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III Konferencja z cyklu ,,Oblicza alternatywnej religijności”

Instytut Kulturoznawstwa (KUL), 22-23 maja 2013 roku.

Konferencja  zatytułowana: ,,Idea samozbawienia i  jej  kulturowe konsekwencje. Od 

gnozy do New Age” została zorganizowana przez Katedrę Teorii Religii i  Alternatywnych 

Ruchów Religijnych. Celem obrad było przypomnienie, a następnie  przedyskutowanie, co na 

temat  zbawienia  mówią  doktryny  wielkich  religii  (chrześcijaństwo,  islam,  judaizm)  oraz 

ukazanie, że w Europie funkcjonują także alternatywne koncepcje zbawienia.

Konferencja  składała  się  z  pięciu  części.  Organizatorzy  dokonali  podziału 

tematycznego, co pozwoliło na zachowanie spójnej struktury, w ramach której prowadzono 

rozważania. W pierwszym dniu obrad wyszczególniono III sesje, natomiast w drugim dniu 

II sesje. Każda z nich zakończona była dyskusją.

Otwarcia  konferencji  dokonała  Dyrektor  Instytutu  Kulturoznawstwa  prof.  Wanda 

Bajor, która przywitała zaproszonych prelegentów oraz przybyłych gości.

Tematem  pierwszej  sesji  były  ,,Koncepcje  zbawienia  w  wielkich  tradycjach 

religijnych”. W tej części obrad  głos zabrali: ks. prof. Krzysztof Grzesiak (KUL) w wystą-

pieniu, nt. Koncepcji zbawienia w głównych nurtach chrześcijaństwa, o. dr Krzysztof Modras OP 

(KUL) z wykładem zatytułowanym  ,,Droga prosta” do zbawienia w islamie, oraz dr Ewa 

Zając (KUL), która mówiła, nt. Koncepcji zbawienia w głównych nurtach judaizmu. Wszyscy 

trzej prelegenci, choć patrzyli na problem koncepcji zbawienia  z perspektywy trzech różnych 

religii, to jednak byli zgodni co do tego, że mimo różnic religijne koncepcje zbawienia łączy 

jedno – Bóg, który zbawia.

W  drugiej sesji, pt. ,,Religijne koncepcje zbawienia oraz związane z nimi trudności

i  wątpliwości”  jako  pierwszy  głos  zabrał  prof.  Paweł  Sajdek,  który  wygłosił  wykład 

zatytułowany  Zbawienie czy wyzwolenie? Koncepcja mukti w systemach indyjskich. Kolejny 

z prelegentów, ks. prof. Andrzej Zwoliński z Uniwersytetu Papieskiego JP II w Krakowie  

w  wystąpieniu  pt.  Transhumanizm  jako  technokratyczna  wersja  idei  samozbawienia 

podkreślił, iż idea samozbawienia pojawia się jako recepta na życie tam, gdzie nie ma Boga.

Tematem przewodnim trzeciej  sesji  były ,,Idee  zbawienia  i  samozbawienia  a  myśl 

(około)  chrześcijańska”.  W  tej  sesji  głos  zabrało  czterech  prelegentów.  Mgr  Karolina 

Kotłowska  (UŚ)  wygłosiła  referat,  pt.  Gnostyckie  elementy  idei  bogoczłowieczeństwa  



Włodzimierza Sołowjowa. Ezoteryczne aplikacje systemu, dr Katarzyna Tempczyk mówiła nt. 

Christian  Science wprowadzając  słuchaczy  w  doktrynę  ruchu,  mgr  Karolina  Serafin 

(Akademia Ignatianum w Krakowie) z referatem, pt. Koncepcja duszy nieśmiertelnej i możli-

wości samodoskonalenia jako warunek konieczny (lecz niewystarczający) idei samozbawienia. 

Ostatni prelegent mgr Grzegorz Wiończyk (UŚ) wygłosił prelekcję, pt.  Samozbawienie jako 

zaprzeczenie miłości w teologii Josepha Ratzingera/Benedykta XVI. Perspektywa teologiczno-

filozoficzna.

Drugi  dzień  obrad  rozpoczął  się  od  sesji  zatytułowanej  ,,Alternatywne  drogi 

samozbawienia”.  Pierwsza  prelekcja,  pt.  Czy  religia  gnozy  głosi  ideę  samozbawienia? 

należała do dr Marka Nowaka OP (UW). Następnie referat zatytułowany  Joga jako system 

zbawczy - współczesne recepcje i pytania o popularność wygłosił lic. Mateusz Deker (UAM). 

Tematem  kolejnego  wystąpienia  była  Radżajoga  Józefa  Świtkowskiego:  chrześcijańska  

koncepcja samozbawienia. Referat ten został wygłoszony przez mgr Małgorzatę A. Dulską, 

która w swoim przemówieniu nawiązała do referatu przedmówcy.

Ostatnia sesja dotyczyła ,,Kulturowych oddziaływań idei samozbawienia”. Tę część 

obrad otworzyła prof. Viara Maldijieva (UMK) wystąpieniem zatytułowanym  Konsekwencje  

idei  samozbawienia  w języku.  Na temat  Nowej  generacji  synkretyzmu w ujęciu  Emergent  

Church  (Ruch  Nowopowstającego  Kościoła)  mówił  dr  Dariusz  Hryciuk  z  Centrum 

Przeciwdziałania  Psychomanipulacji.  Referat  mgra  Ireneusza  Kamińskiego  (UMK),  pt. 

Kościół Eutanazji, kopimiści, Kościół Modyfikacji ciała i wyznawcy Świętego Czajnika jako  

najnowsze  przykłady  konsekwencji  kulturowych  spowodowanych  poszukiwaniami  

samozbawczymi  człowieka został  odczytany  przez  prof.  Roberta  Ptaszka  z  uwagi  na 

nieobecność prelegenta. Interesującym wystąpieniem był też wykład prof. Henryka Kieresia, 

nt. Idei samozbawienia w polityce. Od utopizmu do tzw. projektu modernistycznego.

Na zakończenie obrad głos zabrał prof. Robert T. Ptaszek (KUL), który podziękował 

prelegentom  za  wygłoszone  referaty,  gościom  za  przybycie,  a  następnie  podsumowując 

przebieg  tegorocznych  obrad  oficjalnie  zamknął  III  Konferencję  z  cyklu  ,,Oblicza 

alternatywnej religijności”.
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