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Ur. 12 marca 1931r. w Starym Sączu, zm. 28 czerwca 2000r. w Krakowie – 

niezwykły człowiek, filozof  i ksiądz katolicki. Współzałożyciel Instytutu Nauk o 

Człowieku w Wiedniu. Kawaler Orderu Orła Białego.  

W latach siedemdziesiątych stał się znaną postacią w życiu intelektualnym Polski. 

Okres ten zamknął w zbiorze esejów Świat ludzkiej nadziei,  

który wprowadza w najważniejsze dla jego myślenia pojęcia i wartości.  

Inne książki Tischnera to m.in.: Nieszczęsny dar wolności (1993), W krainie schorowanej 

wyobraźni (1997) oraz Ksiądz na manowcach (1999). 
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W sobotę 23 kwietnia 2016 roku w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. prof. 

Józefa Tischnera 

w Krakowie odbyła się debata filozoficzna na temat wolności w sieci. Była ona 

jedną z atrakcji  Dni Tischnerowskich. 

Przedmiot rozważań stanowiły konsekwencje wynikające z przeniesienia 

rzeczywistego życia człowieka do cyberprzestrzeni. 

W dyskusji udział wzięli dr Joanna Świątkowska, dr Błażej Sajduk i dr Adam 

Workowski oraz młodzież z rodziny szkół tischenrowskich. 

DEBATA FILOZOFICZNA:  

WOLNOŚĆ W SIECI 

23 KWIETNIA 



Obecni byli też liczni 

goście, wśród nich 

Kazimierz Tischner- Prezes 

Stowarzyszenia Drogami 

Tischnera.  



 Miłą atmosferę do dyskusji stworzyła  góralska muzyka w wykonaniu 
zespołu „Ślebodne nucicki” pod kierunkiem pani Stanisławy Trebuni-Staszel. 
Zaprezentowali kilka pieśni góralskich, okrasili je tańcem. Wystąpili również 

uczniowie krakowskiej Szkoły Muzycznej, Kuba i Maciek z brawurowo 
wykonanym czardaszem. 

 



„Zalotny taniec” 



W dalszej części głos kolejno zabierali: dr Błażej Sajduk, prorektor WSE, 
dr Joanna Świątkowska, ekspert Instytutu Kościuszki ds. bezpieczeństwa w 

cyberprzestrzeni oraz dr Adam Workowski, filozof  z UPJPII. 





W swoich wystąpieniach podkreślali fakt, iż świat na pewno będzie inny. 

Wzrasta rola maszyn i robotów, którym przekazujemy część swojego życia. W 

cyberprzestrzeni pojęcia wolność i bezpieczeństwo muszą koegzystować. 

Cyberbezpieczeństwo to nowy rodzaj odpowiedzialności, podkreślała dr 

Joanna Świątkowska. I apelowała o rozsądek podczas korzystania z 

nowoczesnych technologii. Dr Adam Workowski skupił się na kwestii jawności 

i sekretu w sieci. Ale, jak podsumował, to od ludzi zależy w jaki sposób w niej 

funkcjonują. 





Prelekcje gości wywołały żywy odzew wśród zgromadzonej w auli 

młodzieży. 



 

Różne były opinie młodzieży na 

temat wolności i zniewolenia. W 

dyskusji pojawił się pogląd, iż w 

imię własnego komfortu my sami w 

pewnym sensie ograniczamy swoją 

wolność. Debatę zakończył krótki 

wykład prof. Piotra Sztompki, 

socjologa, emerytowanego 

wykładowcy UJ. Podkreślił w nim, 

iż  wolność to odpowiedzialność za 

to, co czyni się innym; wolność to 

nie jest dowolność. 



Kazimierz Tischner i Wojciech Bonowicz, dziękując za obecność i aktywny udział w 
debacie wyrazili nadzieję, że świat, który rozwija się w różnych kierunkach – dobrych i 
złych –  będzie dla nas miejscem przyjaznym, opartym na wzajemności i wspólnocie.  
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 Filozoficzne spotkanie młodych podsumował prof. Piotr Kłodkowski –

Rektor WSE. Zacytował słowa wiersza Mimo wszystko Kenta M. Keitha wyryte 

na ścianie jednego z przytułków prowadzonych przez Matkę Teresę z Kalkuty. 

W realu czy w świecie wirtualnym czyńmy dobro mimo wszystko, powiedział. 



 

Ludzie są nierozumni, nielogiczni i samolubni 

Kochaj ich, mimo wszystko 

Jeśli czynisz dobro, oskarżają cię o egocentryzm 

Czyń dobro, mimo wszystko  

Jeśli odnosisz sukcesy, zyskujesz fałszywych  

przyjaciół i prawdziwych wrogów 

Odnoś sukcesy, mimo wszystko 

Twoja dobroć zostanie zapomniana już jutro,  

Bądź dobry, mimo wszystko 

Szlachetność i szczerość wzmagają twoją 
wrażliwość 

Bądź szlachetny i szczery mimo wszystko 

To, co budujesz latami może runąć w ciągu jednej 
nocy 

Buduj, mimo wszystko 

Ludzie w gruncie rzeczy potrzebują twojej pomocy,  

mogą cię jednak zaatakować, gdy im pomagasz 

Pomagaj, mimo wszystko 

Dając światu najlepsze, co posiadasz, 

otrzymujesz ciosy, 

Dawaj światu najlepsze, co posiadasz, 

Mimo wszystko 

 


