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Zapoczątkowana dość skrom-
nie, ale konsekwentnie reali-
zowana współpraca Instytu-

tu Stosunków Międzynarodowych 
UW z Werbistami, stale rozwija się 
– i to z dużym zapałem intelektual-
nym i organizatorskim. Realizowane 
są wspólnie inicjowane poszukiwania 
celów poznawczych w naukowej in-
terpretacji różnych zjawisk i sytuacji 

problemowych we współczesnych 
stosunkach międzynarodowych. 
Szczególną wartość stanowi skupie-
nie w tych działaniach wielu bliskich 
sobie duchowo i intelektualnie śro-
dowisk. Wyrazem tego procesu są 
znaczące dokonania badawcze oraz 
stałe integrowanie twórczego wysił-
ku wielu osób z różnych środowisk 
akademickich oraz wzajemne inspi-

rowanie do podejmowania nowych, 
ważnych tematów z różnych obsza-
rów wspólnego zainteresowania. 
Zorganizowanie piętnastu ogólno-
krajowych konferencji naukowych 
było możliwe dzięki dużemu wysił-
kowi kilku stale zaangażowanych 
osób z kręgu Księży Werbistów i In-
stytutu. Sprzyjał temu także szczegól-
nie przyjazny klimat i warunki jakie 
towarzyszyły naszym wspólnym pra-
com. Ostatnio zwłaszcza Pieniężno 
stało się takim genius loci. Poprzed-
nio były to ośrodki w Krynicy Mor-
skiej, Ocyplu i Nysie. Gościny udzie-
lały nam także: Marynarka Wojenna 
w Gdyni i Siły Powietrzne w „Szkole 
Orląt” w Dęblinie. Wyrazy wdzięcz-
ności i gorące podziękowania środo-
wisko Instytutu kieruje do Czcigod-
nych Księży Prowincjałów i Rektorów 
z SVD oraz do Zacnych naszych 
Przyjaciół: o. profesora Jacka Paw-
lika i o. dra Janusza Brzozowskiego. 
Warto zauważyć, że na kolejnych 
konferencjach podejmowane są coraz 
bardziej ambitnie, aktualne i szcze-
gólnie ważne dla nauki i praktyki, 
także tej werbistowskiej, zagadnienia. 
Utrwalono je w publikacjach książ-
kowych, cieszących się dużym za-
interesowaniem, także dydaktyków 
akademickich. Podejmowane są pew-
ne profile tematyczne poruszające 
kwestie społeczno-religijne, proble-
my terroryzmu międzynarodowego, 
rola mórz i oceanów oraz lotnictwa 
w rozwoju cywilizacji, kulturze a tak-
że w nauczaniu Kościoła i stosunkach 
międzynarodowych, jak również ba-
dane główne kontynenty i regiony 
świata – z przybliżeniem ich specyfi-
ki społecznej, cywilizacyjnej i kultu-
rowej oraz misyjnej. Uwzględniono 
także m.in. z perspektywy globalnej 
problemy ubóstwa oraz rolę czynnika 
wyznaniowego w polityce wybranych 
krajów oraz w stosunkach międzyna-
rodowych. W ostatnim zaś pięcioleciu 
podejmowano badania nad nowymi, 
nieco zmodyfikowanymi i niekiedy 
szerzej zarysowanymi zagadnieniami 
i problemami współczesności. Były to: 
* Szanse i wyzwania współpracy mię-
dzynarodowej na rzecz ochrony zdro-
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wia. 
* Zagadnienia teorii i praktyki zwią-
zane z kształtowaniem pokoju w sto-
sunkach międzynarodowych.
* Problemy Bliskiego Wschodu 
w stosunkach międzynarodowych 
oraz działalność naukowa uczelni 
wyższych w Polsce i w Rosji 
*  Problemy ludnościowe w sto-
sunkach międzynarodowych, m.in. 
z uwzględnieniem migracji i uchodź-
ców. 
 W Pieniężnie w 2015 r. XV Kon-
ferencja dedykowana była 15-leciu 
realizacji Milenijnych Celów Rozwo-
ju nakreślonych przez ONZ. Zapre-
zentowano pogłębione teoretycznie 
refleksje nad istotą i realiami stoso-
wania koncepcji sprawiedliwości i so-
lidarności w stosunkach międzyna-
rodowych w warunkach nierówności 
i niesprawiedliwości, m.in. z perspek-
tywy ekonomicznej, prawnej i filozo-
ficznej. Nawiązano do ewolucji praw 
człowieka oraz pokonywania barier 
rozwoju m.in. w Afryce i zwalczania 
ubóstwa. Nawiązywano także do re-
fleksji nad koncepcją sprawiedliwo-
ści w stosunkach międzynarodowych 
według Immanuela Kanta i Rawlsa 
oraz do: przyczyn, metod i skutków 
rewolucji liberalnej; roli korpora-
cji transnarodowych; wpływu zróż-
nicowania religijnego na ubóstwo 
w Afryce, a także do propagandowej 
wizji solidarności muzułmańskiej. 
Dorobek XV Konferencji nawiązuje 

także do krytycznie ujętych refleksji 
obecnych w ostatnich publikacjach 
(oksfordzkich i francuskich) doty-
czących tej problematyki w aspekcie 
etyki, sprawiedliwości, moralności 
międzynarodowej oraz uwarunko-
wań zrównoważonego rozwoju. Jak 
hasła zarysowujące obszar analiz 
można wymienić zagadnienia: spra-
wiedliwości globalnej, prawa do 
rozwoju w aspekcie praw człowie-
ka i niwelowania zjawisk ubóstwa. 
Ten skrótowo ujęty bilans dorobku 
15-lecia współpracy ISM i środowiska 
werbistowskiego byłby niepełny, bez 
podkreślenia w nim duchowego inte-

lektualnego i organizatorskiego wkła-
du naszych Przyjaciół i Gospodarzy 
– Księży Werbistów. Warto przypo-
mnieć, że wkład środowiska werbi-
stowskiego w rozwój nauki, zarówno 
tej misyjnej, jak i szerzej związanej 
z „ciekawością świata” i „Odkrywa-
niem rzeczy tajemniczych i niezrozu-
miałych” jest bardzo bogaty i także po-
znawczo znaczący. Przykładem tego 
mogą być m.in. publikacje Ojca profe-
sora Jacka Pawlika – byłego misjona-
rza w Afryce, czy antropologa o. Józe-
fa Glinki, który przez wiele lat działał 
jako misjonarz w Indonezji, a także 

misjonarskie spostrzeżenia o. dra Ja-
nusza Brzozowskiego dotyczące Uru-
gwaju i Argentyny, a także Białorusi.
W opublikowanym bogatym zbiorze 
„Materiałów i Studiów Księży Wer-
bistów” (z lat 1969–2013) spotkać 
można dzieła dotyczące Indii, Afryki, 
Indonezji, Ameryki Łacińskiej i Chin 
m.in. w aspekcie ich relacji ze Stoli-
cą Apostolską, a także przywołujące 
problemy inkulturacji chrześcijań-
stwa w świecie oraz formację intelek-
tualną, działalność dydaktyczną i na-
ukową oraz wydawniczą werbistów 
polskich. Tym ostatnim problemom 
wiele uwagi, także jako autor, poświę-
cał śp. Ojciec dr Eugeniusz Śliwka, 
były Prowincjał SVD, inicjator naszej 
współpracy – wizjoner jej perspektyw, 
kontynuowanych przez nas od 15 lat. 
Za inspiracje duchowe i badaw-
cze środowiska werbistowskiego, za 
wspólne przeżywanie twórczej przy-
gody intelektualnej w tak niebanalnej 
wspaniałej duchowo i kulturowo au-
rze i w tak szerokiej skali, za udzielaną 
gościnę, trud organizatorski, kieruje-
my serdeczne wyrazy wdzięczności 
i podziękowań do naszych GOSPO-
DARZY i PRZYJACIÓŁ z okazji Ju-
bileuszu 15-lecia naszej współpracy. 
A perspektywy dalszej współpracy 
wynikają niemal wprost także z prze-
słań i doświadczeń dotychczasowego 
dorobku. Został on ambitnie zaryso-
wany z wizją wielodyscyplinarnego 
postrzegania i pogłębionego inter-
pretowania najbardziej znaczących, 
godnych uwagi zjawisk we współ-
czesnych stosunkach międzynarodo-
wych. Temat XVI Konferencji będzie 
dotyczył relacji miedzy kulturą, reli-
gią i polityką zagraniczną państwa.
Starajmy się więc jak to głosi Alain 
Braconnier w swej ostatniej książ-
ce, dbać o to, aby w dalszej współ-
pracy naukowej „rozwijać i kulty-
wować inteligentny optymizm...” 
A Christophe André w swym „ABC 
pozytywnej psychologii” apeluje, 
abyśmy nie zapominali być szczę-
śliwymi...” – co jest „kluczem do 
osiągania harmonii z samym sobą”.

fot. Archiwum - Jacek Pawlik SVD

Warto podkreślić du-
chowy, intelektual-
ny  i organizatorski 
wkład Werbistów.


