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SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI 
PSYCHOLOGII RELIGII I DUCHOWOŚCI

W dniach 3–4 czerwca 2014 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odby-
ła się II Międzynarodowa Konferencja Psychologii Religii i Duchowości, zor-
ganizowana przez Katedrę Psychologii Społecznej i Psychologii Religii KUL, 
Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Instytut Religioznawstwa 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Gośćmi specjalnymi byli: prof. Dirk Hutsebaut 
z Katolickiego Uniwersytetu w Leuven (Belgia), który prezentował skonstru-
owaną przez siebie Skalę Przekonań Postkrytycznych (Post-Critical Belief Scale 
– PCBS) oraz referował niektóre badania przeprowadzone z jej pomocą. Prof. 
Czesław Walesa, długoletni pracownik KUL, obecnie profesor Wyższej Szkoły 
Ekonomii i Innowacji w Lublinie, przedstawił koncepcję struktury religijności, 
na której oparło się kilku referentów konferencji.

W trakcie konferencji wygłoszono około 70 referatów, mniej więcej tylu 
również było uczestników. Religijność człowieka była analizowana w następują-
cych aspektach:

• Tożsamość religijna, rozwój religijności, religijność jako źródło pociesze-
nia i zmagania, regulacyjne funkcje religijności;

• Teoretyczne konteksty psychologii religii, fi lozofi czne i teologiczne inspi-
racje psychologii religii, poznawcze podejścia w psychologii religii, teore-
tyczne i metodologiczne aspekty badań nad duchowością;

• Religijność w kontekście procesów sekularyzacyjnych, religijność a prze-
miany kulturowe, religijność w wybranych grupach społecznych;
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• Religijność a psychoterapia, poradnictwo i coaching, religia a psychopato-
logia, poszukiwanie sensu w sytuacji trudnej;

• Religijność a rodzina i macierzyństwo, religijność w okresie adolescencji.
Wśród zagadnień szczegółowych można wymienić również: druidyzm, 

zgromadzenia agoralne, postchrześcijaństwo, religijność w psychologii ewolu-
cyjnej, kratyzm W. Witwickiego, etnocentryczność psychologii religii, ducho-
wość antropocentryczna i teocentryczna, interioryzacja w ujęciu św. Augustyna, 
doświadczenie religijne wg K. Junga, joga, modlitwa uwolnienia, medytacja, 
fi lozofi a dialogu, granice duchowości, trans i opętanie oraz postawy wobec ha-
zardu. Szczegółowy program konferencji jest dostępny na stronie www.psycho-
logiareligii.pl/wp-content/uploads/2014/05/program-szczegółowy.pdf.

Poruszono wiele różnych zagadnień związanych z religijnością i ducho-
wością i przypuszczalnie z tego powodu prof. Dirk Hutsebaut w wystąpieniu 
przyznał, że w żadnym kraju w Europie nie prowadzi się tak wielu badań nad 
religijnością, jak w Polsce.

Niezwykle zajmująca okazała się problematyka tożsamości religijnej oraz 
rozwoju religijności, a w związku z tym obrazu samego siebie i obrazu Boga, któ-
re mogą być fałszywe, a przez to podlegające procesowi psychoterapeutyczne-
mu. Interesujące referaty związane z tym tematem wygłosili m.in.: A. Molenda, 
M. Kłosowski, B. Kostrubiec-Wojtachnio, M. Podlecki i A. Wieradzka.

Należy zauważyć, że religijność przestaje być w psychologii traktowana 
jako zaburzenie. Włączenie religijności i duchowości do obszaru badań psycho-
logicznych pozwala mieć nadzieję na traktowanie człowieka i wspomaganie jego 
rozwoju przez psychologów również w tych aspektach.

W ramach konferencji odbył się też I Zjazd Polskiego Towarzystwa Psy-
chologii Religii i Duchowości, podczas którego poinformowano uczestników 
o kierunkach działalności i celach Towarzystwa.


