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Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej  
pt. Emigracja i cywilizacje. Lublin, 14 maja 2011 r. 

Dnia 14 maja 2011 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
gościł uczestników X Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu 
„Przyszłość cywilizacji Zachodu”, pt. Emigracja i cywilizacje. Organiza-
torami spotkania były następujące instytucje: Katedra Filozofii Kultury 
KUL oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, 
Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej” i Gilson Society 
(USA).  

Otwarcia sympozjum dokonał Jego Magnificencja ks. prof. Stani-
sław Wilk, Rektor KUL. Na pierwszą część obrad złożyły się cztery wy-
kłady plenarne, poprzedzone krótką wypowiedzią multimedialna 
śp. o. prof. Mieczysława A. Krąpca OP, pt. Czym jest polskość? Jako 
pierwszy głos zabrał prof. Piotr Jaroszyński (KUL), który w swoim refe-
racie, pt. Wprowadzenie do tematu: Skarb cywilizacji, zasygnalizował 
potrzebę i zdolność człowieka do migracji zarówno w wymiarze prze-
strzenno-czasowym, jak i osobowym. Prof. Peter A. Redpath (Western 
Universities, USA) w wykładzie pt. Globalizacja, nacjonalizm a współ-
czesne problemy imigracyjne Stanów Zjednoczonych zwrócił uwagę 
na socjalistyczny charakter aktualnej polityki migracyjnej USA oraz 
jej związek z międzynarodowym lobby finansowym i lansowaniem libe-
ralnego prawa do aborcji. O. dr Krzysztof Bieliński CSsR (WSKSiM) 
w wystąpieniu pt. Kościół wobec emigracji przedstawił stanowisko Ko-
ścioła wobec problemu migracji oraz jego biblijne i historyczne uzasad-
nienie. Prof. Henryk Kiereś (KUL) w referacie pt. Emigracja jako pro-
blem cywilizacyjny, wychodząc od faktu pluralizmu cywilizacyjnego, 
dokonał analizy parametrów dialogu międzykulturowego. Obradom 
pierwszej części przewodniczyła dr Imelda Chłodna (KUL).  

Druga część sympozjum składała się z czterech równolegle obra-
dujących sekcji. Pierwsza z nich obejmowała cztery wystąpienia i była 
poświęcona problematyce migracji w Polsce. Prof. Krzysztof Wroczyń-
ski (KUL) w referacie pt. Uwagi o emigracji i tożsamości narodowej 
podkreślił rolę narodu jako koniecznego wyznacznika właściwego roz-
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woju osobowego człowieka. Ks. prof. Wojciech Guzewicz (UWM) 
w wykładzie pt. Przymusowe emigracje jako forma depolonizacji zwrócił 
uwagę na obecność przymusowych emigracji w polityce państw ościen-
nych wobec Polski, na ich typy, skalę i skutki, począwszy od XVIII wie-
ku aż do czasów współczesnych. Dr Artur Mamcarz-Plisiecki (KUL) 
w prelekcji pt. Powołanie i sens polskiej emigracji według twórców pol-
skiej literatury romantycznej wskazał na ideę powrotu do Ojczyzny ja-
ko główny temat wśród polskiej emigracji dziewiętnastowiecznej. 
Ks. dr Paweł Tarasiewicz (KUL) w wystąpieniu pt. Migracje a drenaż 
mózgów przedstawił trzy stanowiska wobec problemu odpływu wykwali-
fikowanych Polaków za granicę: kosmopolityczne, nacjonalistyczne 
i personalistyczne.  

Obrady drugiej sekcji oscylowały wokół tematu migracji w Euro-
pie. Jako pierwsza wystąpiła dr Dorota Gizicka (KUL) z referatem 
pt. Eurosieroctwo – rzeczywistość medialna czy realny problem społecz-
ny?, zwracając uwagę na psychologiczne skutki rozłąki członków rodzi-
ny, rozłąki spowodowanej zwłaszcza wyjazdami zarobkowymi. Nato-
miast dr Imelda Chłodna (KUL) w wykładzie pt. Edukacja w Unii – 
szanse i zagrożenia dokonała analizy ideowych założeń systemu eduka-
cyjnego w UE oraz związanych z nimi konsekwencji.  

Tematyka wystąpień trzeciej sekcji koncentrowała się na emigracji 
w świecie. Prof. Curtis Hancock (Rockhurst University, USA) w pre-
lekcji pt. Nielegalna imigracja i jej zagrożenia dla amerykańskiej suwe-
renności, kultury i ekonomii wskazał na zachodnią cywilizację jako is-
totny czynnik tożsamości amerykańskiej i na jej kondycję w konfrontacji 
z nielegalną emigracją. Dr Joanna Gondek (KUL) w wykładzie pt. Praca 
– emigracja – cywilizacja podkreśliła, że praca może być nie tylko celem 
emigracji, lecz również ważnym parametrem identyfikacji cywilizacyj-
nej. Z kolei, dr Paweł Skrzydlewski (KUL) w referacie pt. Globalizm 
a naturalne kręgi ludzkiego życia zauważył potrzebę istnienia i funkcjo-
nowania, między jednostką a społecznością ogólnoświatową, pośrednich 
kręgów życia społecznego, takich jak rodzina czy naród.  

Rozważania podjęte w ramach czwartej sekcji dotyczyły problemu 
migracji w Kościele. O. dr Piotr Andrukiewicz CSsR (WSKSiM) w wy-
stąpieniu pt. Media a emigracja – na przykładzie Radia Maryja przed-
stawił skalę oddziaływania i funkcje religijno-społeczne rozgłośni kato-
lickiej prowadzonej przez oo. Redemptorystów w Polsce. Ks. prof. Do-
minik Zamiatała CMF (UKSW) w referacie pt. Polskie duszpasterstwo 
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zagraniczne zaprezentował historię, strukturę i formy działania duszpa-
sterskiego wśród polonii i Polaków za granicą. Ks. dr Józef Szymański 
(KUL) w prelekcji pt. Oświata i szkolnictwo polonijne wskazał na zada-
nia i inicjatywy polonijnych ośrodków szkolno-oświatowych.  

Część trzecia sympozjum miała charakter plenarny i składała się 
w trzech wystąpień. Ks. prof. Andrzej Maryniarczyk SDB (KUL) w wy-
kładzie pt. Homo viator zwrócił uwagę na emigrację jako przejaw trans-
cendencji człowieka wobec społeczeństwa. Prof. Thomas Michaud 
(School of Professional Studies West Liberty University, USA) w refera-
cie pt. Różnorodność w kulturze i polityce amerykańskiej wskazał, 
iż pluralizm kulturowo-polityczny implikuje potrzebę ponownego od-
krycia i przyjęcia realistycznej metafizyki dobra w celu ochrony praw-
dziwych wartości przed ich deprecjacją. Natomiast prof. Mieczysław 
Ryba (KUL) w prelekcji pt. Europa współczesna wobec migracji – 
główne problemy podkreślił dramatyczną konieczność odnalezienia 
i odbudowy gasnącej tożsamości europejskiej. Obradom ostatniej części 
sympozjum przewodniczyła mgr Joanna Kiereś-Łach (KUL).  

Ogółem w konferencji wzięło udział 19 uczonych różnych dyscy-
plin, reprezentujących 7 ośrodków naukowych w Polsce i Stanach Zjed-
noczonych. Naukowy status poruszanych zagadnień oraz profesjonalizm 
poszczególnych wykładów mogły zadowolić najbardziej wyrafinowane 
oczekiwania przybyłych słuchaczy. Można też mieć nadzieję, że echem 
sympozjum będą kolejne badania nad problemami związanymi z emigra-
cją i cywilizacją. Pomocna w tym względzie będzie z pewnością zapo-
wiadana publikacja monografii z obrad X Międzynarodowej Konferencji 
Naukowej z cyklu „Przyszłość cywilizacji Zachodu”. 

Ks. Paweł Tarasiewicz 

 


