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Wstęp

Migracje są zjawiskiem towarzyszącym ludzkości od samego zarania. W poszczegól-
nych okresach historycznych rozwijały się z różną intensywnością. Różne były i są ich 
przyczyny, a stąd różne są ich rodzaje. Pojawiały się zarówno migracje powodowane 
chęcią polepszenia życia, zdobycia środków do życia a nawet chęcią samej odmiany. Na 
inne wpływały obiektywne przyczyny: wojny, konflikty zbrojne, elementarne katastrofy, 
zmiany w środowisku powodujące niemożliwość dalszego bytowania w swoim kraju. Stąd 
też do migracji zalicza się ucieczki i wygnania. Niosły one ze sobą zawsze ambiwalentne 
skutki. Z jednej strony powodowały napięcia społeczne a nawet ostre konflikty. Z dru-
giej strony stawały się okazją do wymiany między kulturami i wzajemnego ubogacenia. 
W ostatnich latach jesteśmy świadkami nasilenia ruchów migracyjnych. Są to między 
innymi fale przybyszów z Afryki i Azji szturmujących Europę. Falę migracji i ucieczek 
wywołały konflikty na Bliskim Wschodzie, Bałkanach i krajach Kaukazu. To powoduje, 
że temat stał się ponownie jednym z pierwszoplanowych w mediach masowych, wśród 
polityków i zwykłych obywateli. Sprawa nie jest obca Kościołowi katolickiemu. Wydane 
zostały nowe dokumenty, jak choćby duszpasterskie wytyczne „Miłość Chrystusa do mi-
grantów Erga migrantes caritas Christi” (2004) bądź „Przyjęcie Chrystusa w uchodźcach 
i przymusowo przesiedlonych” (2013). Oceniają one zjawisko z teologicznego punktu 
widzenia, analizują jego okoliczności i przyczyny. Wreszcie wykładają naukę Kościoła 
dotyczącą relacji do migrantów, wskazują aktualne drogi rozwiązań narastających 
problemów, nie tylko w duszpasterstwie, ale i w szeroko rozumianym społeczeństwie.

Przedstawiony zbiór artykułów profesorów i studentów jest próbą wielokierunkowego 
spojrzenia na kwestię migracji. Naturalnie jest to spojrzenie wycinkowe, poruszające 
niektóre aspekty złożonego problemu. Spojrzenie z perspektywy Europy i rejonu 
Kaukazu. Stanowi on owoc międzynarodowego projektu realizowanego przez Uniwer-
sytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (Polska), Sulkhan Saba Orbeliani Teaching 
University w Tbilisi (Gruzja) oraz studentów z Niemiec. Wśród autorów znaleźli się 
katolicy i prawosławni. Profesorowie przygotowali artykuły stanowiące punkt odniesie-
nia teologiczny, filozoficzny, antropologiczny i socjologiczny do rozwiązywania kwestii 
związanych z ruchami migracyjnymi. Studenci i doktoranci w mniejszych objętościowo 
tekstach opisali wybrane, szczegółowe zagadnienia związane z migracjami, m.in. rys 
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historyczny migracji w Europie i Gruzji, sytuacje migracyjne we współczesnej Gruzji, 
problemy migrantów ukraińskich w Polsce, akcje pomocowe wobec migrantów. Poruszyli 
kwestie prawne. Wykonali także ciekawe biblijno – teologiczne analizy.

Autorzy zbiorowej monografii mają nadzieję, że wniesie ona wkład w między-
narodową dyskusję nad zagadnieniami migracji, w szczególności w poznanie, ocenę  
i rozwiązywanie problemów rodzących się wokół współczesnych ruchów migracyjnych.



Fr. prof. Maciej Ostrowski

Foreword

Migrations have been a phenomenon that has accompanied mankind since the dawn 
of history. In particular historical periods, they developed with different intensity. The 
causes have been and still are various, hence various kinds of them. There were both 
migrations caused by the need to improve the standard of living or obtain means for 
living and even the desire for change. Other were influenced by objective causes: wars, 
armed conflicts, natural disasters, changes in the environment rendering it impossible 
for inhabitants to live in their country. Thus migration also includes flight and exile. They 
have always been burdened with ambivalent effects. On the one hand they caused social 
tensions and even fierce conflicts. On the other hand, they became an opportunity for 
cultural exchange and mutual enrichment. In the recent years we have been witness to 
the intensification of migration movement. These are inter alia the waves of African and 
Asian migrants streaming to Europe. The wave of migration and flight were caused by 
the conflicts in the Middle East, the Balkans and the countries of Caucasus. Therefore, 
the topic has once again become one of the foreground in the mass media, among the 
politicians and ordinary people. Catholic Church is also aware of the situation. New 
documents have been published, e.g. pastoral guidelines “Christ Love for Migrants 
Erga migrantes caritas Christi” (2004) or “Adoption of Christ in Refugees and Forcibly 
Displaced Persons” (2013). They assess the phenomenon from the theological point of 
view, analyze its circumstances and causes. Finally, they explain the Church’s teaching on 
the attitude towards the migrants, show current ways of solving the growing problems, 
not only in pastoral work but also in wider society.

The presented collection of articles written by professors and students is an attempt 
to look at the issue of migration in a multifaceted way. Naturally, this view is fragmen-
tary, touching only some aspects of this complex problem. A look from the European 
and Caucasian perspective. This is the result of an international project conducted by 
the Pontifical University of John Paul II in Krakow (Poland), Sulkhan Saba Orbeliani 
Teaching University in Tbilisi (Georgia) and students from Germany. The authors 
were both Catholic and Orthodox. The professors prepared articles which became the-
ological, philosophical, anthropological and sociological reference point for resolving 
issues relating to migration movements. Students and PhD students described selected 
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detailed questions related to migration in smaller volume texts, i.al. historical outline 
of migration in Europe and Georgia, migration situations in contemporary Georgia, 
problems of Ukrainian migrants in Poland, aid campaigns for migrants. They addressed 
legal issues and made interesting biblical and theological analyzes.

The authors of collective monograph hope that it will contribute to the internatio-
nal discussion on migration, particularly to familiarizing with, evaluation and solving 
problems arising around the contemporary migration movements.


	Kryzys migracyjny – destrukcja czy szansa. Społeczne i pastoralne aspekty ٠ ONLINE
	01-Ostrowski - Wstęp - wersja polska - 2 str - 7-8
	02-Ostrowski - Wstęp - wersja angielska - 2 str - 9-10


