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 Z wielką wdzięcznością przyjąłem wiadomość o przygotowaniu konferencji naukowej na temat 

Zrównoważony rozwój i zmiany klimatyczne w świetle encykliki Ojca Świętego Franciszka „Laudato 

si’”. Moja radość jest tym większa, że oto nauczanie Kościoła zostanie podjęte we wspólnej refleksji 

teologów i przyrodników, duszpasterzy i polityków. Satysfakcją napawa mnie także samo miejsce 

realizacji tej konferencji – Sejm Rzeczpospolitej Polskiej - siedziba podejmowania tak wielu 

brzemiennych w skutki decyzji dotyczących przyszłości naszego narodu i ojczyzny. 

 

Sytuacja świata jest niewątpliwie dynamiczna, choć interpretacja tej dynamiki jest niejednoznaczna. 

Mimo nagłośnionych opinii uznawanych za naukowe i niepodważalne, istnieją w sprawach analiz i 

prognoz, także stanowiska odmienne, również poparte rzetelną, racjonalną argumentacją. W tej sytuacji 

bardzo ważnym jest znalezienie punktów niepodważalnych. Zdaje się, że takie jest właśnie pragnienie  

encykliki papieża Franciszka – jego propozycja ekologii integralnej.  

 

Jest to propozycja sięgająca do źródeł biblijnych a zarazem źródeł naszej cywilizacji, w których ukazany 

został jako archetyp wszelkich późniejszych relacji człowieka i przyrody, obraz człowieka, z ogrodu 

Eden. W tej przestrzeni dokonuje się niestety – za sprawą grzechu pierworodnego – przejście od ładu i 

harmonii do opozycji i konfliktu.  

 

To przejście jest skutkiem pragnienia nieograniczonej autonomii człowieka. Podobnie jak źródłem 

kryzysu ekologicznego jest fałszywa wizja człowieka, tak też przezwyciężenie tego kryzysu możliwe 

jest tylko przez odbudowanie prawdziwej jego wizji, także w jego relacji do świata. Tylko taka wizja 

gwarantuje zrównoważony rozwój – tak wyraźnie dziś proponowany przez tych, którzy kierują się 

troską o środowisko naturalne. 

 

Pragnę wyrazić głęboką wdzięczność Organizatorom tego przedsięwzięcia, nie tylko za podjęcie 

podstawowej problematyki obecnej w encyklice papieża Franciszka, ale też za próbę aplikacji 

wyrażonych tam treści do spraw konkretnych, takich jak rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, problemy 

klimatu i energetyki. 

 

Moją wdzięczność kieruję do głównych organizatorów konferencji – pana profesora Jana Szyszko, 

znawcę problematyki, byłego ministra oraz inspiratora tego spotkania. Do ojca doktora Zdzisława 

Klafki, rektora WSKSiM, który z pomocą swojego środowiska akademickiego zadbał o jego naukowy 

kształt. Wyrazy niemniejszej wdzięczności kieruję do wszystkich, dzięki którym słowa wypowiedziane 

podczas tej konferencji mogą zostać usłyszane w przestrzeni życia publicznego naszej ojczyzny.  

  

Wszystkim prelegentom, gościom oraz uczestnikom konferencji życzę udanych obrad i twórczych  

postulatów, będących wyrazem troski o nasz wspólny dom, o naszą ojczystą ziemię, o świat. 
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