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Sprawozdanie z działalności  
Poznańskiego Konwersatorium Religioznawczego  

w roku akademickim 2013/2014

Rok akademicki 2013/2014 był piątym rokiem działalności Poznańskiego Kon-
wersatorium Religioznawczego i był on pod wieloma względami wyjątkowy. 

Przede wszystkim nasz zespół powiększył się o dwie osoby: magistra Bartosza 
Lampkowskiego oraz magistra Mateusza Dekera. Ponadto dwóch naszych człon-
ków: Juliusz Iwanicki i Rafał Ilnicki uzyskało stopień naukowy doktora. Okazał 
się również rekordowy jeśli chodzi o liczbę wygłoszonych na naszych seminariach 
referatów. Łącznie mieliśmy okazje wysłuchać czternastu prelegentów. Nasze spo-
tkania otworzył wykład magistra Bartosza Lampkowskiego pt. Tożsamość religii 
a tożsamość religijna – propozycja nowej perspektywy interpretacyjnej (18.11.2013). 
Do ogólnometodologicznych rozważań religioznawczych nawiązywały również 
wystąpienia magistra Piotra Rudkouskiego (3.03.2014), który starał się odpowie-
dzieć na pytanie, czy możliwa jest metodologia teologii, oraz doktora Kamila M. 
Kaczmarka (10.03.2014 r.), który zaprezentował główne założenia swojej monografii 
pt. Mechanizmy ewolucji religii. Z kolei doktor Juliusz Iwanicki (27.01.2014) oraz 
doktor Michał Nowicki (14.05.2014) podjęli tematykę związaną z pedagogiką religii 
i pedagogiką w religii. J. Iwanicki poddał analizie różne formy nauczania religii 
w Polsce, natomiast M. Nowicki omówił mechanizmy pedagogiczne, które wystę-
pują w różnych tradycjach religijnych, a których celem jest osiągnięcie kolejnych 
stopni wtajemniczenia, w rezultacie – stanów mistycznych.
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Po raz pierwszy na forum PKR zagościła tematyka związana z prawosławiem, 
a to za sprawą wystąpień Przemysława A. Lewickiego (13.01.2014), który wygłosił 
referat pt. Uczestnictwo w boskiej naturze jako przeznaczenie człowieka – przebó-
stwienie w tradycji wschodniego chrześcijaństwa, oraz magistra Mateusza Hurysza 
(9.06.2014), który przedstawił historyczny rys obecności wyznawców tego odłamu 
chrześcijaństwa w Poznaniu, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów poznańskiej 
cerkwi konkatedralnej pw. św. Mikołaja, która w tym roku obchodziła 90. rocz-
nicę swojego istnienia. M. Hurysz zaprezentował również na forum PKR wykład 
dotyczący koncepcji predestynacji na gruncie chrześcijaństwa, ze szczególnym 
uwzględnieniem nurtów protestanckich (16.12.2013).

Kolejną religią, która zaznaczyła wyraźnie swoją obecność w wystąpieniach 
naszych prelegentów, był islam. Najpierw magister Damian Kokoć (2.12.2013) 
zaprezentował referat dotyczący sposobu ujmowania relacji między religią a fi-
lozofią przez muzułmańskich myślicieli średniowiecznych, a następnie magister 
Sylwia Wachulak (31.03.2014) wygłosiła prelekcję, której tematem była rola 
Koranu w życiu muzułmanów.

Na seminariach PKR pojawiły się także wystąpienia związane z relacją mię-
dzy duchowością a popkulturą. Problematykę tę podjął doktor Rafał Ilnicki 
(14.04.2014), a magister Miłosz Wiśniewski zaprezentował referat pt. Przeciw 
ciału, przeciw światu – animozje wobec materii w chrześcijańskich ruchach asce-
tycznych (26.05.2014).

Mieliśmy zaszczyt gościć dwoje profesorów zagranicznych: Vidę Bajc 
(17.03.2014), która zaprezentowała badania nad zjawiskiem pielgrzymek do Zie-
mi Świętej, oraz Rogera Pouiveta, który wygłosił wykład pt. Atheisis and Theists: 
Worst Friends or Best Enemies? (7.05.2014).

Istotnymi elementami naszej działalności były dwie konferencje naukowe. 
Pierwsza, „Religia a dialog”1, odbyła się w dniach 25–26 kwietnia, drugą, „Religia 
a metoda”2, współorganizowaliśmy z Kołem Naukowym Psychologii Religii UAM 
w dniach 22–23 maja. Oba te wydarzenia spotkały się z dużym zainteresowaniem, 
na każdej z konferencji wystąpiło ponad 40 prelegentów, którzy reprezentowali 
niemal wszystkie większe uczelnie w Polsce.

Członkowie PKR uczestniczyli również w pracach redakcyjnych nowo po-
wstałego czasopisma internetowego „Humaniora”. W pierwszym numerze tego 
kwartalnika, redagowanego przez R. Ilnickiego, J. Iwanickiego oraz D. Kokocia, 
ukazały się artykuły będące zapisem referatów wygłoszonych na konferencji 
„Religia a tajemnica”, którą organizowaliśmy dwa lata temu. Planujemy również, 
aby w kolejnych numerach „Humaniory” ukazywały się teksty z zeszłorocznej 
i tegorocznych konferencji.

Ten rok okazał się bardzo intensywny i przyniósł wiele powodów do satysfakcji, 
dlatego chciałbym podziękować pozostałym członkom Poznańskiego Konwersato-

1 Szczegółowe sprawozdanie z konferencji „Religia a dialog” ukaże się w nr 4 „Humaniory”.
2 Szczegółowe sprawozdanie z konferencji „Religia a metoda” ukaże się w nr 3 „Humaniory”.
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rium Religioznawczego za aktywność i zaangażowanie przy wszystkich podejmo-
wanych przez nas przedsięwzięciach. Dziękuję również wszystkim prelegentom 
i słuchaczom, którzy gościli na naszych seminariach, oraz wszystkim uczestnikom, 
czynnym i biernym, naszych konferencji. 

Zapraszam do uczestniczenia w wydarzeniach naukowych, które planujemy 
na przyszły rok, a o których będziemy informować na naszej stronie: http://www.
pkr.amu.edu.pl/ oraz na profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/reli-
gioznawcze.




