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W tym miejscu miał być tekst Biskupa Pieronka. Kiedy jesienią ubiegłego roku 
otwierał XVIII Międzynarodową Konferencję tego cyklu, mówił że wydarzenie 
uzyskuje „pełnoletność”, że mamy przed sobą nowy etap i nowe otwarcie dla 
krakowskich spotkań pod hasłem „Rola Kościoła katolickiego w procesie inte-
gracji europejskiej”. Nie wiedzieliśmy tego jeszcze wtedy, ale październikowa 
konferencja była także zamknięciem pewnego etapu. Biskup Tadeusz zmarł, dla 
nas niespodziewanie i zbyt wcześnie, rankiem 27 grudnia 2018 roku.

Twórca ważnego wydarzenia w europejskim kalendarzu corocznych debat o re-
lacjach między Kościołem a Unią, między światem wiary i wartości a obszarem 
polityki. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, z którym mieliśmy szczęście 
pracować. Autor trafnych diagnoz sytuacji w Polsce i w Europie. Odważny w opi-
niach. Wyraźny w przekonaniach. Serdeczny w rozmowach. Choć czasem zganił, 
potrafił też przyjmować krytykę, nawet rady, również od nas — dużo młodszych. 
Nasz mentor. Tym był dla nas.

Aktualne informacje na temat konferencji
„Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej”

na stronie internetowej 
www.kosciol-europa.org.pl 
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Wstęp

W tym miejscu miał być tekst Biskupa Pieronka. Kiedy jesienią ubiegłego 
roku otwierał XVIII Międzynarodową Konferencję tego cyklu, mówił 
że wydarzenie uzyskuje „pełnoletność”, że mamy przed sobą nowy etap 
i nowe otwarcie dla krakowskich spotkań pod hasłem „Rola Kościoła kato-
lickiego w procesie integracji europejskiej”. Nie wiedzieliśmy tego jeszcze 
wtedy, ale październikowa konferencja była także zamknięciem pewnego 
etapu. Biskup Tadeusz zmarł, dla nas niespodziewanie i zbyt wcześnie, 
rankiem 27 grudnia 2018 roku.

Twórca ważnego wydarzenia w europejskim kalendarzu corocznych 
debat o relacjach między Kościołem a Unią, między światem wiary i war-
tości a obszarem polityki. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, 
z którym mieliśmy szczęście pracować. Autor trafnych diagnoz sytuacji 
w Polsce i w Europie. Odważny w opiniach. Wyraźny w przekonaniach. 
Serdeczny w rozmowach. Choć czasem zganił, potrafił też przyjmować 
krytykę, nawet rady, również od nas – dużo młodszych. Nasz mentor. 
Tym był dla nas.

W tym tomie oddajemy do rąk czytelników zapis wystąpień i debat 
ostatniej konferencji, którą przygotowaliśmy pod przewodnictwem bi-
skupa Tadeusza Pieronka. Jednak, jak podpowiada nam cnota nadziei, 
nie ostatniej w tej historii i nie ostatniej pod… jego okiem. Między paź-
dziernikiem a grudniem, jak było to regułą, rozpoczęliśmy przygotowania 
do kolejnej – XIX konferencji. Biskup Tadeusz planował nieco odświeżyć 
sposób debatowania. W tym zakresie zawsze starał się być na bieżąco. 
Uważnie obserwował inne debaty publiczne. Wraz z nim dbaliśmy, żeby 
nasi goście nie odczuwali znużenia, żeby mieli do czynienia z ciekawymi 
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opiniami, nieprzeciętnymi liderami i dynamicznym przekazem. Dbaliśmy 
i będziemy dbali nadal. Zresztą w ostatnich tygodniach często powtarza-
my, że gdyby komuś przyszło do głowy zarzucić ten projekt w tak trudnym 
czasie, to… „oj, Pieronek by nam tego nie wybaczył”. Część kluczowych 
prelegentów potwierdziła już swój udział. Temat jest zatwierdzony przez 
wszystkich współorganizatorów i partnerów konferencji. „Wyzwania dla 
Nowej Europy” – taki tytuł wybraliśmy na rok 2019, ponieważ jest to rok 
wyborczej gorączki, która zmieni polityczne oblicze instytucji europej-
skich. Jest to także rok licznych rocznic, a szczególnie: trzydziestolecie 
odzyskania wolności przez wiele krajów Europy Środkowej!

W Komitecie Organizacyjnym witamy nowa osobę: Kardynała Sta-
nisława Dziwisza. Dziękujemy Eminencji za wyrażenie zgody na objęcie 
funkcji Honorowego Przewodniczącego. Cieszymy się tym bardziej, że 
Kardynał Dziwisz, jeszcze jako sekretarz Ojca Świętego Jana Pawła II był 
inspiratorem pierwszej konferencji, która przerodziła się w ten wieloletni, 
niezwykły cykl.

A Biskup Tadeusz Pieronek niech dalej pozostanie mentorem naszych 
działań. Już po drugiej stronie.

Rafał Budnik
Małgorzata Chudzio

Michał Góra



Otwarcie i powitanie





9

dr Janusz Lewandowski
poseł do Parlamentu Europejskiego,  

współprzewodniczący Polskiej Delegacji PO-PSL w PE,  
były komisarz ds. budżetu i programowania finansowego

Eminencje, Szanowni Państwo.
Od wielu lat o tej samej porze roku z Parlamentu Europejskiego, 

z Brukseli czy Strasburga ruszamy w kierunku Krakowa. To już jest trady-
cja. Zmienne są natomiast okoliczności naszej rozmowy o perspektywach 
Unii Europejskiej, o roli Kościoła katolickiego w tworzeniu integracji eu-
ropejskiej, zmienne są niepokoje i źródła nadziei. Dziś z niepokojem pa-
trzymy na Włochy. A poprzez rozwój sytuacji we Włoszech muszę uspra-
wiedliwić nieobecność prezydenta Parlamentu Europejskiego Antonia 
Tajaniego, chociaż zapowiadał i potwierdzał swoją wizytę w Krakowie. 
Został zatrzymany w Rzymie. To właśnie ten niepokój o Włochy dzisiaj 
dominuje, choć muszę przyznać, że w agendzie różnych instytucji Unii 
Europejskiej istotne są również problemy praworządności w kilku krajach.

Jaka ta Unia w rzeczywistości jest, jakie ma perspektywy, jaka ma być? 
O tym dowiemy się w roku 2019. Powiedzą nam to wyborcy przy urnie 
w wyborach europejskich, przez swój udział albo odmowę udziału, udzie-
lając głosu zaufania albo wotum nieufności. Pozostało niespełna dziewięć 
miesięcy do godziny prawdy. Można jeszcze wiele zrobić, by było więcej 
zaufania, a mniej nieufności. Wiemy, czego Europejczycy nie lubią: natręt-
nych regulacji, które pouczają ich, jak mają żyć, wtrącania się w ich życie 
codzienne. Batalia o europejskie fundusze rozegra się na arenie szeroko 
pojętego bezpieczeństwa. To jest dzisiaj największy deficyt Unii: od kul-
turowego może bardziej niż socjalnego po cyberbezpieczeństwo. To jest 
największy deficyt dzisiejszej Unii Europejskiej – obrona europejskiego 
modelu życia, European way of life.

Podzielę się z Państwem wspomnieniem z czasów, kiedy byłem komi-
sarzem. Otóż wtedy wybuchła tzw. wiosna arabska. Zaczęło się w 2011 
roku. Na początku była Tunezja, potem protesty rozlały się na inne kraje. 
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Ci młodzi ludzie po drugiej stronie Morza Śródziemnego skrzykiwali się 
w mediach społecznościowych, dlatego mogliśmy właściwie codziennie 
podglądać ich sposób rozmowy, ich wyobrażenia o dobrym życiu. I oka-
zało się w Brukseli, że to dobre życie to oczywiście nie jest ich własny 
kraj, to nie jest Arabia Saudyjska, to nie jest American way of life – to jest 
Europa. Dobre życie to jest Europa; ale problem polega na tym, że oni chcą 
brać to dobre życie, nie respektując tych zasad i wartości, które sprawiły, 
że to dobre życie jest możliwe. Niestety, muszę powiedzieć, że o to również 
oskarżane są niektóre młode kraje członkowskie Unii Europejskiej.

Europa to jest kontynent większy niż geografia. To jest kontynent 
z duszą. Nie wiem, jakie może być spoiwo np. mieszkańców Japonii czy 
mieszkańców Iranu, państw na tym samym kontynencie azjatyckim, ale 
wiem na pewno, że zarówno w Portugalii, jak i na Litwie czy w Irlandii 
albo na Malcie wszyscy mogą się przyznać do wspólnego dziedzictwa 
Greków, Rzymian, a przede wszystkim chrześcijaństwa, renesansu, oświe-
cenia i do lekcji wojen i totalitaryzmów XX wieku. To jest spoiwo, dzięki 
któremu Europa bez granic stała się możliwa. I tego będziemy bronić, 
o tym będziemy rozmawiać.

Jeszcze raz chciałbym usprawiedliwić nieobecność prezydenta Par-
lamentu Europejskiego Antonia Tajaniego, ale przekazał nam on swoje 
przesłanie wideo. Mam nadzieję, że pojawi się za rok, kiedy nie będziemy 
już z taką troską patrzyli na rozwój sytuacji w jego rodzinnym kraju. Za-
praszam do tegorocznych konferencyjnych debat.
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Andrzej Grzyb
poseł do Parlamentu Europejskiego,  

współprzewodniczący Polskiej Delegacji PO-PSL w PE

Ekscelencje, Szanowni Państwo.
Zawsze z niekłamanym uczuciem przyjemności przyjeżdżam do Kra-

kowa, żeby po raz kolejny uczestniczyć nie tylko w otwarciu, ale i w prze-
biegu całej konferencji, tym razem już XVIII. Jak ks. biskup Tadeusz Pie-
ronek powiedział, „dojrzałej” konferencji, ale która jest jednocześnie pełna 
wigoru. Osiemnaście lat to akurat tyle, żeby osiągnąć pewną dorosłość, 
z nadzieją, że będzie można kontynuować tę rozmowę.

Kiedy w ubiegłym roku rozmawialiśmy w tej samej sali na temat pro-
blemów, które wtedy przeżywaliśmy, to wydawało się, że niektóre z nich 
są nieprzekraczalne. Dzisiaj z pewnym optymizmem możemy powiedzieć, 
że część problemów udało się przekroczyć i rozwiązać, choć nie w pełni.

Takim przykładem jest chociażby ostatnie referendum w Macedonii, 
co prawda nie rozstrzygające, ale jednak mówiące o tym, że da się znaleźć 
w bardzo trudnych sprawach również pewne rozsądne rozwiązanie. Czy 
ono będzie zaakceptowane? To jest pytanie, ale przecież z nadzieją patrzy-
my, jako Unia Europejska, kraje członkowskie, na możliwość stabilizacji 
i członkostwa krajów Bałkanów Zachodnich.

Z drugiej też strony, po turbulencjach, które miały miejsce w stre-
fie euro, widzimy, że nawet w bardzo trudnych sytuacjach część krajów 
członkowskich w sposób znakomity poradziła sobie z kłopotami w roku 
2008. Inne, nawet z tak wielkimi problemami jak Grecja, jak słyszeliśmy 
ostatnio podczas wystąpienia w Parlamencie obecnego premiera Grecji, 
wskazują na to, iż mimo ogromnych trudności, mimo kosztów, społeczeń-
stwo greckie również sobie w jakiś sposób z tym radzi i próbuje rozwiązać 
te trudne problemy.

Trzecia dobra informacja dotyczy tego, że jest możliwe poszerzenie 
strefy Schengen o Rumunię i Bułgarię niezależnie od wszystkich ocen, 
które temu towarzyszą. Przecież to było jedno z największych marzeń, 
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żeby zniknęły granice. Być może po wielu latach członkostwa trochę tego 
nie doceniamy, uznajemy to za rzecz i okoliczność stałą. Wielu młodym 
ludziom utrwaliło się w świadomości, że to jest constans, ale tak naprawdę 
przecież ciągle musimy dbać, aby to, co zostało osiągnięte dzięki idei za-
początkowanej przez Schumana i innych ojców Europy, mogło funkcjono-
wać. Ciągle musimy przypominać, że ten projekt zniesienia powojennego 
podziału Europy, tego przełamania, które nastąpiło w wyniku II wojny 
światowej, że wszystko to dzieje się dzięki właśnie tej idei ojców założycie-
li, którzy oparli przyszłość Europy na chrześcijańskich postawach i chrze-
ścijańskich korzeniach. Stąd też tytuł tej konferencji i trwałość debaty, 
którą tutaj w Krakowie 18 lat temu rozpoczęliśmy, a dzisiaj kontynuujemy. 
Chciałbym wszystkim uczestnikom życzyć w imieniu naszej delegacji, 
w imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego, aby to były owocne, dobre 
obrady. Dziękuję bardzo.
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prof. dr Thomas Sternberg
członek Zarządu Fundacji Konrada Adenauera,  

prezydent Komitetu Centralnego Katolików Niemieckich

Ekscelencje, Magnificencje, Księże Rektorze, 
Panie i Panowie Posłowie.

To dla mnie zaszczyt i przyjemność móc powitać Państwa w imieniu 
Fundacji Konrada Adenauera, której udziałem jest współpraca w ramach 
tej konferencji już po raz osiemnasty. Dziękuję serdecznie wszystkim or-
ganizatorom konferencji za nadanie jej odpowiedniego kierunku.

Proces integracji europejskiej i rola Kościoła katolickiego to tematy 
ciągle aktualne. 3 października obchodziliśmy w Niemczech nasze święto 
narodowe – Dzień Jedności Niemiec. 28 lat temu 5 nowych krajów związ-
kowych włączyło się do związku tworzonego dotychczas przez 11 krajów 
związkowych. To była jedyna tego rodzaju pokojowa rewolucja w historii 
Niemiec. Nigdy nie zapomnimy udziału narodu polskiego w tym wielkim 
dziele. Trudną walkę „Solidarności” w latach 80., i wreszcie wkład wielkie-
go świętego Kościoła katolickiego – Jana Pawła II, który nawoływał: „Nie 
lękajcie się! Zaufajcie Duchowi Świętemu”.

Miłość ojczyzny w Niemczech zjednoczyła nas. Miłość ojczyzny za-
pewniła Wam wolną Polskę. Ale niestety, w krajach Europy coraz częściej 
miłość ojczyzny i swojego narodu miesza się z nacjonalizmem, i tak tru-
cizna nacjonalizmu, która powstała w XIX wieku, nasyca coraz częściej 
również parlamenty w naszych krajach i zagraża nam coraz mocniej. De-
mokracja to forma ustrojowa, która może się sama zniszczyć. Jest to jed-
nak ustrój, w którym obywatele mogą i powinni protestować. Budowanie 
Europy nie jest czymś, co stoi obok miłości ojczyzny. To jest konsekwentne 
rozszerzenie patriotyzmu, miłości do swego narodu i zjednoczonej Eu-
ropy.

Pokładamy ufność w tym, że Europa ma przyszłość mimo wszelkich 
problemów. W ubiegłym roku miałem zaszczyt uczestniczyć w tej kon-
ferencji i wówczas zbierały się nad nami znacznie ciemniejsze chmury 
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niż ma to miejsce obecnie. Rola Kościoła katolickiego jest tutaj bardzo 
istotna. Prawdopodobnie katoliczki i katolicy w Europie są największą, 
socjologicznie możliwą do opisania, grupą społeczną, ale czy my tak na-
prawdę dostatecznie dobrze się znamy? Ile interakcji jest wśród nas? Tutaj 
tkwi jedna z wielkich szans, ale zarazem jeden z problemów integracji 
europejskiej, aby środowiska katolickie poprzez swoją współpracę i spójne 
działanie tę Europę współtworzyły.

60 lat temu weszły w życie Traktaty Rzymskie. 1 stycznia 1958 roku 
trzech katolików bardzo intensywnie uczestniczyło w tych pracach: Ro-
bert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi. Ta Europa nie była 
jednak projektem li tylko zachodnioeuropejskim, lecz przedsięwzięciem, 
w które zawsze angażowały się kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Kard. 
Bolesław Kominek już kilka lat po Traktatach Rzymskich napisał słynny 
list do biskupów niemieckich „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. 
Było to dzieło pojednania polsko-niemieckiego. Kard. Kominek również 
należy do ojców założycieli Europy. Cieszę się zatem, że możemy tutaj 
prowadzić wymianę poglądów i opinii o Europie, która pozostaje na-
dzieją i powinna być stabilizatorem. Spotkanie, wymiana opinii, dialog, 
to są podstawy tego, by wszystko toczyło się dalej pozytywnie. Dialog 
cechuje tę konferencję od dawna. Życzę nam ciekawych obrad.
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Jacek Krupa
marszałek województwa małopolskiego

Szanowni Państwo, Czcigodni Goście, 
Uczestnicy tej niezwykle ważnej konferencji.

Jako marszałek województwa małopolskiego witam Was serdecznie 
w Krakowie, w Małopolsce, w imieniu wszystkich mieszkańców naszego 
regionu, a jest ich niemało, bo prawie 3,4 mln ludzi. Ta konferencja jest 
niezwykle ważnym wydarzeniem, ponieważ wpisuje się w bardzo istotny 
dialog nie tylko o przyszłości, ale i teraźniejszości Europy, dialog, który, 
jak już wcześniej podkreślano, ma charakter otwarty. Zgłaszane tutaj opi-
nie miały i będą mieć charakter przejrzysty i prawdziwy.

W Europie mamy wiele problemów. Mamy do czynienia z nacjona-
lizmem, z ksenofobią, z brexitem, z bezpieczeństwem, ale zaczynamy 
mieć od pewnego czasu do czynienia z nowym zjawiskiem, przynajmniej 
w Polsce – zjawisko to nazywa się „terroryzm intelektualny”. Wmawia się 
nam, że białe jest czarne, a czarne jest białe. Wmawia się nam, że Europa 
to jest jakaś wyimaginowana wspólnota. Oczywiście wszyscy na tej sali 
wiemy, jak daleko takie opinie odbiegają od prawdy. Jako samorządo-
wiec mogę podać na to mnóstwo przykładów. Z racji pełnionej funkcji 
najczęściej biorę udział w dyskusjach dotyczących przyszłości Europy 
w wymiarze regionalnym, dotyczącym polityki spójności. Przytaczam 
ten przykład na istnienie ważnych, wiążących nas wartości w obszarze 
Europy regionów. Otóż są to dyskusje na temat polityki spójności, szu-
kające odpowiedzi na pytanie, czy powinna nastąpić centralizacja czy 
decentralizacja budżetu Unii Europejskiej. Z wielką satysfakcją ja i moi 
koledzy z Polski mieliśmy okazję doświadczyć znakomitej postawy na-
szych kolegów z całej Europy, i to z tych regionów, które są dużo bardziej 
rozwinięte pod względem infrastrukturalnym, czasami również cywiliza-
cyjnym, niż my. Tych najbogatszych regionów. To one zabierały i zabierają 
od początku w tej debacie o przyszłości polityki spójności najmocniejszy 
głos. To one najmocniej upierają się przy tym, ażeby politykę spójności 



16

kontynuować. To jest dowód na to, że łączy nas wiele wartości, że jeste-
śmy wspólną rodziną, której zależy na wspólnym dobrobycie, również 
na wspólnych wartościach.

Najbardziej znany Małopolanin, święty Jan Paweł II, podkreślał wie-
lokrotnie, że Polska potrzebuje Europy tak bardzo, jak Europa potrze-
buje Polski. Te słowa są ciągle aktualne i stanowią przecież od lat kanwę, 
bazę również dla tej konferencji. Cieszę się, że możemy tutaj z Krakowa, 
z Małopolski, dać wspólny, czytelny, jasny, przejrzysty przekaz, że Europa 
to wspólnota, że Europa to rodzina. Życzę Państwu i sobie, ażeby XVIII 
międzynarodowa konferencja z udziałem tak wielu znakomitych gości 
była ważnym elementem i wzbogaciła ten tak bardzo istotny dialog o przy-
szłości Europy. Życzę Państwu również radości intelektualnej z toczonej 
debaty. Zapraszam do rozmów o Polsce i Europie, zapraszam również 
Państwa do zwiedzania Krakowa i Małopolski. Dziękuję.
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bp Rimantas Norvila
przewodniczący Komisji COMECE  

ds. Współpracy Międzynarodowej UE, biskup diecezji wyłkowskiej

Drodzy Organizatorzy i Uczestnicy konferencji.
Pragnę przekazać gorące pozdrowienia od arcybiskupa Jean-Clau-

de’a Hollericha, który jest przewodniczącym Komisji Episkopatów Wspól-
noty Europejskiej (COMECE), jak również od innych biskupów, przedsta-
wicieli swoich episkopatów w tejże Komisji. Pragnę podziękować zwłaszcza 
Jego Ekscelencji bp. Tadeuszowi Pieronkowi za stałą i owocną współpracę.

W imieniu COMECE chcemy zaznaczyć, że jesteśmy zobowiązani 
i będziemy nadal rozwijać europejski projekt pokojowy. Będziemy się 
angażować w otwarty, sensowny dialog z instytucjami europejskimi. Do-
kładnie rok temu COMECE, współpracując ze Stolicą Piotrową, zorga-
nizowała duże spotkanie w Watykanie. Głównym tematem tego dialogu 
było „Thinking Europe” czyli „Prze-myślenie Europy”. 350 uczestników 
reprezentowało różne sektory, środowisko akademickie, szeroko pojęte 
społeczeństwo, również Kościół. Wspólnie zastanawiano się nad tym, 
co można teraz robić, jak dalej rozwijać projekt europejski. Rok później 
niewiele się zmieniło, ponieważ przed Europą nadal stoją wielkie wy-
zwania. Mamy do czynienia z pewnym procesem separacji – mianowi-
cie Wielka Brytania stara się oddzielić. Cały ten proces jest trudniejszy, 
niż można było oczekiwać. Co więcej, wielu obywateli Europy, zwłaszcza 
ludzie młodzi, ma takie poczucie, że doznają wykluczenia społecznego 
i gospodarczego, że pozostają z tyłu. Mamy też do czynienia ze zmianami 
w stylu życia, które można przypisać temu, co się dzieje ze środowiskiem 
naturalnym. Nasze społeczeństwo jest coraz bardziej pluralistyczne i coraz 
więcej podróżuje. W efekcie pojawiają się lęki, niepewność, ale równocze-
śnie rosną nadzieje i oczekiwania. Na te wyzwania trzeba odpowiednio 
zareagować. Ponieważ właściwej reakcji nie było, pojawiło się poczucie 
braku zaufania do instytucji i do polityków, a równocześnie rośli w siłę 
politycy populistyczni i eurosceptycy, co nas oczywiście martwi.
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Jeśli chodzi o Kościół katolicki, nasz przekaz to nadzieja. Z pewnością 
i zaufaniem patrzymy w przyszłość. Oczywiście stoimy przed pewnymi 
wyzwaniami, które można zamienić w szanse. Obecna sytuacja jest swego 
rodzaju zaproszeniem do tego, aby przemyśleć europejski projekt, aby na-
dal krzewić pewne europejskie wartości i zasady, ale również, aby podjąć 
odważne decyzje w sprawie przyszłego rozwoju.

Papież Franciszek na ostatnim spotkaniu rok temu podkreślił rzecz 
następującą: aby te kwestie wyłonić, wyzwolić, trzeba pamiętać, że Europa 
to nie tylko grupa danych statystycznych, to nie tylko instytucje. Euro-
pa składa się z ludzi. Obecnie będziemy debatować nad perspektywami 
rozwoju projektu europejskiego i musimy się zastanowić nad tym, jak 
Europa może ponownie skupić się na człowieku, na osobie i na wspól-
nocie. Jak można kształtować pewne gospodarcze i finansowe polityki, 
tak aby mogły służyć obywatelom, rodzinom, a zwłaszcza tym, którzy 
są marginalizowani i biedni. Jak możemy razem żyć i mieszkać, szanu-
jąc równocześnie interesy tych mniejszych i większych członków Unii 
Europejskiej. Jak możemy mieć pewność, że będziemy bezpieczni, jak 
możemy bronić samych siebie, równocześnie nie podważając zasad pra-
worządności i podstawowych wolności, którymi się cieszymy. Mówimy 
tutaj o pytaniach, które wymagają odpowiedzi zarówno złożonych, jak 
i całościowych. Mamy nadzieję, że panele dyskusyjne dadzą nam szansę 
na to, aby niektóre z tych zagadnień przemyśleć i przedyskutować.
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Antonio Tajani
przewodniczący Parlamentu Europejskiego 

(przekaz wideo)

Ekscelencje, Drodzy Przyjaciele, moi Drodzy.
Dzisiejsza konferencja ma już długą tradycję. Od roku 2001 spotykają 

się Państwo w Krakowie i rozmawiają na temat perspektyw integracji eu-
ropejskiej. Byłbym zaszczycony, gdybym mógł być dzisiaj z Państwem tu-
taj, w sercu polskiej historii i kultury, w rodzinnym mieście Jana Pawła II.

My, Europejczycy, możemy dzisiaj spojrzeć z dumą na to, co udało się 
nam osiągnąć na przestrzeni ostatnich 70 lat, jak również na to, co Wam, 
Polakom, udało się osiągnąć w ciągu ostatnich 28 lat polskiej historii 
i 14 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Historia Unii Europejskiej 
jest historią tolerancji, demokracji i praworządności oraz swobody wy-
powiedzi. Pokonaliśmy wiele europejskich podziałów i osiągnęliśmy tak 
wiele. Rzeczywiście możemy być dumni z tego, że udało nam się stworzyć 
dobre porozumienie dzięki przyjaźni i wzajemnemu zaufaniu wielkich 
przywódców chrześcijańskich takich jak De Gasperi, Schuman, Adenauer, 
Spaak i Monnet.

Niestety, ostatnie 10 lat kryzysu finansowego i ekonomicznego dopro-
wadziło do pewnych problemów. Mamy kryzys wzajemnego zaufania, 
który musimy pokonać, bo to fakt, że mamy niestety coraz mniejsze za-
ufanie do idei europejskiej. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy czymś więcej 
niż tylko wspólnym rynkiem czy strefą wspólnej waluty. Powinniśmy być 
w stanie otwierać się na myśli innych i na potrzebę współpracy z innymi.

Przed nami kolejne wybory do Parlamentu Europejskiego. Liderzy 
europejscy muszą pokazać swoje podejście – mądre, długoterminowe 
podejście do przyszłości Unii Europejskiej.

Cieszę się, że w tej chwili ta ważna debata polityczna trwa w Europie 
również tutaj, w Krakowie. Myślę, że musimy lepiej odpowiedzieć na po-
trzeby i oczekiwania naszych europejskich obywateli. Musimy wspólnie 
budować nasz europejski projekt, a Unia Europejska bardziej niż kiedy-
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kolwiek wcześniej potrzebuje Polski, aby Polska była aktywnym uczest-
nikiem dyskusji i wspólnie z nami kształtowała przyszłość. Ważne jest 
zatem, abyśmy blisko ze sobą współpracowali, abyśmy rozmawiali ze sobą. 
Gospodarka europejska rośnie, a gospodarka Polski rośnie nawet jeszcze 
szybciej niż przeciętna gospodarka europejska.

W kraju „Solidarności” i Lecha Wałęsy, który wciąż pozostaje w Euro-
pie autorytetem, bardzo ważne są dla nas słowa Jana Pawła II: „Wolność 
nie polega na robieniu tego, co lubimy, ale na tym, że mamy prawo robić 
to, co powinniśmy”. Powtórzę również to, co mówiłem w ubiegłym roku 
– jeśli chcemy chronić naszą demokrację, musimy być odpowiedzialni 
za nasze codzienne działania, za nasze słowa. Unia Europejska jest wspól-
notą opartą na wartościach, również na wartościach chrześcijańskich.

Życzę Państwu ciekawych i owocnych dyskusji, liczę na to, że Polska 
znowu będzie centrum integracji europejskiej i będzie dalej kształtować 
naszą wspólną przyszłość. Powodzenia!
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dr Janusz Lewandowski 
Spróbuję zaoszczędzić Państwu języka technokratycznego i będziemy 

mówili o euro jako przedsięwzięciu wspólnotowym, integrującym, o jego 
blaskach i cieniach właśnie w tej roli.

Euro jest wspólną walutą 340 mln Europejczyków. Oznacza to, o czym 
wiemy w Polsce, że nie wszyscy mieszkańcy Unii Europejskiej posługują 
się euro. Ale zarazem euro przekracza granice Unii Europejskiej. Nie dziwi 
euro w zamorskich terytoriach Francji. Na mocy dwustronnych umów 
euro obowiązuje – co wybijam na plan pierwszy – w Watykanie, w San 
Marino i w Monako. Mamy też do czynienia z, nazwałbym to, „pirackimi” 
wdrożeniami euro w niektórych krajach, takich jak Andora, Czarnogóra, 
Kosowo – jest to takie bezumowne używanie euro na zasadzie decyzji 
tychże właśnie krajów, większych lub mniejszych. Pewną ciekawostką jest 
euro obowiązujące w brytyjskich bazach wojskowych na Cyprze, zważyw-
szy na wrodzoną niechęć Anglików do wspólnej waluty.

To, co się stało, czyli euro dla 340 mln Europejczyków, to jest efekt 
ogromnej operacji logistycznej, która dokonała się na początku 2002 roku. 
Wydrukowano 14,5 miliarda banknotów, wybito prawie 50 miliardów 
monet. Jednocześnie w 12 krajach nastąpiło przejście z waluty krajowej 
na walutę wspólną, co oznacza przestawienie się w kontraktach, na fak-
turach, na zleceniach, zeznaniach podatkowych i w księgowości. To była 
olbrzymia operacja logistyczna. A już w połowie 2002 roku wycofywano 
z obiegu waluty narodowe w tych 12 krajach. Obecnie krajów strefy euro 
jest 19. Euro pozostaje w dziejach historii i gospodarki świata śmiałym 
eksperymentem, bo jest to waluta bezpaństwowa. To nie jest nawet waluta 
oparta o system federacyjny, taka jak jednolita waluta Stanów Zjedno-
czonych, federacyjnej w swym charakterze Szwajcarii czy do pewnego 
stopnia federacyjnych Niemiec. Dokonano tego w odwrotnej kolejności 
niż stawało się to w dziejach świata, gdy z reguły najpierw pojawiała się 
państwowość, a później wspólna waluta. Tak najpierw scalone były Niem-
cy Bismarcka, Włochy czy Szwajcaria. W Niemczech, kiedy utworzyła się 
II Rzesza w roku 1871, dopiero po pięciu latach powstał Bank Centralny, 
a dopiero w 1909 roku, zatem po 38 latach, narodziła się Reichsmark, czyli 
waluta wspólna dla Niemiec.
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Dokonanie tego eksperymentu, który jest wielkim przedsięwzięciem 
integracyjnym w dziejach Europy, opisano na różne sposoby, biorąc pod 
uwagę motywy, które kierowały właśnie tym wielkim przełączeniem w 12 
krajach Europy w 2002 roku. Niekiedy sprowadza się go do prostego tar-
gu pomiędzy prezydentem Francji Mitterandem i kanclerzem Niemiec 
Helmutem Kohlem – mianowicie przyzwolenie na zjednoczenie Europy 
jednocześnie warunkowane było właśnie wycofaniem się Niemiec z bar-
dzo silnej marki. Ale to jest niezwykle uproszczony pogląd na genezę 
wspólnej waluty i unii walutowej. Rzeczywiście, traktowano to jako swe-
go rodzaju przedsięwzięcie integracyjne wyższego szczebla, które czyni 
integrację europejską nieodwracalną. Dlatego porównuje się niekiedy 
wspólną walutę do decyzji Corteza, który kazał spalić statki, żeby swemu 
wojsku udowodnić, że nie ma odwrotu, że to jest coś nieodwracalnego. 
W tej decyzji o przyjęciu na taką skalę wspólnej waluty był też pragma-
tyzm gospodarczy, ekonomiczny: naprawdę oczekiwano, i o tym możemy 
rozmawiać, że jeżeli jest wspólny rynek, to powinna być jednolita waluta, 
i ona przyspieszy rozwój wszystkich uczestników tego przedsięwzięcia. 
Nastąpi też szybsza konwergencja, czyli upodobnienie się potencjałów 
gospodarczych na tym obszarze. Była to też próba znalezienia „zdrowe-
go pieniądza” i to chciałbym bardzo mocno wyeksponować, bo jednym 
z warunków niemieckich przyjęcia wspólnej waluty było powołanie ban-
ku centralnego, który ma większą niezależność od polityki niż rezerwa 
federalna Stanów Zjednoczonych. Ma swoje bardzo wąsko nakreślone 
cele. Jest bardziej niezależny od polityków w rozmaitych krajach, stąd 
oczekiwanie, że zmniejszy to pokusę psucia pieniądza, tzw. dewaluacji, 
która ma poprawić konkurencyjność tych gospodarek. O tym pisał często 
przywoływany w debatach o wspólnej walucie Robert A. Mundell, nobli-
sta, przedstawiany na ogół jako człowiek opisujący optymalną, nieskażoną 
wadami unię walutową, do której daleko dzisiejszej Unii Europejskiej 
i strefie euro, będący jednocześnie kategorycznym – o czym się rzadko 
mówi – zwolennikiem właśnie idei zdrowego pieniądza, niezależnego 
od polityki. On uważał, że euro, co do którego miał mieszane uczucia, 
jest swego rodzaju przeniesieniem „reaganomiki”, czyli pewnej polityki 
gospodarczej, którą kojarzymy z prezydentem Reaganem, na terytorium 
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europejskie. Natomiast rzeczywiście po drugiej stronie Atlantyku patrzo-
no na ten europejski eksperyment z dużą podejrzliwością i inni nobliści, 
wielkie nazwiska – Milton Friedman czy Paul Krugman – raczej przewi-
dywali, że euro rozleci się przy pierwszym kryzysie.

Ta próba, czyli wielki kryzys gospodarczy, nastąpiła w sześć lat po wpro-
wadzeniu euro. Możemy dzisiaj powiedzieć, że euro ją przetrwało wbrew 
orzeczeniom z drugiej strony Atlantyku, i nieprawdą jest, że ten wielki 
kryzys miał swoje źródło w strefie euro. Przyszedł zza Atlantyku, włącznie 
z tą pamiętną datą 15 września 2008 r. – gdy nastąpił upadek banku Leh-
man Brothers. Ale pierwszym bankiem znacjonalizowanym na terytorium 
Unii Europejskiej był bank kredytowy Northern Rock z Wielkiej Brytanii. 
Katastrofalna była sytuacja Islandii. Te dwa kraje nie były uczestnikami 
strefy euro, tak więc na pewno wielki kryzys nie został spowodowany 
przez wprowadzenie unii walutowej. Ale prawdą jest, że w unii waluto-
wej ten kryzys rozlał się bardziej niż na innych kontynentach, w innych 
częściach świata. I przez długi czas uważano Unię Europejską za chorego 
członka gospodarki światowej. Byliśmy strofowani, byliśmy pouczani, jak 
ma być. Spadła tzw. soft power, czyli zdolność oddziaływania również mo-
delowego czy ideowego Unii Europejskiej, traktowanej jako chory człon 
gospodarki światowej.

Ekonomiści na różne sposoby tłumaczą sobie przyczyny tego rozlania 
się kryzysu bardziej w strefie euro niż gdziekolwiek indziej. Jeden sposób 
tłumaczenia jest taki, że inaczej jest finansowana gospodarka realna Unii 
Europejskiej, mianowicie bierze się ona z kredytu bankowego, a w Stanach 
Zjednoczonych z rynków kapitałowych. To jest podstawowe finansowa-
nie. Skoro poupadały banki, to państwa spieszyły z pomocą w koszt po-
datników, w koszt zadłużenia. Z kolei potęgujące się zadłużenie zasysało 
pieniądz, który mógł żywić gospodarkę realną, a w ten sposób pogłębiało 
kryzys w strefie euro. Musimy przyznać, że jednocześnie kryzys – który 
euro przetrwało – obnażył wady tego systemu, który opiera się na jednym 
banku centralnym, ale w którym jest 19 różnych polityk gospodarczych 
i różnych polityk finansowych, i w którym nie jest też przestrzegany wy-
nalazek niemiecki, czyli pakt stabilizacji i wzrostu, mający dyscyplinować 
te 19 polityk finansowych i gospodarczych. Okazało się, że wspólna waluta 
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nie dyscyplinuje, odwrotnie – że umożliwia coś, co nazwałbym „jazdą 
na gapę”, tzn. tanie kredytowanie, które nie kredytuje inwestycji i postępu, 
ale kredytuje na południu Europy przede wszystkim konsumpcję, a czasa-
mi bańki spekulacyjne, tak jak w Hiszpanii na rynku nieruchomości. Czyli 
te kraje, które uważają się za oszczędne, zwłaszcza Północ, pompowały 
swoje oszczędności w stronę tych, które same traktują jako kraje rozrzut-
ne. To był łatwy pieniądz. Przede wszystkim pieniądz, który nie stwarzał 
konkurencyjnej gospodarki, ale rynki na to przyzwalały. To działo się przy 
przyzwoleniu rynków finansowych, które nie wartościowały tego ryzyka, 
ale zgadzały się na to wszystko. I z tego rzeczywiście wyniknęły potężne 
rany polityczne na kontynencie europejskim. Odnowił się bardzo moc-
no podział, przepaść i napięcie pomiędzy Południem, które korzystało 
z różnych programów pomocowych, ale były one dyktowane z zagranicy, 
co traktowano politycznie jako pewne upokorzenie, i pomiędzy niechęt-
nymi sponsorami tej pomocy z Północy. Ułatwiało to także coś, co stwo-
rzyło pewną nutę dla populizmów europejskich, czyli to, co nazywamy 
blame Brussels – obwinianie o wszystko Brukseli, bo Brukselę obwiniano 
o narzucone Grekom, Hiszpanom czy Irlandczykom rygory finansowe, 
które warunkowały pozyskanie pomocy. Ale na podstawowe pytanie, któ-
re trzeba sobie przy tej okazji zadać, czy euro przetrwało próbę kryzysu 
wbrew złorzeczeniom, odpowiedź jest twierdząca. Euro przetrwało. Go-
spodarka strefy euro rośnie.

Drugie pytanie: czy sytuacja euro i losy euro potwierdzają tzw. opty-
mistyczną, kryzysową teorię Unii Europejskiej – mianowicie, że jeśli 
społeczeństwa stają wobec wielkich wyzwań, to w przeciwieństwie do to-
talitarnych, które same mnożą problemy i upadają pod ich ciężarem, spo-
łeczeństwo wolne dojrzewa do wyzwania i znajduje rozwiązanie. I tu odpo-
wiedź już nie jest tak pełna, bo oczywiście Unia zaczęła reagować. Pierwsza 
faza była pożarnicza. Nie będę wyliczał tego wszystkiego, byłem akurat 
wtedy w komisji w tych latach i mój przyjaciel Michel Barnier, obecnie 
główny negocjator brexitu, właściwie co tydzień podrzucał nam jakieś 
nowe elementy, głównie pospiesznych rozwiązań międzyrządowych, aby 
ratować kraje, które pierwsze wypadły z rynku finansowego, to znaczy 
Grecję, Portugalię, Irlandię. Dotknięte były również kraje Wschodu, 
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przede wszystkim Łotwa, także Węgry i Rumunia. Najmniej dotkniętym 
krajem w tym czasie była oczywiście Polska. Później, w momencie, kiedy 
ten kryzys zajrzał w oczy większej Hiszpanii czy Włochom, pojawiły się 
rozwiązania trwałe, systemowe, nie takie już ad hoc, których nie będę 
wyliczał, ale decydujące znaczenie, o tym wiedzą wszyscy ekonomiści, 
miało słynne ogłoszenie szefa Europejskiego Banku Centralnego Mario 
Draghiego, że użyje wszelkich środków, aby uniknąć kryzysu strefy euro. 
I zapowiedział coś, co się nazywa w slangu ekonomicznym OMT – czyli za-
powiedział, ale nie realizował, akcję wykupu obligacji, co uspokoiło rynki.

Nie będziemy za dużo mówili o tych wszystkich sześciopakach, pak-
tach fiskalnych, dwupakach, europejskim semestrze, europejskim me-
chanizmie stabilności, dwóch filarach unii bankowej i wreszcie planie 
inwestycyjnym Junckera. To jest praca w toku, będąca też egzaminem 
dojrzałości Unii Europejskiej, żeby stawać wobec wyzwań i dorastać 
do skali wyzwania. Ja osobiście najbardziej martwiłem się zapowiedzia-
mi, że w ramach tego leczenia Unii Europejskiej pojawi się odrębny bu-
dżet UE w dużej skali, bo jeżeli miałby wypełniać swoją rolę, musiałby 
być dużo większy niż ten budżet, który tak mocno żywi polskie regiony, 
który ma skalę 1 proc. bogactwa narodowego krajów członkowskich. Ale 
te podejrzenia i ta troska, a był to plan zwycięskiego prezydenta Francji 
Macrona, się nie ziściły. To znaczy mamy „wsad” euro do budżetu wspól-
notowego. On nie jest wielki, tam jest jakiś mechanizm, który ma pomagać 
w dojrzewaniu krajów non-euro do euro, ale to jest 25 mld euro, czyli 
to nie jest duża skala w budżecie europejskim. Jest też mechanizm, który 
ma łagodzić szoki wewnątrz strefy euro, ale są to głównie pożyczki w skali 
30 mld euro. To nie jest skala, która poraża i która likwiduje możliwości 
budżetowe całej wspólnoty. Generalnie raczej w tym sporze, jak leczyć 
Unię Europejską i zapewnić trwałość wspólnej waluty, wygrywa na razie 
opcja niemiecka – ostrożna, która polega na przykład na tym, aby trwały 
mechanizm pożyczkowy czy europejski mechanizm stabilności przerobić 
na Europejski Fundusz Walutowy. Daleko nam do europejskiego gwa-
rantowania depozytów bankowych, co asekurowałoby te kraje, które po-
jedynczo muszą gwarantować ludności wypłacalność depozytów. Daleko 
do uwspólnotowienia długów.
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Przyjmujemy dzisiaj perspektywę europejską, dlatego nie będę mówił 
o polskiej perspektywie, ale chyba dla każdego z nas jest jasne, że relacja 
Polski do euro to nie jest rzecz w kryteriach ekonomicznych, to jest rzecz 
polityki i ewentualnej poprawki art. 227 naszej konstytucji, na co w obec-
nej sytuacji są małe szanse. Tak jak i małe szanse w tak dużym kraju, 
żebyśmy poczynali sobie w sposób piracki, godny Kosowa, Czarnogóry 
czy Andory, przy przyjmowaniu euro. To jest rzecz do dyskusji, ale dzi-
siaj obowiązuje nas perspektywa europejska. Dziś mamy również w całej 
Europie żywy nurt i chciałbym o tym też wyraźnie powiedzieć na za-
kończenie, który brzmi tak: „Rozwiążmy w sposób kontrolowany strefę 
euro, unię walutową, gdyż rodzi większe napięcia niż daje korzyści, żeby 
ocalić Unię Europejską”. Tak myśli na przykład mój przyjaciel z początku 
polskich reform Stefan Kawalec – popełnił taki manifest, który rozszedł 
się po Europie. Ocalić Unię Europejską przez kontrolowany demontaż 
strefy euro, która rodzi napięcia przede wszystkim pomiędzy Północą 
i Południem. Ale faktem jest również, że nie ma chętnych do wychodzenia 
ze strefy euro. Jest problem, czy zaproponować rozwiązanie, które umoż-
liwia euroexit. Dyskutowano o tym w epoce, kiedy Grecja była narażona 
najbardziej, ale dzisiaj nie ma chętnych na wychodzenie ze strefy euro. 
Bogatsze kraje czy bardziej ubogie, takie jak Łotwa, Litwa – nikt nie chce 
wychodzić ze strefy euro. To też jest dla nas jakieś wskazanie, czyli takie 
jest wartościowanie salda korzyści i wad uczestniczenia w tej wspólnej 
walucie.

Dzisiaj Unia Europejska rozwijać się będzie wedle dwóch torów. Nie 
mówi się już o tzw. finalité – czyli jaka ona ma być za 20 lat, jaki jest punkt 
docelowy, to już wyszło z mody. Dzisiaj się dyskutuje o tym, ile tej unii 
ma być jeszcze, żeby unia walutowa była zdrowa. Ile dla euro potrzeba 
więcej politycznej, instytucjonalnej Unii Europejskiej? Pojawił się inny 
wymiar tego, ile trzeba jeszcze Unii Europejskiej, żeby zapewnić Euro-
pejczykom bezpieczeństwo egzystencjalne w dobie kryzysu uchodźców. 
To są dwa wymiary wyższego szczebla UE, ale jeden i drugi, cokolwiek 
by oznaczał, może być kosztowny dla kraju, który jest poza strefą euro, 
bo nieobecni nie mają racji.
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Kai Wynands
Cieszę się, że Janusz Lewandowski przedstawił ten wielki plan do spraw 

euro. Euro jest drugą najważniejszą walutą na świecie, jest tzw. walutą 
rezerwową. Jak powiedział dr Janusz Lewandowski, dokonaliśmy lewaro-
wania tego egzystencjalnego kryzysu. To nie znaczy, że wcześniej kryzy-
sów nie było. Popatrzmy na lata 90. – były spekulacje, duża presja, żeby 
zainterweniował Bundesbank, i to wszystko miało wielki wpływ na han-
del, na to, żeby Unia pozostała jednym mechanizmem. Niektórzy mówią, 
że nie ma alternatywy, aczkolwiek moim zdaniem inne rozwiązanie jest 
dużo gorsze. Przetrwaliśmy ten kryzys i jakoś udało się w miarę gładko 
przez to przejść, ale Grecja miała poważniejsze problemy. Irlandii udało 
się osiągnąć pewną stabilizację, ale też zaczęła się rozwijać, zmniejszyła 
bezrobocie. Co więcej, postęp był naprawdę bardzo duży. Udało się przed-
sięwziąć wiele rzeczy. Mieliśmy oczywiście takie spontaniczne mechani-
zmy stabilności, a teraz mamy europejski mechanizm stabilności. Mamy 
też sytuację, w którą angażowali się posłowie Parlamentu Europejskiego, 
wpływając na pewne ramy prawne. Mówimy teraz o budżecie włoskim, 
zresztą będzie on przedstawiony Komisji Europejskiej i nie chcemy cze-
kać, aż będzie za późno. Chcemy pozostać w dialogu z państwami człon-
kowskimi, żeby zobaczyć, co planują, zwłaszcza w kontekście wydatków. 
Możemy stwierdzić, że naprawdę postęp był spory, dużo zrobiono, i rze-
czywiście – byliśmy świadkami kryzysów i nie chcemy, aby się w tej formie 
powtórzyły. Mamy zwalczać populizm, ale ludzie nie wybaczą sytuacji, 
w której po prostu jesteśmy nieprzygotowani.

Popatrzmy na to, co się dzieje, na migracje, na euro. Komisja jest zde-
terminowana, aby powiedzieć tak: musimy iść naprzód. Jak już wspo-
mniałem, sporą część drogi już przeszliśmy, ale jeszcze nie dotarliśmy 
na miejsce. Są sugestie, jak można stworzyć europejski fundusz walutowy, 
tak abyśmy mogli stanąć na własnych nogach, jeśli byłoby to potrzebne. 
Oczywiście, brakuje nam pewnych instytucji, podobnych do Międzyna-
rodowego Funduszu Walutowego. Inaczej – możemy się nimi posiłkować, 
ale nie możemy na te instytucje liczyć. Dobrze by było, abyśmy my jako 
Europejczycy na dobrą sprawę stanęli sami prosto o własnych siłach. 
To już nie jest wskazane, to jest konieczne.



30

Kolejna rzecz – integracja prawa wspólnotowego. Sam mechanizm 
EMS (European Monetary System) też będzie podlegał dalszej integracji. 
Przedstawiliśmy w maju pewne propozycje, zresztą cieszę się, że jeden 
z posłów nie postrzega tych propozycji jako poważne wydatki. 40 mld 
– o takich pożyczkach mówimy. Chodzi o to, aby nie powtórzyła się sy-
tuacja, w której kryzys dosięga nas nieprzygotowanych. Jeżeli mamy kraj, 
w którym stosuje się pewne ogólne zasady i nadmiernie rośnie bezrobo-
cie, to ten kraj mógłby liczyć na wsparcie, tak aby interes dalej się kręcił. 
W przeciwnym razie sytuacja może się rozwinąć niekorzystnie, a tego 
nie chcemy. Chcielibyśmy mieć instrument profilaktyczny, skierowany 
do tych członków, którzy istnieją i działają w mechanizmie wymiennym. 
O ironio, Dania jest tym zainteresowana. Bułgaria jest na drodze do euro. 
Pierwszym krokiem jest przystąpienie do mechanizmu kursowego ERM II 
(Exchange Rate Mechanism II).

Kolejny instrument, który zaproponowaliśmy, to Refund Support Pro-
gramme, czyli Program Wsparcia dla Reform. Komisja ze wsparciem 
państw członkowskich proponuje pewien zakres wsparcia technicznego. 
Chodzi o kwestie dotyczące tego, jak można pewne systemy zmodyfiko-
wać, po co i w jaki sposób. Najpierw trzeba mieć możliwość działania, 
trzeba zarządzać płynnością. Na przykładzie Grecji widać, że kiedy wy-
stępują problemy z płynnością, to wtedy najlepsze systemy nie pomogą, 
jeżeli te podstawy nie będą rozwiązane. W związku z czym w niektórych 
państwach te podstawowe zdolności, które powinno posiadać państwo, 
zawiodły. I teraz to jest rozwiązanie, które będzie dobrowolne. Parlament 
wraz z Radą uzgodniły, że będziemy podwajać wartość tego, z czasem 
będzie to instrument trwały, absolutnie dobrowolny. W tym momencie 
jest już wykorzystywany i sięga do różnych obszarów, np. w Polsce wyko-
rzystywany jest aspekt społeczny. Jest to takie wsparcie, które ma wzmoc-
nić pomoc dla osób niepełnosprawnych. Chodzi o powtórną integrację 
z rynkiem pracy.

Kolejna rzecz to Refund Delivery II – narzędzie pozwalające na wpro-
wadzanie reform. Chcemy zobaczyć, jakie są najważniejsze obszary, 
gdzie można by wzmocnić wzrost i zatrudnienie. Oczywiście pytanie, 
jak to wszystko będzie wdrażane. To jest bardzo interesująca rzecz, ale 
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powstaje pytanie, co zrobić z reformami. Chodzi o to, aby znaleźć taką 
chwilę, kiedy będziemy mogli usiąść i porozmawiać szczegółowo o pew-
nych rozwiązaniach, żeby mieć pewność, że zadanie domowe zostało 
wykonane. I wtedy można by udzielić wsparcia. Z jednej strony należy 
pomagać, ale z drugiej strony wszyscy powinni rozwiązywać własne pro-
blemy w swoim domu.

Kolejny ważny instrument, zwłaszcza z perspektywy Bułgarii, ale nie 
tylko, to tzw. instrument konwergencji. Chodzi o taki mechanizm, który 
będzie skierowany do państw, które rzeczywiście chcą przystąpić do euro, 
które chcą przedsięwziąć odpowiednie kroki w tym kierunku, i te państwa 
byłyby wspierane tak, aby mogły rzeczywiście przystąpić do strefy euro. 
Tak jak powiedział przewodniczący Jean-Claude Juncker, wszyscy mają 
przystąpić, tego się spodziewamy, wszystkich zapraszamy, ale wszyscy 
muszą też spełnić wszystkie warunki, i do tego mają służyć odpowiednie 
mechanizmy wsparcia.

Funkcjonuje mit, że mamy do czynienia z dychotomią: Wschód kontra 
Zachód. Ja studiowałem w Polsce, żona jest Węgierką, szef jest Łotyszem. 
Moje doświadczenie podpowiada mi, że ta teoria, o której wspomnia-
łem, jest bzdurą. Popatrzmy na euro. Mamy już pięć państw członkow-
skich, które przystąpiły do strefy euro, i to są przykłady sukcesu. Zresztą 
osoba, która jest odpowiedzialna za jeden taki sukces, siedzi przy tym 
stole. Mamy też przypadki, że plany przystąpienia początkowo dobrze 
się zapowiadały, ale nadal jeszcze nie zostały sfinalizowane. Oczywiście, 
nikogo nie można zmuszać, potrzebna jest pewna debata i trzeba spełniać 
pewne kryteria. Przedstawiliśmy nasz raport o konwergencji. Popatrzmy 
na Polskę, są tutaj dwa kryteria, których Polska nie spełnia. Jedno jest 
związane z niezależnością Banku Centralnego i są jeszcze dwa kryteria 
gospodarcze, a mianowicie konwersja stóp procentowych długofalowych 
i członkostwo w mechanizmie ERM.

Jest też Łotwa. Gdyby Łotwa poczekała na pełną konwersję z innymi 
państwami, to nadal nie byłaby w strefie euro. Bułgaria też na to nie cze-
ka. Sądzę, że tutaj drzemie wielki potencjał, który można wykorzystać 
zwłaszcza w perspektywie zbliżającego się brexitu. Jest to bardzo ważne 
dla wspólnego rynku. Częścią tego jest euro i pewna nieodwracalność. 
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Popatrzmy, jak to wygląda z perspektywy bądź to azjatyckiej, bądź amery-
kańskiej. Jak na razie w tym momencie wszystko było bardzo włączające, 
ale nie ryzykujmy rozłączenia, czyli Europy dwóch różnych prędkości 
bądź też dwóch klas, ponieważ z perspektywy amerykańskiej lub azjatyc-
kiej ta jedność była ważna.

Andrzej Godlewski
Chciałbym, żeby się Pan odniósł do myśli, którą pan Janusz Lewan-

dowski zawarł w swoim wprowadzeniu. Dotyczyło to kwestii, jak strefa 
euro się zmienia, bo wyciągnięto wnioski z tych kłopotów, które się po-
jawiły w czasie kryzysu, i wspólna waluta miała dyscyplinować państwa 
członkowskie do działań w stylu niemieckim w polityce gospodarczej 
i finansowej. Czy tak rzeczywiście jest? Z tego, co Pan powiedział, z tego, 
co pan Janusz Lewandowski wcześniej mówił, wynika, że podjęto wie-
le działań, ale na przykład Włosi teraz proponują budżet, który nie jest 
zgodny z tym, czego oczekują pozostałe państwa strefy euro, czego pewnie 
też oczekuje Pan i Komisja Europejska. Gdyby było inaczej, to pan prze-
wodniczący Tajani nie musiałby jechać do Włoch i negocjować ze swoimi 
partnerami, tylko byłby obecny tutaj z nami na panelu.

Kai Wynands
Tak, powinniśmy winić niedoskonałości systemu. To dlatego przewod-

niczącego Antonia Tajaniego nie ma tutaj dziś z nami. Ale poza tym ta rola 
była bardzo konstruktywna i bynajmniej nie zastraszają go jacyś miejscowi 
populiści, populistyczne sugestie. Oczywiście, Europa to polityka, nie za-
pominajmy o tym, że jest ten wymiar polityczny, w ramach Brukseli, mię-
dzy Brukselą a państwami członkowskimi. Wzmocniliśmy pewne zasady 
na miarę tego, na co pozwala nam sam traktat. Pytanie, jak pewne narzę-
dzia można wdrożyć. Oczywiście w niektórych sytuacjach można było być 
jeszcze ostrzejszym, ale pamiętajmy o tym, że sytuacja już się stabilizowała. 
Jeżeli wyjdziemy z tego mocnego kryzysu, to trzeba do tego podchodzić 
ostrożnie. Nam się chyba to udało. Jak na razie mamy tylko pewne informa-
cje na temat budżetu, nie mamy jeszcze kluczowych informacji, natomiast 
w najbliższych tygodniach pewnie zapadną tutaj najważniejsze decyzje.
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dr Ivan Štefanec
Dziękuję za zaproszenie na jakże ważną konferencję do pięknego 

miasta Krakowa. Na samym początku przedstawię moje doświadczenia 
współpracy z Polską. Sześć tygodni temu jeździłem na rowerze z rodziną 
w Tatrach polskich i słowackich, spędziłem wtedy trzy dni w Zakopanem 
i nie wymieniałem w ogóle euro na złotówki. Płaciłem wszędzie w euro, 
w Zakopanem i w okolicach, tak że zapewniam, że Zakopane już jest 
w strefie euro. To jest moje doświadczenie sprzed kilku tygodni.

Euro jest wielkim sukcesem. Pokażę, jak to wygląda z perspektywy 
naszej, słowackiej. Tak więc po pierwsze euro jest wielkim sukcesem, 
bo w stosunkowo krótkim czasie stało się drugą największą walutą 
na świecie. Nie tylko 20 proc. światowych rezerw walutowych, ale jedna 
trzecia płatności na całym świecie to są płatności właśnie w euro. Strefa 
euro jest również drugą największą strefą gospodarczą po Stanach Zjed-
noczonych. Jesteśmy w tej chwili przed Chinami, jeżeli chodzi o strefę 
gospodarczą. 15 proc. PKB światowego to właśnie strefa euro. Podkre-
ślam, to wielki sukces, pomimo wielu problemów i trudności, o których 
była mowa. Mimo tych problemów jesteśmy strefą, która może mówić 
o dużym sukcesie swojej waluty. Można mnożyć kolejne przykłady. 
Wspomniałem wcześniej, że Tatry polskie już są w strefie euro, ale euro 
można również wykorzystywać do płatności w Afryce, w Azji, często 
mam takie doświadczenia, że tam można również płacić we wspólnej 
walucie. To jest wielka zaleta, którą odczuwają wszyscy nasi obywatele. 
Euro to duże oszczędności, jeśli chodzi o przewalutowanie np. z punktu 
widzenia mieszkańców Europy. Nie muszą wymieniać ciągle walut, to jest 
pierwsza korzyść, nie ma kosztów, które kiedyś były znaczące, jeśli cho-
dzi o wymianę waluty, nie ma potrzeby ponoszenia tych kosztów, które 
kiedyś były konieczne do poniesienia, a teraz już nie. To jest naturalnie 
ważne nie tylko dla obywateli, ale również dla firm. Podkreślam to: życie 
gospodarcze, ale również podróże mieszkańców Europy są możliwe bez 
wymiany walut w strefie euro.

Bardzo często jakiś czas temu niektórzy mówili, że przyjęcie euro spo-
woduje wzrost cen w różnych krajach. U nas w roku 2009 przyjęliśmy 
euro, czyli mamy prawie 10 lat słowackich doświadczeń, i można powie-
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dzieć, że na przestrzeni tych 10 lat na Słowacji mieliśmy mniejszą inflację 
niż kraje sąsiadujące: Polska, Czechy i Węgry. Słowacja ma najmniejszą 
inflację i najmniejszy wzrost cen w porównaniu z tymi krajami. Tak więc 
euro wcale nie powoduje wzrostu cen, ale mamy, tak jak wspomniałem, 
niską inflację, stabilność, przewidywalność dla gospodarki. To są ważne 
korzyści euro.

Naturalnie jest to decyzja nie tylko polityczna, chociaż oczywiście 
bardzo ważna z punktu widzenia politycznego. Tak jak kolega Janusz Le-
wandowski doskonale powiedział w swoim wstępie, jeśli chodzi o obecną 
sytuację na świecie, również w Polsce istnieje potrzeba zmiany konstytu-
cji. To jest trudna decyzja polityczna, ale moim zdaniem euro jest ważnym 
narzędziem dla integracji europejskiej z powodu nadania ciągłości temu 
procesowi, a z punktu widzenia naszych obywateli, mieszkańców Europy, 
euro jest symbolem ich udziału w procesie integracji europejskiej. Tak 
przynajmniej postrzegamy na Słowacji tę walutę.

Z punktu widzenia Słowacji nasze reakcje są jeszcze bardziej emo-
cjonalne, bo pamiętamy, że ze względów politycznych jakiś czas temu 
mówiło się, że Słowacja nie przystąpi do Unii Europejskiej razem z kra-
jami sąsiadującymi, a potem przyspieszyliśmy. Na szczęście udało nam 
się z innymi krajami sąsiadującymi przystąpić do Unii Europejskiej, a te-
raz jesteśmy jednym z czołowych krajów regionu, właśnie dzięki temu, 
że udało nam się przyjąć euro.

Istotny jest też sam proces podejmowania decyzji w kwestiach finan-
sowych. Jak wiadomo, kluczowe decyzje najczęściej nie są podejmowane 
na spotkaniach ministrów finansów Unii Europejskiej, ale na spotkaniach 
strefy euro. Czyli nie wszyscy ministrowie finansów Unii, ale ci, którzy 
należą do strefy euro, podejmują kluczowe decyzje. Warto być napraw-
dę częścią tego klubu euro, bo ci, którzy w nim nie są, nie biorą udziału 
w podejmowaniu najważniejszych decyzji gospodarczych i finansowych 
dla Unii Europejskiej. To kolejny ważny argument za tym, aby być częścią 
strefy euro.

Dalej z punktu widzenia Słowacji mogę dodać, że rzeczywiście mieli-
śmy sporo problemów przed przyjęciem euro. W roku 2006 byłem pełno-
mocnikiem odpowiedzialnym za wprowadzanie wspólnej waluty. Właśnie 
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wtedy, ponad 10 lat temu, tylko 25 proc. osób było za przyjęciem euro 
na Słowacji. Po roku poparcie wzrosło z 25 do 75 proc. Nie chodziło tylko 
o jakąś propagandę czy kampanię. Chodziło o otwarte dyskusje z miesz-
kańcami, również z przedstawicielami Kościołów, uniwersytetów, samo-
rządów lokalnych, przedsiębiorców. Rozmawialiśmy na temat zalet i wad 
wspólnej waluty. I właśnie to doprowadziło do takiego dużego wzrostu 
poparcia dla euro. Proszę z tego wyciągnąć takie wnioski, że ważne jest 
to, aby stworzyć pewien konsensus, zgodę społeczną, iż istnieje potrzeba 
przyjęcia wspólnej waluty. Naturalnie, na początku pewne przywództwo 
polityczne i decyzje polityczne muszą zapaść, aby taki proces rozpocząć.

Druga ważna rzecz to duże wsparcie społeczne i konsensus społeczny 
dla przyjęcia wspólnej waluty. Wydaje mi się, że podobnie to wygląda 
w innych krajach. Przyglądam się, jak wygląda dyskusja na Węgrzech, 
w Czechach czy w Polsce. W Polsce – z tego, co wiem – według danych, 
jest ok. 30 proc. poparcia dla przyjęcia euro, czyli podobnie jak to wyglą-
dało na Słowacji. Z tego względu myślę, że takie konferencje jak ta to waż-
ne wydarzenia, aby w sposób otwarty rozmawiać na temat przyszłości, 
na temat tego, co jest istotne, jakie są główne zalety i wady wspólnej wa-
luty. To ważne narzędzia, które powinny być zastosowane. Euro – jeszcze 
raz podkreślam – jest narzędziem służącym temu, aby ułatwić codzienne 
życie mieszkańcom naszych krajów. Dziękuję.

Andrzej Godlewski
Mam do Pana jeszcze jedno pytanie. Wspomniał Pan, jaką euro daje 

stabilność monetarną na Słowacji, większą niż w innych krajach Grupy 
Wyszehradzkiej. Chciałbym, żeby Pan się odniósł do danych dotyczących 
rozwoju gospodarczego, bo my w Polsce wiemy, że wszyscy na świecie 
są zorientowani, że polska gospodarka bardzo szybko się rozwija i w po-
równaniu np. do roku 2000 poziom PKB w Polsce wynosi już 190 proc. 
tego, co było wtedy, ale znalazłem takie dane, że słowacka gospodarka 
w tym samym czasie rozwinęła się o kilka punktów procentowych szyb-
ciej. Chciałem zapytać, mówiąc językiem mainstreamowych mediów 
w Polsce, kto fałszuje te dane na Słowacji, skąd się biorą takie „fake new-
sy” dotyczące Słowacji i słowackiej gospodarki, że się tak szybko rozwija?



36

dr Ivan Štefanec
Prawdą jest, że nasza gospodarka szybko się rozwija, ale przyznaję, 

że rzeczywiście, gospodarka polska również się rozwija świetnie. Jestem 
pod wrażeniem. Polska jak wiadomo była jedyną gospodarką, która ciągle 
rosła, nawet mimo kryzysu gospodarczego 10 lat temu.

Myślę, że to być może miało duży wpływ na percepcję tego, że Polacy 
uznali, iż niepotrzebne jest euro, bo złotówka całkiem nieźle sobie radzi. 
Może to jest również powód obecnego stanowiska wielu osób w Polsce, 
ale pamiętajmy o perspektywie długoterminowej. Nie chodzi tylko o kilka 
lat, ale całe dekady stoją przed nami. Musimy być świadomi tej perspek-
tywy długoterminowej. I teraz – bardzo szczerze to powiem – jeżeli dla 
Słowacji euro dość szybko przyniosło efekt bardzo pozytywny, to być 
może ze względu na to, że jesteśmy mniejszym krajem niż Polska, ponad 
80 proc. PKB to eksport głównie do Unii Europejskiej, do krajów strefy 
euro. W Polsce inaczej to wygląda, Polska jest większym krajem, z tego, 
co wiem, mniej więcej 50 proc. to eksport do strefy euro, 50 proc. poza 
nią. Tak więc być może wpływ euro nie będzie taki szybki i bezpośred-
ni, jak to było na Słowacji, jeśli Polska przyjmie euro, ale jeśli spojrzymy 
na dane gospodarcze, to polskie obligacje zagraniczne mają w tej chwili 
3 razy wyższe oprocentowanie niż słowackie. Polska płaci za obsługę swo-
jego długu ponad 3 razy więcej. Gdyby Polska wydawała swoje obligacje 
tylko w euro, to musiałaby płacić znacząco mniej za te obligacje inwe-
storom i mogłaby przeznaczać te środki np. na służbę zdrowia lub inne 
priorytetowe obszary.

Inne zalety: gdybyśmy spojrzeli np. na kwestię kredytów hipotecznych 
na Słowacji. Znowu w tej chwili oprocentowanie jest 3 razy niższe na Sło-
wacji niż w Polsce, daje to więcej korzyści dla naszych obywateli, bądźmy 
tego świadomi. W Polsce, jak wiadomo, kredyty hipoteczne są bardzo 
drogie, ponadto wiele z tych kredytów jest nie tylko w złotówkach, ale 
i we frankach szwajcarskich, w euro. Stwarza to duże ryzyko walutowe, 
którego by nie było, gdyby Polska była częścią strefy euro i kredyty hipo-
teczne były denominowane nie w złotówkach, ale właśnie w tych walu-
tach. Czyli znowu oszczędności i mniejsze ryzyko dla obywateli Polski, 
gdyby Polska była już częścią euro. Duża korzyść naturalnie dla całego 
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rynku mieszkaniowego. Tak że są to pewne konsekwencje gospodarcze, 
których musimy być świadomi. Myślę, że przyjęcie euro szybko pokaza-
łoby wiele zalet.

Janusz Jankowiak
Dlaczego zaraz Polska? Zostałem tutaj ostrzeżony publicznie przez 

swojego kolegę Janusza Lewandowskiego, żeby nie mówić za dużo o „tech-
nikaliach”, ale jednak muszę od tego zacząć, bo najpoważniejszym argu-
mentem, który jest używany przez przeciwników euro, jest to, że tracimy 
swobodę dysponowania kursem walutowym. Wiedzą o tym wszyscy eko-
nomiści. Jednak kurs walutowy może być czasami instrumentem absorpcji 
jakichś szoków zewnętrznych. Na krótką metę to pomaga. Ale kurs walu-
towy nigdy nie przywróci konkurencyjności gospodarce w długim okre-
sie! Nigdy – to może za mocno powiedziane. Może przywrócić tę konku-
rencyjność wyłącznie wtedy, jeżeli kraj, który dewaluuje swoją walutę, jest 
w stanie zapanować nad wzrostem wynagrodzeń. To jest jedyny element, 
w którym można konkurencyjność przywrócić.

Nad wzrostem wynagrodzeń po dewaluacji jest bardzo trudno i za-
wsze było bardzo trudno zapanować, a dzisiaj, przy dzisiejszej sytuacji 
na rynku pracy, wydaje się to prawie niemożliwe. W związku z tym, 
jeżeli ktoś upatruje w możliwości dysponowania swobodnym kursem 
walutowym jakieś duże zalety dla gospodarki, to jest w grubym błędzie. 
Technicznym uzupełnieniem tego, o czym mówię, jest to, że kraj takiej 
wielkości jak Polska, który dysponowałby swobodą kształtowania kursu 
walutowego, może być również wystawiony na ryzyko kryzysu. Jeżeli 
uderzenie przyjdzie od strony molekularnej gospodarki, czyli nie od ko-
niunktury, a od strony rynków finansowych, to wtedy oczywiście własny 
kurs walutowy nic nie pomoże. Jesteśmy w takich samych kłopotach, 
w jakich byśmy byli, gdybyśmy tego kursu swobodnie nie mogli kształ-
tować. Podstawowym argumentem używanym przez przeciwników euro 
jest również to, że pokazują, że euro miało doprowadzić do konwergencji, 
czyli do wyrównania poziomów rozwoju gospodarczego, a tymczasem 
fakty i statystyka, i z tym polemizować nie można, pokazują, że nie nastą-
piła konwergencja gospodarek, tylko dekonwergencja w okresie istnienia 



38

euro. Tylko że ci, którzy wskazują na ten fakt i mówią, że to jest przez 
euro, oczywiście są w błędzie, ponieważ przez 19 lat funkcjonowania 
euro 10 lat to był kryzys. I w tym kryzysie ujawniły się wszystkie słabości 
nieodpowiedzialnych autonomicznych polityk gospodarczych. W tych 
krajach, które najbardziej zostały dotknięte kryzysem w strefie euro, sta-
ło się tak nie dlatego, że miały euro, ale dlatego, że prowadziły własne, 
nieodpowiedzialne polityki gospodarcze.

Trzecia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to to, że euro jest oczy-
wiście niedokończonym projektem. Kryzys bardzo istotnie przyspieszył 
uzupełnianie architektury tego projektu o pewne rozwiązania instytu-
cjonalne, o których koledzy tutaj mówili. Ale jest też jeszcze coś, o czym 
warto powiedzieć. Otóż ten projekt jest niedokończony głównie z tego 
powodu, że nie ma w nim wspólnej, jednolitej polityki fiskalnej wszyst-
kich krajów, które należą do strefy euro. I takiej polityki długo jeszcze 
nie będzie, ponieważ oczywiście głównym przedmiotem obaw jest to, 
żeby kraje zamożne nie musiały nadmiernie partycypować w utrzymaniu 
krajów, które są rozrzutne. Opór przeciwko nadmiernym transferom fi-
skalnym z krajów zamożnych do krajów ubogich jest bardzo poważnym 
instrumentem, który przemawia przeciwko wspólnej polityce fiskalnej, 
ale ekonomiści w latach po kryzysie rozwinęli już cały szereg różnych 
propozycji, których wspólnym nurtem jest to, że one starają się łączyć 
odpowiedzialność fiskalną z mechanizmem rynkowym. Mechanizm po-
legający na tym, aby kraje, które na kryzysie relatywnie korzystają, bo za-
wsze są takie kraje, dzieliły się jakoś swoimi korzyściami z krajami, które 
na kryzysie tracą, jest pomysłem, który odwołuje się do istoty Unii Euro-
pejskiej, czyli do poczucia solidarności, a jednocześnie jest mechanizmem 
w pełni odpowiedzialnym, jeżeli chodzi o politykę fiskalną. Takich propo-
zycji jest wiele. Są one na razie w stadium dyskusji teoretycznych, żadna 
z nich nie weszła jeszcze na szczebel Komisji Europejskiej. Ale o jednym 
mogę Państwa zapewnić: jestem absolutnie pewien, że za kilka lat taki 
mechanizm uwspólnotowienia polityk fiskalnych połączony z mechani-
zmem transferów wyrównujących skutki szoków, ale jednocześnie oparty 
o mechanizm rynkowy, będzie w strefie euro implementowany. Jeśli tak 
się stanie, a ja jestem absolutnie pewien, że tak będzie, to te kraje, które 
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pozostaną poza strefą euro, będą miały w razie kryzysu nie lepiej, tylko 
gorzej, bo nie będą mogły korzystać z tego mechanizmu pomocowego, 
który zostanie wypracowany, i będą musiały uporać się z kryzysem same. 
I to jest moim zdaniem bardzo poważny argument na rzecz tego, żeby 
w Polsce dyskusja o euro toczyła się w sposób mniej emocjonalny, bardziej 
racjonalny i odwołujący się do tego, co jest w długim okresie po prostu 
interesem narodowym kraju.

Andrzej Godlewski
Mam do Pana kolejne pytanie. 10 lat temu ówczesny premier Donald 

Tusk mówił, że Polska przystąpi do strefy euro w 2011 roku. Czy dobrze 
się stało, że Donald Tusk nie dotrzymał tej obietnicy? Czy rozwijalibyśmy 
się tak samo szybko jak Słowacja, gdybyśmy byli w strefie euro?

Janusz Jankowiak
Najpierw osobiste wyznanie. Byłem w zespole strategicznych dorad-

ców premiera Tuska. Jechałem samochodem do Krynicy na forum gospo-
darcze i dowiedziałem się o tym z radia w samochodzie, więc uznałem, 
że skoro premier tak mówi, a nie zasięgnął rady gremium doradczego, 
to znaczy, że wie, o czym mówi. Ponieważ ja się nie zgadzałem z tym, 
że Polska może w 2011 roku poradzić sobie z wejściem do strefy euro, 
to gdy tylko przyjechałem do Krynicy, złożyłem rezygnację, uznając że być 
może nie mam racji, ale wtedy nic racjonalnego do zmiany zdania mnie 
nie przekonywało.

Bardzo wiele dyskusji w Polsce dotyczących członkostwa w Unii Euro-
pejskiej skupia się na pieniądzach: że pieniądze brane z funduszy unijnych 
to jest istotny element rozwoju kraju, że to przyspiesza wzrost gospodar-
czy itd. Otóż, nie negując wartości i ważności, o czym Pan Marszałek też 
mówił, największą wartością, jaka wynika dla Polski z faktu członkostwa 
w Unii Europejskiej, nie są fundusze unijne, tylko dostęp do wspólnego, 
jednolitego rynku. Bo to nam dało bardzo potężny impuls rozwojowy. 
I dlatego dyskusje, które skupiają się wyłącznie bądź głównie na wartości, 
jaką są przyznawane fundusze, są po prostu źle konstruowane. Wypaczają 
istotę tych korzyści, jakie my mamy z członkostwa, a jednocześnie nara-
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żają nas na pewne ryzyko związane z tym, że my wszyscy wiemy, iż tych 
funduszy będzie w przyszłości mniej, musi być ich mniej, i w związku 
z tym część przeciwników czy też umiarkowanych zwolenników człon-
kostwa w Unii Europejskiej może się odwoływać do tego jako argumentu, 
który wskazuje, że mniej nam się opłaca ten interes. A to nie jest prawda, 
bo tak długo, jak długo będziemy we wspólnym mechanizmie rynkowym 
z dostępem do wspólnego rynku, ze swobodą przepływu towarów, usług, 
ludzi, tak długo będą korzyści z tego tytułu dla Polski.

Andrzej Godlewski
Czyli: dobrze się stało, że Polska nie przyjęła euro?

Janusz Jankowiak
Nie. Problem polega na czymś innym. Problem polega na tym, o czym 

Janusz Lewandowski też wspomniał, że Polska nawet gdyby spełniła 
wszystkie kryteria nominalnej konwergencji, czyli gdyby podobnie jak 
Bułgaria nagle zapragnęłaby wejść do ERM II – notabene Komisja Eu-
ropejska bez wielkiego entuzjazmu przyjęła deklarację Bułgarii na temat 
wstąpienia do ERM II, wysuwając cały szereg argumentów o charakte-
rze wystudzającym oczekiwania Bułgarów, np. takie, że musicie najpierw 
wstąpić do unii bankowej, my musimy się dokładnie przyjrzeć, jak tam 
będziecie sobie radzić – to jest pewien sygnał, który jest wysyłany również 
do tych krajów w naszym regionie, że kiedyś było łatwo, ale teraz to już tak 
łatwo wcale nie musi być – więc gdyby Polska spełniła wszystkie kryteria 
nominalnej konwergencji, to na końcu jest jeszcze kryterium legislacyjne, 
związane z koniecznością zmiany konstytucji.

Uważam, że nie ma najmniejszego sensu przystępować do ERM II, dla-
tego że to jest najbardziej szkodliwe kryterium nominalnej konwer-gencji, 
ono jest kosztowne, może wymagać dużych interwencji walutowych, moż-
na ponieść spore koszty ekonomiczne związane z członkostwem w ERM, 
wyjść z tego i co? I nie wejdziemy do strefy euro, dlatego że nie spełnimy 
kryterium legislacyjnego. To jest pewien dramat w przypadku Polski, dla-
tego że każdy, kto realnie myśli na temat możliwości zmiany konstytucji 
większością sejmową 2/3, musi wziąć pod uwagę, że w dającej się przewi-
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dzieć perspektywie takich możliwości w Polsce za dużo nie ma. I to nas 
bardzo oddala od takiego formalnego członkostwa w strefie euro. Ale 
to nie znaczy, że nie możemy korzystać, a nawet powinniśmy korzystać 
z tych opcji i instrumentów, które są otwarte dla krajów pozostających 
poza strefą euro.

Tak więc premier nie miał racji wtedy i gdyby dzisiaj ktoś chciał po-
wiedzieć, że Polska musi w ciągu najbliższych 5 lat wejść do strefy euro, 
też nie miałby racji, dlatego że jest ta przeszkoda w postaci kryterium 
legislacyjnego.

Mogę powiedzieć, że na to jest wiele sposobów. Można próbować 
ominąć te przeszkody w sposób taki, który wymaga oczywiście pewnych 
politycznych umiejętności negocjacji. Mieliśmy nawet taki pomysł kilka 
lat temu. Polegał on na tym, żeby próbować przekonać dzisiaj rządzą-
cych, a wtedy partię znajdującą się w opozycji, do tego, aby oni się zgo-
dzili zmienić konstytucję w Polsce, ażeby to połączyć ze zobowiązaniem 
do poprzedzenia wejścia do strefy euro, wystąpienia o derogację – jeszcze 
jednym referendum w Polsce. Wiem, że był to mechanizm dyskutowany 
przez jakiś czas i nie znalazł poparcia, ale wydawało się, że to jest jedyny 
mechanizm, w którym można spróbować ominąć te przeszkody.

Andrzej Godlewski
Bardzo dziękuję. Państwo widzą, że robimy taką diagnozę tego, 

co dzieje się w strefie euro. Polskie wątki już też się pojawiają, a ja chcia-
łem Państwu przeczytać dwa cytaty z wykładu Helmuta Kohla z 1992 
roku, trochę po to, aby pokazać, jak Helmut Kohl się mylił, bo kiedy 
to mówił, było to krótko po tym, kiedy George Soros zmusił Bank Anglii 
do kapitulacji, czyli po prostu zdestabilizował funta szterlinga i wtedy 
on opuścił tego węża walutowego. Kohl wtedy mówił: „Nie może być 
tak, i nie będzie zmiękczenia wiążących kryteriów traktatu z Maastricht. 
Tylko ci, którzy spełniają te kryteria, tym samym mają dowód solidnej 
polityki gospodarczej i finansowej, mogą wejść w ostatni etap unii go-
spodarczej i walutowej”. Drugi cytat, z tego samego wystąpienia w Oks-
fordzie: „Jesteśmy przekonani, że możemy zapewnić sobie długotermi-
nową stabilność gospodarczą i monetarną oraz utrzymać nasz dobrobyt 
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tylko wtedy, gdy będziemy z sobą coraz ściślej współpracować w Europie 
w celu osiągnięcia wspólnej polityki gospodarczej i monetarnej. Zawi-
rowania na międzynarodowych rynkach walutowych w ostatnich tygo-
dniach jeszcze bardziej to unaoczniły”. Dotyczy to właśnie tego kryzysu 
funta szterlinga.

Helmut Kohl był oczywiście jednym z ojców euro, ale na naszej sali 
mamy też innego ojca wspólnej europejskiej waluty. Myślę oczywiście 
o byłym szefie Komisji Europejskiej panu Jacques’u Santerze. Euro weszło 
do obiegu w 2002 roku, ale w rozliczeniach międzybankowych pojawiło 
się już w 1999 roku. Wtedy Pan był szefem Komisji Europejskiej. Chciałem 
pana Jacques’a Santera zapytać, jak z tej perspektywy już prawie dwudzie-
stu lat ocenia Pan to, co dzieje się w strefie euro. Czy jest Pan zadowolony 
z tego, jak wygląda europejska waluta?

Jacques Santer
Zgadzam się z tym, że euro co do zasady jest pewnego rodzaju suk-

cesem dla uczestników. Oczywiście mówimy o rynku wspólnym. Jeżeli 
uczestnicy mają w nim udział, to korzystają. Nie można tutaj wymienić 
tylko jednego, pojedynczego powodu. To jest jakaś całość. Teraz mogę 
sobie pozwolić na pewną refleksję nad tym tematem.

Naszym zamiarem, co zresztą Pan cytował, było stworzenie unii go-
spodarczej i walutowej. Ta walutowa powstała, ale gospodarcza nie. I wła-
śnie z tego powodu dostrzegamy pewne problemy, ponieważ tutaj mamy 
swego rodzaju rozdzielności. Uważam, że w jakimś sensie nie doceniamy 
czy też nie docenialiśmy tego powodu, który pojawił się 20 lat temu. 
Mianowicie oczekiwaliśmy, że z powodów politycznych euro wymusi 
konwergencję polityczną w całej wspólnocie. Tak się po prostu nie stało 
i bardzo się cieszę, że Komisja przedstawiła teraz inne propozycje. Cho-
dzi o stworzenie systemu. Natomiast pewne kwestie zostały w jakimś 
sensie zaniedbane, nie doceniliśmy niektórych problemów. Helmut Kohl 
i inni również nie docenili wagi sytuacji politycznej. Wierzyliśmy głę-
boko, że dzięki euro powstanie nowy impuls, który wymusi bliższą unię 
gospodarczą i polityczną.
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dr Janusz Lewandowski
Nieuchronnie przenosimy się z areny europejskiej na arenę polską, 

bo jesteśmy w Polsce, więc dobrze, że przez chwilę pozostaniemy jeszcze 
na arenie europejskiej. Tak jak powiedzieliśmy tu wszyscy: euro się obro-
niło, euro zostało obdarzone zaufaniem. Akurat z cytowanych statystyk 
wynika, że najniższe zaufanie ma na Litwie, ale w innych krajach jest zde-
cydowanie powyżej tego, czego można było oczekiwać po kryzysie, kiedy 
wielu ekonomistów, a zwłaszcza polityków obwiniało euro o to, że kraje, 
które je miały w czasie kryzysu, nie mogąc dokonać czegoś, co jest ma-
giczną dewaluacją, czyli tak naprawdę celowym psuciem pieniądza dla 
poprawy konkurencyjności, zmuszone były dokonywać tzw. dewaluacji 
wewnętrznej, najboleśniejszej chyba na Łotwie, czyli zejścia w dół z płaca-
mi, ze świadczeniami socjalnymi. Pomimo tego bolesnego zabiegu, który 
przeprowadzał m.in. Valdis Dombrovskis, chyba z pewną pomocą Unii 
Europejskiej, żaden z krajów, który przeszedł tego typu drogę, nie chce 
wyjść z Unii Europejskiej.

Jeszcze chwilę pozostając przy arenie europejskiej, zanim przejdziemy 
do Polski – rzeczywiście to jest wyzwanie również dla komisarza dr. Val-
disa Dombrovskisa. W tej chwili Unia Europejska, naprawiając i budując 
strefę euro na niepogodę (bo to jest wniosek z kryzysu, jak wybudować 
strefę euro na pogorszenie koniunktury, a nie na koniunkturę), musi so-
bie radzić bez zmiany traktatów. To jest pewna zmiana aksjomatu roz-
wojowego Unii Europejskiej, bo wszystkie wielkie zmiany kojarzyły się 
z traktatami, wielkimi traktatami, które stanowiły kroki milowe w rozwoju 
integracji europejskiej. Nicea, Maastricht, Lizbona, itd., to wszystko działo 
się przez przełomowe zmiany traktatowe. W tej chwili mało kto w Europie 
również dla zdrowia strefy euro będzie chciał ryzykować traktaty, które 
w niektórych krajach zmuszają do referendum. Sparzono się tyle razy 
na referendach, że kalkuluje się, że to jest zbyt wielkie ryzyko, żeby ten 
suweren europejski w różnych krajach wypowiedział się w dość skompli-
kowanych sprawach.

To jest pierwsza sprawa, która jest nowa w sytuacji Unii Europejskiej 
i uczenia się na błędach przez Unię Europejską. Raczej beztraktatowa 
naprawa w ramach obowiązujących traktatów – to coś nowego. Ale druga 
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rzecz, to jest kwestia, jak rozwiązać ten stary dylemat. Mówiłem, że waluta 
nie dyscyplinowała i te poprzednie pakty stabilizacji nie dyscyplinowały, 
mówili o tym również moi koledzy z panelu. Funkcjonowało coś w rodzaju 
„jazdy na gapę” tanim pieniądzem, co dało opłakane skutki w czasie kryzy-
su. I tu pojawia się kolejny dylemat, przed którym stoi komisarz Dombrov-
skis i przyszła Komisja Europejska. Jak zbudować elementy solidarnościo-
we? O pewnych wynalazkach mówił Janusz Jankowiak i one rzeczywiście 
się mnożą, ale takie, które jednocześnie dyscyplinują, to znaczy nie tworzą 
sytuacji „moralnego hazardu”. Czyli otrzymujemy pieniądze za reformy, 
które tak naprawdę sami powinniśmy przeprowadzić. Duża część dawniej 
projektowanego budżetu strefy euro miała właśnie taki charakter. Opła-
cać reformatorów, chociaż to ich obowiązkiem w imię przyszłych poko-
leń powinno być dokonywanie tych wszystkich reform strukturalnych, 
które budują siłę gospodarki. Bo wszystko, co stworzy Unia Europejska, 
jest swoistą protezą, bezpiecznikiem dla głównej odpowiedzialności, jaką 
w każdym kraju, również w Polsce, ponoszą rządzący za zdrowe finan-
se, za zdrową politykę gospodarczą. My możemy obudować to jakimiś 
bezpiecznikami wewnętrznymi. Polska ma swoje bezpieczniki ustawowe 
i konstytucyjne, ale nie może to uchronić przed populizmem w rządzeniu, 
jeżeli taka będzie wola wyborcza suwerena. Na tym też polega jeden z pro-
blemów dzisiejszej Unii Europejskiej i dzisiejszej Polski.

dr Ivan Štefanec
Nawiążę do tego, co powiedział dr Janusz Lewandowski. Oczywiście 

nie powinniśmy płacić za reformy, które mają być wykonane, czy zostały 
wykonane, i staramy się to uwzględnić w naszej propozycji. Mamy się 
opierać na tym, co zostało uzgodnione w europejskim semestrze. I jak już 
to uda się wprowadzić w życie, wtedy dopiero można udzielić wsparcia. 
Jeśli reformy zostały cofnięte, to pieniądze też.

I teraz kolejna rzecz. Ksiądz Biskup mówił o społecznym wymiarze 
Europy. Komisarz Tyson i jego kolega oczywiście mają swoje własne 
doświadczenia. Mówiliśmy o tym procesie trudnych reform na Łotwie 
i stworzyliśmy element społeczny, którym będziemy się kierować. To swe-
go rodzaju kompas. Mamy też tablicę ocen. Zresztą to wszystko uwzględ-
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niamy, zawsze patrzymy zarówno na jakość, jak i na dostępność pewnych 
systemów zdrowotnych, społecznych. Zawsze pytamy, czy to się utrzyma? 
Czy jest to rozwiązanie zrównoważone na dłuższą metę? Jeśli zatem cho-
dzi o Bułgarię, to Komisja nie zdecyduje, kto przystąpi do ERM II. Jeste-
śmy uczciwym pośrednikiem, ale niekoniecznie neutralnym. Co więcej, 
mamy zaufanie ze strony państw członkowskich.

Jeśli chodzi o unię bankową, ostatnie kilka słów. Ta unia bynajmniej się 
nie kończy. Musimy dokończyć ten projekt. Ktoś mówił o ubezpieczeniu 
depozytów bankowych. Dziękuję za to. Mamy jedno państwo członkow-
skie, które rozmawia z drugim państwem członkowskim i jedno mówi tak: 
„Ja nie chcę tego, wy nie chcecie tego, to nie zrobimy ani tego, ani tego”. 
To jest klasyczna sytuacja, w której wszyscy tracą. Jeśli tak będziemy dzia-
łać, to będziemy cierpieć, jak sytuacja się pogorszy i będziemy nieprzy-
gotowani. Musimy zmniejszyć poziom ryzyka i dzielić się tym ryzykiem. 
Tylko wtedy będziemy wszyscy korzystać i zwiększymy poziom stabilno-
ści. Mam nadzieję, że państwa członkowskie nie wykażą się nadmiernym 
poziomem cynizmu i nie będą bały się polityków populistycznych, którzy 
mogliby wykorzystać ich próby wprowadzenia reform.

Wspomniano o wymiarze społecznym. Wspomniał o tym Ksiądz Bi-
skup. Są tutaj dwa ważne elementy. Mówimy o inflacji. Jedna rzeczywista, 
druga wyobrażona. Inflacja wyobrażona postrzegana jest jako pięciokrot-
nie wyższa od tej prawdziwej, zwłaszcza przy przejściu do nowej waluty. 
Popatrzmy na Słowację: przeszliśmy na euro. Kurs wymiany wynosił 1:30 
i zresztą trudno było to wyliczyć. Trudno było się przestawić, ale trzeba 
rozmawiać z różnymi grupami społecznymi, w tym z ludźmi na emerytu-
rze. Zresztą miałem setki tego typu spotkań. Tłumaczyłem im, że muszą 
się do czegoś takiego dopasować. Nominalnie otrzymacie mniej pieniędzy, 
ale też mniej będziecie wydawać. Każdy cent będzie się liczył. Chodzi o to, 
że każdy cent będzie warty 30 razy więcej niż to, co mieliście wcześniej.

Teraz mamy na Słowacji euro i w efekcie tego ludzie częściej płacą 
za pomocą kart bankowych, kredytowych, rzadziej gotówką. Jak uniknąć 
zwyżki cen? W gospodarce rynkowej nie można tego po prostu zadekre-
tować, ale można współpracować ze sprzedawcami. Stworzyliśmy taki 
kodeks etyczny, który został podpisany przez nich dobrowolnie. To była 
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taka deklaracja: deklarowali, że nie będą korzystać ze zmiany waluty po to, 
aby przepchnąć podwyżkę cen. Była czarna lista tych, którzy łamali zasady 
zawarte w tym kodeksie etycznym i ona była powszechnie dostępna; zresz-
tą też związki zawodowe były bardzo pomocne w tym czasie. W czasie 
6 miesięcy obowiązywał tzw. dual pricing, czyli trzeba było przedstawiać 
ceny w dwóch walutach, zarówno w koronach, jak i w euro, równocześnie. 
W niektórych sklepach takie „cenówki” pozostały nawet przez rok, dwa 
lata po wprowadzeniu euro. Zwyżki cen po wprowadzeniu euro były niż-
sze przez rok po wprowadzeniu niż w roku poprzedzającym, czyli tak na-
prawdę inflacja się zmniejszyła. A więc są tutaj pewne dostępne narzędzia, 
i zgadzam się, że trzeba pamiętać zwłaszcza o osobach na emeryturze. Ale 
istnieją pewne mechanizmy, które mogą być pomocne.

Kolejny komentarz: chodzi o zmianę wartości waluty. Jeżeli jakieś pań-
stwo wprowadza euro, to oddaje cząstkę swojej suwerenności i rzeczywi-
ście ta deprecjacja jest narzędziem, które kiedyś było wykorzystywane 
przez banki narodowe. Bardzo często ten argument jest wykorzystywany 
przez polityków nieodpowiedzialnych, „populityków”, którzy nie chcą 
wprowadzać reform fiskalnych i strukturalnych, bo oczywiście tego typu 
reformy są trudniejsze, wywołują jakąś większą presję. Musimy pamiętać, 
że jeżeli mamy euro, to ta presja na rzecz prowadzenia polityki fiskalnej 
jest jeszcze mocniejsza.

dr Janusz Lewandowski
My, ekonomiści, lubimy rozmawiać na temat euro, strefy euro, chcemy 

patrzeć bardziej na argumenty, a mniej na strefę emocjonalną, ale przecież 
musimy być świadomi tego, iż trudno jest nam czasem osiągnąć ten cel, 
licząc tylko na kwestie merytoryczne. Bo w takim kraju jak nasz, w Polsce, 
jakieś 80 proc. informacji na temat euro, jakie przekazywane są w me-
diach publicznych, to informacje negatywne, więc dyskusja merytoryczna 
naprawdę jest bardzo trudna. W zeszłym tygodniu z Janem Olbrychtem 
uczestniczyliśmy w konferencji w Sopocie. Na tej konferencji słyszeliśmy 
taki żart na temat Polski. Dziennikarze „Polityki” o tym mówili. Poseł 
zapytał swojego kolegę z Polski, kto będzie w Unii największym przyja-
cielem Polski po brexicie? A ten kolega myślał, długo myślał, i powiedział: 



47

Ameryka! To jest tylko dowcip z konferencji, ale musimy być świadomi 
tego, że po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej Polska będzie 
jedynym dużym krajem członkowskim, który znajdzie się poza strefą 
euro. Oznaczać to będzie jeszcze bardziej skomplikowaną sytuację dla nas, 
bo w tej chwili mamy Wielką Brytanię, którą uważamy za przyjazny, bliski 
kraj, a po wystąpieniu Wielkiej Brytanii znajdziemy się sami poza strefą 
euro jako jedyny duży kraj. To będzie trudna sytuacja dla nas. Dziękuję.

Andrzej Godlewski
Pojawia się wątek, który jest zapisany w naszym temacie debaty: spo-

iwo społeczno-gospodarcze, bo trochę mam wrażenie, że się wyłania od-
powiedź, iż euro ma oczywiste korzyści gospodarcze. Czy ma społeczne? 
Ksiądz Biskup mówił, że przynajmniej w momencie wprowadzenia koja-
rzy się raczej z negatywnymi konsekwencjami. Chciałem też zapytać o po-
litykę i zwrócę się teraz do pana Kaia Wynandsa: co Komisja Europejska 
robi, żeby euro nie było traktowane jako narzędzie silnych krajów, silnych 
gospodarek, wobec krajów słabszych? Czyli na przykład przez długi czas 
dominował w Polsce taki pogląd, że instytucje europejskie, Parlament, 
Komisja, są sojusznikami małych i średnich państw Unii Europejskiej. 
W czasie kryzysu w strefie euro pojawiła się taka teza, że Komisja służy 
interesom Paryża, Berlina, żeby dyscyplinować kraje południa Europy 
np. Greków. Co Pan robi, pracując w Komisji Europejskiej, żeby euro nie 
było instrumentem niemieckiej polityki?

Kai Wynands
Dziękuję, bardzo miłe pytanie, przyznaję. Cóż, nawet ktoś mi zasuge-

rował, że powinienem odpowiedzieć po niemiecku, ale powstrzymam się 
przed odpowiedzią w języku niemieckim. Pan przewodniczący Jacques 
Santer również o tym wspomniał. Pytanie polityczne zadane jest tutaj 
niepolitykowi, tak że odpowiedź może będzie dla mnie prostsza, bo nie 
jestem politykiem, podkreślam.

Naturalnie Helmut Kohl, pomimo swej wielkości fizycznej, nie starał 
się nigdy zastraszać mniejszych od siebie, niewielkich krajów. Zawsze 
o tym mówił. Teraz może tego czasem brakuje, ale kanclerz Kohl zawsze 
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wyraźnie mówił, że ważne jest to, aby rozmawiać z najmniejszymi krajami, 
brać pod uwagę ich poglądy. To jest konieczne z tego punktu widzenia.

Tandem francusko-niemiecki – no cóż, jest rzeczywiście ważny, ale 
nie jest jedynym wymiarem współpracy. Spójrzmy w przeszłość, tę sprzed 
wprowadzenia euro. Dlaczego często były problemy? Bo Bundesbank 
i jego polityka wpływały na decyzje, które miały potem wpływ na sytuację 
w innych krajach. To nie było dobre rozwiązanie moim zdaniem. Często 
Bundesbank musiał pomagać również innym, a to był wewnętrzny bank 
niemiecki, a nie europejski. Myślę, że dzisiaj sytuacja jest zupełnie inna. 
Mamy Europejski Bank Centralny. Już nie Bundesbank podejmuje kluczo-
we decyzje, ale Europejski Bank Centralny. Nie wiem, nie wydaje mi się, 
abyśmy mogli mówić, że traktowaliśmy inaczej Portugalię – mały kraj, 
a inaczej Hiszpanię – duży kraj. Pan Lewandowski mówił o Łotwie, jak 
również o innych krajach. Moim zdaniem tutaj nie ma różnicy, jeśli cho-
dzi o instrumenty. One wszystkie są otwarte dla wszystkich krajów i tak 
samo traktujemy większe i mniejsze. Nie widzę więc jakiegoś powodu, aby 
mówić, że Komisja czy Parlament, czy cała Unia, czy samo to, jak zostało 
stworzone euro, reprezentuje interesy większych kosztem mniejszych. 
Mówimy tutaj również o Polsce. Przecież Polska to duży kraj, największy 
w Europie Środkowo-Wschodniej, dlatego Polska jest tak ważna. Polska 
ma naturalnie również swój wielki rynek wewnętrzny, tak że myślę, że Pol-
ska znacząco mniej powinna bać się przystąpienia do Unii Europejskiej 
niż mniejsze kraje.

Mówimy o tożsamości, mówimy tutaj o kulturze. Jeśli spojrzymy 
na Polskę i Węgry na przykład, gdzie wydaje się, że większość obywateli 
ma takie wrażenie, że tożsamość ich się rozmywa, ja nie widzę tego zu-
pełnie. Dlaczego? Ponieważ macie takie wielkie tradycje, kulturę i język. 
I Polska, i Węgry – teatr, muzyka, olbrzymie tradycje, większe wątpliwo-
ści można by mieć co do innych krajów, mniejszych, że one się rozmyją 
w tym tyglu europejskim.

Andrzej Godlewski
Wspomniał Pan Polskę. Co się zmieni dla Polski, kiedy w marcu przy-

szłego roku w Unii Europejskiej nie będzie Wielkiej Brytanii, kiedy Polska 
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będzie największym krajem, który nie będzie miał euro? Jak Pan mówił 
na początku, strefa euro coraz bardziej się integruje. Te liczby, o których 
i dr Janusz Lewandowski, i Pan mówił, dotyczące ewentualnego budżetu 
strefy euro, nie są wielkie, no ale to jest początek. Czy i na ile będzie wtedy 
ryzykowne pozostawanie poza strefą euro dla Polski bez Wielkiej Brytanii?

Kai Wynands
Kiedy pierwszy raz zabierałem głos, starałem się podkreślać, że Komisja 

Europejska, również Rada, promuje podejście włączające dla wszystkich 
instrumentów. Chcemy, aby były otwarte dla wszystkich zainteresowanych 
krajów, które chcą przystąpić do tego systemu. Bułgaria, jak teraz wiemy, 
zainteresowana jest wstąpieniem do euro. Chcemy naturalnie, aby to był 
otwarty projekt, jeszcze raz to podkreślam. Natomiast sytuacja będzie inna, 
nowa – przyznaję – po wyjściu Zjednoczonego Królestwa. Niektórzy mogą 
próbować realizować takie podejście, że nie będziemy czekać na marude-
rów, idziemy do przodu, szybko i sprawnie. No cóż, jest naturalnie pewien 
etap refleksji. Myślę, że Komisja ze swej strony nie będzie wspierać jakichś 
działań jednostronnych i zamykać się na współpracę z innymi. Wiem, 
że obecnie sytuacja w Komisji jest taka, ale nie wiem, jak będzie wyglądać 
w przyszłości. Na razie mamy czas, aby Polska przyłączyła się jeszcze do tej 
grupy, a za jakiś czas – nie wiem, trudno powiedzieć. Trzeba już w tej 
chwili przynajmniej rozpocząć dyskusję na temat tego, żeby przystąpić 
do strefy euro, bo można nie zdążyć na pociąg, pociąg odjedzie i może 
się okazać, że w przyszłości będzie trudno dołączyć. Myślę, że trzeba już 
rozpocząć dyskusję w tych krajach, które nie są w strefie euro, na temat 
tego, co należy zrobić, aby ewentualnie przystąpić do strefy euro później.

dr Ivan Štefanec
Podkreślam jeszcze raz, musi tutaj zapaść suwerenna decyzja Pol-

ski, kiedy i czy w ogóle przystąpić do strefy euro. Pamiętajmy, że Polska 
i wszystkie kraje, które weszły do Unii Europejskiej w roku 2004, już 
wtedy podjęły decyzję, że prędzej czy później przystąpią do strefy euro. 
Podkreślam jednakże, że co najmniej 6 lat potrzebnych jest od momentu 
decyzji politycznej do wdrożenia całego programu. Jest to kwestia przygo-
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towania odpowiednich przepisów. Istnieją pewne zasady, których musimy 
się trzymać, więc jest to proces kilkuletni. 6 lat moim zdaniem to jest taka 
średnia. Tyle to trwało w przypadku Słowacji.

Jeśli mogę jeszcze nawiązać do tego, co było powiedziane wcześniej 
w odniesieniu do poprzedniego pytania, podejścia Niemiec w stosun-
ku do dużych krajów w porównaniu do małych, dzisiaj zupełnie inaczej 
to wygląda. Wręcz przeciwnie, bo gospodarczo w Europie Środkowo-
-Wschodniej mamy duże związki z gospodarką niemiecką. Taki jest fakt, 
zdajemy sobie z tego sprawę. Jeśli chodzi o kwestię podejmowania decyzji 
w Komisji Europejskiej, każdy kraj ma tylko jeden głos, taki sam. W Ra-
dzie do Spraw Gospodarczych i Finansowych ECOFIN również jest tylko 
jeden głos, równy głos mimo różnic w wielkości naszych krajów. Zwracam 
uwagę na te instrumenty, które są dostępne i to, w jaki sposób głos małych 
krajów jest słyszany w odniesieniu do dużych krajów. Trzeba po prostu 
korzystać z tych możliwości.

dr Janusz Lewandowski
Dotąd zajmowałem się Europą, wykorzystuję więc teraz szansę, żeby 

wjechać ponownie do Polski, zaczynając od brexitu. Chodzi nie tylko 
o osamotnienie bycia poza strefą euro, ale przecież mamy już symulacje 
skutków brexitu dla poszczególnych krajów. I proszę pamiętać, że u nas 
część opinii publicznej czy polityków była mocno zadowolona po tej su-
werennej decyzji angielskiego partnera. Otóż okazuje się, że najbardziej 
dotknięta będzie prawdopodobnie, i to są koszty przeliczalne w miliony, 
wbrew propagandzie sprzed referendum, oczywiście gospodarka Wielkiej 
Brytanii, druga w kolejności Irlandia – żadne zdziwienie i nierozstrzy-
gnięty problem graniczny – ale trzecim krajem najbardziej dotkniętym 
brexitem w sensie ekonomicznym, z różnych powodów, będzie Polska. 
Czyli dla nas koszty będą większe niż dla innych krajów, a jednocześnie 
przypominam, że w Polsce część klasy politycznej była niezmiernie z tego 
rozstrzygnięcia referendalnego zadowolona.

Natomiast jeśli chodzi o euro, jest ono problemem przede wszystkim 
politycznym, dlatego że Polska jest tym krajem, gdzie pomimo sukcesów 
Słowacji, straszono właśnie Słowacją. W polskich kampaniach Słowacja 
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występowała jako „schwarzcharakter” i kraj, który pokazuje, że to jest 
błędna droga. To jest oczywiście typowy „fake polityczny”, ale on był 
w Polsce używany. W Polsce, aby nastraszyć Polaków (każdy kraj ma swoje 
ulubione strachy), często używa się argumentu, że wejdziemy wtedy, kiedy 
będziemy na poziomie rozwoju gospodarczego Niemiec albo zbliżonym. 
Oczywiście to bzdura, bo po to się wchodzi, żeby właśnie skoczyć z tym 
poziomem rozwoju gospodarczego, czyli jest zupełnie odwrotna zależ-
ność. Wchodzi się po to, żeby rozwój przyspieszyć.

Drugi argument, to o czym mówił długo Janusz Jankowiak, to jest 
oczywiście złudna swoboda dysponowania kursem walutowym, bo prze-
cież mamy płynny, jako symbol suwerenności kraju. U nas w debacie po-
litycznej złotówka stała się symbolem suwerenności, tak jakby Francja czy 
Holandia straciły swoją suwerenność poprzez uczestnictwo w strefie wa-
lutowej. Otóż jasna jest historia przypadków, kiedy dewaluacja po prostu 
zniechęcała do reform wewnętrznych. Tego używali Włosi. Bardzo często 
dokonywali dewaluacji, przez co wyręczali jakiekolwiek reformy struktu-
ralne. A interwencje prawdziwe rzadko się udają. Wielokrotnie Szwajca-
rzy chcieli osłabić swoją walutę i to średnio szło. Japończycy próbowali. 
Dawało to bardzo mizerne efekty, a to, co się stało w Anglii w przygodzie 
funta z Sorosem, powinno być dla wszystkich olbrzymim pouczeniem, 
jeśli chodzi o interwencję na rynkach walutowych. Jest to kolejny argu-
ment używany wbrew faktom, o którym mówił dr Ivan Štefanec, że ceny 
skoczą. Kiedyś skakały, był tzw. efekt cappuccino, ale przykład Słowacji, 
Łotwy i innych krajów świadczy o tym, że opanowano know-how, jak się 
przełączyć. Wyciągnięto wnioski z lekcji włoskiej czy może belgijskiej 
i w 12 krajach na 19 uczestniczących w unii walutowej inflacja spadła 
po przejściu na euro, czyli faktycznym efektem przełączenia było obniże-
nie inflacji, a nie wzrost cen. No i wreszcie argument najbardziej demago-
giczny, który Państwo możecie usłyszeć: proszę sobie wyobrazić emeryta, 
który bierze emeryturę 1000 zł i ile to będzie w euro? To będzie 200 euro, 
to przecież 4 razy mniej. To jest najbardziej demagogiczny z tych wszyst-
kich argumentów, ale on jest w polskim obiegu. Niezależnie, czy bierze się 
jakiś dystans w milach czy w kilometrach, to ciągle jest to ten sam dystans. 
To ciągle jest ta sama emerytura. Ale i ten argument jest w obiegu, dlatego 
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Polska w tej chwili dała się nastraszyć, wbrew faktom i rozumowi, i dlatego 
politycznie droga do euro niezmiernie się wydłuża.

Andrzej Godlewski
Bardzo dziękuję. Chciałem Pana posła dopytać o jedną rzecz, dlate-

go że Pan zaprezentował tutaj bardzo odważne tezy, ale jeśli na przykład 
na wiosnę, przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, będzie Pan 
miał spotkanie z wyborcami na Pomorzu, to czy Pan też tak powie, że euro 
ma same zalety? Tym bardziej że w tym Eurobarometrze, o którym już 
mówiliśmy, nie tylko w Polsce, ale na przykład w Szwecji, w Czechach, 
w Chorwacji, w Bułgarii, około 60 proc. obywateli uważa, że waluta na-
rodowa jest częścią ich tożsamości.

dr Janusz Lewandowski
Bo to im wbito do głowy. Jeżeli się uprawia tego typu propagandę, 

to osiada to w głowach. I jeżeli ja stanę wobec takiego problemu, to będę 
przede wszystkim starał się demaskować bzdury, które krążą w polskim 
obiegu publicznym w tej materii, zanim przejdzie się do racjonalnych 
argumentów. Racjonalne argumenty są trudne w dzisiejszej debacie w Pol-
sce. Janusz Jankowiak – tu siedzący – był sygnatariuszem listu do premie-
ra polskiego rządu, żeby na serio i merytorycznie rozmawiać o euro, ale 
to pozostało bez echa, bo krążą te stereotypy, krążą te „strachy na Lachy”, 
tak jak krążyły przed referendum akcesyjnym. Polskę straszono, że nas 
wykupią, że Polskę zaleje zachodnia żywność. Mamy gigantyczną nad-
wyżkę w obrotach żywnością, płodami polskiej ziemi. Ale znowu sączy 
się do głowy kolejną porcję strachów, tym razem związanych ze wspólną 
walutą, więc oczywiście naszym obowiązkiem jest demaskowanie wszyst-
kiego, co jest kłamstwem i bzdurą.

Janusz Jankowiak
My mamy jeszcze jeden obowiązek. Powinniśmy się starać usunąć 

tę największą przeszkodę przed wejściem Polski do strefy euro, jaką dzisiaj 
jest niespełnione kryterium legislacyjne. A to oznacza, że powinniśmy się 
starać zdobyć 67 proc. większość, żeby móc zmienić polską konstytucję. 
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I to nie znaczy, że natychmiast wejdziemy do strefy euro. To tylko usunie 
poważną przeszkodę i otworzy drogę do bardziej merytorycznej dyskusji. 
Starajmy się. 2/3 to dużo i nie tak dużo jednocześnie.

ks. Kazimierz Sowa
Nie chcę oczywiście wchodzić w zawiłości związane z kwestiami go-

spodarczymi, ale jeden z aspektów euro to oczywiście aspekt społeczny. 
On się wiąże niesamowicie z polityką i tutaj apel Janusza Jankowiaka, żeby 
się starać zdobyć te 2/3. Chciałbym zwrócić uwagę na taką rzecz. Otóż 
w Narodowym Banku Polskim przez lata i to za czasów prezesa Skrzypka, 
jak i prezesa Belki, funkcjonował specjalny departament, który zajmował 
się, nazwijmy to, promowaniem euro jako wspólnej waluty europejskiej. 
To był departament, który również posiadał bardzo duże środki finansowe 
i były one wydawane m.in. na różnego rodzaju konkursy, na promocje, 
czy też przekonywanie, zapoznawanie się, edukację finansową. Od szkół 
podstawowych, od gimnazjów, gdzie były organizowane różnego rodzaju 
akcje, aż po działania związane także z oddziaływaniem na środowiska 
dziennikarskie. Czyli mówiąc wprost, chodziło o przekonanie tych, któ-
rzy potem kształtują różnego rodzaju opinie o tym, czym jest euro i jakie 
ma znaczenie nie tylko gospodarcze, ale i społeczne. To, że czegoś takiego 
teraz w NBP nie ma, to już jest pewien sygnał, w którym kierunku idzie 
to przekonywanie i tutaj, Januszu, wydaje mi się, że Twój optymizm po-
winien być troszeczkę przytemperowany, że to będzie jednak bardzo duży 
problem z przekonaniem.

Żartowaliśmy tutaj z biskupem Piotrem Jareckim, że Kościół mógłby 
się troszeczkę przysłużyć promocji euro. W jaki sposób? Nie tylko w taki 
sposób, że w Watykanie monety euro są czymś normalnym i nie stanowią 
o utracie suwerenności Watykanu (to proszę oczywiście traktować jako 
żart), ale także, że jeśli wierny idzie na niedzielną Mszę i rzuca te przy-
słowiowe 2 zł, to wydaje się, że będzie mu bardzo głupio rzucić mniej niż 
1 euro – czyli już w tym przypadku jest 100 proc. zysku. Pozostaję dalej 
w konwencji żartu. Ale ponieważ, jak Państwo doskonale wiedzą, Kościół 
potrafi wykorzystywać pewne zjawiska społeczne, polityczne, a nawet go-
spodarcze do tego, żeby zinterpretować je trochę po swojemu, to kto wie, 
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może to jest jakaś droga do tego, żeby zbudować te 2/3, pod warunkiem, 
że oni będą jednak mieli pozytywny impact z mediów, z dyskusji publicz-
nej, a tu jest oczywiście pewien kłopot i powiedzmy sobie szczerze, ten 
kłopot chyba się będzie powiększał, a nie zmniejszał.

bp dr Piotr Jarecki
Proszę Państwa, odnośnie tacy, to myśmy się różnili, bo ksiądz Kazi-

mierz powiedział, no jak to, nie będzie wypadało wrzucić 1 euro, a ja mówię, 
że jeżeli ktoś zarobi 200 euro na miesiąc, to na pewno nie wrzuci 1 euro, tyl-
ko 50 centów być może wrzuci. Także to jest problem z tą tacą. Ja nie wiem, 
czy Kościół materialnie dobrze by na tym wyszedł, czy źle. Tyle dygresja.

Chciałem nawiązać do tego, co usłyszeliśmy, jeżeli dobrze zrozumia-
łem, szczególnie po przedłożeniu pana Janusza Lewandowskiego. Czy 
my mamy, choćby po tej dyskusji, jasną opinię, czy jesteśmy przekonani, 
że wprowadzenie euro, pod jakimi warunkami i ewentualnie kiedy będzie 
służyło, globalnie mówiąc, naszemu społeczeństwu? Bo z jednej strony 
pan Lewandowski mówił tak: jest to próba znalezienia zdrowego pienią-
dza niezależnego od polityki, a ciągle się przewija w dyskusji problem 
uzależnienia pieniądza od polityki, także euro. Czyli wprowadzenie euro 
nie doprowadziło do powstania zdrowego pieniądza nieuzależnionego 
od polityki. Następnie: wspólna waluta w wielu wypadkach nie dyscy-
plinuje, chociaż Pan powiedział o tym, że wprowadzono pewne nowe 
mechanizmy, które tę wspólną walutę zaczynają dyscyplinować. I trzecia 
sprawa: ramy polityczne spowodowane przez jednolitą walutę. Chodzi 
o uświadomienie, o przekonanie społeczeństwa. Pamiętam, było to już 
po studiach w Rzymie, jak ludzie mówili, że półtora raza czy dwa razy 
wszystko jest droższe. Jaki to był, Księże Biskupie, przelicznik, już nie 
pamiętam. 1 euro to było 10 000 lirów?

bp Rimantas Norvila
Przed wprowadzeniem euro 1 kg owoców kosztował w Rzymie 1000 

lirów. Na drugi dzień 1 euro to już było 2000. Jeśli się chce wprowadzić 
euro, trzeba tak jak na Litwie długofalowo rozłożyć te mechanizmy, które 
jakoś ochronią człowieka przed taką biedą w pewnym sensie przez pierw-
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sze lata, nie tylko przez pół roku, ale na dłuższy okres, tak żeby ludzie mieli 
komfort, że to euro nie zmieniło ich statusu socjalnego.

Jeszcze jedno chcę powiedzieć, chociaż myślę, że musimy upowszech-
nić to, co pan poseł Lewandowski powiedział: że na początku była taka 
rzeczywistość, natomiast później wprowadzono mechanizmy. Myślę, 
że w Polsce o tym się mówi za mało i wielu ludzi się boi po prostu. Na-
tomiast nie wiem, jakie są warunki finansowe deficytu itd., tak żeby Pol-
ska mogła do strefy euro wejść. Chodzi mi o jasność, przekonanie społe-
czeństwa. To muszą być też media, wejście do szkół, przekonanie ludzi, 
bo wszystko się zaczyna od głowy, i to zostało właśnie zlikwidowane.

dr Jan Olbrycht
Dopełniająco do kwestii polskiej, chciałem zwrócić się do wszystkich 

z pytaniem. Ale wpierw zacytuję Wolfganga Schäublego, cytowanego już 
zresztą. Minister Wolfgang Schäuble w pewnym momencie zaczął używać 
takiego języka, że członkostwo w Unii Europejskiej może być albo pełne, 
albo częściowe. Pełne – to jest bycie w strefie euro. Natomiast członkostwo 
częściowe – to jest niebycie w strefie euro. To pokazuje pewien kierunek 
myślenia. Innymi słowy, to, co ładnie zostało tutaj nazwane, że polityka 
jest teraz inclusive. Z perspektywy posła do Parlamentu Europejskiego po-
wiem, że ona nie jest inclusive, tylko po wyjściu Wielkiej Brytanii po pro-
stu już nie ma wyjścia. Teraz jest sytuacja, kiedy game is over, to znaczy pe-
wien etap się zakończył i albo chce się być razem, albo się chce być osobno.

Moje pytanie jest następujące: my wszyscy mówimy, że może być Eu-
ropa dwóch prędkości po wyjściu Brytyjczyków, więc czy w tej pierwszej 
prędkości będą wszystkie państwa strefy euro włącznie ze Słowacją i Li-
twą, czy będą w niej tylko silne państwa strefy euro, potem będzie druga 
prędkość – to pozostali ze strefy euro, a potem będzie trzecia prędkość, 
czyli my?

Andrzej Godlewski
Chciałem zaprotestować przeciwko tej debacie, która tutaj się toczy, 

dlatego, że ona jest jednostronna, niezbalansowana genderowo, płciowo 
i wiekowo, więc poproszę może głosy z sali – pań i młodzieży.
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Julia Pitera
Mnie dręczy jedno pytanie. Ponieważ my najwięcej mówimy o Unii 

Europejskiej jako o stowarzyszeniu państw dla rozwoju Europy. Mówimy 
najwięcej o kwestiach ekonomicznych, o perspektywach, które się otwie-
rają dla młodzieży itd. Ja od dłuższego czasu mam wewnętrzne przeko-
nanie, że o wiele za mało mówimy o Unii Europejskiej jako o wspólnocie 
państw dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dla mnie wartość uczestnic-
twa Polski w Unii Europejskiej to jest przede wszystkim zwykłe, fizyczne 
bezpieczeństwo i możliwość odcięcia się od prześladującego nas strachu 
przed wpływami Rosji. Dla mnie euro jest również elementem podstawo-
wym ostatecznego odcięcia się od wpływów rosyjskich. Czy mogłabym 
prosić o ustosunkowanie się do następującego zagadnienia: wpływ waluty 
euro i jednolitej waluty w Unii Europejskiej jako większej gwarancji bez-
pieczeństwa politycznego naszych państw.

Janusz Jankowiak
Księże Biskupie kochany, chciałem powiedzieć, że bez poparcia Ko-

ścioła pozyskanie przychylności opinii publicznej dla euro w Polsce może 
być trudne; więc jeśli księża będą mnożyć tego rodzaju wątpliwości, że coś 
kosztowało 1000 lirów, a potem kosztowało 2000 lirów, to tą narracją 
wpisujecie się dokładnie w to, o czym tu mówiliśmy. Czyli w emocje. 
A my byśmy chcieli, żeby dyskusja była merytoryczna, a nie emocjonal-
na. Dlatego bardzo proszę, żeby jeśli padają konkretne pytania o kryteria, 
o opłacalność, to jest to taka rozmowa, jaką lubię bardzo, i w takich kate-
goriach powinniśmy właściwie rozmawiać. Formalnie są pewne nominal-
ne kryteria konwergencji, które trzeba spełnić, żeby wejść. Ale to jest tylko 
formalność. Jest jeszcze coś takiego, co jest realną konwergencją. O tym 
tutaj też mówiliśmy.

Im proces realnej konwergencji jest bardziej zaawansowany, czyli im 
kraj jest na wyższym poziomie, tym mniej jest skłonności do tego, żeby 
wchodzić do strefy euro, bo po co. Ale w przypadku takiego kraju jak 
Polska, gdzie ta realna konwergencja jest jeszcze raczkująca, to wejście 
do strefy euro jest instrumentem przyspieszającym wzrost gospodarczy, 
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przyspieszającym konwergencję. I o tym trzeba mówić w kategoriach ana-
lizy cost-benefits.

Kazimierz Sowa powiedział tutaj: był departament NBP, było też stano-
wisko pełnomocnika rządu w Polsce ds. integracji ze strefą euro, obydwa 
zostały zlikwidowane. Te instytucje na szczeblu rządowym zajmowały się 
nie tyle propagandą, nie tyle rozpropagowywaniem członkostwa w stre-
fie euro, ile badaniami i analizami. I z tych analiz, których w tej chwili 
nie ma na szczeblu rządowym, które się skończyły wraz z likwidacją tych 
instytucji, jednoznacznie wynikało, że i w kategoriach merytorycznych 
przewaga korzyści nad kosztami była w przypadku Polski jednoznaczna. 
Nie było co do tego z punktu widzenia ekonomicznego żadnych wątpli-
wości. Zamiast podpisywać ten list do premiera Morawieckiego w sprawie 
euro, ja proponowałem, żeby na początek przywrócić w Polsce te dwie 
instytucje, które zostały zlikwidowane. To nic nie kosztuje w sensie nawet 
budżetowym, ale to by nas przywróciło z powrotem na merytoryczny po-
ziom dyskusji o euro w Polsce. Ale niestety, na razie jest jak jest.

Na Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie, mieliśmy w ubiegłym 
tygodniu możliwość rozmowy z Jyrkim Katainenem, fińskim członkiem 
Komisji Europejskiej, komisarzem do spraw pracy, wzrostu, inwestycji 
i konkurencyjności. Katainen powiedział bardzo wyraźnie, i to powinno 
trafić do Polaków, iż ten etap, w którym kraje z regionu Europy Środ-
kowo-Wschodniej były traktowane w kategoriach szczególnych w Eu-
ropie – is over. To się skończyło. Teraz jesteśmy traktowani na zasadach 
normalnych, jak wszystkie inne kraje. To znaczy, że nasi podatnicy mają 
pełne prawo pytać: dlaczego mamy dawać pieniądze z funduszy unijnych 
do kraju, który nie przestrzega podstawowych europejskich wartości? Dla-
czego? To pytanie po prostu nad nami w tej chwili cały czas wisi. I tego nic 
nie zmieni. Tego my nie możemy zadekretować. My musimy przestrzegać 
podstawowych europejskich wartości. To musi być kraj, w którym panują 
rządy prawa, w którym są niezawisłe instytucje, bo podatnicy Katainena 
i wielu innych krajów Unii mają prawo domagać się, żeby ich pieniądze 
były kierowane do kraju, który przestrzega podstawowych europejskich 
wartości.
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dr Ivan Štefanec
Podkreślę tutaj dwa fakty, które zresztą już zostały podkreślone, ale 

są to ważne rzeczy: przywództwo i pewien konsensus społeczny. To jest 
ważne dla tego procesu. Rozumiem, że w Polsce nie jest to łatwe do osią-
gnięcia, ale zacząć należy od edukowania ludzi, zadawania właściwych 
pytań, np. czemu w Polsce obywatele płacą wyższe stopy procentowe? 
To niesłuszne. Co więcej, płacą za wymianę waluty. I to jest nieproduk-
tywne. Jest wiele stanowisk, które po prostu są bezsensowne i te wysiłki 
można by przekierować gdzie indziej. Ludzi trzeba edukować, uczyć ich 
na różnych płaszczyznach, na różnych poziomach. Euro jest walutą jak 
najbardziej silniejszą, daje stabilność i lepiej chroni obywateli. Trzeba mó-
wić ludziom, że euro ochroni ich przychody, ich oszczędności lepiej niż 
dowolna inna waluta w Unii Europejskiej. Chodzi o to, żeby ludzie mieli 
poczucie bezpieczeństwa i żeby byli bezpieczni, kiedy przyjdzie kryzys. 
To jest bardzo ważna rzecz. Oni muszą wiedzieć, że nie stracą swoich 
oszczędności w bankach.

Rola banku centralnego – jest to bardzo ważna kwestia, zgadzam się 
z tym. Bank centralny musi się zaangażować, ale musi sam napędzać cały 
ten proces, ponieważ to bank centralny będzie też przekonywać banki 
komercyjne. Te banki komercyjne, przynajmniej na Słowacji, zanim wpro-
wadziliśmy euro, 30 proc. przychodów miały właśnie z wymiany walut, 
więc te banki komercyjne wcale się nie paliły do zmiany waluty, ponieważ 
one na tym zarabiały. 30 proc. ich dochodów – trudno było je przekonać, 
ale w końcu się udało. Wytłumaczyliśmy im, że to jest ważne z perspek-
tywy długofalowej. I właśnie przekonanie banków komercyjnych było 
najtrudniejsze, a zadanie to należało do banku centralnego. W każdym 
razie trzeba było je przekonać, że patrząc na to z dłuższej perspektywy, 
im się to opłaci, bo w perspektywie krótkofalowej oczywiście stracili, ale 
w perspektywie długofalowej naturalnie zarobią.

Kolejna rzecz, którą zrobił bank centralny – bardzo dobrze akurat u nas 
– to kwestia pewnej percepcji euro. Chodziło o to, żeby pokazać ludziom, 
że euro jest walutą lokalną. Macie walutę, każda moneta ma jakiś swój 
symbol narodowy. To znaczy inaczej: mamy awers i rewers, z jednej strony 
mamy znak wspólny, taki sam we wszystkich krajach, po drugiej stronie 
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można umieścić coś charakterystycznego dla danego kraju. I trzeba wy-
brać coś odpowiedniego. Przeprowadziliśmy konkurs, najbardziej udany, 
jaki się odbył kiedykolwiek na Słowacji. Ludzie wtedy mówili: „A nie, 
może jednak zrobimy to inaczej. Tutaj trzeba coś zmienić”. I naprawdę 
wygenerowało to bardzo dużo entuzjazmu w społeczeństwie. Mówimy 
tutaj o sytuacji, w której ta moneta stała się symbolem naszego kraju i te 
monety oczywiście są w obiegu w całej Europie. Ale to jest nasza waluta. 
Rola banku centralnego jest więc bardzo ważna.

Andrzej Godlewski
Mam pytanie do Pana Posła. Pan w zasadzie już po części na nie 

odpowiedział. Gdyby tak się zdarzyło, że polski rząd poprosiłby Pana, 
żeby Pan został polskim pełnomocnikiem do spraw wprowadzenia euro, 
to co by Pan zrobił, żeby poza Zakopanem także reszta kraju przyłączyła 
się do strefy euro?

dr Ivan Štefanec
Rzuciłbym Parlament Europejski i przyjechałbym do Polski natych-

miast, ponieważ lubię wyzwania i euro to jest dla mnie prawdziwa zachęta. 
Więc chętnie bym współpracował.

Kai Wynands
Dziękuję za to pytanie dotyczące suwerenności. Czemu mówimy 

o międzynarodowej roli euro? Ponieważ dotykamy kwestii suwerenności. 
Popatrzmy na sankcje nałożone przez Stany Zjednoczone jednostron-
nie na Iran. Co się stało? Musimy działać wspólnie. Oczywiście chodzi 
również o to, abyśmy nie narażali się na jakąś trudną sytuację, ale trzeba 
powiedzieć też, że państwa członkowskie muszą współpracować w swoich 
płatnościach, w swojej strukturze biznesowej. Popatrzmy na firmy ener-
getyczne. Czemu nasze firmy energetyczne płacą Rosji za gaz w dolarach? 
Teraz to jest dolar, ale to mogłaby być w przyszłości inna waluta. A więc 
chodzi o suwerenność.

Kolejna rzecz. Kwestia emocji. Czemu euro jest czymś koniecznym? 
Czemu jest kotwicą, która nas stabilizuje? Mamy mieć jedną walutę, je-
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den bank centralny, unię bankową i mówiąc szczerze, nie może tutaj być 
dwóch klas. Przed wprowadzeniem euro była też debata w Wielkiej Bryta-
nii, czy wprowadzić, czy nie. Mam takiego przyjaciela Brytyjczyka w Bruk-
seli, który zaprosił kolegów ze szkoły, sprowadził ich do Brukseli, no więc 
pijemy sobie piwo i rozmawiam właśnie z takim jednym kolegą kolegi, 
Brytyjczykiem, i on mówi: „Nie, nie, nie, funt! To w ogóle nie ma sensu”, 
no i wszystko tłumaczymy, i w końcu powiedzieliśmy tak: „A może na-
zwiemy to funtem? I wszędzie będą funty?”. I naprawdę spodobał mu się 
ten pomysł. I o to chodzi, kiedy mówimy o tożsamości i o tym, jak do tego 
podejść. To był człowiek, który bardzo silnie wspierał stronę, która chciała 
utrzymać Wielką Brytanię w Unii Europejskiej.

dr Janusz Lewandowski
Nie ma pieniądza doskonale niezależnego od polityki. Pieniądz euro 

jest najbardziej niezależny ze wszystkich emitowanych na kuli ziemskiej. 
Dlatego, że tak wąski jest mandat banku centralnego, inny niż federalnej 
rezerwy. Federalna rezerwa Stanów Zjednoczonych ma również cel: peł-
ne zatrudnienie, co oczywiście umożliwia politykom interweniowanie 
w politykę pieniężną Stanów Zjednoczonych. A tego nie ma we Frank-
furcie, chociaż Włoch jest prezydentem i, przepraszam za kolokwializm, 
ale Europejski Bank Centralny też trochę w czasie kryzysu i od 2015 roku 
„jedzie po bandzie”. Toczy się dyskusja, czy mieści się wewnątrz mandatu, 
i Mario Draghi jako prezydent ma wewnątrz swojego zarządu ludzi, którzy 
twierdzą, że wykracza poza mandat Europejskiego Banku Centralnego. 
To jeśli chodzi o najbardziej niezależny od polityków pieniądz, bo do-
skonałego nie ma.

Drugi problem, czy ta waluta daje dyscyplinę. Nie dawała, o czym 
mówiłem. Okazało się, że „jazda na gapę” jest możliwa, bo nagle kraje 
śródziemnomorskie zyskały taka samą wiarygodność jak Niemcy. No więc 
pompowano te oszczędności, ale to się skończyło. Unia potrafi wyciągać 
lekcje z tego kryzysu i uczy się również na własnych błędach, jakkolwiek 
żadna regulacja unijna nie zastąpi odpowiedzialnego rządzenia. Odpo-
wiedzialność za przyszłe pokolenia spoczywa przede wszystkim na rzą-
dzących w każdym kraju członkowskim.
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Jestem przekonany, że dla Polski, dla zamożności polskich rodzin, 
przełączenie się na euro byłoby korzystne, chociażby weźmy przykład 
nieszczęsnych kredytów frankowych. Euro daje daleko niższe oprocen-
towanie czy koszty kredytu hipotecznego, co potwierdza Ivan Štefanec. 
Ale tych korzyści rozmaitego kalibru dla polskich rodzin byłoby wie-
le, a dla biznesu taką korzyścią byłoby uniknięcie ryzyka walutowego. 
I oczywiście, należałoby to tak robić, żeby uniknąć błędów Włoch czy 
Belgii, czy paru innych krajów i do tego jest ta historia, ta pamięć wszyst-
kich błędów popełnionych przy przełączeniu jednej waluty na drugą. 
Mamy know-how, pokazała to Litwa czy Słowacja, że można się też uczyć 
na błędach.

Teraz odpowiem Janowi Olbrychtowi. Europa jest zbudowana na kilku 
kręgach. Jest euro, non-euro, jest Schengen, non-Schengen, kilka krajów 
uczestniczy w rozmaitych wzmocnionych tzw. enhanced cooperation, czyli 
w jakichś schematach wzmocnionej kooperacji, które nie są uniwersalne. 
Mogło być jednak znacznie gorzej, gdyby Europa z euro odjechała we-
dle Macrona, co się zapowiadało jako jego manifest programowy w roku 
2017, bo mielibyśmy nie tylko poważny budżet euro kosztem budżetu 
wspólnotowego, mielibyśmy ministra euro i być może, co było w pro-
gramie, mielibyśmy też oddzielny parlament euro, czyli albo drugą izbę 
parlamentu, albo drugi parlament euro. Tego nie będzie. Zyskaliśmy sporo 
czasu na ewentualne myślenie o euro w Polsce, bo tej prędkości tak nam 
odjeżdżającej, czego osobiście się bałem, nie będzie, z uwagi na różnice 
zdań wewnątrz samej tej strefy.

I wreszcie na szczęście Julia Pitera wprowadziła geopolitykę do debaty 
o euro, i czas, żeby ją wprowadzić, czyli wymiar bezpieczeństwa. W epoce 
Donalda Trumpa Europa musi wziąć większą odpowiedzialność za swo-
je własne bezpieczeństwo. To dotyczyć może unii obronnej, ale to także 
pokazuje siłę zbiorową wspólnoty. Przytoczę opowieść z czasów mojego 
„komisarzowania”, bo jest tu trafna. W momencie, kiedy były jeszcze ja-
kieś złudzenia wobec Putina, samolot czarterowy zawiózł 27 komisarzy 
z Brukseli na Kreml. W każdej sytuacji na Kremlu starano się rozma-
wiać z nami oddzielnie, bo inaczej by rozmawiano z Niemcem, inaczej 
by rozmawiano z Litwinem, a jeszcze inaczej z Polakiem. Myśmy nigdy 
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nie złamali solidarności wszystkich, którzy byli na pokładzie tego samo-
lotu, chociaż robiono rozmaite podchody, żeby nas rozdzielić. Dla mnie 
na zawsze będzie to lekcja tego, że trzeba korzystać również w wymiarze 
bezpieczeństwa z siły zbiorowej całej wspólnoty. I tym podsumowaniem 
serdecznie dziękuję za możliwość uczestniczenia w tej debacie.
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Debatę poprzedziła informacja z biura ministra Konrada 
Szymańskiego, sekretarza stanu ds. europejskich w MSZ 
RP o tym, że – mimo szeregu potwierdzeń ze strony zapro-
szonego i przekazanych mu znacznie wcześniej informacji 
na temat nieobecności przedstawiciela Stolicy Apostolskiej 
– minister nie weźmie udziału w konferencji:

Wobec odwołania udziału arcybiskupa Paula Galla-
ghera, sekretarza stanu ds. kontaktu z państwami, w pa-
nelu z udziałem ministra Szymańskiego, pan Minister nie 
może uczestniczyć w konferencji. Bardzo przeprasza i prosi 
o przedstawienie dokładnie tego uzasadnienia zebranym.

Z wyrazami szacunku
Joanna Guzy-Szatan,

Sekretariat Ministra Szymańskiego
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Jacques Santer
Szanowni Państwo. Cieszę się, że będę mógł mówić o Schengen, o stre-

fie stabilności i o zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Czym jest Unia 
Europejska i czym jest Schengen? Pięć państw członkowskich 14 czerwca 
1985 roku: państwa Beneluksu, Republika Federalna Niemiec i Francja 
podpisały pierwsze porozumienie. Dlaczego w Schengen? To przecież 
niewielka miejscowość, znana przede wszystkim z winnic. Wybrano 
to miejsce dlatego, że na środku rzeki Mozeli granice pięciu państw wła-
śnie w tym miejscu się stykają: Francji, Niemiec oraz trzech państw Be-
neluksu, które już wtedy były zjednoczone jako jedno terytorium. Jeżeli 
chodzi o porozumienie z Schengen, to pionierami były właśnie Francja 
i Niemcy.

17 czerwca 1984 roku przyjęto inicjatywę, której celem było umoż-
liwienie swobodnego przepływu osób. Porozumienie z Schengen wpro-
wadzono w życie dopiero 19 czerwca roku 1990, a zatem pięć lat póź-
niej, co pokazuje, jak długo trwały te uzgodnienia. Chodziło o ustalenie 
procedur dla wspólnej wizy, zniesienia granic oraz stworzenia systemu 
związanego z wymianą informacji SIS 1 (System Informacyjny Schen-
gen). Ustalono także zakres współpracy urzędów do spraw migracji. Te-
raz do Schengen należy 26 państw. Wszystkie państwa Unii Europejskiej 
za wyjątkiem Wielkiej Brytanii, Cypru, Bułgarii, Rumunii, Chorwacji, 
poza tym także Norwegia, Szwajcaria oraz Islandia jako państwa nie na-
leżące do Unii Europejskiej należą do strefy Schengen. Ważne, że dopiero 
w roku 1990 w wyniku traktatu amsterdamskiego porozumienie z Schen-
gen zostało przyjęte w poczet dokumentów Unii Europejskiej. Wcześniej 
był to dokument międzyrządowy, międzypaństwowy.

Jeżeli chodzi o wartości europejskie, bez wątpienia rynek wewnętrzny 
stanowi podstawową wartość Unii Europejskiej i jest częścią unii celnej, 
która gwarantuje swobodę przepływu kapitału i towarów. Dzięki temu nie 
ma też ceł na granicach państw członkowskich Unii Europejskiej. Na tej 
podstawie wprowadzono także cła wwozowe do Unii Europejskiej. Jest 
to jednolity obszar handlu, gdzie wszystkie towary mogą swobodnie prze-
pływać, niezależnie od tego, czy zostały wyprodukowane na terenie Unii 
Europejskiej czy poza jej terenem. Na przykład fiński telefon bez jakich-
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kolwiek opłat celnych czy kontroli celnych może zostać wysłany do Polski 
czy też Bułgarii. Ta unia celna chroni przed praniem pieniędzy, przed 
oszustwami podatkowymi, a także jest stosowana przy przeciwdziałaniu 
handlowi ludźmi, handlowi bronią oraz narkotykami. Stosowana jest rów-
nież w zakresie zwalczania oszustw. W sumie 16 proc. ogólnoświatowych 
importów, a zatem ponad 270 biliardów zgłoszeń celnych jest obsługiwa-
nych przez unię celną.

Wspomniałem o unii celnej dlatego, że wydaje mi się, że nie przypisuje 
jej się wystarczającej wartości, a Unia Europejska, unia wartości, jest ściśle 
związana z wizją Churchilla o Stanach Zjednoczonych Europy. Bo to wła-
śnie Churchill w swoim przemówieniu w Zurychu w roku 1946, a zatem 
zaledwie rok po zakończeniu II wojny światowej, jako pierwszy europejski 
mąż stanu o tym wspomniał. Jest to oczywiście nauka płynąca z II wojny 
światowej. Nigdy więcej wojny, nigdy więcej morderczych konfliktów. Ko-
nieczność stworzenia wspólnego katalogu wartości od samego początku 
była definiowana właśnie w taki sposób. Churchill przypomniał o tym, 
o czym mówił prezydent Roosevelt w roku 1941, a mianowicie o swo-
bodzie wypowiedzi, o swobodzie do wyznania oraz wolności od życia 
w biedzie i strachu. To Europejczycy podchwycili te wartości, tworząc 
cztery podstawowe swobody rynku wewnętrznego, a następnie rozszerza-
jąc je w postaci Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Mamy swobodę przepływu kapitału, towarów i usług, co wiąże się tak-
że ze swobodą przepływu pracowników. To z kolei tworzy całość, wiąże 
się i pozwala na realizację idei, która legła u podstaw utworzenia Unii 
Europejskiej. Przy znoszeniu przeszkód w prowadzeniu handlu uzna-
wanie wzajemnego przepływu towarów jest kluczowe. W swoim wyroku 
Europejski Trybunał Sprawiedliwości podkreślił zasadę bezpośredniego 
stosowania zasady swobody przepływów w prawie krajowym. A zatem 
w ramach Unii Europejskiej to mieszkańcy Europy, obywatele Europy 
mają możliwość dowolnego osiedlania się na terenie Unii Europejskiej. 
W wyniku porozumienia z Schengen stworzono wspólną strefę z wyłą-
czeniem oczywiście tych państw, o których wspomniałem, pozwalającą 
na przekraczanie granicy bez kontroli. Na razie wyłączone z tego są Bułga-
ria, Rumunia, Cypr i Chorwacja. Poza tym także obywatele Unii Europej-
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skiej mają możliwość realizacji swoich praw podstawowych we wszystkich 
państwach członkowskich. Na tej podstawie tworzony jest wspólny system 
wymiaru sprawiedliwości. W roku 1992 utworzono pojęcie obywatelstwa 
europejskiego i w roku 1990 pod kierownictwem Romana Herzoga, byłe-
go prezydenta RFN, wypracowano Kartę Praw Podstawowych, która wraz 
z uchwaleniem traktatu lizbońskiego otrzymała pełny zakres stosowania 
i została w pełni włączona do prawodawstwa europejskiego.

I tak, dzięki dobrowolnemu zobowiązaniu wszystkich państw człon-
kowskich, stworzono prawo ponadnarodowe, prawo, które dzięki orzecz-
nictwu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ma pełną moc wiążącą 
we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Taka pozycja 
prawa europejskiego doprowadziła i przyczyniła się do integracji Unii 
Europejskiej.

W Karcie Praw Podstawowych zapisane są wszystkie osobiste, cywilne, 
polityczne, gospodarcze i społeczne prawa. One wynikają także z oby-
watelstwa europejskiego. Jeżeli Państwo podróżują po Unii Europejskiej, 
to mają Państwo nieograniczony dostęp do systemów prawnych, do sys-
temów wymiaru sprawiedliwości. Oznacza to, że kryminaliści nie mogą 
poprzez przekroczenie granicy uciec przed wymiarem sprawiedliwości. 
Współpraca w tym zakresie jest istotna. Oznacza też, że orzecznictwo 
sądów oraz wyroki sądów muszą być uznawane w całej Unii Europejskiej. 
To ma kolosalne znaczenie dla spraw cywilnych, takich jak rozwody, gdzie 
decyduje się o kwestiach dotyczących władzy rodzicielskiej, podziału ma-
jątku itd. Aby zwalczać przestępstwa takie jak korupcja, handel narkoty-
kami i terroryzm, Unia Europejska utworzyła europejską sieć wymiaru 
sprawiedliwości.

Przejdę teraz do trzeciego punktu – polityki w zakresie azylu i mi-
gracji. Dzięki wspólnym normom minimalnym oraz procedurom dla 
osób starających się o status uchodźcy, azyl, gwarantuje się, że narodowe 
systemy w tym zakresie będą stosowane w podobny sposób. I tak na przy-
kład zostało uregulowane, gdzie i w jaki sposób opracowywane są wnio-
ski o przyznanie azylu. Jakie przepisy obowiązują, jaki status mają osoby 
starające się o status uchodźcy i jakie kompetencje mają poszczególne 
państwa. Celem jest stworzenie wspólnej polityki migracyjnej, aby wy-
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korzystywać możliwości, które pozwalają na legalną migrację. A z dru-
giej strony mają umożliwiać zwalczanie tych problemów, które wynika-
ją z nielegalnej migracji. Interesy wszystkich państw powinny być tutaj 
uwzględniane. To prawo powinno także przyczynić się do integracji osób 
pochodzących z innych państw niż państwa członkowskie Unii Euro-
pejskiej. Jeżeli chodzi o kontrolę na granicy przy wjeździe na teren Unii 
Europejskiej, stanowi ona punkt wyjścia dla swobody przepływu osób 
w ramach Unii Europejskiej. Państwa Unii Europejskiej pracują wspól-
nie nad zwiększeniem bezpieczeństwa poprzez podnoszenie standardów 
kontroli na granicach zewnętrznych. Równocześnie legalny wjazd do Unii 
Europejskiej ma być ułatwiany. W tym zakresie Agencja Frontex odpowia-
da za realizację tych zadań, a jeżeli chodzi o personel Frontexu, to liczba 
osób zatrudnionych w ostatnim czasie znacząco wzrosła.

Chciałbym zacytować dwóch polityków, których z całą pewnością zna-
cie. Ci politycy komentują Schengen od strony politycznej. Chciałem Pań-
stwu przedstawić podstawowe zasady w sposób obiektywny oraz zmiany, 
jakie zachodziły na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, od pierwszego 
porozumienia, od unii celnej aż do realizacji zasady swobody przepły-
wu kapitału, usług, pracy, mieszkańców. Największym osiągnięciem jest 
60–70 lat pokoju na kontynencie europejskim. Jean-Claude Juncker, który 
jest także jednym z moich następców, jeśli chodzi o stanowisko premiera 
rządu luksemburskiego, powiedział: „Wola do kompromisu oraz prze-
wodnictwo w kwestiach migracyjnych są jak najbardziej potrzebne. Udało 
nam się posunąć do przodu wiele propozycji, które w zakresie polityki mi-
gracyjnej zostały przedłożone przez Komisję Europejską. W ostatnim cza-
sie udało się także zmniejszyć napływ uchodźców, zarówno we wschodniej 
części basenu Morza Śródziemnego, jak i w środkowej części. W roku 
2015 udało nam się uratować ponad 690 tysięcy osób na pełnym morzu”.

Niemniej jednak państwa członkowskie nie zachowały równowagi 
między odpowiedzialnością w zakresie własnego terytorium a wzajemną 
solidarnością. I ta wzajemna solidarność powinna być brana pod uwagę, 
jeżeli chcemy utrzymać obszar Schengen bez granic wewnętrznych. Je-
an-Claude Juncker powiedział: „Zawsze byłem, jestem i będę przeciwny 
granicom wewnętrznym. Wszędzie tam, gdzie odtworzono granice we-
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wnętrzne, powinno się je znieść. Gdyby zostały one utrzymane, to jest 
to nie do zaakceptowania krok w tył, jeżeli chodzi o byt i rozwój Unii 
Europejskiej”.

Potrzebujemy także więcej solidarności, dlatego że musimy być bar-
dziej efektywni w działaniu. I to dotyczy również tej sytuacji, gdzie mu-
simy stworzyć ochronę przeciwko różnego rodzaju katastrofom natural-
nym. Jeżeli dochodzi do pożaru w którejś części Europy, to jest to pożar 
na terenie całej Unii Europejskiej.

Wróćmy jeszcze do słów Junckera dotyczących kwestii migracyjnej. 
Komisja przedstawia propozycje w zakresie poprawy zewnętrznych gra-
nic Unii Europejskiej, również na morzu. Dlaczego proponujemy, aby 
zwiększyć liczbę funkcjonariuszy straży granicznej, która finansowana 
jest ze środków europejskich? Do roku 2020 ta liczba ma zwiększyć się 
do 10 000 funkcjonariuszy. Poza tym proponujemy rozbudowę agencji ds. 
migracji. Państwa członkowskie potrzebują większego wsparcia ze strony 
Europy przy opracowywaniu wniosków o status uchodźcy. Musi to być 
zgodne z konwencją genewską. Dlatego też przedkładamy propozycję 
mającą umożliwić, ułatwić i przyspieszyć odsyłanie osób, które nielegalnie 
przybyły do Unii Europejskiej. Kierując te słowa do Parlamentu Euro-
pejskiego Jean-Claude Juncker apelował o to, aby otworzyć możliwości 
legalnego napływu migrantów do Unii Europejskiej, ponieważ potrze-
bujemy wykwalifikowanej siły roboczej i dlatego też Komisja Europejska 
przedkłada niniejsza propozycję.

Na zakończenie chciałbym jeszcze przytoczyć oświadczenie Donalda 
Tuska, czyli polityka doskonale znanego w Polsce. Cytuję to, co powiedział 
w czerwcu br.: „Nie mam wątpliwości co do tego, że ludzie w Europie 
oczekują od nas, byśmy pokazali zdecydowanie w naszych działaniach, 
że powinniśmy im dać poczucie bezpieczeństwa i porządku. Obywatele 
Unii Europejskiej mają takie potrzeby nie dlatego, że popadają w izolację 
wewnątrzeuropejską, tylko potrzebują przewodnictwa politycznego, któ-
re jest w stanie przeforsować stosowanie prawa, a jednocześnie chronić 
terytorium Unii Europejskiej. I tak naprawdę taka jest najważniejsza po-
trzeba i taki jest obowiązek poszczególnych państw członkowskich. Unia 
Europejska oraz nasze tradycyjne systemy demokratyczne nie są jeszcze 
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w stanie efektywnie bronić granic zewnętrznych. I to jest argument, który 
pojawia się u liderów wielu ruchów politycznych, którzy stawiają rady-
kalne tezy i starają się także odpowiadać w ten sposób na potrzeby. Chcą 
w ten sposób zwiększyć swoje poparcie, często popadając w populizm 
i autorytaryzm. Musimy się temu przeciwstawić, mamy takie zobowiąza-
nie polityczne wobec naszych obywateli”.

dr hab. Katarzyna Pisarska
Panie i Panowie, bardzo dziękuję, że są Państwo z nami. Kiedy z orga-

nizatorami rozmawialiśmy na temat tego panelu, istniała obawa, że nasza 
dzisiejsza dyskusja może być zbyt techniczna. Ja ze swej strony mówię, 
że to nie jest tak naprawdę kwestia techniczna. Strefa Schengen nie jest 
sprawą abstrakcyjną, techniczną. Jest w tej chwili sprawą bardzo politycz-
ną. Jest to temat, który również jest w centrum integracji europejskiej. 
Nie chodzi tylko o swobodę poruszania się osób. Bez Schengen pewnie 
przetrwałaby ta swoboda, ale tak naprawdę bardziej chodzi tutaj o samą 
koncepcję Europy jako otwartej przestrzeni, również jako polityki sukcesu 
dla nas wszystkich.

Chciałabym zacząć od otwartego pytania do wszystkich panelistów, 
może poproszę na początek panie, bo Pan Przewodniczący już miał okazję 
wypowiedzenia się. Gdzie jesteśmy dzisiaj, drogie Panie? Co sądzą Panie 
na temat Schengen i obecnej sytuacji?

Mamy lub mieliśmy ostatnio bardzo duży kryzys migracyjny, który na-
ruszył zaufanie do systemu i doprowadził do fali populizmu zalewającego 
niektóre z naszych krajów. Gdzie znajdujemy się w tej chwili i czy Panie 
obawiają się obecnej sytuacji? Czy jest ona zła z Pań punktu widzenia, czy 
też poradzimy sobie z nią? Czy w przyszłości potrzebna jest nam większa 
otwartość, czy większe zamknięcie? Może najpierw głos Parlamentu Eu-
ropejskiego i Chorwacji.

Željana Zovko
Pracuję między innymi w Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu 

Europejskiego i będę wypowiadać się raczej z tego punktu widzenia, jak 
również z punktu widzenia mojego kraju, Chorwacji. Jednym z naszych 
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głównych celów oprócz przystąpienia do strefy euro jest jak najszybsze 
przyłączenie się do strefy Schengen razem z Rumunią i Bułgarią. Staramy 
się naturalnie spełnić wszystkie kryteria, które są potrzebne do tego, aby 
przystąpić do strefy Schengen. Liczymy na to, że w roku 2019, przed przy-
jęciem prezydencji Rady w roku 2020, Chorwacja wejdzie do strefy Schen-
gen. Jest to dla nas przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa naszego kraju.

W roku 2015 w kontekście kryzysu migracyjnego wielu migrantów 
wjechało do Chorwacji, przekraczając naszą wschodnią granicę z Serbią. 
Najwięcej osób dotarło do nas z Turcji, również częściowo przez Węgry. 
Zdaliśmy sobie wtedy sprawę, że kwestia bezpieczeństwa jest chyba naj-
ważniejsza. Ale wiemy, że to również był ważny temat z punktu widzenia 
Parlamentu Europejskiego, bo chyba wtedy po raz pierwszy wszyscy zdali 
sobie sprawę z tego, że pojedyncze kraje nie są w stanie rozwiązać tego 
problemu. Istnieje problem np. odpowiedniej wymiany danych na temat 
migrantów. Mieliśmy ataki terrorystyczne, wielu terrorystów przejeżdżało 
z kraju do kraju. Trudno było śledzić, co z nimi się dzieje, tak że myślę, 
że zdaliśmy sobie wszyscy sprawę z tego, że system trzeba poprawić. Wiem, 
że system został poprawiony, Parlament Europejski ze swej strony również 
odgrywał tutaj ważną, właściwą sobie rolę. Chodzi o zmiany w systemie 
Schengen, o narzędzia wymiany informacji i wszystkie działania, które 
wcześniej powinny były być podjęte, a nie były, ale dopiero po tym kry-
zysie wiele z nich szczęśliwie zostało zrealizowanych. Nikt nie oczekiwał 
wcześniej aż takiego kryzysu, jak ten, który wystąpił w 2015 roku.

System Schengen, poza kwestią bezpieczeństwa to system, który stano-
wi najważniejszą treść, samo serce integracji europejskiej. Ojciec Święty 
Jan Paweł II mówił przecież o tym, że młode pokolenie już nie rozumie, 
na czym polega osiągnięcie tego wolnego przepływu osób i pozostałe swo-
body, bo dla nich to jest oczywista część ich świata. Trudno im wyobrazić 
sobie, czym są granice. Myślę, że powinniśmy zrobić wszystko, co w naszej 
mocy, aby nie doprowadzić do powstania na nowo tych granic. To jest 
sytuacja, w której się znajdujemy i ten swobodny przepływ dotyczy nie 
tylko towarów, ale również idei, myśli, sztuki. O tym musimy pamiętać, 
teraz w obliczu brexitu i dyskusji na temat tego, jak ma wyglądać granica 
między Wielką Brytanią, Północną Irlandią a pozostałą częścią Unii Eu-
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ropejskiej. To jest trudna dyskusja, jak wiemy, to odtwarzanie granic jest 
dużym problemem, a dla wielu dzisiaj oczywiste jest to, że tych granic 
wewnętrznych nie ma. Ze swej strony podkreślam, że Schengen to kwestia 
bezpieczeństwa, ale nie tylko. To również te wszystkie sprawy, które leżą 
w sercu samej idei integracji europejskiej. Z mojej perspektywy mogę do-
dać na koniec, że wspólnie powinniśmy chronić nasze granice zewnętrz-
ne. Nikt sam nie jest w stanie tego zrobić. Nie da się odciąć od świata 
zewnętrznego.

dr hab. Katarzyna Pisarska
Musimy działać wspólnie. Mamy wspólne wartości i musimy natu-

ralnie bronić tych najważniejszych wartości, które nas jednoczą. Pamię-
tajmy również o solidarności. Ja sama, podróżując w Afryce, widziałam 
wiele problemów – musimy przygotowywać się również do pomocy tym 
krajom. Później zapytam: jak to zrobić? Jak to zrobić w praktyce, jak się 
bronić, jak chronić nasze wspólne wartości? Wcześniej jednak oddam głos 
pani Ionowej, naszemu gościowi z Rady Najwyższej Ukrainy. Nasi sąsie-
dzi często postrzegają Schengen jako pewne marzenie, które się spełniło. 
Wiemy, że w tej chwili Ukraińcom łatwiej jest podróżować, od 1 lipca 
zeszłego roku są udogodnienia wizowe. Coraz więcej Ukraińców wjeżdża 
na terytorium Unii Europejskiej. Jak to wygląda z perspektywy Kijowa? 
Czy warto walczyć o Schengen? Jak to wygląda z zewnątrz? Czy warto 
przystąpić do Schengen? Jak Pani sądzi?

Marija Mykołajiwna Ionowa
Tak, rzeczywiście, ma Pani rację. Myślę, że chodzi nie tylko o kwestie 

bezpieczeństwa, ale z naszego punktu widzenia jest to prawdziwa inspi-
racja, coś, co nas zachęca do zmian w przyszłości. Naturalnie nie chodzi 
tylko o turystykę. Wcześniej, w poprzednim panelu prelegenci mówili 
o pewnych fundamentach Unii Europejskiej, o pewnych wartościach i te-
raz reżim bezwizowy dla Ukrainy jest z naszej perspektywy czymś bardzo 
ważnym, czymś, co podkreśla nasze wspólne wartości i naturalnie widzę, 
że paszport ukraiński z punktu widzenia praktycznego dla naszych miesz-
kańców zwiększył swoją wartość. Dzięki temu paszportowi mobilność 
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w Europie stała się jeszcze większa i ci wszyscy, którzy skorzystali z oka-
zji wjechania na terytorium Unii Europejskiej z paszportem ukraińskim 
dostrzegają wielką wartość Schengen. Nie chodzi tylko o zmianę mental-
ności, choć to również bardzo ważne, bo następuje zmiana mentalności 
Ukraińców z mentalności sowieckiej. Chcemy być jak najbardziej euro-
pejscy i ta możliwość swobodnego poruszania się naturalnie bardzo nam 
pomaga. Z mojego własnego doświadczenia, i nie tylko, mogę powiedzieć, 
że podróżowanie, odwiedzanie krajów europejskich również w kontekście 
konfliktu z Rosją na wschodzie Ukrainy jest bardzo ważne. Widzimy wiel-
kie zmiany, jakie zachodzą na Ukrainie, i w tym momencie ludzie mają 
wiele nowych szans. Są programy wymian, średnie przedsiębiorstwa z tego 
korzystają. W związku z czym ludzie inaczej myślą, nie boją się już tak 
bardzo. Chodzi tu o wolność w różnym rozumieniu tego słowa.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, o jakieś zagrożenia, wyzwania, które 
przed nam stoją, chcielibyśmy, aby Ukraina była partnerem godnym za-
ufania, na którym można polegać. Mamy taką listę zobowiązań, jest ich 
bodaj 144, większość już wypełniliśmy, zajęło nam to dwa lata, a więc cho-
dzi o pewne możliwości, o tworzenie sprawnych instytucji. Tak to wyglą-
da z perspektywy polityków. Oczywiście trudno to wytłumaczyć samym 
Ukraińcom, ponieważ oni chcieliby wszystko widzieć na własne oczy, 
żeby to było namacalne. To nie jest tylko kwestia inspiracji. Jeśli chodzi 
o sprawę bezpieczeństwa, w tym momencie to jest bardzo duże wyzwanie, 
ponieważ mamy bardzo długi odcinek granicy ukraińsko-rosyjskiej, która 
jest granicą otwartą, więc mamy do czynienia z pewnymi zagrożeniami. 
Pamiętamy, że Komisja i Parlament o tym rozmawiały, o pewnego rodzaju 
zagrożeniu, które moglibyśmy stanowić, ale tutaj specjalnie nie zawini-
liśmy w tym sensie, że nie stanowimy jakiegoś zagrożenia. Dziękujemy 
partnerom europejskim za pokładane w nas zaufanie i chcemy pomóc 
naszym obywatelom, równocześnie korzystając ze wsparcia wspólnoty 
międzynarodowej. Teraz kilka liczb, jeśli można. Chodzi o Unię Europej-
ską, o pewnego rodzaju inspirację. Tutaj nastąpiły pewne zmiany, ponie-
waż mówię teraz o wsparciu dla integracji. 80 proc. Ukraińców oczekuje, 
że członkostwo zapewni im pewne wolności i prawa. Ale nie chodzi tyl-
ko o bezpośrednie korzyści finansowe, to naprawdę bardzo duża rzecz. 
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To dosyć wyjątkowa sytuacja, zwłaszcza że w samej Unii Europejskiej 
narastają radykalizmy, nacjonalizmy. Ale skąd się to bierze? Wiemy, kto 
chce podzielić Unię Europejską i jacy są ci globalni gracze, którzy za tym 
stoją. 70 proc. Ukraińców wierzy, że będzie w stanie przezwyciężyć pewne 
trudności i zagrożenia. 62 proc. jest w stanie walczyć o pewne podsta-
wowe kwestie. Chyba tylko Finlandia nas tutaj przebija. Z perspektywy 
Ukraińców język nie ma znaczenia. Popatrzmy na nasze siły zbrojne. Zde-
cydowana większość żołnierzy mówi po rosyjsku i to nie stanowi żadnego 
problemu. Nie jesteśmy przeciwnikami Rosji. Jesteśmy zwolennikami 
Ukrainy i naszym przyjaciołom chcemy pokazać, że nie jesteśmy strefą 
buforową. Jesteśmy krajem wschodnioeuropejskim. Walczymy o nasz 
dobrobyt i dobrobyt europejski również. I oczywiście, idziemy małymi 
kroczkami, ale cały czas posuwamy się naprzód, nie zatrzymujemy się.

Jeśli chodzi o ruch bezwizowy, to wielki zaszczyt, że jesteśmy w stanie 
w ten sposób podróżować i odczuwamy to pewnego rodzaju zaufanie, 
które w nas w tym momencie się pokłada.

dr hab. Katarzyna Pisarska
Dziękuję, że Pani przypomniała nam o dwóch rzeczach. Po pierwsze, 

Schengen to pewnego rodzaju staranie, ponieważ są kraje, które chciałyby 
przyłączyć się do strefy Schengen. Kolejna kwestia: rok po zniesieniu ru-
chu wizowego, a pamiętajmy, że są te wszystkie obawy, Donbas itd., okaza-
ło się, że mimo wszystko cały ten projekt skończył się sukcesem. Schengen 
na dobrą sprawę jest czymś, co eksportuje stabilność na Ukrainę.

Teraz przejdźmy do trudniejszych pytań. Znamy fakty, ale pozwólmy 
sobie na odrobinę autorefleksji. Wróćmy na chwilę do roku 2015. Kryzys 
po kryzysie, kryzys strefy euro właśnie się kończy, zaczynają się dyskusje 
polityczne i nagle pojawia się kryzys migracyjny. Większość tego nie prze-
widziała, było to nieoczekiwane; może niektórzy eksperci się tego spodzie-
wali, ale było ich niewielu. Pytanie: co zrobiliśmy wtedy nie tak? Czemu 
dzisiaj jest to jedna z najważniejszych kwestii omawianych w Unii Euro-
pejskiej i jest to problem, który na dobrą sprawę przyczynił się do brexitu? 
Panie Przewodniczący: co poszło nie tak, innymi słowy: co powinniśmy 
byli podówczas zrobić inaczej?
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Jacques Santer
Jeśli chodzi o migrację i kryzys migracyjny, on już trwał od jakiegoś 

czasu. Komisja bodaj w roku 2015 przedstawiała różne propozycje w tym 
zakresie, ale one nie zostały przełożone na język prawa. Pamiętajmy jed-
nakże równocześnie o rzeczy następującej: mamy różnego typu problemy, 
wyzwania, które stoją przed Europą, a więc ten kryzys migracyjny jeszcze 
potrwa. Mamy kilkadziesiąt milionów potencjalnych migrantów. Przyby-
wają do nas nie tylko z Bliskiego Wschodu, ale również z Afryki. Dzisiaj 
rano ktoś powiedział: ci ludzie chcieliby stać się członkami Unii Euro-
pejskiej, ponieważ dla nich Unia Europejska to swego rodzaju raj. Oni 
chcą uczestniczyć w tym wszystkim. A z drugiej strony, jak to wygląda? 
Popatrzmy: mamy migrantów, którzy mogliby zostać we własnych kra-
jach, po to aby budować własną ojczyznę. Spójrzmy na Afrykę: tam wiele 
państw gospodarczo bardzo dobrze sobie radzi. Oczywiście pytanie, czy 
otrzymują wystarczające wsparcie. A więc mamy migrantów i nie dziwmy 
się, że przybywają tutaj, do Europy. Oczywiście teoretycznie moglibyśmy 
przyjąć wszystkich, ale to jest niemożliwe. Pamiętajmy o tym, że mamy 
też migrację wewnętrzną.

Kilka dni temu mówiono o Nigerii. Tam na dobrą sprawę mają poważ-
ny kryzys, ponieważ wszyscy lekarze wyjechali. Została garstka. A przecież 
Nigeria jest krajem afrykańskim, to prawda, ale naprawdę gospodarczo 
bardzo dobrze sobie radzi. Musimy być otwarci i zwracać uwagę na różne 
fronty. Nie możemy skupiać się tylko na swoim podwórku. Zresztą, jak 
powiedział Juncker, chodzi o solidarność wewnętrzną w stosunku do in-
nych państw członkowskich.

W pewnym momencie, w roku 2015, pojawił się kryzys migracyj-
ny. Była to prawdziwa rewolucja, dwa miliony ludzi. Było ich widać 
na drogach, powstawały materiały telewizyjne na ten temat. Potem sama 
Komisja Europejska zaproponowała pewne porozumienie. Chodziło 
o porozumienie z państwami członkowskimi. Jednakże nie wszystkie 
państwa członkowskie były zachwycone i podążyły drogą zasugerowaną 
przez Komisję. Zresztą sam to w jakimś sensie rozumiem, ponieważ te 
państwa miały swoje powody, aby zachowywać się tak, a nie inaczej. 
Państwa muszą przecież chronić swoich obywateli i to jest pierwszy cel 
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wspólnego rynku, strefy Schengen – ochrona naszych obywateli. Cho-
dzi również o reformy sądownicze, które są ważne w tym względzie. 
Ale musimy też zamanifestować pewnego rodzaju naszą solidarność 
z migrantami. Ci ludzie szukają azylu, składają wnioski o azyl w róż-
nych krajach. Wracając do solidarności, czasem tej solidarności po pro-
stu brakuje. Przyczyny są dość oczywiste, zarówno emocjonalne, jak 
i praktyczne. Musimy migrantów przyjąć. Jeżeli tak zrobimy, to do tego 
będzie potrzebna pewna infrastruktura. To uprości nasze zadanie, ale 
potem musimy pracować, aby tych ludzi zintegrować z naszym spo-
łeczeństwem. To jest dużo trudniejsze zadanie. Nasze społeczeństwa 
muszą mieć różnego rodzaju możliwości, tak aby ci migranci mogli się 
zintegrować, aby dzieci mogły chodzić do szkół. To wszystko nie jest ta-
kie proste. I rzeczywiście Komisja przedstawiła pewne propozycje, w tym 
zakresie były to również propozycje natury finansowej, ale to nie jest 
najważniejszy problem. Pamiętajmy: kryzys migracyjny potrwa jeszcze 
bardzo długo. Mówimy tutaj o pokoleniach. Moje dzieci, moje wnuki 
jeszcze będą cierpiały w wyniku tego kryzysu. Naszym obowiązkiem jest 
więc zrobić to, co możliwe, po to aby tych ludzi zintegrować z naszym 
społeczeństwem. Najpierw jednak musimy ich przyjąć w sensie praw-
nym. Musimy się zorganizować. Tutaj jest dodatkowo kwestia imigracji 
nielegalnej. To wszystko jest bardzo złożona kwestia, jednak powinniśmy 
się tym zająć i to rzeczywiście zrobić.

Przed nami, chrześcijańskimi politykami, stoi pewnego rodzaju zakres 
odpowiedzialności. To są ludzie, wobec których mamy pewien obowiązek. 
Została tu wspomniana Karta Praw Podstawowych. Musimy ją wdrażać. 
A więc to nie może być tylko martwy dokument, on musi żyć. Pamiętajmy 
o tym, że historia pokazuje nam, jak długo trwało wprowadzenie w życie 
porozumienia z Schengen. Do Lizbony było, jeśli się nie mylę, 15 lat. 
A popatrzmy na wszystkie inne państwa, które aspirują do członkostwa 
w porozumieniu Schengen, które chcą wziąć na siebie pewne zobowiąza-
nia. Te państwa muszą pamiętać, że to są pewnego rodzaju rzeczy trudne. 
Mamy do czynienia z korupcją, którą trzeba zwalczyć, z przestępcami, 
z terrorystami, a więc innymi słowy, jeszcze długa droga przed nami.
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dr hab. Katarzyna Pisarska
Panie Przewodniczący, bardzo dziękuję. I teraz drugie pytanie, nawią-

zujące do Pańskiej wypowiedzi, bardzo krótkie: gdyby Pan miał cofnąć się 
w czasie, do roku 2015, gdyby Pan był w sytuacji, w której znajdowała się 
Angela Merkel, czy Pan podjąłby tę samą decyzję, aby podówczas otwo-
rzyć granice?

Jacques Santer
Sądzę, że miała swoje powody, dla których tak postąpiła. Wówczas 

ją wspierałem w tej decyzji. Być może bardziej na płaszczyźnie emocjo-
nalnej, jako polityk chrześcijański ją w tym wspierałem. Pamiętajmy, 
że musimy też pomagać Niemcom. To właśnie Niemcy przyjęli na siebie 
największy ciężar. Oni przyjęli większość migrantów. Oczywiście Szwecja 
również przyjęła dość sporo, moja ojczyzna, kraj niewielki, też proporcjo-
nalnie przyjęła ich bardzo dużo, ale wspieram tę decyzję. Mówimy o pew-
nego rodzaju obowiązku, który na nas spoczywa, tych ludzi trzeba potem 
wspierać, trzeba ich zintegrować ze społeczeństwem. Sytuacja, w której 
przychodzi do nas ktoś inny, obcy, jest trudna. Popatrzmy nawet, jak 
to wygląda w telewizji, tak na co dzień. Pojawiają się te wszystkie postaci, 
mamy materiał telewizyjny, który pokazuje ludzi na tratwach, na morzu, 
ludzi głodujących, a więc bardzo trudno oczywiście z tym wszystkim sobie 
poradzić.

dr hab. Katarzyna Pisarska
Bardzo dziękuję, że Pan podkreślił wagę solidarności. Jest to kluczo-

we, jeśli chodzi o Schengen. Wróćmy do gościa z Chorwacji. Chorwacja 
znajdowała się w środku tego wszystkiego. Ta droga bałkańska była trasą 
główną. Decyzja z Schengen miała duży wpływ na was. Przewodniczący 
Santer powiedział, że zbyt długo czekaliśmy, aby przyjąć do wiadomości, 
że ten problem istniał. To wszystko zaczęło się w 2011 roku. Wybuchł kon-
flikt syryjski, Lesbos i inne wyspy greckie i włoskie przyjmowały bardzo 
dużo migrantów, a potem w roku 2015, 2016 już było za późno, aby zatrzy-
mać cały kryzys. Jak to wygląda z perspektywy chorwackiej, proszę nam 
powiedzieć, czego się nauczyliśmy, a raczej czego się Państwo nauczyli.
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Željana Zovko
Jak to wygląda z perspektywy chorwackiej? Bardzo trudno jest na do-

brą sprawę odpowiedzieć, jakie wyciągnęliśmy wnioski, ponieważ trzeba 
na to spojrzeć z szerszej perspektywy, ogólnoeuropejskiej. Teraz jeszcze 
cały czas trwa debata, czy powinna być taka „twarda” granica w niektó-
rych krajach. Chorwacja cały czas prowadzi swego rodzaju walkę. Staramy 
się. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wraz z premierem robią, co tylko 
jest w ich mocy, aby stać się członkiem strefy Schengen, aby wypełnić 
wszystkie zobowiązania, bo oczywiście w tym momencie jest takie py-
tanie, co my możemy zrobić. Jak będą chronione te granice zewnętrzne? 
Mamy bardzo długą granicę bałkańską, 1000 km z Bośnią i Hercegowiną 
i Czarnogórą. Taka jest długość granicy.

W Bośni i Hercegowinie będą wybory. Sytuacja cały czas jest trudna, 
nie wiadomo, co się wydarzy po wyborach. Tam państwa trzecie mają 
wiele do powiedzenia, mają swoje wpływy. Jaka jest odpowiedź? Jeżeli 
chcemy chronić granice, to można je chronić z zewnątrz. Mówimy tutaj 
też o Bułgarii i o Rumunii, te granice też trzeba chronić, czyli granice 
Unii Europejskiej. Trzeba to robić wspólnie, bo lepiej działa ta agencja 
europejska, która pomaga imigrantom już w momencie, kiedy znajdu-
ją się jeszcze na wodach Morza Śródziemnego. A więc musimy walczyć 
wspólnie, wspólnie zwalczać nielegalną imigrację. Tylko wtedy będziemy 
w stanie coś osiągnąć.

Zgadzam się jednakże z kwestią, którą tutaj poruszył Pan Przewod-
niczący. Mówimy o solidarności chrześcijańskiej i musimy zrozumieć 
rzecz taką: jakie były okoliczności w roku 2015? Trudno było odróżnić 
prawdziwych uchodźców, np. syryjskich, od tych, którzy chcieli tylko 
poprawić swój los od strony gospodarczo-finansowej. Była też taka 
sytuacja, w której media wywierały bardzo wielką presję, twierdząc, 
że my nic nie robimy. Uchwaliliśmy w Parlamencie tzw. Global compact, 
takie globalne porozumienie w zakresie migracji. W tym momencie jest 
to dokument omawiany na forum ONZ. Migracji będzie coraz więcej. 
Popatrzmy: w Afryce średnia wieku się obniża, ci ludzie po prostu mu-
szą szukać jakiegoś innego miejsca. Próbują znaleźć miejsce do życia. 
Musimy zatem wspólnie zastanowić się, co możemy zrobić. Fundusz 
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na rzecz rozwoju państw afrykańskich na przykład powinien być jak 
najlepiej wykorzystywany, szczególnie w tych krajach, skąd najwięcej 
migrantów przybywa do Europy. Jeżeli nie będziemy w stanie tego do-
brze zrobić w przyszłości, to mamy przed sobą kolejne fale kolejnych 
milionów migrantów. To nie tylko kwestia samej solidarności, ale raczej 
w przyszłości chodzić będzie o dostosowywanie się do okoliczności i być 
może nie będziemy mieć wyboru, tylko będziemy musieli zaakceptować 
nowy sposób życia.

Uczestniczyłam niedawno w Abidżanie, na Wybrzeżu Kości Słoniowej, 
w szczycie poświęconym migracji. Odbyła się tam interesująca dyskusja 
na temat tego, co zrobić, aby walczyć z tymi, którzy biorą udział w prze-
mycie migrantów do Europy. Było wiele dyskusji na temat krajów, które 
w Afryce nie radzą sobie z wewnętrzną sytuacją. Sytuacja polityczna jest 
bardzo niestabilna i bardzo wiele osób z tych krajów przybywa do Europy. 
Musimy reagować, musimy otwierać się na lepszą współpracę z państwa-
mi trzecimi, ale również na poziomie europejskim. Chodzi o to, aby nie 
tylko bronić swoich interesów narodowych, ale i europejskich – o tym 
wymiarze też musimy pamiętać.

dr hab. Katarzyna Pisarska
To nas prowadzi do kolejnego tematu, bo często mówi się o migracji 

głównie jako o problemie. Jest to przecież również duża szansa. Nowe 
talenty, dobrze wykształceni ludzie, którzy napływają do Europy. Europa 
starzeje się, jak wiadomo. Potrzebujemy młodych Europejczyków. Nie-
które kraje wręcz konkurują ze sobą o talenty najlepszych pracowników. 
Australia, Stany Zjednoczone starają się przyciągnąć najlepszych.

Może w tym kontekście skieruję pytanie do Ukrainy, bo nie wszyscy 
wiedzą, że na przestrzeni ostatnich kilku lat do Polski przyjechało ponad 
800 000 Ukraińców, którzy mają prawo stałego pobytu i pracują w Polsce. 
Są tutaj, bo potrzebujemy pracowników dobrze wykształconych, mniej 
wykształconych może również z Ukrainy, ale potrzebujemy wszystkich, 
właśnie tutaj, w Polsce. Jak to wygląda z perspektywy Ukrainy? Czy od-
czuwacie to, że najlepiej wykształceni Ukraińcy wyjeżdżają za granicę? 
Jak to wygląda z Waszej perspektywy? Czy odczuwacie zjawisko drenażu 
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talentów? My cieszymy się, że mamy Ukraińców tutaj, ale zdajemy sobie 
sprawę, że oni też byliby potrzebni u siebie, w swojej ojczyźnie.

Marija Mykołajiwna Ionowa
Przyznaję, że dla mnie to bardzo bolesne pytanie. Może jeszcze kil-

ka uwag. Jeśli chodzi o poprzedni temat, wydaje mi się, że rzeczywiście 
solidarność i wspólne poszukiwanie rozwiązań, strategicznych decyzji 
jest potrzebne w kontekście migracji. W roku 2015 wiele krajów nie było 
gotowych na ten kryzys. W tej chwili, tak jak widzimy, również u nas 
prowadzona jest podobna dyskusja.

Jeśli chodzi o przyszłość kontynentu, o Schengen również, to ze swej 
strony mogę powiedzieć, że bardzo trudno jest odpowiedzialnym polity-
kom znajdować rozwiązania, bo populistom łatwo jest krytykować, ale 
odpowiedzialni politycy muszą poszukiwać odpowiedzialnych rozwiązań. 
Jesteśmy tego świadomi również w naszym kraju, wiem także, że musimy 
być częścią szerszego rozwiązania. W ramach naszego Komitetu ds. Inte-
gracji Europejskiej niedawno przyjęliśmy w Radzie Najwyższej decyzję 
o współpracy transgranicznej, o tworzeniu specjalnych biur wzdłuż na-
szych granic, które umożliwiłyby radzenie sobie z problemem migracji, 
bliską współpracę z państwami Schengen oraz naturalnie zwalczanie sa-
mych przyczyn migracji. To jest ważny temat, który leży nam na sercu.

Z mojej perspektywy rozumiem, że trzeba patrzeć w przyszłość, zasta-
nawiać się, jaki wpływ będzie miała migracja na nasze kraje, ale z drugiej 
strony jeśli chodzi o Ukraińców w Polsce, osoby poszukujące pracy w Pol-
sce, to jest to bardzo trudne pytanie dla nas, Ukraińców. Drenaż talentów, 
tak, rzeczywiście dostrzegamy ten problem, w szczególności w tej chwili 
w ramach naszych umów z Unią Europejską staramy się odbudowywać 
nasze instytucje krajowe. Potrzebujemy naturalnie najbardziej utalento-
wanych, najlepszych na miejscu, w kraju. Wielu z nich niestety wyjeżdża. 
Często również próbujemy reagować na to, kiedy czasem mówi się o Ukra-
ińcach w Polsce jako o uchodźcach. Oni nie są uchodźcami, w większo-
ści przynajmniej. To raczej migranci szukający pracy. Patrząc na dane 
statystyczne, jeśli chodzi na przykład o status uchodźcy, to w roku 2017 
mieliśmy 225 wniosków o przyznanie statusu uchodźcy, i tak naprawdę 
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tylko 15 osób uzyskało ten status. Tak więc nie można mówić o milionach 
uchodźców ukraińskich w Europie. W tej chwili chyba 770 tysięcy Ukra-
ińców pracuje w Polsce i to są migranci poszukujący pracy, nie są to z całą 
pewnością uchodźcy. Oni pracują dla rozwoju gospodarki polskiej natu-
ralnie. Z naszego punktu widzenia jest to trudna sprawa, bo my przecież 
również ich potrzebujemy. My ich potrzebujemy dla rozwoju naszej go-
spodarki. Jest to trudne doświadczenie chyba dla wszystkich krajów, które 
kiedyś brały udział w integracji europejskiej i miały podpisane umowy 
stowarzyszeniowe. Rozmawialiśmy z Chorwatami i wiem, że oni mieli 
podobne doświadczenia, również tak to wyglądało w Bułgarii, a także 
w innych krajach w tej części Europy. Część tych migrantów naturalnie 
wraca po latach, ale myślę, że w tej chwili ważne jest to, abyśmy my jako 
politycy spełnili oczekiwania naszych mieszkańców, abyśmy stworzyli 
praworządny kraj, z którego ludzie nie będą chcieli wyjeżdżać, abyśmy 
stworzyli stabilne instytucje, takie, które przyciągną migrantów z powro-
tem do naszego kraju.

Kolejna sprawa to naturalnie studenci, osoby wyjeżdżające i poszu-
kujące nauki za granicą. Coraz więcej studentów ukraińskich uczy się 
na uniwersytetach, w szkołach wyższych. W Polsce według ostatnich 
danych statystycznych jest ich chyba 30 000. Wiem, że uczelnie polskie 
ich przyciągają, dlatego że brakuje studentów polskich. W tej chwili niż 
demograficzny oznacza, że pojawiają się wolne miejsca na uczelniach 
i polskie uczelnie starają się wypełnić te miejsca studentami z Ukrainy. 
Myślę, że ważne jest to, aby uczelnie polskie i ukraińskie współpracowały 
ze sobą, zastanawiając się, jak ten problem ewentualnie rozwiązać. Natu-
ralnie liczymy na to, że wiele z tych osób wróci na Ukrainę, bo potrzebu-
jemy, to chyba jasne, w naszym kraju osób wykształconych, pracowników 
w naszych instytucjach, potrzebujemy osób, które nie mają mentalności 
sowieckiej, ale mają mentalność zachodnią. Tak że myślę, że będziemy 
mogli skorzystać z doświadczeń tych osób, które wrócą do naszego kraju.

Ważna jest również sprawa, aby Ukraińcy pracujący za granicą mieli 
odpowiednie umowy o pracę, byli zatrudnieni legalnie, a nie na czarnym 
rynku. Większość chyba tak pracuje i myślę, że to jest zaleta.
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Programy wymiany młodzieży – Erasmus – jest to kolejny temat, bar-
dzo ważny z naszego punktu widzenia. Cieszę się, że istnieją takie możli-
wości dla nas. Tak jak również wspomniał wcześniej pan przewodniczący 
Santer, rola społeczeństwa obywatelskiego jest tutaj bardzo duża. My w tej 
chwili na Ukrainie mamy bardzo aktywne społeczeństwo obywatelskie, 
które kontroluje bardzo dobrze różnego typu agendy rządowe, jak również 
pracę poszczególnych ministerstw. Ważne jest to, aby przynajmniej część 
z tych osób, które aktywnie kontrolują i nadzorują pracę różnych naszych 
instytucji, weszła do instytucji rządowych, państwowych i aby oni byli 
w stanie pomóc nam w rozwoju tych instytucji.

W tej chwili we współpracy z państwami zachodnimi raczej staramy 
się mówić, że może już wystarczy, jeżeli chodzi o wspieranie różnego typu 
instytucji pozarządowych, które kontrolują nasz rząd, a skoncentrujmy się 
bardziej na tym, aby ci ludzie weszli do instytucji rządowych i naprawdę 
prowadzili ich codzienną pracę, pomagali nam w rozwiązywaniu proble-
mów i tworzeniu państwa prawa w naszym kraju. Różnego typu inicjaty-
wy legislacyjne zmierzają do tego, aby zmienić te kwestie.

Jeśli chodzi o kwestie migracji, kwestie azylowe, kwestie cyberbezpie-
czeństwa, zwalczanie kampanii informacyjnych wojny hybrydowej, tego 
typu działania są nam potrzebne w celu wzmocnienia naszych zdolności 
i potrzebni są nam specjaliści w tych obszarach. To spore wyzwanie dla 
nas wszystkich, te hybrydowe metody prowadzenia działań zaczepnych, 
to wszystko generuje działania, które musimy w odpowiedni sposób po-
dejmować, aby sprzeciwić się i odpowiednio reagować. Podsumowując 
pytanie dotyczące Ukraińców za granicą, jest to rzeczywiście trudne py-
tanie, bardzo bolesne dla wielu osób na Ukrainie. Jeszcze raz podkreślam, 
ważne jest to, aby w ramach umowy stowarzyszeniowej jak najszybciej 
zastanowić się, co robić wspólnie, aby zachęcać Ukraińców do powrotu 
do naszego kraju.

Jesteśmy chyba jedynym krajem mającym umowę stowarzyszeniową 
z Unią Europejską, który prowadzi aktywną wojnę ze swoim sąsiadem. 
Nasza sytuacja jest dość specyficzna i naturalnie ważne jest dalsze wspar-
cie dla nas, dla naszych instytucji ze strony instytucji unijnych. My ze swej 
strony zrobimy co w naszej mocy, aby dobrze tę współpracę realizować, 
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jak również, aby zachęcać Ukraińców do powrotu i wnoszenia wkładu 
w rozwój naszego kraju.

dr Jan Olbrycht
Moi Drodzy, mam dwie uwagi na początku. Po pierwsze, jeśli w Polsce 

ktoś chce zaatakować Unię Europejską, oczywiście atakuje na początku 
Niemców, bo wydaje się, że łatwiej jest atakować Niemców. To część tego 
stereotypu, że to Niemcy kontrolują cały świat, tak że często nie atakuje się 
bezpośrednio Unii Europejskiej, ale atakuje się najpierw Niemcy. To jest 
dość popularne podejście dzisiaj.

Druga uwaga z mojej strony. Jeśli ktoś szuka wyjaśnienia, dlaczego 
nie chcemy otworzyć się na migrantów, to najczęściej mówimy o tym, 
że mamy już przecież dużo Ukraińców, więc nie możemy otwierać się 
na innych migrantów. Mówimy o tym, że Ukraińcy to są uchodźcy. Ale 
tak jak słyszeliśmy przed chwilą, to jest kłamstwo. Wcale tak nie jest, że oni 
są uchodźcami. Chyba tak naprawdę, jeśli się zastanowimy, każdy zdaje 
sobie z tego sprawę. Ale tak często mówimy w rozmowach z kolegami 
i koleżankami z zachodniej Europy, że mamy już uchodźców ze Wschodu, 
więc nie możemy otwierać się na uchodźców z Południa. Często tak mó-
wimy, ale wiemy, że nie jest to prawdą. Wiemy doskonale, jak to wygląda 
w naszej codziennej debacie.

Mam proste pytanie do panelistów: mieszkańcy Polski tak naprawdę 
mają niewielką wiedzę na temat sytuacji w Niemczech, tego, co się stało, 
na czym polegała decyzja Angeli Merkel. Wydaje się Polakom, że ona 
po prostu zaprosiła uchodźców i tyle. Polacy nie zdają sobie sprawy 
z szerszego kontekstu sytuacji międzynarodowej, sytuacji na Bałkanach 
w tamtym czasie. Jak to wygląda z Państwa punktu widzenia, bo nie-
którzy mówią, że głównie chodzi o wewnętrzny rynek pracy Niemiec, 
że chcą mieć tam tanich pracowników, i w Polsce mówią: „Nie, nie, ona 
chciała po prostu otworzyć granicę w Niemczech. Chciała ich zaprosić, 
żeby zamieszkali w Niemczech”. Inni jeszcze twierdzili, że ci uchodźcy 
utknęli gdzieś tam na Bałkanach i Angela Merkel musiała otworzyć swo-
je granice, bo gdyby oni zostali na Bałkanach, to sytuacja byłaby jeszcze 
bardziej niebezpieczna. Jak teraz to wygląda w perspektywie Schengen? 
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Jakie były relacje pomiędzy decyzją pani kanclerz Merkel w tamtym czasie 
i sytuacją krajów w Schengen i poza Schengen, bo to jest bardzo ważne. 
Tu powinniśmy przeprowadzić analizę. Dlaczego Chorwacja chce znaleźć 
się w Schengen? Bo zdaje sobie sprawę, że może bardziej niebezpieczne 
jest położenie poza tą strefą. My naturalnie w Polsce dzisiaj jesteśmy już 
w Schengen, ale ważne jest, aby lepiej rozumieć perspektywy krajów spoza 
Schengen w tym kontekście. Dziękuję.

dr hab. Katarzyna Pisarska
Może odniosę się tutaj do tego, że musimy wyraźnie rozróżniać pomię-

dzy migrantami a uchodźcami, czyli z jednej strony są ci, którzy uciekają 
przed prześladowaniem, a z drugiej strony ci, którzy na przykład szukają 
lepszego życia. Ja pracuję jako nauczyciel akademicki, i my naturalnie 
wyraźnie mówimy o tych różnicach, ale często mieszkańcy naszych kra-
jów nie zdają sobie sprawy, jaka jest różnica, na czym ona polega. Także 
my rzeczywiście korzystamy z migracji ekonomicznej z Ukrainy, bo po-
trzebujemy pracowników z Ukrainy w Polsce, ale jest to coś zupełnie in-
nego niż pomoc uchodźcom z krajów, gdzie są oni prześladowani. Myślę, 
że dla wszystkich na tej sali różnica jest jasna.

Głos z sali
Przyjechałam z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, gdzie 

zajmuję się sprawami integracji europejskiej już od pewnego czasu. Chcia-
łabym wygłosić krótki komentarz i oczywiście zadać pytanie do paneli-
stów, głównie do pana Jacques’a Santera, który zwrócił uwagę na pewne 
zadania, jakie stoją przed Unią Europejską w związku z uwarunkowania-
mi wynikającymi przede wszystkim z sytuacji rozwijającej się w Afryce. 
Oczywiście zgadzam się z tym, że musimy się koncentrować na sprawach 
strefy Schengen, na doskonaleniu mechanizmów jej funkcjonowania 
w zwiększaniu bezpieczeństwa, ale moim zdaniem powinna zmienić się 
optyka, podejście do spraw migracji w związku z nieuchronnymi wyzwa-
niami, jakie niesie demografia. Jeśli mogę użyć takiego określenia, Unia 
powinna zmienić swoje dotychczasowe podejście z reaktywnego na an-
tycypacyjne, czyli powinien być uwzględniony ten nieuchronny wzrost 
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liczby ludności, z jakim mamy już do czynienia. Jeśli Państwo pozwo-
lą, to tutaj dla ilustracji mogę powiedzieć, że o ile w roku 1950 Afryka, 
głównie Subsaharyjska, liczyła 229 mln ludzi, a Europa wtedy 549 mln, 
to już w roku 2016 w Europie mamy 740 mln, a w Afryce 1,2 mld, czyli 
ok. 40 proc. więcej. Według średniej prognozy Banku Światowego na rok 
2050 Europa będzie liczyła 716 mln, a Afryka w tym czasie 2,5 mld, czyli 
w tym okresie Afrykańczycy będą stanowić ponad 25 proc. ludności świa-
ta, tzn. co czwarty mieszkaniec Ziemi będzie pochodził z Afryki, głównie 
Subsaharyjskiej. Według tej prognozy Nigeria stanie się trzecim krajem 
po Indiach i Chinach – bo Indie już wyprzedzą wtedy Chiny – z liczbą 
ludności 410 mln, a oprócz niej będzie kilka krajów powyżej 100 mln 
w Afryce. Czy te fakty są wzięte pod uwagę przy konstruowaniu polityki? 
Wiemy, że Unia się angażuje w cele zrównoważonego rozwoju, że jest wła-
ściwie największym donatorem, ale czy potrafimy zdyskontować efekty tej 
działalności w ramach celów zrównoważonego rozwoju przez milenijne 
cele rozwoju dla rozwiązania tego problemu, jakim jest migracja?

dr hab. Katarzyna Pisarska
Bardzo ważne pytanie. Pozwolą Państwo, że coś do niego dodam. Po-

patrzmy na ostatnie wskaźniki, zwłaszcza ONZ. Będą połączone ze zmia-
nami klimatycznymi. W efekcie tych zmian będziemy mieć dodatkowo 
200 mln imigrantów, którzy się pojawią w związku ze zmianami klima-
tycznymi i ci ludzie przyjdą z miejsc, gdzie jest najgoręcej, czyli Afryka, 
Bliski Wschód. To kolejna kwestia. Te dwie rzeczy naprawdę będą stano-
wiły bardzo duże wyzwanie. Ale zacznijmy od pierwszego pytania. Co się 
wydarzyło? Czy możemy cofnąć się do roku 2015? Z czego to wszystko się 
wzięło, czemu wpuszczono tylu imigrantów/uchodźców, bo pamiętajmy, 
że niektórzy to byli właśnie migranci, i na dobrą sprawę, czy nie było in-
nego wyjścia? Czy to było jedyne rozwiązanie?

Jacques Santer
Nie wiem, czy było inne wyjście. Wówczas nie dzierżyłem steru wła-

dzy, ale wiemy, jaka był reakcja władz w tym konkretnym momencie. 
Jak ja to odbieram? Jak ja to odbierałem, oglądając telewizję, śledząc 
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media – po prostu postrzegałem to w kategorii prawdziwej katastrofy, 
tragedii. Zresztą tak również reagowałem na płaszczyźnie emocjonalnej. 
Widziałem ludzi, którzy umierali. Często były to małe dzieci. I wyobra-
żam sobie, że reakcja była powodowana ludzkimi emocjami. To nie była 
reakcja natury czysto technokratycznej. Potem przyszły dalsze refleksje, 
myślenie o kontroli granic i tak dalej, ale podówczas, moim zdaniem, była 
to kwestia reakcji emocjonalnej. Byłem wtedy po prostu obywatelem, jak 
Państwo. I trudno by mi było podjąć inną decyzję. Podówczas oczywiście. 
Od tej chwili wiele rzeczy się nauczyliśmy i również myśleliśmy o tym, 
w jaki sposób to wszystko można lepiej kontrolować. Inaczej patrzymy 
na kwestię uchodźców i na to, w jakim stopniu byli to uchodźcy, a w jakim 
stopniu imigranci, bo mówi się, że było 87 proc. uchodźców właśnie.

Wracając do innego pytania, czy też raczej może stwierdzenia, które 
przedstawił Pan Poseł. Powiedział rzecz taką: w Polsce była dyskusja, czy 
Ukraińcy to uchodźcy, czy nie. A jak to wygląda w mojej ojczyźnie? Mamy 
tam dużą wspólnotę portugalską, jest też wielu Włochów. To są imigranci, 
to nie uchodźcy. I ta migracja w Europie była zawsze zjawiskiem normal-
nym, począwszy od średniowiecza aż po dni dzisiejsze, po czasy obec-
ne, no i teraz mamy do czynienia z czymś podobnym w Afryce. To nie 
uchodźcy. Uchodźcy to ci, którzy się zjawiają, powołując się na konwencję 
genewską. To są uchodźcy. To ludzie, którzy uciekają z własnego kraju 
przed przestępcami. Powodów zresztą może być wiele. W konwencji ge-
newskiej jest uwzględniona definicja, która precyzuje, kiedy mamy do czy-
nienia z uchodźcą. A tutaj mamy do czynienia z imigrantami. To nie 
są uchodźcy. Nie możemy tych rzeczy zrównywać. Zgadzam się z tymi 
danymi. Tak, to naprawdę coś, co wywołuje obawy. Ten kryzys potrwa 
całe pokolenia. Zresztą powiedziałem już wcześniej rzecz taką: będziemy 
musieli przyjąć imigrantów ze względu na ich kwalifikacje. Będą nam oni 
bowiem potrzebni. I tutaj nie widzę większego problemu. Problem leży 
gdzie indziej. Chodzi o to, że inni zjawią się różnymi kanałami. Będziemy 
musieli zreformować nasz system udzielania azylu, system dubliński itd. 
Same władze muszą oczywiście dobrze rozumieć tę sytuację, jednak na-
wet wtedy nie są w stanie wpłynąć w ciągu jednego pokolenia na pewne 
trendy demograficzne, przynajmniej nie od razu. Całkowicie zgadzam się 
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z tymi danymi, które Pani przedstawiła, one są nam dobrze znane. A więc 
mamy do czynienia z prawdziwym problemem, po prostu. I Europa musi 
trzymać się razem. Musimy wykazać się solidarnością. Jesteśmy wielkim 
rynkiem – pół miliarda ludzi. To największy pojedynczy rynek na świecie. 
Popatrzmy na to, jakie ten rynek daje nam możliwości. Musimy je wy-
korzystać, kiedy będziemy próbowali poradzić sobie z istniejącymi pro-
blemami. Oczywiście same problemy jeszcze będą się za nami ciągnąć, 
to będzie długo trwało, zanim się z nich wygrzebiemy. A to, że kryzys 
migracyjny stanowi problem – to jest jasne od jakiegoś czasu. Musimy się 
zastanowić nad tym, w jaki sposób będziemy mogli kontrolować napływ 
tej ludzkiej masy, która zjawia się z zagranicy.

dr hab. Katarzyna Pisarska
Pani Zovko, Pani pracowała w Afryce, podróżowała tam Pani, była 

to bardzo ważna część Pani pracy. Teraz pytanie jest bardzo jasne: czy bę-
dziemy uwzględniali te liczby? My jako Parlament Europejski na przykład. 
To może być odpowiedź „tak” lub „nie”. Jeżeli tak – to w jaki sposób? Abs-
trahując od tego, że zwiększa się populacja, że zmienia się klimat, innymi 
słowy – czy jest jakaś strategia w ramach struktur europejskich, czy Parla-
ment Europejski sobie z tego zdaje sprawę? Bo próbujemy stworzyć nową 
politykę migracyjną i równocześnie próbujemy ochronić swoje granice.

Željana Zovko
Może niejasno to ujęłam w poprzednich wypowiedziach, chociaż 

po części na te pytania już odpowiedziałam. Ale najpierw, jeśli można, 
zareaguję na to, co powiedział Pan Poseł, mój znakomity kolega. Cze-
mu Chorwacja chce przystąpić do strefy Schengen? I kolejne pytanie: 
co zmieniły decyzje Niemiec i decyzje podjęte przez kanclerz Merkel? 
Połączę to z kolejnym pytaniem. Jestem członkinią Komisji ds. Rozwoju. 
Podróżuję dosyć sporo po Afryce, byłam w Libanie, widziałam obozy 
uchodźców, ale byłam też w Peszawarze, w Indiach, gdzie jest granica 
z Afganistanem, tam są uchodźcy, którzy stamtąd przybywają, i Niger 
też był wspomniany w tym kontekście. Ale wróćmy do początku kryzysu 
jugosłowiańskiego. Podówczas Niemcy przyjęli milion uchodźców. Nie 
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wiem, jakie tutaj są opinie na ten temat, ale my, Chorwaci i Niemcy, je-
steśmy bliskimi przyjaciółmi, ponieważ jesteśmy wdzięczni za uznanie 
Niemiec, zwłaszcza wtedy, kiedy zaczęła się sama wojna. Bardzo nam 
pomogli i zresztą ta pomoc była zwrócona w stronę różnych uchodźców, 
niezależnie od tego, z której republiki jugosłowiańskiej ci ludzie się zjawili. 
Tak czy owak, znane są mi te wszystkie kwestie. Ponieważ mamy tutaj 
uchodźców, mamy też imigrantów.

Byłam ambasadorem w Brukseli, kiedy to Polska starała się o przyję-
cie do Unii. Pamiętam tę histerię związaną z tzw. polskim hydraulikiem 
i pamiętam, jak reagowała stara Europa na potencjalne polskie człon-
kostwo. Dzisiaj już jakoś o tym wszystkim zapomniano. O co my teraz 
walczymy w Parlamencie Europejskim? Jest to coś, co mówiąc szczerze 
nie znajduje odzwierciedlenia w mediach lokalnych. Ludzie po prostu 
o tym nie wiedzą. Nie wiedzą, z czym mamy do czynienia na co dzień 
w naszej pracy. Tutaj po prostu nikt o tym nie rozmawia. Nikt się tym 
nie interesuje. Jest to wieloletnie porozumienie MMF dotyczące tego, jak 
można zapewnić finansowanie. Jedna z polityk europejskich ma zapewnić 
finansowanie, które będzie miało wpływ na stabilność w krajach leżących 
przy granicach Unii Europejskiej. Chodzi o to, aby rzeczywiście te pienią-
dze dobrze zainwestować. Zresztą przewodniczący Santer mówił o przy-
jęciu pracowników wykwalifikowanych. Ale te państwa też potrzebują 
osób wykwalifikowanych, aby mogły budować swoje instytucje. Mowa 
jest o budowaniu instytucji, zwalczaniu korupcji, ponieważ korupcja jest 
tutaj czynnikiem najważniejszym. W państwach upadłych korupcja jest 
główną przyczyną migracji. Ludzie naprawdę nie są głupi. Pamiętam, jak 
byłam w Zimbabwe. Żyją tam bardzo inteligentni ludzie i ci ludzie stam-
tąd uciekają. Mają dostęp do mediów, do internetu, do telewizji. Nie chcą 
czekać na lepszą przyszłość tam, nie chcą czekać, aż ktoś zmieni system. 
Chcą wyemigrować gdzieś, gdzie będzie jakiś porządek. Ale nie uciekają 
do Polski czy na Węgry, tylko do Niemiec, ponieważ tam widzą miejsce, 
gdzie rzeczywiście jest porządek. Tak to po prostu działa.

Migranci ekonomiczni to bardzo często są ludzie dobrze wykształce-
ni, którzy chcą przeżyć swoje życie w porządku. A to już zależy od nas, 
od polityków. To my mamy budować państwo i mamy zwalczać korup-
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cję. Zresztą tym się zajmujemy w Chorwacji. Mamy premiera, który na-
dal zwalcza korupcję. To właśnie korupcja sprawia, że inteligentni ludzie 
wyjeżdżają z danego kraju, jak też uciekają z państw upadłych. A więc 
oczywiście, pamiętajmy o demografii, ale najpierw musimy wysłać pew-
ną wiadomość: że nie można pozwalać na korupcję, że nie można ludzi 
w tamtych państwach przekupywać. To jest niedopuszczalne. To byłby do-
bry przykład na to, jak można zwalczać populizm: zero tolerancji. Trzeba 
zwalczać korupcję na każdym poziomie, w każdym wymiarze.

Mamy kolejne wybory europejskie. Będziemy musieli zwalczać po-
pulizm i walczyć z tymi kłamstwami, które się rozprzestrzeniają w Eu-
ropie. To jest też przyczyna pewnej dyskusji. Pamiętajmy o tym, że sam 
Jezus był migrantem czy też nawet uchodźcą, a więc to wszystko znajduje 
się w ramach pewnej szerszej narracji, również chrześcijańskiej.

Marija Mykołajiwna Ionowa
Nawiązując do kwestii, którą poruszył Jan Olbrycht, ma Pan jak naj-

bardziej rację. Musimy wykorzystywać odpowiednią terminologię. Spo-
dziewamy się tego również od polityków. Oni muszą odpowiednio się 
wyrażać.

Przeprowadziliśmy analizę, aby zobaczyć, które media rozprzestrzenia-
ły pewne wiadomości. Jeszcze przed wprowadzeniem sankcji dla Federacji 
Rosyjskiej chcieliśmy przyjrzeć się temu, jak oni na to wpływali, to znaczy, 
że mówiło się o tym, że my stanowimy jakieś źródło zagrożenia. Teraz 
popatrzmy na najważniejszych polityków: oni mają mówić prawdę. Tak 
to nazwijmy. Oczywiście chodzi tu o solidarność, o jedność, to prawda. 
Dość już tych manipulacji. Mamy pewne powiązania międzyparlamen-
tarne, bo parlamentarzyści polscy i ukraińscy współpracują ze sobą, i po-
ruszyliśmy dwie kwestie: po pierwsze, nie chcemy patrzeć w przeszłość. 
Chcemy patrzeć w przyszłość, nie w przeszłość. Oczywiście, w pewnych 
kwestiach nigdy się nie zgodzimy, jeśli chodzi o historię. Po prostu zostaw-
my to ekspertom, historykom. Patrzmy w przyszłość i czyńmy to razem. 
Stoją przed nami pewne wyzwania, pewne zagrożenia; te same stoją przed 
Polską, Ukrainą i Unią Europejską. Dostrzegamy te wyzwania, chodzi 
o korupcję, prawo międzynarodowe, walkę o prawa człowieka, cyber-
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bezpieczeństwo, i te wszystkie problemy musimy postrzegać z punktu 
widzenia bezpieczeństwa. Wspomniano też Niemców. Niemcy to bardzo 
ważny, duży partner. Równocześnie słyszymy, że Nord Stream 2 to kwestia 
gospodarcza. Ale to nie jest kwestia gospodarcza, tylko kwestia związa-
na z bezpieczeństwem. Nazwijmy te rzeczy po imieniu. Mówmy o tym 
otwarcie. Tak było na początku agresji rosyjskiej. Co czytaliśmy wtedy 
w gazetach? „Konflikt na Ukrainie, wewnętrzny konflikt, wojna domowa” 
– tak pisano. Ja podówczas nie byłam w Brukseli, chociaż uczestniczyłam 
w pracach Komisji i rozmawiałam z politykami, zachęcałam polityków 
europejskich, żeby pojechali do Donbasu, żeby zobaczyli – rosyjska broń 
i ludzie zabijają naszych ludzi. I dopiero wtedy zaczęli mówić, że to nie jest 
konflikt wewnętrzny, ale zaczęli tak mówić po czterech latach! Czterech 
latach agresji rosyjskiej!

Rozmawiamy z migrantami. W Syrii są dalej ataki chemiczne. Zapo-
minamy o tym? Ten kraj wpływa na wybory za granicą, stosuje broń che-
miczną, i pamiętajmy, Rosjanie będą wpływać też na wewnętrzne wybory 
europejskie, na proces wyborczy. Potrzebne są twarde, trudne decyzje 
na poziomie krajowym, decyzje niepopularne, ale również decyzje na po-
ziomie europejskim. Musimy działać skuteczniej. Oczywiście, dialog, dys-
kusja, ale z kim? Bez decyzji? Jesteśmy gotowi na dialog, ale tylko z tymi 
ludźmi, którzy decyzje podejmują. Nie mamy czasu, szanowni Państwo. 
Po prostu czasu już brakuje. Dlatego musimy działać i musimy w naszych 
wysiłkach być jak najbardziej kreatywni.

Paweł Stępniewski, Instytut Monteskiusza w Krakowie
Dzisiaj Schengen, euro to rzeczywiście te najbardziej zaawansowane 

przykłady współpracy europejskiej. Ale można powiedzieć, że Europa 
dalej jest zbiorem egoizmów narodowych, jeśli chodzi o sposób prefe-
rencji politycznych. Mamy Komisję Europejską, gdzie są reprezentanci 
poszczególnych krajów, którzy jednocześnie są odpowiedzialni naturalnie 
za politykę europejską, ale z drugiej strony mamy poszczególne rządy, 
rządy poszczególnych krajów, które odgrywają najważniejszą rolę w ra-
mach Rady, które podejmują najważniejsze decyzje dotyczące polityki 
europejskiej.
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Są naturalnie również osoby wybrane w wyborach krajowych, które 
potem są członkami Komisji Europejskiej czy Rady. Widzimy w Polsce, 
we Włoszech czy w innych krajach, że dla wielu osób polityka europej-
ska, polityka zagraniczna jest tylko sposobem wygrywania lokalnych wy-
borów, wyborów krajowych, a zainteresowanie polityką europejską jest 
mniejsze. Polityka europejska jest tylko środkiem ich działań, a celem 
raczej wygrywanie wyborów krajowych.

Mam zatem następujące pytanie: czy powinniśmy może pomyśleć 
o tym, co zrobić na przyszłość, tak aby każdy polityk bardziej odczuwał 
ten wymiar europejski, abyśmy w Polsce bardziej odczuwali te problemy 
włoskie i greckie, jeśli chodzi o migrację, aby Niemcy lepiej rozumieli 
problem rurociągu Nord Stream 2, abyśmy lepiej rozumieli swoje własne 
problemy? Czy nie ma takich sposobów, abyśmy nawzajem lepiej odczu-
wali problemy innych krajów? Chodzi o kwestie solidarności, tak można 
by to podsumować. W jaki sposób możemy sprawić, aby solidarność była 
lepiej odczuwana w całej Europie?

Głos z sali
Bardzo krótkie pytanie z mojej strony. Czy Schengen przetrwa?

Thomas Kocher z Austrii
Jestem studentem Międzynarodowego Instytutu Teologicznego. Mam 

dwa pytania. Pierwsze z nich: w otwierającym wystąpieniu wiele było 
mowy o usuwaniu przeszkód w swobodzie handlu, obrocie gospodar-
czym. Pojawia się pytanie: po co nam to wszystko, jaki jest tak naprawdę 
cel tego ciągłego wzrostu, przyrostu, więcej, więcej pieniędzy, więcej 
efektywności, jeszcze więcej, ale po co tak naprawdę? I to usuwanie ba-
rier handlowych. Jaki jest cel granic, zastanawiam się, jaki jest cel ogra-
niczeń?

Załóżmy, że otwieram działalność gospodarczą. Zgłaszam ją gdzieś 
na rynku. To ma mnie chronić, tak jak i granica ma pewną funkcję 
ochronną. Znajduję się w jakichś granicach, na jakimś terytorium. Nie 
odczuwam tego jako czegoś ograniczającego, lecz jako coś chroniącego. 
Pytanie brzmi: jaki jest cel i sens tego ciągłego, nieustannego wzrostu?
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Usłyszeliśmy, że potrzebna jest nam migracja, ja ze swej strony zasta-
nawiam się: dlaczego? Słyszymy, że mamy zbyt mało dzieci, zbyt mało 
młodych obywateli w Austrii i w innych krajach – i jest tak rzeczywi-
ście, ale znowu zadajemy sobie pytanie: dlaczego? Dlaczego powinniśmy 
to zmienić? Również dlaczego niektóre rodziny uznają, że nie mogą sobie 
pozwolić na kolejne dzieci? Jeśli nie jesteśmy w stanie wspierać rodzin, 
to dlaczego tak jest? Jeśli mielibyśmy więcej dzieci, nie potrzebowalibyśmy 
imigrantów w naszych krajach. Dlaczego nie potrafimy tego zrobić?

Spójrzmy daleko w przyszłość. Jakie będą konsekwencje tego, że bę-
dziemy mówić, że tylko wykwalifikowanych migrantów przyjmujemy? 
Będzie ich, tych wykwalifikowanych ludzi, brakować w tych krajach, z któ-
rych wyjeżdżają, w krajach afrykańskich. Oni powinni tam pracować. 
Jeśli wszyscy dobrze wykwalifikowani ludzie z Afryki przyjadą do nas 
do Europy, to kto będzie budować przyszłość Afryki, kto będzie pomagał 
krajom afrykańskim w przezwyciężaniu biedy i ubóstwa?

dr hab. Katarzyna Pisarska
Pierwsze pytanie dotyczy rzeczywiście kwestii najważniejszych w na-

szej dyskusji. To jest zagadnienie solidarności i przetrwania Schengen. 
Ważne są pytania, które Pan zadał na koniec, czy w ogóle potrzebujemy 
rzeczywiście migrantów, czy jesteśmy w stanie znaleźć jakieś inne roz-
wiązania, aby zachęcać rodziny do posiadania większej ilości dzieci. Nie 
chodzi tylko o liczbę dzieci, ale również o to, czy chcemy, aby nasze dzieci 
wykonywały takie zadania jak praca w supermarketach czy zamiatanie 
ulic. Są to te prace, które najczęściej wykonują migranci, bo często jest 
tak, że nikt inny nie jest zainteresowany tymi zawodami. Panie Przewod-
niczący, bardzo proszę o ostatnie uwagi.

Jacques Santer
Co do najkrótszego pytania, czy Schengen przetrwa – naturalnie, 

że przetrwa, taka jest moja odpowiedź. Musi przetrwać, wręcz bym po-
wiedział. To jest moje dość jasne zdanie. Jeśli chodzi o kolejne pokole-
nia, no cóż, to już naturalnie inna sprawa, jak będzie wyglądać wtedy 
Europa.
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Solidarność – podrzucam kolejny temat. Co robić, aby kraje lepiej 
rozumiały swoje punkty widzenia, aby osiągnąć większą spójność dzia-
łań? W odniesieniu również do sposobu wprowadzania lepszego rządu 
w Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o działania poszczególnych instytucji 
europejskich, nie jest wcale tak, że Bruksela zajmuje się tylko kwestia-
mi technicznymi, że jest to jakieś gremium polityków, którzy podejmują 
szczegółowe decyzje. Pamiętajmy o tym, że wszyscy oni byli w którymś 
momencie wybrani w swoich krajach, nie są to osoby z zewnątrz.

Jeśli chodzi o Radę Unii Europejskiej, również przewodniczący Rady 
jest wybrany, a poszczególne państwa współpracują w Radzie i to są przed-
stawiciele poszczególnych rządów. Są to znowu osoby wybrane w wybo-
rach powszechnych w swoich krajach. Kiedy mówimy, że Bruksela decy-
duje o tym czy o tamtym, pamiętajmy, że decyzje w Brukseli podejmują 
osoby wybrane w swoich krajach. Kto to jest Bruksela? To są ludzie, któ-
rych przecież sami wybraliśmy, o tym pamiętajmy. Oni podejmują kluczo-
we decyzje. Bez tego w inny sposób nie bylibyśmy w stanie funkcjonować, 
podkreślam. Zarówno w Parlamencie, jak i w Radzie czy w Komisji Eu-
ropejskiej zasiadają osoby demokratycznie wybrane. Pamiętajmy o tym, 
że Parlament Europejski jest bezpośrednio wybierany i jego kompetencje 
ciągle rosną.

Jeśli chodzi o solidarność, to ona rzeczywiście musi odgrywać coraz 
większą rolę. Myślę, że ona jest widoczna i w Radzie, i w Komisji, i w in-
nych instytucjach. Widzimy tę solidarność i coraz lepsze rozumienie się 
nawzajem. Dzisiaj możemy mówić o prawdziwie demokratycznym syste-
mie instytucjonalnym.

Rzeczywiście musimy mieć głęboką wiedzę na temat tego, co się dzieje 
w poszczególnych krajach i jak poprawić skuteczność działania poszcze-
gólnych instytucji, również w kontekście jeszcze większej solidarności 
między krajami. Jest to duże wyzwanie na przyszłość dla nas wszystkich.

Zatem jestem za takimi propozycjami, jak na przykład plan Schäu-
blego dotyczący stworzenia unii dla tych krajów, które będą wzmacniać 
współpracę. Obejmuje on tylko te kraje, które będą chciały to robić, ale 
pamiętajmy, że warunkiem jest to, że każdy może przystąpić do takiej 
wzmocnionej współpracy. Zgadzam się z takim podejściem, że powinna 
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być możliwość wzmocnienia współpracy przez te państwa, które by tego 
chciały.

Željana Zovko
Myślę, że Schengen przetrwa, musi przetrwać. Jest to kwestia bezpie-

czeństwa w dużej mierze dla nas wszystkich, bezpieczeństwa Unii Euro-
pejskiej, jeśli chcemy, aby Unia Europejska była obszarem bezpieczeństwa.

Jeśli chodzi o dalsze pytania, bardziej filozoficzne, może wspieranie 
szkolnictwa w Afryce mogłoby coś pomóc. Może więcej kobiet by wtedy 
pracowało i rodziłyby wtedy mniej dzieci, co by oznaczało mniej miesz-
kańców Afryki. Cóż, niestety u nas się to wydarzyło, w Europie, że kobiety 
są coraz lepiej wykształcone i wiele z nich nie decyduje się na dzieci albo 
ma mniej dzieci niż kiedyś. Niestety, tak jest, taki związek widzę. Może 
w Afryce kiedyś to nastąpi, ale nie możemy naturalnie narzucać takich 
rozwiązań nikomu w innych krajach. Trudno mi odpowiedzieć na takie 
pytania.

Nie zgadzam się z tym, co powiedział pan przewodniczący Santer 
o Europie dwóch prędkości czy większej liczby prędkości. Moim zdaniem 
powinna być jedna, ta sama prędkość dla wszystkich, inaczej nie jesteśmy 
w stanie przetrwać. To nie może być klub dla chętnych, którzy wzmacniają 
współpracę w wybranych obszarach. Nie powiodło się to już Jacques’owi 
Chiracowi, który również chciał tego typu działania wprowadzać. Pa-
miętam, byłem wtedy we Francji i pamiętam 2005 rok, referendum kon-
stytucyjne, traktat lizboński i dyskusje na ten temat. Moim zdaniem nie 
powinniśmy mówić o kilku różnych prędkościach. Ważne jest to, abyśmy 
współpracowali ze sobą we wszystkich obszarach. Musimy zawsze brać 
pod uwagę interesy wszystkich obywateli, wszystkich krajów, bo inaczej 
populizm będzie rosnąć i Europa będzie zmierzać w nieznanym kierunku, 
zupełnie innym niż pragnęli tego ojcowie założyciele. Solidarność jest 
moim zdaniem bardzo ważna.

Marija Mykołajiwna Ionowa
Strefa Schengen oczywiście przetrwa. Takie również jest moje zdanie. 

To jeden z symboli jedności europejskiej. Ambitne zadanie, system współ-
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pracy międzynarodowej dość biurokratyczny, ale konieczny. Jednocześnie 
można traktować przyszłość Schengen jako pewien test solidarności mię-
dzy państwami członkowskimi i współpracującymi, takimi jak Mołdawia, 
Gruzja i Ukraina. Ze swej strony jestem przekonana, że znają Państwo 
słowa Ojca Świętego Jana Pawła II. Z naszego punktu widzenia one są bar-
dzo aktualne. Myślę, że dla całej Unii Europejskiej, dla strefy Schengen 
to są słowa również aktualne. To były bardzo proste słowa. W roku 1997 
Ojciec Święty był w Polsce, w Krakowie i mówił: „Nie lękajcie się”. Pamię-
tają wszyscy te słowa, myślę że dla nas wszystkich to słowa nadzwyczaj 
aktualne. Jego słowa są dobrze pamiętane. Cała olbrzymia rola Kościoła 
katolickiego, jaką odegrał w historii Polski, naturalnie musi być również 
podkreślona. Z naszego punktu widzenia na Ukrainie Ojciec Święty Jan 
Paweł II jest dalej źródłem inspiracji. Te jego słowa są dla nas bardzo 
ważne. Myślę, że powinny być ważne również dla wszystkich naszych 
partnerów europejskich. Nie lękamy się z naszej strony, i walczmy dalej.

Jacques Santer
Krótko, jednym zdaniem może. Jeśli chodzi o kwestie handlowe 

i wzrost gospodarczy, pytał Pan, dlaczego chcemy się bogacić, dlaczego 
chcemy się rozwijać. No cóż: prosta odpowiedź – trzeba wzmacniać naszą 
konkurencyjność w Unii Europejskiej w porównaniu z innymi krajami, 
innymi częściami świata. Nie możemy zostawać w tyle, musimy rozwi-
jać się tak jak inni, bo inaczej będziemy cofać się, będziemy tracić naszą 
konkurencyjność. Tak jak widzimy sytuację w Stanach Zjednoczonych, 
w innych częściach świata, również oni nie stoją w miejscu. Wzmacniają 
swoją konkurencyjność, swoją gospodarkę. Musimy robić to samo, jeste-
śmy częścią świata, rynków globalnych, więc też musimy iść do przodu. 
Inaczej będziemy pozostawać w tyle. To jest dość proste. A jeśli mówimy 
o tym ciągłym bogaceniu się, to nie chodzi tylko o to, abyśmy się bogacili, 
ale abyśmy inwestowali, abyśmy rozwijali różne sektory, nowe technolo-
gie, rewitalizację miast itp. itd. Myślę, że również młode pokolenie będzie 
korzystać z tego typu rozwoju. Bardzo ważne są nowe inwestycje na rzecz 
przyszłych pokoleń. Nie możemy pozwolić sobie, aby nie działać na rzecz 
poprawy naszej konkurencyjności.
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dr hab. Katarzyna Pisarska
Ze swej strony spróbuję podsumować tę żarliwą momentami deba-

tę. Wracając do ostatnich pytań młodego uczestnika konferencji: bardzo 
ważne jest to, abyśmy nie robili jakichś oczywistych założeń, bo czasem 
w naszym gronie wydaje się, że dobrze się znamy, że czymś oczywistym 
jest proces dalszej integracji europejskiej. Wydaje nam się, że to jest coś 
pozytywnego i zgadzamy się co do tego wszyscy, ale ja sama widzę, rozma-
wiając z młodzieżą, że nie jest to takie oczywiste dla młodego pokolenia. 
Niektórzy zadają pytania, dlaczego jest to potrzebne. Dlaczego mamy 
kontynuować integrację europejską? Czy potrzebny jest rozwój? Nie jest 
to wcale oczywiste dla wszystkich. Nam się może wydawać oczywiste, ale 
nie jest takie dla wszystkich. Tak że musimy rozmawiać z ludźmi, próbo-
wać tłumaczyć, dlaczego pewne działania są potrzebne. Myślę, że również 
ten cykl konferencji jest elementem pewnej strategii, aby szukać odpo-
wiedzi na takie pytania i wyjaśniać tym, dla których te kwestie wcale nie 
są takie oczywiste.

Podsumowując, Unia Europejska jest chyba w tej chwili największym 
sukcesem polityki międzynarodowej, jeśli chodzi o tworzenie obszaru 
pokoju, obszaru rozwijającego się gospodarczo. Pamiętajmy, nasz konty-
nent 50, 60, 70 lat temu był miejscem najgorszych konfliktów międzyna-
rodowych, wojen, a w tej chwili jest to miejsce, gdzie wiele osób z całego 
świata chciałoby przyjechać i żyć. Musimy więc wyjaśniać decyzje, które 
podejmujemy, nie tylko za granicą, ale również tutaj, u nas, młodemu 
pokoleniu. To bardzo ważne. W szkołach, na uniwersytetach, w innych 
miejscach, musimy rozmawiać z Europejczykami i pokazywać, jakie 
są korzyści dalszej integracji europejskiej, odpowiadać na trudne pytania 
na temat migracji, strefy Schengen, polityki azylowej itd.

Serdecznie dziękuję naszym panelistom za niezwykle interesującą dys-
kusję i dziękuję za pytania, które zostały zadane.
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dr hab. Hanna Suchocka

Księża Biskupi, wszyscy Dostojni Goście.
Przechodzimy do ostatniej sesji, która rzeczywiście jest dyskusją ogól-

ną. To nie jest dyskusja dotycząca tylko Polski, ale dyskusja dotycząca 
praworządności w Unii Europejskiej, tym samym również w Polsce. Po-
staram się zatem ogólnie nakreślić czy postawić pewne problemy, także 
z punktu widzenia funkcji, którą obecnie pełnię – to jest jako honorowa 
przewodnicząca Komisji Weneckiej, albowiem w dużej mierze w takiej 
roli zostałam tutaj zaproszona.

Przeczytałam ostatnio takie zdanie: „Demokratyczne państwo prawa 
jest nam dobrze znane, lecz nie jest czymś oczywistym”. I to jest cytat 
z wystąpienia prezesa Federalnego Trybunału Konstytucyjnego Niemiec, 
w tekście opublikowanym w „Die Zeit”. Ten cytat jest znamienny, albo-
wiem możemy się zastanawiać, czy jeszcze kilka lat temu prezes niemiec-
kiego trybunału użyłby takich słów. Czy to nie jest właśnie znak czasu, 
że nagle wokół tego pojęcia powstaje tyle dyskusji? Podczas otwarcia Pani 
Przewodnicząca powiedziała, że były nam bliskie pojęcia składające się 
na triadę europejską, a mianowicie prawa człowieka, demokracja, a pań-
stwo prawa pozostawało z jednej strony oczywiste, a z drugiej strony jakby 
nie do końca dodefiniowane. W tym momencie właśnie znaleźliśmy się 
w obliczu tej potrzeby dodefiniowania. Biorąc to pod uwagę, chciałam 
na samym początku dokonać pewnego wyraźnego rozróżnienia, które 
ma sens dla dalszej dyskusji, zwłaszcza tej, która toczy się w języku pol-
skim. Nasza sesja została zatytułowana „Praworządność”. Termin „pra-
worządność” w języku polskim nie oddaje do końca tego, co rozumiemy 
w języku angielskim jako rule of law. Praworządność jest jednym z ele-
mentów, bardziej formalnie traktowanym aniżeli szersze pojęcie rule of 
law. Mam wrażenie i takie jest też przekonanie, że to, o co w tym mo-
mencie toczy się stawka w Europie, i na temat czego toczymy dyskusję 
w różnych państwach w świetle standardów europejskich, to jest właśnie 
dyskusja i problem definicji i dookreślenia rule of law.

Oczywiście, w języku polskim będę używała tych pojęć zamiennie, ale 
chciałabym, żebyśmy mieli pełną świadomość, że wokół tego powstaje 
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wiele nieporozumień. Gdy weźmiemy do ręki naszą, polską konstytucję, 
to art. 7 konstytucji odpowiada pojęciu praworządności, swoistego lega-
lizmu, kiedy mówi się, że organy władzy publicznej działają na podstawie 
i w granicach prawa. Ale art. 2 mówi o demokratycznym państwie prawa, 
a to jest coś więcej, bo demokratyczne państwo prawa obejmuje także inne 
elementy, które stricte nie mieszczą się w samym pojęciu praworządno-
ści. Do nich należy chociażby np. zasada prawidłowej legislacji, zasada 
transparencji, zasada jasności formułowania przepisów prawnych, o czym 
jeszcze będę dalej mówić. Zatem, zwróciwszy uwagę na te niuanse, prze-
chodzę do wskazania dalszych problemów. Wydaje się, że dla nas, mówię 
tutaj o państwach centralnej Europy, które po 1989 roku zaczęły zmie-
niać swój system, jednym z elementów czy jednym z celów było odejście 
od czysto formalnie pojmowanego pojęcia praworządności, czystej kon-
cepcji praworządności, jaka obowiązywała w systemie komunistycznym. 
Albowiem takie pojęcie zakładało, że prawo stanowione przez władze 
państwowe zawsze posiada treść, którą te władze mu nadają.

Pojęcie rule of law musi być osadzane w głębszym wymiarze, można 
powiedzieć, że także z uwzględnieniem pewnych elementów prawa, które 
niektórzy nazywają prawem naturalnym, inni prawem „ponad-stanowio-
nym”, a które odnoszą się i sięgają głębiej do godności osoby ludzkiej. 
Zatem wyartykułowanie idei rule of law, państwa prawnego czy państwa 
prawa, w różnych konstytucjach różnie to jest sformułowane, było także 
wyraźnym opowiedzeniem się za innym systemem wartości aniżeli ten, 
który obowiązywał w poprzednim systemie. Bardzo pomocne w odwo-
ływaniu się do tego innego pojęcia praworządności były dokumenty pa-
pieskie, przede wszystkim encyklika Centesimus annus wydana w 1991 
roku, gdzie Jan Paweł II – odwołując się już do Rerum novarum Leona 
XIII – pisze wyraźnie o koncepcji opartej na trzech władzach: prawo-
dawczej, wykonawczej i sądowniczej. To ważne zdanie, które podkreśla, 
że jest wskazane, by każda władza była równoważona przez inne władze 
i inne zakresy kompetencji, które by ją utrzymywały we właściwych gra-
nicach. Na tym właśnie polega zasada państwa praworządnego (używamy 
tego określenia, bo mówimy w języku polskim), w którym najwyższą wła-
dzę ma prawo, a nie samowola ludzi. To jest ta wytyczna, która była dla 
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nas istotna przy modelowaniu i podejmowaniu próby zmiany myślenia 
o miejscu prawa i relacji prawa w stosunku do poszczególnych władz. 
To są słowa znamienne, właśnie one odrywają się od tego formalnego, 
czysto dogmatycznego pojęcia praworządności.

Wielu z nas zapewne pamięta znamienne wystąpienie Benedykta XVI, 
papieża, który nie był prawnikiem, tylko teologiem, natomiast jego wy-
stąpienie w Bundestagu we wrześniu 2011 roku zostało zatytułowane „Re-
fleksje na temat podstaw prawa”. I to jest rzeczywiście dosyć nadzwyczajne, 
że ktoś, kto nie jest prawnikiem, kto nie reprezentuje instytucji sądowych, 
kto nie reprezentuje władzy państwowej, ale stoi na czele instytucji, jaką 
jest Kościół, jaką jest Stolica Apostolska, wygłasza przemówienie w insty-
tucji politycznej, jaką jest Bundestag, na temat podstaw demokratycznego 
państwa prawa. Oczywiście, odnosi do tego swoje refleksje, ma w sobie 
ten ciężar łamania państwa prawa właśnie przez samowolę ludzi. Nazizm, 
faszyzm, komunizm. I to w nim tkwi. Dlatego wyraźnie mówi, odwołując 
się do tej triady, którą my dobrze znamy, że kontakt pomiędzy prawem 
rzymskim i filozofią grecką doprowadził do rozwoju prawnego okresu 
oświecenia i dalej do Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela. Czyli od-
wołuje się do dokumentów współczesnych. I z tego kontraktu, jak pisze, 
narodziła się zachodnia kultura prawna, która miała i do dzisiaj ma de-
cydujące znaczenie dla kultury prawnej ludzkości. Papież mówi oczywi-
ście o zachodniej kulturze prawnej, czyli o tym, co określamy mianem 
„europejskiej kultury prawnej”. Dlatego powstaje to pytanie i właściwie 
staje się oczywiste, dlaczego my mówimy, że rozwiązania stosowane w po-
szczególnych państwach, a zwłaszcza w tych państwach, które najpierw 
aplikowały do instytucji europejskich, a teraz są jej członkami, muszą 
być włączone w to dziedzictwo, z własnej woli i z tradycji europejskiego 
dziedzictwa. Przecież prawo obok takich pojęć jak właśnie tożsamość 
europejska, wspólne dziedzictwo europejskie, chrześcijańskie korzenie 
europejskie, wspólnota europejska, należy do tego, co wspólnie określamy 
mianem „szerokiej tradycji europejskiej”.

Państwa, które przechodziły drogę transformacji, wprowadzały 
do swoich konstytucji zasadę państwa prawa. To wprowadzanie zasady 
konstytucyjnej oczywiście w pierwszym okresie transformacji było swo-
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istą normą programową. To nie było automatyczne realizowanie tego pań-
stwa prawnego, po prostu ono musiało być dopiero zinstytucjonalizowane, 
zrealizowane poprzez wprowadzanie odpowiednich instytucji i gwarancji 
zapewniających ich realizację. Profesor Wyrzykowski, były sędzia Trybu-
nału Konstytucyjnego, napisał kiedyś, że przyjęcie koncepcji demokra-
tycznego państwa prawnego nie oznacza od razu wprowadzenia stanu 
odpowiadającego wszystkim standardom europejskim. Była to przede 
wszystkim deklaracja tworzenia takich regulacji prawno-ustrojowych, 
które będą odpowiadały tym wymaganiom. I oczywiście, ta deklaracja 
była o tyle ważna, że my, czyli państwa Europy Środkowej i Wschodniej, 
mieliśmy za cel wejście do instytucji europejskich, najpierw do Rady Eu-
ropy, a następnie, w dalszej perspektywie, do Unii Europejskiej. To był 
cel przyświecający właściwie wszystkim tym państwom, a przynajmniej 
większości z nich.

Zatem dla państw wstępujących najpierw do Rady, potem do Unii, 
w wyniku własnej, suwerennej decyzji, było czymś oczywistym, że prze-
strzeganie zasad państwa prawa, zasad praworządności jest częścią pa-
kietu, obowiązkiem, a nie opcją, z której można zrezygnować. Możemy 
powiedzieć: wstępujemy, ale na przykład to jest dla nas opcjonalne, re-
zygnujemy z tego. Nie było wtedy ani takiej możliwości, ani takiej woli. 
Ale równocześnie możemy powiedzieć, że były obawy ze strony państw 
zachodnich, będących już w tych strukturach, że coś może stać się nie tak. 
Z tego względu, przypomnę, powstawały pewne instytucje, w 1990 roku 
została utworzona nawet swego rodzaju fundacja parlamentarna, powstała 
na gruncie różnych ważnych fundacji międzynarodowych, amerykań-
skich i zachodnich, której celem było udzielanie pomocy w tworzeniu, 
wdrażaniu zasad państwa prawa państwom wtedy najbardziej zaawanso-
wanym w tworzeniu tych reguł, czyli Polsce, Węgrom i Czechosłowacji. 
Istniały obawy, że te nowe państwa mogą czasami pójść drogą na skróty, 
że łatwiej będzie na przykład zawiesić pewne reguły związane z państwem 
prawa, żeby szybciej przeprowadzić transformację. To obserwowaliśmy 
zawsze, ale wówczas były tam pewne hamulce, które powstrzymywały 
przed rozpruciem tego systemu. Równocześnie powstała komisja Rady 
Europy, zwana obecnie Komisją Wenecką, mająca formalną nazwę Eu-
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ropejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo. Nazwa tej komisji 
świadczy wyraźnie o tym, że znowu istniały obawy, że może ta demokra-
cja będzie tworzona w sposób bardziej populistyczny i dlatego zakreślono 
ramy, że dla utworzenia stabilnej demokracji konieczne jest prawo. Prawo, 
które określi jednoznaczne reguły. Zadaniem Komisji, które pełni ona 
do dzisiaj, jest udzielanie swoistej pomocy prawnej państwom w zakresie 
realizacji trzech kluczowych zasad: demokracji, praw i wolności człowieka 
i właśnie państwa prawa – rule of law.

W ostatnim czasie usłyszeliśmy wiele krytycznych, niesłusznych opi-
nii dotyczących Komisji Weneckiej. Gdyby Komisja Wenecka była takim 
ciałem, jakie jawi się na podstawie opinie wygłaszanych o niej w niektó-
rych polskich środowiskach politycznych, to na pewno jej członkami nie 
zostawałyby kolejne państwa, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi, a nawet 
państwami Afryki. Korea, Japonia, to są państwa, które chcą dołączyć 
właśnie ze względu na poszukiwanie wspólnych wartości i standardów 
w odniesieniu do obszaru prawa. Zadaniem Komisji Weneckiej jest po-
szukiwanie, odkrywanie tych standardów europejskich, ale zarazem zo-
stawianie państwom swobody tam, gdzie to jest możliwe i gdzie to jest 
konieczne, ze względu na kulturę danego państwa, na tradycję i własną 
parlamentarną tradycję demokratyczną. Zatem możemy powiedzieć, 
że w każdej opinii Komisji Weneckiej są zawsze dwa elementy. A miano-
wicie wskazanie tego, co jest fundamentem, i tego, co należy do swobody 
regulacyjnej poszczególnych państw. Dyskusja o tym, co należy do swo-
body regulacyjnej, zawsze wywołuje debaty, ale Komisja jest tutaj bardzo 
labilna i dopuszcza szeroką interpretację. Natomiast nie ulega wątpliwości, 
że mimo dopuszczenia tej szerszej interpretacji, mimo istnienia tej insty-
tucji charakterystycznej dla Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 
gdy chodzi o zasady państwa prawa – rule of law niewątpliwie należy 
do tych wartości, które nie podlegają tutaj żadnej swobodzie interpretacji. 
To jest ten filar, podkreślam, aż do znudzenia mówię o tej konstrukcji. Je-
żeli odetniemy te filary, to nawet nie mamy miejsca, żebyśmy mogli sobie 
swobodnie meblować pokoje. Więc dlatego najpierw muszą być filary, że-
byśmy mogli sobie w różny sposób meblować tymi odrębnościami, które 
należą do naszej tradycji.



104

Wiedząc, jakie są problemy z rozumieniem i interpretacją zasady rule 
of law w różnych państwach, Komisja wypracowała dwa raporty. Jeden 
raport, z 2011 roku, został nazwany Raport rule of law i jego celem było 
poszukiwanie pewnych wspólnych elementów, których państwa muszą 
przestrzegać, jeżeli chcą być we wspólnocie nazywanej Radą Europy. 
Następnie także ten raport przyjęty został przez Unię Europejską, przez 
Komisję i do tego raportu odwołuje się Komisja w momencie, kiedy doko-
nuje badania stanu praworządności poszczególnych państw. Po co był ten 
raport? Między innymi po to, ażeby właśnie Komisja nie została posądzo-
na, że przyjmuje różne kryteria w zależności od tego, jakim państwem się 
zajmuje. Raport jest stosowany jako ocena we wszystkich państwach. On 
był brany pod uwagę np. w ocenie francuskiej, kiedy oceniano, czy Francja 
słusznie chce wprowadzić stan wyjątkowy na swoim terenie, czy te reguły 
są zgodne z raportem. Był brany pod uwagę oczywiście przy ocenie stanu 
Turcji, ale także na Węgrzech, a ostatnio w Polsce.

Kolejnym raportem, w pewnym sensie wyeksplikowanym z poprzed-
niego, był raport z 2016 roku, i tam już znalazły się konkretne pytania, 
wskazujące na dokładne kryteria, które muszą być brane pod uwagę, 
żeby dokonać prawidłowej oceny stanu praworządności w danym pań-
stwie. Dlatego ten raport został nazwany Check list of the rule of law, 
czyli „badanie”. Dotyczyło ono różnych sfer szerokiego pojęcia rule of 
law, nie tylko praworządności. Mieści się tam duży obszar dotyczący 
stanowienia prawa, roli konstytucji, miejsca konstytucji w systemie źró-
deł prawa, tych wszystkich kwestii, z którymi w tym momencie mamy 
do czynienia, z którymi się na co dzień mierzymy. Ważnym elementem 
raportu Check list… jest obowiązek przestrzegania procedur w trakcie 
stanowienia prawa i związana z tym pewność prawa. Wiadomo, że jak się 
załamią procedury, to wtedy wszystko staje się płynne i wtedy właściwie 
trudno jest dokonać oceny. Po raz pierwszy tak wyraźnie uwaga doty-
cząca procedur została zgłoszona w opiniach Komisji Weneckiej w od-
niesieniu do Węgier w 2011 roku, w 2012 roku (w obydwu przypadkach 
były przygotowane opinie), a także w stosunku do Rumunii i ostatnio 
bardzo mocno w stosunku do Polski. W świetle tych uwag można po-
wiedzieć, że nie ulega wątpliwości, iż procedura przestrzegania kontroli 
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stanu praworządności w państwach będących również członkami Rady 
Europy nie jest procedurą skierowaną przeciwko państwu. Jest to proce-
dura na rzecz tworzenia fundamentów funkcjonowania całej wspólnoty, 
w tym także państw, które są elementami tej wspólnoty. To nie jest kon-
trola zewnętrzna. My czasami mamy takie myślenie, że ta Unia to nam 
tak z zewnątrz narzuca te kontrole. To jest takie myślenie, jakbyśmy byli 
zaanektowani, siłą przejęci przez te organizacje. Weszliśmy na zasadzie 
suwerennej decyzji. I niech mi wolno tutaj będzie znowu odwołać się 
do słów przewodniczącego Trybunału Konstytucyjnego Niemiec, bo jed-
nak, smutno mi to powiedzieć, ale do tej pory, gdziekolwiek byłam przez 
te kilkadziesiąt lat, pokazywano go zawsze jako wzorzec pra-trybunału. 
Trybunał niemiecki jako ten ustabilizowany trybunał w państwie za-
chodnim i trybunał polski jako ten trybunał, na którym wzorowały się 
państwa Europy Środkowej i Wschodniej, które naśladowały czy tworzyły 
swoje własne trybunały. Niestety, pozostał teraz tylko jeden model, a mia-
nowicie trybunał niemiecki.

W związku z tym zacytuję to, co powiedział ostatnio przewodniczą-
cy, dlaczego ta kwestia jest taka ważna. Mianowicie są to kluczowe zasa-
dy obowiązujące w państwach europejskich, które powodują, że zasada 
rule of law jest tak ważna dla całej Unii. Po pierwsze: europejski system 
prawny w wielu dziedzinach opiera się na zasadzie wzajemnego zaufania, 
a więc na uznaniu aktów prawnych innych krajów członkowskich bez 
pogłębionego własnego sprawdzania. Brak takiego zaufania prowadzi 
do znacznych deficytów w praktycznym funkcjonowaniu państwa prawa. 
Po drugie, od czego zaczęłam, bez merytorycznej wspólnoty wartości 
niemożliwa jest formalna integracja. Strukturalne ingerencje w niezawi-
słość wymiaru sprawiedliwości w jednym z krajów członkowskich są nie 
do zaakceptowania w całej wspólnocie, albowiem dotyczą fundamentu 
praworządności dla całej grupy państw. Z kolei argumentacja, z którą 
się bardzo często w różnych państwach spotykamy, oskarżająca wymiar 
sprawiedliwości o realizację własnych interesów i ignorowanie woli więk-
szości, to jest podkreślanie tego elementu większościowego w myśleniu 
o prawie i państwie, jest zgubna, bo prowadzi do dyskredytacji prawa, ale 
zarazem także instytucji państwowych odpowiedzialnych za realizację 
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prawa. Argumenty tego rodzaju znajdują posłuch szczególnie tam, gdzie 
ma miejsce oczywiście radykalizacja politycznego sporu.

Zatem możemy powiedzieć, że w tych trzech obszarach można dopa-
trywać się niebezpieczeństw, które wiążą się z odstępowaniem od standar-
dów prawa. Przede wszystkim właśnie utrata zaufania. Mamy już obecnie 
z tym do czynienia, a mianowicie sądy jednych państw przestają ufać są-
dowi innego kraju ze względu właśnie na łamanie pewnych zasad. Mamy 
zatem już decyzję sądu w Dublinie, który zadaje pytanie, czy może być 
ekstradycja do Polski, mamy sąd hiszpański, pod koniec września, i także 
zadanie pytania dotyczącego niezawisłości polskich sędziów i niezależ-
ności polskich sędziów. Są to pytania, które są dla nas w jakimś sensie 
trudne, a zarazem bolesne.

Należy jednak powiedzieć, że to nie jest tylko problem Polski, to nie jest 
uderzanie w Polskę. Chciałabym przypomnieć, bo to orzeczenie przeszło 
zupełnie niezauważone, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wy-
roku z 27 lutego tego roku dotyczącym obniżenia wynagrodzeń sędziów 
w Portugalii, także zabrał głos i powiedział, że właściwie sąd ma prawo 
badać pewne sytuacje w danym państwie nie z punktu widzenia struktury 
organizacyjnej sądów, ale z punktu widzenia tego, czy rzeczywiście prze-
strzegana jest zasada niezawisłości sądów i niezawisłości sędziów.

Problem z praworządnością nie polega na podporządkowaniu lub kon-
trolowaniu Polski. On dotyczy respektowania wspólnych zasad i reguł, 
które Polska zgodziła się suwerennie uznać wraz z przystąpieniem do Unii 
Europejskiej. Zakładano, że jeśli dany kraj przystępuje do Unii Europej-
skiej, to jego system prawny jest bezpieczny i stabilny oraz że poradzi 
sobie z potencjalnymi zagrożeniami. Tyle że to założenie w niektórych 
sytuacjach okazało się błędne. Jeśli następuje niszczenie państwa prawa 
w jednym państwie, pociąga to za sobą niszczenie prawa w innych. W tej 
sytuacji konstytucja, która stanowi pewien system, która stanowi wyraźne 
gwarancje i bezpieczniki państwa prawa, musi być jednak traktowana 
jako podstawowy akt prawny. Nie może zaś być interpretowana zgodnie 
z tezami Carla Schmitta, który stwierdza, że retoryka walki politycznej 
powoduje, iż partia uczestnicząca w otwartej walce politycznej uznaje 
za prawdziwą tylko tę konstytucję, która odpowiada jej politycznym żą-
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daniom. Jeżeli zasadnicze sprzeczności polityczne są bardzo silne, łatwo 
może dojść do tego, że jakaś partia może każdej konstytucji, która nie speł-
nia jej żądań, w ogóle odmawiać tego miana. To jest bardzo niebezpieczne.

Kiedyś wyraziłam zdanie, że mam nadzieję, że nam takie podejście 
nie grozi. Obecnie nie mam tej pewności, a obawy moje wzrosły, kiedy 
usłyszałam swego czasu wystąpienie marszałka seniora Kornela Mora-
wieckiego w listopadzie 2015 r., który stwierdził, że prawo jest ważną rze-
czą, ale prawo to nie świętość, że nad prawem jest dobro narodu, a jeżeli 
prawo to dobro zaburza, to nie wolno uważać go za coś, czego nie możemy 
naruszyć, czego nie możemy zmienić, bo prawo ma służyć nam – i dalej – 
że prawo, które nie służy narodowi, to bezprawie.

Powstaje tylko pytanie: Kto ma być interpretatorem tak postawionej 
tezy?

Urszula Gacek
Nie przypominam sobie, aby temat praworządności w Europie kiedy-

kolwiek zasłużył sobie na dyskusję panelową na poprzednich konferen-
cjach „u biskupa Pieronka”, którym zresztą miałam przyjemność kilka-
krotnie się przysłuchiwać. Dzisiaj chyba po raz pierwszy poświęcamy czas 
temu zagadnieniu. Dlaczego? Wokół nas dzieją się różne rzeczy.

Od końca roku 2016 przetacza się w Polsce gorąca dyskusja na temat 
kształtu jednego z filarów, podstaw państwa demokratycznego – wła-
dzy sądowniczej. Mam wrażenie, że społeczeństwo, przynajmniej polskie 
społeczeństwo, dopiero w momencie pojawienia się pewnych zagrożeń 
w mniejszym lub większym stopniu zaczęło rozumieć rolę, którą odgrywa-
ją niezależne, niezawisłe sądy w nowoczesnym państwie. Chociaż czasami 
bardzo łatwo patrzeć na te problemy z polskiej perspektywy, przypomi-
nam, że nasze dzisiejsze spotkanie ma charakter europejski.

Mamy znakomitych ekspertów z Hiszpanii, Węgier i z Polski. Będzie-
my mieli okazję popatrzeć na problem z nieco szerszej, europejskiej per-
spektywy, do czego też będę zachęcała w naszych dyskusjach. Unieśmy się 
trochę ponad te emocje, animozje, które czasem pojawiają się na bieżąco 
i popatrzmy na ten problem nieco szerzej i nieco głębiej.
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Pani premier Suchocka mówiła o pewnych mechanizmach. Wspo-
mniała Pani o tym, iż zarówno Rada Europy, jak i Komisja Europejska, 
cała Unia Europejska spodziewała się, że w niektórych krajach może 
nastąpić jakiś zwrot w tył, jeśli chodzi o praworządność. Oczekiwano, 
że może być to zjawisko, które pojawi się na następnym etapie procesu 
transformacji. Przewidziano tutaj pewne mechanizmy. Mam pytanie: czy 
te mechanizmy są adekwatne, czy nadal można z nich korzystać, czy od-
niosą zamierzony skutek?

Proszę o same refleksje na temat kwestii, które podważają obecny 
system praworządności w Europie, nie tylko z perspektywy wymiaru 
sprawiedliwości – chodzi o szerszą perspektywę, gdyby taką mógł Pan 
przyjąć. Jakie są główne niebezpieczeństwa, co podważa obecny system, 
czy dalej wystarczają obecne mechanizmy zabezpieczające, które istnieją 
w Europie?

dr hab. Włodzimierz Wróbel
Jestem w dość niezwykłej roli, jak na sędziego, uczestnicząc w tego 

typu panelach. Sędziowie zwykli raczej trzymać się w cieniu takich pu-
blicznych debat. Czas jest niezwykły, więc i sędziowie musieli się ujawnić. 
No i się ujawnili. Oczywiście perspektywa sędziego, odpowiadającego 
na zadane pytanie, będzie dość specyficzna. Sędzia jawi się trochę jak 
kustosz wartości, jaką jest praworządność. Jest to to, co jest powszednim 
chlebem sędziego. Kryzys, z jakim mamy do czynienia, dotyczy nie tyl-
ko Polski. Przejawy tego kryzysu widać w innych krajach europejskich, 
a i nie tylko europejskich, bo przecież musimy pamiętać o tym, co dzie-
je się po drugiej stronie Atlantyku w tej samej przestrzeni. Ten kryzys 
rzeczywiście powoduje, że zadajemy sobie pytanie, jak to się stało, jak 
to było możliwe? Było tak fajnie, tak spokojnie, co się zdarzyło? Ta diagno-
za pewnie jeszcze będzie długo trwała. Jest bardzo ważna, choćby po to, 
żeby próbować odpowiedzieć na pytanie, co dalej. Bo jak jest, to wiemy, 
to widzimy, ale odpowiedzieć sobie na pytanie, co dalej, co powinno ulec 
zmianie. Z tych różnych diagnoz wybrałbym kilka punktów, które mnie 
wydają się najistotniejsze, a które powinny być przedmiotem debaty i pra-
cy na przyszłość.
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Praworządność to jest element konsensusu społecznego. Kiedy 
na pierwszym wykładzie z prawa karnego mówię swoim studentom, 
że zadaniem prawnika, sędziego, jest wprowadzanie pokoju społeczne-
go, to bardzo często jest to niezrozumiałe. Według studentów pierw-
szego roku zadaniem prawnika jest sprawiedliwość. W prawie karnym 
jest to szczególnie dobitne. Kiedy mówi się o tym, że zadaniem prawa, 
praworządności, prawnika jest spokój społeczny, życie w konsensusie, 
znalezienie sposobów, żeby ludzie o bardzo różnych poglądach mogli się 
razem rozwijać, to bardzo trudno przekonać, że ta wartość, to zadanie jest, 
jeśliby ująć to młodzieżowym językiem, „sexy”. Znacznie bardziej „sexy”, 
znacznie bardziej atrakcyjny jest konflikt, skandal, agresja, a nie spokój 
i czasami nudny, czasami brzydki kompromis.

W tym kryzysie dostrzegam kryzys komunikacji i kryzys umiejętności 
mówienia o kompromisie jako o wartości. O instytucjach jako o wartości. 
O procedurach jako o pewnej wartości. O umiejętności rozstrzygania spo-
rów nie przez przemoc, ale przez kompromis. Nie mówiliśmy o tym jako 
o wartościach, ja sam się biję we własne piersi i robię rachunek sumienia. 
Ostatecznie konferencja, w której bierzemy udział, to „Rola Kościoła ka-
tolickiego w procesie integracji europejskiej”. Wobec tego brakuje mi też 
pogłębionej refleksji etycznej, także z zakresu teologii moralnej, nad war-
tością, jaką jest nie naród, nie brakuje nam teologii narodowej, ale brakuje 
nam teologii społecznej. Moralnej teologii o państwie jako o wartości, 
refleksji nad tym, czym jest grzech wobec dobra wspólnego. Czym jest 
grzech wobec instytucji, wobec procedur. Ten kryzys, jaki przeżywamy, 
musi być opowiedziany językiem wartości, a nie dotychczasowym języ-
kiem stechnicyzowanego prawa. Potrzebujemy nowej komunikacji.

Kolejna diagnoza: uczyliśmy kiedyś dzieci, w Polsce przynajmniej, 
jeździć na rowerze, i nawet żeby można było jeździć na rowerze, trzeba 
było mieć kartę rowerową. Żeby jeździć samochodem, trzeba mieć prawo 
jazdy. O ileż bardziej niebezpieczne i bardziej skomplikowane jest dzisiaj 
życie społeczne. Jak wygląda edukacja obywatelska w szkołach? Kiedy się 
zaczyna i kiedy się kończy? Jak można opowiadać o trójpodziale władzy, 
o tym, że naruszanie niezawisłości sądownictwa jest czymś, co dotyczy 
zwykłego obywatela, kiedy edukacja zajmuje dwa lata? Niewiele lepiej 
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jest w innych państwach europejskich. Edukacja prawdziwa, pokazująca, 
jak funkcjonuje społeczeństwo jako bardzo niebezpieczna przestrzeń, 
przestrzeń wydana w ręce drapieżników, często populistów, tworzących 
„fake newsy”, bardzo wyprofilowanych i profesjonalnych zdobywców ży-
cia społecznego. Jeżeli nie potrafimy w ten sposób wprowadzić pewnych 
„szczepionek”, immunizować młodych ludzi na te działania, to cóż potem 
im opowiadać, że procedury są istotne. Że jak się wyrzuca sędziów Sądu 
Najwyższego, to coś bardzo złego w ich życiu się dzieje. Nikt tego nie 
zrozumie, to nie ma sensu.

Trzeci element: na to już nie mamy wpływu, tylko trzeba pomyśleć, jak 
to inaczej zrobić. To w istocie też problem komunikacji, moim zdaniem. 
Sądy były w cieniu, sądy nie brały udziału w debacie społecznej, natomiast 
wypowiadały się poprzez orzecznictwo. Pani premier Suchocka łaskawa 
była chwalić Trybunał Konstytucyjny. Zanim zostałem sędzią w Sądzie 
Najwyższym, lata całe spędziłem w Trybunale Konstytucyjnym – Pani 
Profesor pamięta – jako asystent sędziego. Sam jestem winny, bo sporzą-
dzałem projekty orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego językiem, który jak 
uważałem, jest nieprawdopodobnie mądry, wysublimowany, którego nikt 
poza garstką prawników by nie zrozumiał. Ten język nie jest „sexy”. Tak 
nie można mówić o podstawowych konfliktach społecznych. Kilkadziesiąt 
stron uzasadnienia Trybunału Konstytucyjnego, którego nawet dzienni-
karze będący zwykłymi tłumaczami tego języka nie są w stanie zrozu-
mieć. Problem komunikacji, jeszcze raz problem komunikacji. Powtarzam 
to w tej chwili cały czas: nawet najtrudniejsze zagadnienie prawne, jeżeli 
nie potrafimy go jako prawnicy, jako ci, którzy mają dbać o praworząd-
ność, przedstawić językiem, z którego dałoby się napisać scenariusz ko-
lejnego odcinka serialu w telewizji, jeżeli nie potrafimy znaleźć takiego 
języka, to albo nie jesteśmy profesjonalistami, albo to nie jest problem 
prawny. To musi być przedstawione takim językiem. Musimy znaleźć ten 
język. Inaczej jesteśmy wydani w ręce populistów.

Ostatnia rzecz, na którą nie mamy żadnego pomysłu, jak z tego wy-
brnąć. To, co się obecnie dzieje, jest kryzysem narastającego populizmu. 
Skąd bierze się populizm? Czasem z nudy, powiedzmy sobie szczerze. 
Populizm musi mieć wroga. Nikt się lepiej nie nadaje na wroga niż sę-
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dziowie, niż sądy. Wobec tego trzeba też mieć świadomość, że można 
bardzo poprawiać funkcjonowanie sądownictwa. Można bardzo zmieniać 
komunikację, edukować ludzi, można wychodzić do mediów, ale musi być 
świadomość, że sądy same się nie obronią, sędziowie też się sami nie obro-
nią. W języku populizmu to będzie zawsze elita, którą najłatwiej wystawić 
na odstrzał, najłatwiej zaatakować, bo nie ma własnych instrumentów 
obronnych. Muszą zostać stworzone mechanizmy, często zewnętrzne, 
które takiej obrony dadzą gwarancję. Stąd taka ogromna nadzieja na to, 
co zrobi Europejski Trybunał Sprawiedliwości, stąd bardzo pozytywna 
ocena tego, co zrobiła Europejska Sieć Rad Sądownictwa swoim jedno-
znacznym sygnałem pozwalającym kwalifikować pewne naruszenia pra-
worządności jako naruszenia praworządności bez zbędnego dyploma-
tycznego opowiadania. To nie jest czas na język dyplomacji. To jest czas 
na jasny przekaz, jasne zdania i jasne oceny.

Urszula Gacek
Serdecznie dziękuję. Czasami mam takie wrażenie, że społeczeństwo 

dosyć dobrze rozumie pojęcie demokracji. Raz na cztery lata, czasami 
częściej, idzie do urn, daje swój głos. Czasami wydaje im się, że demo-
kracja to jest tylko kwestia aktu wyborczego, ale jest coś namacalne-
go w tym, jeżeli chodzi o prawa człowieka, gdyż mogą identyfikować 
je z pewnymi problemami, jak prawo do zgromadzeń, swoboda wypo-
wiadania się, natomiast praworządność to jest takie trochę ulotne, abs-
trakcyjne pojęcie.

Komunikacja, edukacja – to, co w Stanach Zjednoczonych nazywają 
civic education, jest niezmiernie ważne. Nie są to tylko mechanizmy in-
stytucjonalne, to jest kwestia zmieniania mentalności i wrażliwości spo-
łecznej od najmłodszych lat. I tutaj chyba wszyscy musimy uderzyć się 
w piersi. Zaniedbaliśmy to przez ostatnie lata, chyba nie tylko w Polsce. 
Panie Profesorze, jak Pan postrzega pewne niebezpieczeństwa i zagrożenia 
w tym zakresie? Czy chodzi o mechanizmy zabezpieczające? Czy mamy 
tu do czynienia z kwestią komunikacji, a może też chodzi o wzmocnienie 
zabezpieczeń natury instytucjonalnej?
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prof. Zoltán Fleck
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się też z tego, co powiedziała 

pani premier Suchocka i Pan Sędzia. Jeśli chodzi o Pana Sędziego, słyszy-
my, że praworządność to nie tylko instytucje, ale chodzi też o wartości, 
o pewną kulturę. I właśnie sam chciałem to tutaj powiedzieć. Pamiętam 
czas, kiedy Polska, Węgry i inne państwa komunistyczne starały się o wej-
ście do Unii Europejskiej, trwał proces akcesyjny. Byliśmy optymistami, 
jeśli chodzi o zachodni styl praworządności. Na początku lat 90. czytałem 
taki artykuł, w którym było napisane, że tego typu optymizm jest bardzo 
niebezpieczny. Dlaczego? Bowiem nie posiadamy odpowiedniego języ-
ka, odpowiedniej kultury ani historii i ja sam czuję się w tym momencie 
za to współodpowiedzialny. Przecież ja też uczę kwestii związanych z pra-
wem, to znaczy teorii prawa i socjologii dla prawników.

Z czym mamy teraz do czynienia na Węgrzech? Brakuje nam pew-
nej kultury praworządności również pośród samych prawników. Mamy 
do czynienia z sytuacją tragiczną, jeśli chodzi o praworządność na Wę-
grzech. Nie chodzi tutaj tylko o instytucje, ale również o kwestie związane 
z pewną kulturą. Na czym polega problem? Otóż odziedziczyliśmy nieste-
ty pewną kulturę, która dominowała kiedyś w niektórych organizacjach. 
Od początku lat 90. przeprowadzałem badania wśród prawników i jeśli 
chodzi o sędziów, zauważyłem, że oni kierują się taką starą logiką. Chodzi 
o to, w jaki sposób – ich zdaniem – działa praworządność. Innymi słowy, 
sędziom trudno było zaakceptować, że prawo to nie jest jakaś technika, 
tylko że ono ma aspekt moralny i że dotyczy czegoś, co dotyka współod-
powiedzialności społecznej.

Za komunizmu sędziowie byli symbolem rządów komunistycznych. 
Każdy system autorytarny ma jakąś sferę autonomii, którą pozostawia 
sędziom. Ale pamiętajmy, że sędziowie muszą posiadać pewną odwa-
gę społeczną, odwagę cywilną. Muszą się kierować systemem wartości. 
A tego im brakowało.

Kiedy dochodzimy do kwestii praworządności, mamy do czynienia 
z poważnym zagrożeniem, bo być może przeoczyliśmy ten moment, kiedy 
powinniśmy byli przyjąć praworządność jako pewną kulturę i nie naucza-
liśmy tych kwestii, nie uczyliśmy ludzi tego i nie przyjęli oni przez to pew-
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nych wartości. Spójrzmy na Anglię, popatrzmy na Stany Zjednoczone 
czy Niemcy po II wojnie światowej. Mieliśmy tam do czynienia z presją, 
by ludzi pewnych rzeczy uczyć. Chodzi o to, aby zaakceptowali oni zasady 
praworządności i na tym polega ta logika, o której tutaj mówimy. Popa-
trzmy na Węgry albo też na inne państwa postkomunistyczne. W tym 
momencie one się cofają na ścieżce demokratycznej. Na dobrą sprawę 
demokracja jest w jakimś sensie rozmontowywana. I to nie jest przewrót 
w tradycyjnym rozumieniu tego słowa. Ten proces jest stopniowy. To jest 
stopniowe rozmontowywanie systemu demokratycznego i praworządne-
go. Nie wiem, czy Państwo znają tę opowieść, tę historyjkę o tym, jak się 
gotuje żabę. Po prostu w pewnym momencie żaba się orientuje, że jest 
już za późno, już nie może wyskoczyć z garnka. Czegoś takiego właśnie 
doświadczamy. Była taka dyskusja akademicka, która się zaczęła zaraz 
po zmianie systemu na Węgrzech. Chodziło o to, że pewnych rzeczy nie 
dostrzegliśmy. Nie zauważyliśmy tych zmian. Mówiąc szczerze, coś takie-
go odbywa się teraz. W pewien sposób dochodzi do pewnej koordynacji 
zmian.

Rozmawiam z sędziami na Węgrzech i muszę powiedzieć rzecz nastę-
pującą: są tacy sędziowie, którzy się po prostu boją, i to jest niebezpieczne. 
A sędziowie nie mogą znać strachu, ponieważ system praworządny, de-
mokratyczny, nie może zasadzać się na sędziach, którzy się boją. I to jest 
oznaka właśnie tego, że system demokratyczny jest rozmontowywany. 
Jak się rozmawia z sędziami na Węgrzech, to oni boją się jakichś retorsji 
ze strony rządu.

Urszula Gacek
Bardzo dziękuję, Panie Profesorze. Pan przedstawił kolejny wątek 

naszej dyskusji. Wspomniał Pan o tym problemie, który ma ze swoimi 
studentami. Chodzi o edukację, która obejmuje kwestie społeczne. Ale 
mówimy tutaj o pewnych wartościach, o zrozumieniu podstaw etycznych. 
I to prowadzi mnie dość zgrabnie do kolejnej osoby.

Pani sędzia Nuria Díaz Abad była prezesem Europejskiej Sieci Rad 
Sądowniczych i do Pani obowiązków należało wspieranie sędziów, szko-
lenie ich, dzielenie się z nimi wiedzą, propagowanie dobrych praktyk. Jeśli 
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chodzi o sędziów, czy brakuje im pewnych umiejętności czy wrażliwości 
na niektóre aspekty praworządności? Co udało się Pani zrobić w tej dzie-
dzinie? Czy są takie rzeczy, na których należało się bardziej skupić, zrobić 
coś więcej? Jaki jest zatem Pani punkt widzenia? Jakie doświadczenia?

Nuria Díaz Abad
Udział w tej konferencji w Krakowie jest dla mnie wielkim zaszczy-

tem. Polska jest krajem bliskim mojemu sercu z wielu różnych przyczyn. 
Na przestrzeni ostatnich miesięcy pięć razy już byłam w Krakowie, mam 
również kontakt z sędziami w całej Polsce. Sądzę, że sporo wiem, na czym 
polega problem praworządności w Polsce.

Kiedy otrzymałam zaproszenie do udziału w konferencji „Rola Kościo-
ła katolickiego w procesie integracji europejskiej”, przyszła mi do głowy 
postać Jana Pawła II. Odwiedzając Hiszpanię, zjeździł niemalże cały kraj. 
Był również w Santiago de Compostela, które, jak Państwo wiedzą, sta-
nowi serce Europy, europejskiej tradycji, i stamtąd wysłał taki komunikat 
do całej Europy. Powiedział: „Europo, bądź sobą, nie zapomnij o swoich 
korzeniach, tych, które sprawiały, że rosłaś przez stulecia”. Nawiązując 
do nich, pragnę podkreślić – musimy o tym pamiętać – iż te jego słowa 
odnoszą się także naszego prawniczego dziedzictwa europejskiego.

Chciałabym zwrócić uwagę na kilka obszarów, w których doktryna 
Kościoła była rozwijana i stała się częścią prawa unijnego. Po pierwsze, 
zasada pomocniczości w doktrynie i nauce społecznej Kościoła, rozwi-
jana była w traktacie lizbońskim. Jeśli problem może być rozwiązany 
na niższym poziomie, tam powinien być rozwiązywany. Nie ma potrzeby 
rozwiązywania go na wyższym poziomie. Czyli parlamenty krajowe po-
winny zajmować się swoimi problemami krajowymi. Tam, gdzie problemy 
można lepiej rozwiązać na poziomie krajowym, a nie wspólnotowym, tam 
powinny być rozwiązywane na poziomie krajowym.

Kolejny obszar, na który pragnę zwrócić uwagę, to wydarzenie, które 
miało miejsce jakieś 50 lat temu. Niedawno była specjalna konferencja 
zorganizowana w Luksemburgu, na której adwokat generalny Włoch Fre-
derico Mingozzi zabrał głos i wyjaśniał, że zdawał sobie sprawę, że na sa-
mym początku Trybunał myślał o innym uregulowaniu sprawy, ale sędzia 
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włoski inspirowany nauczaniem Kościoła przekonał swoich kolegów i ko-
leżanki, że traktat rzymski jest nie tylko traktatem zawartym pomiędzy 
krajami, ale może być również czymś bezpośrednio stosowanym, jeśli 
chodzi o życie każdego obywatela. Patrząc teraz na kazusy luksemburskie, 
wydawałoby się, że to sprawa „Dawid przeciwko Goliatowi”, bo obywatel 
europejski zadaje pytanie sądowi krajowemu. Sprawa na koniec trafia 
do Luksemburga i określa się tam rozwiązanie, które obowiązuje potem 
w całej Unii Europejskiej.

Jeszcze jedną kwestią są wartości Unii Europejskiej. Tak jak było po-
wiedziane wcześniej, wartości, na których musimy budować Europę, 
to również praworządność. Patrząc na zasadę praworządności z punktu 
widzenia praktycznego, widzimy wagę tego, aby sędziowie byli niezależni. 
Trybunał Sprawiedliwości niedawno wydał dwa razy orzeczenie, w lutym 
tego roku, na temat sytuacji w Portugalii i wynagrodzeń sędziów. W orze-
czeniu było odniesienie do Karty Praw Podstawowych, która mówi o tym, 
że fundamentalnym prawem, podstawowym prawem człowieka jest nie-
zależny wymiar sądowniczy.

Niedawno również była ta kwestia poruszana w przypadku sprawy 
irlandzkiej, która dotyczy m.in. sytuacji niezależności sędziów w Polsce. 
W art. 47 Karty i art. 19 Traktatu o Ustanowieniu Unii Europejskiej jest 
mowa o roli sędziów krajowych i ich niezależności. To ma duże znaczenie 
z punktu widzenia obywatela, jest prawem człowieka.

Podczas mojej ostatniej obecności w Polsce naprawdę byłam zasko-
czona tym, iż wiele osób wyszło na ulice, demonstrując swoje wsparcie 
dla niezależnego sądownictwa w Polsce. Widzimy, że dla wielu Polaków 
ważny jest temat niezależnych sądów. Przy ich braku nie będziemy mieć 
kraju, w którym istnieje praworządność, nie będzie dostępu do nieza-
leżnych sądów, które będą w stanie wydawać wyroki w imieniu państwa 
na rzecz obywateli.

Czym się zajmujemy w ramach naszej organizacji? Podkreślamy zawsze 
rolę niezależności wymiaru sprawiedliwości i mówimy o roli sędziów. 
Konkluzje, do których dochodzimy podczas naszych dyskusji, są następu-
jące: jeśli chcemy, aby istniał niezależny system sądowniczy, oceniając czy 
taki istnieje, musimy patrzeć nie tylko na kwestie formalne, ale również 
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na praktyczną stronę tego, jak działa ten system. Również Komisja Euro-
pejska wielokrotnie mówiła na ten temat w tzw. Justice score book.

Zadaję często pytanie państwom członkowskim, jak w praktyce działa 
prawo, tzn. jest zasada nieusuwalności sędziów, ale jak to działa w prak-
tyce? Ilu usunięto lub przeniesiono na przestrzeni lat do innego sądu? 
To także są kwestie praktyczne, na które trzeba zwracać uwagę, również 
szerzej, dla całego wymiaru sprawiedliwości, czy jest on niezależny. Aby 
cały był niezależny, to każdy pojedynczy sędzia musi być niezależny. 
A niezależności sędziów naturalnie można bronić na wiele różnych spo-
sobów. Z jednej strony mamy na przykład rady sądownicze z 28 państw 
członkowskich, w których istnieją takie instytucje.

Muszę jeszcze dodać na marginesie, że nawet w niektórych „starych” 
państwach członkowskich, jak np. we Włoszech, Hiszpanii, temu pojęciu 
nie przypisuje się aż tak dużej roli, mimo że istnieją takie rady, większą rolę 
przypisuje się natomiast w takich krajach jak Niemcy czy Szwecja, gdzie 
nie ma takiej rady sądowniczej. Tak więc różnice mogą być też w pań-
stwach członkowskich. Istotna jest kwestia roli różnego typu stowarzyszeń 
sędziowskich. W Polsce jest to np. stowarzyszenie „Iustitia”, które działa 
bardzo aktywnie, broniąc niezależności sędziów.

Jest jeszcze trzeci obszar – to naturalnie sędziowie i ich rola. Sami sę-
dziowie muszą zachowywać się w sposób etyczny i tutaj nasza Rada reali-
zuje projekt biura ONZ, które na początku tego roku stworzyło tzw. sieć 
etyczną dla sędziów całego świata. Chodzi o to, aby podkreślać właśnie ten 
etyczny wymiar pracy sędziego. To jedyny sposób, aby zwalczać korupcję 
w różnych krajach. W krajach, gdzie korupcja istnieje, trzeba wspierać 
tych, którzy starają się zachowywać w sposób etyczny, pokazywać, że ta-
kie zachowanie jest możliwe, bo niektórzy w tych krajach mówią, że tak 
zachowywać się jest łatwiej: zamykać oko na to czy na tamto i nie zwra-
cać uwagi. Na arenie międzynarodowej staram się wspierać tych, którzy 
rzeczywiście chcą postępować etycznie w swojej codziennej pracy. To jest 
bardzo ważne.

Na poziomie krajowym realizujemy projekt w ramach Europejskiej 
Sieci Szkolenia Sędziów. Spotkanie odbędzie się pod koniec października 
w szkole dla sędziów w Barcelonie, w Hiszpanii. Będziemy rozmawiać 
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na temat praworządności z punktu widzenia sądów. Sami sędziowie mają 
ważne zadanie podjęcia działań na rzecz obrony samorządności.

Urszula Gacek
Bardzo dziękuję. Słuchając tych słów na temat doskonałych projektów, 

które realizujecie, w których wspieracie sędziów w ich codziennej pracy, 
szkolicie sędziów, zwiększacie również ich wiedzę na temat standardów 
etycznych, etycznego zachowania, cóż, żałuję, że polska organizacja za-
wiesiła swoje uczestnictwo w tej organizacji. Przykro mi z tego powodu 
i liczę na to, że nie jest to stałe zawieszenie, ale za jakiś czas Polska również 
powróci do współpracy w ramach tej instytucji.

Jasne jest to, o czym pani premier Suchocka na początku powiedziała, 
że nie są to instytucje, które powstały przeciwko nam, przeciwko naszym 
interesom, ale przecież tego typu przeglądy partnerskie czasem mogą być 
niekomfortowe. Zawsze dobrze jest mieć świetny raport na temat naszej 
pracy, raport kolegów i koleżanek na podobnych stanowiskach, ale prze-
cież jest to system, który kontroluje to, co się dzieje. Czasem taka presja 
kolegów i koleżanek może być pomocna. Powinniśmy zachowywać się jak 
dojrzali ludzie i nie obrażać się, tylko przyjmować konstruktywną krytykę 
i starać się zmienić.

Zastanawiam się naturalnie, czy jesteśmy wystarczająco odważni, czy 
odpowiednie mechanizmy, które mają nas chronić, są wystarczające, czy 
spełniają tę funkcję; czy zaostrzenie pewnych standardów nie przyniesie 
jakichś odwrotnych efektów. Czy wtedy łatwo bić w bęben populistów 
i podkreślać, że zła Unia narzuca nam pewne zewnętrzne standardy, 
że one są tak naprawdę nam obce, że Unia nie do końca jest w stanie zro-
zumieć, co się u nas dzieje. Jak znaleźć ten złoty środek, żeby zapewnić, 
że te mechanizmy są skuteczne, a z drugiej strony jak sprawić, by zrozu-
miało je społeczeństwo, trochę już zagubione w tych zawiłych dyskusjach 
prawników, czasami przypominających jakąś grę, że tutaj Trybunał dołoży 
jednym, a Sąd Najwyższy bierze jakiś odwet, a tutaj Unia wam pokaże. 
Ludzie są już znudzeni i trochę zmęczeni. Jak znaleźć ten środek? Gdzie 
mamy szukać pomocy? Czy Unia rzeczywiście nam pomoże, czy my sami 
musimy się z tych problemów w jakiś sposób wyciągnąć? Jak znaleźć taki 
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środek, gdzie te standardy są wymagające, a nie pozwalają populistom 
wykorzystać ich do retoryki antyunijnej, pojęcia „obcych”.

Co dalej? Zdiagnozowaliśmy świetnie sytuację, wszyscy jesteśmy za-
troskani i co mamy z tym w tej chwili, Pani Premier, zrobić?

dr hab. Hanna Suchocka
Pan sędzia Wróbel, przyznał że on też nie ma recepty na poprawę sy-

tuacji. Myślę, że jeżeli się rozbiło pewne reguły i się je neguje, to rzeczy-
wiście jesteśmy dosyć bezradni, bo zadajemy sobie pytanie, jak możemy 
z powrotem przywrócić reguły gry. O tym mówił sędzia Wróbel, zwracając 
uwagę na pewne zagubione w naszej współczesnej debacie elementy, kiedy 
podkreślał to poszukiwanie konsensusu.

W pewnym momencie, w ostatnich już latach, przerwana została 
istotna zasada państwa demokratycznego, a mianowicie zasada mówią-
ca, iż nie liczy się tylko wola większości, ale uwzględnia się także głos 
mniejszości, czyli m.in. opozycji. Demokracja oznacza właśnie nie tyl-
ko mechaniczną wolę ilościową, matematyczną, że jesteśmy liczniejsi, 
to możemy zrobić wszystko. Ona oznacza też przestrzeganie pewnych 
reguł poszukiwania konsensusu i kompromisu. Natomiast u nas pewne 
słowa uzyskały negatywną ocenę i słowo „kompromis” otrzymało głów-
nie pejoratywne zabarwienie. Nie stworzymy właściwie funkcjonującego 
społeczeństwa demokratycznego, jeżeli nie będziemy jednak poszukiwać 
pewnej drogi, na której możemy się spotkać, a nie tylko drugą stronę 
zniszczyć i pokonać.

W przypadku ostatnich zmian, które były dokonywane w całym obsza-
rze rule of law, ale zwłaszcza w obszarze sądownictwa, tak istotnym dla 
pojęcia państwa prawa, zadziałał ten większościowy mechanizm – jeżeli 
mamy większość, to możemy robić wszystko, możemy nadać pojęcia, jakie 
nam odpowiadają dla naszej walki politycznej. Jeżeli będziemy pogłę-
biać to zjawisko, to nie uzdrowimy sytuacji. Pani sędzia Małgorzata Ger-
sdorf powiedziała, że tworzenie takich mechanizmów, jakie my tworzymy 
obecnie w sądach, jest wygodne dla każdej władzy. I dlatego jest to tak 
niebezpieczne. Kolejny rząd może chcieć z nich skorzystać, bo one dają 
wyraźne pole politycznego manewrowania. Stąd tak mocno zabiegaliśmy 
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o to, żeby utrzymywać jak najdłużej możliwość wydzielenia kompletnie 
władzy sądowniczej, nawet jeżeli miała ona swoje wady. Nie mówimy, 
że ona funkcjonowała i funkcjonuje idealnie, bez zastrzeżeń, ale ważne 
było wyraźne zarysowanie tej granicy, której władzy wykonawczej nie 
wolno przekraczać w stosunku do władzy sądowniczej. Przekroczenie tej 
granicy spowoduje, że czasami pewne wprowadzone przez jedną władzę 
mechanizmy przydają się bardzo dobrze przy zmianie władzy. I to jest 
właśnie ta niebezpieczna sytuacja.

W naszym przypadku jest też problem związany z Krajową Radą Są-
downictwa. Był to jeden z najbardziej dyskusyjnych problemów, w mo-
mencie kiedy w roku 1989 dokonywaliśmy zmiany w sądownictwie. Był 
wówczas silny nacisk na utworzenie Krajowej Rady Sądownictwa. Rów-
nocześnie były głosy mocne przeciwne – że świetnie funkcjonują państwa 
takie jak np. Niemcy, które tej rady nie mają. Jednak właśnie tamte kraje, 
takie jak Niemcy, miały to, o czym mówił sędzia Włodzimierz Wróbel 
i prof. Zoltán Fleck – miały już rozwiniętą pewną kulturę prawną. A my-
śmy jej nie mieli. Czy mamy ją dzisiaj?

Byliśmy pod zaborami. Kiedy tworzyła się współczesna kultura praw-
na, podlegaliśmy jako naród różnym kulturom prawnym. Musieliśmy 
to wszystko scalić w jedno w krótkim okresie dwudziestolecia. I znowu 
zostaliśmy odcięci na przeszło 40 lat od kształtującej się zachodniej kul-
tury prawnej. Odrodziliśmy się w roku 1989, ale nawyki, które już zo-
stały w państwach zachodnich ukształtowane, u nas jeszcze nie istniały. 
Mieliśmy taki sposób myślenia: „sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być 
po naszej stronie”, więc musimy mieć te pewne instrumenty, którymi bę-
dziemy tutaj operować. Dlatego tworzenie zdrowych mechanizmów było 
niezwykle trudne.

W rezultacie wprowadziliśmy Krajową Radę Sądownictwa, bo uwa-
żaliśmy, że jest to instytucja, w której znajdują się przedstawiciele władzy 
politycznej i władzy wykonawczej, parlamentu, i przedstawiciele ważnej 
instytucji sądowej, ale większością są sędziowie. Jest to ciało, które nauczy 
współdziałania i myślenia o tym, jak ma funkcjonować rzeczywista nieza-
leżność sądów, ale żeby zarazem minister, który odpowiada za czynności 
administracyjne w stosunku do sądów, nie był całkowicie wykluczony 
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z tego organu. Kształtowało się to z wielkim trudem, bo napięcia były 
zawsze duże. Przez trzy lata pełniłam funkcję ministra sprawiedliwości, 
więc wiem, jakie były spory wewnątrz Krajowej Rady Sądownictwa. Ale 
to właśnie był okres docierania się i kształtowania tej instytucji. W związ-
ku z tym w naszej konstytucji w 1997 roku wyraźnie zapisano skład Kra-
jowej Rady Sądownictwa. Dokładnie można to zinterpretować, że wy-
bór sędziów ma być dokonywany przez środowiska sędziowskie, a nie 
przez parlament, właśnie dlatego, żeby nie dawać możliwości nadmier-
nej ingerencji władzy politycznej. W rezultacie w tym momencie zostało 
to przekreślone. Znowu jeden kształtujący się z trudem mechanizm został 
przecięty i powrót do niego nie będzie łatwy. Tymczasem ludzie są w tym 
pogubieni, bo następuje swoiste zderzenie zabiegania o tę niezależność są-
dową, która jest istotnym filarem, kluczowym dla całej Europy. Standardy 
europejskie, które muszą być przestrzegane, zostały wyraźnie zdekodowa-
ne. Kluczowym standardem jest niezawisłość sędziowska. Droga do niej 
może być odmienna w różnych krajach.

Wiadomo, że droga, w której władza wykonawcza ma możliwość bez-
pośredniego wpływu na obsadę stanowisk sędziowskich i na odwoływanie 
z pewnych funkcji sędziowskich, że poprzez łączenie funkcji ma możli-
wość ingerowania w orzeczenia, nie prowadzi do zabezpieczenia niezawi-
słości sędziowskiej. Zatem uważam, że ten obraz i te punkty są jasne, tylko 
one są w inny sposób przedstawiane w politycznej debacie, w politycznym 
atakowaniu. Tak bym to nazwała, bo to nie debata. W debacie spieramy się 
o problemy, określamy rozbieżności, przekonujemy się, szukamy rozwią-
zania. Natomiast tu jest dosyć ostry, czasem wulgarny, atak na środowisko 
sędziowskie jako takie, który nie prowadzi do znalezienia rozwiązania. 
Dlatego myślę, że ta niezwykle ostra reakcja polskich władz na opinię Ko-
misji Weneckiej była odrzuceniem pewnej propozycji rozwiązania sporu. 
Ze strony Komisji nie było narzucania, tylko wskazanie: zwróćcie uwagę, 
że te filary zostały naruszone.

Co możemy zrobić? Tak samo toczyła się dyskusja z Węgrami, 
bo ja akurat byłam sprawozdawcą w kwestii Węgier. Pamiętam nasze bar-
dzo trudne dyskusje na Węgrzech. Węgrzy byli bardzo ostrzy w ocenie 
Komisji, ale nie przekroczyli progu dezawuowania całkowicie roli Komi-
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sji, czy całkowitego zaprzeczenia, zanegowania jej kompetencji i profe-
sjonalizmu. Na Węgrzech w większym stopniu toczył się spór dotyczący 
pewnych mechanizmów. W jednych miejscach ustąpiono, w innych nie. 
Natomiast w Polsce przyjęto zasadę ataku, który się stosuje w wewnętrz-
nej debacie, i skierowano ją na zewnętrzną instytucję. Dlatego nastąpiło 
odrzucenie tego mechanizmu.

Mówiłam już o raporcie, bo raport wskazuje na elementy, które mu-
simy brać pod uwagę. W tym raporcie nie chodzi tylko o czysto formal-
ne podejście, są tam też właśnie brane pod uwagę pewne wartości. Czy 
one są przestrzegane w procesie stanowienia prawa, w procesie myślenia 
o sądownictwie, w procesie poszukiwania gwarancji dla sądownictwa? 
Jeżeli jednak my to odrzucamy, to wówczas trudno znaleźć możliwość 
rozwiązania tego sporu. Jeżeli Europejska Sieć Rad Sądownictwa podej-
muje decyzję o zawieszeniu Polski właśnie ze względu na niebezpieczeń-
stwo politycznego uwikłania, bo to jest ten główny problem – politycz-
ne uwikłanie sądownictwa – i na to my słyszymy głos, że w takim razie 
to my w ogóle występujemy z Sieci, to nie jest to rozwiązanie. Rozwią-
zanie polega na tym, że wtedy trzeba się zastanowić, co można zrobić, 
żebyśmy na przykład nie przekreślili wszystkiego, co chcemy zrobić, ale 
wykonali jakiś krok do przodu, który nam pozwoli zachować pozycję 
w tej Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa, bo jest to jednak ważna insty-
tucja. Wystąpienie z niej od razu ustawia nas w sytuacji, że jednak mamy 
upolitycznione sądy, a to pociąga za sobą konsekwencje w postaci utraty 
zaufania do naszego rodzimego sądownictwa.

John Ielmini
Jestem dziennikarzem, pisarzem z Los Angeles, studiuję teologię w Au-

strii, teraz w Instytucie Nauk o Człowieku. Mam dosyć szerokie pytanie. 
Dotyczy ono roli Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej. 
Schuman, De Gasperi, Adenauer, założyciele wspólnoty, mieli bardzo ka-
tolicką wizję zjednoczonej Europy. Tak widzieli Europę, podobnie jak Ka-
rol Wielki, ich bohater. Począwszy od lat 70. Unia pomimo „Solidarności” 
i innych wydarzeń jest postrzegana jako siła zeświecczenia. Siła świecka 
przeciwstawia się takim wartościom jak np. rodzina i religia. Obecnie, 
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w tym momencie, niektórzy politycy próbują się temu procesowi z kolei 
przeciwstawić. Moje pytanie ma dwa aspekty. Czy kiedyś będzie podjęta 
próba powrotu do pierwotnej wizji ojców założycieli? To pierwszy aspekt 
i drugi: Jeśli to się nie wydarzy, to czy katolicy powinni wspierać Unię 
Europejską, jeżeli dalej będzie ona szła tą ścieżką, którą od pewnego czasu 
obrała?

Rachael Johnson
Jestem z tego samego instytutu w Austrii i też jestem Amerykanką. 

Proszę wybaczyć, że niewiele wiem o sprawach europejskich. Z tego, 
co słyszałam dzisiaj, tutaj chodzi bardziej o porządek, a nie o praworząd-
ność per se. Niektórzy paneliści wspominali o prawie naturalnym. Istnie-
jący w UE obecnie porządek może nie bronić godności i praw jednostki 
ludzkiej czy osoby ludzkiej i to oznacza pewien nieład. Czy ktoś mógłby 
podać mi przykład przeciwny albo jeżeli Państwo nie mają przykładów, 
to czy jest jakiś teoretyczny scenariusz w UE, który Waszym zdaniem 
powinien „stać się ciałem”?

dr hab. Hanna Suchocka
Pytanie pana z Kalifornii jest niezwykle ważnym pytaniem, bo niewąt-

pliwie wpisuje się w to, o czym ja mówiłam czy starałam się zasygnalizo-
wać w bardzo ogólny sposób, a mianowicie rozróżnienie pomiędzy tym, 
co jest standardem, który musi obowiązywać, a tym, co jest rozwiązaniem, 
które może różnicować się w różnych państwach.

Nie ulega wątpliwości, że w tym zakresie odwołujemy się, bo to jest 
właściwie najważniejsze, w dużej mierze do orzecznictwa Europejskie-
go Trybunału Praw Człowieka, dlatego że Europejska Konwencja Praw 
Człowieka także jest wyraźną wskazówką dla Unii Europejskiej. Jest na-
wet powiedziane, że Unia Europejska ma stać się członkiem Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka. Dlatego też orzeczenia Europejskiego Try-
bunału są ważne i brane pod uwagę zarówno przez Unię Europejską, jak 
i przez Komisję Wenecką. Na przykład zasada margin for negotiation, któ-
ra może być stosowana przez poszczególne państwa, najczęściej jest stoso-
wana w kwestiach związanych z rodziną, małżeństwem. W tym zakresie 
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nie mamy standardu obowiązującego. Nawet orzeczenia Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wyraźnie szły w tym kierun-
ku. Gdy kierowano tam sprawy dotyczące związków homoseksualnych 
czy nakazów zgody, to Trybunał wypowiadał się, że w tym zakresie nie 
ma standardu europejskiego. Standard europejski dotyczy pewnych zasad 
procesowych, dotyczy niezawisłości sędziego. Jeżeli będziemy wiedzieli, 
że mamy niezawisłego sędziego i niezawisły sąd, to wtedy nie musimy 
się bać o przestrzeganie tamtych innych reguł, bo sąd niezależny to roz-
strzygnie.

Żeby pokazać złożoność problemu, chcę tutaj nawiązać do sprawy 
Lautsi przeciwko Republice Włoch, czyli słynnej sprawy krzyża w prze-
strzeni publicznej, która dwa razy była rozstrzygana przez Europejski 
Trybunał Praw Człowieka. W pierwszym rozstrzygnięciu Trybunał uznał, 
że pani Lautsi miała rację i krzyż należy zdjąć, a w drugim Wielka Izba 
orzekła, że nie, że właśnie nawiązujemy do krzyża także jako europej-
skiego elementu kulturowego, który musi w przestrzeni istnieć i istnieje 
– i przyjęto zupełnie inne orzeczenie.

Jak widzimy, tu mamy właśnie przykład, że kwestie związane z religią, 
moralnością, są zupełnie inaczej traktowane aniżeli te dotyczące instytu-
cjonalnej struktury. Bo ta struktura instytucjonalna musi być niezależna, 
żeby mogła swobodnie o tego typu rzeczach rozstrzygać.

W tym sensie jest to odpowiedź na pytanie dotyczące godności osoby 
ludzkiej i ja też chcę to bardzo mocno podkreślić, że jednym z pierwszych 
elementów czy pierwszych zasad, które wprowadziliśmy do polskiej kon-
stytucji z 1997 roku, teraz tak właśnie postponowanej, było wprowadzenie 
zasady godności osoby ludzkiej. Tej zasady nie było w poprzednich aktach 
prawnych. Natomiast została ona wprowadzona, żeby pokazać właśnie 
to, że prawo, które obowiązuje, musi być prawem także zakotwiczonym, 
że ma swoje źródła w prawie naturalnym, w prawie „ponad-stanowionym” 
(w jakim rozumieniu, to każdy będzie je w inny sposób interpretował).

Gdyby Polska się spierała o pewne merytoryczne rozwiązania z Euro-
pą, nie byłoby takiego napięcia w momencie, kiedy spiera się o rozwiąza-
nia instytucjonalne, które dotyczą podważenia zaufania do sądów. Nieza-
leżność sądownictwa i oddzielność sądownictwa od władzy wykonawczej 
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bierze się z brytyjskiej Wielkiej Karty Swobód z XIII wieku. To tam został 
wbity ten słup milowy prawa europejskiego i jeden z fundamentów kul-
tury prawnej cywilizacji zachodniej. Tę ideę wszystkie państwa europej-
skiej rozwijały. Więc jak my to podważamy, to w niebezpieczny sposób 
powracamy do zasad, które obowiązywały w naszym państwie przez kil-
kadziesiąt lat trwania systemu, który z cywilizacją zachodnią nie miał nic 
wspólnego i ją zwalczał.

Nuria Díaz Abad
Zacznę od ostatniego pytania. Wyboru sędziów dokonuje się zgod-

nie z pewnymi normami. One zostały wypracowane przez grupy robocze 
i chodziło o dobre praktyki. Czy politycy powinni interweniować i mieć 
coś do powiedzenia, jeśli chodzi o skład sędziowski? Jest wiele rad, które 
tych standardów nie spełniają. Nie zawiesiliśmy ich wszystkich. W prze-
ciwnym razie nie mielibyśmy w ogóle żadnych członków naszej organizacji.

Popatrzmy na Hiszpanię. Mamy ten sam problem. Konstytucja z lat 70. 
mówi, że w Radzie Sądowniczej są z jednej strony członkowie wybierani 
przez Senat i są też członkowie wybierani przez innych sędziów. Potem, 
za czasów socjalistów, ten system został zmieniony. Jakie było uzasadnie-
nie? Podobne do tego, co teraz dzieje się w Polsce. Podówczas Hiszpania 
nie była członkiem Wspólnoty Europejskiej. Rząd stwierdził, że wszyscy 
członkowie będą wybierani przez parlament i zmieniono wiek przecho-
dzenia na emeryturę sędziów po to, aby poprzednich się pozbyć. Potem 
przepisy zmieniono ponownie. Nasz system też nie jest idealny. Nigdzie 
nie ma systemu idealnego. Jednakże w Polsce podjęto pewne specyficz-
ne kroki, i trzeba patrzeć na całość, mieć pełny obraz. To naprawdę była 
trudna decyzja, kiedy bodaj we wrześniu zaproponowaliśmy zawieszenie 
Polski w Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa.

Teraz kilka słów o procesie sekularyzacji, zeświecczenia Europy i o god-
ności jednostki. Ja wolałabym być pewnie w domu z czwórką dzieci, ale 
ktoś w biurze powiedział: „Szukamy kogoś na to stanowisko, co o tym są-
dzisz?”. Byłam pewna, że tutaj jest jakiś aspekt polityczny. Na dobrą sprawę 
to partia konserwatywna mnie wyznaczyła, więc jest tu aspekt polityczny. 
Jeśli chodzi o wierzących, którzy sprawują urzędy publiczne i są aktywni 
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w życiu społecznym, to kolega przypomniał mi, że Jan Paweł II powie-
dział, że katolicy muszą się publicznie wypowiadać i uczestniczyć w życiu 
publicznym po to, aby bronić naszych poglądów, tak aby czynić świat nie-
co lepszym. Ten kolega mnie wtedy przekonał. Zgodziłam się kandydować 
i stąd wzięłam się właśnie tutaj. Jest to decyzja osobista, ale jej nie żałuję. 
To doświadczenie było pozytywne. Bardzo cieszę się dziś, że podjęłam 
taką decyzję i jestem członkinią naszej Rady.

Jeśli chodzi o kierowanie się zasadą godności jednostki podczas prac 
w Parlamencie Europejskim, to uczestniczyłam niedawno w debacie, któ-
ra dotyczyła tego zagadnienia. Dokonywano oceny podstawowych warto-
ści, praworządności itd. Wniosek był taki, że nie chcemy zajmować się Pol-
ską czy Węgrami, ale problemem szerszym. Stworzono tabelę pozwalającą 
na ocenę, w jaki sposób Karta Praw Podstawowych jest wdrażana. To jest, 
szczerze mówiąc, bardzo drażliwa kwestia. Pamiętam, jak przedstawiciel 
Niemiec zabrał głos i powiedział: „Musimy sprawdzić, co chcemy tutaj tak 
naprawdę ustalić”. I na przykład aborcja nie powinna w naszym odczuciu 
być częścią praw kobiety. Dla kogoś innego będzie. Musimy walczyć o na-
sze wartości, idee, ale do tego musi być jakaś platforma.

prof. Zoltán Fleck
Może jeszcze kilka słów z mojej strony, kilka uwag na temat godności 

osoby ludzkiej i tożsamości europejskiej. Reżimy autorytarne są przeciw-
ne idei godności i przeciwne szczęściu ludzkiemu. Rzadko kto jest szczę-
śliwy, żyjąc w takim reżimie. Naturalnie szczęście jest ważne, godność jest 
ważna. Europa jest takim elementem, który stara się tworzyć porządek 
demokratyczny oparty na zasadzie praworządności. Myślę, że Kościół ka-
tolicki powinien go popierać ze względu m.in. na godność osoby ludzkiej, 
tworzenie państwa praworządnego. Może to trudne, ale powiem wyraźnie: 
Węgry to kraj, gdzie mamy do czynienia z procesem modernizacji i chy-
ba po raz pierwszy możemy powiedzieć, że Węgry są częścią szerszego 
porządku, gdzie siły na zewnątrz Węgier są silniejsze niż siły wewnątrz 
Węgier.

Naturalnie bez pojęcia godności nie jesteśmy w stanie być szczęśliwi. 
To jest chyba jasne dla wszystkich. Jeśli chodzi o rozwiązania instytucjo-
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nalne, to na Węgrzech w tej chwili mamy dość wyjątkowy system wyboru 
sędziów. Ważne jest w nim to, jak wybierany jest szef czy prezes sądu, 
bo w ten sposób politycy starają się wywierać wpływ na sądy. W obecnym 
systemie większość 2/3 w Parlamencie wybiera szefa sądu – prezesa. Musi 
to być naturalnie sędzia. Ale ten sędzia, prezes sądu, ma dosyć wiele kom-
petencji, ma duży wpływ na to, co dzieje się w danym sądzie. Są również 
rady sądownicze, ale ich wpływ jest stosunkowo niewielki. Nasza Krajowa 
Rada Sądownicza nie ma nawet swojej sali, w której może się spotykać 
i częste są debaty pomiędzy Radą i tymi, którzy mają wpływ na to, w jaki 
sposób wygląda organizacja samych spotkań. Myślę, że to bardzo nega-
tywnie odbija się na sytuacji naszego wymiaru sprawiedliwości. Częste 
są także różnego typu ataki w prasie, w innych mediach, pod adresem 
sędziów czy sądów. Głos samej Rady rzadko jest słyszany. W Radzie nie 
ma na przykład pracowników, którzy mogliby wspierać sędziów w kon-
taktach z mediami. Sędziowie, którzy działają w tej Radzie, są pozosta-
wieni sami sobie. Parlament decyduje o obsadzeniu najważniejszych 
stanowisk. Krajowa Rada Sądownicza ma kontrolować działania pionu 
sądowniczego, ale tak naprawdę ten system słabo działa w naszym kra-
ju. Jej rola jest bardzo ograniczona, są odczuwane różnego typu naciski 
z wielu stron i na samą nominację szefów sądów mają wpływ politycy. Sta-
nowiska sędziów różnych szczebli są obsadzane przy udziale tych, którzy 
są wybierani przez polityków. Także różne presje są możliwe. Nie ma ja-
kiejś jasnej recepty rozwiązania tego problemu. Niezależność, autonomia 
sądów, to pojęcia, które są jednak ważną i naturalną częścią naszej kultury.

Zdajemy sobie sprawę z wagi tego problemu i wiemy, że na grunt na-
szego prawa można przenieść różnego typu rozwiązania, również biorąc 
przykłady z innych krajów, gdzie ten system dobrze działa. Jednocześnie 
niektórzy w naszym kraju próbują stworzyć jakieś inne modele, rozwią-
zywać te problemy w nieco inny sposób. Mamy system, który raczej nie 
zmierza do „alternatywnego reżimu” w przyszłości, ale nie ma tutaj ła-
twych rozwiązań.

Sama Krajowa Rada Sądownicza może prezentować swój głos, ale jak 
mówiłem wcześniej, jej rola jest dość ograniczona. Na Węgrzech mieli-
śmy wcześniej inne rozwiązania, ale one też nie do końca się sprawdzały. 
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Mieliśmy sytuację, w której były organy nie dające gwarancji równowagi 
pomiędzy różnymi elementami całej struktury władzy. Centralnym punk-
tem naszej demokracji powinien być klasyczny trójpodział władzy. Nie 
do końca się to realizuje w naszym kraju. Słyszymy głosy krytyki ze strony 
obecnego rządu m.in. w odniesieniu do tego tradycyjnego podziału.

Jak wiadomo, obecny rząd węgierski jest częścią rodziny partii chrze-
ścijańsko-demokratycznych, ale wydaje mi się, że jego perspektywa nie 
jest wcale chadecka. Wiele z działań podejmowanych przez ten rząd w du-
żej mierze neguje problem godności ludzkiej i praw człowieka, a te kwestie 
powinny być sednem działania partii rządzącej. Również sam Kościół 
ma ważną rolę do spełnienia, by bronić tożsamości człowieka i zwalczać 
różnego typu autorytarne działania.

Urszula Gacek
Mimo tego, że rozmawialiśmy o różnych kwestiach, które wiążą się 

z pojęciem praworządności, z całą pewnością w centrum dyskusji był wy-
miar sprawiedliwości. Jego niezależność ma tutaj kluczowe znaczenie. 
Możemy naturalnie rozmawiać na temat różnych mechanizmów, tego, 
w jaki sposób powoływani są sędziowie, w jaki sposób poddawani są kon-
troli. Możemy dodać tutaj coś od siebie. Wtedy, kiedy sędziowie odczuwa-
ją pewną presję, naciski, wtedy już tracą swoją niezależność.

Myślę, że tutaj własna ocena sędziów ma kluczowe znaczenie. Możemy 
sami przedstawiać takie argumenty, że w Niemczech rozwiązują coś w taki 
sposób, a we Włoszech inaczej. Zadajmy po prostu pytanie sędziom, czy 
pan/pani czuje się w pełni niezależny, czy odczuwają państwo jakąś pre-
sję, czy jesteście w stanie wydawać wyroki na podstawie przepisów, a nie 
ze względu na naciski polityczne, preferencje seksualne, status finansowy 
itd. Takie pytania po prostu trzeba zadać sędziom. Jeśli odpowiedzą, że nie, 
nie mają tego poczucia, że są w pełni niezależni, to powstaje problem.

Przyglądaliśmy się wielu różnym działaniom, które wymagają podej-
ścia długoterminowego. Rozmawialiśmy na temat wagi tego, aby nie za-
pominać o tym, co najważniejsze w czasach kryzysu, kiedy być może mu-
simy bardziej skoncentrować się na zagrożeniach bezpośrednich niż tych 
długoterminowych. Mówiliśmy o edukacji społeczeństwa obywatelskiego, 
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pracy z uczniami, studentami, o szkoleniach sędziów i innych prawników, 
jak i o tej pracy, którą wykonują sędziowie dla innych sędziów, jeśli chodzi 
o wymianę zasad dobrych praktyk, szkolenia itd. Rozmawialiśmy na temat 
różnych mechanizmów, które istnieją na poziomie krajowym i europej-
skim, które mają nas chronić – nie są przeciwko nam, ale mają chronić 
nasze prawa, naszą wolność. Nieco głębiej istnieje system wartości.

Podczas dyskusji rozmawialiśmy także o Kościele katolickim i o war-
tościach, które pochodzą właśnie z chrześcijaństwa.

Kończąc, bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom. Myślę, że tematy, 
o których rozmawiamy dzisiaj, są ważne dla wszystkich Państwa, wszyst-
kich uczestników. Cieszę się, że może to być źródłem optymizmu.



PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKI  
W UNII EUROPEJSKIEJ

GOŚĆ SPECJALNY
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Jestem trochę stremowany, ponieważ nasz gospodarz, ks. bp Tadeusz 
Pieronek, postawił bardzo wysoko poprzeczkę, jeśli chodzi o dyscyplinę 
wystąpienia. Ja nie dam rady prawdopodobnie być tak treściwy i moje 
wystąpienie będzie odrobinę dłuższe. I z góry przeproszę za to, że nie 
będzie to wystąpienie obiektywnego eksperta, który chłodnym okiem 
patrzy na Europę, jej struktury czy miejsce Polski w Europie. Powiem 
nieskromnie: Nie dlatego, żebym nie czuł się kompetentny. Po czterech 
latach w Brukseli i po siedmiu latach premierowania coś wiem o funk-
cjonowaniu Europy i o funkcjonowaniu Polski w Europie. Ale nie po-
trafię tu być obiektywny, bo w sprawie Europy i Polski w Europie mam 
bardzo głębokie przekonania. Powiedziałbym nawet, że mam głęboką 
wiarę – bo nie wynika to tylko z ocen racjonalnych, ale także z głębokich, 
bardzo pozytywnych emocji – że nie ma alternatywy dla nas Polaków, 
lepszej – jeśli w ogóle taka istnieje – niż obecność w Europie rozumianej 
jako polityczna wspólnota. I nie chodzi tu o korzyści, te materialne, które 
można wyliczyć w euro czy w złotówkach. To oczywiście sprawa ważna. 
Patrzę na Janusza Lewandowskiego, kiedyś komisarza odpowiedzialne-
go za środki europejskie, za fundusz europejski, a więc także człowieka 
odpowiedzialnego za to, że bezprecedensowa, gigantyczna kwota trafiła 
do państwa członkowskiego, do Polski. Nieporównywalna z żadnym in-
nym tego typu wydarzeniem. Pamiętam też ze swojego warszawskiego 
doświadczenia, co znaczą dla Polski, Polaków, polskich miast, polskiej wsi 
europejskie pieniądze. Nie, tego nie można lekceważyć. Ale chcę bardzo 
wyraźnie podkreślić, bo mam to świeżo w pamięci – z całą pewnością nasz 
gospodarz też doskonale pamięta nasze wspólne rozmowy – że wtedy, 
kiedy marzyliśmy o tym, aby Polska wyrwała się z tej wschodniej rzeczy-
wistości politycznej i żeby na nowo i na stałe zakorzeniła się w politycz-
nej wspólnocie Zachodu, to wtedy właściwie z nikim nie rozmawialiśmy 
o pieniądzach. Rozmawialiśmy o sprawach nieporównywalnie ważniej-
szych. Dla Polaków – dla każdego z osobna, i dla Polaków jako narodu. 
W tym przede wszystkim o geopolitycznym bezpieczeństwie, o najwyż-
szych możliwych standardach, o tym, co gwarantowało poprzez ustrój 
i tradycję te najcenniejsze wartości, z wolnością i solidarnością na pierw-
szym miejscu. Tak, do dzisiaj też pamiętam zachęty i słowa Jana Pawła II, 
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który wtedy, kiedy rozstrzygały się losy miejsca Polski w Europie, wtedy, 
kiedy Polacy mieli zdecydować, czy chcą stać się częścią Unii Europejskiej, 
czy chcą pozostać w tej przestrzeni pomiędzy, mówił głośno i wyraźnie, 
a nawet momentami krzyczał, tłumacząc Polakom, jak wielką szansą dla 
nas wszystkich jest uczestniczenie w tym być może najpiękniejszym w hi-
storii Europy politycznym przedsięwzięciu, jakim jest Unia Europejska.

Będę to też pamiętał dlatego, że szczególnie w dzisiejszych czasach 
brak takiego donośnego głosu. I nie myślę tu tylko – pamiętając o papieżu 
– o Kościele w tej chwili. Niemniej jednak brak takiego donośnego głosu, 
milczenie w niektórych sprawach albo co najwyżej nieśmiały szept tam, 
gdzie potrzebny jest krzyk, to jest coś, co nam wszystkim pewnie dziś 
doskwiera. Mówię o tym też dlatego, żebyśmy pamiętali, że to, jakie jest 
nasze miejsce w Europie, i to, czy Europa przetrwa, to nie powinna być 
tylko kwestia naszej prognozy czy intuicji. Powinniśmy to oceniać i myśleć 
o tym w kategoriach zadania a nie przewidywania, bowiem to także na-
szym, Polaków, zadaniem jest, aby Unia Europejska przetrwała. I to w for-
mie raczej takiej, jaką znamy, do jakiej przystępowaliśmy, a nie opatrzonej 
jakimś wielkim znakiem zapytania czy poczuciem niepewności.

To jest zadanie oczywiście wielowymiarowe, bo Europa czy Unia Eu-
ropejska to jest kilka wymiarów. O niektórych z nich chcę w tej chwili 
parę słów powiedzieć. I o tych zadaniach, jakie spoczywają na politykach 
polskich i europejskich w związku z naszym miejscem w Europie. I chcę 
tu bardzo mocno podkreślić, że jestem umiarkowanym optymistą, jeśli 
chodzi przynajmniej o to, czy mamy wpływ na bieg rzeczy w Europie 
i w Polsce. Kategorycznie nie zgadzam się z tymi, którzy uznają, że nad 
losami zjednoczonej Europy – a więc w tym sensie także nad losami Pol-
ski – wisi jakieś fatum, które jest nie do odwrócenia. Fatum, które może 
przynieść wyłącznie negatywne scenariusze. Tak samo jak nie wierzę w te 
przesadnie optymistyczne opowieści o końcu historii i o ustanowieniu raz 
na zawsze demokratycznego, wolnościowego, liberalnego ładu w Europie 
i na świecie. Nie, nic z tych rzeczy. Nie ma ani fatum, które skazuje nas 
na negatywny scenariusz, tak jak nie ma żadnej gwarancji, że to, co dzisiaj 
nam się tak w Europie – nie wszystkim, ale większości – podoba, przetrwa 
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bez naszego wysiłku. W tym sensie Europa jest dla nas z całą pewnością 
i po pierwsze wciąż zadaniem.

Europa jest wspólnotą polityczną. To pierwszy wymiar, o którym 
chciałbym kilka słów powiedzieć. A właściwie o zagrożeniach dla tej uni-
katowej wspólnoty politycznej, jaką jest Unia Europejska. O tym zagro-
żeniu słychać, to zagrożenie w jakimś sensie widać i czuć każdego niemal 
dnia, włącznie z tą najbardziej dosadną prognozą wieszczącą rozpad Unii 
Europejskiej.

Znam ludzi, intelektualnie dojrzałych, którzy zupełnie bezinteresow-
nie twierdzą, że rozpad Unii Europejskiej jest nieuchronny, że jest jakaś 
heglowska niemal z natury siła, która musi nas doprowadzić do rozpadu. 
Niestety, mają dość dużo argumentów na rzecz tej tezy. Nie muszę Pań-
stwa tutaj zasypywać faktami, które mogłyby potwierdzać ten pesymi-
styczny scenariusz. Jesteśmy w samym środku procesu, który nazywa się 
brexit i jest pierwszym przypadkiem wyjścia państwa z Unii Europejskiej, 
a więc dla pesymistów może być to pewien symptom tego procesu entro-
pii, procesu rozpadu. Mamy konflikty zakorzenione w historii albo w jak 
najbardziej aktualnych interesach pomiędzy państwami członkowskimi. 
Klasycznym przykładem może być tu np. spór graniczny między Słowenią 
a Chorwacją, dwoma państwami członkowskimi. Mamy pokusę tworze-
nia wewnątrz Unii Europejskiej różnych formatów lub różnych kręgów. 
Niektórzy mówią o „małym Schengen” w związku z niepokojami wywoła-
nymi głównie przez migrację, a więc zamknięciu się znowu w grupie tych 
tradycyjnych, najstarszych, jeśli chodzi o staż w Unii Europejskiej, państw 
członkowskich. Niektórzy projektują ambitne przedsięwzięcia w rodzaju 
„Trójmorza”, które mogą się wydawać atrakcyjne tak długo – w mojej 
ocenie – jak długo nie są taką niedopowiedzianą alternatywą wobec Unii 
Europejskiej jako całości. Niektórzy patrzą z fascynacją – sam przez mo-
ment do nich należałem jeszcze w roli premiera – na Chiny jako partnera, 
z którym można by zawrzeć wiele ekskluzywnych, nie europejskich, ale 
narodowych czy regionalnych porozumień. Ciekawe to i gospodarczo 
inspirujące, ale ja już w tej chwili z moim doświadczeniem jako szefa 
Rady Europejskiej, człowieka, który bardzo często ma okazję spotykać 
się i rozmawiać także z przywódcami Chin, nie mam wątpliwości, że nie 
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tylko o gospodarkę tu chodzi. I że w Pekinie rozwój regionu Europy Środ-
kowo-Wschodniej nie jest jakimś najwyższym priorytetem politycznym. 
Natomiast osłabienie politycznej więzi w Unii Europejskiej być może tak. 
O tym zresztą więcej słów za chwilę.

Chcę powiedzieć rzecz, która jest banalna – ja zresztą uważam, życie 
mnie tego nauczyło, że prawda z reguły jest banalna, ale nie zwalnia nas 
to z obowiązku, żeby ją ciągle powtarzać – że bez Europy politycznie zjed-
noczonej, gdzieś w dalszej przyszłości w ogóle jej nie będzie. To nie jest 
kwestia jakiegoś pomysłu czy ideologicznego projektu. To jest klasyczne, 
szekspirowskie być albo nie być dla całego kontynentu. W tym także dla 
naszego kraju. I dlatego proponowałbym myśleć o Unii Europejskiej jako 
o wspólnocie i organizacji politycznej też w kategoriach zadania. Polska 
podobnie jak inne kraje powinna – i to z takim poczuciem satysfakcji, 
że ma na to wpływ, że jest istotnym graczem w tej kwestii – powinna 
wziąć na siebie także część odpowiedzialności za trwałość tej wspólnoty. 
Za to, czym jest Europa jako całość, a nie czym jest Europa jako sposób 
załatwiania własnych indywidualnych, narodowych interesów.

Czy zapobieganie negatywnym scenariuszom, także tym, które mogą 
być tym symptomem rozpadu, jest możliwe, czy to jest w rękach poli-
tyków? Brexit jest dla mnie najlepszym dowodem, że tak właśnie jest. 
Co prawda trudno może oczekiwać, aby politycy byli w stu procentach 
sprawczy, jeśli chodzi o pozytywny rozwój zdarzeń, ale niestety okazuje 
się, że łatwo politykom być sprawczym, jeśli chodzi o realizację negatyw-
nego scenariusza. Czy brexit musiał się zdarzyć? Nie. Jestem od samego 
początku świadkiem i uczestnikiem negocjacji z Brytyjczykami, z po-
szczególnymi rządami brytyjskimi i znam tę opowieść w każdym najdrob-
niejszym szczególe. Nie byłoby brexitu, gdyby nie było referendum. To, 
że Anglicy zawsze mieli trochę więcej sceptycyzmu co do Unii Europej-
skiej, było oczywiste. Od pierwszego dnia obecności Brytyjczyków w Unii 
Europejskiej. Ta sympatia i antypatia do Unii Europejskiej była taka sama 
na początku, w dniu referendum brexitowego i dzisiaj. To było zawsze 
mniej więcej pięćdziesiąt na pięćdziesiąt. Pytanie jest: w jaki sposób poli-
tycy, mając jakiś klucz w ręku, są w stanie dysponować tym faktem, że ist-
nieje równowaga emocji, interesów, poglądów? W tym przypadku pokusa 
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zagrania małej politycznej gry wewnątrz Partii Konserwatywnej skłoniła 
ówczesnego premiera Davida Camerona do podjęcia tej ryzykownej de-
cyzji o referendum. Ja zresztą nie zdradzę jakiejś tajemnicy, chociaż nikt 
o tym głośno nie mówił do tej pory, ale tak naprawdę – słyszałem to z ust 
samego premiera Camerona – on był święcie przekonany, że zapowie-
dziane przez niego referendum nigdy się nie wydarzy. Powiem więcej, 
nigdy by nie podjął takiej decyzji, gdyby przez moment myślał, że to re-
ferendum się wydarzy. Był ofiarą własnego sukcesu. Zakładał, że wybory 
wygra w stopniu, który będzie niewystarczający, aby rządzić samodzielnie. 
Że będzie musiał dalej rządzić w koalicji z liberalnymi demokratami, któ-
rzy twardo publicznie powiedzieli: nigdy nie będzie zgody na referendum. 
Był pewny, że powstanie koalicja, która uniemożliwi mu przeprowadzenie 
tego projektu, którego sam nie chciał. Miał – i my wszyscy – potwornego 
pecha. Wygrał bardzo wyraźnie wybory. Nie musiał mieć koalicjanta. 
I musiał spełnić wyborczą obietnicę.

Ten cykl paradoksów – można by powiedzieć, że to komedia omy-
łek, ale nikomu nie jest do śmiechu, z całą pewnością nie premierowi 
Cameronowi dzisiaj – ta komedia omyłek też dobrze pokazuje, że nawet 
jeśli nie zawsze potrafimy zbudować coś sensownego, to z dużą łatwością 
przychodzi nam czasami zburzyć coś sensownego. Dzisiaj nikt po obu 
stronach kanału nie ma żadnych wątpliwości, że brexit przyniesie wy-
łącznie straty. Szczególnie Brytyjczykom, ale także Europie. Warto o tej 
lekcji pamiętać wtedy, kiedy będziemy patrzyli na inne zagrożenia czy 
inne symptomy rozpadu. Ta pamięć sprowadza się dla mnie do jednej tezy. 
I to jest też moja osobista rada, także pod adresem polskich polityków 
i polskiej władzy. Wszędzie tam, gdzie widzicie groźbę rozpadu Europy, 
róbcie wszystko, żeby temu zapobiec. A nie zacierajcie – tak jak byłem tego 
świadkiem wielokrotnie – z satysfakcją i gorzkim uśmiechem rąk z tego 
tytułu, że coś się Europie nie udało. To też jest w jakimś sensie nasza, 
Polaków, odpowiedzialność. I każdego innego narodu w Unii Europej-
skiej. Odpowiedzialność za to, aby zapobiegać czarnym scenariuszom i nie 
przeżywać tych gorzkich satysfakcji, że komuś coś nie wychodzi. Jestem 
przekonany, że to jest i możliwe, i konieczne równocześnie. Zapobieganie 
tym czarnym scenariuszom.
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Europa to nie tylko organizacja polityczna, to też – i to jest na pewno 
trudniejszy jeszcze wymiar – to także wspólne terytorium i wspólna (znak 
zapytania) tożsamość. Te pytania, szczególnie o tożsamość, pojawiły się 
z całą mocą w czasie kryzysu migracyjnego. Tu też, nie mam żadnych 
wątpliwości, nie ma miejsca na myślenie fatalistyczne, nie ma żadnej po-
trzeby, aby uznać, że ta wielka wędrówka ludów musi przynieść negatywne 
konsekwencje dla Unii Europejskiej i że my jako Europa musimy bezrad-
nie patrzeć na to, co się dzieje na naszych granicach.

W czasie kryzysu migracyjnego, w czasie debaty, która się w tym czasie 
rozwinęła na temat tożsamości, obowiązku obrony terytorium, granicy 
zewnętrznej, ujawniły się takie dwie postawy: jedna, najbardziej kojarzona 
z kanclerz Merkel – nie do końca sprawiedliwie, chociaż kilka powodów 
dawała, aby głównie z nią tę postawę kojarzyć – polegała mniej więcej 
na tym, że będziemy słodzili tę gorzką herbatę czy tę kwaśną cytrynę pew-
nymi zapewnieniami: a) że chcemy, aby wszyscy, którzy tego pragną, trafili 
do Europy, b) że i tak nie mamy żadnej możliwości, aby to zablokować. 
To sprowadzało się do tych dwóch haseł, które w Berlinie były bardzo 
wyraźnie słyszalne – były zresztą wypowiedziane przez Angelę Merkel 
bezpośrednio. Pierwsze: damy radę. To był ten apel do Niemców: spokoj-
nie, niezależnie od tego, ilu wpłynie migrantów na teren Niemiec, damy 
radę jakoś sobie z tym problemem poradzić. I drugie, wypowiedziane 
w jednym z wywiadów: ta fala jest zbyt duża, żeby ją zatrzymać. To jest 
pierwsza postawa. Druga postawa, ta kojarzona tutaj bardziej z premierem 
Węgier Viktorem Orbánem, to jest postawa, która w mojej ocenie spro-
wadza się nie do tego, aby problem nielegalnej migracji rozwiązać, tylko 
żeby go umiejętnie wykorzystać. I muszę powiedzieć, że odczuwam coś 
na kształt takiego politycznego podziwu nad tą taką pragmatyczną sku-
tecznością w tym wątpliwym etycznie projekcie. Jak wykorzystać w we-
wnętrznej polityce fakt nielegalnej imigracji.

Od samego początku w mojej ocenie chodziło o to, aby znaleźć zupeł-
nie inne wyjście z tego dylematu, który nie polega na tym, czy wszystkich 
wpuszczamy, czy zamieniamy Europę w twierdzę, w której przebywać 
mogą tylko biali i chrześcijanie – że zwulgaryzuję pewne tezy, które się 
pojawiały w czasie tej debaty. Otóż prawdziwym problemem od same-
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go początku było odzyskanie i ustanowienie na nowo pełnej kontroli 
na granicy zewnętrznej. I nie dlatego, aby sprostać oczekiwaniom takiego 
na nowo rodzącego się nacjonalizmu, a nawet szowinizmu w niektórych 
przypadkach. Nie dlatego, żeby uwierzyć w to, że Europa musi być biała 
i chrześcijańska w stu procentach. Tylko dlatego, że jest to obowiązek, 
że jest to pierwsze zadanie każdej władzy politycznej, także wobec wła-
snych obywateli, aby skutecznie chronić swoje terytorium i swoje granice. 
Bo tylko wtedy można prowadzić realną politykę migracyjną. Dlatego 
moją pierwszą reakcją na to stwierdzenie: „to jest zbyt duża fala, aby ją za-
trzymać” było też publiczne stwierdzenie: „ta fala jest zbyt duża, aby jej 
nie zatrzymać”. I podjęliśmy wspólnie w Europie działania – one nie były 
spektakularne być może, nie budziły emocji, trudno je było wykorzystać 
w wewnętrznych politycznych grach – ale one przyniosły efekt. Mówię 
o takich działaniach jak ustanowienie zapasowej granicy w Macedonii. 
Tygodniami – zresztą z obecnym tu ministrem Pawłem Grasiem – jeź-
dziliśmy prawie co tydzień do Skopje, do Macedonii, aby we współpracy 
z tamtymi władzami ustanowić tzw. zapasowa granicę wtedy, kiedy Grecja 
była zalewana migrantami z Turcji i nie była w stanie ze względu na cha-
rakter granicy z Turcją zatrzymać tej fali.

Był tzw. deal turecki – porozumienie z Turcją. Były działania, jakie 
podjęto rok temu w Libii, mówię tu o rządzie włoskim, który podjął ponad 
rok temu bardzo intensywne działania na rzecz przywrócenia elementar-
nego porządku w Libii i na jej wybrzeżu. Są także doświadczenia hiszpań-
skie, zarówno z Marokiem, jak i z innymi krajami afrykańskimi w czasie 
pierwszego kryzysu migracyjnego.

Mówię o tym dlatego, ponieważ tak wielu polityków, obserwatorów, ale 
także – jak sadzę – bardzo wielu obywateli i w Polsce, i w Europie uznało 
nielegalną migrację za coś, co niejako rujnuje poczucie ładu i bezpieczeń-
stwa, coś, co być może jest nieuchronne, coś, co wymaga zmiany modelu 
politycznego w Europie, włącznie z jakimiś tęsknotami za nowym auto-
rytaryzmem. Bo rzekomo tylko silny wódz w scentralizowanym państwie 
może zatrzymać tę falę…

Tak ważne było, aby pokazać, że jest nie tylko konieczne, ale i możliwe 
tymi cywilizowanymi metodami problem, jeśli nie rozwiązać, to w każ-
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dym razie opanować. Chciałbym, żeby to bardzo wyraźnie wybrzmiało, 
bo liczby są ważniejsze niż deklaracje: my w roku 2018 będziemy mieli 
mniej przekroczeń, jeśli chodzi o nielegalnych imigrantów, niż w latach 
przed kryzysem migracyjnym. Ilość przekroczeń nielegalnych imigrantów 
na wszystkich granicach europejskich – pomijam teraz problem, bo często 
się myli w Polsce napływ Ukraińców do Polski z problemem nielegalnej 
migracji, ale jeśli zostawimy na boku ten nieadekwatny przykład, to liczba 
nielegalnych przekroczeń w porównaniu z rokiem 2017 w 2018 spadnie 
o 90 proc. Nie o 9 proc., tylko o 90 proc. To znaczy – można sobie pora-
dzić. Bez haseł nacjonalistycznych na ustach, bez wymachiwania szablą, 
bez retoryki, od której aż się niedobrze robiło momentami, porównań 
do pasożytów etc. Jak widać można sobie bez tego wszystkiego także i z ta-
kim problemem poradzić. Nie w konflikcie z sąsiadami, ale we współpra-
cy, w tym z północną Afryką.

Europa, do której przyszliśmy, w sensie politycznym, bo przecież byli-
śmy w niej zawsze, ale w sensie politycznym nasz powrót nastąpił dopiero 
po upadku komunizmu, była, jest i będzie Europą pluralistyczną w każ-
dym wymiarze. To bywa ciężkim zadaniem, to bywa wyzwaniem, które 
nie zawsze jest komfortowe, ale tego nie zmienimy.

We własnym imieniu powiem: wcale nie chciałbym tego zmieniać. 
To jest też wielki atut Europy, że jesteśmy pluralistyczni pod każdym 
względem. Trzeba zachować zdrowy rozsądek i dbać o takie bezpieczne 
proporcje, trzeba umieć zachować to, co jest istotą ładu europejskiego. Ale 
bez obsesji, w których zbyt często na wierzch wyłazi bardzo staromodna 
wersja nacjonalizmu, nie mówiąc już o często rasistowskich elementach tej 
nowej narracji. Ja pamiętam Lecha Wałęsę, jak na naszych oczach – mówię 
o roku 1980 – zafascynowany tą polską szansą, uczył się słowa „pluralizm”. 
To niestety nie jest proste. I tak szczerze powiedziawszy, to pamiętam 
to nasze generacyjne doświadczenie i przekonanie, że nie ma w Europie 
chyba nic bardziej pociągającego niż fakt, że w warunkach wolności każ-
dy może wyrazić samego siebie niezależnie od tego, jaką religię wyznaje, 
jaki ma kolor skóry, jakim językiem mówi. Bardzo chciałbym wierzyć, 
że w Polsce ten pogląd nie odszedł bezpowrotnie do lamusa.
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Jestem absolutnie przekonany, że Europa pluralistyczna może być 
kontynentem uporządkowanym i bezpiecznym z dobrze kontrolowany-
mi granicami. I z takim ładem publicznym, który daje ludziom poczucie 
bezpieczeństwa. Także i to jest i możliwe, i oczywiście konieczne.

Jest Europa jako norma, i to jest sprawa dzisiaj dla Polaków najtrud-
niejsza. Przystępowaliśmy do Unii Europejskiej z przekonaniem, że to jest 
także świat standardów politycznych, pewnych zasad, bez których nie 
ma Europy w sensie politycznym. Być może urażę czyjeś uszy, używając 
terminu „demokracja liberalna”, ale w swojej istocie o tym właśnie mówi-
my. Ponieważ sam termin nie jest przesadnie atrakcyjny dzisiaj w Polsce, 
więc przełóżmy go na definicję, którą można znaleźć w Wikipedii – cóż 
to jest? Czym jeść tę Europę jako normę, czy tę demokrację liberalną? 
Prawda jest też banalna i stara może nie jak świat, ale może jak Europa. 
To są rządy prawa, to jest poszanowanie prawa słabszego przez silniej-
szego, to jest wolność słowa, to jest rozdział precyzyjny i kategoryczny 
władzy sądowniczej i wykonawczej. To nie jest tekst przygotowany na uży-
tek opisu polskiego konfliktu politycznego. To jest naprawdę najprostsza 
definicja, jaką znajdziecie Państwo w encyklopedii albo w Wikipedii. Mó-
wię o tym dlatego, bo zdaję sobie sprawę, że ten zestaw wartości i zasad 
z całą pewnością nie jest dany raz na zawsze. Tak naprawdę jest czymś 
wyjątkowo kruchym i unikatowym. Ja mam w pamięci, nie zacytuję tego 
z głowy, ale pamiętam taki fragment, który mnie bardzo poruszył lata 
temu w „Buncie mas” Ortegi y Gasseta, o demokracji i w jakimś sensie 
o Europie, która w jego mniemaniu wówczas odchodziła. Był on przeko-
nany – i coś w tym jest jednak – że demokracja, ta wolnościowa, liberalna, 
w tym europejskim wydaniu – to jest coś tak unikatowego, tak kruchego, 
wymagającego takich wręcz akrobatycznych umiejętności od każdego 
z nas. Bo w jakimś sensie jest to wbrew naturze, żeby silniejszy w grze po-
litycznej, grze o interesy, rezygnował ze swojej przewagi na rzecz słabszego 
i żeby zrobił z tego niejako konstytucję własnych zachowań. Tak napraw-
dę wypływa to z ducha chrześcijańskiego, jeśli ks. bp Pieronek pozwoli 
mi na tę uwagę. I nie ma w tym przypadku, że dzisiaj każdy, wewnątrz czy 
na zewnątrz Europy, kto życzy Unii Europejskiej jak najgorzej: rozpadu 
lub dezintegracji – z taką zapamiętałością i tak, powiedziałbym solidarnie, 
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atakuje ten rdzeń europejskiego ustroju politycznego. I czy to są euroscep-
tycy tak aktywni dzisiaj w europejskich stolicach, czy to są nasi najbardziej 
agresywni i aktywni sąsiedzi – aktywni w negatywnym tego słowa znacze-
niu – wszędzie zobaczymy tę wspólną linię: chcesz skutecznie zaatakować 
Europę? Zaatakuj jej podstawowe wartości, z rządem praw, wolnością 
i prawami człowieka na czele.

Tak było 40 lat temu, tak jest dzisiaj. I to też jest nasze zadanie. Że każ-
dy, kto z jakichś powodów – nie moim zadaniem jest tutaj analizować 
te powody – każdy, kto z jakichś powodów uznaje, że model liberalnej 
demokracji się wyczerpał, że czeka nas – tak jak mój węgierski przyja-
ciel to niedawno zapowiedział w czasie swojego słynnego wystąpienia 
w Rumunii do Węgrów, do mniejszości węgierskiej w Rumunii – czeka 
nas nowa era. Era, w której nie będzie liberalnej demokracji, a zastąpi 
ją chrześcijańska demokracja. Tak jakby chrześcijańska demokracja była 
antynomią rządów prawa, praw człowieka i obywatela, wolności słowa czy 
wolności jednostki. Ja tę refleksję dedykuje tym wszystkim, którzy z taką 
fascynacją – także u nas w kraju – patrzą na model turecki, rosyjski czy 
rodzący się model, na razie w głowach, naszych niektórych europejskich 
partnerów. Ja jestem przekonany, że Europa zbudowana, stająca się taką 
międzynarodówką konfliktów, gdzie górą są ci najbardziej agresywni, ci, 
którzy władzę polityczną rozumieją jako narzędzie do realizowania takich 
projektów „przemocowych” ze swojej natury, ci, dla których prawo czy 
konstytucja to są nieznośne ograniczenia, gorsety i kajdany, które unie-
możliwiają sprawowanie pełnej władzy politycznej rządu nad obywate-
lem. Jestem przekonany, że w interesie Polaków i Polski jest strzec Europy 
przed takimi scenariuszami. Bo one prędzej czy później muszą zamienić 
się w konflikt także wewnątrz Europy.

I nie trzeba być historykiem, żeby wiedzieć, że Polska zawsze będzie 
w pierwszej grupie najbardziej poszkodowanych, jeśli taki konflikt znowu 
w Europie się pojawi. To są moim zdaniem sprawy bardzo realne i bardzo 
poważne. Tutaj nie ma miejsca na kompromis w tej konkretnej kwestii.

I ostatnia kwestia: wpływ otoczenia na to, co się dzieje w Unii Europej-
skiej. Jeśli w tym na pewno za długim, a jednocześnie zbyt skrótowym wy-
stąpieniu chciałem Państwa przekonać, że Unia Europejska jako zadanie 
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jest zadaniem i koniecznym, i możliwym do wykonania przez nas wszyst-
kich, z tym opisem politycznej istoty Europy, to jeden problem oczywi-
ście jest niekoniecznie w naszych rękach. To jest sposób zachowania się 
największych partnerów czy oponentów Unii Europejskiej na świecie. 
Bo tu sytuacja od czasu, kiedy ostatni raz miałem okazję gościć u biskupa 
Pieronka na tej konferencji, zmieniła się radykalnie. Mamy na zewnątrz 
Europy potęgę, co do której już nikt nie ma wątpliwości, że będzie potęgą 
dominującą pod każdym względem w perspektywie już nie dekad, tylko 
w perspektywie lat. To są Chiny. Jeszcze nie za bardzo aktywne w Europie, 
ale każdy, kto zna realia Azji, Afryki, Ameryki Południowej, ale także 
coraz częściej Europy, ten wie, że Chiny to nie tylko miliard dobrze zor-
ganizowanych ludzi, to nie tylko przemyślane i bardzo perspektywiczne 
ambicje globalne, to także – o zgrozo – już dzisiaj najwyższe technologie. 
W niektórych wymiarach Amerykanie i Europejczycy mogą tylko marzyć 
o tym, co osiągnęli już Chińczycy.

To oczywiście sąsiednie Indie, wydaje się kraj bardzo egzotyczny i od-
legły od naszych problemów, ale to są także dwa miliardy ludzi, też coraz 
lepiej zorganizowanych. To jest oczywiście Afryka – żywioł, który demo-
graficznie stanie się także wyzwaniem dla całego świata, w pierwszym 
rzędzie dla Europy. Niekoniecznie żywioł przyjazny, mówię tu oczywi-
ście o tych politycznych zakrętach, na których znalazło się wiele państw 
afrykańskich z radykalnym islamem jako wzorem dla bardzo wielu dzi-
siaj w Afryce. To jest już problem i będzie to problem narastający. Tam 
na szczęście nie odnajduję nuty antyeuropejskości formułowanej jako 
doktryna polityczna.

Mamy oczywiście Turcję – partnera trudnego, niezbędnego, ale pewne 
ryzyka związane z nową polityką mojego bardzo dobrego kolegi sprzed lat, 
prezydenta Erdoğana, są coraz widoczniejsze i nie jest to dla nas sytuacja 
komfortowa. Mamy poważne powody, aby trzymać rękę na pulsie.

Mamy Stany Zjednoczone – nigdy za dotychczasowego mojego życia 
problem dla Europy, wręcz przeciwnie. Ja jestem obsesyjnie przywiązany 
do idei transatlantyckiej. Uważam, że w tym przyszłym świecie, w tych 
wielkich być może konfrontacjach cywilizacyjnych tylko wspólnota tran-
satlantycka – szerzej nawet pojęta: Europa, Stany Zjednoczone, Kana-
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da, Australia, Japonia – daje rękojmię, że bez utrzymania tej wspólnoty 
w wymiarze globalnym tak czy inaczej będziemy mieli w perspektywie 
bardzo poważne problemy. Ale to, co stało się dzisiaj – mówię o admini-
stracji mojego imiennika, Donalda Trumpa – jest nowym fenomenem. 
To znaczy, Ameryka dzisiaj odpływa od Europy i to jest intencjonalne. 
Pozostajemy ciągle w bardzo przyjaznych relacjach, ale nie okłamujmy 
się, nawet najmilej wyglądające wizyty europejskich liderów w Waszyng-
tonie (nie zawsze one fajnie wyglądają na obrazku, ale to jest inna sprawa) 
nie zmienią faktu, że Donald Trump w sposób przemyślany – to sprawia 
wrażenie czasami chaosu, ale to jest strategia przemyślana – chce zmienić 
relacje między Ameryką i Europą. I chce właściwie ustanowić je na dość 
archaicznej zasadzie, że Ameryka ma partnerów na całym świecie, a każdy 
ma mniej więcej ten sam status. Że Ameryka nie ma przyjaciół, ma tylko 
interesy. Moja pierwsza rozmowa z Donaldem Trumpem była niezwykle 
charakterystyczna w tej kwestii, bo jego pierwsze pytanie brzmiało: Sły-
szałem, że masz tam problem z brexitem, powiedz, kto będzie następny, 
bo tak jestem ciekawy, jak to się będzie dalej toczyło w Europie? To było 
pytanie nacechowane jednoznaczną emocją. I nie ukrywał zmartwienia, 
nawet lekkiej irytacji, kiedy mu powiedziałem, że ja osobiście nie przewi-
duję następnych tego typu zdarzeń, że Brytyjczycy teraz raczej już żałują 
tej decyzji. Ale prawdziwym problemem oczywiście nie jest Ameryka, 
która się odsuwa, odpływa. Wszystko na to wskazuje, że jednak utrzy-
mamy to porozumienie, które przez tyle lat dawało bezpieczeństwo w ja-
kimś sensie całemu światu. Problemem jest ten, kto coraz bliżej podpływa 
i podmywa to, co się w Europie da podmyć. To jest oczywiście Rosja. Nie 
mam obsesji antyrosyjskiej. Są w Polsce politycy, którzy uważają wręcz, 
że jestem politykiem prorosyjskim, w Brukseli natomiast mam opinię, 
że jestem maniakalnie antyrosyjski czasami. To też pokazuje, jak różne 
są punkty widzenia. Nie mam jednak żadnych wątpliwości co do jedne-
go: że Rosja ma najbardziej skonkretyzowane interesy związane z Unią 
Europejską, i są to interesy w dużej mierze negatywne. Jeśli ktoś uznaje 
za swój główny czy jeden z głównych priorytetów politycznych osłabienie 
integracji europejskiej, dezintegrację Europy, to jest to na pewno Rosja. 
To nie jest mój domysł, to jest niejako oficjalna doktryna administracji 
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putinowskiej praktycznie od samego początku. Mógłbym godzinę opo-
wiadać o zdarzeniach, które jednoznacznie jakby udowadniają, że Rosja-
nie nie będą się cofali przed żadną metodą, aby osłabiać wspólnotę euro-
pejską. Czy to jest domniemane wsparcie zamachu stanu w Czarnogórze, 
czy niezwykle aktywna działalność Rosji w Macedonii, aby uniemożliwić 
przystąpienie Macedonii do NATO i Unii Europejskiej, czy to jest zamach 
na Siergieja Skripala, czy to jest cztery dni temu ujawniony atak cyberne-
tyczny, cyfrowy na instytucje, które kontrolują broń chemiczną na świecie. 
To są też bardzo wyraźne ślady zaangażowania Rosji w kampanię referen-
dalną na rzecz brexitu, to są wreszcie ślady Rosji w konflikcie między Ka-
talończykami a resztą Hiszpanii. Mógłbym tutaj wymieniać i wymieniać 
mniej lub bardziej wyraźne objawy tej rosyjskiej interwencji. To są też 
ingerencje w życie polityczne najbliższych sąsiadów Rosji. Nie mam żad-
nych powodów sądzić, aby zdarzenia w Polsce były bardzo naznaczone 
tą przesadną aktywnością Rosjan, ale mam powody do niepokoju, kiedy 
obserwuję dzisiaj i jutro wybory na Łotwie na przykład. Praktycznie nasz 
sąsiad – zobaczymy, jakie będą wyniki, ale obawiam się, że może to być 
jeden z momentów zwrotnych dla tamtego regionu, i to takich momentów 
zwrotnych, które były planowane na Kremlu, a nie w Europie.

Jest jeszcze jedna kwestia, którą chciałem się z Państwem podzielić 
– nie w związku z dzisiejszą konferencją, ale w związku ze zbliżającą się 
rocznicą stulecia niepodległości. Dla nas to jest stulecie niepodległości, 
dla Europy Zachodniej to jest zakończenie pierwszej wojny światowej. 
To jest niezwykła lekcja historyczna. Początek tamtej wojny, jej skutki, to, 
co wydarzyło się nam. My mamy powody do radości, inni mieli powody 
do smutku. Ta lekcja, podobnie jak lekcja drugiej wojny światowej, poka-
zuje jedno: nie ma zintegrowanej Europy, nie ma bezpiecznej Europy, nie 
ma Polski w bezpiecznej Europie bez elementarnego, fundamentalnego 
pojednania. Nie byłoby Unii Europejskiej, gdyby Francuzi i Niemcy nie 
zaczęli ze sobą rozmawiać po doświadczeniach dwóch wojen. Pojednanie 
– nie chodzi tu o kicz, byłbym ostatnim, który namawiałby do takiego 
kiczu pojednania. Pojednanie to jest warunek sine qua non utrzymania 
Europy w tym kształcie, jaki znamy. Pojednanie w wymiarze europejskim, 
międzynarodowym to jest gwarancja naszego bezpieczeństwa, ważniejsza 
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być może niż amerykańskie bazy, które miałyby w Polsce powstać. Ale 
mówię o pojednaniu też w wymiarze naszym, narodowym. Nie mam złu-
dzeń, nie jestem naiwny, zbyt wiele lat uczestniczę w polskiej polityce, żeby 
uwierzyć w przemianę w aniołów polskich polityków, i mówię tu o całej 
scenie politycznej. Nie jestem jednak w stanie tego zaakceptować, nie 
jestem w stanie tego zrozumieć, dlaczego podziały, ostrość podziałów 
w Polsce daleko wykracza poza to, co oglądam w Europie. Dlaczego ostry 
spór polityczny w jakimś kraju europejskim u nas musi oznaczać niena-
wiść, pogardę, i to nie tylko w obszarze politycznej gry, ale też już między 
ludźmi. To jest nie do zaakceptowania, to jest rujnujące. Ja nie wyobrażam 
sobie – i to jest apel nie tylko do polskiej władzy, ale do wszystkich – żeby 
rocznicę 11 listopada, stulecie odzyskania niepodległości, obchodzić w at-
mosferze tak dotkliwego, tak brutalnego podziału, jaki dzisiaj w Polsce 
mamy.

Wiem, że różnice są nie do pogodzenia dzisiaj w polskiej polityce, zda-
ję sobie z tego sprawę. Ale my też generacyjnie jesteśmy odpowiedzialni 
za to, żeby przyszłe pokolenia – ja myślę bardzo praktycznie: o moich 
dzieciach i o moich wnukach – nie spędziły swojego życia w kraju podzie-
lonym bardziej niż najbardziej skłócone kraje bałkańskie. To właściwie jest 
niesamowite: jestem w Kosowie i widzę, jak ściskają sobie ręce i rozma-
wiają prezydent Serbii i prezydent Kosowa. Rozmawiają o sprawach, które 
z reguły są przyczynami wojen w tym regionie: korekcie granic. I wiecie, 
że żaden z nich nie musiał się tłumaczyć przez dwa tygodnie, dlacze-
go usiadł jeden obok drugiego. Gdybyśmy uzyskali taki chociaż poziom 
minimum. Nie mówię o wzajemnym zaufaniu, o sympatii, choć chciał-
bym, ale być może jest to zadanie dla niektórych za trudne. Gdybyśmy 
uzyskali taki poziom minimum, to przynajmniej zachowalibyśmy szansę 
na pojednanie dla przyszłych pokoleń. Bez tego żadne poważne projekty 
nam się nie udadzą. Polska nie będzie bezpieczna w bezpiecznej Euro-
pie, jeśli sami będziemy sobie tutaj gotowali ciągłe, permanentne piekło. 
Może jest to możliwe, nie wiem, Państwo wiecie lepiej niż ja – ale gdyby 
tak 11 listopada liderzy polskich partii politycznych bez wyjątku mogli 
razem zamanifestować nie jakąś udawaną przyjaźń, ale to, że są w stanie 
tego konkretnego dnia myśleć o perspektywie stu lat dla naszej ojczyzny. 



A więc także o perspektywie pojednania, o możliwości rozmowy ze sobą. 
To byłby być może dużo cenniejszy obraz dla wszystkich Polaków niż naj-
bardziej spektakularne festiwale, fajerwerki i inne formy obchodów tego 
święta. To byłoby najbardziej europejskie w najlepszym tego słowa znacze-
niu. Jeśli te ostatnie zdania traktujecie Państwo jako dowód na naiwność 
człowieka, który za długo już jest poza Polską, no to poproszę o wyrozu-
miałość – ale mnie się wydaje, że czasami (bo miałem okazję z wieloma 
Polakami przeżyć takie momenty), że taka pozytywna naiwność bywa 
najlepszym lekarstwem na agresję i złe emocje. I tego wszystkim Państwu 
życzę, abyśmy jeszcze w tym roku zobaczyli znaki tego, że Polacy mogą 
ze sobą rozmawiać tak jak kiedyś.

[Wystąpienie spisane z nagrania audio, nieautoryzowane]

Na profilu konferencji  
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można odsłuchać całość wystąpienia Donalda Tuska.
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dr Jan Olbrycht

WSTĘP
Jeżeli ktoś dzisiaj w Polsce proponuje debatę na temat narodu, naro-

dowości w kontekście europejskim, to dla wielu oznacza to, że pojawia się 
konieczność obrony tego, co narodowe przed potencjalnymi zagrożeniami 
ze strony tego, co „europejskie”.

Zdaję sobie sprawę, że fakt podjęcia przez kolejną konferencję kra-
kowską problematyki związanej z narodowością i tożsamością w Euro-
pie może u niektórych wywoływać podobne skojarzenia i nieskrywane 
obawy. Nasza konferencja zawsze odważnie podejmowała tematy bardzo 
aktualne, obecne w publicznej debacie europejskiej, wywołujące różne 
opinie i czasami skrajne emocje.

Przeciwstawienie tego, co narodowe, temu, co europejskie, stało się za-
biegiem coraz częściej spotykanym, hasłem zagrzewającym do sporów czy 
wręcz programem politycznym. Zjawisko to jest obecne prawie we wszyst-
kich państwach europejskich, w tym również w dużej skali w naszym kra-
ju. Dominująca dzisiaj część środowiska politycznego wzięła na siebie rolę 
obrońcy tego, co narodowe, przed tym, co zewnętrzne, europejskie. Bar-
dzo często środowiska te wykorzystują, świadomie bądź nie, brak wiedzy 
obywateli naszego kraju na temat terminów funkcjonujących w innych 
językach i ich zakresów pojęciowych. Dla przykładu: gdy w instytucjach 
europejskich mówi się o zarządzaniu na poziomie ponadnarodowym, 
nie ma się na myśli działania ponad narodami, lecz ponad państwami 
członkowskimi. Dla uproszczenia możemy powiedzieć, że funkcjonowa-
nie organizacji ponadnarodowych nie oznacza tworzenia bytów ponad 
narodami, lecz jest wynikiem decyzji poszczególnych państw.

Jeżeli wsłuchamy się w ton polskiej debaty publicznej, znajdziemy wie-
le takich przykładów, gdzie z braku zrozumienia czyni się narzędzie walki 
politycznej, wywołując nierzadko nieuzasadnione obawy. Przykład propa-
gandy prowadzonej przed brytyjskim referendum pokazał, jak skuteczne 
w walce politycznej może być granie na emocjach, używanie półprawd 
czy wręcz kłamstw oraz wykorzystywanie braku wiedzy i funkcjonujących 
stereotypów. Problematyka narodowościowa jest w tym kontekście szcze-
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gólnie wrażliwa, bo odwołuje się nie tylko do faktów, ale do postaw czy 
wręcz emocji społecznych. Na użytek naszej debaty pozwolę sobie zatem 
na zaproponowanie pewnej płaszczyzny terminologicznej, która mogłaby 
pozwolić na uzgodnienie wspólnego obszaru pojęciowego niezbędnego 
do wzajemnego zrozumienia się.

NARODOWOŚĆ
Pierwsze problemy pojawiają się, gdy chcemy ustalić jeden sposób 

rozumienia tego terminu, ponieważ bardzo bogata literatura przedmiotu 
daje obraz złożoności podejść do próby zdefiniowania, czym jest naród, 
a wiele typologii odwołuje się bądź do czynników obiektywnych, czyli 
opisu zbiorowości zamieszkującej terytorium i funkcjonującej w przyję-
tym przez siebie porządku organizacyjnym i prawnym, tym samym zbio-
rowości otwartej na przyjmowanie innych, bądź odwołuje się do cech 
etnicznych i kulturowych i znaczenia, jakie posiada język, kultura, miejsce 
urodzenia, wspólne wartości, religia.

Narodowość jest pochodną tego, jak rozumie się pojęcie narodu. 
W tradycji francuskiej narodowość podawana w dokumentach jest zwią-
zana z obywatelstwem, miejscem zamieszkania. Wielokrotnie miałem 
okazję rozmawiać z obywatelami Francji, którzy przybyli z innych krajów, 
a którzy na pytanie o narodowość odpowiadali: „francuska”, podkreśla-
jąc swoje miejsce zamieszkania, ale również posiadanie wszelkich praw 
przynależnych obywatelowi tego państwa. Dla nich pytanie o narodo-
wość ma charakter wręcz administracyjny i nie wyklucza tego, że w co-
dziennym życiu będą unikali asymilacji społecznej i przyjmowania norm 
kulturowych funkcjonujących w społeczeństwie francuskim. Termin na-
rodowość jest inaczej używany np. wtedy, gdy urzędy statystyczne pro-
wadzą spisy powszechne i jedno z pytań dotyczy narodowości, a więc 
deklarowanej przynależności do określonego narodu. W tym przypadku 
mówimy o odczuciu – pytamy „Kim jesteś?”, to znaczy: za kogo się uwa-
żasz, z kim się utożsamiasz, z jaką zbiorowością i z jakimi wartościami. 
Jakim posługujesz się językiem, jaka historia określonej społeczności jest 
twoją historią, które z symboli są również twoimi symbolami i reagujesz 
na nie z należnym szacunkiem. W konsekwencji pojawia się wiele innych 
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pytań, których już nie zadają statystycy: a więc kim są „Inni”, co ich od nas 
różni, jaki jest nasz stosunek do nich, czy ktoś spośród nich może stać się 
jednym z nas i pod jakim warunkami?

Termin „narodowość“ opisuje więc w drugim modelu postawy indywi-
dualne warunkowane czynnikami społecznymi, kulturowymi, prawnymi 
czy wręcz gospodarczymi.

TOŻSAMOŚCI
Tożsamość narodowa to, nawiązując do tematu naszej debaty, jedna 

z funkcjonujących tożsamości w Europie. Termin „tożsamość”, szero-
ko omawiany w wielu pracach naukowych, odnosi się w dużym stop-
niu do zjawiska świadomości zbiorowej i do tego jej wymiaru będę się 
w dalszej części odnosił. Niektórzy autorzy określają ją jako identyfikację 
zbiorową, czyli zjawisko o charakterze społecznym badane z konieczności 
poprzez postawy indywidualne.

Analizując tożsamość zbiorową, szukamy odpowiedzi na pytanie: czy 
dana społeczność określa, definiuje siebie w odniesieniu do szerszej zbio-
rowości. Tożsamość narodowa występuje wtedy, gdy jakaś zbiorowość i jej 
członkowie identyfikują siebie z szerszą zbiorowością – narodem. Tożsa-
mość lokalna, to, co określamy jako funkcjonowanie małych ojczyzn, wy-
stępuje wtedy, gdy członkowie społeczności lokalnej z nią się utożsamiają, 
z jej historią, z jej osiągnięciami, obyczajami, legendami i symbolami.

W trakcie reformy administracyjnej w Polsce zastanawiano się, czy 
budować nowe jednostki na podstawie tożsamości regionalnych, czyli 
historycznych funkcjonujących przykładów identyfikacji zbiorowej, czy 
też tworzyć nowe byty administracyjne, licząc, że nie będą one podważały 
istniejących tożsamości regionalnych, ale będą z czasem tworzyły na in-
nym poziomie tożsamości regionalne oparte na wspólnych interesach, 
uzgodnionych kierunkach rozwojowych i wspólnych działaniach gospo-
darczych. Te przewidywania w dużym stopniu się sprawdziły, chociaż 
w miejscach, w których ta nowa tożsamość nie była umiejętnie rozwijana, 
pojawiły się oskarżenia, że chce ona dominować nad istniejącymi już ele-
mentami kultury regionalnej.
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Ponieważ rozmawiamy o tożsamości w Europie, warto zauważyć, 
że nie występują poważniejsze kontrowersje w stosunku do tożsamości 
europejskiej odnoszącej się do Europy rozumianej geograficznie i kultu-
rowo. Nie podważa się w debacie publicznej jej korzeni grecko-rzymskich, 
judeochrześcijańskich i oświeceniowych ze szczególnym odniesieniem 
do źródeł chrześcijańskich. Świadomość bycia częścią większej zbioro-
wości europejskiej, w odróżnieniu od zbiorowości azjatyckiej, afrykań-
skiej bądź amerykańskiej, jest częścią naszej kultury i chociaż rzadko 
na co dzień analizowana, jest przyjmowana jako oczywista.

Trudniej jest wyraźnie określić tożsamości „regionalne” w Europie, 
ponieważ niełatwo jest np. jednoznacznie określić, które społeczności de-
finiują siebie jako „bałkańskie”, czy jak często się mówi o innych regionach 
„południowe” i „północne”. W tym przypadku mamy raczej do czynienia 
z poszukiwaniem przez mieszkańców cech wspólnych niż rzeczywistej 
tożsamości makroregionalnej. Zdarza się, że dla celów politycznych pró-
buje się budować identyfikację zbiorową na wspólnej przeszłości i wspól-
nych doświadczeniach, czy to negatywnych: „my, obywatele państw zza 
Muru Berlińskiego”, czy to wyidealizowanej nieco przeszłości centralnej 
Europy z wiodącą rolą Wiednia.

Zainteresowanie wielu wzbudza inicjatywa tworzenia wspólnoty „Trój-
morza”, ponieważ towarzyszą jej sprzeczne komunikaty wskazujące bądź 
na jej przyszłą rolę polityczną w Europie, bądź tylko na wspólnotę inte-
resów gospodarczych czy wręcz inwestycji infrastrukturalnych. Pytanie, 
które zadają sobie politycy w innych krajach, dotyczy tego, jak jest budo-
wana ta wspólnota – kim są uczestnicy tej inicjatywy, jak definiują siebie 
i „Innych” wobec własnej wspólnoty. Czym innym jest jednak zagadnienie 
tożsamości europejskiej w rozumieniu tworzenia się identyfikacji zbioro-
wej w odniesieniu do szerszej zbiorowości – obywateli państw członkow-
skich, czyli obywateli UE.

Powstaniu Wspólnoty Europejskiej, a później Unii Europejskiej stale 
towarzyszy pytanie o stosunek tej organizacji międzynarodowej do państw 
członkowskich i tylko częściowo dostrzegany jest fakt, że ojcowie Europy 
budowali świadomie system oparty na państwach i obecnych w nich toż-
samościach narodowych, system nie mający na celu ich ograniczenia, ale 
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zbudowanie poprzez proces integracji takiego modelu współpracy, który 
przede wszystkim uniemożliwi powstawanie konfliktów i wojen, a rów-
nocześnie pozwoli na osiąganie wspólnie takich celów, których osiągnię-
cie nie byłoby możliwe przez każde z państw członkowskich na własną 
rękę. Budowa takiego systemu wymaga przekazania części suwerenności 
państw członkowskich do wspólnego zarządzania (suwerenność podzie-
lana) – suwerenności rozumianej jako zestaw kompetencji wsparty prze-
pisami prawa, czy jak niektórzy ją definiują jako „zdolności do samo-
dzielnego zarządzania”. Świadomość suwerenności jest zapewne jednym 
z istotnych elementów tożsamości narodowej i fakt przekazywania jej 
części bez właściwego wyjaśnienia może być postrzegany jako czynnik tej 
tożsamości zagrażający.

Sytuacji nie ułatwiają dzisiaj politycy głoszący, jak prezydent Francji 
Emmanuel Macron, a ostatnio również przewodniczący Komisji Euro-
pejskiej Jean-Claude Juncker, konieczność budowania suwerenności eu-
ropejskiej, która, ich zdaniem, ma na celu budowanie również na innym 
poziomie, pozanarodowym, zdolności do samodzielnego zarządzania 
Unią. To wynik zasadnego przekonania, że Unia Europejska musi do-
konać wspólnego wysiłku głębszej integracji i musi w stosunku do in-
nych państw czy bloków posiadać zdolność do zarządzania i szybkiego 
reagowania na nowe warunki gospodarcze i polityczne, ale przekonanie 
to w sposób niezamierzony może wywoływać obawy o przyszłe losy su-
werenności narodowych.

Czy funkcjonowaniu Unii Europejskiej towarzyszy tworzenie się nowej 
tożsamości – nowej identyfikacji zbiorowej? Moim zdaniem tak, cho-
ciaż jest to proces powolny i nierównomiernie występujący na terenie 
UE. Przede wszystkim jest to tożsamość jakościowo inna niż tożsamości 
narodowe i z nimi niesprzeczna, związana z funkcjonowaniem tej orga-
nizacji międzynarodowej, z jej kompetencjami i kierunkami działań. Dla 
wielu zbiorowości wiąże się głównie ze wspólną walutą, dla innych z moż-
liwością mobilności społecznej, w tym zawodowej. Dla innych jeszcze 
z politykami takimi jak polityka regionalna czy rolna. Jeszcze dla innych 
z możliwością nawiązywania kontaktów – bycia z innymi w tej samej ro-
dzinie europejskiej.
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Największe emocje wzbudza powiązanie tożsamości europejskiej – 
unijnej z określonym systemem wartości i jego konsekwencjami w sys-
temach prawnych. Dla jednych warunkiem identyfikacji zbiorowej jest 
budowanie jej na chrześcijańskim systemie wartości, a dla innych każda 
taka próba neguje możliwość powstawania wspólnej, nowej tożsamości 
zbiorowej. Obie strony de facto walczą o oparcie tożsamości europejskiej 
na odmiennych systemach wartości. Jedynym wyjściem jest wspieranie 
tworzenia się tożsamości unijnej opartej na bogactwie europejskiej toż-
samości kulturowej.

Unia Europejska jest organizacją międzynarodową, a nie państwem. 
A tym bardziej nie jest ona państwem narodowym. Zaś konstytuujący 
ją dokument ma charakter umowy międzynarodowej i chociaż pisany 
w duchu i tradycji historycznej Europy, nie zawiera wprost elementów kul-
turowych. Dlatego też tworząca się wspólna tożsamość europejska – unij-
na powinna być związana ze wspólnymi celami i metodami ich osiągania, 
ze wspólną ramą prawną określającą tradycje demokratyczne cywilizacji 
Zachodu, powinna być budowana w oparciu o szacunek dla odmienności 
narodowej, kulturowej i religijnej. Identyfikacja zbiorowa bazuje na pod-
stawowych pytaniach: kim jesteśmy, jaką mamy wspólną historię, jak two-
rzyła się nasza organizacja, co nas łączy, jakie jest nasze wspólne rozumie-
nie zasad demokratycznych, co chcemy wspólnie osiągnąć, jaki mamy 
stosunek do siebie wzajemnie i do innych, jakimi symbolami posługujemy 
się w naszej organizacji, czy wzajemnie akceptujemy naszą odmienność, 
nasze tradycje i obyczaje, wyznania, według których żyjemy. Najkrócej: 
czy myślimy o sobie – „my, obywatele Unii Europejskiej”.

Badacze często przywołują wyniki badań Eurobarometru dotyczą-
ce tożsamości europejskiej. W Eurobarometrze z 2010 r. znajdziemy in-
formację (podaję za Maciejem Bachryj-Krzywaźnią), że najważniejszą 
identyfikacją zbiorową jest tożsamość narodowa – 46 proc., a 41 proc. 
deklaruje tożsamość europejską. Ciekawe, że w 2010 r. wyłącznie przez 
identyfikację narodową definiowali się Brytyjczycy, Litwini, Czesi, Ir-
landczycy, Słoweńcy, Łotysze, Bułgarzy i Rumuni, a wyłącznie tożsamość 
europejską deklarowali Luksemburczycy. Po upływie kilku lat możemy 



155

powiedzieć, że w niektórych krajach ta tendencja się utrzymała i m.in. 
doprowadziła do decyzji opuszczenia UE.

Sięgnijmy również po wyniki Eurobarometru Parlamentu Europej-
skiego z 2015 roku. Na pytanie, czy zdaniem respondentów to, co łączy 
obywateli państw UE, jest ważniejsze niż to, co ich dzieli, twierdząco od-
powiada 72 proc., w tym głównie Szwedzi, Litwini, Maltańczycy, Finowie, 
Niemcy i Polacy. Na pytanie o to, co tworzy tożsamość europejską, najwię-
cej odpowiedzi wskazuje na wartości demokratyczne i wolność, następnie 
historię i kulturę, sukcesy gospodarki europejskiej, geografię i symbole 
(flaga i hymn), przy czym na wartości demokratyczne wskazują głównie 
obywatele Beneluksu, a Polacy są prawie na końcu skali.

Charakterystyczne jest to, że dla Polaków równie ważne jak wartości 
demokratyczne są historia i kultura, co może w jakimś sensie tłumaczyć 
obawy, że tożsamość europejska może zdominować tożsamość narodo-
wą. Psychologia społeczna i socjologia podkreślają, że wspólne wartości 
i poglądy muszą być podzielane, a to wymaga ujawnienia wzajemnych 
postaw w procesie interakcji. Innymi słowy, wspólne postawy, zbiorowa 
identyfikacja tworzy się poprzez kontakty, spotkania bądź bezpośrednie, 
bądź poprzez dialog, wspólne doświadczenia, wspólną lekturę. Niebaga-
telną rolę odgrywa tu znajomość języków i gotowość otwarcia się na kon-
takt z innymi. Nie jest więc przypadkiem, że wielu obserwatorów określa 
tożsamość europejską mianem produktu elit, który jeszcze nie stał się 
powszechną świadomością społeczną i może dlatego staje się obiektem 
manipulacji przez ruchy populistyczne i antyelitarne, przedstawiające go 
jako zagrażający tożsamości narodowej.

Jeżeli uważamy, że proces integracji oparty na wzajemnym szacunku 
jest wartością, to trzeba zrobić wszystko, by rozwijać tożsamość euro-
pejską – unijną, a równocześnie wyjaśniać, że jej częścią jest szacunek 
do funkcjonujących w państwach Unii tożsamości narodowych, regio-
nalnych i lokalnych.
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dr hab. Sławomir Sowiński
Księża Biskupi, Panie Przewodniczący Rady Europejskiej, Drodzy Pań-

stwo.
Zanim przejdziemy do naszej dyskusji, pozwólcie, że jednym zdaniem 

tylko ją wprowadzę. Otóż, im dłużej budujemy wspólnotę europejską, tym 
jaśniej widzimy, że nie staniemy się nigdy europejskim narodem. Budując 
ten europejski, coraz bardziej wygodny, coraz nowocześniejszy dom, bę-
dziemy w nim dalej Niemcami, Polakami, Holendrami, Chorwatami, ale 
także Flamandami i Bawarczykami, Łużyczanami, Ślązakami czy Kaszuba-
mi, albo mieszkańcami pięknego Mazowsza, z którego przyjechałem tutaj 
do Państwa. A zatem jesteśmy, my Europejczycy, skazani na rozdarcie 
naszych serc i naszych umysłów.

Do niedawna tę sytuację takiej „piętrowej” tożsamości odczytywaliśmy 
jako bogactwo, jako szansę, jako możliwość kształtowania własnej, odręb-
nej drogi. Dzisiaj, kiedy nad naszym europejskim domem widać ciemne 
chmury, kiedy nie tylko go rozbudowujemy, ale także żegnamy jednego 
z jego ważnych mieszkańców, ta sytuacja, ta wielokulturowość wydaje się 
wyzwaniem, wydaje się zadaniem, wydaje się problemem. I o tym właśnie 
chcemy rozmawiać – jak mieszkać w tym wspólnym europejskim domu, 
mówiąc różnymi językami, w różny sposób dalej parząc poranną kawę, ale 
też w różny sposób odczytując historię i wspólne wyzwania.

Zapraszając Państwa do tej wspólnej rozmowy, pierwsze pytanie 
chciałbym skierować do ks. bp. Hoogenbooma, który przyjechał do nas 
z Utrechtu. Ksiądz Biskup ma szczególne doświadczenie duszpasterstwa 
w społeczeństwie holenderskim, duszpasterstwa wśród młodzieży ho-
lenderskiej i budowania tam tożsamości chrześcijańskiej, tożsamości 
narodowej, holenderskiej tożsamości europejskiej. Chciałem spytać o te 
doświadczenia, właśnie duszpasterza, który w młodym pokoleniu próbuje 
kształtować tę chrześcijańską tożsamość. Jakie są te doświadczenia?

bp Theodorus Cornelis Maria Hoogenboom
Bardzo dziękuję za zaproszenie do Krakowa. Zaszczytem dla mnie jest 

możliwość uczestniczenia w konferencji. Przygotowując się do wystąpie-
nia w tym panelu, zastanawiałem się, na czym się skoncentrować. Wiele 
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mogę naturalnie powiedzieć na temat tożsamości europejskiej, tożsamości 
krajowej, ale tak sobie pomyślałem, że ważne powinno być również to, aby 
skoncentrować się właśnie na młodzieży. Wiemy, co działo się w Krakowie 
dwa lata temu. Było to wyjątkowe spotkanie – Światowe Dni Młodzieży. 
W Krakowie naturalnie dziedzictwo Ojca Świętego Jana Pawła II jest ciągle 
wyraźnie odczuwalne, pamiętamy jego doświadczenia, jak również jego 
pracę z młodzieżą. Mieliśmy tam także specjalny synod dla młodzieży.

Pragnę ze swojej strony powiedzieć kilka słów na temat naszej perspek-
tywy. Dwa miesiące temu w moim mieście, w Utrechcie, zorganizowałem 
spotkanie dla ponad 40 młodych osób, uczniów, studentów, podczas któ-
rego chcieliśmy porozmawiać na temat roli Kościoła w społeczeństwie. 
Muszę powiedzieć, że było to dla mnie wyjątkowe doświadczenie. Kil-
kadziesiąt młodych osób rozmawiających w siedzibie biskupa w Utre-
chcie, przeważnie świetnie wykształconych, mówiących dwoma, trzema 
językami. Większość z nich ma jakieś osobiste doświadczenie związane 
z Europą, uczestniczyli w programach Erasmus czy jeździli na trekkingi 
po Europie, mieli praktyczne doświadczenia dotyczące wspólnej Europy. 
Większość z nich to osoby ochrzczone, ale tylko kilku uczestników tej 
dyskusji tak naprawdę na co dzień praktykuje wiarę. Pozostali powoli 
oddalali się od tej wiary.

Rozmawialiśmy na temat kwestii społecznych i gospodarczych, kwe-
stii migracji, zmian klimatu, na temat terroryzmu. Również, co ważne, 
rozmawialiśmy na temat wykorzystania mediów społecznościowych. Dla 
młodych ludzi w zasadzie nie ma granic, szczególnie jeśli chodzi o media 
społecznościowe. Jeden z nich powiedział: „Mam 600 przyjaciół na całym 
świecie”. No cóż, tak to postrzega dzisiejsza młodzież. Potem zdałem sobie 
sprawę z tego, że wiele z tych osób niestety niewiele wie na temat historii. 
Dla wielu z nich Europa jako region świata, jako strefa pokoju, to coś zu-
pełnie oczywistego. Ale to przecież nie jest oczywiste dla nas wszystkich. 
Projekt europejski naturalnie jest projektem, który ma na celu zapewnie-
nie pokoju, i dla młodzieży jest to coś zupełnie oczywistego. Wielu z nich 
niestety nie wie, jak wyglądała przeszłość Europy, jakie konflikty miały 
miejsce na naszym kontynencie. Widzimy więc spore braki, jeśli chodzi 
o wiedzę na temat historii, jak również wiedzę na temat korzeni judeo-
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chrześcijańskich Europy. W trakcie tej rozmowy zauważyłem również, 
że wiele młodych osób zadaje sobie pytania na temat swojej tożsamości: 
kim jestem? skąd pochodzę? w jaką stronę zmierzam?

Podczas tych rozmów w Utrechcie zdałem sobie sprawę, że społeczna 
doktryna Kościoła może w dużej mierze pomóc tym młodym ludziom 
w znalezieniu odpowiedzi na pytania o ich tożsamość. Większość z nich 
zwraca wielką uwagę na swoją własną autonomię. Ważny jest dla nich 
indywidualizm, ale jednocześnie istnieje u nich również głęboka potrze-
ba przynależności do jakiejś większej wspólnoty. O tym rozmawialiśmy 
długo. Dyskutowaliśmy również o tym, że osoba ludzka sięga jakby dalej, 
o transcendentnym charakterze osoby ludzkiej, również o wierze. Zro-
zumiałem rzecz następującą: ci wszyscy ludzie młodzi chcą wziąć od-
powiedzialność za pewne kwestie w życiu społecznym bądź osobistym. 
Wtedy doszliśmy do koncepcji fundamentalnej subsydiarności, również 
w kontekście nauki społecznej Kościoła. Młodzi tęsknią za wolnością 
wypowiedzi, chcą być wolni od różnych rzeczy. Ważne jest, aby z nimi 
rozmawiać o innym rodzaju wolności, która daje prawo do czegoś. Roz-
mawiałem o solidarności, o sprawach z tym związanych, a także o tym, 
że ci ludzie młodzi czują się niepewnie, boją się przyszłości, martwi ich 
kwestia zmiany klimatu. Była też owocna dyskusja pod nazwą Laudato 
si’ – czyli omawialiśmy niedawną encyklikę papieską.

Dla wielu z tych młodych ludzi Ewangelia jest czymś z przeszłości. 
Podczas dyskusji zresztą zobaczyłem, co było dla mnie naprawdę cudow-
nym doświadczeniem, że Ewangelię należy połączyć z kwestią kultury. 
Nie można kultury i Ewangelii rozdzielać, tylko połączyć je w jedność. 
Należy do tego podejść syntetycznie. Tutaj, w Polsce, bardzo ważną rzeczą 
jest to, że Nagroda Karola Wielkiego została przyznana ludziom młodym. 
To był projekt dotyczący obozu koncentracyjnego, więc istotne jest to, 
że ludzie młodzi tu, w Polsce, zostali wyróżnieni właśnie Nagrodą Karola 
Wielkiego.

Poseł Jan Olbrycht mówił o badaniach Eurobarometru. Rzeczywi-
ście w Europie szerzy się sceptycyzm, ale równocześnie ludzie młodzi 
wykazują się dużym entuzjazmem w stosunku do Europy. Pojawia się 
takie pytanie: jaki jest sens rozmowy o tożsamości europejskiej? Czy lu-
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dzie na ulicy w ogóle się nad tym zastanawiają? Jakie są konsekwencje 
tego, że taką europejską tożsamość posiadamy bądź nie? Jednakże pa-
miętajmy o tym, że dyskusja musi się łączyć z kwestią Unii Europejskiej 
i na niej się skupić. W domu biskupa spotkało się kilkadziesiąt osób, które 
są Europejczykami, chociaż nie interesowała ich tak specjalnie tożsamość 
europejska. Ci wszyscy ludzie mają przyjaciół w całej Europie, przecież 
jeżdżą na wakacje za granicę do państw europejskich, a więc ta dyskusja 
o europejskiej tożsamości, mówiąc szczerze, zmienia się w dyskusję nieco 
teoretyczną. Ale jak to wygląda w praktyce? Popatrzmy na ludzi młodych 
w Holandii, zresztą moim zdaniem w innych krajach również. Ci młodzi 
ludzie rzeczywiście doświadczają autentycznie Europy. I co się stało, kiedy 
to spotkanie się już zakończyło? Ci ludzie byli pełni entuzjazmu, ponieważ 
dowiedzieli się czegoś nowego o Kościele, o Ewangelii, o Jezusie Chrystu-
sie. Wiedzieli już co nieco o tym, co Kościół robi na rzecz Europy, zresztą 
kilkukrotnie cytowałem papieża Franciszka i dla nich to było w większości 
nowe doświadczenie. Dowiedzieli się czegoś nowego: że papież Franciszek 
mówi o Europie. Zresztą Franciszek pięciokrotnie wypowiadał się tak 
dogłębnie o Europie i na dobrą sprawę, jeżeli połączymy te wystąpienia, 
to powstanie encyklika dotycząca Europy. Pamiętajmy, ten papież przy-
jechał z Argentyny i to on właśnie może nam coś nowego powiedzieć 
o naszej tożsamości.

Kiedy spotkanie się zakończyło, zwróciłem uwagę uczestników na wiel-
ki obraz wiszący w holu. Spytałem młodych ludzi: jak sądzicie, czego do-
tyczy ten obraz? O czym jest? Nikt nie wiedział, i wtedy opowiedziałem 
o faryzeuszach, którzy zapytali Chrystusa, czy wolno płacić podatki ce-
sarzowi. Jezus odpowiedział: „cesarzowi, co cesarskie, a Bogu, co boskie”. 
Jeden ze studentów wówczas spytał: „No dobrze, czyli Jezus był pierwszym 
liberałem?”. Nie o to mi chodziło, kiedy zadawałem pytanie, ale potem 
powiedziałem tak: „Pamiętajcie, w waszym życiu są takie rzeczy, które nie 
należą do państwa, które są boskie. Pewne podstawowe wartości, którymi 
się cieszycie tutaj, w Holandii, nie są nadane przez Komisję Europejską ani 
przez rząd holenderski. Te podstawowe prawa i wartości są zakorzenione 
w godności ludzkiej. W waszej godności, ponieważ to właśnie wy zostali-
ście stworzeni przez Boga”. I jeszcze dodam, że nie wiem, czy kogokolwiek 
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udało mi się nawrócić. Pewien jestem jednak, że to spotkanie otworzyło 
pewną dyskusję i ten dialog był bardzo owocny. Musimy mówić o Ewan-
gelii, ale równocześnie musimy wyrazić naszą nadzieję co do przyszłości 
Europy.

dr hab. Sławomir Sowiński
Bardzo dziękuję za ten wspaniały głos i ciekawy widok z perspektywy 

holenderskiej. Teraz swoje pytanie kieruję do ks. bp. Piotra Jareckiego: 
W zeszłym roku polscy biskupi opublikowali bardzo ważny, bardzo donio-
sły dokument o chrześcijańskim kształcie patriotyzmu. Chciałbym zapy-
tać Księdza Biskupa, jak dzisiaj Kościół w Polsce widzi polski patriotyzm, 
gdzie widzi jego walory, a gdzie zagrożenia? Ale ponieważ jesteśmy w Kra-
kowie, mieście świętej Jadwigi, Jana Pawła II, ks. prof. Tischnera, toteż nie 
sposób nie zapytać o to, czy ten nasz polski patriotyzm jest jagielloński 
z ducha? Właśnie tak jak to przedstawił Jan Paweł II, jak przedstawiał 
to także ten list biskupów, o którym mówiłem, czy w tym naszym polskim 
patriotyzmie potrafimy odczytywać elementy patriotyzmu jagiellońskie-
go, zgodnie z którym właściwie polskość to nie jest kwestia geografii czy 
uwarunkowań etnicznych, ale kwestia wyboru, zgodnie z którym wielki-
mi Polakami mogli być Traugutt, Mickiewicz, święta Jadwiga itd. Księże 
Biskupie, jaki jest ten polski patriotyzm?

bp dr Piotr Jarecki
Proszę Państwa, według mnie to jest dość skomplikowany problem, 

który w literaturze nazywa się „tożsamością jagiellońską”. I oczywiście hi-
storycy różnie to oceniają. Myślimy o tym idealnym wymiarze tożsamości 
jagiellońskiej w XVI wieku, natomiast potem także do tego nawiązał i Pił-
sudski, a ostatnio nawet śp. pan prezydent Lech Kaczyński. Pragnę zwró-
cić uwagę na dwie kwestie, związane z tym, co profesor Sowiński nazwał 
tradycją jagiellońską, czy tożsamością jagiellońską. Ostatni król z rodu 
Jagiellonów wypowiedział takie znamienne słowa: „Nie chcę być królem 
waszym sumień, jeno – piękne, archaiczne słowo – jeno stróżem waszych 
praw”. Tutaj dochodzimy do tego, o czym mówiła wczoraj pani ambasador 
Hanna Suchocka, czyli do kwestii rządów prawa – rule of law, praworząd-
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ności. Kiedy rozważamy kwestię tożsamości jagiellońskiej, to musimy 
przyznać, że mamy z tym problem. Jak to jest w Polsce? Mamy problem 
z rule of law. I tylko mogę bić się w piersi, że Kościół, który posiada bardzo 
mocną, precyzyjną, jasną doktrynę na ten temat, nie mówi o tym głośno.

Pani ambasador Suchocka zacytowała wczoraj Jana Pawła II z encykliki 
Centesimus annus, mówiąc o trójpodziale władzy, że nie jesteśmy anioła-
mi, bo aniołowie nie potrzebowaliby trójpodziału władzy. Ale ponieważ 
jesteśmy tylko i wyłącznie ludźmi, musimy siebie wzajemnie ograniczać, 
żeby jedno środowisko, jedna władza, nie zdominowała drugiej władzy. 
To jest nauka Kościoła. Ale przed Janem Pawłem II przecież jeszcze pre-
cyzyjniej o tym mówił choćby papież Jan XXIII w wiekopomnej encyklice 
Pacem in terris.

Przyznam się szczerze, że ostatnio starałem się uświadomić księżom 
biskupom, iż to, co dzisiaj stało się niestety „najbardziej strzeżoną tajem-
nicą” w Kościele, czyli doktryna społeczna kościoła, jest integralną częścią 
dzieła ewangelizacji. I jeżeli my nauki społecznej Kościoła nie włączamy 
w dzieło ewangelizacji, to znaczy że nie jesteśmy wierni Chrystusowi. Na-
sza ewangelizacja nie jest pełną ewangelizacją. I tu trzeba bardzo wyraźnie 
powiedzieć, że z tym mamy problem, potrzebujemy takiego wewnętrzne-
go hierarchicznego nawrócenia. To jest odwieczny nasz problem, właśnie 
nauka społeczna Kościoła. Gdzie są fakultety nauk społecznych, gdzie jest 
nauka społeczna Kościoła? Większość kapłanów, ludzi „w koloratkach”, 
przekwalifikowało się na politologów, a my mamy skarb – i ten skarb 
ukrywamy, niestety. Ja jako „malutki” biskup, który ma 188 cm wzrostu, 
robię co mogę, ale nie przebijam się, szczerze mówiąc. Powiedziałbym 
więc, komentując słowa ostatniego z Jagiellonów: „Nie jestem królem 
waszych sumień, ale jestem stróżem waszych praw” – rule of law.

To dziedzictwo jagiellońskie to przede wszystkim było współistnienie, 
dopełnianie się wielu narodów, wielu kultur, wielu religii. Takie bycie 
razem. Z tym także mamy problem. Osobiście sądzę, że mamy problem 
z „podejściem stadnym” do rzeczywistości, że bardziej sobie cenimy 
przynależność do grupy i powtarzanie tego, co służy grupie, niż szukanie 
obiektywnej prawdy. I to jest wielki nasz problem. Myślę, że wielkim pro-
blemem, zresztą nie tylko w Polsce, jest to, że nie potrafimy się ubogacać 
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naszą innością, różnością. Mówił to również Pan Premier i Przewodniczą-
cy Rady Europejskiej. Największy problem w Unii Europejskiej to nie jest 
już problem polityczny ani ekonomiczny, tylko mentalnościowy i kultu-
rowy. A mentalność człowieka zmienia się najwolniej. Do tej zmiany po-
trzebne są zmiany generacyjne. Natomiast drogą prowadzącą do zmiany 
tej sytuacji jest dialog.

Mam w herbie zawołanie: Testimonium perhibere veritati. Teraz już 
nie dałbym sobie takiego zawołania w herbie, bo jest bardzo wymagające: 
„dawać świadectwo prawdzie”. Nasza konferencja też świadczy o tym, 
że my nie potrafimy dialogować. Praktycznie 99 proc. osób uczestniczą-
cych w konferencji podziela ten sam punkt widzenia. My się nie spiera-
my, nie walczymy. Jest takie określenie „walka szlachetna” w nauczaniu 
społecznym Kościoła. My nie ścieramy się w naszych poglądach, ażeby 
utworzyć coś bliższego obiektywnej prawdzie, tylko my tak naprawdę 
zgadzamy się prawie we wszystkim. I tu jest problem. Parę osób nie przy-
jechało, ponieważ nie podzielało naszych poglądów – i tu jest nasz wielki 
problem. Ojciec Święty Franciszek ma bardzo celne określenia. „Dialog 
to jest droga prawdy, przekształcająca współzawodnictwo czy nawet walkę 
we współpracę”. Jeżeli nie będziemy dialogować, to nie ma szans.

Jadąc pociągiem na tę konferencję, przejrzałem „Atlas of European 
Values” wydany w roku 2012, opracowany przede wszystkim przez Uni-
wersytet Jagielloński. Jego autorzy zacytowali prof. Bronisława Geremka, 
który powiedział: „Stworzyliśmy Europę, musimy teraz ukształtować Eu-
ropejczyków”. Europejczyków nie ma – Europa jest.

dr hab. Sławomir Sowiński
Jako znacznie mniejszy politolog, któremu nieobca jest katolicka nauka 

społeczna, podzielam tę główną część tezy o poziomie Kościoła w Polsce, 
ale myślę też, iż nie jest tak źle. Mieliśmy mocne stanowisko w sprawie 
migrantów, była też mowa o państwie prawa. Myślę, że jesteśmy na dobrej 
drodze.

Chciałbym teraz zadać pytanie dr. Thomasowi Schrapelowi. Panie Dy-
rektorze, ponieważ rozmawiamy o tożsamości europejskiej i o współcze-
snej Europie, chciałbym Pana zapytać, jak widać współczesną tożsamość 
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europejską, współczesną Europę z tej pewnej, oddalonej perspektywy 
środkowej Azji. Czy dla ludzi, którzy mieszkają w Kazachstanie, czy na po-
łudniowym Krymie, w Mongolii, Europa, ta współczesna nasza Europa, 
dalej jest snem, rajem, wzorem do naśladowania, czymś, na co patrzy 
się z podziwem, czy też ci ludzie z perspektywy swoich kultur, swoich 
doświadczeń, mówią o Europie to, co powiedział jakiś czas temu w dość 
dramatycznym wyznaniu papież Franciszek, że Europa coraz bardziej 
przypomina starą babcię, która jest bezdzietna? Jak jesteśmy widziani 
z zewnątrz, Panie Doktorze?

dr Thomas Schrapel
Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie na tę konferencję, 

zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę temat „Perspektywy rozwoju Unii 
Europejskiej”. Zawiera on w sobie także te kraje, które jeszcze do Unii Eu-
ropejskiej nie należą, ale w jakiejś formie pozostają w relacjach z Unią Eu-
ropejską. Może zmierzają do niej, aspirują albo pozostają w takiej czy innej 
relacji. Wyliczył Pan kraje mojego wcześniejszego pobytu – Mongolia, 
Albania. Teraz rzeczywiście jestem reprezentantem Fundacji Adenauera w 
Kaukazie Południowym. Gruzja, Armenia i Azerbejdżan to kraje, za które 
odpowiadam. Skoncentruję się na Armenii i Gruzji, co związane jest z tym, 
że w Azerbejdżanie od czterech lat właściwie praktycznie rzecz biorąc nie 
istniejemy. Nie prowadzimy tam działalności z różnych powodów.

Region instytucjonalnie obejmuje te trzy kraje, tak to też jest przez 
Unię Europejską definiowane – jako subregion, natomiast działalność 
Fundacji Adenauera ogranicza się de facto do Gruzji i Armenii. Jeśli umie-
ścić te kraje w środkowej Azji, to już brzmi to mocno problematycznie. 
Bardzo by Pana atakowano, gdyby Pan chciał je tam usytuować. Proszę so-
bie wyobrazić przedstawiciela międzynarodowej organizacji, np. takiej jak 
Fundacja Konrada Adenauera, który spotyka się z Ormianinem i Gruzi-
nem w jakiejś eleganckiej restauracji w Erywaniu czy Tbilisi, w restauracji, 
która wygląda tak pięknie po europejsku, że mogłaby równie dobrze być 
w Paryżu, Berlinie czy Krakowie. Absolutnie europejskie miejsce. I sta-
wia Pan im pytanie: co właściwie łączy wasz kraj z Europą? Natychmiast 
wstanie Ormianin i powie: „My, Ormianie, byliśmy pierwszymi, którzy 
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wprowadzili chrześcijaństwo jako religię państwową”. Zgrzytając zębami 
Gruzin zaprzeczy i powie: „Ale 30 lat później to my, Gruzini, uznaliśmy 
chrześcijaństwo za religię państwową i – teraz znowu rozświetlą się jego 
oczy – to było jeszcze przed Cesarstwem Rzymskim”.

Ormianie i Gruzini reprezentują kraje, w których chrześcijaństwo 
uznane zostało za religię państwową bardzo wcześnie. I to jest ten ich 
link, to powiązanie z resztą Europy, to jest dla nich coś absolutnie oczy-
wistego. Dlatego oba te kraje w takiej czy innej formie należą do Europy. 
Do Unii Europejskiej – cóż, aspirują. O tym jeszcze pomówimy. To jest 
bardzo istotna sprawa i chodzi tutaj o tożsamość w bardzo tradycyjnie, 
historycznie pojmowany sposób. Prawdopodobnie rozwinęłaby się jeszcze 
taka mocno retoryczna debata, bo Ormianie i Gruzini spierają się, który 
alfabet był wcześniejszy, czy gruziński, czy ormiański, ale jako neutralny 
obserwator mogę to potraktować raczej z dystansem. To będzie chyba 
dalej otwarta rana. Tak czy inaczej w 2018 roku ten temat prawdopodob-
nie nie byłby zarzewiem jakiegoś poważnego konfliktu, tylko drobnego 
sporu czy kontrowersji i na tym sprawa by się zamknęła. Co ciekawe, je-
żeli rozmawialibyśmy dalej z tymi dwoma interlokutorami, pytając o to, 
co jeszcze poza podniesieniem chrześcijaństwa do rangi religii państwo-
wej – a to już jest coś – łączy ich z Europą teraz, bo żyjemy obecnie w roku 
2018, więc co teraz w perspektywie gruzińskiej czy z perspektywy Arme-
nii przemawiałoby za tym, że te kraje mogłyby przystąpić do Unii Euro-
pejskiej, to słuchając odpowiedzi musielibyśmy dokonać rozróżnienia: 
otrzymalibyśmy dwie bardzo różne postawy, dwa bardzo różne politycznie 
punkty widzenia. Gruzja już od wielu lat w zdeklarowany sposób zmierza 
w stronę Unii Europejskiej. Wielu Gruzinów nie jest w stanie zrozumieć, 
dlaczego już dawno temu nie zostali do Unii przyjęci, a przynajmniej 
dlaczego nie toczą się negocjacje akcesyjne. W Armenii wygląda to – deli-
katnie mówiąc – ciut inaczej. Armenia bodaj od 2013 roku należy do Unii 
Euroazjatyckiej, głównie z pragmatycznych powodów i przesłanek, choć 
oczywiście relacje z Unią Europejską ze strony Armenii są traktowane 
bardzo poważnie. Natomiast nie ma ona aspiracji członkowskich. To już 
jest dość kluczowa różnica pomiędzy tymi dwoma krajami i to są te dwa 
wektory, które je różnią.
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Notabene, tak mocne zróżnicowanie nie upraszcza bynajmniej opraco-
wywania regionalnych programów współpracy nie tylko Fundacji Konra-
da Adenauera, ale także innych organizacji działających w tym regionie. 
Na przykład wspieranie demokracji nie jest sprawą łatwą, jako że są bar-
dzo różne orientacje polityczne. Ciekawe jest też to, że gdybyśmy pyta-
li dalej, jakie jeszcze argumenty przemawiałyby za europejskością tych 
krajów, od strony armeńskiej nie usłyszelibyśmy zbyt wiele, natomiast 
od strony gruzińskiej usłyszelibyśmy zapewne, że jeżeli przynależność 
do Unii Europejskiej traktujemy bardzo technicznie, jeżeli patrzymy na to, 
jakie reformy z sukcesem przeprowadzono, to faktycznie można uznać, 
że Gruzini mogą z podniesionym czołem patrzeć w stronę Europy. Porów-
nując Gruzję z krajami, które już są członkami Unii Europejskiej, trzeba 
powiedzieć, że Gruzini nie mają się czego wstydzić w wielu obszarach 
– choćby jeden przykład – skuteczność w zwalczaniu korupcji. Wczoraj 
mieliśmy jako gościa panią posłankę z Chorwacji, która mówiła, jak waż-
ne jest zwalczanie korupcji. W Gruzji osiągnięto całkiem sporo w sferze 
publicznej. Tego nie można nie doceniać, mając na uwadze fakt, że jest 
to postęp kulturowy i cywilizacyjny, jeżeli w Gruzji nie trzeba traktować 
policjanta, funkcjonariusza publicznego jako wroga i przeciwnika i vice 
versa, lecz taki policjant służy obywatelowi pomocą. Patrząc wstecz, w lata 
90., i porównując to do stanu obecnego, trzeba powiedzieć, że naprawdę 
nastąpił tam skok cywilizacyjny, który zasługuje na docenienie. Gruzinom 
się udało.

dr hab. Sławomir Sowiński
Interesujący głos, interesujące spojrzenie z punktu widzenia Gruzji 

czy Armenii, ale też ważne dla nas, nam samym mówiące wiele o naszej 
tożsamości. Chciałbym jeszcze skierować pytanie do pana posła Olbrych-
ta. Pan jest politykiem europejskim. Jednym z podstawowych dylema-
tów związanych z tożsamością, przed jakim stoją politycy europejscy, jest 
taki problem, że liberalna demokracja swój najsilniejszy mandat czerpie 
w istocie z państwa narodowego. Można powiedzieć, że demokracja jest 
siostrą bliźniaczką narodu, narodowości. Demokracja ponadnarodowa 
ma ten mandat znacznie słabszy, co też widzimy w tym na przykład, 
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że frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest znacznie 
niższa niż w wyborach narodowych. A z drugiej strony, Unia Europejska 
ma coraz silniejszą, coraz większą suwerenność. Jak rozwiązać dylemat 
suwerenności politycznej, która jednak nie ma silnego oparcia w tak moc-
nym mandacie, jaki daje państwo narodowe? Jak Państwo sobie z tym 
próbujecie radzić?

dr Jan Olbrycht
Gdyby dokładnie przeanalizować to, o czym mówił przewodniczą-

cy Donald Tusk i co ja starałam się dodać, to jeśli Pan Przewodniczący 
pozwoli, myślę, że nie ma tutaj sprzeczności. To jest sytuacja, która jest 
absolutnie naturalna. Pojawia się zupełnie nowa jakość. Ta nowa jakość 
jest zupełnie inna niż tożsamość narodowa. To jest zupełnie odmienna 
jakość, która funkcjonuje na innych zasadach, podobnie jak to, co stara-
łem się powiedzieć o suwerenności. Suwerenność europejska to jest coś 
innego od suwerenności narodowej czy państwowej, jeżeli nawet traktu-
jemy ją w kategoriach administracyjno-prawnych. Ale, żeby odpowiedzieć 
na Pana pytanie, odwołam się do innego porównania. Trochę antycypując, 
przywołam wypowiedź biskupa Jareckiego, z którym znamy się od wielu 
lat ze względu na sprawy europejskie: mianowicie kwestie dotyczące war-
tości, bo to jest bardzo charakterystyczne. Jeżeli ktoś sięgnie po informa-
cje o wartościach europejskich, to jako żywo nie znajdzie tam wartości 
chrześcijańskich. I powie: co z tą Europą? Tylko że trzeba pamiętać o tym, 
że mamy dwa typy myślenia: czym innym jest geneza wartości, która dla 
nas, katolików, jest genezą o charakterze transcendentnym, w związku 
z czym pewnych elementów nie ma w dokumentach urzędowych, bo one 
są nienegocjowalne.

Czym innym są natomiast wartości, nazwijmy je zasadami, które 
uzgodniły państwa członkowskie między sobą, bazując na określonym 
systemie wartości. Gdy porozmawialibyśmy z posłami w Parlamencie Eu-
ropejskim, część z nich nie zgodzi się co do genezy, natomiast zgodzi się 
co do uzgodnienia pewnych wspólnych wartości. I wtedy my wiemy, że te 
wspólne uzgodnione wartości nawiązują do społecznej nauki Kościoła. 
My to wiemy. W związku z czym, jeżeli jest zestaw zasad dotyczący po-
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koju, solidarności itd., to jest to kwestia, która funkcjonuje na poziomie 
europejskim. Czy to neguje w jakiś sposób wartości chrześcijańskie? Nie, 
to jest zupełnie inny poziom.

Chciałbym jeszcze dodać jedną kwestię. Na sali jest biskup Jewstratij 
Zoria z Ukrainy. Jesteśmy w bardzo bliskim kontakcie z Ukraińską Cer-
kwią Prawosławną. Chciałbym Państwu podać jeden przykład. Proszę 
wybaczyć, że nie odpowiadam wprost, tylko tą metodą biblijną – przypo-
wieściami, ale chciałem to trochę zilustrować. Mianowicie do nas, do Par-
lamentu Europejskiego, przyjechała rada różnych Kościołów ukraińskich: 
reprezentant Kościoła prawosławnego ukraińskiego, przedstawiciel Ko-
ścioła prawosławnego moskiewskiego, muzułmanie, protestanci itd. 
Przyjechali do nas, żeby powiedzieć: „Chcemy iść do Unii Europejskiej”. 
My na to mówimy: „OK”. Powtórzyliśmy to potem w Kijowie: „Wiecie, 
z tymi wartościami chrześcijańskimi, to u nas w Europie tak różnie bywa”. 
Na co przedstawiciele Kościołów powiedzieli: „My to wiemy. To w ogóle 
nie o to chodzi. My chcemy iść do Unii Europejskiej, bo ona nam gwa-
rantuje demokrację, pewne normalne życie, uniezależnienie się od Rosji. 
Chcemy żyć normalnie, jak Europejczycy. Jesteśmy gotowi podjąć wyzwa-
nie debaty o wartościach chrześcijańskich”. To pokazuje, że czy my sobie 
dajemy radę z takimi problemami jak kwestie europejskie i narodowe, 
to są zupełnie inne zagadnienia. To tak samo jak z Europą i wartościami 
chrześcijańskimi. Czy Ukraina idzie do Europy dlatego, że Unia jest chrze-
ścijańska? Przecież Ukraina jest chrześcijańska, ona nie musi iść do Unii 
Europejskiej, żeby być chrześcijańska. Ona chce iść do Unii Europejskiej, 
bo tam jest swobodnie, można żyć normalnie po europejsku, zgodnie 
z rządami prawa, demokracją, prawami człowieka, żyć zgodnie z wszyst-
kim tym, czego oni nie mają. I to chciałem powiedzieć – nie mamy z tym 
problemu.

bp Theodorus Cornelis Maria Hoogenboom
Prawie dokładnie rok temu COMECE organizowało ciekawą konfe-

rencję w Watykanie na temat dialogu. Na tej konferencji wystąpił również 
Ojciec Święty Franciszek i przedstawił swój pogląd na temat dialogu. Chcę 
również odnieść się do tego, co ksiądz biskup Jarecki mówił na temat wagi 
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dialogu. Ojciec Święty mówił o tym, że konieczne jest to, aby angażować 
się w dialog i odbudowywać tkankę społeczną. Mówił również o tym, 
jak bardzo ważne jest podczas takiego dialogu poznawanie siebie same-
go. Wtedy pomyślałem o filozofach starożytnych, którzy mówili właśnie 
w taki sposób: trudno angażować się w dialog z innymi, jeśli nie znamy 
siebie samych, jeśli nie znamy swojej własnej tradycji. To jest podobny 
duch. Myślę, że w dzisiejszym zsekularyzowanym społeczeństwie dialog 
i poznawanie siebie stanowi duży problem dla niektórych.

Jak już wspomniałem, pracuję w Utrechcie. Mamy tam ponad 300 pa-
rafii. Niektórzy mówią, że za 15–20 lat nawet 200–250 kościołów będzie-
my musieli zamknąć ze względu na to, że przychodzi do nich niewielu 
wiernych. Do tego dochodzi również problem ze środkami finansowy-
mi, z utrzymaniem tych kościołów. Jest to więc olbrzymie wyzwanie dla 
Kościoła katolickiego w Holandii. Z tego względu myślę, że niezwykle 
ważne jest to, abyśmy bardzo klarownymi słowami mówili o doktrynie 
Kościoła, o naszych źródłach, korzeniach, Piśmie Świętym i naszej tra-
dycji. Bardzo ważne jest również to, abyśmy inwestowali w młodych, aby 
młodzi wiedzieli, o czym mówi Kościół, jakie są główne wartości i jakie 
są zalety życia wspólnego w Kościele. O tym również wielokrotnie mówił 
Ojciec Święty. Musimy wspólnie zadawać sobie pytanie, kim jesteśmy 
my jako chrześcijanie, my jako rzymscy katolicy. Najpierw poznajmy 
siebie i wtedy będziemy w stanie prowadzić dobry dialog. Zero plus zero 
daje zero. My musimy być jedynką. Jeden plus jeden daje dwa. To już nie 
jest zero.

bp dr Piotr Jarecki
Odniosę się do tego, o czym biskup Teodor przed chwilą wspomniał, 

ale w nawiązaniu do Pana Premiera i pana posła Olbrychta. Pan Premier 
powiedział: „zadania, a nie przewidywania”. To jest jedna z zasad i wielka 
nowość w nauczaniu społecznym Kościoła papieża Franciszka, trochę 
przemilczana – Pan Profesor może się ze mną nie zgodzi – albo może 
za cicho mówiona: rzeczywistość jest ważniejsza od idei. Bardzo często 
także w Unii Europejskiej pracujemy w wymiarze idei, jesteśmy w chmu-
rach i po prostu nie bierzemy pod uwagę rzeczywistości. Natomiast do na-
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tury chrześcijaństwa należy logika inkarnacji. Bóg stał się człowiekiem, 
Bóg nie jest ideą, tylko jest rzeczywistością. Stał się w Chrystusie rze-
czywistością. I to jest szokujące, co mówimy. Łatwo możemy powiedzieć 
o dziedzictwie chrześcijańskim, że w Unii Europejskiej jest większość 
chrześcijan czy katolików. Co się dzieje w Holandii? Mają 300 kościołów, 
a za parę lat będzie 20. Mieli niedawno 300 parafii, teraz jest 50 dużych, 
a w jednej kilkanaście kościołów. A my w Polsce nie mamy problemu? Nie 
chowajmy głowy w piasek. Również mamy problem. Mamy na przykład 
problem z młodym pokoleniem. I to jest właśnie zadanie, a nie praca tylko 
i wyłącznie w wymiarze idei, bo w wymiarze idei to się wszystko zgadza.

30 lub więcej lat temu napisałem artykuł na temat liberalizmu. Pan Pre-
mier powiedział, że niektórzy chcą zmiany demokracji liberalnej na de-
mokrację chrześcijańską. Jest to absolutnie niezgodne z nauką Kościoła. 
Oczywiście z tym liberalizmem jest problem, dlatego że jest liberalizm 
etyczny, z którym nie za bardzo się możemy zgodzić oraz liberalizm eko-
nomiczny – gdzie jedni się zgadzają, inni się nie zgadzają, mówiąc: „nie, 
społeczna gospodarka rynkowa”. Jest liberalizm kulturowy, jest wresz-
cie także liberalizm polityczny. Liberalizm polityczny niewątpliwie jest 
do zaakceptowania, natomiast liberalizm chrześcijański czy demokracja 
chrześcijańska to jest mówienie nie na temat, ponieważ polityka należy 
do rzeczywistości świeckich i co najwyżej może być chrześcijaństwem 
inspirowana, ale nie może ona być chrześcijańska czy islamska, czy jakaś 
inna, ponieważ to jest rzeczywistość świecka, inspirowana od wewnątrz, 
czyli styl uprawiania demokracji może być chrześcijański czy pogański, 
czy jakiś inny, natomiast ona należy do rzeczywistości świeckiej. Tutaj jest 
bardzo dużo przestrzeni do wyjaśniania.

Fundamentalne jest to, co Pan Premier powiedział na końcu. Panie 
Premierze, jesteśmy dzisiaj w Polsce w strasznej sytuacji, kiedy różnice 
poglądów czynią z nas wrogów. To absolutnie w pierwszej linii sprzeciwia 
się kulturze inspirowanej wiarą chrześcijańską. I tu widzę rolę Kościo-
ła – jaką? Sobór uczy: Kościół jest jakby sakramentem, czyli znakiem 
i narzędziem jedności człowieka z Bogiem i przez tę jedność – także jed-
ności między ludźmi. Jeżeli ktoś nie wierzy, to Boga możemy rozumieć 
jako transcendencję, wejście w ten wymiar przekraczający doczesność. 
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Natomiast nie ma autentycznego Kościoła, który nie jednoczy. To skan-
dal, jeżeliby Kościół różnił ludzi, podsycał te niechęci i nienawiści. Trze-
ba to wyrugować zupełnie. To jest pogaństwo! Poza tym dzisiaj słusznie 
powiedział pan Olbrycht, to o czym od lat sam mówię i zresztą nauka 
społeczna Kościoła także: nie chodzi o sztandary – chodzi o istotę. Pan 
mówił po prostu o wartościach i o inspiracji, jakie są źródła tych warto-
ści. Kościół w swoim nauczaniu jest niezwykle otwarty. Jan XXIII roz-
różnił ideologie błędne i ruchy społeczne inspirowane przez te błędne 
ideologie. I zwykł był mówić: „Nie wykluczam, by katolicy, odrzucając 
błędne ideologie współpracowali z ludźmi, którzy są aktywni w danych 
ruchach społecznych nawet inspirowanych przez błędne ideologie, ale 
realizujących dobro, obiektywne dobro”. To jest po prostu nasza otwar-
tość. I do tego jesteśmy zachęcani. Nie wiem, czy często o tym słyszymy 
w naszym przepowiadaniu.

dr Thomas Schrapel
Jeżeli chodzi o niezależność narodową i zabezpieczoną w formie pań-

stwowości, jak jest to ważne, tego nie muszę tłumaczyć publiczności skła-
dającej się przede wszystkim z Polaków. Powiem mimo wszystko świado-
mie te słowa, ponieważ jeżeli Państwo pojechalibyście do Niemiec, to taka 
dyskusja przebiegałaby nieco inaczej, bo mielibyśmy pewnie przedsta-
wicieli różnych grup politycznych i ta dyskusja byłaby inna. Chciałbym 
skierować pewien apel, aby Europa – myślę o Francji, o Niemczech, czyli 
o tych państwach, które tworzyły u samego zarania Unię Europejską – 
aby te państwa wyostrzyły swój wzrok i zmysły i zrozumiały, czym jest 
suwerenność w państwach Europy Środkowej, Środkowo-Wschodniej. 
Myślę tutaj przede wszystkim o tych narodach, które były w przeszłości 
podporządkowane władzy Moskwy. Często spoglądamy na rzeczywistość 
poprzez okulary, które narzucane nam są właśnie przez Moskwę. Jeśli 
popatrzymy na media w Niemczech, to w państwach Europy Środkowej, 
Środkowo-Wschodniej nie ma właściwie korespondentów – korespon-
denci są w Moskwie, w wielu przypadkach nawet nie zadają sobie trudu 
podróży do tych państw i piszą swoje artykuły o Armenii, o Gruzji z per-
spektywy Moskwy.
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Nie wolno myśleć, że naród jest równoznaczny z nacjonalizmem. Tak 
nie jest. Z perspektywy środkowo- i wschodnioeuropejskiej to coś innego. 
Odzyskanie suwerenności było warunkiem, aby móc dzisiaj rozmawiać 
o demokracji. I dlatego powinniśmy wyostrzyć swoje zmysły i wrażliwość 
także w Brukseli.

dr Jan Olbrycht
Pierwsza uwaga do ks. bp. Jareckiego. Z naszych doświadczeń jako 

posłów do Parlamentu Europejskiego wynika niestety, że w niektórych 
częściach świata nie oddziela się polityki od religii. I to jest niezwykle 
istotne. Nie mówię w tej chwili o Polsce, mam na myśli w ogóle innego 
typu kultury, gdzie to wszystko funkcjonuje w jednej sferze. Z naszych 
rozmów np. z przedstawicielami państw islamskich to wynika bardzo ja-
sno. Proszę Państwa, trzymajmy kciuki za Kościół ukraiński! Za chwilę za-
padnie decyzja dotycząca niezależności Kościoła ukraińskiego i to będzie 
czysta polityka w stosunku do niego. Pamiętajmy o tym, bo może to sta-
nowić bardzo poważny problem dla całej Europy, jak Moskwa zareaguje 
na decyzję Konstantynopola. My to śledzimy cały czas bardzo starannie.

Druga sprawa. Bardzo byśmy sobie życzyli – teraz będzie krytycznie 
o Unii Europejskiej – aby urzędnicy europejscy, którzy są z różnych kra-
jów, różnych kultur itd. przestrzegali zasad subsydiarności. Jeżeli mówi 
się w Europie, że niektóre sprawy należą do państw członkowskich, a nie 
do Unii, np. kwestia rodzin, małżeństw itd. – to musimy to samo robić 
w stosunku do państw trzecich: państw afrykańskich, krajów arabskich. 
Na co te państwa najbardziej reagują? Paradoksalnie nie na gospodarkę. 
One reagują właśnie na te kwestie obyczajowe, tego się najbardziej boją. 
We wszystkich rozmowach pada ta sama odpowiedź, że tego nigdy nie 
zaakceptują. Musimy więc tych spraw pilnować, nie tylko w Europie.

I trzecia uwaga, kończąca. Byłem na sali, kiedy papież Franciszek przy-
jechał i wygłosił swoje wspaniałe przemówienie. Tylko jedna posłanka wy-
szła z sali, stwierdzając, że nie zniesie, że ktoś w sutannie wchodzi na salę 
plenarną. Odetchnęliśmy z ulgą, ponieważ znamy ją świetnie i wiemy, 
że mogłoby się skończyć jakąś prowokacją. Papież wygłosił przemówienie, 
zakończone owacją – od lewej do prawej – którą trzeba było przerwać. 
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Po pierwsze mówił jak ksiądz, a nie jak polityk, bo najgorzej jak polityk 
mówi jak ksiądz, a ksiądz jak polityk. On mówił jak ksiądz. I na ile ja znam 
język włoski, to sformułowanie i ton głosu był taki: Ludzie, weźcie się 
do roboty! Po co tu jesteście? Reprezentujecie takie bogactwo, weźcie się 
do roboty! Nie zachowujcie się jak nonna – to było dosyć sympatycz-
ne określenie babci, takiej, która jest trochę zmęczona. To nie była stara 
kobieta, która nic nie robi i jest bezdzietna, tylko babcia w sensie miłym 
i sympatycznym. Czy Państwo sobie wyobrażają, że Franciszek mówi źle 
o kobietach?
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ks. prof. Wojciech Zyzak
rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Moje pokolenie wyrastało w klimacie specyficznej kultury. Pośród naj-
bardziej znanych utworów muzycznych XX wieku wielkie wrażenie robiła 
na nas rockowa ballada Johna Lennona z 1971 roku pod tytułem „Ima-
gine”. O czym marzył Lennon na dwa lata przed wstąpieniem Wielkiej 
Brytanii do dzisiejszej Unii Europejskiej? „Wyobraź sobie – pisał – że nie 
ma krajów. Nie ma powodów do zabijania czy oddawania życia”. Milioner 
z The Beatles marzył też, że nie ma własności prywatnej, wszyscy dzielą 
wszystko między sobą i nie ma powodu do zazdrości. Najbardziej jednak 
pragnął, by nie było żadnej religii. „Wyobraź sobie, że nie ma ani nieba, 
ani piekła i każdy żyje tylko dla chwili obecnej”. Po niemal pół wieku wi-
dzimy, że utopia słynnego Brytyjczyka, zwłaszcza w kontekście brexitu, 
jeszcze bardziej oddaliła się od rzeczywistości. Podczas konferencji o roli 
Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej dyskutowaliśmy 
w tym roku nad wagą wspólnot narodowych i krajów, w ramach społe-
czeństw szanujących praworządność, cieszących się swobodą przepływu 
osób wewnątrz strefy Schengen, dysponujących wspólną walutą. Wszyst-
kie te wymiary są istotne dla rozwoju naszego kontynentu, ale nie możemy 
zapominać o Europie ducha.

Przypominali o niej św. Jan Paweł II i papież Benedykt XVI. Przed 
czterema laty w Parlamencie Europejskim mówił o niej bardzo obrazowo 
również papież Franciszek. Odniósł się wtedy do watykańskiego fresku 
„Szkoła Ateńska” Rafaela. Porównał dwóch wielkich filozofów starożyt-
ności, Platona i Arystotelesa, przedstawionych na słynnym wizerunku. 
Papież wyjaśniał, że Platon „palcem wskazuje w górę, ku światu idei, moż-
na powiedzieć: ku niebu”, Arystoteles „ku ziemi, ku konkretnej rzeczywi-
stości”. O co chodziło papieżowi Franciszkowi? „O ciągłe spotkanie mię-
dzy niebem a ziemią, gdzie niebo wskazuje otwarcie na transcendencję, 
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na Boga, co od zawsze wyróżniało Europejczyków, zaś ziemia przedstawia 
zdolność praktyczną i konkretną poradzenia sobie z sytuacjami i proble-
mami”. Zdaniem Ojca Świętego przyszłość Europy zależy od powiązania 
tych dwóch elementów: „Europa, która nie jest już w stanie otworzyć się 
na transcendentny wymiar życia, jest Europą, której powoli grozi zatra-
cenie duszy, a także ducha humanistycznego, którego tak kocha i broni”. 
Tegoroczne wystąpienia i dyskusje podczas konferencji po raz kolejny 
pokazały, że szczegółowe i praktyczne rozstrzygnięcia kwestii związanych 
z Unią Europejską, takie jak wspólna waluta, ochrona granic, przyjmo-
wanie migrantów i uchodźców czy działanie wymiaru sprawiedliwości, 
muszą się dokonywać w horyzoncie wartości i sensu, które głęboko swymi 
korzeniami sięgają kultury chrześcijańskiej. Jak mówił św. Jan Paweł II, 
„nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha”. 
Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że w przyszłości tylko zjednoczona 
Europa ma szansę być dla świata czymś więcej niż „półwyspem Azji”.

Podsumowanie naszego tegorocznego spotkania tradycyjnie pragnę 
zakończyć podziękowaniami. Największe słowa uznania kieruję do Jego 
Ekscelencji Biskupa prof. Tadeusza Pieronka – który z niegasnącą siłą i en-
tuzjazmem od lat przewodniczy komitetowi organizacyjnemu konferencji. 
Serdecznie dziękuję również współpracownikom Księdza Biskupa – pa-
nom Rafałowi Budnikowi i Michałowi Górze oraz pani Hani Dmochow-
skiej i panu Falkowi Altenbergowi z Fundacji Konrada Adenauera, którzy 
od 18 lat, czyli od samego początku towarzyszą Ekscelencji na każdym 
etapie przygotowywania kolejnych edycji konferencji. Dziękuję bardzo 
serdecznie naszym pozostałym partnerom: Fundacji Roberta Schuma-
na w Luksemburgu, Grupie Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie 
Europejskim, Delegacji Polskiej w Grupie Europejskiej Partii Ludowej 
w Parlamencie Europejskim, Wydawnictwu „Wokół nas” w Gliwicach oraz 
Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej COMECE. Bez Państwa 
wsparcia merytorycznego, finansowego i organizacyjnego realizacja na-
szych konferencji byłaby bardzo trudna.

Specjalne podziękowania pragnę złożyć panu Jackowi Krupie – mar-
szałkowi województwa małopolskiego za objęcie konferencji po raz ko-
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lejny swoim patronatem honorowym oraz za podjęcie wszystkich jej 
uczestników uroczystą kolacją. Dziękuję też serdecznie pani Agacie Wą-
sowskiej-Pawlik – nowej dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury 
za przyjęcie naszej konferencji w siedzibie MCK – pięknej i zabytkowej 
kamienicy Pod Kruki.

Dziękuję ogromnie naszym Drogim Prelegentom za bardzo rzeczową 
i merytoryczną dyskusję, za wysoką kulturę tej dyskusji. Zostawiacie nas 
Państwo z wieloma przemyśleniami i refleksjami.

Bardzo serdecznie pragnę podziękować Jego Ekscelencji Biskupowi 
Janowi Kopcowi – ordynariuszowi gliwickiemu za przewodniczenie wczo-
rajszej Eucharystii w kościele św. Barbary w Krakowie. Księdzu Adamo-
wi Bonieckiemu za skierowane do nas słowa homilii, a ojcu Tadeuszowi 
Kukułce – proboszczowi św. Barbary za przyjęcie nas u siebie i wspólną 
modlitwę. Asyście liturgicznej z Metropolitalnego Wyższego Seminarium 
Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, Psalmodii – chórowi naszego 
uniwersytetu i panu organiście dziękuję za piękną oprawę liturgiczną 
wczorajszej Eucharystii.

Patronat medialny nad konferencją objęły: „Tygodnik Powszechny”, 
Katolicka Agencja Informacyjna, „Więź”, Opoka, Deon, „Gość Niedzielny” 
i „Przewodnik Katolicki” – tym, jak i wszystkim innym mediom, które 
dołożyły starań, by informacje o naszej konferencji dotarły do szerokiego 
grona odbiorców, z całego serca dziękuję.

Dziękuję także panu Ahmedowi Majidowi z Restauracji u Ziyada 
za troszczenie się o posiłki dla uczestników podczas tych dwóch konfe-
rencyjnych dni, dziękuję biuru tłumaczeń.

Bardzo dziękuję studentom i doktorantom Uniwersytetu Papieskiego 
Jana Pawła II w Krakowie za pracę włożoną w przygotowanie naszego 
tegorocznego spotkania oraz za pomoc podczas tych dwóch dni konfe-
rencyjnych. Dziękuję też pięknie wszystkim tym niewymienionym przeze 
mnie z imienia i nazwiska, którzy swoją pracą i zaangażowaniem sprawili, 
że ta nasza tegoroczna XVIII konferencja tak nam się udała. Wszystkim 
Państwu, którzy są od wczoraj z nami, jestem niezmiernie wdzięczny 
za przybycie i ciekawą dyskusję.
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Nuria DÍAZ ABAD
była prezes Europejskiej Sieci Rad Sądowniczych, członek Hiszpańskiej 
Naczelnej Rady Sądowniczej
Urodzona w 1965 roku w Madrycie w Hiszpanii. Absolwentka prawa na Papieskim 
Uniwersytecie Comillas w Madrycie. W latach 1983–1988 pracowała jako adwokat 
z urzędu w biurze prawnym Ministerstwa Transportu i Robót Publicznych, a w la-
tach 1997–2014 jako przedstawiciel Królestwa Hiszpanii w Trybunale Sprawiedli-
wości Unii Europejskiej. Od roku 2013 jest członkiem Hiszpańskiej Naczelnej Rady 
Sądowniczej. W latach 2016–2018 pełniła funkcję prezesa Europejskiej Sieci Rad 
Sądowniczych. Nuria Díaz Abad jest również członkiem Rady Dyrektorów Hisz-
pańskiego Stowarzyszenia Badań nad Prawem Europejskim. Jest autorką licznych 
publikacji naukowych z dziedziny prawa administracyjnego i prawa Unii Europej-
skiej. Laureatka wielu międzynarodowych odznaczeń.

prof. Zoltán FLECK
dyrektor Centrum Teorii Państwa i Społeczeństwa na Uniwersytecie 
Loránda Eötvösa w Budapeszcie
Urodzony w 1965 roku w Budapeszcie na Węgrzech. Absolwent studiów prawni-
czych na Uniwersytecie Loránda Eötvösa w Budapeszcie (ELTE). W latach 1990–
1993 prowadził badania w Instytucie Socjologii Węgierskiej Akademii Nauk. 
W 1995 roku podjął pracę w Zakładzie Socjologii Prawa na Wydziale Prawa ELTE. 
Od roku 2013 pełni funkcję dyrektora Centrum Teorii Państwa i Społeczeństwa 
na Uniwersytecie Loránda Eötvösa w Budapeszcie. Prof. Fleck jest członkiem wielu 
komisji naukowych, autorem licznych publikacji z dziedziny prawa, sądownictwa 
i kultury prawnej na Węgrzech.

Urszula GACEK
była ambasador RP przy Radzie Europy, członek Rady Instytutu  
Studiów Strategicznych w Krakowie.
Urodzona w 1963 roku w Manchesterze w Wielkiej Brytanii. Polska polityk, ekono-
mistka i dyplomata. Absolwentka studiów na Uniwersytecie Oksfordzkim z zakresu 
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niła funkcję wiceprzewodniczącej małopolskich struktur PO. W latach 2007–2009 
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litej Polskiej w Nowym Jorku. Obecnie jest wykładowcą w Europejskiej Akademii 
Dyplomacji oraz członkiem Rady Instytutu Studiów Strategicznych w Krakowie.



182

Andrzej GODLEWSKI
dziennikarz, wykładowca na SWPS Uniwersytecie  
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Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz 
członkiem Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest. Członek Rady 
Programowej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz Fundacji Solidar-
ności Międzynarodowej. Pełni funkcję współprzewodniczącego Polskiej Delegacji 
we Frakcji Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) w Parlamencie 
Europejskim.

bp Theodorus Cornelis Maria HOOGENBOOM
przewodniczący Komisji COMECE ds. Prawnych, biskup pomocniczy 
archidiecezji utrechckiej
Urodzony w 1960 roku w Oudewater w Holandii. Absolwent prawa i teologii Uni-
wersytetu w Utrechcie. Zajmował się badaniami naukowymi w zakresie prawa 
konstytucyjnego i prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem sta-
tusu praw człowieka. Po pracy wolontariackiej w parafii pw. św. Jana Chrzciciela 
w Montfoort i studiach teologicznych zdecydował się wstąpić do Wyższego Semi-
narium Duchownego Ariënskonvikt. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1999 roku. 
Studiował również prawo kanoniczne na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim 
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w Rzymie. W 2001 roku został wicedyrektorem Seminarium Ariënskonvikt oraz 
sędzią sądu kościelnego archidiecezji w Utrechcie. W 2010 roku przyjął święcenia 
biskupie. Biskup Hoogenboom jest członkiem Komisji Episkopatów Wspólnoty 
Europejskiej COMECE od roku 2011.

Marija Mykołajiwna IONOWA
wiceprzewodnicząca Komitetu ds. Integracji Europejskiej w Radzie 
Najwyższej Ukrainy
Urodzona w 1978 roku. Ukończyła Narodową Akademię Administracji Publicznej 
przy Prezydencie Ukrainy. Karierę polityczną rozpoczęła w roku 2005, pracując 
w administracji prezydenckiej. Od 2008 do 2012 roku pełniła funkcję radnej miasta 
Kijowa. W 2012 roku wybrana została do parlamentu Ukrainy – Rady Najwyższej 
Ukrainy; w 2014 roku podczas przedterminowych wyborów wybrana ponowie. Jest 
członkinią Bloku Petra Poroszenki. Zajmuje się sprawami integracji europejskiej 
jako wiceprzewodnicząca Komitetu ds. Integracji Europejskiej w Radzie Najwyższej 
Ukrainy.

Janusz JANKOWIAK
główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu
Urodzony w 1957 roku. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głów-
nej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Był doktorantem 
w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, a także stypendystą 
Fundacji Kościuszkowskiej i Komisji Europejskiej. Związany z wydawnictwa-
mi podziemnymi i prasą drugiego obiegu w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 
Współpracuje z Instytutem Finansów Międzynarodowych w Waszyngtonie oraz 
The Conference Board w Nowym Jorku. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski.

bp dr Piotr JARECKI
biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej
Urodzony w 1955 roku w Sierpcu. Polski duchowny rzymskokatolicki, doktor nauk 
społecznych, absolwent Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Świę-
cenia kapłańskie otrzymał w 1980 roku. Od 1994 roku biskup pomocniczy archidie-
cezji warszawskiej. W latach 1996–2003 był krajowym asystentem Kościelnym Akcji 
Katolickiej w Polsce. W latach 2004–2012 pełnił funkcję przewodniczącego Zespołu 
Konferencji Episkopatu Polski (KEP) ds. Unii Europejskiej oraz reprezentował KEP 
w Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE). Przewodniczący Rady 
ds. Społecznych i członek Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Epi-
skopatu Polski, członek Rady Biskupiej, Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów 
Archidiecezji Warszawskiej.
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Jacek KRUPA
marszałek województwa małopolskiego
Urodzony w 1955 roku w Skawinie. Absolwent Wydziału Zarządzania i Marke-
tingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). 
W 1981 r. należał do „Solidarności” oraz przewodniczył komisji zakładowej w Hu-
cie Aluminium w Skawinie. W latach 1990–1998 pełnił funkcję burmistrza miasta 
i gminy Skawina. Od 1998 do 2005 roku był wicestarostą, a następnie starostą po-
wiatu krakowskiego. Należał do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, a w la-
tach 2005–2011 był posłem Platformy Obywatelskiej. Zasiadał wówczas w Komisji 
Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz w Komisji Infrastruktury. Jest członkiem 
Zarządu Województwa Małopolskiego. Od 2015 roku pełni urząd marszałka woje-
wództwa małopolskiego.

dr Janusz LEWANDOWSKI
poseł do Parlamentu Europejskiego, współprzewodniczący Polskiej Delegacji 
PO-PSL w PE, były komisarz ds. Budżetu i Programowania Finansowego
Urodzony w 1951 roku w Lublinie. W 1974 roku obronił tytuł magistra, a następ-
nie w 1984 roku doktora ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim. Był wykładowcą 
na Uniwersytecie Harvarda, a w latach 1974–1983 na Uniwersytecie Gdańskim. 
Założył Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku, jest przewodniczą-
cym rady fundatorów. Autor wielu książek i artykułów. W latach 1980–1989 był 
doradcą ekonomicznym „Solidarności”, w 1988 r. współzakładał Kongres Liberal-
no-Demokratyczny. Od 1990 do 1993 roku pełnił funkcję ministra przekształceń 
własnościowych. Doprowadził do uruchomienia giełdy i opracowania Programu 
Powszechnej Prywatyzacji. Członek Unii Wolności, a następnie Platformy Oby-
watelskiej (okręg gdański), gdzie zasiadał we władzach krajowych. W 2004 roku 
został wybrany do Parlamentu Europejskiego z listy PO. Sprawował funkcję prze-
wodniczącego, a następnie wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowej Parlamentu 
Europejskiego. W latach 2010–2014 pełnił funkcję unijnego komisarza ds. progra-
mowania finansowego i budżetu w II Komisji José Barroso. W 2015 roku został 
powołany na przewodniczącego Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów. 
W 2016 roku został członkiem zespołu doradców ekonomicznych PO. Pełni funkcję 
współprzewodniczącego Polskiej Delegacji we Frakcji Europejskiej Partii Ludowej 
(Chrześcijańscy Demokraci) w Parlamencie Europejskim.

bp Rimantas NORVILA
przewodniczący Komisji COMECE ds. Współpracy Międzynarodowej UE, 
biskup diecezji wyłkowskiej
Urodzony w 1957 roku w Baptai na Litwie. Absolwent studiów technicznych. Świę-
cenia kapłańskie otrzymał w 1991 roku. W latach 1995–1997 studiował teologię 
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na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu w Rzymie, gdzie otrzymał li-
cencjat kanoniczny. Sakrę biskupią przyjął w roku 1997. Od 1997 do 2001 roku 
pełnił funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Kownie. W 1999 
roku mianowany wikariuszem generalnym archidiecezji kowieńskiej. Od 2002 
roku biskup diecezji wyłkowskiej. W latach 2002–2011 przewodniczył Radzie ds. 
Młodzieży w Konferencji Episkopatu Litwy (KEL), był także przewodniczącym 
Rady Konferencji Episkopatu Litwy ds. Relacji z Konferencją Episkopatu Polski. 
W latach 2011–2014 kierował Komisją ds. Liturgii KEL. Od 2005 roku reprezentuje 
Konferencję Episkopatu Litwy w Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej 
COMECE. Od marca 2018 roku przewodniczy Komisji COMECE ds. Współpracy 
Międzynarodowej UE.

dr Jan OLBRYCHT
poseł do Parlamentu Europejskiego, sprawozdawca Komisji Budżetowej PE
Urodzony w 1952 roku w Rybniku. Ukończył studia na Wydziale Socjologii Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, w 1984 roku obronił pracę doktorską. W latach 1990–1998 
był burmistrzem Cieszyna, a przez następne cztery lata marszałkiem województwa 
śląskiego. Jest współzałożycielem Euroregionu Śląsk Cieszyński (Těšínské Slez-
sko). Był także członkiem Zarządu Zgromadzenia Regionów Europy (2000–2004), 
Rady Polityki Regionalnej Państwa (2000–2004) oraz Rady Światowej Organizacji 
Zjednoczonych Miast i Władz Lokalnych (w 2004 roku). Od 2004 roku z ramienia 
Platformy Obywatelskiej jest posłem do Parlamentu Europejskiego. W obecnej ka-
dencji jest członkiem Komisji Budżetowej PE oraz Komisji Rozwoju Regionalnego. 
Zaangażowany w działania Parlamentu Europejskiego w ramach europejskiego 
dialogu z Kościołami. Od 2015 roku przewodniczący grupy roboczej ds. dialogu 
międzykulturowego i międzyreligijnego w ramach Grupy Europejskiej Partii Lu-
dowej w Parlamencie Europejskim. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski i orderem National du Mérite Francji. Laureat Europejskiej Na-
grody Cesarza Maksymiliana za wkład w tworzenie polityki lokalnej i regionalnej 
w Europie.

bp prof. Tadeusz PIERONEK
przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowych Konferencji 
pt. „Rola Kościoła katolickiego w procesie integra cji euro pejskiej”
Urodzony w 1934 roku w Radziechowach k. Żywca. W latach 1951–1954 studiował 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, później w Wyższym Seminarium Duchownym 
Archidiecezji Krakowskiej w Krakowie. W latach 1956–1960 kontynuował naukę 
na Kato lickim Uniwersyte cie Lubelskim. W latach 1961–1965 studiował na Papie-
skim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Uzyskał habilitację w 1975 roku, a tytuł 
profesora prawa kanonicznego w roku 1987. W 1992 roku otrzymał z rąk papieża 
Jana Pawła II sakrę bisku pią. W latach 1993–1998 pełnił funkcję sekretarza general-
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nego Kon ferencji Episkopatu Polski. W latach 1998–2004 sprawował funkcję rektora 
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Papieski Jana 
Pawła II w Krakowie). Od 2001 roku jest przewod niczącym Komitetu Organiza-
cyjnego Międzynarodowych Konferencji pt. „Rola Kościoła katolickiego w procesie 
integra cji euro pejskiej”. W 2014 roku został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu 
Odrodzenia Polski.

dr hab. Katarzyna PISARSKA
dyrektor Europejskiej Akademii Dyplomacji
Doktor nauk ekonomicznych oraz adiunkt w Katedrze Studiów Politycznych Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie. Jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, Col-
lege of Europe w Brugii oraz SGH. Wielokrotnie wyjeżdżała na staże zagraniczne 
czy to w ramach stypendiów międzynarodowych, czy jako visiting scholar – m.in. 
na Uniwersytet Harvarda (2007), do Johns Hopkins School of International Studies 
w Waszyngtonie (2010), na University of Oslo w Norwegii (2012) oraz na Austra-
lian National University (2015). Laureatka stypendium naukowego Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych polskich naukowców. Jest zało-
życielem i dyrektorem Europejskiej Akademii Dyplomacji oraz Wyszehradzkiej 
Szkoły Nauk Politycznych, którą prowadzi pod egidą Rady Europy, jak również dy-
rektorem programowym Warsaw Security Forum oraz Senior Fellow w Fundacji im. 
Kazimierza Pułaskiego. W marcu 2014 roku została nominowana na 6 lat do grona 
Young Global Leaders przez Światowe Forum Ekonomiczne w Davos. W kwietniu 
2018 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego na Wydziale Studiów 
Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Jacques SANTER
były przewodniczący Komisji Europejskiej, były przewodniczący Fundacji 
R. Schumana w Luksemburgu
Urodzony w 1937 roku w Wasserbillig (Luksemburg). Luksemburski polityk, pre-
mier Luksemburga w latach 1984–1995, przewodniczący Komisji Europejskiej w la-
tach 1995–1999. Prawnik i ekonomista, absolwent Uniwersytetu w Strasburgu oraz 
Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu. Zaangażowany w działalność Chrześcijań-
sko-Społecznej Partii Ludowej, której przewodniczył w latach 1974–1982. Pełnił 
funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Spraw Społecznych, sprawował 
mandat posła do Izby Deputowanych oraz eurodeputowanego. Od 1975 do 1977 
roku wiceprzewodniczący PE. W latach 1989–1995 pełnił funkcję przewodniczącego 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a w latach 1991–1995 dyrektora Euro-
pejskiego Banku Rekonstrukcji i Rozwoju. Jacques Santer sprawował też funkcję 
przewodniczącego Fundacji R. Schumana w Luksemburgu.
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dr Thomas SCHRAPEL
dyrektor Biura Fundacji Konrada Adenauera w Kaukazie Południowym
Urodzony w 1956 roku w Lipsku (Niemiecka Republika Demokratyczna). Absolwent 
Uniwersytetu Humboldta w Berlinie z doktoratem w dziedzinie historii starożytnej 
i archeologii. W latach 1983–1985 pracował jako wykładowca na Uniwersytecie 
Humbolta, w latach następnych związany z Muzeum Pergamońskim w Berlinie 
i Uniwersytetem w Trewirze. Od 1998 do 2003 roku pełnił funkcję doradcy politycz-
nego w Bundestagu. Rok później został dyrektorem Fundacji Konrada Adenauera 
(KAS) w Mongolii. W latach 2012–2016 był dyrektorem KAS w Albanii. Od marca 
2016 pełni funkcję dyrektora Biura Fundacji Konrada Adenauera w Kaukazie Po-
łudniowym.

ks. Kazimierz SOWA
dziennikarz i publicysta
Urodzony w 1965 roku w Libiążu. Polski duchowny rzymskokatolicki, dziennikarz 
i publicysta. Absolwent studiów teologicznych na Papieskiej Akademii Teologicz-
nej w Krakowie oraz podyplomowych studiów z dziennikarstwa na Uniwersytecie 
Warszawskim i zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu National Louis Universi-
ty w Nowym Sączu. Związany z mediami od 1990 roku. Publikuje w „Tygodniku 
Powszechnym”, „Gazecie Wyborczej”, „Życiu Warszawy”, „Wprost” oraz „News-
weeku”. W latach 1995–2005 pracował jako dziennikarz w Radiu Plus; od 2001 
do 2005 roku pełnił funkcję prezesa ogólnopolskiej sieci Rozgłośni Radiowych 
Radia Plus. W latach 2007–2015 dyrektor telewizji Religia.tv. Występuje w progra-
mach publicystycznych stacji TVN oraz TVN24.

dr hab. Sławomir SOWIŃSKI
wykładowca w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie
Urodzony w 1968 roku. Adiunkt i wykładowca w Instytucie Politologii Uniwersy-
tetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Polskiej Akademii Nauk. 
Publikuje m.in. w „Rzeczpospolitej” i „Więzi”. Autor publikacji z dziedziny relacji 
religii i polityki, etyki w życiu publicznym oraz nauk politycznych. Wybrane publi-
kacje: „Boskie, cesarskie, publiczne. Debata o legitymizacji Kościoła katolickiego 
w Polsce w sferze publicznej w latach 1989–2010”, Warszawa 2012; „Etyka w życiu 
publicznym” (red.), Warszawa 2012; „Ile Kościoła w polityce, ile polityki w Kościele”, 
(red. razem z P. Burgońskim), Katowice 2009; „Religia i konserwatyzm. Sprzymie-
rzeńcy czy konkurenci” (red. razem z P. Mazurkiewiczem), Wrocław 2004.
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dr Ivan ŠTEFANEC
poseł do Parlamentu Europejskiego, pełnomocnik rządu słowackiego 
ds. wprowadzenia euro
Urodzony w 1961 roku w Považskiej Bystricy na Słowacji. Słowacki menedżer 
i polityk. Absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Bratysławie. Studiował również w Rochester Institute of Technology w Nowym 
Jorku, który skończył z dyplomem MBA. Pracował w koncernie Coca-Cola na sta-
nowiskach dyrektorskich, m.in. do spraw integracji europejskiej. Był założycielem 
Związku Przedsiębiorców Słowacji, a obecnie pełni funkcję honorowego przewod-
niczącego Związku. Od 2014 roku deputowany do Parlamentu Europejskiego, poseł 
do Rady Narodowej Republiki Słowacji. W 2006 roku został pełnomocnikiem rządu 
słowackiego ds. wprowadzenia euro.

prof. Thomas STERNBERG
członek Zarządu Fundacji Konrada Adenauera, prezydent Komitetu 
Centralnego Katolików Niemieckich
Urodzony w 1952 roku w Grevenbrück. Studiował germanistykę, historię sztu-
ki i teologię w Münster, Rzymie i Bonn. W 1983 roku uzyskał stopień doktora 
na Wydziale Studiów Niemieckich w Westfälische Wilhelms-Universität Münster. 
W 1988 roku obronił doktorat z teologii w Rheinische Friedrich-Wilhelms-Univer-
sität Bonn. W latach 1989–2004 był członkiem Komitetu Kultury w Radzie Miasta 
Münster. W 1999 roku pełnił funkcję doradczą w Radzie Miasta Münster. W latach 
2003–2007 pełnił funkcję eksperta w Komisji Enquete „Kultura w Niemczech” nie-
mieckiego Bundestagu. W latach 1988–2016 był dyrektorem Katolickiej Akademii 
Społecznej Franz-Hess-Haus w Münster, a od 1997 do 2013 roku rzecznikiem Cen-
tralnej Komisji Katolików Niemieckich. Od 1997 roku pełni funkcję doradcy przy 
Konferencji Biskupów Niemieckich. Jest członkiem zarządu Kulturpolitischen Ge-
sellschaft (KuPoGe). 20 listopada 2015 roku został wybrany na przewodniczącego 
Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich. Członek Zarządu Fundacji Konrada 
Adenauera.

prof. Hanna SUCHOCKA
honorowa przewodnicząca Komisji Weneckiej, była premier 
Rzeczypospolitej Polskiej
Urodzona w 1946 roku w Pleszewie. Polska polityk, prawnik i nauczyciel akademic-
ki, doktor habilitowany nauk prawnych i profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w Krajowej 
Szkole Administracji Publicznej w Warszawie. W latach 1992–1993 sprawowała 
funkcję Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, a w latach 1997–2000 
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ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. W roku 2001 została mianowa-
na ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej oraz Zakonie 
Maltańskim. Funkcję tę piastowała do 2013 roku. W latach 1980–1985 i 1989–1991 
posłanka na Sejm RP. W latach 2015–2016 sprawowała urząd pierwszej wiceprze-
wodniczącej Komisji Weneckiej. Dama Orderu Orła Białego oraz wielu międzyna-
rodowych odznaczeń za zasługi dla wolności, a także w dziedzinie integracji i praw 
człowieka. W 2018 papież Franciszek ponownie powołał prof. Suchocką na członka 
Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich. Profesor Hanna Suchocka jest też człon-
kiem Klubu Madryckiego.

Antonio TAJANI
przewodniczący Parlamentu Europejskiego
Urodzony w 1953 roku w Rzymie. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie 
Rzymskim Sapienza. W 1994 roku pełnił funkcję rzecznika prasowego premiera 
Silvia Berlusconiego. W tym samym roku został jednym ze współzałożycieli nowej 
partii politycznej – Forza Italia. Od 1994 do 2008 roku sprawował mandat depu-
towanego do Parlamentu Europejskiego, zasiadając we frakcji Europejskiej Partii 
Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci). W 2008 roku został wiceprzewodniczącym 
Komisji Europejskiej oraz unijnym komisarzem do spraw transportu, a w 2010 roku 
komisarzem ds. przemysłu i przedsiębiorczości. W 2014 roku z listy reaktywowanej 
Forza Italia ponownie uzyskał mandat posła do Parlamentu Europejskiego. 17 stycz-
nia 2017 roku został wybrany na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Donald TUSK
przewodniczący Rady Europejskiej, były premier Rzeczypospolitej Polskiej
Urodzony w 1957 roku w Gdańsku. Ukończył studia historyczne na Wydziale Fi-
lologiczno-Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Współpracował z Wolnymi 
Związkami Zawodowymi Wybrzeża. Był również współtwórcą Niezależnego Zrze-
szenia Studentów w Gdańsku. W latach 1991–1993 oraz 2001–2014 poseł na Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej; w latach 1997–2001 senator i wicemarszałek Senatu IV 
kadencji, w latach 2001–2005 wicemarszałek Sejmu IV kadencji. Był współzało-
życielem Platformy Obywatelskiej oraz jej przewodniczącym w latach 2003–2014. 
Od 2007 do 2009 roku sprawował funkcję przewodniczącego Komitetu Integracji 
Europejskiej. W latach 2007–2014 piastował urząd Prezesa Rady Ministrów RP 
(był osobą najdłużej sprawującą urząd premiera w III RP). W 2005 roku ubiegał się 
o urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Od 2014 roku pełni funkcję przewod-
niczącego Rady Europejskiej.
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dr hab. Włodzimierz WRÓBEL, prof. UJ
sędzia Sądu Najwyższego, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego
Urodzony w 1963 roku w Krakowie. Polski prawnik, doktor habilitowany nauk 
prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent studiów 
prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UJ. W latach 1991–2003 związany 
z Trybunałem Konstytucyjnym. W okresie od 2003 do 2011 roku był członkiem 
Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, a w latach 2004–2006 członkiem Komi-
sji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Od 2011 roku 
sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej. Jest ekspertem par-
lamentarnych komisji, członkiem komisji egzaminacyjnych na aplikację adwokacką 
i radcowską oraz wykładowcą z zakresu prawa karnego materialnego dla sędziów 
i prokuratorów. Autor licznych prac naukowych i popularnonaukowych z zakresu 
prawa karnego, prawa konstytucyjnego i teorii prawa.

Kai WYNANDS
szef gabinetu komisarza ds. euro i dialogu społecznego Valdisa 
Dombrovskisa
Urodzony w 1974 roku w Aachen w Niemczech. Ukończył szkoły w Bonn oraz 
w australijskiej Canberze. Studiował na uniwersytetach w Pasawie i Bonn, był sty-
pendystą Fundacji Konrada Adenauera oraz Studienstiftung des Deutschen Volkes 
(Niemieckiej Akademickiej Fundacji Stypendialnej). Absolwent studiów podyplo-
mowych Kolegium Europejskiego w Natolinie w latach 2000–2001. Zanim objął 
stanowisko szefa gabinetu komisarza ds. euro i dialogu społecznego Valdisa Dom-
brovskisa w kwietniu 2016 roku, pracował jako dyrektor jednego z sekretariatów 
Europejskiej Partii Ludowej, koordynując pracę doradców politycznych sześciu 
stałych komisji Parlamentu Europejskiego.

Željana ZOVKO
posłanka do PE z Chorwacji
Urodzona w 1970 roku w Mostarze w Bośni i Hercegowinie. Absolwentka filologii 
francuskiej na Uniwersytecie w Sarajewie i literatury w University of North London. 
Filolog i dyplomata, ekspert w dziedzinie stosunków międzynarodowych. W latach 
2004–2008 sprawowała funkcję ambasadora Bośni i Hercegowiny we Francji oraz 
przy UNESCO, jak również zamiejscowego ambasadora Bośni i Hercegowiny w Al-
gierii, Tunezji, Księstwie Monako i Andorze. W okresie od 2008 do 2011 roku była 
ambasadorem Bośni i Hercegowiny w Hiszpanii i zamiejscowym w Maroku. W tym 
samym czasie pełniła też funkcję stałego przedstawiciela w Światowej Organizacji 
Turystycznej. W latach 2012–2015 była doradcą Prezesa Rady Ministrów Bośni 
i Hercegowiny ds. międzynarodowych. Od maja 2015 roku sprawowała funkcję 
ambasadora Bośni i Hercegowiny we Włoszech, na Malcie i w San Marino. Europo-
słanka chorwacka z koalicyjnej listy Chorwackiej Unii Demokratycznej.
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ks. prof. Wojciech ZYZAK
rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Urodzony w 1969 roku w Żywcu. Absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej 
w Krakowie (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie). Święcenia 
kapłańskie przyjął w 1993 roku. W latach 1996–2000 odbył studia doktoranckie 
na KUL – doktorat z teologii duchowości. W roku 2006 uzyskał na Papieskiej Aka-
demii Teologicznej stopień doktora habilitowanego, a w grudniu 2013 roku tytuł 
naukowy profesora nauk teologicznych. Prowadził badania naukowe na uniwer-
sytetach we Francji i w Niemczech. W 2010 roku został wybrany na prodziekana 
Wydziału Teologicznego UPJPII, a w 2012 roku powierzono mu funkcję dziekana 
tegoż wydziału. Funkcję rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krako-
wie pełni od września 2014 roku. W marcu 2018 został wybrany na rektora UPJPII 
na drugą kadencję.
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W tym miejscu miał być tekst Biskupa Pieronka. Kiedy jesienią ubiegłego roku 
otwierał XVIII Międzynarodową Konferencję tego cyklu, mówił że wydarzenie 
uzyskuje „pełnoletność”, że mamy przed sobą nowy etap i nowe otwarcie dla 
krakowskich spotkań pod hasłem „Rola Kościoła katolickiego w procesie inte-
gracji europejskiej”. Nie wiedzieliśmy tego jeszcze wtedy, ale październikowa 
konferencja była także zamknięciem pewnego etapu. Biskup Tadeusz zmarł, dla 
nas niespodziewanie i zbyt wcześnie, rankiem 27 grudnia 2018 roku.

Twórca ważnego wydarzenia w europejskim kalendarzu corocznych debat o re-
lacjach między Kościołem a Unią, między światem wiary i wartości a obszarem 
polityki. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, z którym mieliśmy szczęście 
pracować. Autor trafnych diagnoz sytuacji w Polsce i w Europie. Odważny w opi-
niach. Wyraźny w przekonaniach. Serdeczny w rozmowach. Choć czasem zganił, 
potrafił też przyjmować krytykę, nawet rady, również od nas — dużo młodszych. 
Nasz mentor. Tym był dla nas.

Aktualne informacje na temat konferencji
„Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej”

na stronie internetowej 
www.kosciol-europa.org.pl 

Publikacja została wydana ze środków 
Polskiej Delegacji PO-PSL  

w Grupie Europejskiej Partii Ludowej  


