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MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
„WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIE W SPOŁECZEŃSTWIE
CYFROWYM” POD HONOROWYM PATRONATEM
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI ORAZ REKTORA
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO
JANA PAWŁA II
W dniu 11 kwietnia 2022 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana
Pawła II, w trybie hybrydowym, odbyła się Międzynarodowa Konferencja
Naukowa „Wartości chrześcijańskie w społeczeństwie cyfrowym”. Organizatorami wydarzenia były następujące podmioty: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, Fundacja „Myśląc Ojczyzna” im. Ks. Infułata
Ireneusza Skubisia, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Przedsięwzięcie naukowe zostało objęte honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rektora KUL. Uroczystego otwarcia i przywitania gości dokonał ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz, Prorektor KUL
ds. misji i administracji, zwracając uwagę na potrzebę budowania nowej
Europy opartej na wartościach zakorzenionych w tradycji chrześcijańskiej.
Następnie głos zabrał dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL, Minister
Edukacji i Nauki, który podkreślił charakter zmian cywilizacyjnych związanych z rozwojem cyfrowym. Krótkie słowo o znaczeniu wartości chrześcijańskich w kontekście wychowania dzieci i młodzieży do uczestników
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konferencji skierował Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka. W części
wstępnej jako ostatnia głos zabrała dr hab. Magdalena Sitek, Rektor WSGE,
podkreślając, że chociaż zmieniają się współczesne realia funkcjonowania,
to człowiek nadal pozostaje ten sam.
Moderatorami panelu głównego byli dr hab. Małgorzata Such-Pyrgiel
(WSGE) i dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL. Pierwszym z prelegentów
był prof. dr hab. Andrzej Zybertowicz (ASzWoj), który w swoim referacie
„Cyfrowy demontaż architektury ludzkiej cywilizacji: procesy spontaniczne
i sterowane” postawił następujące tezy: świat cyber destabilizuje same fundamenty ludzkiej cywilizacji oraz najniebezpieczniejszą z dzisiaj obecnych
na świecie ideologii jest technoentuzjazm, czyli bezkrytyczne przekonanie,
że technologia niesie ze sobą rozwiązanie ludzkich problemów. Kolejnym
z referentów był prof. Michele Indellicato (Uniwersytet w Bari), który wygłosił referat „Persona e valori morali nella società tecnologica”. Następnie,
w imieniu dra Pawła Poszytka, głos zabrała mgr Monika Baran, Dyrektor
biura ds. współpracy z uczelniami wyższymi w Fundacji Rozwoju Systemu
Edukacji (FRSE), która zajęła się tematyką „Wyzwania społeczne w czasach
cyfryzacji. Rola międzynarodowych projektów edukacyjnych”, zwracając
uwagę na zakres działalności, osiągnięcia oraz plany FRSE. Z kolei prof.
dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko (AEH) w wystąpieniu „Świat wartości w dobie płynnej nowoczesności (Kryzys człowieczeństwa)” zwrócił
uwagę na współczesne zagrożenia ideologiczne płynące z możliwości bardzo szybkiego rozprzestrzeniania się niesprawdzonych, a często fałszywych
informacji. Następnie dr hab. M. Sitek w referacie „Prawa człowieka a wartości chrześcijańskie w społeczeństwie cyfrowym. Wybrane zagadnienia”
podkreśliła ogromne wyzwanie związane z przybliżaniem wartości chrześcijańskich, szczególnie wśród młodego pokolenia. Ostatnim z panelistów
była mgr Beata Jakoniuk-Wojcieszak (TVP INFO), która z perspektywy
praktycznej zajęła się zagadnieniem: „Czy więcej znaczy bardziej? Jak rozwój technologii zmienił dyskurs w świecie. Czy możemy mówić o kryzysie wartości?”, odnosząc się do skali zmian technologicznych związanych
z percepcją informacji.
Następnie po krótkiej przerwie rozpoczęto symultanicznie obrady
w panelach. W ramach pierwszego, włoskojęzycznego panelu „Dekompozycja wartości w społeczeństwie cyfrowym”, któremu przewodniczył prof.
dr hab. Bronisław Sitek (WSGE), przedłożono następujące referaty: prof.
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Ferdinando Parente (Uniwersytet w Bari) – „Trasformazione digitale, mercato del credito e umanesimo cristiano”; dr hab. Piotr Krajewski, prof.
UWM – „Anachronizm wartości religijnych pośród wartości definiujących człowieka informatycznego”; prof. Gaetano Dammacco (Uniwersytet
w Bari) – „Il diritto di fratellanza e le regole della pacifica convivenza: alla
ricerca di nuovi parametri giuridici”; prof. Rosa Indellicato (Uniwersytet
w Bari) – „Le tecnologie digitali nel cambiamento di prospettiva dell’educazione ai valori Cristiani”; prof. Jaime Bonet Navarro (Uniwersytet w Walencji) – „La diplomazia de la Santa Sede nel secolo XXI”; prof. Salvatore
Parente (Uniwersytet w Bari) – „Equità ed eticità della tassazione nel diritto post-moderno”; prof. Antonio Zingarelli (Uniwersytet w Bari) – „L’Etica della comunicazione nella società tecnologica”; prof. Elsa Maria Bruni
(Universita di ChietiPescara “Gabriele d’Anunzio”) „Esperienza religiosa
e formazione umana oggi”.
Panelowi drugiemu „Wartości i potrzeby a wzory zachowań w społeczeństwie cyfrowym” przewodniczył dr hab. Karol Karski, prof. UW. W tej
sesji referaty przedłożyli: dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL – „Wychowanie religijne i patriotyczne w dobie techniki cyfrowej”; ks. prof. M. Sitarz
– „Obowiązek przekazywania wartości chrześcijańskich przez rodziców”;
dr hab. Maria Sroczyńska (UKSW) – „Współczesna młodzież a kryzys wartości religijnych. Konstatacje empiryczne”; dr hab. Marek Lechniak, prof.
KUL – „Problem „dostępu epistemicznego” do wartości chrześcijańskich:
odrzucenie czy niespełnione pragnienia?”; dr hab. Piotr Stawiński (UP)
– „Miejsce i rola wartości religijnych w światowych programach rozwojowych”; dr hab. M. Such-Pyrgiel – „Wartości i potrzeby w społeczeństwie
cyfrowym”.
Moderatorem trzeciego panelu „Nowe technologie a przekaz ewangeliczny?” był ks. prof. dr hab. Marian Nowak (KUL). Referaty podczas tej sesji przedłożyli: ks. dr hab. Marcin Wrzos OMI – „Kościół w świecie baniek
informacyjnych”; dr hab. Evelina Kristanova (AEH) – „Religia a polityka
w świecie cyfrowym. Sylwetki kapłanów w audycjach Rozgłośni Polskiej
RWE (1952-1989)”; dr hab. Tomasz Korczyński (UKSW) – „Ekologizm
i metal. Analiza zawartości treści w tekstach chrześcijańskiego metalu”;
dr Pablo de la Fuente de Pablo (KUL) i dr hab. Cezary Taracha, prof. KUL
– „Słowo życia w świecie cyfrowym. Wartości chrześcijańskie w hiszpańskich mediach i sieciach społecznościowych”; mgr Artur Banaszak (WSGE)
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– „Ewangelizacja poprzez social media – szanse i zagrożenia dla życia religijnego jednostki i wspólnoty”.
Panelowi czwartemu „Indywidualizm a świadomość zbiorowa, dobro ogółu i więzi społeczne” przewodniczyła dr hab. Agnieszka Łukasik-
Turecka, prof. KUL. Referaty podczas tej sesji przedłożyli: dr Dawid Kostecki (KUL) – „Z zagadnień aksjologii prawa – rzecz o wartościach w polskiej
ustawie zasadniczej”; dr Edyta Krzysztofik (KUL) – „Zasada poszanowania
tożsamości narodowej państw członkowskich w orzecznictwie Trybunału
Sprawiedliwości; dr Wojciech Klimski (UKSW) – „W kierunku zmodernizowanej moralności? Amoris Laetitia w zawartości internetowych tygodnikach katolickich”; dr Katarzyna Uklańska (UKSW) – „Ryzykowne zachowania cyfrowe – elementy stylów życia młodzieży?”; dr Agnieszka Klimska
(UKSW) – „Aksjologiczny kontekst konsumpcji umiaru”; dr Łukasz Kutyło
(UŁ) – „Człowiek zbędny – syndrom pojawiający się we współczesnych,
postsekularnych społeczeństwach w reakcji na obecny w nich «kryzys wartości duchowych»”.
Po zakończeniu równoległych przedpołudniowych i popołudniowych
paneli tematycznych uczestnicy konferencji udali się na sesję podsumowującą. Funkcję moderatora panelu kończącego konferencję „(Re)konstrukcja
lokalnej i globalnej sceny religijnej” powierzono prof. S.L. Stadniczeńko.
Referaty podczas tej sesji przedłożyli: ks. prof. M. Nowak – „Wychowanie
i wartości chrześcijańskie w świecie nowych technologii informatycznych”;
prof. K. Karski – „Prześladowania chrześcijan we współczesnym świecie:
Analiza na gruncie międzynarodowego prawa ochrony praw człowieka”; ks. dr hab. Waldemar Cisło, prof. UKSW – „Współczesna emigracja
a problemy integracji”; dr Michaela Moravčíková (Uniwersytet Trnawski
w Trnawie) – „Środkowa kraina i jej morze. Kryzys migracyjny jako wyzwanie w erze cyfrowej”; prof. A. Jabłoński – „Racja stanu w społeczeństwie cyfrowym”.
Podsumowania i zakończenia konferencji dokonali: dr hab. M. Sitek
i ks. prof. M. Sitarz, podkreślając skalę zagrożeń oraz potrzebę wykorzystania nowoczesnych technologii w służbie drugiemu człowiekowi. W konferencji udział wzięło 40 naukowców, przedstawicieli środowiska akademickiego z Włoch, Hiszpanii i Słowacji oraz trzynastu ośrodków akademickich
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w Polsce. Każdemu z paneli towarzyszyły owocne dyskusje oraz twórcze
polemiki.
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