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W dniach 22-23 czerwca odbyła się na Uniwersytecie Wrocławskim 

konferencja naukowa pt. „Religijność i duchowość – dawne i nowe formy” 
zorganizowana przez Sekcję Socjologii Religii PTS oraz Instytut Socjologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Obrady obejmowały 33 wystąpienia przygotowane przez 34 autorów, 
wygłoszone podczas 8 sesji.  

W pierwszej z nich, pt. „Religijność i duchowość – perspektywy 
teoretyczne” prowadzonej przez Marię Libiszowską-Żółtkowską referaty 
przedstawili:  
Zbigniew PASEK, Przydatność pojęcia duchowość do badań nad współczesną 
kulturą  
Halina MIELICKA, Religijny wymiar duchowości  
Andrzej WÓJTOWICZ, Duchowość, czyli zmiana marki w religijności  
Janusz MARIAŃSKI, Pluralizm religijny główną tendencją przemian we 
współczesnym świecie,  
Elżbieta FIRLIT, Adaptacja „świadczeń” (Leistungen) Kościoła w Polsce do 
warunków zmiany systemowej.  

W sesji drugiej – „Zjawiska religijne między tradycją a 
ponowoczesnością”, której przewodniczył Janusz Mariański, pojawili się 
następujący referenci:  
Halina RUSEK, Luterańska tożsamość na styku kultur – religia i wiara u 
Jerzego Pilcha,  
Joanna SZCZEPANKIEWICZ-BATTEK, Tradycyjne Kościoły ewangelickie w 
Polsce wobec przemian ustrojowych po 1989 roku,  
Paweł GRYGIEL, Religijność mieszkańców Podkarpacia,  
Bożena GIEREK, Duchowość celtycka – pomiędzy tradycją celtycką, 

katolicyzmem irlandzkim i New Age,   
Olga NOWACZYK, Stojąc twarzą w twarz ze śmiercią. Wielowymiarowość 
zjawiska duchowości i religii we współczesnym społeczeństwie.  

W sesji trzeciej – „Religijność i duchowość w świecie mediów” 
prowadzonej przez Halinę Rusek referaty wygłosili:  
Ziad ABOU SALEH, Religijność arabskich muzułmanów w XXI wieku a kultura 
masowa,  
Kamil KACZMAREK, Walka pomiędzy religiami w wirtualnym świecie,  
Piotr PARA, Religijność indywidualna w kulturze WEB 2,0.  



W sesji czwartej pt. „Antropologiczne refleksje nad duchowością i 
religijnością” pod przewodnictwem Andrzeja Wójtowicza wystąpienia 
zaprezentowali:  
Dorota MAJKA-ROSTEK, Religijne i duchowe aspekty modyfikacji ciała, 
Stanisław A. WARGACKI, Płynna duchowość w kontekście ponowoczesnej 
kultury,  
Agata ŚWIERZOWSKA, Joga dziś – odpowiedź na wyzwania współczesności 
czy ścieżka duchowego rozwoju,  
Monika FIGIEL, Tradycje i współczesność pustelnictwa w Polsce.  

Do prowadzonej przez Zbigniewa Paska sesji piątej – „Współczesne 
badania nad duchowością i religijnością” referaty przygotowali:  
Irena SZLACHCIC, Duchowość jako przedmiot badań socjologicznych,  
Tomasz WARCZOK, Świat religii jako pole walki. Doświadczenia z analizy 
dyskursu prasy religijnej,  
Paweł SOCHA, Wymiary wewnętrznej przemiany. Nowa teoria duchowości i 
jej badania,   
Tomasz GOSZTYŁA, Dawne i nowe psychologiczne koncepcje dojrzałej 
religijności.  

W szóstej sesji zatytułowanej „Duchowość – nowy paradygmat w 
socjologii religii” pod przewodnictwem Haliny Mielickiej wystapili 
następujący autorzy:  
Maria LIBISZOWSKA-ŻÓŁTKOWSKA, Od religijności rodzinnej do duchowości 
indywidualnej,  
Jan DOMARADZKI, Uniwersalizacja herezji – uniwersalizacja konwersji.  
Między sekularyzacją i desekularyzacją religii,  
Marek JEŻOWSKI, Duchowość – paradygmat socjologii religii czy socjologii 
moralności? A może socjologia duchowości,  
Inga KUŹMA, Duchowość – przeżycie – doświadczenie. Pojęcia i ujęcia w 
procesie uczenia o współczesnych zjawiskach religijnych oraz ich badania.  

W sesji siódmej pt. „Społeczne tworzenie rzeczywistości religijnych i 
duchowych”, której przewodniczyła Maria Libiszowska-Żółtkowska 
wystąpienia przedstawili:  
Renata MAC-SZYLAR,  Funkcje czynników światopoglądowych w kreowaniu  
sensu życia,  
Anna WIŚNIEWSKA, Maria WIERZBICKA, Golgota w Licheniu jako 
współczesna Biblia Pauperum. Analiza ikonograficzna,  
Agnieszka MORAWIAK, Stosunek Świadków Jehowy do pluralizmu 
religijnego,  
Grzegorz SŁOWIŃSKI, Ksiądz wczoraj i dziś. Społeczne konstruowanie 
powołania do kapłaństwa.  

W ostatniej sesji – „Duchowość i religijność wobec współczesnych 
wyzwań”, którą poprowadziła Elżbieta Firlit referaty przedstawili:  



Jacek SIERADZAN, Konsumpcjonizm – nowe opium dla ludu czy nowa 
religia?,  
Marcin K. ZWIERŻDŻYŃSKI, Religia – duchowość – postmodernizm. Problem 
znaczeń,  
Ewa WYSOCKA, Religijność młodego pokolenia jako podstawa autokreacji i 
obrona przed zagrożeniami rozwojowymi,  
Stella GROTOWSKA, Doświadczenie i rytuał w religijności ludzi starszych. 
 
 

 



Ponadto podczas konferencji odbyło się zebranie Sekcji Socjologii 
Religii PTS, na którym złożył sprawozdanie ustępujący Zarząd, a także 
wybrano nowy.  

 
Przewodniczącą na drugą kadencję została Maria Libiszowska-Żółtkowska 
Wiceprzewodniczącą – Elżbieta Firlit 
Sekretarzem – Stella Grotowska 
 

Liczne grono uczestników konferencji z rozmaitych ośrodków 
naukowych (także spoza sekcji), wiele różnorodnych referatów i ożywione 
dyskusje wskazują na żywotność poruszanej problematyki i 
zainteresowanie środowiska socjologów pracami sesji. Wymiernym 
efektem konferencji jest praca zbiorowa.   

 
        Stella Grotowska 
 
 
 
 


