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W dniach 6 i 7 listopada 2014 r. w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej 
w Bydgoszczy odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna 
z cyklu „Jeden Świat – wiele kultur”. Podobnie jak konferencje poprzednie 
została mocno obsadzona przez krajowych i zagranicznych przedstawicieli nauk 
humanistycznych, teologicznych, społecznych i technicznych. Ich celem była 
odpowiedź na szereg pytań wynikających z problemu: „Społeczeństwo wobec 
wyznań wielokulturowości w aspekcie prawnym, religijnym, ekonomicznym 
i edukacyjnym”.

Już w pierwszym dniu obrad wygłoszone zostały trzy referaty plenarne po-
święcone istotnym, aktualnym zagadnieniom. Mons. G. Scotti, profesor honorowy 
KPSW, nawiązując do myśli zawartych w książce papieża Benedykta XVI „Jezus 
z Nazaretu” skupiał w swoim wystąpieniu pt. Wy jesteście czyści. Wyzwanie miłości 
uwagę na konieczności odbudowania jednolitej wizji człowieka, w której inteli-
gencja bardzo ściśle zjednoczona jest z miłością. Prof. Olga Nesterchuk z Russian 
State Social University z Moskwy zwróciła uwagę na kwestię „Kształtowania 
rosyjsko-moskiewskiej tożsamości kulturowej jako kierunek współczesnej polityki 
młodzieżowej”. Służyć temu mają programy młodzieżowe, obejmujące określone 
grupy docelowe, takie jak np.: „Młodzi, wolni, ambitni, Młodzież Moskwy”. Tę 
część obrad plenarnych zakończył referat ks. prof. Piotra Mazurkiewicza UKSW 
z Warszawy, który rozważał niezwykle aktualny problem pt. „Prawa mniejszości 
kulturowych. Imigracja jako problem pastoralny”.

Druga sesja plenarna w dniu 7 listopada przyniosła trzy kolejne referaty, in-
spirujące do głębszej refleksji. Ks. abp. dr Wojciech Polak, Prymas Polski zwrócił 
uwagę na wielokulturowość jako wyzwanie dla Europy. Podkreślił, że problem 
wielokulturowości we współczesnej Europie nie jest tylko czysto teoretycznym za-
gadnieniem, ale wymaga odważnej konfrontacji z rzeczywistością. Prawo człowieka 
do sprzeciwu sumienia było przedmiotem dociekań prof. A. Grześkowiak. „Idea 
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dialogu jako sposobu współpracy i rozwiązywania konfliktów we współczesnym 
świecie w myśli św. Jana Pawła II”, była przedmiotem rozważań prof. Zbigniewa 
Witkowskiego (UMK, KPSW), przewodniczącego Komitetu Naukowego Konfe-
rencji. Jego zdaniem – (…) pojednanie i dialog, stały się absolutnymi priorytetami 
pontyfikatu JP II, a zwłaszcza dialog nabrał szczególnego znaczenia w dzisiejszej 
rzeczywistości, gdy wzrasta mobilność wielkich rzesz ludzkich i w konsekwencji 
postępuje proces przenikania się narodów i mieszania kultur (…).

Różnorodne problemy z zakresu prawa, ekonomii, administracji, teologii 
i religioznawstwa, pedagogiki i edukacji rozpatrywane były w pięciu panelach 
tematycznych. W pierwszym z nich mowa był o „Prawnych, administracyj-
nych i ekonomicznych aspektach wielokulturowości”. Na szczególną uwagę 
zasługują tu referaty: prof. A. Czyżewskiego pt. „Teoriopoznawcze przesłanki 
paradygmatu rozwoju rolnictwa rodzinnego” (UE w Poznaniu, KPSW), prof. 
Ewy Kustry nt. „Aksjologii tworzenia prawa a integracja europejska”, dr Mar-
ty Lang (KPSW) – „Kultura śmierci wobec praw człowieka”. Dzieje polonii 
duńskiej pod koniec XIX i na początku XX w. interesująco przedstawił prof. 
Andrzej Gaca (UMK).

W panelu II zatytułowanym „Religia wobec wyzwań społeczeństwa wielo-
kulturowego” wygłoszonych zostało 8 referatów. Prof. Ryszard Paczuski (KPSW) 
interesująco przedstawił „Aspekty prawne życzliwości powszechnej jako kultury 
zachowań odnoszące się do ochrony i ugruntowania tolerancji różnic wyzna-
niowych w Polsce po odzyskaniu niepodległości państwa polskiego i obecnie”. 
Z dużym zainteresowaniem przyjęto referaty dr Doroty Paśko-Korzeczniak (UMK) 
i dr. Stefana Pastuszewskiego o kulturze i tożsamości staroobrzędowców w Polsce.

Jak zwykle bogatą tematycznie i merytorycznie ofertę przedstawili w dwóch 
panelach przedstawiciele nauk pedagogicznych. W panelu III debata toczyła się 
wokół „Różnorodności i złożoności (języków) kultury w edukacji i pedagogice” 
(8 referatów), a w panelu IV dyskursem objęto „Edukację w aspekcie wielokul-
turowości” (7 referatów).

Z uznaniem odnotować trzeba znów aktywny udział studentów w Konferencji. 
W ramach panelu studenckiego nt. „Młodzi wobec wyzwań wielokulturowo-
ści” wygłoszonych zostało aż 11 referatów: 3 przez absolwentów (mgr Tomasz 
Kosicki, mgr Monika Rzepa, mgr Ryszard Rzepa), 8 przez studentów (Monika 
Schreiber, Krzysztof Oleksy, Angelika Mrugowska, Marta Kempczyńska, Dariusz 
Zakrzewski, Susanna Hovhanissyan, Bohdana Lavrynczuk, Irina Dreichuk). 
Dla przytłaczającej wiekszości były to debiuty naukowe na prestiżowym forum 
naukowym. Z uwagą wysłuchano wystąpień studentek KPSW rodem z Ukrainy, 
z których jedna mówiła o „Znaczeniu Ukrainy dla bezpieczeństwa energetycznego 
w Europie” (B. Lavrynczuk) druga zaś o „Rewolucji gazu łupkowego – gorączka 
łupkowa” (I. Dreichuk).

Oczywiście trudno było przedstawić w ramach niniejszego opracowania całe 
bogactwo i złożoność problemów będących przedmiotem debat i dyskursu na-
ukowego Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji „Jeden świat – wiele 
kultur”. Ich owocem są opracowania naukowe wydane przez Wydawnictwo KPSW.


