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Drugim w ykładow cą był abp Damian Zimoń, Arcybiskup Metropolita Katowicki, prze
wodniczący K om isji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Ogólnego. Abp Zimoń obdarzył słu
chaczy pięknym  wykładem  o liturgii pod tytułem: Celebracja m isterium chrześcijańskie
go (program  du szpastersk i na rok 2003). Metropolita Katowicki podkreślał, iż w ielu  
wiernych, m oże na skutek złej katechezy, nie doszło jeszcze do doświadczenia wiary i spo
tkania z Chrystusem w liturgii. Przy okazji tego mądrego wykładu głos zabrał, nie po raz 
pierwszy, M etropolia W rocławski ks. kard. Gulbinowicz, który podkreślał konieczność  
przynależenia katechety do Akcji Katolickiej oraz uczestniczenie w Eucharystycznym  
Ruchu M łodych.

W  P olsce pracuje 22 tys. księży i 36 tys. katechetów. To już znaczące środowisko.
Jak zaw sze podczas Dni Duszpasterskich uczestnicy m ieli okazję uczestniczyć po  

wykładach w konwersatoriach, które prowadzą wieloletni praktycy w różnych dziedzi
nach duszpasterstwa, katechezy, niejednokrotnie bardzo specjalistycznej, jak np. kateche
za w szkole specjalnej. Oprócz tego, przy pełnej katedrze wrocławskiej, uczestnicy słu
chali głęboko ew angelicznych konferencji wieczornych głoszonych przez ks. prof. dra 
hab. Romana E. R ogow skiego.

X X X II D ni Duszpasterskie w e Wrocławiu obfitowały w bogactwo m yśli i pozw oliły  
na głębszą refleksję nad katechezą w szkole. Można było zaobserwować w iększy niż przed 
rokiem udział mediów, głów nie telewizji lokalnej i prasy.

Jan Wadowski

Tematyka religijna na XXXI Zjeździe 
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 

(Lublin 5-8 IX 2002)

Od 5 do 8 w rześnia 2002 r. w Lublinie, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (czę
ściow o także w gmachu U M C S) obradował X XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Psycho
logicznego. W  obradach tego pierwszego w nowym wieku zjazdu udział w zięło  prawie 
1200 p sychologów  z całej Polski, którzy wysłuchali w ramach obrad plenarnych dziew ię
ciu w ykładów  oraz uczestniczyli w 68 sympozjach w ramach trzynastu grup tem atycz
nych. Program Zjazdu uzupełniały warsztaty i sesje plakatowe.

Sym pozja były pośw ięcone następującym zagadnieniom:
1. Psychologia  rozwoju i edukacji (5 sym pozjów)
2. P sychologia procesów  poznawczych (8 sympozjów)
3. Psychologia  społeczna. (4 sympozja)
4. P sychologia kulturowa (2 sympozja)
5. R óżnice indywidualne (3 sympozja)
6. Psychologia  fizjologiczna (1 sympozjum)
7. O sobow ość i psychoterapia (7 sym pozjów)
8. N europsychologia (2 sympozja)
9. P sychologia pracy, organizacji, zarządzania i marketingu (5 sym pozjów)
10. P sychologia sądowa i penitencjarna oraz problematyka agresji (4 sympozja)
11. Zdrowie, stres, choroba (19 sym pozjów)
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12. P sychologia  rodziny (4 sym pozja)
13. Varia (4 sym pozja).
W  ramach tej ostatniej grupy tematycznej odbyło się w dniach 5 i 6 w rześnia d w uczę

ściow e sym pozjum  z psychologii religii, któremu przew odniczył Ks. Prof. Dr hab. W łady
sław  Prężyna (K UL). W  jeg o  ramach w ygłoszono następujące referaty:
1. Ryszard Stachowski (UAM) -  Carl Gustaw Jung: religijna psychologia czy psycho
logiczna religia?

Swój wykład z dziedziny historii m yśli psychologicznej R. Stachow ski p ośw ięcił po
glądom  C.G. Junga. Interesowały prelegenta zw łaszcza poglądy religijne szw ajcarskiego  
psychologa. Stachow ski uważa, że należy połączyć wiarę i rozum, bo bez m inim um  zro
zum ienia wiara nie byłaby m ożliw a. A postołow ie w ierzyli, a nie w iedzieli. Jung twierdzi, 
że w ie, nie musi w ięc w ierzyć. Takie podejście jest podejściem  gnostyckim . A w łaśnie 
gnoza, a nie ateizm  jest w edług poznańskiego psychologa przeciw ieństw em  rzeczyw isto
ści wiary. D la Junga każda w ypow iedź człow ieka jest w ypowiedzią duszy. B óg Absolutu go 
nie obchodzi, a B óg psychiki nie jest realny. Bo jeśli nie jest autonomiczną częścią naszej 
psychiki -  to nie jest rzeczywisty. Podsumowując referat, można wyciągnąć jedną konklu
zję: u Junga mamy do czynienia nie z psychologią religii, ale z psychologiczną religią.
2. Józef Makselon (PAT) -  Psychologia religii a tanatopsychologia

Zarówno w dawnych, jak i w spółczesnych kierunkach psychologii religii jedno z naj
istotniejszych pytań dotyczy m otywacji przyjm owania lub odrzucania rzeczyw istości nad
przyrodzonej. W  analizie zakresu i treści tego pytania oraz udzielanych na nie odpow iedzi 
natrafiamy na fenom en śm ierci. Umieranie, śmierć i żałobę m ożem y rozw ażać jako fakt, 
jako problem i jako tajem nicę. W iększość podręczników psychologii religii nawiązuje do 
religiogennej funkcji percepcji nieuniknionej śmierci i lęku z nią zw iązanego. W  bada
niach psychologicznych  ten wątek tak się rozrósł, że powstała now a dziedzina w iedzy  
psychologicznej -  tanatopsychologia. W  Polsce system atyczne badania i w ykłady z tana- 
topsychologii zaczęły  się 20  lat temu (PAT, KUL). W edług prelegenta najbardziej ow ocną  
relacją pom iędzy psychologią  religii a tanatopsychologią jest m odel obopólnej inspiracji, 
uw zględniający w ielow ym iarow ą i personalistyczną koncepcję człow ieka.
3. Romuald Jaworski (UKSW) -  „Ufność religijna" jako kategoria badawcza w psy
chologii religii

Jaworski przytoczył w ypow iedź Martina Bubera, który w jednej ze sw ych książek stwier
dza, że pom im o w ielkiej różnorodności treści wiary samą wiarę znamy tylko w dw óch  
postaciach: jedna w iąże się z faktem posiadania zaufania do kogoś, druga z uznaniem  za 
prawdziwy pew nego stanu rzeczy. Zasadnicze znaczenie dla życia religijnego ma ten pierw
szy typ wiary. W ymiar zaufania w życiu religijnym dom aga się w ciąż now ych, pogłęb io
nych analiz teoretycznych i weryfikacji empirycznej. Prelegent podjął się skonstruowania 
techniki badaw czej, która bada m iędzy innym i wymiar ufności religijnej. Badanie „skalą 
harmonii i konfliktu” (SH K ) pozw ala na określenie korelacji ufności religijnej z wybrany
m i wym iaram i religijności. W yniki badań tą skalą pozwalają na nową, pogłębioną inter
pretację funkcji religijności w  życiu psychospołecznym  człow ieka.
4. Marek Jarosz (KUL) -  Relacja religijna jako model religijności

Prelegent uważa, że opis religijności w  kategorii postaw y religijnej w e w spółczesnej 
psychologii religii już nie wystarczy. Warto w ięc odw ołać się do pojęcia „relacja religij
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na”, które głębiej ukazuje nam rdzeń religijności, którym jest odwołanie się do Sacrum. 
M odel religijności jako relacji do Boga odwołuje się do ogólnego rozumienia relacji inter
personalnych. Specyfika relacji do Boga wyrasta z uświadomienia sobie odrębności przed
miotu religijnego, dlatego relacja ta ma charakter bardziej poznawczy i m otywujący niż 
relacje interpersonalne. Pierwotne doświadczenia relacji, zwłaszcza z kochającą i opieku
jącą się matka, przyczynia się do pierwotnego zaufania, które jest niezbędne do budowa
nia uświadom ionej w ięzi z Sacrum. Teoretyczne zależności pom iędzy relacjami interper
sonalnym i i relacją do B oga zostały potwierdzone w badaniach klinicznych. Badania te 
pokazują, iż deficyt w zakresie relacji do innych ludzi bardzo m ocno łączy się z kryzysu- 
jącą religijnością oraz niedojrzałą relacją do Boga.
5. Jerzy Szymołon (KUL) -  Koncentracja na sobie a religijność

Odwołując się do pow szechnie przyjmowanej tezy, zakładającej, że religijność jest 
głęboko osadzona w osobow ości człowieka, prelegent poszukiwał odpowiedzi na pytanie, 
czy ta ogólna zależność znajduje swoją egzemplifikację także w powiązaniu koncentracji 
na sobie z kształtem  odniesień do sacrum. Koncentrację na sobie analizował w św ietle  
teorii podkreślających kulturowe uwarunkowanie narcyzmu. U względnia ona znaczenie 
siły czterech jakościow o różnych potrzeb: podziwu, przywództwa, próżności i sam ow y
starczalności. R eligijność rozumiano tu w ramach chrześcijańskiej koncepcji B oga i w y
akcentowano intensyw ność postawy religijnej, typ relacji łączących człow ieka z B ogiem  
oraz poziom  przeżyw anego lęku i fascynacji. J. Szymołon przedstawił własne badania 
em piryczne 100-osobow ej próbki dorosłych osób. Po pomiaru stopnia koncentracji na so 
bie zastosow ał w ielow ym iarow ą skalę NPI R. Ruskina i C. Halla, zaś do analizy religijno
ści -  „skalę relacji religijnych” D. Hutsebauta, „skalę intensywności postawy religijnej” 
W. Prężyny oraz „skalę lęku i fascynacji” J. Szymołona. Omawiając uzyskane wyniki, 
wyodrębnił trzy kategorie zmiennych: koncentracja na „Ja prywatnym”, koncentrację na 
„Ja publicznym ” oraz niepokój społeczny, i w każdej z nich ukazał nasilenie w p oszcze
gólnych skalach testu D. Hutsebauta.
6. Władysław Chaim (PAT) -  Religijne korelaty kształtowania się poczucia sensu ży
cia w okresie późnej adolescencji.

Okres dorastania stawia przed młodym człowiekiem  w iele zadań. Jednym z nich jest 
poszukiwanie sensu życia. To, w jaki sposób realizacja różnych aspektów religijności u 
m łodzieży w okresie późnej adolescencji powiązana jest z poczuciem  sensu życia, miały  
wykazać badania podłużne. Autor przebadał 383 uczniów na początku i pod koniec szkoły  
średniej. P oczucie sensu życia diagnozowano za pomocą PLT. W obszarze religijności 
uw zględniono jej wymiar personalny, praktyki religijne, konwersję i doświadczenie reli
gijne.
7. Krzysztof Ciepliński (KUL) -  Postawy religijne oraz obraz siebie osób zaangażowa
nych w Ruch Odnowy w Duchu Świętym

Jednym z najbardziej znanych ruchów Katolickich zmierzających do odnowy K ościo
ła jest O dnowa w Duchu Świętym . Referat stanowił próbę odpowiedzi na pytanie, czy i na 
ile osoby zaangażow ane w ten Ruch Charyzmatyczny są jednorodne pod w zględem  oso
bow ości (obraz siebie) oraz postaw religijnych. Przebadano 78 osób z czterech grup m o
dlitewnych „testem przym iotnikowym ” ACL H.G. Gougha i A .B. Heilbruna, „kwestiona
riuszem postaw religijnych” D. Hutsebauta oraz „kwestionariuszem uczestnictwa w grupie
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religijnej” K. C ieplińskiego. M etodą analizy skupień w yodrębniono cztery grupy respon
dentów. N ajliczniejszą grupę stanowią respondenci „przystosowani, zorientowani na rela
cje”, a następną pod w zględem  liczebności stanowi grupa osób „zagubionych”, którzy w  
Ruchu szukają wsparcia. N ieco  mniej liczna jest grupa „lekkoduchów, o orientacji inter
personalnej”. Najmniej jest „działaczy”. Psychologiczna analiza w yników  wykazała w e
wnętrzne w yniki w  zakresie struktury postaw religijnych oraz brak istotnych ilościow ych  
i jakościow ych  różnic w  „ja” idealnym , wskazują natomiast na znaczną siłę  p sych ologicz
nego oddziaływ ania środow iska Ruchu Charyzm atycznego.
8. Paweł M. Socha (UJ) -  Duchowość jako sposób radzenia sobie z sytuacją egzysten
cjalną

D la P. Sochy duchow ość z perspektywy psychologicznej to adaptacyjna odpow iedź  
człow ieka na św iadom ość egzystencjalnych ograniczeń poprzez procesy atrybucji w yko
rzystujące już istniejące w środowisku społecznym  ideały i wzory kultury. W  subiektyw 
nym dośw iadczeniu duchow ość przejawia się jako odkrycie „lepszego”, „w yższego”, „św ię
tego”, „w ieczn ego” itp. aspektu rzeczyw istości, z którą jednostka w chodzi w relacje. 
Em piryczne badanie duchow ości z perspektywy psychologicznej ma zw ykle charakter 
jakościow y, opisow y. Badania ilo śc iow e prowadzone sa zw ykle w edług procedury korela
cyjnej. Treść tych badań dotyczy głów nie tego, jak rozumiana jest duchow ość. Istnieje -  
głów n ie w U S A  -  w iele  skal do pomiaru duchow ości. W edług prelegenta konieczne jest 
podjęcie próby badania duchow ości jako weryfikacji dobrze zoperacjonalizow anego jej 
m odelu teoretycznego. C hce on skonstruować narzędzie do pomiaru duchow ości nie su
gerujących kontekstu przejawiania się duchow ości.

W  drugim dniu obrad w ygłoszono kolejne referaty:
9. Marian Wandrasz -  Niepokój i religijność w doświadczeniu choroby

Referat ks. Wandrasza jest om ów ieniem  badań em pirycznych przeprowadzonych wśród  
140 osób cierpiących na choroby now otw orow e. W badaniach w ykorzystano „skalę p o 
staw w obec choroby” J. K ostrzew skiego i kwestionariusz skonstruowany przez autora. 
P ozw olił on na w yróżnienie 5 kategorii: -  transgresja cierpienia w chorobie; instrumenta
lizacja choroby; represja -  w yparcie choroby u siebie i innych; koncentracja na sobie i w ła
snej chorobie; alienacja przez chorobę. Zm ienną zależną, którą stanow iło dośw iadczenie  
choroby, starano się w yjaśnić wybranymi wymiarami postaw religijnych („skala relacji do 
B oga” -  D. Hutsebauta) i osobow ości („arkusz sam opoznania” -  R .B. Cattella). W edług  
prelegenta oddziaływ anie osobow ości i religijności na egzystencję człow ieka w sytuacjach  
granicznych jest bezsporne. Jednak próba określenia jednoczesnego w pływ u tych dw óch  
zm iennych na postaw ę w obec choroby stanowi pewne novum.
10. Elżbieta Masiak-Siudyła (KUL) -  Obraz religijności grup wyznaniowych zróżnico
wanych kulturowo

Prelegentka zapoznała słuchaczy z wynikam i badań em pirycznych dw óch grup o od
miennej proweniencji religijno-kulturowej (M iędzynarodowego Towarzystwa Św iadom ości 
K ryszny i O dnow y w  Duchu Św iętym ) oraz zespołu osób w ierzących n iezrzeszonych w  
ruchach religijnych. R espondentów  badano „zeszytem  postaw  w artościujących” G.W. A l- 
lporta oraz „dyferencjałem  sem antycznym  do badania kom ponentów postaw y religijnej”
-  autorstwa R. Jaw orskiego. W  tym  ostatnim teście nie stwierdzono różnic jakościow ych  
m iędzy badanymi grupami. W ystępują natomiast różnice ilościow e. Podobnie dzieje się w
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zakresie postaw wartościujących. W yznawców Kryszny określić można jako „immanent- 
nych m istyków ”, pragnących zjednoczyć się z B ogiem  poprzez w ycofanie się z życia, 
ascezę, m edytację i w łasny rozwój duchowy. Respondenci należący do Odnowy w  Duchu  
Św iętych to „transcendentni m istycy”, przeżywający relacje z B ogiem  również poprzez 
dośw iadczenie kontaktu z człow iekiem  oraz afirmację świata stworzonego. N iezrzeszeni 
okazali się osobam i aktywnymi i bezinteresownymi w relacjach interpersonalnych, w rów 
nym stopniu otwarte na Transcendencję, jak i na praktyczne potrzeby drugiego człow ieka. 
Cenią sobie przy tym aktywność poznawczą.
11. Jan Dziedzic (PAT) -  Akceptacja eutanazji a religijność w opinii uczniów szkół me
dycznych na Ukrainie

W  m om encie gdy Holandia zezw oliła na eutanazję, problem ten szeroko dyskutowany  
jest na św iecie i w Polsce. Na uwagę zasługuje w ięc referat przedstawiony przez Jana 
D ziedzica. Okazuje się, że w motywacji wyboru postawy „za” czy „przeciw” eutanazji 
dużą rolę odgrywa religijność deklarowana przez respondentów. Badania 150 uczniów  
liceum  m edycznego w Czortkowie na Ukrainie przeprowadzono jesienią 2000 r. Posłużo
no się „w estionariuszem  postaw wobec eutanazji” opracowanym na PAT oraz „skalą sa
m ooceny religijności” i „testem preferencji określeń B oga” -  R. Jaworskiego. 71% bada
nych było przeciwnikam i eutanazji, twierdząc że życie dla nich jest św ięte i nikt nie ma 
prawa w nie ingerować. Eutanazja jest dla nich aktem definityw nego odrzucenia sensu  
cierpienia, wyrazem  zwątpienia i utraty nadziei. 29% zw olenników  eutanazji argumento
w ało sw oje stanowisko, powołując się na w olność wyboru. Z badań wynika, że w iększy  
szacunek do życia  deklarują osoby o w yższej sam oocenie religijnej. Alternatywę w obec 
eutanazji w idzą oni w uśmierzaniu bólu, obecności przy chorym i zw iększeniu m iłości.
12. Władysław Chaim (PAT) -  Recepcja przekazu religijnego. Metoda badań

D o opisu i analizy religijności wydają się przydatne niektóre koncepcje komunikacji 
interpersonalnej. N ależy do nich teoria komunikacji interpersonalnej F. Schulza von Thu- 
na. N a jej podstawie została skonstruowana metoda do pomiaru różnych aspektów recep
cji w  komunikacji religijnej (ujawnianie siebie, treść, relację i apel). Przy konstrukcji m e
tody uw zględniono dw ie płaszczyzny komunikacji religijnej: naturalna i transcendentna. 
N a drodze analizy czynnikowej wyodrębniono 14 czynników opisujących każdy z aspek
tów recepcji.
13. Agnieszka Wielgus (Płock) -  Subiektywne poczucie zmian osobowości u uczestni
ków rekolekcji ignacjańskich

Rekolekcje ignacjańskie znane są od wieków. A  jednak metoda ich prowadzenia przy
gotow ana przez św. Ignacego fascynuje ludzi szukających duchowego pogłębienia do dziś. 
Zafascynow ała ona -  jako fenom en psychologiczny -  także A. W ielgus. Postanowiła w ięc 
zbadać, na ile uczestnictw o w tych rekolekcjach przyczynia się do zmian w osobow ości 
ich uczestników. Referat składał się z dwóch części. W  pierwszej Autorka przedstawiła 
głów ne elem enty duchowości ignacjańskiej, w drugiej natomiast zapoznała słuchaczy z ana
lizą w ypow iedzi uczestników rekolekcji. O w ocem  rekolekcji w dziedzinie relacji do B oga  
jest zw iększenie bezwarunkowej m iłości Boga, doświadczenie B ożego przebaczenia i w ięk
sze zaufanie do Boga. W  dziedzinie obrazu siebie najczęściej respondenci podkreślają 
wewnętrzną przemianę kontynuowaną po zakończeniu rekolekcji i w iększą akceptację 
siebie, także własnej słabości. Najrzadziej w ypow iedzi dotyczyły zmian w relacjach z in-
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nym i, nabranie odw agi do przebaczenia innym. Zapowiedziano dalsze badania nad w p ły
w em  uczestnictw a w rekolekcjach ignacjańskich na proces integracji osobow ości.
14. Renata Stefańska-Klar (Sosnowiec) -  O religijnych aspektach potocznych koncep
cji nadziei

N adzieję często  się spostrzega w ścisłym  związku z religijnym  aspektem funkcjono
wania człow ieka. Prelegentka zainteresowała się tym, czy tak jest rzeczyw iście.

W  psychologii nadzieję rozpatruje się za Lazarusem jako em ocję lub za Snyderem  jako  
proces poznaw czy, który w zm acnia działanie, generowanie celów  i ich realizację. M ożna  
jednak przyjąć potoczną definicję nadziei jako procesu podtrzym ującego oraz przywraca
jącego , a czasem  rów nież generującego ukierunkowanie naszego życia  na różnych jeg o  
poziom ach. Proces ten jest dynam iczny i ma swój aspekt sem antyczny i energetyczny. 
R óżne m ogą być typy nadziei: nadzieja ze w zględu na co ś (wartości pozytyw ne) lub na
dzieja pom im o czegoś (wartość negatywna). M ożna m ów ić o nadziei na zm ianę stanu 
rzeczy (cel: aby było  lepiej) lub o nadziei na trwanie dobrego stanu rzeczy (cel: żeby nie 
było gorzej). Tak rozumiana nadzieja opiera się wewnętrznych i zew nętrznych m ożliw o
ściach oraz zasobach, a także na w yuczonych strategiach i sprawnościach podmiotu.

Obrady podsum ował Ks. Prof. Dr hab. W ładysław Prężyna. Zastanawiając się, jaka bę
dzie psychologia X X I wieku, stwierdził, że nie powinna odrywać się od dotychczasowych  
osiągnięć. W  kręgu zainteresowania psychologów  religii znajdzie się człow iek  św iadom ie 
odnoszący się do B oga, do Kościoła. Pojawi się też w iększe zainteresowanie psychologią  
tajemnicy. Więcej będzie się zwracało uwagę na przedmiotową stronę religii, na treść tego, 
w co człow iek  wierzy. Potrzebna jest bow iem  refleksja nad tym, czym  naprawdę się zajmuje 
psychologia religii. Pozostaje natomiast otwarte pytanie: czy psychologia religii powinna 
być całkow icie sam odzielna, czy powinna korzystać z filozofii, teologii czy historii religii?

W  ramach sesji plakatowych Maria M ańkowska i Małgorzata Tatala (KUL) podjęły te
mat: Uczucia religijne dzieci przedszkolnych w  św ietle ich w łasnych w ypow iedzi oraz p e r 
cepcji matek. M aciej Sekerdej (UJ) zaprezentował om ów ienie związku indywidualnej orien
tacji religijnej i temperamentu. Natomiast Paweł M. Socha (UJ) przedstawił plakat pt: Skala 
religijnego fundam entalizm u i je j  korelacyjne zw iązki ze skalami orientacji religijnych.

Kolejny N aukowy Zjazd Psychologów  planowany jest za trzy lata. M ożna ufać, że pro
blematyka religijna zostanie podjęta przez uczestników w jeszcze w iększym  wymiarze.

ks. A ndrzej Jag iełło

XL Sympozjum Biblistów Polskich (18-20IX 2002)

Tegoroczne, czterdzieste już, Sym pozjum  B iblistów  Polskich odbyło się w Lublinie 
w dniach 18-20 w rześnia 2002  r. P ośw ięcone było zagadnieniom  zw iązanym  z w ydanym  
w 2001 roku dokum entem  Papieskiej K om isji Biblijnej N aród  żydow ski i je g o  Św ięte P i
sm a w  B ib lii chrześcijańskiej.

W  sym pozjum  w zię ło  udział ponad 120 biblistów -  w ykładow ców  Pism a Św iętego  
w w yższych  uczelniach Polski. W  tym roku wśród uczestników  obecni byli bibliści: ks.bp 
Kraszewski (który przew odniczył M szy św. dnia 19 IX), ks. bp prof. dr hab. G ołębiow ski
-  któremu bibliści w ręczyli k sięgę pamiątkową; koncelebrowanej M szy św. w drugim dniu 
sym pozjum  przew odniczył sufragan lubelski, ks. bp dr M ieczysław  Cisło.


