeństwie doznań” 
Wójtowicz Andrzej – Płynny Kościół w płynnej modernizacji 
Świątkiewicz Wojciech - Etsi Ecclesia non daretur. Religijne profile 
legitymizacji w sytuacji kulturowej globalizacji 
Libiszowska-Żółtkowska Maria – Nowe ruchy religijne w globalnej 
przestrzeni 
Doktór Tadeusz – Czynniki makrospołeczne determinujące rozwój ruchu 
zielonoświątkowego w Europie 
Kasperek Andrzej – Znaczenie „locum” w czasach globalizacji na przykładzie 
stosunku Polaków do  parafii 
 
Religia i Religijność w warunkach globalizacji – perspektywa 
badawcza 

 
Boguszewski Rafał – „Polak-katolik” – casus polskiej religijności w 
warunkach globalizacji na podstawie badań empirycznych CBOS  
Szumilas Wiola - Postawy Polaków wobec religii w globalizującej się 
rzeczywistości – pokolenie Jana Pawła II 



Baniak Józef – Między buntem a potrzebą akceptacji. Świadomość parafialna 
dzisiejszych gimnazjalistów. Studium socjologiczne 
Wysocka Ewa - Oswajanie lęku i kreowanie indywidualnej wersji życia – 
autoterapeutyczne i autokreatywne funkcje religii w perspektywie i 
doświadczeniach młodzieży w czasach globalizacji 
Grotowska Stella - Religia w świecie wyobrażonym starego człowieka  
Gajos Leszek - Religijność mieszkańców podkarpackiej i zachodnioukraińskiej 
wsi w kontekście jednoczącej się Europy. Nadzieje i obawy związane z 
otwieraniem się wsi na nowe wartości 
Grygiel Paweł - Znaczenie przypisywane religii w życiu codziennym a 
postawy wobec integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej. 
Surowiec Katarzyna – Dystanse społeczne między katolikami a świadkami 
Jehowy we wsiach dekanatu kraśnickiego 
 
Religia w globalnej kulturze 
 
Mielicka Halina - Kontekst religijny zachowań społecznych jako paradygmat 
globalizacji 
Woroniecka Grażyna - Medialne obrazy religii a globalizacja kulturowa 
Budzyńska Ewa Rola wartości religijnych w kształtującym się ładzie 
moralnym Mieszkańców wielkiego miasta na przykładzie Katowic 
Sroczyńska Maria - Rytuały religijne w warunkach globalizacji 
Świątkiewicz-Mośny Maria - Błogosławieni, którzy nie kliknęli a  uwierzyli. 
Kościół w globalnej sieci 
Górny Andrzej - Galaktyka Internetu – globalny obszar nowych form 
religijności 
Sakaguchi Alicja - Retoryczne środki ekspresji i styl w pielgrzymich i 
homiliach 
 Jana Pawła II 
 
Bibliografia 
 
 
 
II. W ramach Zjazdu PTS w Zielonej Górze Co łączy, co dzieli? Sekcja zgłosiła 
własną grupę tematyczną: Religia łączy czy dzieli? Sekcja obradowała w 
sobotę (15.09) w godz. 9.00-11 oraz 11.20-12.50 
 

Wygłoszono następujące referaty: 
 
Maria Libiszowska-Żółtkowska (UW) – Wprowadzenie do problematyki 
religia łączy czy dzieli? 



• Irena Borowik (UJ) - Pomiędzy upadkiem religii a ożywieniem 
religijnym  - spory socjologów religii 

• Katarzyna Zielińska (UJ),  Co łączy, a co dzieli? – spory o teorie w 
socjologii religii 

• Elżbieta Firlit (SGH) -  Integracyjna funkcja instytucji religijnych w UE 
na przykładzie  COMECE i CEC 

• Stella Grotowska (Uniwersytet Wrocławski) - Przemieszczanie 
tradycji w religijności Polaków. Analiza wybranych wydarzeń 
medialnych w polskiej prasie opinii 

• Leon Smyczek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) - 
Praktyki religijne młodzieży jako czynnik integracji społecznej 

• Andrzej Kasperek (UŚ), Prasa katolicka wobec sprawy arcybiskupa 
Wielgusa – między językiem dialogu a językiem konfrontacji 

• Maria Sroczyńska (Akademia Świętokrzyska w Kielcach) - Płeć i 
religia. O specyfice polskiego katolicyzmu i scenariuszach przyszłości 

• Aleksandra Herman (UW)- Uświęcony bunt ludowy – wierni w 
służbie idei. Obraz dwustronnego ruchu wyznawców Kościoła 
rzymskokatolickiego i Starokatolickiego Mariawitów 

• Marcin Ziemkowski (UMK) - Via Media Anglicana – Łączy czy dzieli? 
Kościół Episkopalny USA u progu schizmy 

• Emilia Zimnica – Kuziora (UŁ - Destrukcyjne sekty – religijność, która  
wyklucza i dezintegruje 

• Radosław Kossakowski  (UMK) - Buddyzm zachodni – buddyzm 
przyszłości? 

• Anna Królikowska (Uniwersytet Szczeciński) - Religijność studentów 
Szczecina   

• Piotr Wiech (SGGW) Rytuały rekonstruowane. Ruchy neopogańskie w 
Europie Środkowo-Wschodniej 

 
Obrady poprzedziła chwila zadumy nad pamięcią o zmarłym Tadeuszu 
Doktórze – aktywnym uczestniku poprzednich konferencji sekcji socjologii 
religii. 
 

Na Zjazd stawili się wszyscy zgłoszeni wcześniej referenci. 
Wygłoszono 10 dwudziestominutowych referatów. Trzy teksty – 
oznaczonych w programie jako wystąpienia rezerwowe - zostały 
przekazane do druku. W spotkaniu uczestniczyło około 50 słuchaczy. 
Prezentowane referaty podejmowały zarówno problematykę teoretyczną 
jak i egzemplifikacyjną. Dwukrotnie, po bloku 5 wystąpień był czas na 
dyskusję – pytania do referentów, komentarze i ad hoc czynione refleksje. 
Czas przeznaczony zarówno na wystąpienia jak i na dyskusje – zdaniem 
zgromadzonych – był zdecydowanie za krótki, uczestnicy rozstali się z 



poczuciem niedosytu i przeświadczeniem o konieczności kolejnego, 
problemowego spotkania w ramach Sekcji Socjologii Religii.  

Zaprezentowane i złożone jedynie do druku referaty ukażą się jako 
odrębny, tematyczny numer Przeglądu Religioznawczego.       
 

Sekcja liczy prawie 140 członków niestety z większością Zarząd nie 
ma bieżącego kontaktu. Aktywnymi członkami jest stała grupa licząca około 
50 osób, które uczestniczą w spotkaniach konferencyjnych czy innych 
spotkaniach Sekcji. Zarząd planuje korespondencyjna wymianę informacji z 
pozostałymi członkami, zwłaszcza tymi, którzy posiadają adres e-mailowy, 
żeby poznać ich preferencje i oczekiwania.  
 
W roku 2008 Sekcja planuje własną grupę tematyczną w ramach II 
Kongresu Religioznawczego, który zaplanowany został na wrzesień 2008 w 
Poznaniu, a także aktywne uczestnictwo w pracach przygotowawczych, 
organizacyjnych oraz merytorycznych w czasie trwania Kongresu. 
Członkowie Sekcji PTS zgłaszają gotowość uczestnictwa i wystąpień z 
referatami. 
 

Maria Libiszowska-Żółtkowska 

Przewodnicząca Sekcji Socjologii Religii PTS 

 

    Warszawa, 8 grudzień 2007  
 


