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Colloquia Torunensia – historia i idee

Dialog nie jest po prostu elegancką szermierką słowną. 
Jest on nade wszystko i przede wszystkim współpracą. 

José María González Ruiz 

W roku 1995 świętowano w Toruniu 350. rocznicę Colloquium Charitativum. 
Zarówno środowiska religijne, jak też środowisko Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika oraz władze polityczne i miejskie ukazały to wydarzenie z roku 1645 
jako ważny historyczny fakt dla Rzeczypospolitej, Kościoła powszechnego i dla 
samego Torunia. Dlatego już w roku 1994 powstał Komitet Organizacyjny, który 
tworzyli: rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. Andrzej Jamiołkowski, 
prezydent Torunia dr Jerzy Wieczorek, ordynariusz diecezji toruńskiej biskup 
dr Andrzej Suski oraz prezes Towarzystwa Naukowego w Toruniu prof. Marian 
Biskup. Efektem prac tego Komitetu oraz wielu innych osób było zorganizowa-
nie w dniach 13–15 października 1995 roku uroczystych obchodów 350-lecia 
Colloquium Charitativum. Do obchodów włączono także pochówek królewny 
Anny Wazówny1. 

Profesor Kazimierz Maliszewski – opisując te obchody – wskazuje, że rozpo-
częły się one w Auli UMK w piątek, 13 października o godzinie 16.00. Przybyli 
wtedy przedstawiciele różnych Kościołów chrześcijańskich, dyplomaci, poli-
tycy, ludzie nauki i społeczność akademicka, aby po 350. latach rozważyć tamto 
doniosłe wydarzenie, jakim było spotkanie trzech skonfliktowanych ze sobą 
wyznań, podczas którego – zachęceni przez katolików – poszukiwano jedności 
chrześcijaństwa i ustrzeżenia Rzeczypospolitej przed wojnami religijnymi. Chcąc 
jeszcze bardziej utrwalić w świadomości to ważne wydarzenie, a jednocześnie 
zaakcentować idee dialogu i konieczność uczenia się szanowania przekonań 
politycznych i religijnych, postanowiono, aby Toruń stał się miejscem dialogu 
o ważnych współczesnych problemach i aby organizować raz w roku uroczyste 

1 Por. K. Maliszewski (red.), Colloquium Charitativum Secundum, Toruń 1996, s. 7. 
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sesje naukowe, będące forum takiego dialogu. Sesje te – pod nazwą Colloquia 
Torunensia (CT) – odbywają się w listopadzie i organizowane są pod patronatem 
Rektora UMK, Prezydenta Miasta Torunia, Biskupa Diecezji Toruńskiej oraz 
Prezesa Toruńskiego Towarzystwa Naukowego. 

Pierwsze sesje CT nosiły wyraźnie historyczny charakter oraz wynikały z bie-
żących wydarzeń społecznych i politycznych. Wskazywano w nich nie tylko, 
że przeszłość może żyć we współczesnej narracji kulturowej, ale również to, że 
właśnie w niej można odnaleźć wiele sytuacji, gdy – mimo wzajemnych sprzecz-
ności i konfliktów – potrafiono ze sobą rozmawiać. Ważnymi tematami stawały 
się również problemy, które ujawniały się wraz z przemianami ustrojowymi 
w Polsce i ich konsekwencjami. Zmiana ustrojowa zaczęła w sposób widoczny 
polaryzować polskie społeczeństwo i czyniła aktualnym pytanie o to, czy w tej 
nowej rzeczywistości będziemy umieli wzajemnie szanować swoje przekonania 
polityczne i religijne? Postępująca demokratyzacja społeczeństwa oraz gospodarka 
rynkowa sprawiły też, że załamał się jednolity porządek normatywny, ujawniając 
pluralizm światopoglądów i sposobów życia. Stąd sesje na temat dialogu, filozofii 
dialogu, dialogu społecznego itp., podczas których uczono o dialogu i przełamy-
wano schemat dwóch odrębnych i wrogich postaw światopoglądowych. Dyskusje 
odbywały się wokół ważnych problemów, które – między innymi – związane były 
z pytaniami: Czy różne koncepcje świata mogą być nieantagonistyczne? Czy 
w koncepcjach świata, ideach politycznych i światopoglądowych, które są kryty-
kowane i odrzucane, mogą być zawarte pozytywne aspekty, służące do lepszego 
poznania siebie i innych? Czy możliwy jest dialog kulturowy mimo nierówności? 

Obok tych pytań i problemów nowe tematy pojawiły się wraz z procesem 
integracji Polski z Unią Europejską. Sesje wokół tych ważnych zagadnień kultu-
rowych dotyczyły dialogu polsko-niemieckiego, wspólnej obecności w Europie, 
możliwości dialogu w nowej Europie oraz możliwości tworzenia jednej Europy 
przy zachowaniu różnorodności kultur. Podczas tych dyskusji podejmowano ważne 
problemy na temat jednoczących elementów obecnych w kulturze Europy i wpły-
wie różnorodności kulturowej na teraźniejszość i przyszłość Europy. W duchu 
Colloquium Charitativum z XVII wieku i tym razem w Toruniu powtarzano po 
raz kolejny, że nie można na drodze jednoczenia Europy ograniczać się do działań 
społeczno-gospodarczych ani prawnoproceduralnych, lecz liczy się również tożsa-
mość kulturowa i duchowy wymiar Europy. Akcentowano również, że odniesienie 
do wspólnych tradycji i wartości oznacza konieczność jednoczesnego wspierania 
różnorodności kulturowej Europy i wspólnego dziedzictwa europejskiego. 

W roku 2005 organizacja kolejnych edycji CT została powierzona ks. prof. 
Jerzemu Bagrowiczowi. Uznając podstawowe przesłanie tych spotkań i histo-
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ryczną potrzebę dialogu, zmieniono też nieco formułę. Poczynając od tego roku 
sesje składały się z dwu części. Pierwsza miała formułę zamkniętą i uczestniczyli 
w niej zaproszeni goście oraz badacze z Torunia. Miejscem spotkań był Zamek 
Bierzgłowski, w którym mieści się Diecezjalne Centrum Kultury. W tym daw-
nym zamku krzyżackim, korzystając z gościny biskupa dr. Andrzeja Suskiego, 
odbywały się burzliwe dyskusje, w których ujawniała się wola przekształcenia 
wielu aktualnych antagonizmów we wzajemne partnerstwo i postawę ciągłego 
poszukiwania. Po tej zamkniętej części w Zamku Bierzgłowskim, która odbywała 
się zawsze w piątek, następnego dnia (w sobotę) w Dworze Artusa odbywała się 
część druga, która zawsze składała się z wykładów plenarnych i dyskusji.

Ksiądz prof. Jerzy Bagrowicz był organizatorem siedmiu sesji. W porównaniu 
z pierwszymi dyskusjami miały one charakter religijno-filozoficzny i dotyczyły 
nie tylko przemian w Polsce, lecz również we współczesnym świecie, świado-
mości człowieka i postępującego kryzysu kultury Zachodu. Kryzys ten, przewi-
dywany i wskazywany od dawna przez filozofów, wyrażający się między innymi 
w tym, że sam człowiek przejął kontrolę nad wartościami, wyznaczył świat na-
szego życia i stał się „kryzysem prawdy w stosunkach międzyludzkich, brakiem 
odpowiedzialności za słowo, czysto utylitarnym stosunkiem do człowieka, za-
tratą poczucia prawdziwego dobra wspólnego”2. Pytano między innymi o to, jak 
przezwyciężyć widoczne oznaki takiego kryzysu kulturowego, z którym zmaga 
się Europa (abp J. Życiński)? Podjęcie dyskusji na ten temat, ale również nad 
stanem współczesnej kultury i jej podstawowymi problemami, stało się możliwe 
podczas CT wraz z wieloma badaczami, twórcami kultury i duchownymi. Wśród 
nich wymienić należy między innymi: ks. Andrzeja Szostka, Jarosława Gowina, 
Hannę Suchocką, o. Jacka Salija, Andrzeja Zolla, Krzysztofa Zanussiego, Sze-
wacha Weisa, abp. Józefa Życińskiego, abp. Marka Jędraszewskiego, o. Wacława 
Oszajcę, Andrzeja Szahaja, Zbigniewa Stawrowskiego, Andrzeja Kusa. Starano 
się też ukazać różne wątki współczesnych dyskusji o człowieku, zarówno jego 
miejsce w kosmosie, jak i w kulturze dzisiejszej. Podejmowane dyskusje w tej 
edycji CT dotyczyły też innych ważnych tematów dla naszej kultury. Podkreślano 
w nich, że kultura współczesna charakteryzuje się często kolizją wartości i sensu. 
Taka sytuacja skłócenia jednostki z teraźniejszością, i zagubienia w wielości rze-
czywistości, może stanowić dzisiaj drogę do dialogu. Jedną z form przetrwania 
w takiej pluralistycznej rzeczywistości jest właśnie dialog, który przejmuje rolę 
narzędzia porządkującego i budującego nowy świat. Doświadczając przemiany 
religii we współczesnym życiu, dyskutowano także nad jej miejscem w życiu 

2 Jan Paweł II, Dives in misericordia, 12. 
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publicznym oraz nad obecnością i nieobecnością Boga w kulturze współczesnej. 
Podjęto również problem relacji kultury i religii, poszukując możliwości i ko-
nieczności nowego wymiaru dialogu między nimi. Szczególnie ważne – zarówno 
ze względu na tematy, jak i udział zaproszonych gości – były dyskusje na temat 
pokoju i współczesnych prób rozumienia człowieka. „Obok nas – wskazywał orga-
nizator ks. Bagrowicz – są nie tylko ludzie podzielający z nami nasze rozumienie 
wartości… Jesteśmy wezwani nie tylko do tego, aby ich tolerować, ale z nimi 
rozmawiać i wspólnie dążyć do osiągnięcia dobra”3. Podczas tych wszystkich 
spotkań w Toruniu podkreślano, że dialog nie jest wspólnym konstruowaniem 
prawdy i wartości, ani tym bardziej próbą pokonania przeciwnika, przekonaniem do 
swoich racji, czy też poszukiwaniem jakiegoś sztucznego kompromisu. Realizuje 
się w nim idea udzielania sobie wzajemnie wartości i wola wzajemnego dosko-
nalenia. Dlatego jest on naszym wspólnym sposobem bycia (człowieka, religii, 
kultur, ideologii), w którym chodzi o udzielenie sobie wzajemnie posiadanych 
wartości i wzbogacenie siebie samego. 

Wraz ze zmianą władz rektorskich UMK (2012), i objęciem obowiązków Rek-
tora przez prof. Andrzeja Tretyna, zmienił się również organizator CT. Funkcję tę 
przejął dr hab. Ryszard Wiśniewski, prof. UMK, absolwent prawa, ale też filozof 
i etyk, autor wielu rozpraw poświęconych dwudziestowiecznej polskiej filozofii 
wartości. Zorganizował on sześć sesji, podczas których często dokonywała się 
konfrontacja ideowa, odpowiadająca koncepcji dwóch odrębnych stanowisk. 
Wykorzystując elementy debaty oxfordzkiej, do dialogu zapraszani byli uczeni, 
publicyści, badacze, duchowni – często radykalnie różniący się poglądami. Dawało 
to możliwość słuchaczom i publiczności uczestnictwa w autentycznym sporze 
i konfrontacji sprzecznych stanowisk. Głównymi tematami rozmowy były wielkie, 
a nawet podstawowe problemy, jakimi żyło polskie społeczeństwo w tym czasie, 
a które wywoływały dyskusje, a nawet spory światopoglądowe. Spotkania te były 
często konfrontacją wielu postaw ideowo-filozoficznych i przeniesieniem tych 
konfrontacji na rozmowę i poszukiwanie współpracy. Wśród ważnych tematów 
należy wymienić: „Spór o prawa kobiet”, „Własność intelektualna w przestrzeni 
publicznej”, „Spór o rolę mediów w Polsce”, „Jak być w Polsce patriotą?”, „Prawda 
i uczciwość w życiu publicznym”. 

Do 2018 roku zorganizowano łącznie dwadzieścia trzy edycje konferencji, 
w których uczestniczyli przedstawiciele ośrodków akademickich, polityków, 
przedstawiciele różnych religii i wyznań, jak również reprezentanci innych śro-
dowisk otwartych na dialog i współpracę. Byli to uczeni wielu specjalności (filo-

3 K. J. Bagrowicz (red.), Religie i kultury. Odwaga nowego dialogu, Toruń 2008, s. 139. 



37

Marek Szulakiewicz, Colloquia Torunensia – historia i idee

zofowie, socjologowie, biologowie, astronomowie, lekarze), ale też dziennikarze, 
teologowie i duchowni Kościołów chrześcijańskich, muzułmanie i wyznawcy 
innych religii. W organizację tych spotkań było zawsze włączone Miasto Toruń, 
wraz z prezydentem Michałem Zaleskim, Diecezja Toruńska wraz z biskupem 
dr. Andrzejem Suskim oraz Toruńskie Towarzystwo Naukowe wraz z kolejnymi 
prezesami: śp. prof. Andrzejem Woszczykiem, prof. Janem Kopcewiczem, prof. 
Andrzejem Radzimińskim. Za naukową część odpowiedzialny był Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika wraz z kolejnymi rektorami: prof. Andrzejem Jamiołkow-
skim, prof. Andrzejem Radzimińskim oraz prof. Andrzejem Tretynem. Wielką rolę 
w organizacji poszczególnych sesji odgrywała Kanclerz UMK Justyna Morzy oraz 
Beata Kubik. Dzięki wypracowanej formule interdyscyplinarności i cyklicznemu 
charakterowi inicjatywa takich spotkań wniosła znaczący wkład w wolę przekształ-
cania częstych współczesnych antagonizmów w postawę otwartości i życzliwości, 
będąc też miejscem kreowanie przestrzeni dla wymiany poglądów i doświadczeń. 

Dorobek CT potwierdzony jest również wydaniem 23 tomów publikacji, któ-
rych edytorem i wydawcą było Toruńskie Towarzystwo Naukowe. Zdając sobie 
sprawę z częstych napięć istniejących między różnymi postawami, sprzeczności 
między różnymi koncepcjami życia, wreszcie z panujących walk politycznych 
między różnymi opcjami, CT wyrastały z woli przekształcenia aktualnych antago-
nizmów we wzajemne partnerstwo. Realizując przesłanie Colloquium Charitativum 
z 1645 roku z Torunia, w każdej edycji CT wołano zawsze o braterską rozmowę. 
Przesłania te stają się szczególnie istotne we współczesnej Polsce. Coraz częściej 
dzisiaj konstruowane i przeciwstawiane są dwa makroprojekty życia publicznego. 
Pierwszy z nich wyrasta wokół hasła obrony (kultury, prywatności, życia, godności, 
tożsamości, równości, wolności, tolerancji, chrześcijaństwa…) przed zagrożeniami 
i dehumanizacją. Drugi wyrasta wokół dialogu i rozumienia, i oznacza on uczenie 
się od siebie nawzajem oraz okazywanie sobie szacunku i zrozumienia. Trzeba 
podkreślić, że „obrona” jest hasłem ze świata militarnego; jest to zamierzony 
lub wymuszony rodzaj walki, ale też wyraz defensywności człowieka i kultury, 
i nawet, gdy jest tam dążenie do dobra, to wyrażone jest ono w języku walki, 
pokonania kogoś, kto z góry konstytuowany jest jako wróg i przeciwnik. Coraz 
częściej współczesne zwarcie się tych dwóch projektów życia publicznego wydaje 
się sytuacją, w której priorytetem powinna być raczej obrona zagrożonych dziś 
wartości niż dialog. Tymczasem w Toruniu od dwudziestu trzech lat – realizując 
idee Colloquium Charitativum – tworzone jest przesłanie, że istnieje możliwość 
innej drogi i należy w dialogu podejmować próby poszukiwania tego, co łączy, 
a nie tego, co dzieli. 



[38]

Colloquia Torunensia: I–XXIV

Colloquia Torunensia I – 13–15 października 1995 roku
Temat: Colloquium charitativum secundum
Organizator: prof. Kazimierz Maliszewski

Colloquia Torunensia II – 28–29 listopada 1996 roku
Temat: Czterechsetlecie zawarcia unii brzeskiej 1596–1996 
Organizator: prof. Stanisław Alexandrowicz

Colloquia Torunensia: I–XXIV

Colloquia Torunensia: I–XXIV



[39]

Colloquia Torunensia III – 25 października 1997 roku
Temat: Kultura czynnikiem jednoczącym Europę 
Organizator: prof. Janusz Kryszak

Colloquia Torunensia V – 13 listopada 1999 roku
Temat: Filozofia dialogu 
Organizator: prof. Marian Kallas



[40]

Colloquia Torunensia VI – 4 listopada 2000 roku 
Temat: Rozważania o dialogu społecznym
Organizator : prof. Marian Kallas

Colloquia Torunensia VII – 27 października 2001 roku 
Temat: Rozważania o dialogu polsko-niemieckim
Organizator: prof. Marian Kallas



[41]

Colloquia Torunensia VIII – 9 listopada 2002 roku
Temat: Razem w Europie
Organizator: prof. Marian Kallas

Colloquia Torunensia IX – 25 października 2003 roku
Temat: Jedność w różnorodności
Organizator –prof. Marian Kallas



[42]

Colloquia Torunensia X – 23 października 2004 roku
Temat: Dialog w nowej Europie
Organizator: prof. Zbigniew Witkowski

Colloquia Torunensia XI – 15 października 2005 roku
Temat: Dialog w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II
Organizator: ks. prof. Jerzy Bagrowicz



[43]

Colloquia Torunensia XII – 3–4 listopada 2006 roku
Temat: Religia w obszarze publicznym. Perspektywy dialogu 
Organizator: ks. prof. Jerzy Bagrowicz

Colloquia Torunensia XIII – 9–10 listopada 2007 roku
Temat: Religia i kultury. Odwaga nowego dialogu 
Organizator: ks. prof. Jerzy Bagrowicz



[44]

Colloquia Torunensia XIV – 7–8 listopada 2008 roku
Temat: Dialogi o Bogu we współczesnej kulturze
Organizatorzy: ks. prof. Jerzy Bagrowicz, prof. Marek Szulakiewicz

Colloquia Torunensia XV – 6–7 listopada 2009 roku
Temat: Niech słowa religii będą zawsze słowami pokoju
Organizatorzy: ks. prof. Jerzy Bagrowicz, prof. Marek Szulakiewicz



[45]

Colloquia Torunensia XVI – 5–6 listopada 2010 roku
Temat: „Adamie, gdzie jesteś?” (Rdz 3,9): współczesne dysputy o człowieku 
Organizatorzy: ks. prof. Jerzy Bagrowicz, prof. Marek Szulakiewicz

Colloquia Torunensia XVII – 4–5 listopada 2011 roku
Temat: Znaki nadziei dla współczesnego świata
Organizatorzy: ks. prof. Jerzy Bagrowicz, prof. Marek Szulakiewicz



[46]

Colloquia Torunensia XVIII – 16–17 listopada 2012 roku
Temat: Własność intelektualna w przestrzeni publicznej
Organizator: dr hab. Ryszard Wiśniewski, prof. UMK

Colloquia Torunensia XIX – 8–9 listopada 2013 roku
Temat: Prawda i uczciwość w życiu publicznym
Organizator: dr hab. Ryszard Wiśniewski, prof. UMK



[47]

Colloquia Torunensia XX – 21–22 listopada 2014 roku
Temat: Spór o prawa kobiet
Organizator: dr hab. Ryszard Wiśniewski, prof. UMK

Colloquia Torunensia XXI – 6–7 listopada 2015 roku
Temat: Spór o rolę mediów w Polsce
Organizator: dr hab. Ryszard Wiśniewski, prof. UMK



[48]

Colloquia Torunensia XXII – 18–19 listopada 2016 roku
Temat: Przestrzeń sumienia w życiu publicznym
Organizator: dr hab. Ryszard Wiśniewski, prof. UMK

Colloquia Torunensia XXIII – 17–18 listopada 2017 roku
Temat: Jak być w Polsce patriotą?
Organizator: dr hab. Ryszard Wiśniewski, prof. UMK



Colloquia Torunensia XXIV – 8–9 listopada 2019 roku
Temat: Homo Novus – w poszukiwaniu nowego człowieka
Organizator: prof. Marek Szulakiewicz


