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Szanowni Państwo,

Współczesność to przyspieszające zmiany we wszystkich obszarach ak-
tywności człowieka. Odkrycia kreują innowacje w nauce i gospodarce, 
pomnażają możliwości, pozwalają uwolnić się od życiowych ograniczeń 
czy stereotypów. Ale nie tworzą lepszego świata same z siebie. Tkwi w nich 
także zarzewie nowych form zniewolenia. Dlatego jesteśmy przekonani, 
że otwartości na to co nowe musi towarzyszyć etyczne wyczulenie wobec 
rozwiązań proponowanych w procesie politycznym, gdzie łatwo o rozpo-
czynanie coraz to nowych „wojen” kulturowych.

Po to właśnie od dwudziestu lat w Krakowie odbywają się konferencje 
organizowane przez biskupa Tadeusza Pieronka, a po jego śmierci konty-
nuowane przez jego współpracowników i duchowych spadkobierców. Te 
konferencje to próba zapobieżenia takim konfliktom.

Tytuł dwudziestych spotkań w Krakowie brzmiał: „Chrześcijańska od-
powiedzialność za Europę”. Traktować je warto jako platformę szlachetnej 
wymiany przekonań i próbę lepszego rozumienia zjawisk zachodzących 
we współczesnym świecie. Nasze spotkania to także próba wzmacnia-
nia solidarności. Przed nami jest dyskusja dotycząca uporządkowania 
tożsamości, wartości i zasad. Naszym priorytetem musi być pokazanie 
własnego przywiązania do podstawowych wartości, takich jak rządy pra-
wa, niezależne sądownictwo, wolności słowa, czy równość osób i innych 
podmiotów względem nakładanych obowiązków. Z ich pomocą efektyw-
niej buduje się potencjał Europy silnej odpowiedzialnością jej państw 
członkowskich i potencjał państw silnych zasobami swoich regionów czy 
środowisk i grup społecznych.

Osiąganie społecznie pożytecznych celów wymaga właściwego stawia-
nia diagnoz, identyfikowania zagrożeń i możliwości. Stwarza konieczność 
stosowania nowoczesnych rozwiązań, które często muszą być dziś hy-
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brydowe – stanowić kombinację rozwiązań ogólnych i zindywidualizo-
wanych. Wspólnocie, jaką tworzymy w skali Unii Europejskiej, nie wol-
no popełniać błędów, które skutkują rozmaitymi formami wykluczenia. 
Dlatego pragniemy dołożyć starań, aby budować europejski ekosystem 
cywilizacyjny, w którym włączenie i współuczestnictwo osób oraz grup 
zagrożonych rozmaitymi wykluczeniami: społecznymi, środowiskowymi, 
edukacyjnymi, itp., będzie większe. Godność jednostki i tolerancja dla 
innych są w naszym DNA.

Tej tematyce poświęciliśmy po części jubileuszową konferencję z cyklu 
„Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej”. Rozszerzać 
tą tematykę będziemy o kolejne aktualne obszary w 2021 roku, tym razem 
w Warszawie, która na co najmniej kilka lat stanie się gospodarzem nowe-
go projektu debat. Do zobaczenia w stolicy!

Andrzej Halicki
przewodniczący 

polskiej delegacji Grupy EPL 
w Parlamencie Europejskim



OTWARCIE  
I POWITANIE
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kard. dr Stanisław Dziwisz
honorowy przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich obecnych dostojnych gości, 
a także organizatorów dzisiejszego spotkania na konferencji pt. „Chrze-
ścijańska odpowiedzialność za Europę”.

Tegoroczne jubileuszowe spotkanie jest już dwudziestą konferencją 
o roli Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej. Ta kon-
ferencja miała być okazją do podsumowania dwóch dekad refleksji nad 
jednym z najważniejszych zadań podjętych przez wspólnotę Kościoła, 
reprezentowaną zarówno przez świeckich, jak i przez hierarchów, wobec 
wyzwania, jakim była integracja naszego kontynentu zarówno na pozio-
mie politycznym, gospodarczym, jak i może przede wszystkim kulturo-
wym i duchowym.

Nasze plany zweryfikowało jednak życie, a dokładnie kryzys związany 
z pandemią koronawirusa, z którym od kilku miesięcy zmaga się cały 
świat, w tym Europa i Polska, a który jest także wyzwaniem dla Kościoła. 
Ma to odzwierciedlenie w programie tegorocznej konferencji, gdzie za-
proszeni przedstawiciele różnych wspólnot chrześcijańskich podzielą się 
swoimi obserwacjami i doświadczeniami, które przyniósł czas pandemii 
i wobec których stanęły wspólnoty chrześcijańskie. Papież Franciszek 
w jednej ze swoich katechez zauważył, że pandemia jest kryzysem, i do-
dał, że z kryzysu nigdy nie wychodzimy tacy sami – albo wychodzimy 
lepsi, albo w gorszym stanie. Dziś mamy szansę zbudować coś innego 
i wyjść z tego kryzysu lepszymi. W tym kontekście chciałbym zwrócić 
uwagę wszystkim uczestnikom naszej konferencji, zarówno tym, którzy 
są obecni fizycznie, jak i łączącym się z nami przez internet, że nasze spo-
tkanie powinno zmierzać do szukania sposobu na odnowę rzeczywistości, 
w której żyjemy. Powinno się to odbywać przez zaproszenie do współpracy 
szerokiego grona ludzi reprezentujących różne środowiska i wrażliwości, 
wierzących i niewierzących, polityków i liderów organizacji społecznych, 
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świeckich i duchownych. Jestem przekonany, że właściwie i otwarcie po-
dejmą dialog, wsłuchując się wzajemnie w swoje racje.

Możemy skutecznie uczynić nasz europejski świat lepszym miejscem, 
w którym każdy człowiek odnajdzie się w realizowaniu osobistych planów 
i życiowego powołania. Nie sposób przy tym pominąć faktu, że zjedno-
czona Europa wciąż jest miejscem, o którym marzą miliony ludzi. Widać 
to zarówno w nieustającej fali migracji ludzi z Afryki, Bliskiego Wschodu 
i Azji, jak i w „godnościowych postulatach” krajów i narodów wschodniej 
części naszego kontynentu. Myśląc zatem o naszym chrześcijańskim za-
angażowaniu na rzecz integracji europejskiej musimy nieustannie starać 
się o zapewnienie otwartości i gościnności, bo tylko wtedy Europa nadal 
będzie miejscem spotkania, dialogu, solidarności i wzajemnego szacunku. 
Mam nadzieję, że szczególnie w tym roku, w roku stulecia urodzin wiel-
kiego Polaka i Europejczyka – świętego Jana Pawła II – podczas wszystkich 
dyskusji odczujemy jego duchową obecność i inspirację. Można nawet 
wprost powiedzieć, że to Jan Paweł II był pierwszym Polakiem w Unii 
Europejskiej, a jego wsparcie dla procesu integracji jest niezwykle ważną 
częścią dziedzictwa jego myśli. Sama zaś krakowska konferencja narodziła 
się wprawdzie z inicjatywy biskupa Tadeusza Pieronka i jego przyjaciół, ale 
przy osobistym zaangażowaniu Ojca Świętego, jego wsparciu dla takiego 
spotkania, w którym widział realizację przez Kościół posługi myślenia. 
Życzę zatem, aby nasze debaty, wspólne rozmowy, przełożyły się także na 
konkretne i twórcze rozwiązania służące całej wspólnocie europejskiej.
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dr Hans-Gert Pöttering
pełnomocnik Fundacji Konrada Adenauera do spraw Europejskich, 

były przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Eminencjo, Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele – wolno mi chyba 
sformułować powitanie w ten sposób.

To dla mnie ogromna radość, ale i zaszczyt, móc powitać państwa 
w imieniu współorganizatora tej konferencji. Witam Państwa w imieniu 
Fundacji Konrada Adenauera tu, w Polsce. Trudno było nie ulec namo-
wom przedstawiciela Fundacji w Polsce pana Falka Altenbergera do przy-
jazdu do Krakowa. Przyznam, że bardzo się cieszę, mogąc być z Państwem 
tutaj. Witam Państwa również w imieniu innych współorganizatorów: 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Fundacji Roberta 
Schumana w Luxemburgu i współpartnerów: Grupy Europejskiej Partii 
Ludowej w Parlamencie Europejskim, Delegacji Polskiej w Grupie EPL 
w Parlamencie Europejskim, zwłaszcza deputowanego pana Jana Olbrych-
ta, który jest wiceprzewodniczącym całej tej Frakcji w Parlamencie Eu-
ropejskim. Witam również w imieniu Europejskiej Partii Ludowej i jej 
przewodniczącego, Państwa rodaka Donalda Tuska. Wreszcie pragnę też 
powitać w imieniu Komisji Konferencji Biskupów Unii Europejskiej. To 
ewenement, że świecki wita Państwa w imieniu COMECE – organizacji 
zrzeszającej Episkopaty Unii Europejskiej. I wreszcie – last but not least – 
witam w imieniu Wydawnictwa „Wokół nas” z Gliwic.

Proszę Państwa, to już dwudziesta konferencja z tego cyklu. Wiele 
razy przychodziło mi brać udział w tym wydarzeniu w ciągu minionych 
dwudziestu lat. Byłem tu w imieniu EPL, potem jako przewodniczący Par-
lamentu Europejskiego, wreszcie jako przewodniczący Fundacji Konrada 
Adenauera. Muszę przyznać, że ta konferencja – tu nawiążę do tego, co 
powiedział kardynał Dziwisz – to bardzo znacząca konferencja, niezwykła 
konferencja, ponieważ jest to konferencja dialogu, porozumienia, pojed-
nania, a bez dialogu nie możemy liczyć na pokój. Kto odmawia dialogu, 
nie służy pokojowi. Jesteśmy chrześcijanami, dlatego też w dzisiejszej 
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sytuacji pandemii koronawirusa, mimo tej sytuacji, możemy z ufnością 
patrzeć w przyszłość.

Szczególne podziękowania kieruję w tym miejscu pod adresem Emi-
nencji kardynała Stanisława Dziwisza za długoletnie towarzyszenie tym 
debatom. W tym roku przyjął Eminencja po raz kolejny patronat nad tą 
konferencją i tam, gdzie widzimy Księdza Kardynała, widzimy jednocze-
śnie w sercu i w duszy również świętego Jana Pawła II, osobę, którą da-
rzę niezmiernym szacunkiem. Dziękuje bardzo także panu prezydentowi 
Królewskiego Miasta Krakowa, profesorowi Jackowi Majchrowskiemu, 
który od wielu lat jest przyjacielem tej konferencji. Dziękuję również Wo-
jewództwu Małopolskiemu, które w minionych latach także przyczyniało 
się do sukcesu tej konferencji.

Panie i Panowie, w moim kraju, w mojej ojczyźnie, w Niemczech, 
w tym roku wspominamy to, co wydarzyło się trzydzieści lat temu, gdy 
Niemcy w pokoju i wolności zjednoczyły się ponownie. Wolność i jedność 
mojej ojczyzny była możliwa dzięki temu, że czterdzieści lat temu tu, 
w Polsce, powstał ten niepowtarzalny i niezwykły ruch społeczny – „So-
lidarność”. To dowodzi ścisłych związków Niemiec i Polski. Są to związki 
bardzo ważne, o znaczeniu na skalę europejską. Wolność jest własnością 
nas wszystkich, ale o tę wolność musimy raz po raz występować. Zawsze 
powtarzam naszym rodakom: nie zapominajcie, że wolność i jedność 
Niemiec zawdzięczacie nie tylko odważnym kobietom i mężczyznom 
z komunistycznej części Niemiec, z NRD, którzy w imię wolności wyszli 
na ulice. Zawdzięczacie wolność i jedność Niemiec także „Solidarności”, 
sąsiadom ze Wschodu – Polakom, ale nie tylko Polakom, również: Litwi-
nom, Łotyszom, Estończykom, Czechom, Słowakom, Węgrom, wszystkim 
tym dzielnym ludziom, którzy powstali przeciwko komunizmowi. Dwa 
nazwiska w szczególny sposób są tutaj emblematyczne: Jan Paweł II i Lech 
Wałęsa. Zawsze będę pamiętał, dopóki będę jeszcze panował nad mową 
i myślami, zawsze będę wspominał Jana Pawła II i jego słowa skierowane 
do rodaków: „Nie lękajcie się…, niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze 
ziemi, tej ziemi”.

Kiedyś krwawy dyktator komunistyczny Stalin z pogardą mówił: „a ileż 
to dywizji ma papież?”. Dziś możemy i musimy powiedzieć: „owszem, 
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całkiem sporo”. Jan Paweł II jest dowodem na to, jaką duchowa siła, prze-
konanie, nadzieja i wiara chrześcijańska mają moc. O tym świadczy prze-
zwyciężenie ustroju komunistycznego. Tym piękniejsze jest fakt, że mo-
żemy wspominać dziś tę okrągłą rocznicę urodzin papieża. Kardynałowi 
Dziwiszowi natomiast ja osobiście zawdzięczam możliwość wielokrotnych 
audiencji u Jana Pawła II. Raz nawet byłem u Ojca Świętego z moimi dwo-
ma synami Johanesem i Benedyktem.

Proszę Państwa, jutro będziemy mieli wśród nas jako gościa wiceprze-
wodniczącą białoruskiej chadecji panią Volhę Kavalkową, która reprezen-
tuje Radę Koordynacyjną opozycji białoruskiej. Jutro weźmie ona udział 
w jednej z debat konferencji. Pozwólcie Państwo, że powiem: wolność 
ludzi mieszkających na Białorusi, wolność ludzi mieszkających w Rosji 
jest dla nas sprawą, którą traktujemy niezmiernie poważnie. I jeśli możliwe 
było w dawnych krajach komunistycznych, takich jak Polska czy NRD, 
przezwyciężenie tego systemu i odzyskanie wolności – tak stanie się także 
na Białorusi. Stąd też jesteśmy po stronie tych odważnych kobiet i męż-
czyzn walczących o wolność Białorusi, o wolność Białorusinów. Ci ludzie, 
którzy pokojowo demonstrują na ulicach, podzielają nasze przekonania, 
wartości i ideały, jak prawa człowieka, wolność, demokracja, państwo 
prawa i pokój. Mieszkańców Białorusi i wszystkich tych krajów, gdzie 
ciągle jeszcze sprawowane są rządy autorytarne lub dyktatorskie, musimy 
wspierać. Wspierajmy ludzi w ich dążeniach do wolności i do realizowania 
ich marzeń do życia w swobodzie, tak jak nam dane jest takie życie.

Kardynał Stanisław Dziwisz wspominał o tym, jak wielu ludzi zmierza 
do Europy, uciekinierów, uchodźców, osób prześladowanych politycznie. 
Oczywiście nie wszystkich ludzi żyjących w nędzy możemy tu przyjąć, ale 
jako chrześcijanie mamy obowiązek wyjść naprzeciw z otwartym sercem 
tym, którzy szukają u nas azylu. Powinniśmy im naszą pomoc zagwaran-
tować.

Panie i Panowie, podczas trzech paneli dyskusyjnych zajmiemy się 
kilkoma bardzo ważkimi tematami: najpierw porozmawiamy o Kościo-
łach w obliczu pandemii koronawirusa, następnie o Europie w obliczu 
pandemii i wreszcie ostatnia sesja poświęcona będzie znaczeniu myśli 
Jana Pawła II dla Europy. Pozwolą Państwo, że powiem następujące słowa: 
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Jeśli Europejczycy nie będą zjednoczeni, wówczas inni, niepodzielający 
naszych poglądów na temat tego, jak powinien wyglądać świat, gotowi 
będą przejąć ster i władzę w Europie. Stąd też naszą wspólną odpowie-
dzialnością jest to, byśmy trwali razem, byśmy akceptowali różnorodność 
w Unii Europejskiej, lecz ciągle rozumieli zobowiązanie do jedności wobec 
owego katalogu wartości podstawowych UE. Dlatego też wyrażajmy nasze 
przywiązanie do naszej małej ojczyzny, Krakowa czy Małopolski, do naszej 
ojczyzny Polski, Francji czy Niemiec, do Nadrenii, Turyngii czy Oksytanii 
albo węgierskiego Egeru, ale pamiętajmy: musimy być w Europie zjedno-
czeni. To jest coś, za czym święty Jan Paweł II zawsze optował. Pozostańmy 
wierni jego dziedzictwu służąc i będąc wiernymi zjednoczonej Europie.

Biskup Tadeusz Pieronek zawsze był orędownikiem tej idei i dzisiaj 
chcemy również z wdzięcznością uczcić jego pamięć. Pozostańmy wier-
ni wierze chrześcijańskiej, służmy godności człowieka, służmy godności 
i wartościom, jakie uosabiają nasze kraje, ale miejmy na uwadze jedność 
europejską, bo to jedyna szansa, aby w XXI wieku nasze wspólne wartości 
obronić; szczególnie godność człowieka, wolność, demokrację, prawo-
rządność i pokój. Oby solidarność, subsydiarność, pomocniczość również 
zawsze były obecne w tym katalogu wartości. Życzę sukcesu tej konferen-
cji, która odbywa się w niecodziennych w tym roku uwarunkowaniach. 
Bądźmy ufni i niech przenika nas chrześcijańska nadzieja.
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kard. dr Jean-Claude Hollerich
arcybiskup metropolita Luksemburga,  

przewodniczący COMECE

Pozwólcie Państwo skierować mi te słowa za pośrednictwem przekazu wi-
deo. Bardzo chętnie towarzyszyłbym Państwu, jednak niestety z powodu 
pandemii nie ma takiej możliwości. Dodatkowo w Luksemburgu obcho-
dzimy aktualnie sto pięćdziesiątą rocznicę utworzenia naszej archidiecezji.

Konferencja odbywa się przed dziewięćdziesiątą czwartą niedzielą mi-
syjną. Niedziela misyjna skłania do zadumy i powinna z tego względu być 
ważnym punktem wyjścia dla naszych starań, by myśleć o roli Kościoła, 
o reakcji Kościoła na obecny kryzys. W przesłaniu papieskim Franciszek 
stwierdził, że droga misjonarska całego Kościoła w bieżącym roku musi 
być kontynuowana, nawet jeżeli nie można pomijać cierpień wywołanych 
pandemią COVID-19. Dlatego jako przedstawiciele Kościoła, ale także 
przedstawiciele władz politycznych, w swoim postępowaniu nie możemy 
zapominać o naszych obowiązkach chrześcijańskich, aby pomagać najbliż-
szym, i to niezależnie od tego, kim ta najbliższa osoba dla nas jest i jakie 
są też jej potrzeby. Trudne okoliczności i trudne czasy w okresie pandemii 
nie mogą nas powstrzymać. Papież Franciszek podzielił się także bardzo 
ciekawą myślą. Porównał sytuację, w której żyjemy, z gwałtowną burzą, 
która nas zaskoczyła. Zdaliśmy sobie wszyscy sprawę, że siedzimy w tej 
samej łodzi i brak nam orientacji na wezbranych wodach morza. Wszy-
scy jesteśmy jednak powołani do tego, aby wspólnie wiosłować. Wszyscy 
musimy się wspierać. Papież zachęcił tym samym wszystkich ludzi dobrej 
woli, aby pójść o krok dalej w okazywaniu solidarności i bezwarunkowej 
pomocy. Nikt i nic nie może stanąć na drodze naszego chrześcijaństwa. 
Powinniśmy innych wspierać, stać przy ich boku i pomagać im. Papież 
mówił także o tym, że zdaliśmy sobie sprawę, że nie każdy jest w stanie się 
rozwijać, iść do przodu. Słowa zawarte w papieskim przesłaniu powinny 
stanowić apel, a także zachętę dla wszystkich uczestników tegorocznej 
konferencji. Powinniśmy się pochylić nad problemami, aby odpowiedzieć 
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na pytanie: Czy jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wezwanie tego czasu 
i czy uczyniliśmy wszystko, by odwrócić negatywne skutki zarówno spo-
łeczne, jak i ekonomiczne wywołane kryzysem COVID-19? Jest to zadanie 
dla wszystkich, także tych, którzy przybyli do Krakowa, aby rozmawiać 
o dialogu między Kościołem a Europą.

Państwa konferencja przypada bezpośrednio po publikacji nowej en-
cykliki papieża Franciszka – „Fratelli tutti”. Jest to encyklika, która wpro-
wadziła społeczną naukę Kościoła na nowe obszary. „Obcy” – nowa, inna 
osoba – to nie jest osoba, która może być izolowana. Stanowi ona pewne 
uzupełnienie drugiego człowieka. Dzięki niej i przez nią mogę dotrzeć do 
innych, bliskich osób. Przykład dobrego Samarytanina jest obowiązujący 
dla całej globalnej wioski.

Polityczne skutki tej encykliki będą wielorakie. Jako biskup nie jestem 
powołany do tego, aby te konsekwencje wskazywać. Ta rola spoczywa na 
barkach polityki i polityków. I na tym polega także rola tej konferencji.

Proszę pozwolić mi jeszcze powiedzieć, że po publikacji tej encykliki 
bardzo trudno będzie powiedzieć, że uprawiamy politykę chrześcijańską, 
nie wspomagając jednocześnie osób, które uciekają przed wojną, przed 
prześladowaniami. Sednem polityki chrześcijańskiej musi być gotowość 
do ich przyjęcia, bo miłość bliźniego dotyczy także uchodźców. Wiemy, 
jak zaangażowany w ten temat jest papież Franciszek.

Unia Europejska znajduje się, być może, w najgłębszym kryzysie od 
powstania. Konsekwencją pandemii jest to, że wszystkie państwa ogra-
niczyły swoje działania do interesów narodowych. Brakuje wspólnoty. 
Granice są na nowo zamykane. Zaczęły pojawiać się demony przeszłości. 
W krajach europejskiego Południa, gdzie kryzys w służbie zdrowia zdaje 
się niezwykle głęboki, gdzie mieliśmy największą liczbę ofiar, gdzie gospo-
darka najciężej została dotknięta, tam ten nacjonalizm był interpretowany 
jako odrzucenie braterstwa – jako brak solidarności. Ten brak solidarności 
spowodował olbrzymi uszczerbek w świadomości naszych społeczeństw. 
Pojawił się wielki deficyt zaufania.

Zadanie polityków polegać będzie na tym, aby ten uszczerbek, te straty 
znów wyrównać. Musimy pamiętać, że dobro wspólne – a dobro wspólne 
jest szerszym pojęciem niż Europa – to dobro wspólne musi znowu stanąć 
w centrum zainteresowania polityki.
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Przed politykami stoi wyzwanie, aby tworzyć Europę pokoju, sprawie-
dliwości i powrotu do naszych korzeni. Wiem, że podzielacie te ideały 
wraz z Kościołem katolickim. Wiem także, że będziecie Państwo debato-
wać o tych wartościach po to, ażeby znaleźć najlepsze drogi wyjścia. Mam 
pełne zaufanie co do prowadzonych dyskusji i dziękuję Państwu bardzo 
za zaangażowanie.
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Manfred Weber
przewodniczący Frakcji Europejskiej Partii Ludowej  
w Parlamencie Europejskim

Eminencjo, Ekscelencje, Panie i Panowie, Drodzy Przyjaciele.
Cieszę się wyjątkowo, że mimo tych trudnych czasów po raz dwudzie-

sty odbywa się Międzynarodowa Konferencja poświęcona roli Kościoła 
katolickiego w procesie integracji europejskiej.

Będą Państwo zajmować się w tym roku wyzwaniami związanymi 
z pandemią koronawirusa i jej następstwami. Jako chrześcijańscy demo-
kraci, jako grupa polityczna Europejskiej Partii Ludowej wspieramy tę 
debatę. Bardzo żałuję, że nie mogę osobiście w niej uczestniczyć. Na miej-
scu jest wielu moich przyjaciół, którzy wezmą udział w konferencji i będą 
szukali odpowiedzi na pytania, które nas obecnie nurtują. Dziękuję Wam 
za zaangażowanie, za obecność i za udział w dialogu na ten temat.

Tematem naszych obrad jest „Chrześcijańska odpowiedzialność za 
Europę”. Biorąc pod uwagę skutki „koronakryzysu”, potrzebujemy jako 
Kościoły katolickie odpowiedzialnego podejścia do potrzeb ludzi pod 
względem zdrowotnym, gospodarczym, społecznym. Ludzie, którzy znaj-
dują się w trudnych sytuacjach rodzinnych, zdrowotnych, ludzie starsi 
potrzebują wsparcia i pomocy. Również jako politycy musimy przyłożyć 
do tego rękę. Jestem przekonany, że nie tylko państwo za pomocą środków 
materialnych jest w stanie pomóc. Potrzeba osobistej opieki w przed-
szkolach, szkołach, w szpitalach. Wiele z tych instytucji prowadzonych 
jest przez Kościół czy przez zgromadzenia zakonne i trzeba pamiętać, 
jak ważna jest teraz ich rola. Polityka europejska dzięki funduszowi od-
budowy „next generation” i dzięki wieloletnim ramom czasowym może 
dać odpowiedź. Potrzeba solidarnej pomocy słabym po to, aby stworzyć 
warunki rozwoju dla przyszłych pokoleń. Wszystko to natomiast musi 
bazować na uznaniu wartości europejskich. Kościół sam w sobie stoi przed 
przemianami ze względu na kryzys związany z koronawirusem. Wspo-
mnę o swojej ojczyźnie – Bawarii. Dużo mniej wiernych przychodzi do 
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kościoła. Pamiętam Rezurekcję wielkanocną, którą śledziliśmy na ekranie 
komputera. To dla mnie było dziwne, nowe doświadczenie. Nie oszukujmy 
się – ludzie zostali postawieni przed trudną sytuacją. Zgodnie z bada-
niem opinii publicznej w Niemczech, okazuję się, że 24 proc. wiernych 
na razie nie zamierza chodzić do kościoła. Nie ma pracy duszpasterskiej 
z młodzieżą, nie ma konfirmacji czy bierzmowania, nie odbywają się uro-
czystości odpustowe albo przebiegają w bardzo ograniczonym zakresie. 
Nie odbywa się również formacja dzieci i młodzieży. Zawieszono piel-
grzymowanie, a opieka nad osobami starszymi i chorymi jest także ogra-
niczona. W Bawarii, ze względu na kryzys związany z koronawirusem, 
wiele się zmieniło. Bardzo martwię się o ten brak pracy duszpasterskiej 
z młodzieżą, dlatego że tracimy całe pokolenie, które nie będzie tak silnie 
związane z Kościołem, jak bym sobie tego życzył. Dlatego potrzeba nam 
odwagi, odwagi Kościoła, który angażuje ludzi i który zwraca się do nich 
bezpośrednio. Mam nadzieję, że nasza konferencja przygotuje odpowie-
dzi na to, jak Kościół może skorzystać z tych szans. Jestem przekonany, 
że w takich trudnych czasach Kościół pełni bardzo ważną rolę. Bliskość, 
zrozumienie, humanizm, wspólna odpowiedź na lęki to jest coś, czego 
jesteśmy w stanie dokonać. W ciągu ostatnich tygodni pojawił się temat, 
który tlił się gdzieś w tle i my jako partie chrześcijańsko-demokratyczne 
ten temat, jakim jest polityka migracyjna, podjęliśmy. Pożar w obozie 
„Moria” na wyspie Lesbos przywołał ten temat znowu na pierwsze strony 
gazet. Widzę tu olbrzymią odpowiedzialność polityki i Kościoła. Kościół 
powinien wspierać jedność Europy. Jestem wdzięczny za to, że Kościół 
pomaga ludziom w potrzebie, w opiece nad uchodźcami, a chrześcijańskie 
organizacje pomocowe pracują nieustannie.

Papież Franciszek podkreślał to wielokrotnie: Europa nie może zapo-
minać o swoich korzeniach. Ludzie, którzy znajdują się w trudnej sytuacji, 
są powodem, żeby zwrócić na nich uwagę, a nie odwracać od nich głowę 
i wzrok. Europa powinna pomagać również tym, którzy do niej płyną, 
ale oczywiście jest to temat niełatwy, bo z jednej strony chcemy poma-
gać ludziom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji na morzu, z drugiej 
strony być może w ten sposób pomagamy przemytnikom. Rozmawiamy 
więc w Europie, w jaki sposób działać, jakie procedury należy wprowa-
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dzać, jak na przykład organizować zwrotny transport wnioskodawców, 
którzy nie otrzymali azylu w Europie. Musimy też pamiętać o powodach 
ucieczki i uchodźctwa – to najczęściej wypędzenie, bieda, głód, wojny. 
Z drugiej strony nie możemy wszystkich zaprosić do Europy i pomóc im 
teraz, od razu. Musimy starać się organizować im tę pomoc na miejscu, 
nieść pomoc humanitarną w regionach kryzysowych, zwalczać głód oraz 
oferować edukację dzieciom i dorosłym w tych najbiedniejszych regionach 
świata, a także walczyć z korupcją i przestępstwami kryminalnymi. Jest 
wiele sposobów, na jakie możemy pomagać, i wszyscy, których to doty-
czy, będą wdzięczni, bo tak naprawdę nikt nie opuszcza swojej ojczyzny 
z własnej woli i wyrusza w nieznany świat. Chciałbym jeszcze raz zaprosić 
Kościoły do tego, aby wspierać struktury rządowe i polityczne. Zwłaszcza 
obecność Kościoła katolickiego jest potrzebna w obecnych debatach. Do-
brze by było, żeby Kościoły w Europie Środkowej i Wschodniej znalazły 
wspólną drogę. Potrzebujemy wspólnego, chrześcijańskiego zrozumienia 
i odpowiedzi, jak postępować wobec uchodźców. Nie można ich kosztem 
uprawiać polityki i kampanii wyborczych. Jesteśmy odpowiedzialnymi 
chrześcijanami, odpowiedzialnymi za Europę.

Proszę pozwolić mi jeszcze na dygresję dotyczącą jednego z najważ-
niejszych wydarzeń podczas tej konferencji. Chodzi o debatę poświęconą 
setnej rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II. W zeszłym tygodniu ob-
chodzono w Niemczech hucznie trzydziestą rocznicę ponownego zjed-
noczenia Niemiec. Wielokrotnie mówiono przy tej okazji o europejskim 
duchu, jaki szerzył papież Jan Paweł II, papież jedności Europy.

Od roku 1978, roku wyboru na tron Piotrowy, Jan Paweł II przez dzie-
sięciolecia wpływał na rozwój Europy. Był to jeden z najważniejszych 
celów tego pontyfikatu. Papież jedności Europy dzięki swojej działalności 
doprowadził do upadku muru berlińskiego oraz wpłynął na zlikwidowa-
nie podziału naszego kontynentu, przyczyniając się do wyzwolenia ludzi 
spod władzy komunizmu w Europie Środkowej i Wschodniej. Biorąc pod 
uwagę silne emocje, których doświadczam przy okazji trzydziestolecia 
zjednoczenia Niemiec, jeszcze raz podkreślam w tym kontekście znacze-
nie pontyfikatu papieża Polaka, Jana Pawła II. Być może jest to lepiej wi-
doczne dzisiaj niż za jego życia lub zaraz po jego śmierci. Nasze pokolenie 
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ma wiele do zawdzięczenia działalności tego człowieka, bo dzięki niemu 
cały kontynent został skierowany na drogi wolności i demokracji, w stronę 
wartości podstawowych, na których opiera się nasza polityka. Papież Jan 
Paweł II jest także i moim papieżem. Dorastałem w jego cieniu, zresztą 
Państwo również. Stałem się dzięki niemu chrześcijaninem. Najważniejsze 
przesłanie jego pontyfikatu przecież brzmi: Nie lękajcie się! Nie dajcie się 
zastraszyć! Idźcie odważni i zmieniajcie świat!

Myślę, że to przesłanie jest bardzo uspokajające, także w obecnych 
czasach. Życzę Państwu bardzo interesujących dwóch dni, pełnych dys-
kusji i intensywnej wymiany dobrych argumentów. Czasy, w jakich się 
spotykamy, są na tyle interesujące, że na pewno tak będzie. Serdecznie 
pozdrawiam.
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dr Borys Budka
przewodniczący Platformy Obywatelskiej, poseł na Sejm RP

Szanowni Państwo, Drodzy Paneliści, Goście i Słuchacze. Olbrzymi to 
zaszczyt i niewątpliwa przyjemność móc wziąć udział w jubileuszowej 
konferencji, która od dwudziestu lat porusza najważniejsze dla Europy, 
również dla Polski, tematy. W czasie, w którym cały świat przeżywa kryzys 
pandemiczny, Unia Europejska może stać się bardzo dobrym symbolem 
tego, jak – dochowując zasad, do których odnosi się społeczna nauka Ko-
ścioła – można wspólnie przejść przez bardzo trudny okres.

Jest mi niezmiernie miło, że Platforma Obywatelska, której jestem 
przewodniczącym, znajduje się w rodzinie Europejskiej Partii Ludowej. 
Chrześcijańska demokracja wielokrotnie pokazała olbrzymią odpowie-
dzialność za nasz kontynent. Jestem również dumny z tego, że tak wielu 
z Państwa, moich znakomitych przedmówców, powoływało się na naukę 
i słowa naszego wielkiego rodaka świętego Jana Pawła II. Faktycznie, nie 
byłoby zjednoczenia Niemiec, gdyby wcześniej nie było „Solidarności”. 
Ale nie byłoby także olbrzymiego ruchu „Solidarności”, gdyby nie twarda 
i jednoznaczna postawa Jana Pawła II. Chcę również przypomnieć, że nie 
byłoby Polski w Unii, gdyby nie olbrzymie zaangażowanie właśnie Jana 
Pawła II i zaangażowanie znacznej części Kościoła katolickiego w proces 
integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej. Dzisiaj, w czasach, 
kiedy w Europie i na świecie pojawiają się bardzo mocne głosy populi-
stów, chyba warto iść za głosem kolejnego wielkiego papieża, papieża 
Franciszka, który w niedawno ogłoszonej encyklice mówił wyraźnie, że 
w świecie, w którym zaczyna brakować zasad, jedyną drogą do zwycięstwa 
jest właśnie życie zgodne z zasadami.

Jestem przekonany, że właśnie w europejskiej chadecji, w Europejskiej 
Partii Ludowej, te zasady są bardzo mocne. Uważam też, że spośród tych, 
które były wymieniane między innymi przez pana przewodniczącego, 
o dwóch trzeba wspomnieć w tym miejscu i w tym czasie szczególnie. 
Mam na myśli zasadę solidarności i zasadę subsydiarności. W czasach 
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kryzysu pojawiają się bowiem zakusy, żeby solidarność zastąpić partyku-
larnymi interesami poszczególnych wspólnot narodowych. Widać to było 
na początku pandemii, kiedy gwałtownie rywalizowano ze sobą o środki 
medyczne, o zabezpieczenie dla własnych wspólnot, zapominając czasami 
o europejskiej solidarności. Było to również widoczne w czasie kryzysu 
migracyjnego, o czym mówili już moi przedmówcy. W tym miejscu powin-
niśmy bardzo mocno upomnieć się o zasadę solidarności. Europa i Unia 
Europejska wielokrotnie pokazały, że solidarność jest tą wartością, na której 
można budować i należy budować wspólnotę. Dlatego chciałbym raz jesz-
cze bardzo mocno zaapelować o tę zasadę, ponieważ w świecie, w którym 
tych wartości jest coraz mniej, solidarność – ale nie ta pisana przez duże S 
– pisana małą literą, ta zwykła solidarność pomiędzy ludźmi jest tak ważna.

Cieszę się i jest mi niezmiernie miło, że kolejny raz tutaj w Krakowie 
przedstawiciele Kościołów – katolickiego, prawosławnego i protestanc-
kiego, przedstawiciele chrześcijańskiej demokracji oraz inni znakomici 
goście będą rozmawiać o wartościach. Bo coraz częściej mamy do czy-
nienia z ewidentnym konfliktem, jeśli chodzi o wartości, a w czasach 
kryzysu nasila się on coraz bardziej. Wspomniany tu już papież Franciszek 
w swojej najnowszej encyklice „Fratelli tutti” wielokrotnie odwołuje się 
do braterstwa, ale również wspomina o solidarności. Tak, solidarność, ale 
i subsydiarność wywodzące się ze społecznej nauki kościoła były i muszą 
pozostać fundamentami zjednoczonej Europy. Dlatego chciałbym raz 
jeszcze podkreślić, jak ważną rolę odgrywa współczesna chrześcijańska 
demokracja właśnie w procesach integracyjnych. Chciałem w imieniu 
PO serdecznie podziękować za to, że w czasach trudnych, w czasach pan-
demii, znajdujecie Państwo czas na to, by dyskutować o wartościach, by 
rozmawiać o zjednoczonej Europie, by podkreślać solidarność, ale rów-
nież walczyć z tym, co dziś jest najgorsze, czyli walczyć z populizmem, 
który na krótką metę może wydawać się bardzo atrakcyjny, ale na dłuższą 
zawsze będzie destrukcyjny dla wspólnoty, w tym wspólnoty europejskiej.

Dziękuje Państwu za możliwość spotkania i życzę owocnych obrad. 
Mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się w bardziej sprzyjających 
okolicznościach i w dużym gronie uczestników, by ci wszyscy, którzy łączą 
się dziś z nami za pośrednictwem internetu, mogli być obecni osobiście.
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dr Jan Olbrycht
Witając gości, warto rozszerzyć nieco informacje dla naszych słuchaczy, 
zarówno tych, którzy łączą się z nami przez internet, jak i dla osób zgro-
madzonych tutaj w pięknym audytorium Małopolskiego Ogrodu Sztuki, 
w naszym zaaranżowanym – z uwagi na pandemię – studiu konferen-
cyjnym. Chciałbym zwrócić uwagę wszystkich Państwa, że właśnie teraz 
będziemy mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami instytucji, które 
funkcjonują na poziomie europejskim.

Ekscelencja biskup Janusz Stepnowski jest przedstawicielem Konferen-
cji Episkopatu Polski w COMECE. Natomiast nasi pozostali goście to dok-
tor Jørgen Skov Sørensen, który jest sekretarzem generalnym Konferencji 
Kościołów Europejskich (CEC). W tej strukturze, najogólniej mówiąc, 
zrzeszone są Kościoły protestanckie, a częściowo również prawosławne. 
Natomiast ks. dr George Valcu to sekretarz generalnym trzeciej struktury 
Kościołów europejskich, a mianowicie Komitetu Przedstawicieli Kościo-
łów Prawosławnych (CROCEU) w Brukseli.

Mam ogromną przyjemność i satysfakcję na bieżąco współpracować 
z tymi instytucjami. Bardzo proszę panelistów o krótki wstęp, potem bę-
dziemy mieć czas na rozmowę i wymianę opinii. Dodam jeszcze, że temat 
panelu jest ogólnie sformułowany, brzmi: „Kościoły w obliczu pandemii”. 
Głos przedstawicieli organizacji będzie próbą odpowiedzi na pytanie, 
jak postrzegają dzisiaj sytuację Kościołów w obliczu pandemii i od razu 
widzę tu kilka wątków całej rozmowy: wątek o charakterze duchowym, 
jak również wątek o charakterze społecznym i wątek gospodarczy. Kościo-
ły są poważnymi podmiotami życia publicznego w Europie. W każdym 
kraju mają nie tylko prawo, ale również obowiązek brać udział w życiu 
publicznym i wypowiadać się na różne tematy. W związku z tym bardzo 
proszę obecnych z nami przedstawicieli Kościołów o wypowiedzi. Jako 
pierwszego poprosiłbym księdza biskupa Janusza Stepnowskiego.

bp dr Janusz Stepnowski
Witam wszystkich. Papież Franciszek w swojej encyklice „Fratelli tutti” 
uzmysławia nam, że na świecie nie jesteśmy sami. Pod koniec marca na-
pisał, że nam się tylko wydawało, iż jesteśmy zdrowi w chorym świecie. 
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Tak nie jest. Wszyscy jesteśmy na tym samym statku i musimy razem 
podejmować pewne decyzje.

Kościoły w tej sytuacji pandemii podejmowały różne decyzje. Na po-
czątku, kiedy zaczęły napływać wiadomości, że jest coraz więcej chorych, 
poprosiłem księży, aby zgłaszali się do pomocy jako pielęgniarze. Kilku-
nastu młodych księży odpowiedziało na ten apel. Na szczęście nie było 
takiej potrzeby, bo w moim mieście, w Łomży, szpital stał się szpitalem 
tylko dla chorych na koronawirusa. Przywożono do nas ludzi z Warsza-
wy i z innych stron naszego kraju. Tak samo wiele sióstr zgłaszało się do 
pracy w domach opieki dla osób starszych. Podejmowały służbę, kiedy 
niewiasty świeckie, które chorowały, nie mogły wypełniać swoich obo-
wiązków. Siostry nie raz poświęcały swoje zdrowie, aby służyć osobom 
w podeszłym wieku. Kiedy wybuchła pandemia, poprosiłem także księży, 
aby zgłaszali się ewentualnie do pracy w zastępstwie, jeśli kapelan czy ka-
pelani szpitali zachorują. Podejmowaliśmy różne działania, ale pandemia 
się nie skończyła. Czekają nas jeszcze różne sytuacje, które trzeba będzie 
jakoś rozwiązywać. Papież Franciszek podkreśla to szczególnie w punkcie 
siódmym encykliki „Fratelli tutti”, wzywając nas wszystkich do świadcze-
nia miłosierdzia przez naszą służbę innym osobom.

Ostatnio czytałem książkę Yuvala Harariego: „Homo Deus”. Ten histo-
ryk i futurolog kreśli w niej wizję, że w najbliższych dziesięcioleciach nasze 
życie przedłuży się znacząco, że może dojść nawet do sytuacji, że nasze 
życie będzie wieczne, że człowiek w pewnym momencie może stać się bo-
giem. Ale z nagła przyszedł ten niewielki wirus, który pokazał nam małość 
kondycji ludzkiej. Czy wirus jednak zwycięży człowieka? Rolą teologa jest 
– w kontekście tego pytania – ukazywanie, że Chrystus przyszedł po to, 
aby ten świat, również świat fizyczny – przemieniać i zbawić! Teolog nie 
mówi tylko o innym świecie, ale mówi także o tym świecie realnym. Taka 
jest jego rola. Z jednej strony być blisko ludzi, ukazywać im Chrystusa, 
mówić o życiu i towarzyszyć w tych ostatnich momentach.

Rola Kościoła, rola Kościołów, w tym trudnym czasie jest taka, aby 
uczyć ludzi szanować życie drugiego człowieka.
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dr Jan Olbrycht
Bardzo dziękuję. Zanim oddam głos Jørgenowi Sørensenowi, to chciałbym 
przypomnieć postać, która niestety w ostatnich dniach odeszła. To wielka 
postać Kościoła ewangelicko-augsburskiego: biskup Jan Szarek. Zmarł 
niedawno z powodu koronawirusa. Warto, żebyśmy wtedy, kiedy rozma-
wiamy o takich ludziach, pamiętali, że oni zostają w pamięci społecznej. 
To wielkie postacie, dlatego też pozwoliłem sobie, zanim oddam głos 
innym, właśnie o tym powiedzieć i prosić Państwa wszystkich, żebyśmy 
poświęcili chwilę modlitwy śp. biskupowi Szarkowi. Teraz bardzo proszę 
– dr Sorensen.

dr Jørgen Skov Sørensen
Na początku bardzo przepraszam, że nie mogłem dołączyć do Państwa 
w tej sali audytoryjnej w Krakowie. Bardzo chciałem być obecny, ale nie-
stety nie jest to możliwe. Jestem w swoim kraju. Byłem przez jakiś czas na 
kwarantannie w Brukseli. Wcześniej, ze względu na okoliczności rodzinne, 
musiałem pojechać do swojej ojczyzny i odwiedzić bliskich.

Bardzo dziękuję Uniwersytetowi Papieskiemu Jana Pawła II w Kra-
kowie i fundacjom: Roberta Schumana i Konrada Adenauera za to, że 
udało się zorganizować tę konferencję w Krakowie. Pragnę serdecznie 
podziękować panu posłowi Janowi Olbrychtowi za zaproszenie na tę kon-
ferencję, dodam, że zaproszenie sprzed kilku miesięcy. Naturalnie bardzo 
cieszę się, że mogę choćby wirtualnie uczestniczyć w tej jubileuszowej, 
dwudziestej edycji cyklu: „Rola Kościoła katolickiego w procesie integra-
cji europejskiej”. Tegoroczne motto: „Chrześcijańska odpowiedzialność 
za Europę” – główny temat tej konferencji – jest rzeczywiście niezwykle 
ważne w tej dobie.

Ponieważ nie mogę być z Państwem na sali konferencyjnej, przygoto-
wałem krótką prezentację, mam kilka slajdów. Bardzo proszę o ich wy-
świetlenie. Przejdźmy do pierwszego z nich. Temat mojej prezentacji to 
oczywiście „Chrześcijańska odpowiedzialność za Europę”.

Zadajmy sobie pytanie: czym jest owa odpowiedzialność za Europę? 
Wielokrotnie podkreślamy na przestrzeni ostatnich miesięcy pandemii 
COVID-19, czym jest właśnie odpowiedzialność chrześcijańska, jaka po-
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winna być odpowiedź Kościołów w obliczu pandemii oraz jaki wpływ na 
Kościoły w Europie wywiera pandemia? Jeśli chodzi o wpływ długotermi-
nowy, jest chyba za wcześnie, aby można było coś wiążącego na ten temat 
powiedzieć już teraz. Długofalowe skutki będą widoczne dopiero za jakiś 
czas. Wiem, że różnego typu uczelnie europejskie gromadzą dane na te-
mat tego, jak Kościoły radzą sobie w obliczu pandemii. Z całą pewnością 
będziemy mogli mówić o finansowym wpływie pandemii na Kościoły, 
być może również postrzeganie Kościołów ulegnie zmianom. Pandemia 
będzie miała zapewne też wpływ na dalsze wspólne celebrowanie liturgii, 
wspólną modlitwę. Moim zdaniem jest jeszcze zbyt wcześnie, by o tym 
mówić. Jeśli natomiast chodzi o krótkoterminowy wpływ pandemii na 
wspólnoty religijne czy zgromadzenia kościelne, to jest on namacalny. 
Różne Kościoły różnie reagują na to zjawisko. Spójrzmy, tutaj umieściłem 
zdjęcie, być może Państwo poznają, co to jest; to jest zdjęcie pokazujące 
Komunię Świętą. Fizycznym potwierdzeniem przynależności do wspól-
noty jest dostęp do Komunii, obecnie często utrudniony, często praktyko-
wany w domach. Osoby konsekrowane pomagają wiernym w dostępie do 
Komunii, często jednak wierni po prostu nie mają możliwości osobistego 
uczestniczenia w nabożeństwach i łączą się wirtualnie z innymi, wspólnie 
celebrując nabożeństwa przez internet. W sposób naturalny formułujemy 
teraz pytania, czy na przykład można mówić o uczestnictwie we Mszy 
św. i o przyjmowaniu Komunii w sposób wirtualny. To jest obecnie jedno 
z ważniejszych pytań teologicznych, jakie zadają sobie Kościoły.

Przyjrzyjmy się może temu, jak rozumiana jest wspólnota, która jest 
przecież tak ważna dla wszystkich Kościołów chrześcijańskich. Tutaj wra-
ca temat Komunii Świętej, która jest potwierdzeniem wspólnej tożsamości 
i łączy tę wspólnotę ze sobą i z Chrystusem. W jaki sposób można przyj-
mować Komunię Świętą? Czy tylko w kościele? Pytanie jest zasadnicze, 
ponieważ jest to jak gdyby fizyczny akt przyjęcia Ciała i Krwi Chrystusa. 
Jak wspomniałem wcześniej: czy można mówić o wirtualnej Komunii 
Świętej? Dalej znak pokoju – jakże istotny w tradycji Kościoła i wspólnot 
religijnych gest pojednania, gest wzajemnej miłości, najczęściej zbliżenie 
się do siebie, podanie sobie dłoni czy wręcz uściśnięcie się nawzajem. Jak 
w obliczu pandemii możemy mówić o przekazywaniu sobie znaku pokoju 
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i potwierdzeniu tego gestu pojednania, gestu wzajemnej miłości? Znowu 
trudno tutaj mówić o wirtualnym znaku pokoju. Kolejnym takim przy-
kładem może być też śpiewanie pieśni, akt gromadzenia się we wspólnej 
relacji na śpiewaniu pieśni i hymnów, który niestety jest praktycznie nie-
możliwy, jeśli nie jesteśmy fizycznie obecni w kościele.

Dystans społeczny to jedno z najbardziej popularnych obecnie haseł. 
Uniemożliwia niestety praktykowanie wielu rzeczy, o których wspomnia-
łem, ważnych gestów, które tworzą wspólnotę chrześcijańską. Dystans 
społeczny jest problemem, który sprawia, że rzeczywiście trudno jest nam 
uczestniczyć w wspólnocie. Trudno wyrażać wirtualnie to, jak radujemy 
się będąc we wspólnocie, wspólnie przyjmując Komunię, przekazując 
sobie znak pokoju, śpiewając hymny czy modląc się wspólnie. Znalazłem 
taki cytat sprzed kilku tygodni na Twitterze: „Ta pandemia okazuje się zbyt 
dużym wyzwaniem, aby stawiać jej czoła samotnie”. Solidarność będzie 
kluczem do znalezienia lekarstwa i zapewnienia nam wszystkim bez-
pieczeństwa w przyszłości. Jest to cytat, za pośrednictwem gazety „Irish 
Times”, z wypowiedzi Mairead McGuinness, z 25 marca br. Jest to cytat 
polityczny, ale jednocześnie można go odnieść do sfery teologii i antro-
pologii, do sfery wspólnoty i Kościołów. Dużym wyzwaniem dla nas jest 
właśnie kryzys i trudno jest stawiać mu czoła samotnie. Potrzebna jest 
nam solidarność, potrzebna jest nam jedność, potrzebna jest nam wspól-
nota. Mairead McGuinness, obecna komisarz UE, świetnie oddała właśnie 
tego ducha. Jest to inspiracja dla mnie, te jej słowa właśnie, że pandemii 
musimy stawić czoła wspólnie.

Kolejny slajd zadaje pytania: Jak zareagowały Kościoły w obliczu pan-
demii? Jakiego typu działania zostały podjęte? W jakiś sposób Kościoły 
wzmacniają to poczucie solidarności? W ramach Konferencji Kościo-
łów Europejskich (CEC) po pierwsze zgromadziliśmy różnego typu dane 
na stronie internetowej, na przykład reakcje Kościołów na COVID-19 
czy informacje na temat działań podejmowanych przez różne Kościoły 
w związku z pandemią. Nie będę tego przytaczać w tej chwili, ale zachę-
cam do zapoznania się, jeśli byliby Państwo zainteresowani tego typu 
opracowaniami. Są szczegółowe dane, które gromadziliśmy od marca 
bieżącego roku.
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To jedna strona medalu. Gromadzenie informacji, umieszczanie in-
formacji na stronie internetowej. Ale z drugiej strony musimy pamiętać 
o tym, jak Kościoły reagowały na brak tworzenia fizycznej społeczności, 
o tym już mówiłem wcześniej. Ważne jest, aby pamiętać o tym, że wiara 
to jest coś, co nas jednoczy, zbliża do siebie. Myślę, że rzeczą wspólną dla 
wszystkich Kościołów, niezależnie od tego, czy mowa o Kościołach pra-
wosławnych, protestanckich, czy katolickich, jest właśnie owo tworzenie 
wspólnoty oraz otwartość na dialog między sobą. To ważne wymiary, 
o których warto pamiętać również w obliczu kryzysu. Kolejną rzeczą jest 
troska o tych, którzy z różnych względów znaleźli się na marginesie, troska 
o bezbronnych, o wykluczonych w różny sposób. Modlimy się za nich, 
ale również podejmujemy konkretne działania. Myślę, że w dobie kryzy-
su o tych obszarach działalności Kościołów, powinniśmy też pamiętać. 
W wielu miastach, okręgach, pewne obszary były zamykane ze względu 
na duży wzrost zachorowań, wówczas właśnie taka troska o tych, którzy 
pozostali po drugiej stronie kordonu sanitarnego, nabierała ogromnego 
znaczenia i wymowy.

Przygotowaliśmy dokument wypracowany wspólnie z kardynałem 
Jeanem-Claude’em Hollerichem – przewodniczącym COMECE oraz 
ks. Christianem Kriegerem – przewodniczącym CEC. Ten dokument 
opracowany razem przez COMECE i CEC wyraźniej niż kiedykolwiek 
wcześniej wskazuje, jak wielka jest rola nadziei, szczególnie w kontekście 
obecnych wydarzeń. Dokument mówi o roli nadziei, posiłkując się cyta-
tami z Listu świętego Pawła do Rzymian. Mówi o nadziei, o roli nadziei, 
o tym, że jesteśmy właśnie zbawieni w nadziei.

Podczas kryzysów wielu z nas uzmysławia sobie, jak bardzo jesteśmy 
bezbronni, że jesteśmy tylko ludźmi, którzy nie są wieczni, że nasze życie 
nie zostało nam dane raz na zawsze. Jednocześnie uważam, że pandemia 
jest takim ostrzeżeniem dla nas wszystkich. Pokazuje, że my jako ludzie 
nie jesteśmy w stanie wszystkiego wokół nas kontrolować, naszego życia 
czy zdrowia. W naszych Kościołach często teraz podejmujemy refleksję na 
ten temat i wskazujemy na ogromne znaczenie modlitwy dla nas, chrześci-
jan. Modlitwy, możliwości podkreślania naszej nadziei, naszej wspólnoty. 
My, chrześcijanie, zgromadzeni w różnych Kościołach chrześcijańskich, 
jesteśmy obecni w wielu krajach całego świata. Często w sposób fizyczny 
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jesteśmy w stanie gromadzić się w jednym miejscu, ale łącząc się na mo-
dlitwie także możemy podkreślać naszą wspólnotę, szeroką wspólnotę 
chrześcijańską, również ekumeniczną. To często staramy się realizować 
właśnie w ramach naszej Konferencji Kościołów Europejskich. Kiedy się 
modlimy wspólnie, to modlitwa staje się pewnego rodzaju lekarstwem, 
czy nawet szczepionką. Dużo się teraz naturalnie dyskutuje o stworzeniu 
nowej szczepionki przeciwko COVID-19. Lecz w ten sposób również 
można mówić o wspólnej modlitwie, modlitwie jako o lekarstwie, czy 
nawet symbolicznej szczepionce, która może nam zapewnić w przyszłości 
bezpieczeństwo. Wspólna modlitwa również jest lekarstwem, czy wręcz 
„szczepionką” na utratę nadziei, „szczepionką” przeciwko brakowi odpor-
ności wspólnoty i przeciwko poczuciu braku. Kiedy wspólnie się modlimy, 
czujemy tę nadzieję, tworzymy jakby odporność wspólnotową i jednocze-
śnie wszyscy razem staramy się współtworzyć wspólnotę, która realnie 
pomaga nam w walce ze zwątpieniem, niestałością zdrowia albo życia.

dr Jan Olbrycht
Bardzo dziękuję za podkreślenie roli modlitwy oraz roli nadziei. Kolejnym 
mówcą będzie nasz gość z Rumunii. Ks. dr George Valcu jest sekretarzem 
generalnym Komitetu Przedstawicieli Kościołów Prawosławnych. Oddaję 
Księdzu głos, bardzo proszę.

ks. dr George Valcu
Bardzo dziękuję, Panie Pośle. Dziękuję organizatorom tej konferencji. 
Jeśli chodzi o nasz temat, to jest on złożony i bardzo obszerny. Kościoły 
znalazły się nie tyle „w obliczu”, ale „pośród” samej pandemii, ponieważ 
na dobrą sprawę zaangażowane były w różne kwestie od jej początku. 
Mówimy tutaj o kwestiach instytucjonalnych, ale mam na myśli również 
osobiste doświadczenie tej pandemii. Jestem księdzem, mam swoją parafię 
i wiem, że jest wiele osób, które po prostu czują się zagubione w swojej 
wierze. Z drugiej strony inni w tych trudnych czasach dostrzegli szansę 
na to, aby na nowo odkryć swoją wiarę.

Żeby nie przedłużać, postaram się zastosować do rady znanego bisku-
pa. On radzi swoim księżom, aby kiedy przemawiają, mówili maksymalnie 
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o trzech rzeczach. Mam nadzieję, że uda mi się trzymać trzech kwestii. Po 
pierwsze: jak ta pandemia wpływa na nasz Kościół prawosławny i w jaki 
sposób możemy reagować na obecną sytuację? Jak być może Państwo 
wiedzą, w Kościele prawosławnym skupiamy się w znacznej mierze na 
liturgii. Jeśli chodzi o liturgię – życie Kościoła cały czas jest odtwarzane 
w tym doświadczeniu, którym jest wspólnota ludzi uczestniczących razem 
w Eucharystii. Chodzi o aspekt sakramentalny, a więc doświadczamy łaski 
przez rzeczy materialne: to, co widzimy, czego słuchamy i dotykamy, co 
spożywamy. W ten sposób wirus rozprzestrzeniał się lub mógł się rozprze-
strzeniać, a trudno było narzucić czasami izolację w tym zakresie. Ogólna 
rada to unikanie kontaktu fizycznego, a nawet narzucenie lockdownu na 
całe kraje, a czasami, tak jak w Rumunii, wyprowadzenie wojska na ulice, 
aby wyegzekwować lockdown. Spotkania publiczne ograniczano, czasami 
wręcz ich zakazano. Ten zakaz dotknął nawet życie religijne.

W zaistniałych okolicznościach pewne kwestie zostały obnażone. Cho-
dzi o udział Kościoła w życiu stricte społecznym. Staramy się przecież osła-
bić różne formy cierpienia wywołane z jednej strony przez wirusa, ale jed-
nocześnie przez efekty uboczne środków zastosowanych przez państwo, 
aby ograniczyć transmisję wirusa. Oczywiście jak zwykle ci najbiedniejsi 
i zmarginalizowani cierpią najbardziej, więc to tutaj właśnie Kościół sku-
pia swoje wysiłki. Miliony euro wydano właśnie w tym celu. Finansowano 
zakup sprzętu medycznego dla wielu szpitali, które nie dysponowały od-
powiednim wyposażeniem, a zakony prawosławne oferowały schronienie 
osobom, które tego potrzebowały. Kupowano nawet tablety wiernym, aby 
ich dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach szkolnych z domu.

Przechodząc do punktu drugiego, postawię tezę: w wielu miejscach 
pozostał niesmak. Chodzi o to, w jaki sposób Kościół został potraktowany 
przez państwo. Pojawiają się informacje, że wiele państw europejskich nie 
zdołało uszanować bardzo ważnej kwestii, swego rodzaju fundamentu 
Europy, czyli wolności wyznawania swojej wiary, możliwości praktyko-
wania religii. Chodzi o warunki, które byłyby odpowiednio dopasowane 
do czasu pandemii. I tutaj bardzo jasno chcę to ująć. Oczywiście ogólnie, 
poza wyjątkami, nikt nie przeciwstawił się temu, że potrzebne są pewne 
ograniczenia, ale wiele organizacji społecznych mówi dziś o kwestii pro-
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porcjonalności, czy też raczej o braku proporcjonalności tych działań. 
Z drugiej strony kroki podjęte przez państwa wydają się dyskryminować 
niektóre grupy, mówimy tutaj o prawie do wyznawania religii, czego nie 
można mieszać z chęcią pójścia na siłownię albo do teatru. Nie można tych 
rzeczy stawiać w jednym porządku. Mówimy o prawach gwarantowanych 
przez konstytucję, jak również przez wiele konwencji międzynarodowych.

W jaki sposób państwo rozstrzygnęło, co jest niezbędną działalnością, 
a co nią nie jest. Czy państwo ma prawo do tego, aby podejmować takie 
decyzje w imieniu wszystkich obywateli? A kiedy już państwo decyduje, 
że religia nie jest czymś absolutnie niezbędnym w życiu, to czy to nie jest 
w jakimś sensie przejaw dominacji sekularyzmu? I czy nie jest to w jakimś 
sensie rewers sytuacji, w której ktoś decyduje o tym, w co oraz jak należy 
wierzyć? Wreszcie jakim prawem państwo decyduje o tym, że można 
otworzyć wiele sklepów (oczywiście z obostrzeniami), a równocześnie 
wierni nie mogą – zdaniem tego państwa – uczestniczyć w praktykach 
religijnych, oczywiście z zastosowaniem tych samych środków ostroż-
ności? Czy ludzie, którzy idą do centrów handlowych, mogą chronić się 
przed chorobą, a wierni, którzy chcieliby się modlić razem w świątyni, nie 
potrafią zastosować takich samych środków?

W Niemczech i we Francji sądy stwierdziły, że całkowity zakaz praktyk 
religijnych jest nielegalny, ponieważ jest z natury nieproporcjonalny.

I wreszcie ostatnia kwestia. Będziemy mieć kolejny szczyt pandemii. 
Zresztą nie wiadomo, ile jeszcze tych kolejnych fal nas czeka. Teraz należy 
dokładnie się zastanowić i ocenić, co zrobiliśmy właściwie, a co nie. Tak 
aby jak najlepiej poradzić sobie w przyszłości z kolejną falą wirusa. Moż-
na śmiało powiedzieć, że to, czego teraz cały świat doświadcza, ujawniło 
ogólną prawdę, która jest nam, chrześcijanom, właściwie znana. Mamy do 
czynienia z wielkim postępem naukowym i medycznym, ale pomimo tego 
postępu nadal jesteśmy słabi i zależni od tego, co na świecie się wydarza. 
Z jednej strony krzywdzi nas wirus, a z drugiej strony te narzędzia, które 
mają nas ochronić, pośrednio gwałcą nasze prawa. Należałoby się jeszcze 
przyjrzeć tym państwom, które zdecydowały się wybrać inną ścieżkę, bo 
być może moglibyśmy się czegoś od nich nauczyć.
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Podsumowując, zadam pytanie: wiemy wszyscy, że nie po raz pierwszy 
ludzkość staje w obliczu pandemii. Już wcześniej dużo gorsze pandemie 
nas dziesiątkowały. W sytuacjach krytycznych zwracamy się w stronę 
naszych przodków i szukamy prawdziwie chrześcijańskich modeli zacho-
wania. Jak zatem wczesny chrześcijanin zareagowałby na sytuację taką jak 
ta, która teraz staje się naszym udziałem?

Wiemy na ten temat niewiele, choć mamy źródła historyczne. Najpierw 
była plaga, która w trzecim wieku w ciągu około dziesięciu lat ogarnęła 
większość miast rzymskich. Jak poważna była to epidemia? Mamy zapiski 
mówiące o liczbach: w ciągu trzynastu lat o ponad połowę zmniejszyła 
ona populację Aleksandrii – z pół miliona mieszkańców zostało mniej 
niż dwieście tysięcy. Z drugiej strony Morza Śródziemnego natomiast 
u szczytu tej pandemii w Rzymie umierało pięć tysięcy osób dziennie. Co 
więcej, historycy zauważyli, że źródła nie podają informacji o objawach. 
Nie ma żadnych informacji w zapiskach medycznych. Najbardziej szcze-
gółowe informacje o tym, jak objawiała się choroba można znaleźć – co 
niektórych pewnie zaskoczy – w zapiskach świętego Cypriana, biskupa 
Kartaginy. Chodziło o bardzo zaraźliwą infekcję wirusową, której obja-
wy można porównać do choroby wywołanej wirusem ebola. W efekcie, 
dziesiątki ciał leżały na ulicach miast, a większość populacji chciała uciec 
przed tym horrorem za wszelką cenę. I teraz pozwolę sobie przytoczyć 
cytat z zapisków świętego: „kiedy choroba się zaczęła, poganie odpychali 
cierpiących na chorobę i uciekali od swoich najbliższych, zrzucając ich na 
ziemię jeszcze zanim zmarli i mieli nadzieję, że w ten sposób ograniczą 
rozprzestrzenianie się choroby, ale okazało się, że trudno było im przed 
chorobą uciec. Tak działali poganie, ale w wielu miastach były grupki ludzi 
opisywanych jako »ateiści«, ponieważ nie uznawali oni bożków, nazywano 
ich też »Galilejczykami«, ponieważ słuchali nauk Galilejczyka, i to oni 
działali inaczej i biegli w drugą stronę, w kierunku przeciwnym”. A teraz 
zapiski Dionizego z Aleksandrii. Kolejny biskup tak opisuje tą epidemię: 
„I teraz nasi bracia i siostry pokazali wielką miłość i nigdy nie myśleli 
tylko o samych sobie, nie zważając na niebezpieczeństwo, zajmowali się 
chorymi, pomagając im, co więcej razem z nimi odchodzili z tego świata 
szczęśliwi. I oni ściągali na siebie chorobę swoich sąsiadów, z radością 
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przyjmując cierpienie. Pomagali innym i w ten sposób zmieniali charakter 
swojej śmierci”. Tak zachowywali się chrześcijanie. I teraz pytanie, jakie 
były konsekwencje takiej postawy? Wielu z tych chrześcijan rzeczywiście 
zmarło, ponieważ zarazili się chorobą, zajmując się innymi. Równocze-
śnie wielu przeżyło tę zarazę i nawróciło innych. Historycy twierdzą, że 
ten epizod i to, jak zareagowali wtedy chrześcijanie, stanowi jeden z naj-
ważniejszych czynników odpowiedzialnych za tak szybkie i gwałtowne 
rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa, pomimo faktu, iż chrześcijanie 
byli cały czas prześladowani. Miało to miejsce jeszcze przed edyktem me-
diolańskim (313 r.), który wprowadzał wolność wyznania w Cesarstwie 
Rzymskim. Patriarcha Aleksandrii wyraził bardzo dobrze perspektywę, 
która jest również naszą perspektywą. Pandemię można odczytywać jako 
kontrolę, egzamin czy sprawdzian stanu duchowego ludzi i tego, jak pod-
chodzimy do naszych braci i sióstr. Teraz modlitwa jest źródłem spokoju 
i nadziei.

dr Jan Olbrycht
Mamy pytanie sformułowane przez słuchacza online. Brzmi następująco: 
Obserwatorzy rozwoju wydarzeń w czasach pandemii zwracają uwagę, że 
Msze św. i inne obrzędy religijne transmitowane są w internecie. Osłabia 
to wspólnotowe przeżywanie wiary i przyspiesza proces sekularyzacji. Czy 
paneliści podzielają te obawy? Jeśli tak, to czy proponują jakieś remedium 
na ten problem?

bp dr Janusz Stepnowski
Tak, na pewno w pewnym sensie osłabia. Zasada teologiczna wprawdzie 
mówi, że „Bóg się nie ogranicza tylko do sakramentów”, że Bóg jest też 
obecny w drugim człowieku i kiedy służymy drugiemu człowiekowi, to 
odkrywamy w drugim człowieku Boga. Ale nie jest to jednak to samo, co 
współuczestnictwo w Eucharystii i przyjmowanie Komunii Świętej.

Sytuacja kryzysu osłabi naszą religię i religijność, a z drugiej strony 
sytuacja kryzysu jest wyzwaniem dla Kościoła, dla kapłanów i wszystkich 
wiernych. Ta sytuacja pozwoliła niektórym, mam na to świadectwa nawet 
z mojej rodziny, być ciągle i aktywnie obecnym („aktywnie” w cudzysło-
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wie) przed ekranem komputera czy telewizora. Być może w tym czasie 
częściej nawet uczestniczyli w rekolekcjach. Jednak obecność żywa na 
Eucharystii jest sprawą niezwykle istotną. To spotkanie z Chrystusem 
żywym, ale też ze wspólnotą, która nas otacza.

dr Jan Olbrycht
Jak tylko pozwoli Ksiądz Biskup, to ja chciałem jeszcze zadać pytanie, wią-
żące się zarówno z wypowiedzią księdza dr. George’a Valcu, który mówił 
o elementach liturgicznych, jak również pana dr. Jørgena Sørensena, który 
zwracał uwagę na wspólną Komunię. Czy w związku z tym w Kościele 
w Polsce, a ogólniej, w Kościele katolickim w Europie, pojawiły się również 
tego typu nowe wyzwania o charakterze teologicznym? Takim proble-
matycznym zagadnieniem, o którym słyszymy, jest na przykład kwestia 
śpiewu w kościele lub kwestia Komunii na rękę czy do ust. Te kwestie przez 
wiernych odbierane są bardzo poważnie.

bp dr Janusz Stepnowski
Co do Komunii na rękę, to było pozwolenie już wcześniej, bo przecież 
Konferencja Episkopatu Polski przegłosowała dokument, który umożli-
wił ten sposób przyjmowania Komunii Świętej. Są jednak grupy sprze-
ciwiające się Komunii na rękę, tak samo jak są grupy negujące istnienie 
COVID-19.

dr Jan Olbrycht
W związku z tym przedstawię teraz pewien dylemat. Ma kilka wątków, 
podobnie jak całość naszej rozmowy. Pierwszym jest wpływ pandemii na 
funkcjonowanie Kościoła, na kwestie teologiczne, liturgiczne itp. To jest 
jeden z tych elementów niezwykle ważnych, ponieważ dotyczy bezpo-
średnio kwestii budowania wspólnoty. Drugim elementem jest to, o czym 
była tu bardzo ciekawa rozmowa, chodzi o zaangażowanie ludzi Kościoła 
w działania o charakterze charytatywnym, społecznym, gospodarczym. 
Tego rodzaju aktywność Kościoła w obecnej sytuacji nabiera tempa, któ-
rego nie było wcześniej w takiej skali. I trzeci wątek – nazwijmy go – 
edukacyjny, który rodzi pytanie: czy w Kościołach, które reprezentują 
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CEC i CROCEU, pojawia się również sprawa wątpliwości, czy w ogóle 
pandemia istnieje? I to w tym miejscu mamy do czynienia z tym wątkiem 
edukacyjnej roli Kościoła. Kościół, który musi jednoznacznie zająć stano-
wisko, bowiem ludzie mu ufają. Ufa się komuś, bo ten ktoś mówi prawdę.

dr Jørgen Skov Sørensen
Mogę rzeczywiście odnieść się do tej sprawy. Bardzo dziękuję za to pyta-
nie, ale jeśli mogę, bardzo chciałbym zacząć od innego problemu oma-
wianego tu już wcześniej, czyli od kwestii Komunii. Jak można mówić 
o Komunii w sposób wirtualny?

To jest wielkie pytanie wielu naszych Kościołów. Jedno z fundamen-
talnych pytań w obliczu kryzysu i w obliczu rozlicznych reakcji wielu 
Kościołów. W Konferencji Kościołów Europejskich nie mamy jakiegoś 
jednego stanowiska, bowiem CEC skupia wiele różnych Kościołów, które 
wypracowały sobie odmienne odpowiedzi na to pytanie, my nie narzuca-
my im niczego. Ale mogę powiedzieć, że obserwujemy na bieżąco sytuację, 
jak ona się kształtuje, jakiego typu dyskusje toczą się w Kościołach, które 
należą do naszej Konferencji, i jeśli chodzi o pytanie dotyczące Komunii 
wirtualnej, chciałbym spojrzeć na nie z punktu widzenia duszpasterstwa. 
Dla wielu wiernych udział w nabożeństwie i przyjmowanie Komunii Świę-
tej w sposób wirtualny, bo fizycznie nie mogli być obecni w świątyni, było 
czymś niezwykle ważnym, jak gdyby symbolem nadziei w tych trudnych 
czasach. Jest to rzeczywiście poważne pytanie teologiczne i duszpaster-
skie również. Pytanie co do samej roli kapłanów. W jaki sposób pomóc 
wiernym, wspomagać ich w tej trudnej sytuacji, w jaki sposób tworzyć 
wspólnotę właśnie w okresie lockdownu?

Myślę, że to oczywiście niezwykle ważne tematy. Natomiast jeśli chodzi 
o kwestię edukacyjną, o wątpliwości, które niektórzy mają, czy rzeczywi-
ście pandemia istnieje, czy jest to coś narzuconego, jakiś spisek – trudno 
byłoby mi powiedzieć dokładnie, jak ten wątek jest obecny w różnych Ko-
ściołach. Muszę przyznać, że nie jest to jakiś szczególnie ważny problem 
w Kościołach, które uczestniczą w Konferencji Kościołów Europejskich, 
ale naturalnie ogólnie w społeczeństwie mamy do czynienia z negowa-
niem pandemii. W Berlinie demonstracje, tych którzy negują istnienie 
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pandemii, trwają regularnie. Sądzę, że rzeczywiście jeśli chodzi o Kościoły 
i o głos chrześcijański, powinien być on teraz wyraźniej słyszany.

ks. dr George Valcu
Dziękuję za pytania. Zanim odpowiem na nie, chciałbym również odnieść 
się do wcześniejszych wątków. Pamiętam, że raz czy dwa razy zostało 
mi zadane pytanie: dlaczego macie problemem z uczestnictwem online 
w nabożeństwach? Może nie w sposób teologiczny, ale odpowiem prosto. 
Spróbuj w sposób cyfrowy utrzymywać związek z żoną, czy mężem i po-
wiedz, dlaczego tak trudno jest realizować tę wspólnotę małżeńską w spo-
sób wirtualny, online. Można to również odnieść do religii. Niektórzy nie 
rozumieją holistycznej perspektywy odnoszącej się do życia z punktu 
widzenia właśnie Kościoła, pewnej jedności Kościoła i Ducha.

Trudno nam mówić o jakiejś wspólnocie, jeśli brakuje w niej ducha czy 
ciała, owej obecności duchowej czy cielesnej. Dlatego tak, jak mówiłem 
wcześniej, takie rytuały, jak na przykład jedzenie, uścisk dłoni, przytulanie 
się do siebie, są bardzo ważnymi elementami bliskości. Moim zdaniem to 
jest bardzo ważne i można to odnieść do Kościołów i do liturgii.

Wracając teraz do pytania Pana Posła. Tak, rzeczywiście w Kościołach 
są pewne osoby, które mają różnego typu wątpliwości co do prawdziwości 
obecnego kryzysu, które negują istnienie pandemii, ale najczęściej to są 
mniejszości, znaczące mniejszości. Z drugiej strony chcę zwrócić uwagę na 
inną kwestię. Wydaje mi się, że wielu wiernych, wielu ludzi w naszych spo-
łeczeństwach pada ofiarami niewłaściwej polityki informacyjnej rządów 
i nieodpowiedzialnych polityków. Niewłaściwe, przekłamane informacje 
trafiają do przestrzeni publicznej. Tak jak mówiłem wcześniej, istnieje taka 
tendencja przedstawiania informacji, w których mówi się, że jakiś urząd 
krajowy, odpowiedzialny za opanowanie pandemii, ze względu na swoje 
zasoby informacyjne ma większy autorytet i powinien być traktowany 
bardziej poważnie niż na przykład nauczanie Kościoła czy słowa Biblii. 
Skąd taki autorytet organizacji? A bardzo często wręcz, patrząc na to, co 
dzieje się na przestrzeni miesięcy, organizacje, które są odpowiedzialne za 
zwalczanie epidemii, zaprzeczają sobie z tygodnia na tydzień, czy z mie-
siąca na miesiąc, zmieniając swoje stanowisko. Przez jakiś czas słyszeliśmy 
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przecież, że maska na twarzy nie pomaga i nie ma sensu jej nosić, tylko 
osoby, które są chore powinny nosić maskę. Przez jakiś czas taki przekaz 
dominował w wielu krajach, a teraz nagle mówi się, że jest zupełnie inaczej 
i każdy powinien nosić maskę.

Nie wiem jaka była wcześniej polityka służb sanitarnych w Polsce, ale 
w naszym kraju zmieniały one często zdanie, a te sprzeczne czasem ko-
munikaty wpływają bardzo na społeczeństwo. Ludzie się gubią, przestają 
w nie wierzyć i postępować zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych. My-
ślę, że jednak zdecydowana większość osób, mieszkańców naszych krajów 
stara się stosować do obowiązujących zaleceń, nosi maski czy zachowuje 
dystans społeczny, ale ciągle jest pewien margines osób, które nie traktują 
poważnie epidemii i zagrożeń z niej płynących.

dr Jan Olbrycht
Będę musiał podsumować nasze spotkanie, bo zbliżamy się już do końca. 
Pamiętajmy o tym, że o godz. 18.00 odbędzie się Msza Święta, a potem 
wieczorna uroczystość wręczenia Nagrody „In veritate” im. Biskupa Tade-
usza Pieronka, twórcy i mentora naszych krakowskich spotkań.

Uczestniczyliśmy właśnie w niezwykle interesującej i głębokiej dyskusji 
nad tytułową kwestią. Kościoły mają przed sobą nowe wyzwanie i nieko-
niecznie mówimy tu o odbudowie, ale o przypominaniu naszej wspólnej 
tożsamości, która może otwierać różne perspektywy do dalszych działań, 
w tym ekumenicznych. Wspólna tożsamość – co zostało też powiedziane 
– w dużym stopniu opiera się na pogłębieniu tego, co nas łączy, a to, co 
nas łączy, to jest wiara.

Sprowadzanie dzisiaj roli Kościołów tylko i wyłącznie do instytucji 
o charakterze organizacyjnym, jest bardzo dużym ograniczeniem ich pola 
działania. To z wiary wynika określony sposób działania o charakterze 
społecznym, edukacyjnym, filantropijnym, charytatywnym, itp. Kwestia 
wiary wpływa na wybór postawy życiowej, determinuje światopogląd, 
a elementem tej wiary, tym czymś, co nas łączy, jest modlitwa.

Kiedyś epidemia wprawdzie się skończy, ale problemy i pytania teolo-
giczne pozostaną. Musimy wykorzystać właśnie ten czas, żeby dokładnie 
powiedzieć, co jest zgodne z naszą wiarą, a co od niej odstaje. Ostatnio 
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w Parlamencie prowadziłem rozmowę z dwoma biskupami katolickimi 
z Afryki. Mówili oni, jak ogromne znaczenie ma działanie edukacyjne 
wykorzystujące sferę duchową. Tłumaczenie ludziom, na czym polega 
pandemia. Dotarcie do nich poprzez sferę duchową. Niestety jesteśmy 
również świadkami słów i postaw nieodpowiedzialnych. Warto, żebyśmy 
o tym mówili jasno, bo trzeba dbać o ludzi, bo na tym polega tak naprawdę 
godność człowieka i na tym polega odpowiedzialność za innych.

Jeszcze raz dziękuję. Ci, którzy łącza się teraz z nami przez internet, 
biją brawo przed komputerami, a Państwo, którzy są z nami tutaj, słyszę, 
że również oklaskami dają wyraz swojej ocenie dyskusji. Cieszę się bardzo, 
bo mimo iż znałem panelistów wcześniej, jednak muszę powiedzieć, że 
rzeczywistość przekroczyła moje oczekiwania. Mam nadzieję, że będziemy 
mogli kontynuować naszą debatę na innych płaszczyznach jutro.
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prof. Katarzyna Pisarska
Witam na sesji o Europie w obliczu pandemii SARS-COV-2.

Nie tracąc już czasu, chciałam przedstawić proponowaną formułę de-
baty, w której będziemy uczestniczyć. Chcielibyśmy tę dyskusję podzielić 
na dwie części. W pierwszej podejmiemy próbę oceny stanu faktycznego 
pandemii, czyli to, w jaki sposób Europa radzi sobie, czy poradziła so-
bie z tą pierwszą falą zachorowań. Będziemy na pewno mówić o krajach 
nam bliższych – o Polsce i o tym, jak w Niemczech ta sytuacja wygląda. 
W drugiej części zajmiemy się scenariuszami przyszłości. Odpowiemy 
na pytanie: Czego możemy oczekiwać w najbliższych miesiącach, ale też 
latach? W jaki sposób pandemia zmieni nasze życie, być może już trwale? 
Rozpoczynając od refleksji na temat oceny stanu faktycznego, chciałabym 
się zwrócić właśnie do prof. Andrzeja Matyi, który stoi na czele Naczelnej 
Rady Lekarskiej, i który z całą pewnością najlepiej może to ocenić. Panie 
Profesorze, jak Pan ocenia dzisiaj sytuację, a zwłaszcza to, w jaki sobie 
sposób radzimy z chorobą COVID-19?

prof. Andrzej Matyja
Dziękuję za zaproszenie. Żeby móc definiować aktualną sytuację i po-
równywać ją do sytuacji w Unii Europejskiej, której Polska jest częścią, to 
może rozpocząć należy od tego, co wystąpiło na przełomie marca i kwiet-
nia w całej Europie.

Na początku tej pandemii, która dotknęła w sposób dramatyczny Wło-
chy i Hiszpanię, pojawiały się głosy, że wspólnota europejska nie radzi 
sobie, że nie wykazała się solidarnością zarówno z Hiszpanią, jak i Wło-
chami. Jeżeli, to w bardzo niewielkim stopniu. Wiem również, bo to miało 
miejsce także i w Polsce, że wiele krajów członkowskich indywidualnie do-
starczało do tych krajów różnego rodzaju sprzęt bezpieczeństwa, przyłbice, 
a nawet my, medycy, pojechaliśmy do Włoch udzielać pomocy. Ale były 
też, co pewnie wynikało z prawa narodowego, z prawa krajowego, sytuacje 
priorytetowego traktowania własnych krajów, jak chociażby zakaz wywozu 
czy sprzedaży sprzętu w postaci respiratorów, leków. W Polsce nie byliśmy 
przygotowani do tej pandemii. Muszę powiedzieć, że kiedy pandemia stała 
się w Polsce rzeczywistością, administracja stanęła na wysokości zadania, 
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ale potem, w czasie wyborów w naszym kraju, wydaje się że wziął górę 
rachunek polityczny. Wówczas tę lukę administracyjno-publiczną załatała 
nasza niewiarygodna solidarność społeczna. Myśmy jako lekarze sami 
sobie stworzyli fundusz pomocowy. Uzyskaliśmy niewiarygodne wsparcie 
społeczeństwa, w tym polskiego biznesu. Przypomnę koncerty, oklaski, to 
był taki odzew serca. Natomiast nie doświadczyliśmy, co może jest przykre, 
żadnych działań ochronnych, pomocowych od administracji państwowej. 
Myślę, że także i Europa. Dlaczego o tym mówię? W momencie, kiedy 
epidemia dotknęła Stany Zjednoczone, prezydent Donald Trump i rząd 
federalny w ciągu jednego dnia uchwalili ustawę dotyczącą klauzuli tzw. 
dobrego samarytanina. Na czym ona polega? Otóż na tym, że personel me-
dyczny w Stanach Zjednoczonych, mówię o całym personelu medycznym, 
w okresie wojny, epidemii, a epidemia jest jednym z rodzajów wojny, jest 
zwolniony z odpowiedzialności zawodowej i karnej, chyba że naprawdę 
dopuści się jakiegoś rażącego zaniedbania. Niestety w Polsce takiej ustawy 
nie mamy, choć jeszcze w kwietniu wystąpiłem w tej sprawie do polskiego 
rządu. Jako że ta konferencja porusza temat roli chrześcijaństwa, chciał-
bym przywołać tutaj słowa świętego Jana Pawła II, z czerwca 1987 roku: 
„Jeden drugiego brzemiona noście”. Te słowa powinny być „inspiracją dla 
międzyludzkiej i społecznej solidarności. Solidarność – to znaczy jeden 
i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem we wspólnocie. A więc 
nigdy jeden przeciw drugiemu, jedni – przeciw drugim. I nigdy brzemię 
dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich”. To historyczne, 
Szanowni Państwo, słowa, które zapadły w naszą narodową pamięć. Myślę 
jednak, że nie wszyscy w czasie tej pandemii o nich pamiętamy. A pan-
demia będzie trwała, chociaż ten żar wygasa, a narasta zniecierpliwienie. 
To chyba nie tylko polska specyfika, ale myślę, że Unii Europejskiej także.

prof. Katarzyna Pisarska
I właśnie o tym będziemy jeszcze rozmawiać, Panie Profesorze.

prof. Andrzej Matyja
Muszę jeszcze powiedzieć, że my jako personel medyczny jesteśmy na 
granicy wytrzymałości psychicznej i fizycznej. Musimy mieć wsparcie 
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prawne, musimy mieć także wsparcie społeczne. I ta odpowiedzialność 
społeczna, która decyduje w ponad siedemdziesięciu procentach o stanie 
naszego zdrowia, powinna być dominująca. O to od wielu, wielu dni ja 
osobiście apeluję.

prof. Katarzyna Pisarska
Bardzo dziękujemy, Panie Profesorze, za takie szerokie spojrzenie na te 
ostatnie miesiące tutaj w Polsce. Przejdziemy teraz do naszego gościa 
w Brukseli – pana dr. Petera Liese. Czy mógłby nam Pan opowiedzieć, 
w jaki sposób Europa poradziła sobie dotąd i czy dalej radzi sobie z tą 
pandemią? Jak wygląda dzisiaj sytuacja w samej Brukseli? Jak wygląda 
ona w Niemczech?

dr Peter Liese
Dziękuję serdecznie. Kilka lat temu miałem zaszczyt i przyjemność być 
osobiście w Krakowie na tej konferencji. To bardzo istotna platforma dia-
logu. Bardzo też dziękuję za wybór tego tematu do dyskusji.

Na wstępie chciałbym nawiązać do debaty, która toczy się teraz w wielu 
krajach europejskich, w Niemczech również, i jest to bardzo intensywna 
dyskusja niestety. Ciągle jeszcze pojawiają się twierdzenia, że COVID-19 
nie jest jakąś szczególnie ciężką chorobą. Choćby tak znacząca osoba jak 
Donald Trump, który padł ofiarą koronawirusa, twierdzi, że nie jest to nic 
gorszego niż grypa i nie ma powodów do paniki. Jako lekarz – i koledzy 
lekarze wśród panelistów na pewno się ze mną zgodzą – twierdzę, że to 
poważna choroba. Zawsze trzeba działać i myśleć racjonalnie, ale jeżeli 
pacjent z zawałem serca czy ciężkim krwotokiem ląduje na oddziale inten-
sywnej opieki, nie wystarczy powiedzieć: „bez paniki”. Nie, wtedy trzeba 
działać racjonalnie, szybko i konsekwentnie. „Bez paniki” oznacza dzia-
łania uspokajające, ale jeśli mamy pacjenta z naprawdę poważną chorobą, 
to może się to skończyć jego zejściem śmiertelnym. Więc „bez paniki”, ale 
brać na poważnie COVID-19 trzeba. To bowiem coś znacznie gorszego 
niż grypa sezonowa. Dla mnie stało się to wyraźne w marcu, kiedy staną-
łem w obliczu sytuacji we Włoszech i Hiszpanii, jako odpowiedzialny za 
politykę medyczną z ramienia naszej grupy politycznej.



50

W marcu, przypomina sobie kolega Jan Olbrycht siedzący wśród Pań-
stwa, kiedy 10, 11 marca było ostatnie posiedzenie parlamentu w trybie 
zwykłym, a nie online, głównym tematem dyskusji były Włochy i Berga-
mo. Wszyscy mówili: „Zróbmy wszystko, żeby się nie powtórzyło to, co się 
dzieje w Bergamo w Północnych Włoszech. Musimy pomóc Włochom”. 
Taką też, jako grupa polityczna EPL, postawę reprezentowaliśmy. Nikt 
wówczas tego 10 marca, proszę sobie wyobrazić, nie mówił o Hiszpanii. 
Wtedy Hiszpania nie była w ognisku naszego zainteresowania. Dwa ty-
godnie później z Hiszpanii zaczęły dochodzić takie same wiadomości jak 
wcześniej z Lombardii, z Bergamo. Do końca marca w Hiszpanii odnoto-
wano tysiąc przypadków śmiertelnych; zwłaszcza w prowincji madryckiej 
i stolicy kraju. To pokazuje, że w ciągu zaledwie paru tygodni Hiszpania 
stała się epicentrum tej pandemii. Podczas epidemii grypy było tak tyl-
ko raz, notabene grypy nazywanej hiszpanką, ponad sto lat temu, która 
pociągnęła za sobą więcej ofiar niż I wojna światowa. Jeśli ktoś mówi, że 
to nie jest nic gorszego niż grypa, to można odpowiedzieć, że być może 
nie jest to gorsze niż hiszpanka, ale wszystko to, co przeżyliśmy przez 
ostatnie sto lat, na pewno nie było tak ciężką sytuacją zdrowotną jak CO-
VID-19. W wielu krajach europejskich sytuacja również nie jest lepsza. Ja 
nie chcę tutaj siać paniki, chcę po prostu powiedzieć, że obawiam się, że 
w Niemczech czy w Polsce zimą sytuacja będzie gorsza, niż była w marcu 
i w kwietniu. W Niemczech mamy podwojenie liczby przypadków w ostat-
nich dniach, czy wręcz w ostatnim tygodniu. Dynamika jest naprawdę 
niepokojąca, a trzeba pamiętać, że zima stoi u bram, wirus doskonale 
rozprzestrzenia się w zamkniętych pomieszczeniach – osiemnaście razy 
szybciej niż w przestrzeniach otwartych. Sezon przeziębień też nas czeka. 
Samo to może być problemem, bo jeżeli co trzecia osoba w jakimś biurze 
ma katar i kaszle, to przecież nie możemy wszystkich na raz przetestować, 
a przecież transmisja wirusa dokonuje się, jak wiemy, drogą kropelkową.

Mam wielką obawę, że nastąpi raptowny wzrost zachorowań na począt-
ku jesiennego sezonu przeziębień. Tego oczywiście można było uniknąć. 
I to jest to, co powiedział pan profesor Matyja, mój przedmówca. Niektó-
rzy mówią, że szpitale wcale nie są pełne, spłaszczyliśmy krzywą, żeby na 
oddziałach OIOM nie brakło wolnych łóżek. No oczywiście tak jest. Zresz-
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tą bardzo wiele nauczyliśmy się od tego czasu wiosennego. Opracowano 
znacznie lepsze procedury leczenia pacjentów, którzy są hospitalizowani. 
Nie może być jednak tak, żeby lekarze i personel pielęgniarski byli trakto-
wani jako jakaś karta przetargowa czy wręcz przedmiotowo. Kiedy zabrak-
nie lekarzy i personelu medycznego, bo będą oni w coraz większej liczbie 
zakażeni, to nie wyobrażam sobie, żeby ktoś mówił, że przecież szpitale 
nie są przepełnione, że przesadzamy, tak naprawdę to się tam wszyscy 
nudzą albo bawią. Służba zdrowia jest już mocno przeciążona. Trzeba 
też pamiętać, że COVID-19 to niestety choroba, która często pozostawia 
trwałe skutki uboczne. Są przecież pacjenci wyleczeni, którzy od wielu, 
wielu miesięcy borykają się z trudnymi do przezwyciężenia opóźnionymi 
skutkami tej choroby. I to, że szpitale mogą sobie teraz niby odpoczywać 
to naprawdę nie jest żaden rzeczowy argument.

Kolejna sprawa. Bardzo często słyszę, nawet od renomowanych insty-
tucji, jak na przykład niemieckie koleje, że przecież oni wszystko dezynfe-
kują, wszystkie powierzchnie. Powiem jasno – tak naprawdę można sobie 
to spokojnie darować. Jeżeli w wagonie, w przedziale kolejowym siedzi 
pełen komplet pasażerów i jeśli niektórzy z nich nie noszą maseczek, to 
dezynfekcja jest całkowicie zbędna, bo wirus przekazywany jest tylko 
drogą kropelkową, powietrzną, w areozolu. Przecieranie ściereczkami 
powierzchni nie ma wtedy najmniejszego znaczenia. Niewiele daje też 
noszenie maseczek na wolnym powietrzu. Decydującą sprawą są tutaj 
imprezy rodzinne, wesela, gdzie ludzie spotykają się w źle przewietrza-
nych pomieszczeniach, w dużych grupach i temu się trzeba dokładnie 
przyglądać.

prof. Katarzyna Pisarska
Będziemy jeszcze rozmawiać na temat tego, jak sobie radzić. Ja bym zo-
stawiła to na następny wątek. Teraz pozwólmy również kolejnym naszym 
mówcom się wypowiedzieć i wrócimy do tego na pewno.

Wygląda na to, że zarówno w Polsce, w Niemczech, jak i w całej Europie 
widzimy ogromny wzrost zachorowań. To było do przewidzenia. Wszy-
scy mówili o tej drugiej fali, ale czy my jesteśmy na nią przygotowani? 
Przecież pandemia jest z nami już od marca, mieliśmy bardzo dużo czasu 
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na umiejętne przygotowanie się, nie tylko państwa narodowe, ale cała 
Europa, cała Unia Europejska. Panie Pośle, zwracam się do dr. Władysła-
wa Kosiniaka-Kamysza, jak Pan ocenia nasze przygotowanie? Gdzie my 
jesteśmy dzisiaj?

dr Władysław Kosiniak-Kamysz
Dzień dobry. Dziękuję bardzo, że znów możemy być razem na konferencji 
w Krakowie i łączyć się z Państwem przez internet. Jestem tutaj również 
nie pierwszy raz. Wspominamy dziś śp. biskupa Tadeusza Pieronka i dzię-
kujemy, że jego dar życia, jego sprawczość spowodowała, że mogliśmy 
i możemy dalej spotykać się na tych debatach.

Jesteśmy dziś w gorszym momencie niż na początku pandemii. Moim 
zdaniem niestety nie ma już ani w społeczeństwie, ani wśród rządzą-
cych tego pierwotnego poczucia bezpośredniego zagrożenia. Może ono 
powrócić, ale na ten moment to rozluźnienie jest zbyt daleko idące. Po 
pierwsze, w momencie kiedy zaczynała się pandemia, była wielka solidar-
ność społeczna i odpowiedzialność społeczna. Rząd był nieprzygotowany, 
państwo było nieprzygotowane, nie miało niestety żadnych algorytmów 
postępowania. W strategiach bezpieczeństwa epidemie były na szarym 
końcu, punkt ten został dopisany do strategii bezpieczeństwa narodowego 
dopiero teraz, już po wystąpieniu pandemii. Pan profesor Matyja mówił 
właśnie o tym ruchu społecznym, który dawał nadzieję i dodawał otuchy. 
Tak, on przynosił otuchę lekarzom, dawał wsparcie społeczne między 
nami wszystkimi. I o niego będzie teraz już dużo trudniej, bo pandemia 
jest z nami już od pół roku. I co przez te pół roku zostało zrobione? Zo-
stało zrobione bardzo dużo złego. Gdzie wypowiedziane zostały słowa, 
które spowodowały, że podejście do pandemii jest takie delikatne? 20 
procent, prawie 20 procent (to są badania z wczoraj) obywateli polskich 
nie wierzy w pandemię. 30 proc. młodych ludzi, to jest co trzecia osoba 
do 34. roku życia, nie tyle nie wierzy w ogóle w zjadliwość wirusa, w ry-
zyko choroby (o tym mówił Pan europoseł), ale w ogóle nie wierzy, że 
występuje coś takiego jak pandemia; są przekonani, że to jest jakaś ściema 
wielka. To jest porażka naszego systemu edukacji, nie tylko polskiego, ale 
też europejskiego i światowego. To jest porażka jakiejkolwiek odpowie-
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dzialności. Ruchy „antyszczepionkowe”, „antycovidowe” zbierają dzisiaj 
ogromne żniwo. Wydawało mi się na początku pandemii, że to, co dzieje 
się w Polsce i w Europie spowoduje opamiętanie się, że wrócimy do po-
dejścia jednak naukowego i wiedza będzie miała jakieś znaczenie. Moi 
drodzy, przez szarlatanów, kretynów – bo innego słowa niestety nie mogę 
użyć – dochodzi do sytuacji, w której zagrożone są kolejne miliony osób. 
Trzydzieści siedem milionów zakażeń rozpoznano do dnia wczorajszego 
na świecie. Milion osób nie żyje. Czwartek i piątek to są dni, w których 
odnotowano największą liczbę przypadków. Nie lubię słowa rekord, bo 
rekord kojarzy mi się pozytywnie z rekordem olimpijskim, więc używam 
słów: „największa liczba przypadków w Europie”. Dwadzieścia tysięcy we 
Francji, kilkanaście tysięcy w Wielkiej Brytanii. Największy wynik w Pol-
sce to jest wczorajszy dzień.

Ja w sierpniu proponowałem, żeby prowadzić zdalne nauczanie w szko-
łach. Wylała się za to na mnie fala hejtu. Co się wydarzyło przez wrzesień, 
oprócz otwarcia szkół i wejścia w sezon grypowy? To jest bardzo ważne. 
Wielu wskazuje jako źródło transmisji wirusa właśnie osoby młode, zupeł-
nie bezobjawowe, które przychodzą do domów, zarażają swoich rodziców, 
rodzice idą do pracy, zarażają swoich kolegów w pracy i to jest już zupełnie 
niekontrolowane. My nie możemy dzisiaj wykazać ognisk, tak jak to mia-
ło miejsce w lipcu i w sierpniu. Takim ogniskiem wirusa jeszcze w maju 
i czerwcu był np. Śląsk. Później była Małopolska, gdzie dochodziło do 
zakażeń na weselach, ale mieliśmy zlokalizowane te ogniska. Dzisiaj to się 
niestety rozlewa po całym kraju. Moim zdaniem sześć miesięcy w Polsce 
zostało zmarnowane. Nie zostały przygotowane jednostki ochrony zdro-
wia. Lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni są przemęczeni fizycznie, 
ale jeszcze gorzej jest z ich stanem psychicznym. Gdy rozmawiam z mo-
imi koleżankami i kolegami, są oni naprawdę wyczerpani ciągłym takim 
poczuciem zagrożenia, ale też zmianami w przepisach prawnych, które 
zostały wprowadzone w ustawach covidowych, mówiącymi o zwiększonej 
odpowiedzialności i zwiększonych rygorach, którym mogą być poddani 
pracownicy służby zdrowia, lekarze, a tymczasem z drugiej strony próbuje 
się przeforsować ustawę, która ma gwarantować bezkarność dla polityków 
rządzących za podejmowane decyzje. To pokazuje dwa różne podejścia. 
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Na służbę zdrowia bacik jak największy, na ochronę zdrowia bacik jak 
największy, a dla rządzących zasada: „róbta, co chceta”.

prof. Katarzyna Pisarska
Czyli nie jest Pan optymistą?

dr Władysław Kosiniak-Kamysz
Jestem przerażony tym brakiem świadomości i tym, co się stało, jak wiele 
osób nie chce uwierzyć w to, że to jest poważne zagrożenie. To jest zatrwa-
żające – to chyba najbardziej właściwe słowo.

Nie chciałem, żebyśmy musieli przychodzić tutaj w maseczkach, żeby-
śmy musieli w nich chodzić po ulicach, ale nie ma dzisiaj innego sposobu 
niż wprowadzenie takich restrykcji. Ja jestem zwolennikiem restrykcji na 
poziomie regionalnym czy subregionalnym, a niepodporządkowywanie 
się im dzisiaj jest zasadniczym błędem. Często tylko podejście polityczne 
i wyborcze decydowało o tych sprawach w ostatnich miesiącach w Polsce, 
a nie podejście naukowe i moralne.

prof. Katarzyna Pisarska
Na pewno nie powinniśmy straszyć, ale czy widzi Pan na horyzoncie 
„włoski scenariusz” w Polsce tej jesieni?

dr Władysław Kosiniak-Kamysz
Chciałbym żeby go nie było. Oczywiście sezon jest niebezpieczny, bo 
mamy zwykłe przeziębienia, mamy grypę, które jest też poważną chorobą, 
i mamy COVID-19. Czyli sto tysięcy osób w normalnym sezonie dziennie 
zgłasza się do lekarza rodzinnego z objawami grypy lub przeziębienia. Do 
tego dochodzą teraz objawy „covidowe”. Jak to odróżnić? Czy testy zostały 
zabezpieczone? Nie tylko na COVID, ale i na grypę, żeby odróżnić jedną 
chorobę od drugiej. Jak zostali przygotowani farmaceuci?

Do dzisiaj w wielu miejscach nie ma szczepionek na grypę. Więc tych 
zaniedbań jest bardzo dużo. Źle to widzę niestety, nikt już nie ma odwagi 
do podejmowania czasem trudnych decyzji. Ja sobie zdaję sprawę, że za-
mknięcie szkół i przejście na zdalne nauczanie jest bardzo trudną decyzją 
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i wielu rodziców by tego nie chciało. Rozmawiam też z tymi rodzicami. 
Ale czy lepiej będzie, kiedy będziemy taką decyzję podejmować nie wtedy, 
gdy mamy cztery tysiące przypadków, ale gdy czterdzieści tysięcy? Tutaj 
zawsze trzeba to zważyć.

prof. Katarzyna Pisarska
Dziękuję bardzo. Panie Generale, słyszeliśmy opinie trzech lekarzy, któ-
rzy zaangażowani są zarówno społecznie, jak i politycznie. Pan Generał 
i ja lekarzami nie jesteśmy, natomiast ma Pan ogromne doświadczenie 
w planowaniu strategicznym, w radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi 
i konfliktowymi. W jaki sposób ta wiedza, którą w Polsce mamy, może 
być wykorzystywana w sytuacji pandemicznej? No i jak Pan ocenia tę 
dzisiejszą sytuację?

gen. prof. Bogusław Pacek
Sytuacja jest złożona. Nie ma żadnej wątpliwości, przynajmniej dla mnie, 
że pandemia w Europie zaskoczyła wszystkich. Nie należy udawać, że 
było inaczej. Niektórzy z nas zaspali bardziej – Polska. Niektórzy obudzili 
się trochę wcześniej. Niektórzy byli na tyle silni i mądrzy, że opracowali 
własne strategie i konsekwentnie je realizują. Nie chcę wskazywać palcem 
konkretnych państw, ale są takie w Europie. To są strategie reagowania na 
sytuację kryzysową, która nie musi wcale trwać kilka miesięcy, a może 
trwać aż kilka lat.

Stan na dzień dzisiejszy. To, co powoduje moje obawy, moją niepew-
ność, mój niepokój, mój lęk także, to jest to, co się dzieje wszędzie w Pol-
sce, ale nie tylko. Czasami moją wściekłość powoduje głupota, zwykła 
głupota, i ta polska, i ta amerykańska, i ludzi zwykłych, i decydentów. 
Dziś bardzo potrzeba dokładnych strategii i wypracowania jasnych, róż-
nych wariantów na wypadek, gdy ta pandemia rzeczywiście będzie trwała 
jeszcze długo. Nie trzeba być dzisiaj wielkim specjalistą od służby zdrowia, 
żeby wiedzieć, że zapełniają się szpitale. To jest problem nie tylko szpitali 
specjalistycznych, które przyjmują osoby zakażone koronawirusem, tyl-
ko w ogóle nastąpiła pewna, jakby to powiedzieć, „zadyszka” w służbie 
zdrowia. Mamy wciąż przecież nowotwory. Profesorowie od nowotworów 
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prorokują większą umieralność. Mówimy ogólnie o całej sytuacji zdrowot-
nej – to jest proszę państwa niemal jak wojna, bo jak ginie milion osób 
na całym świecie, to tyle ginie na wojnach. Jest to sytuacja jak najbardziej 
kryzysowa. W związku z powyższym, co jest potrzebne dzisiaj, jakiego 
typu scenariusze? Pierwszy scenariusz jest taki, że szpitale się zapełnią. 
Co wtedy? Być może w ramach Unii Europejskiej będą przewidywane 
jakieś pomoce medyczne, z tych państw, które miały mniejszy problem 
z koronawirusem. Czy my mamy przygotowane lub czy przygotowujemy 
szpitale polowe?

prof. Katarzyna Pisarska
No właśnie, czy my je przygotowujemy? Być może te szpitale już są?

gen. prof. Bogusław Pacek
Polska ma szpitale polowe, bo szpitale polowe posiada wojsko na wypadek 
wojny dla swoich żołnierzy. To nie są liczby porażające, które dałyby radę 
zabezpieczyć Kraków, Warszawę, Szczecin czy nawet potrzeby średnich 
miast. Czy to można przewidzieć? Ja nie jestem ekspertem od służby zdro-
wia, ale z całą pewnością trzeba mieć różne scenariusze: scenariusz zwią-
zany z infrastrukturą, scenariusz związany z lekami, scenariusz związany 
z tymi maseczkami, w których chodzimy.

Mamy pretensje do społeczeństwa, że nie zakłada masek. No mój Boże! 
Jakież można mieć pretensje do społeczeństwa, skoro jakże niefrasobli-
wie zachowują się liderzy w państwach. Liderzy, którzy ponoszą jakąś 
odpowiedzialność przecież. To jest kwestia bardzo ważna – widać brak 
zrozumienia powagi sytuacji od dołu aż do samej góry. Zobaczmy, ile 
osób się teraz zaraża – w Sejmie, w rządzie, prezydent Stanów Zjedno-
czonych nawet, nie tylko w Polsce. Żeby bronić się na prawdziwej wojnie, 
w cudzysłowie oczywiście, to trzeba mieć przez oczami ofiary tej wojny. 
To wciąż brzmi telewizyjnie. Pan poseł wspomniał o milionie ofiar, ale 
to nic nie mówi, no jak milion ludzi? No ale przecież to jest ogromny, 
straszny dramat.

Zostawmy na boku wszystkie gierki polityczne w Polsce, w Europie, na 
całym świecie. Zdrowie niech będzie najważniejsze, życie ludzkie niech 
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będzie najważniejsze. Nie liczmy na to, że opatrzność nam pomoże, ale 
róbmy sami, co do nas należy.

Kwestia kolejna jest kwestią pewnej konsekwencji postępowania – ja 
sam to przeżywam teraz jako obywatel – takie rozprężenie mentalne, 
a w pierwszym okresie pandemii byłem bardzo zdyscyplinowany, mało 
brakowało, a po mieszkaniu chodziłbym w masce i nie dziwiło mnie, że 
tak musi być. Dzisiaj już sam mam z tym problem, a cóż dopiero ludzie, 
którzy pandemię kontestują. Problem jest nie tylko polski, problem jest 
europejski, właściwie ogólnoświatowy i w tym wszystkim jeszcze musi-
my umieć trochę po chrześcijańsku, a trochę po ludzku pochylać się nad 
słabszymi. My mamy bardzo często usta pełne frazesów, rzucamy hasłami, 
że będzie lepiej, a obok dzieją się dramaty związane z koronawirusem 
i nie tylko. Bo „strzelając” do tłumów, ten koronawirus przy okazji „od-
pryskami” rani ludzi niezwiązanych z pandemią. To jest kwestia pracy, 
to jest kwestia innych chorób, na które ludzie umierają. Potrzebna jest 
solidarność, solidarność polska, solidarność europejska i ogólnoświatowa. 
I potrzebne jest większe zrozumienie dla tego wszystkiego, co czynimy.

prof. Katarzyna Pisarska
Dziękuję, Panie Generale. Wrócimy teraz do tej kwestii solidarności, za-
nim porozmawiamy o przyszłości. Jeszcze bardzo krótkie pytanie, ponie-
waż ta dynamika naszej dyskusji musi troszeczkę przyspieszyć.

Czy jest gdzieś miejsce dla Europy w walce z pandemią? Jeśli jest, to 
jakie ono powinno być i w jaki sposób państwa narodowe odnalazły się 
w tym nowym kontekście? Wiele osób uważa, że ta pandemia wzmacnia 
państwa narodowe kosztem czasami nawet procesów integracji europej-
skiej. Czy Państwo widzą tu miejsce dla Europy? Czy to jednak państwa 
narodowe, koniec końców, bronią zdrowia swoich obywateli, a na pozio-
mie unijnym nie mieliśmy narzędzi i nie mieliśmy woli politycznej, żeby 
zrobić coś razem?

prof. Andrzej Matyja
Europa źle zareagowała na początku pandemii. Kanclerz Angela Merkel, 
a potem pani przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Ley-
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en, przepraszały za tę pierwszą reakcję. Wiele rzeczy od tego momentu 
uległo poprawie, reguły zostały zmienione. Szybciej zaczęto produkować 
respiratory, inne narzędzia i instrumenty przydatne w walce z pandemią.

Najlepszym przykładem solidarności jest fakt, że pacjenci w stanie 
zagrożenia życia byli przewożeni z Włoch, z Francji czy Hiszpanii do 
innych krajów członkowskich. Co jest bardzo istotne to to, że mamy dużą 
solidarność, jeśli chodzi o prace nad szczepionką. Europa działa wspólnie, 
dwadzieścia siedem krajów plus Norwegia, która również uczestniczy 
w tych badaniach. To wszystko może sprawić, że mniejsze i uboższe kraje 
będą miały dostęp do szczepionki. Europa ma już podpisane porozu-
mienie z sześcioma producentami szczepionek. Zakładam, że w ciągu 
najbliższych miesięcy, może jeszcze w tym roku, będzie dopuszczona do 
sprzedaży pierwsza szczepionka, bez jakiegokolwiek ryzyka w dziedzinie 
bezpieczeństwa. Nie, jak w przypadku tego rosyjskiego wynalazku.

Duża część populacji europejskiej już w przyszłym roku będzie mogła 
być zaszczepiona. I to jest przykład działania, który może być wzorem na 
przyszłość. Nie partykularne, narodowe działania. W polityce zdrowotnej 
musimy myśleć i działać bardziej po europejsku, wtedy problemy będzie-
my mogli lepiej rozwiązać.

prof. Katarzyna Pisarska
Bardzo słuszna uwaga dotycząca szczepionek i wspólnych zakupów eu-
ropejskich. Panie Profesorze, czy to jest rozwiązanie i czy tu jest też to 
miejsce, gdzie Europa może w tej drugiej fali przejąć inicjatywę działań?

prof. Andrzej Matyja
To powinien być przede wszystkim trend globalny. Europa tutaj może 
być i powinna wręcz być prekursorem działań, ze względu na tę swoją 
szczególną wrażliwość.

Natomiast jeżeli chodzi o konkrety, to jej rola powinna polegać na 
wymianie informacji, wymianie i wspieraniu badań naukowych, innowa-
cji, wspieraniu systemu ochrony zdrowia. Wiemy, że nasz polski system 
ochrony zdrowia był niewydolny, a pandemia jeszcze bardziej obnażyła 
jego niewydolność. Musimy mieć świadomość, że my w tej chwili zwróci-
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liśmy się wszyscy w stronę walki z epidemią COVID-19. Niestety nie wol-
no nam zapominać o konsekwencjach takiego podejścia dla pozostałych 
chorych, dlatego w walce z epidemią musimy patrzeć na całości systemu.

prof. Katarzyna Pisarska
Panie Pośle, w relacjach państwa narodowe – Europa, gdzie my się znaj-
dujemy?

dr Władysław Kosiniak-Kamysz
COVID wpłynął na integrację europejską. Przyśpieszył ją w niezwykły 
i tak naprawdę w niezauważony sposób. W polskim parlamencie odbędzie 
się jeszcze debata polityczna na temat akceptacji tego, na co się zgodził 
premier Morawiecki. My go będziemy na przykład popierać, ale nie wiem, 
czy on znajdzie poparcie w całym swoim środowisku politycznym, bo ta 
jego deklaracja złożona w imieniu Polski jest w wielu kwestiach zaprze-
czeniem strategii politycznej partii rządzącej.

Ważnym tematem, jest to, co porusza pan profesor Matyja – kwestia in-
nych chorób. To jest ta rzecz, z którą przychodzą do mnie dzisiaj pacjenci 
i na którą się najbardziej skarżą, że mają dość leczenia przez telefon. Nie są 
w stanie już tego wytrzymać. I tu nie chodzi o przypadki, kiedy np. mamy 
rozpoznaną cukrzycę i leczenie jest ustabilizowane – wówczas telemedy-
cyna jest super, bo tylko podajemy w aptece numer recepty i otrzymujemy 
leki. Sytuacja się komplikuje, kiedy pojawia się nowa choroba, niepokojące 
objawy i kiedy trzeba tym już przysłowiowym w Polsce kijem bić w okno 
przychodni, żeby dostać zlecenie na jakieś badanie. To jest już zatrważa-
jące. Gdzieś też zatraciliśmy, myślę, rolę pracowników służby zdrowia. 
Strach dotyka każdego, również tych wykonujących zawody medyczne, ale 
nie może on być większy niż to, do czego jest się powołanym – do leczenia 
osób chorujących na różne choroby, również te niebezpieczne, o tak dużej 
zaraźliwości jak COVID-19.

prof. Katarzyna Pisarska
Dziękujemy, Panie Pośle. Teraz Pan Generał.
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gen. prof. Bogusław Pacek
Oceniam, że Unia Europejska odegrała pozytywną rolę, że zrobiła wiele. 
Na tle innych organizacji, które mogły, ale nie zrobiły za wiele w świe-
cie, należą się słowa uznania i podziękowania dla wielu organów Unii 
i dla wielu osób, które wykazały się mądrością i skutecznością. Państwa 
narodowe czy Unia? Ja nie mam złudzeń. Ta pandemia pokazała lide-
rom państw narodowych, że jesteśmy za słabi w Unii Europejskiej. Polska 
jest średnim krajem, a jest wiele krajów dużo mniejszych, słabszych, by 
poradzić sobie z poważnym zagrożeniem. Europa wciąż jeszcze myśli 
o wojnie, o tej wojnie klasycznej, militarnej, przygotowuje się, opracowu-
je nowe rozwiązania, a tymczasem ludzie umierają wcale nie na wojnie, 
w każdym kraju COVID zbiera swoje żniwo. Z jednej strony mądrością 
liderów powinno być zachowanie tego, co narodowe, tego, czego pragną 
społeczeństwa, a z drugiej strony podjęcie próby opracowania systemu 
reagowania w Europie pozwalającego na ochronę tych słabszych państw, 
którym trudno będzie sobie poradzić indywidualnie. Trzeba myśleć już 
nie tylko o pandemii, ale też o broni chemicznej na wielką skalę, o broni 
radiologicznej. Apeluję, wyjdźmy mentalnie z okopów II wojny światowej. 
Wszyscy powinniśmy wyjść, rozejrzeć się dookoła i wyciągnąć z tego 
wnioski. Szanować to, co niemieckie, francuskie, polskie, ale zbudować 
wspólne zdolności i możliwości, żeby na wypadek poważnych zagrożeń 
można było skutecznie na nie reagować. Nie tylko w Polsce, ale wszędzie, 
w każdym państwie, solidarnie.

prof. Katarzyna Pisarska
I właśnie tu płynnie przejdziemy do mojego ostatniego pytania. Czego 
nauczy nas ta pandemia? Wyobraźmy sobie, że jesteśmy rok, dwa, trzy 
lata od dzisiejszego spotkania. Czy faktycznie zmieni ona, przewartościuje 
sposób, w jaki żyjemy, pracujemy? Czy sprawi, że będziemy może bar-
dziej świadomi nie tylko w sprawach związanych z ochroną zdrowia, ale 
też w kwestii eksploatacji i ochrony środowiska? Czy będziemy bardziej 
solidarni? Jakie są Państwa przewidywania?
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dr Władysław Kosiniak-Kamysz
Zanim nas pandemia czegoś nauczy, obnaży najpierw indolencję decy-
dentów. Obnaży brak wiedzy i brak wiary. Obnaży brak poszanowania 
wiedzy, nauki i mądrości.

Pan generał Pacek ma rację, że brakuje tej normalności w rozmowie. 
Moglibyśmy dzisiaj normalnie ze sobą rozmawiać, ale to chęć zaistnienia 
jednym tweetem jest ważniejsza teraz w polityce niż rozsądne podejmo-
wanie decyzji. Tymczasem gdzie jest dziś Kościół? Kościół powszechny? 
Bo on, moim zdaniem, z roku na rok traci swój powszechny charakter. 
Uważam to za drogę do naprawdę ograniczenia możliwości rozwojowych 
Kościoła i to jest najdelikatniej, jak potrafię, powiedziane. A to jest bar-
dzo niebezpieczne. Nawet przyjmowanie Komunii Świętej – jakie budzi 
emocje dzisiaj. Brakuje mi jasnego stanowiska Kościoła w tej kwestii, żeby 
na tych przyjmujących Komunię na rękę ciągle się źle nie patrzyło w nie-
których parafiach. A tak się niestety dzieje. To musi wynikać ze świado-
mości i wiedzy, a tej wiedzy też Kościół nie przekazuje. Brakuje mi dzisiaj 
jednoznacznego stanowiska episkopatu, hierarchów Kościoła polskiego 
i powszechnego, głosu powtarzanego codziennie, że wiedza jest wartością. 
Wiara jest świętą sprawą i jest naszym darem, ale wiedza jest ogromną 
wartością i Kościół też powinien stanąć w obronie wiedzy i nauki.

prof. Katarzyna Pisarska
Co na to nasz gość z Brukseli? Jak będzie w przyszłości?

dr Peter Liese
Cóż, wymieniłbym tu cztery hasła, odpowiadając. Po pierwsze: słuchać 
nauki, po drugie: określić priorytety, po trzecie: solidarność, i w tym kon-
tekście po czwarte: sprawiedliwość międzypokoleniowa.

Musimy współpracować lepiej na poziomie europejskim. Nie będę 
mnożył przykładów. Europejski Fundusz Odbudowy to ważna i pomocna 
instytucja. Róbmy wspólnie to, co wydawało się jeszcze niedawno niemoż-
liwe. Pan poseł Jan Olbrycht jest także orędownikiem takich rozwiązań.

Również kwestia praworządności musi zostać jeszcze silniej uwypu-
klona. Nie może być tak, że z jednej strony zadłużamy się w wysokości, 
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która historycznie jeszcze nigdy nie była dana, a z drugiej strony dzieje 
się to także kosztem praworządności czy bez uwzględnienia priorytetów 
z niej wynikających. Dlatego, jeśli chodzi o COVID, to słuchajmy nauki.

prof. Katarzyna Pisarska
Czy faktycznie będziemy słuchać tej nauki za trzy, cztery lata, kiedy pan-
demia będzie już tylko wspomnieniem?

prof. Andrzej Matyja
W tej chwili wciąż myślimy kategoriami wojny konwencjonalnej, a naj-
większym naszym wrogiem obecnie jest choroba, w tym COVID-19. Tak, 
Panie Generale, tak, Panie Pośle, rola episkopatu w tym względzie jest 
ogromna. Wszędzie mamy koronasceptyków i musimy z tymi wszystkimi 
uprzedzeniami walczyć.

Jeśli Europa zda ten egzamin pozytywnie, to jestem przekonany, że 
liczba euroentuzjastów zdecydowanie wzrośnie. Do tego potrzebne są 
jednak pewne warunki. Przede wszystkim rzetelna informacja, ale waż-
na, niewiarygodnie ważna jest rola ekspertów medycznych, episkopatu, 
wolnych mediów. Potrzeba też przede wszystkim zaufania społecznego, 
a w Polsce, jak wiemy, jest ono bardzo niskie i jeszcze niestety spada.

prof. Katarzyna Pisarska
Ponieważ mamy tak wybitnego wojskowego jak profesor Pacek, zapy-
tam go jeszcze: Owo doświadczenie pandemiczne pomaga nam również 
w przygotowaniu się do ewentualnej wojny hybrydowej. Doskonale wie-
my, że kwestie związane z użyciem broni biologicznej to nie jest żadne 
science fiction. To się dzieje. W jaki sposób ta pandemia przygotowuje 
nas do takich sytuacji?

gen. prof. Bogusław Pacek
Trudno mówić z całkowitym przekonaniem o jakichś stuprocentowych 
scenariuszach na za rok, dwa, trzy czy pięć lat. Na razie wszystko wygląda 
na to, że pandemia – jak dobra nauczycielka – uczy przede wszystkim tego, 
że historia nigdy niczego nas nie nauczyła.
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Dzisiejsze doświadczenia z pandemii maja odcień szary, żeby nie po-
wiedzieć czarny, jeżeli chodzi o przewidywania co do różnych scenariuszy, 
także wojny hybrydowej. Świat już jest w trakcie konfliktu hybrydowego. 
Wojna hybrydowa – jestem o tym niestety przekonany – będzie się roz-
szerzała i przeradzała w konflikt kroczący.

prof. Katarzyna Pisarska
Dziękujemy, Panie Generale. Od geopolityki przechodzimy już do pytań 
od naszej publiczności. Poproszę tutaj o przeczytanie pytań, które nadcho-
dziły do nas za pomocą Facebooka i YouTube. Może spróbujmy odpowie-
dzieć na dwa pytania. Pierwsze pytanie dotyczy edukacji społecznej oraz 
edukacji w szkołach w kontekście pandemii i zaprzeczania jej istnieniu. 
Co zrobiliśmy i robimy, co powinniśmy robić?

prof. Andrzej Matyja
Rozpocznę od tego, że w okresie epidemii na różnych platformach infor-
matycznych pojawiło się ponad 3,4 mln fałszywych kont, propagujących 
zachowania niezgodne z rozumem. Niestety tutaj obnażyła się słabość 
państwa, takie tweety, takie fake newsy powinny być ścigane z urzędu. 
Powiedziałem już wcześniej, że tutaj ogromną rolę edukacyjną ma do ode-
grania Kościół, nauka, szkoły wyższe, a także szkolnictwo od przedszkoli 
po licea oraz każdy jeden z nas.

prof. Katarzyna Pisarska
Do pana posła Liese są dwa pytania. Pierwsze dotyczy edukacji społecznej 
na poziomie narodowym, ale zapewne też może Pan powiedzieć dużo 
o edukacji w całej Europie. I drugie w kwestii konkretnych programów 
zdrowotnych na poziomie europejskim.

dr Peter Liese
Chcemy postawić na zwalczanie chorób nowotworowych, szczególnie je-
żeli chodzi o choroby nowotworowe u dzieci. Aby efektywnie móc działać 
w tym obszarze i osiągać odpowiednie wyniki, wszyscy musimy ze sobą 
współpracować. Zwłaszcza przy rzadkich chorobach nowotworowych 
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wśród dzieci powinniśmy tych pacjentów szczególnie wspierać. Jestem 
też przekonany, że możemy się od siebie wzajemnie uczyć. Ważne jest, 
aby wynikiem nie były kolejne apele, ale konkretne działania i struktury, 
które pomogą pacjentom.

Jeśli chodzi o edukację, to chciałbym podkreślić, że musimy zwracać 
uwagę na to, by dzieci w okresie pandemii miały w ogóle dostęp do edu-
kacji. Martwi mnie, że jeśli zamkniemy szkoły, to część dzieci zostanie po-
zbawiona wsparcia, szczególnie z rodzin społecznie słabszych, a w swojej 
praktyce mam do czynienia z takimi właśnie rodzinami.

prof. Katarzyna Pisarska
I tę wiarę i nadzieję mam nadzieję będziemy w sobie budować. Panie Ge-
nerale, ostatnie dwie minuty. Jakie przesłanie dzisiaj dla naszej widowni, 
dla nas samych?

gen. prof. Bogusław Pacek
Po pierwsze, ratować ludzi, ratować życie ludzkie, zdrowie ludzkie, bo to 
jest rzecz najważniejsza. Po drugie, ratować jednak gospodarkę, ponieważ 
problemy gospodarcze niestety są i nie ma co zaklinać rzeczywistości, 
trzeba je traktować poważnie. Wreszcie pomóc służbie zdrowia. To teraz 
powinno być priorytetem, gdyż służba zdrowia przeżywa bardzo trudny 
czas. Za kilka tygodni, być może miesięcy ta służba zdrowia może zapaść 
na niewydolność systemową. Wszyscy, jak jeden mąż, musimy pokazać 
nasze ludzkie oblicze – prezydent i premier, i szary człowiek na wsi czy 
w małym mieście.

prof. Katarzyna Pisarska
Dziękuję serdecznie. Tymi słowami kończymy debatę. Dziękuję Państwu 
za uczestnictwo.
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ks. Kazimierz Sowa
Bardzo serdecznie wszystkich witam na tej sesji, na dyskusji, która w pew-
nym sensie zamyka naszą tegoroczną konferencję, a jednocześnie jest 
naszym skromnym gestem upamiętniającym setną rocznicę urodzin Jana 
Pawła II.

Kiedy mówimy o Europie i o jej tożsamości, o integracji europejskiej 
i o zmianach, które nastąpiły zwłaszcza w ostatnich dekadach, nie możemy 
tego procesu obserwować bez udziału i bez wpływu, jaki miał na niego Jan 
Paweł II. Kiedy papież przybył w 1978 roku do Watykanu, stał się niemal 
z automatu pierwszym Polakiem we wspólnocie europejskiej – tak można 
żartobliwie powiedzieć. Wiemy, jak wielką rolę odegrał w transformacji, 
jaka zaszła w wymiarze tożsamościowym, kulturowym, a także w wymia-
rze politycznym. Chciałbym żebyśmy w czasie tej dyskusji spróbowali 
zastanowić się nad owymi krokami milowymi i drogowskazami, które 
zostawił nam Jan Paweł II, jeśli chodzi o myślenie o Europie.

Zacznę od pani Valentiny Alazraki, która niestety nie może się dziś 
z nami połączyć nawet online, bowiem zatrzymują ją pewne obowiązki 
dziennikarskie w Watykanie, w Rzymie. Przygotowała i nagrała więc swoje 
przesłanie wcześniej. Pani Valentina Alazraki nie jest w tej debacie osobą 
przypadkową. Początek jej dziennikarskiej kariery związany jest właśnie 
z rokiem 1978. Wówczas przyjechała do Rzymu, jeszcze za pontyfika-
tu Pawła VI i od tego czasu jest stałą korespondentką różnych mediów 
meksykańskich. Kiedy rozmawiałem z nią przed naszą konferencją, po-
prosiłem, żeby podzieliła się refleksją nad pontyfikatem papieża obser-
wowanym przez przede wszystkim kobietę, chrześcijankę, dziennikarkę, 
która przybyła do Rzymu z innego kręgu kulturowego i patrzyła na to, co 
się działo wówczas w Europie właśnie przez pryzmat pontyfikatu papieża 
Polaka. Myślę, że jest to ciekawe świadectwo.

Valentina Alazraki
Cieszę się, że mogę wziąć udział w tym spotkaniu, chociaż z powodu pracy 
i pandemii jestem daleko. Poproszono mnie żebym opowiedziała o Ojcu 
Świętym z punktu widzenia kobiety z Ameryki Łacińskiej, dziennikarki.
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Moje doświadczenie związane z osobą Jana Pawła II, od pierwszego 
do ostatniego dnia jego pontyfikatu, było czymś niepowtarzalnym i nie-
zapomnianym. Wraz z kolegami śledziłam poczynania tego wielkiego 
człowieka, który poprzez swoje podróże po świecie kształtował historię. 
Byliśmy świadkami tej historii. Jestem Meksykanką i cieszę się, że Jan 
Paweł II chciał rozpocząć pontyfikat właśnie od podróży do Meksyku, do 
mojego kraju. Dzięki temu doświadczeniu, o czym zresztą później kilka-
krotnie mi mówił, zrozumiał, jakim chce być papieżem. Otóż chciał być 
papieżem wędrującym. Rozumiał, że miliony katolików, miliony wierzą-
cych na całym świecie nigdy nie będą mogły przyjechać do Watykanu. Jego 
przybycie do Meksyku to była miłość od pierwszego wejrzenia. Zarówno 
papieża wobec mieszkańców Meksyku, jak i Meksykanów w stosunku do 
Ojca Świętego. Ta miłość żyje nadal. Dla nas, dla Meksyku, dla Ameryki 
Łacińskiej, Jan Paweł II jest „naszym papieżem”. Jest papieżem meksykań-
skim, południowoamerykańskim, w szerokim tego słowa znaczeniu. Ame-
ryka Łacińska jest kontynentem, który Jan Paweł II przemierzył wzdłuż 
i wszerz. Niektóre miejsca po kilka razy. To kontynent nadziei, gdyż ponad 
połowa katolików z całego świata żyje właśnie na tym kontynencie. Papież 
głęboko rozumiał ten kontynent. Rozumiał duchową głębię jego wiary. 
Był to z pewnością jeden z powodów, dla których został tak umiłowany 
i nadal jest tak kochany na naszym kontynencie. Wymieniał uścisk dłoni 
z dyktatorami zarówno z prawicy, jak i lewicy, ale spotykał się również 
z wieloma opozycjonistami.

Meksyk odegrał jeszcze jedną ważną rolę. Wizyta w Meksyku otwo-
rzyła mu niejako drzwi do podróży do Polski. Otóż Meksyk, mimo że był 
państwem laickim, raczej niechętnym Kościołowi rzymskokatolickiemu 
i nie utrzymywał stosunków dyplomatycznych z Watykanem, to jednak 
wystosował zaproszenie do papieża, jako gościa konferencji biskupów 
latynoamerykańskich. Ten fakt sprawił, że władze polskie, które nie miały 
ochoty zapraszać Jana Pawła II do złożenia wizyty w ojczyźnie, przypusz-
czały bowiem, czym to się może skończyć, zmuszone zostały również go 
zaprosić. Dobrze pamiętam plac Zwycięstwa w Warszawie wypełniony 
tłumem ludzi. Czułam w tamtej chwili, że coś się zmienia. Dziesięć lat póź-
niej, kiedy zobaczyłam jak upada mur berliński, zrozumiałam że tamtego 
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czerwcowego dnia 1979 roku w Polsce patrzyliśmy, jak kruszy się pierwszy 
kamień z tego muru.

Wszystkie papieskie podróże miały jeden cel. Było nim z jednej stro-
ny umocnienie lokalnego Kościoła z drugiej zaś inicjowanie i wspoma-
ganie na różne sposoby demokratycznych procesów. Bez wątpienia na 
naszym kontynencie papieżowi udało się zburzyć niejeden mur, a przede 
wszystkim pomóc nam w zrozumieniu, na czym polega społeczna nauka 
Kościoła.

Ostatnim krajem, który Ojciec Święty odwiedził w Ameryce Łaciń-
skiej, była Kuba. Jej przywódcy chcieli uniknąć wizyty Jana Pawła II lub 
wykorzystać ją we własnym celu propagandowym. Prawdopodobnie oba-
wiali się scenariusza podobnego do tego, jaki miał miejsce w Polsce. Takie-
go skutku nie było, ale z pewnością była to historyczna podróż. Mogliśmy 
zobaczyć Fidela Castro siedzącego w pierwszym rzędzie z Gabrielem Gar-
cią Márquezem podczas papieskiej Mszy św. na głównym placu Hawany. 
To są naprawdę niezapomniane obrazy. Podobnie jak niezapomniane są 
słowa mówiące o tym, żeby świat otworzył się na Kubę, zaś Kuba na świat. 
Ta podróż znacząco przyczyniła się także do poprawy sytuacji Kościoła 
katolickiego na wyspie.

Poproszono mnie, abym opowiedziała o papieżu, przedstawiając punkt 
widzenia kobiety. Jako kobieta powiem, że było to doświadczenie bardzo 
ważne i piękne. Kiedy zaczął się pontyfikat Jana Pawła II, miałam dwa-
dzieścia trzy lata, i tym, co mnie w nim najbardziej uderzyło, była przej-
rzystość jego spojrzenia, kiedy patrzył na kobiety. Widać było jego miłość 
do kobiet, jako istot ludzkich. Kiedy papież patrzył na kobiety, to było 
tak, jakby patrzył na kwiat, na świt lub zachód słońca. Widoczne było to 
na przykład w czasie podróży do Afryki, kiedy w momencie ofiarowania 
darów podchodziły młode dziewczyny, półnagie, jak to jest w zwyczaju 
w krajach afrykańskich, odziane tylko w spódniczki ze słomy. My z jego 
otoczenia czuliśmy się zmieszani, zażenowani, on zaś spoglądał na nie 
jak na piękne kwiaty. To świadczyło o jego wewnętrznej czystości. Było 
uderzające. Bardzo to ceniłam. Tak jak doceniam list do kobiet i to wszyst-
ko, co mówił o naszej godności, o naszej roli jako matek, jako członkiń 
społeczności. Jan Paweł II był – w pewnym sensie – papieżem feministą. 
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W ekipie towarzyszących mu dziennikarzy były w tamtym czasie tylko 
dwie kobiety. On zawsze nas wyróżniał, traktował z godnością i okazywał 
nam wielki szacunek.

Kończąc, pragnęłabym jeszcze dodać, że tym, co mnie najbardziej 
wzruszyło, była możliwość towarzyszenia Ojcu Świętemu w drodze krzy-
żowej w ostatnich latach jego życia. To pozwalało zrozumieć, że cała wiel-
ka siła papieża nie polegała na jego zewnętrznej charyzmie, na cechach 
zewnętrznych, na urodzie, młodości, uśmiechu, lecz na tym, co było we 
wnętrzu. A wewnątrz była wiara. Był opoką robiącą ogromne wrażenie. 
Starzejąc się zaś, pozwalał nam dzień po dniu widzieć te wszystkie nara-
stające stopniowo ograniczenia fizyczne, cierpienie. Doświadczaliśmy tego 
zwłaszcza w trakcie oficjalnych podróży. Widzieliśmy, jaką cenę płacił, 
aby móc nadal przebywać blisko ludzi. To było naprawdę coś niezwykłe-
go i niezapomnianego, to była lekcja niesienia krzyża aż do końca. Jego 
osobowość przywracała godność ludziom cierpiącym, których często nasz 
świat uważa za nieprzydatnych dla społeczeństwa. Dziękuję bardzo za za-
proszenie mnie i za to, że wspominacie Jana Pawła II w tę ważną rocznicę.

ks. Kazimierz Sowa
Czasem zwyczajnie, po prostu zapominamy, że misja papieża nie ogra-
niczała się ani do jego ojczyzny, ani do jego kontynentu, ale była bardzo 
powszechna, bardzo szeroka. O tym przypomniała nam redaktor Alazraki.

O oddziaływaniu myśli papieskiej będziemy mówili teraz. Na samym 
początku chciałbym zapytać Hansa-Gerta Pötteringa, który wczoraj już 
tutaj mówił o roli, jaką papież odegrał w kontekście europejskich prze-
mian społecznych i politycznych – oni wszyscy, mówię o chrześcijanach 
niemieckich, doskonale sobie zdawali sprawę, że mogło do nich dojść 
także dlatego, że papieżem był wtedy Polak, a jego odziaływanie było 
bardzo mocne. Panie Przewodniczący, był Pan wtedy politykiem, patrzył 
Pan na papieża nie tylko jako głowę Kościoła, ale jako pewnego rodzaju 
motor przemian, które następowały w Europie. Chciałbym Pana zapytać, 
jaki jest bilans wpływu Jana Pawła II na zmianę myślenia o Europie wśród 
europejskich polityków?
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dr Hans-Gert Pöttering
To, czego wysłuchaliśmy, zrobiło na mnie olbrzymie wrażenie. Jako ka-
tolicy wierzymy, że podczas każdego konklawe obecny jest Duch Święty.

W przypadku wyboru Karola Wojtyły Duch Święty był obecny w spo-
sób szczególny. Taki człowiek pochodzący z Polski, wybrany na papieża 
jesienią 1978 roku, był w tamtych czasach czymś niewyobrażalnym. Ka-
rol Wojtyła okazał się charyzmatycznym człowiekiem o ogromnej we-
wnętrznej czystości i ogromnym oddziaływaniu. Był właściwą osobą na 
właściwym miejscu i we właściwym czasie. Był patriotą, był Polakiem, był 
Europejczykiem i to świadomym Europejczykiem. Był polskim patriotą, 
a równocześnie był patriotą europejskim. Jako papież miał ogląd całego 
świata. Gdyby nie miał tej siły oddziaływania na ludzi, to nie byłoby tych 
wszystkich przemian.

Wolności i integralności Niemiec, mojej ojczyzny, nie byłoby bez „Soli-
darności”. Pokazuje to, jak silnie jesteśmy związani z naszymi wartościami. 
Dotyczy to Polaków, Niemców, wszystkich Europejczyków, dlatego też 
żaden naród nie powinien się żegnać z tą wspólnotą europejską i kierować 
myśli w kierunku nacjonalistycznym. Jako Włosi, Francuzi, Czesi, Polacy 
czy Niemcy – jesteśmy Europejczykami, ale we wspólnocie.

ks. Kazimierz Sowa
Chciałbym jeszcze zapytać o jedno. Gdy Europa była jeszcze podzielona, 
Pan wtedy był już aktywnym politykiem, czy mieliście wówczas wrażenie, 
że pontyfikat Jana Pawła II to zupełnie nowa wizja dla Europy – w wy-
miarze społecznym i politycznym – czy to tylko pojawienie się kogoś zza 
żelaznej kurtyny?

dr Hans-Gert Pöttering
W momencie wyboru, w październiku 1978 roku, nie było to jeszcze za-
uważalne, choć fakt, że Polak został wybrany na papieża, był już symbolem 
samym w sobie. To było coś nadzwyczajnego, ale że ten pontyfikat dopro-
wadzi do takich rewolucyjnych zmian w Europie, tego jeszcze wówczas nie 
przeczuwaliśmy. Stawało się to coraz bardziej widoczne dopiero w trak-
cie pontyfikatu, dzięki pielgrzymkom papieża, które przyciągały miliony 
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wiernych, i widzieliśmy, że chyba nigdy w historii nie było kogoś takiego, 
kto na zasadzie dobrowolności był w stanie gromadzić takie rzesze ludzi, 
po to aby słuchały słów, które do nich kierował.

ks. Kazimierz Sowa
Przeniesiemy się teraz na Słowację. Połączy się z nami online ksiądz 
prof. Miloš Lichner, jezuita, przewodniczący Europejskiego Stowarzysze-
nia Teologów Katolickich.

Ksiądz Lichner nie mógł przybyć do Krakowa ze względu na ograni-
czenia epidemiczne wynikające ze stanu wyjątkowego obowiązującego na 
Słowacji. Księże Profesorze, chcę zapytać o aktualność teorii „dwóch płuc” 
Europy, którą papież Wojtyła rozwijał w czasie swoich podróży apostol-
skich. Słyszeliśmy to podczas pierwszej pielgrzymki do Czechosłowacji, 
kiedy podkreślał cyrylo-metodiańską tradycję tej części Europy. Potem 
nastąpił okres integracji politycznej między krajami „starej” i „nowej” 
Europy, czyli poszerzenie Unii. Wydaje mi się, że ta koncepcja przestała 
być przez nas potem dostrzegana. Czy dzisiaj jest ona dalej jakimś gene-
ratorem myślenia o wspólnym domu europejskim, o wspólnej tożsamości, 
o wspólnym doświadczeniu?

ks. prof. Miloš Lichner SJ
Pozdrawiam wszystkich z Bratysławy. Bardzo dziękuję za to, że mogę być 
z Państwem. Pytanie jest niezwykle złożone, przyznaję. Kiedy myślę o te-
macie konferencji, to myślę również o tych kwestiach, które zostały tutaj 
przywołane przez moderatora.

To, czego doświadczamy dzisiaj, w dużej mierze jest podobne do wy-
zwań, które stały przed ojcami Kościoła. Przywołać chcę wydarzenia 
z czasów na przykład Grzegorza Wielkiego i epidemii, które w tamtym 
okresie były trudnym doświadczeniem dla mieszkańców Europy. Sam 
jako przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Teologów Katolickich 
na co dzień zajmuję się tematyką relacji między wschodnim i zachodnim 
chrześcijaństwem, w tym współpracą i związkami intelektualnymi tradycji 
chrześcijaństwa wschodniego i zachodniego. To, co nas łączy, jest bardzo 
silne. W mojej opinii jest to także bardzo ważne szczególnie dla teraźniej-
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szości Europy Wschodniej. Wiemy, że dla Ojca Świętego Jana Pawła II 
te tradycje były niezwykle istotne od samego początku jego pontyfikatu, 
a sądzę, że również wcześniej. Te idee znaleźć można m.in. u wspomnia-
nego Grzegorza Wielkiego, jak i u innych myślicieli chrześcijańskiej sta-
rożytności oraz ojców i doktorów Kościoła. Wynikają one bezpośrednio 
z nauczania Kościoła na przestrzeni wcześniejszych stuleci. Widzę aktu-
alność tej myśli również obecnie u Ojca Świętego Franciszka, który cały 
czas podkreśla potrzebę tej bliskości i współpracy wszystkich chrześcijan.

Widzimy również różnicę akcentów w myśleniu Jana Pawła, Benedykta 
XVI i Franciszka. Naturalnie sama Europa jest postrzegana na różne spo-
soby na przestrzeni dziesięcioleci. Jan Paweł II zwraca uwagę na tę wspól-
ną Europę, na fundamenty europejskie. Pisząc o Europie, o granicach 
Europy – jest optymistą, mówi o tym, iż głównym źródłem dla Europy 
jest chrześcijaństwo, że tak daleko sięga Europa, jak daleko sięga szacunek 
dla słów Pisma Świętego. To wielokrotnie podkreślał i takie podejście było 
bardzo charakterystyczne dla papieża Wojtyły. Kard. Josef Ratzinger, póź-
niejszy Benedykt XVI, jest w swoich pismach mniej optymistyczny, wręcz 
wskazuje na zanikanie wspólnego ducha europejskiego.

Wracając do pytania o „dwa płuca” Europy warto podkreślać te dwa 
wymiary, odnosząc je do świata dzisiejszego, akcentując potrzebę wzajem-
nego zbliżenia i korzystania ze źródeł wschodnich i zachodnich.

ks. Kazimierz Sowa
Skoro mówimy o doświadczeniu europejskim, to nasz wczorajszy laureat 
nagrody „In veritate” prof. Rocco Buttiglione, który jest nie tylko wy-
bitnym filozofem, politologiem, ale także bardzo czynnym, aktywnym 
uczestnikiem życia publicznego, będzie miał zapewne do zakomunikowa-
nia swoją opinię opartą na sporym doświadczeniu kulturowej tożsamości 
Europy, która jeszcze wczoraj oczywista, ceniona i niepowtarzalna, dzisiaj 
uznawana bywa za coś, co wielu grupom politycznym, społecznym, ale 
także i nowym grupom religijnym w Europie, zwyczajnie przeszkadza. 
Profesorze, czy w takim razie my mamy być tymi, którzy na szańcach 
będą bronić tej europejskiej tożsamości kulturowej, czy też może po pro-
stu trzeba uznać, że zmienia się rzeczywistość, i wchodzić z tymi, którzy 
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przychodzą ze swoimi nowymi ideami, w jakiś rodzaj dialogu. Jak Pan 
Profesor tę nową złożoność widzi?

prof. Rocco Buttiglione
To olbrzymi dylemat. Trzeba sobie zadać pytanie, co było intencją, jaki był 
zamiar papieża Jana Pawła II. Żeby to w sposób jasny zrozumieć, zacytuję 
obecnego papieża. Franciszek powiedział, że nie powinniśmy martwić się 
o to, by obsadzać przestrzenie, tylko starać się tworzyć i wprawiać w ruch 
pewne procesy.

Europa jest chrześcijańska i powinniśmy bronić chrześcijańskiego cha-
raktery Europy przed wrogami. Czy zatem mamy zajmować przestrzenie, 
po to żeby je chronić na przykład przed napływem uchodźców albo przed 
atakami innych kultur choćby? Tak sformułowane pytanie to podstęp. To 
nie było częścią mentalności papieża Jana Pawła II. Jemu zależało na tym, 
aby rozpoczynać procesy i dokładnie tak się stało choćby w Polsce, ale też 
w Europie i na świecie. Jak można rozpocząć proces? Zdaniem papieża 
trzeba wyjść od Boga. Gdy Bóg objawił prawdę o sobie, to Jezus Chrystus 
tak naprawdę objawił prawdę o człowieku. Czym jest ta prawda? Ta praw-
da jest taka, że człowiek jest osobą. Osoba jest istotą, która jest w stanie 
przyjąć drugą osobę do siebie, tak aby dwie osoby stały się jednością. A za-
tem każda osoba jest indywiduum. Ma prawo do wolności, ale jest także 
stworzona do działania we wspólnocie, do trwania we wspólnocie. Karol 
Wojtyła pisał o osobie ludzkiej jako o indywiduum i jako o wspólnocie. 
Oznacza to, że nie mogę powiedzieć, kim jestem, nie mogę sobie uświa-
domić swojej tożsamości, jeżeli nie wyjdę od tego, by uwzględnić w tym 
postrzeganiu żonę, dzieci, wspólnoty mojego miasta, inne wspólnoty, a na-
wet moją partię polityczną. Tożsamość jest także przynależnością, a zatem 
z jednej strony indywidualność, ale też przynależność. Dlatego Jan Paweł 
II tak silnie opowiadał się za prawami rodziny, bo w rodzinie uczymy się 
wspólnoty. Podkreślał wymiar wspólnotowy duszy człowieka. Mówił także 
o narodzie jako wspólnocie i o wspólnocie świata pracy.

Kiedy papież pielgrzymował do Polski, miał przesłanie zarazem nie-
polityczne, jak i dogłębnie polityczne. Mówił do rodaków, że są nie tylko 
osobnymi jednostkami, ale że są wspólnotą i muszą mieć odwagę, by 
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wziąć na siebie odpowiedzialność bycia narodem oraz odpowiedzialność 
za przyszłość tego narodu. Zapytał, czy są do tego zdolni.

Bycie osobą to jest coś, co dotyczy nie tylko chrześcijan. To jest coś na-
turalnego dla wszystkich ludzi, ale ludzie często zapominają o tym wymia-
rze wspólnotowym człowieka. I zadaniem Kościoła jest to uzmysławiać.

ks. Kazimierz Sowa
Słyszymy o personalizmie Karola Wojtyły, o skupieniu się na człowieku, 
na rodzinie, na pracy. Ale jednym z kluczowych tematów, do których Jan 
Paweł II przykładał bardzo dużą wagę, była kultura.

prof. Rocco Buttiglione
Otóż to. Ale może skupmy się jeszcze na jego pierwszej pielgrzymce do 
Polski i na czasie poprzedzającym ją. Pierwszy raz byłem w Polsce czter-
dzieści pięć lat temu. Przypominam sobie tę Polskę. Uderzyło mnie wte-
dy to, że brakowało zaufania do drugiego człowieka. Wielu mi mówiło: 
„nie, z tym nie rozmawiaj”, „to są agenci, to są podejrzani ludzie”, „oni 
mogą być ludźmi SB”, itp. Oczywiście to nie musieli być żadni agenci ani 
konfidenci, ale rzeczywiście stosunkowo wiele takich osób było. I nagle 
pojawił się ktoś taki jak Karol Wojtyła, najpierw arcybiskup w Krakowie, 
a w końcu papież. Przemawia na placu Zwycięstwa w Warszawie i nagle 
ludzie odzyskują ufność. On zaskarbia sobie zaufanie. Ufają jemu i wobec 
siebie nawzajem zaczynają odczuwać zaufanie. Słowo stworzyło wspólno-
tę. Przyjaciel, ksiądz Józef, który mi wówczas towarzyszył, powiedział do 
mnie: „Słuchaj Rocco, nic już nie będzie takie jak przedtem, nie wiem co, 
ale coś się tu dalej musi stać”. No i za rok rozpoczęła się ogromna przygoda 
„Solidarności”. Słowo stworzyło wspólnotę. Słowo stworzyło zaufanie.

On zadał pytanie. Tysiąc lat temu nastąpił chrzest Polski. Polska była 
jak niemowlę, które się chrzci, a teraz powinno nastąpić bierzmowanie 
tego narodu. Czy jesteście gotowi to bierzmowanie przyjąć? W sensie poli-
tycznym, nie sakramentalnym. Czy jesteście narodem dojrzałym w sensie 
kulturowym? Wspólnota oznacza także kulturę.

Istnieje tylko jedna prawda o człowieku. Głównym mankamentem teo-
logii katolickiej w ostatnim stuleciu było to, że nie chciała tego zrozumieć. 
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Mówi się o metafizyce, z tego się wyprowadza to, co ludzie powinni robić. 
Ale cała ontologia człowieka polega raczej na tym, żeby doświadczeniu, 
które mam z rodziną, z miłością do żony, dzieci, doświadczeniu wspólno-
ty, nadać impuls w stronę kultury – żeby odnaleźć się w kulturze mojego 
narodu. To jest często trudne. To czasem przysparza wręcz cierpienia. 
W Polsce macie – a powiem wręcz: mamy, bo Polska jest mi równie bliska 
– kulturę szczególnie nacechowaną cierpieniem.

Jeszcze słowo o Ameryce Łacińskiej i teologii wyzwolenia. Często prze-
ciwstawia się Jana Pawła II latynoamerykańskim teologom wyzwolenia. 
Nie jest jednak prawdą, że Jan Paweł II potępiał teologię wyzwolenia w ca-
łości. To jest błędna ocena. On podważał część jej tez, a to co innego. Kiedy 
pojechał do Puebli, powiedział, że Ameryka Łacińska potrzebuje wyzwo-
lenia, że powinna dysponować własną teologią, która pomoże zrozumieć 
wiarę przez pryzmat tamtejszej kultury, ale że marksizm nie może być 
instrumentem tej kultury, bo marksizm nie rozumie człowieka, jako osoby 
zakotwiczonej w kulturze. Kardynał Ratzinger potem to troszkę wyostrzył, 
kiedy w imieniu Kongregacji Nauki Wiary wydawał pierwsze opinie na 
temat teologii wyzwolenia. I tak to przylgnęło już do tego całego pontyfi-
katu. Ja jednak dokładnie to pamiętam. Wróciłem wtedy na uniwersytet, 
a Jan Paweł II zaprosił mnie na obiad lub kolację. Chciał zorientować się, 
co ja o tym wszystkim myślę. Pytał: „Co o tym sądzisz? A co o tamtym?”. 
Zadał mi też pytanie o Gustava Gutiérreza, pytał, czy to jest dobry kapłan, 
jak odprawia Mszę Świętą, czy ludzie słuchają go podczas nabożeństwa, 
Różańca. Ja mówię „Tak, Ojcze Święty, oczywiście”. „No to nie ma co go 
potępiać, tylko trzeba z nim rozmawiać” – odpowiedział papież. I wysłał 
kard. Ratzingera, żeby z Gustavem Gutiérrezem rozmawiał. Koniec koń-
ców wyszła z tego trochę inna teologia wyzwolenia. A kim był człowiek, 
który te wszystkie sprawy południowoamerykańskie prowadził? To niejaki 
Jorge Bergoglio.

Teologia wyzwolenia to jest taka teologia kultury, w której chodziło 
o spojrzenie na Amerykę Łacińską przez pryzmat biedoty, tych biednych 
ludzi, którzy są tam tak mocno wierzący. Dziś powiedzielibyśmy – przez 
pryzmat wykluczonych. Jeśli wiara staje się ludzkim doświadczeniem, jeśli 
staje się doświadczeniem wspólnoty, to jest to siła, która zmienia historię.
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ks. Kazimierz Sowa
Wydaje mi się, że wielu teologów i bardzo aktywnych chrześcijan w Ame-
ryce Południowej nie do końca rozumiało krytycyzm wobec teologii wy-
zwolenia. Słyszałem wiele razy taki argument, że polski papież popiera 
teologię wyzwolenia w Polsce, w Europie, ponieważ ona wychodzi z prze-
słania odrzucenia ideologii marksistowskiej i komunizmu, a jest przeciw-
ny teologii wyzwolenia, która wychodzi właśnie z troski o biednych i która 
odwołuje się do lewicowych postulatów społecznych.

prof. Rocco Buttiglione
Ależ to kompletne pomylenie pojęć. Kiedy Gutiérrez przyjął propozycję 
dialogu, zmodyfikował swoje koncepcje teologiczne i metodologię teologii 
wyzwolenia. Jego klasyczna publikacja „Teologia wyzwolenia” była nota-
bene początkiem całego ruchu i całej dyskusji.

ks. Kazimierz Sowa
Chciałbym prosić księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia o pewnego ro-
dzaju refleksję dotyczącą naszego, polskiego, rachunku sumienia na te-
mat dziedzictwa Jana Pawła II, na temat recepcji tego dziedzictwa dzisiaj 
w Polsce. A skoro już jesteśmy przy tym papieskim dziedzictwie, które 
inspirowało wiele ludów, wiele narodów Europy i świata, to myślę, że naj-
pierw zrobimy ukłon w stronę Białorusi. Jest z nami pani Volha Kavalkova, 
która jest przedstawicielką młodego pokolenia polityków europejskich, 
a także tych środowisk, które w ostatnim czasie zaskoczyły Europę swoją 
postawą, postawą, w której każdy z nas dopatruje się głębokiej chrześcijań-
skiej inspiracji, chociaż z drugiej strony postulatów wynikających z chrze-
ścijańskiego zaangażowania w życie społeczne może jeszcze wyraźnie na 
Białorusi nie widzimy.

Chciałbym Panią zapytać, stawiając banalne pytanie: Jakie jest wasze 
marzenie, jakie jest wasze myślenie o Europie dzisiaj?

Volha Kavalkova
Bardzo dziękuję za możliwość udziału w konferencji. Dla nas jest bardzo 
ważna solidarność, o której bardzo dużo słyszymy. Wasza solidarność. 
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Jeżeli mówimy o granicach, o wyborach, to w chwili obecnej na Białorusi 
nie chodzi o wybór kursu politycznego. W chwili obecnej naród białoruski 
łączy się w jednym celu – w walce o prawo do wyboru władzy, o to prawo, 
które w Unii Europejskiej mają wszyscy. To jest bardzo ważna cecha tej 
kampanii, kiedy widać, że naród białoruski jest monolityczny, kiedy ob-
serwujemy zjednoczenie społeczeństwa białoruskiego i solidarność, nawet 
w tej sytuacji pandemicznej. Władza pokazała, że nie jest w stanie walczyć 
z tym problemem. A naród białoruski zjednoczył się i był to pierwszy etap 
kształtowania społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi. Ludzie zbierali 
środki, maski, pomagali lekarzom, zapewniali im mieszkanie. Państwo nie 
robiło pod tym względem nic. I to był taki pierwszy moment kryzysowy 
w tym roku. Wybory to ciąg dalszy tego procesu. W ciągu dwudziestu sze-
ściu lat Łukaszenka zrobił na Białorusi wszystko, abyśmy nie brali udziału 
w podejmowaniu decyzji, abyśmy przestali wierzyć, że możemy coś zmie-
nić, żebyśmy nie chcieli uczestniczyć w tych procesach. Ale w tym roku 
każdy z nas uwierzył, że może mieć wpływ na losy państwa i dzięki tej 
wierze udało się osiągnąć zwycięstwo. To, za co walczy w chwili obecnej 
naród białoruski, to kraj, w jakim ja chciałabym osobiście mieszkać, kraj, 
w którym są przestrzegane ustawy i prawo, kraj, w którym pracują nieza-
leżne sądy. Nieważne, czy jesteś prezydentem, zwykłym pracownikiem, 
czy biznesmenem – w obliczu prawa w każdym przypadku jesteś równy, 
niezależnie od zajmowanego stanowiska.

W ciągu dwóch ostatnich miesięcy protesty pokojowe sprawiają, że 
ludzie wychodzą na ulice. I nie chodzi o to, kiedy zwyciężymy, bo my już 
zwyciężyliśmy, ponieważ ten proces budzenia się narodu białoruskiego 
jest już nieodwracalny. Nie da się ludzi wolnych wepchnąć z powrotem 
w stan zniewolenia. Łukaszence to się nie uda. On nie ma zaufania spo-
łecznego, nie ma wsparcia, motorem jego działania jest wyłącznie strach. 
Odejście Łukaszenki i nasze marzenie o drugiej Białorusi to jest tylko 
kwestia czasu. System pękł, ale jeszcze się nie rozpadł. Wspieramy ten 
proces, aby ten stary układ zlikwidować oraz żeby zbudować nowy system 
w oparciu o człowieka i o władzę, która w interesie tego człowieka będzie 
działać i mu służyć. To jest moje marzenie o Białorusi.
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ks. Kazimierz Sowa
Jeszcze jedno pytanie, bo to wasze doświadczenie jest wyjątkowe. Jesteśmy 
pod wrażeniem takiej „siły bezsilnych”, żeby zacytować Václava Havla. Jak 
zauważamy, demonstruje bardzo dużo kobiet. Może te protesty przypomi-
nają starszym uczestnikom tej debaty te przemiany, które miały miejsce 
w latach osiemdziesiątych w Polsce. Wtedy czekaliśmy na taki głos, który 
wzmocniłby nasze siły, który tchnąłby w nas trochę optymizmu. Tym 
głosem był wtedy głos polskiego papieża. A na jaki głos wy czekacie dzisiaj 
z Europy?

Volha Kavalkova
Zaraz po wyborach te głosy były bardzo słabe, ale w chwili obecnej stano-
wisko Unii Europejskiej jest bardzo wyraźne. Jest to wyraźny kurs w kie-
runku nieuznania Łukaszenki za prezydenta Białorusi. Dla społeczeństwa 
białoruskiego i dla społeczności międzynarodowej oczywiste jest to, że 
naród białoruski nie dokonał takiego wyboru.

Drugie działanie istotne dla naszego protestu to pomoc osobom re-
presjonowanym. Obecnie rząd polski tworzy system wsparcia dla róż-
nych środowisk opozycyjnych, a także dla zwykłych ludzi, dla studentów 
wyrzuconych z białoruski uczelni, dla których wprowadza ułatwienia, by 
mogli skończyć studia w Polsce. W ten sposób pomagacie Białorusinom, 
zwłaszcza osobom prześladowanym za stosunek do władzy.

Są też trzy instrumenty pomocy z różnych stron, które dają wspólny 
skutek: jest to nacisk międzynarodowy, nacisk od wewnątrz, ze strony 
społeczeństwa białoruskiego, oraz trzeci instrument – naciski gospodar-
cze, mam na myśli sankcje, które Unia już zastosowała, niefinansowanie 
organizacji popierających władzę Alaksandra Łukaszenki. Czujemy to 
wasze wsparcie. Moi koledzy opozycjoniści przebywają teraz w areszcie, 
a moje zadanie polega na tym, aby mówić o nich w Europie i by zrobić 
wszystko, co możliwe, żeby jak najszybciej ten areszt opuścili.

ks. Kazimierz Sowa
Bardzo dziękuję. Księże Arcybiskupie, wracamy do tematu, do osoby pa-
pieża, tu chciałbym zapytać nieco prowokacyjnie – mija piętnaście lat od 
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śmierci papieża, widać postępujące przemiany. Czy myśmy powinni zrobić 
w swoich wspólnotach – w Polsce i w Kościele – swoisty rozrachunek co do 
„ery po Janie Pawle”? Może czas na zadanie pytania, czy Kościół w Polsce 
jest dzisiaj bardziej kustoszem pamięci o Janie Pawle II, czy chce realnie 
rozpalić jeszcze „ten ogień”?

abp Grzegorz Ryś
Kluczowe słowo w tym pytaniu to jest słowo „myśmy”. O kogo chodzi? 
Ja się zaraz zmierzę z tym pytaniem, ale jeśli ksiądz redaktor pozwoli, 
to muszę się podzielić najpierw jedną refleksją, zanim mi umknie. Ona 
jest związana z tym, o czym mówili prof. Buttiglione i ks. prof. Lichner – 
o tym, jak papież inicjował procesy, które rozwijają się dzisiaj na miarę dla 
nas zaskakującą. Chodzi mianowicie o te „dwa płuca”.

W nowej encyklice „Fratelli tutti”, Franciszek też pisze o potrzebie 
„dwóch płuc” w wymiarze światowym. Jest płuco zachodnie i płuco 
wschodnie, ale to płuco wschodnie to wcale nie jest wschodnie chrześci-
jaństwo, tylko to jest islam. Stawiam sobie pytanie: Czy Europę stać na 
to, by pokazać, jak jej doświadczenie dzisiaj staje się zadaniem dla całego 
świata, czy możliwością dla całego świata? Czy świat jest zdolny oddychać 
„dwoma płucami”, a nie tylko czy Kościół jest w stanie oddychać „dwo-
ma płucami”? Ten proces rozpoczęty przez Jana Pawła albo, jak mówił 
ks. prof. Lichner, już znacznie wcześniej, dzisiaj przeniesiony został na 
zupełnie inny poziom przez papieża Franciszka.

Wracając do pytania, dlaczego zareagowałem od razu na to słowo „my-
śmy”. Bo akurat w tym wypadku nieważne jest, czy ktoś jest w hierarchii, 
czy jest poza hierarchią. Mam taką tezę, że „myśmy” dotyczy po prostu 
nas, ludzi w naszym wieku – tu spoglądam na swoich mniej więcej rów-
nolatków. O Europie Jan Paweł II najwięcej chyba mówił w latach 1989-92. 
To z tego okresu pochodzą, jeśli przeglądać jego bibliografię, najliczniejsze 
wystąpienia papieża na temat Europy. Chyba w ogóle 1991 rok był kluczo-
wy. Wtedy miał miejsce synod o Europie.

To, co mnie intryguje, to fakt, że on mówił o narodzinach nowej Eu-
ropy. Nie mówił o procesie uzupełniania Europy o kraje wschodnie czy 
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o rozbudowie Europy. Mówił o odbudowie Europy, a potem mówił o na-
rodzinach nowej Europy.

Dwa ważne pytania bym teraz sformułował. Na jedno musimy odpo-
wiedzieć tu, w Polsce. Na drugie muszą odpowiadać wszyscy, nasze siostry 
i nasi bracia z drugiej strony. Ja się muszę zapytać: O ile jestem szczęśliw-
szym chrześcijaninem, Europejczykiem, Polakiem, kiedy wreszcie mogę 
spokojnie porozmawiać z Niemcem, z Włochem, z Francuzem? Na ile 
mnie to zmienia? Na ile czyni mnie to innym człowiekiem i chrześcijani-
nem? Pewnie też chciałbym wiedzieć, na ile Francuza, Włocha i Niemca 
czyni szczęśliwszym i bogatszym człowiekiem to, że może rozmawiać ze 
mną. Tak naprawdę to wtedy rodzi się nowa Europa. To nie chodzi o to, 
że kraje zza wschodniej części muru berlińskiego dostały wreszcie szansę 
na rozwój ekonomiczny, polityczny czy społeczny. Z upadkiem muru 
cała Europa dostała szansę rozwoju. Pytanie, czy jesteśmy tego świadomi 
i czy mamy ochotę budować ją wspólnie? Tak rozumiem te wystąpienia 
papieża z 1991 roku.

W sierpniu 1991 roku podczas Światowych Dni Młodzieży papież 
rozmawiał z młodymi o potrzebie budowy nowej Europy. On wtedy zadał 
mniej więcej takie pytanie: Czy my chcemy takiego projektu nowej Europy, 
który zakłada Europę wspólną? Dlaczego zapamiętałem to pytanie? Dlate-
go, że byłem wtedy w Częstochowie jako ksiądz – już miałem trzyletni staż 
kapłański – byłem tam z ludźmi, których byłem duszpasterzem. Myśmy 
byli wtedy w tej szczęśliwej sytuacji, że najczęściej bywaliśmy tłumaczami 
„ze Wschodu na Zachód”. Z reguły każdy młody człowiek z Polski mówił 
po rosyjsku, bo musiał się uczyć w szkole i mówił już trochę po angielsku, 
bo uczył się w liceum albo poza szkołą. Myśmy byli wtedy rodzajem ta-
kiego mostu wzajemnego porozumienia. Pamiętam wiele takich spotkań 
w czasie tych Światowych Dni Młodzieży, kiedy byłem tłumaczem na 
dwie strony. To znaczy wszystkim młodym ludziom ze Wschodu tłuma-
czyłem z angielskiego, a tym z Zachodu tłumaczyłem z rosyjskiego. To 
pokazywało jakąś rolę, którą możemy spełniać jako Polacy. Nie dlatego, 
że jesteśmy tak bardzo zdolni i wybitni, tylko że akurat tak się zdarzyło 
przez te ostatnie dziesięciolecia, że mogliśmy to robić.
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Rozmowa z młodymi ludźmi dla mnie jest kluczowa. Więc jak ksiądz 
redaktor pyta „myśmy”, to ja mówię jednak: wcale nie pokolenie wyżej, 
tylko nasze. To znaczy to pokolenie młodych wtedy ludzi, z którymi papież 
rozmawiał, bo jeśli mówimy „nowa Europa”, to kto ją ma zrobić?

Mam w sobie jeszcze bardzo świeże wspomnienia tego, co się działo 
w Krakowie w 2016 roku na podobnym spotkaniu. W jaki sposób ludzie 
z całego świata tu przebywający byli przyjmowani i w jaki sposób razem 
wychodzili też na zewnątrz do tych, którzy chcieli się nawzajem wspie-
rać. Sam miałem wówczas przyjemność prowadzenia międzynarodowego 
centrum ewangelizacji, gdzie mieliśmy ludzi z pięćdziesięciu krajów i wy-
chodziliśmy razem ewangelizować „stary” Kraków. To jest nowy Kościół, 
który jest wspólnotą rzeczywistą.

Z tych doświadczeń zrodziły się spotkania młodych na Lednicy. 
Chciałbym jedno z nich wspomnieć. W 2004 roku było tam w czerwcu 
180 tysięcy młodych. Na ich oczach kard. Huzar i kard. Glemp wykonali 
wielki gest pojednania między Polakami a Ukraińcami. Rok później do-
piero odbyło się podobne pojednanie skierowane do wszystkich pokoleń 
w Warszawie na placu Zwycięstwa.

Kolejne takie seryjne wydarzenie to są spotkania młodych z Europy, 
organizowane przez wspólnotę z Taizé. Mieliśmy w Polsce takich zjazdów, 
jeśli się nie mylę, pięć – trzy we Wrocławiu, jeden w Warszawie i jeden 
w Poznaniu. Wierzę w to, że doświadczenie Kościoła, jakie otrzymują 
młodzi ludzie dzisiaj, pochodzi w całości z inspiracji Jana Pawła II. Bez 
niego nie byłoby Lednicy, bez niego, jako wielkiego patrona, nie byłoby 
też tak naprawdę, spotkań w Taizé. Nie wierzę, że te doświadczenia nie 
będą dalej owocować.

Mam wreszcie takie głębokie przekonanie, że na to pytanie, które 
ksiądz redaktor raczył był zadać, lepiej odpowiemy za lat dwadzieścia 
i wtedy to będzie rachunek sumienia mój i twój, Kazimierzu. Wtedy będzie 
to potężny rachunek sumienia.

ks. Kazimierz Sowa
Do tego doświadczenia dodałbym jeszcze jedno, mianowicie – spotkanie 
siedmiu prezydentów Europy Środkowej w Gnieźnie w 1997 roku. I tutaj 
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powołam się na rozmowę z ówczesnym nuncjuszem apostolskim arcy-
biskupem Kowalczykiem, że wtedy też pojawił się pomysł zaproszenia 
Łukaszenki na to spotkanie do Gniezna. Ostatecznie, ze względów poli-
tycznych do tego nie doszło, ale jednak to było też dosyć symptomatycz-
ne. Siedmiu prezydentów Europy Środkowej pojawia się właśnie w tym 
jednym miejscu.

Hans-Gert Pöttering mówił o wymiarze relacji polsko-niemieckich 
wczoraj, a słowo „pojednanie” jest tutaj kluczowe, bo bez niego nie było-
by tych relacji, jakie są dzisiaj między nami. Widać to także w badaniach 
opinii publicznej. Niemcy są uznawani przez nas nie tylko za sąsiada, ale 
za dobrego sąsiada. Co to znaczy? To znaczy, że Polacy traktują Niemców 
jako kogoś bliskiego sobie. Bez tych gestów pojednania nie byłoby możli-
wości zbudowania takich relacji.

Tak jak podczas poprzedniego panelu, mamy również spore zaintere-
sowanie naszą dyskusją w internecie. Przeczytam na razie dwa pytania, 
które pojawiły się w sieci. Obydwa są kierowane do prof. Buttiglionego. 
Pierwsze zadała pani Dominika Żukowska-Giernicka i brzmi ono tak: 
Skąd mądrość Jana Pawła II? Czy kluczowa była tu jego postawa dialogu 
i otwartości przy wyrażaniu własnej tożsamości i jasnej hierarchii warto-
ści, a może jednak coś innego? Drugie pytanie: Czy teologia wyzwolenia 
to pojęcie wyłącznie historyczne? Czy dostrzega Profesor taki sposób 
łączenia religii i polityki także dziś, ale nie tylko po lewej stronie sceny 
publicznej? Jest jeszcze kolejne pytanie, tym razem już do wszystkich 
panelistów – teraz właśnie zostało przesłane – od księdza Stanisława Stę-
chłego: Jakie przesłanie wystosowałby dzisiaj, w obliczu pandemii, św. Jan 
Paweł II do duchowieństwa? Czy, zamiast budowania mało gustownych 
pomników, nie zaleciłby czynów miłosierdzia?

prof. Rocco Buttiglione
Żeby zrozumieć Jana Pawła II, musimy rozpocząć od trzech kwestii. 
Pierwsza kwestia to Trójca Święta. Trójca Święta to też coś, co odzwier-
ciedla komunijną naturę człowieka. Kwestia druga: rozpoczynanie i ini-
cjowanie pewnych procesów. Ksiądz arcybiskup o tym zresztą wspomniał. 
Jakie jest dzisiaj niebezpieczeństwo? Takie, że chrześcijanie mało starają 
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się inicjować, uruchamiać pewne procesy, a myślę, że na tym polega 
myślenie „Ja Cię kocham i chcę z Tobą dzielić mój los”. Punkt trzeci, 
o którym chciałbym powiedzieć w kontekście tych pytań, jest związany 
nie tylko z Janem Pawłem II, bo również Franciszek tę myśl dalej mocno 
rozwija. Otóż Wojtyła był przekonany, że potrzebujemy polityki. Kościół 
musi „robić politykę”, tyle że własną, inną, inaczej rozumianą, niż poj-
muje ją świat.

Przedmiotem mojej troski jest to, że ja widzę zbyt wielu ludzi w Polsce 
i w innych państwach Europy, którzy zamiast inicjować pewne procesy, 
boją się drugiego człowieka, boją się bliźniego. Nie chcą rozpoczynać 
dialogu. Wolą się raczej odgraniczyć, odciąć od innych i zachować sobie 
komfort funkcjonowania we własnej przestrzeni. Chcemy chronić tego, 
co nasze, co własne. Chciejmy jednak zrozumieć, że możemy naszej toż-
samości bronić tylko w sensie relacji do innych. Jeśli się odizolujemy, za-
mkniemy, to właśnie tę własną tożsamość stracimy. Nie tylko zaszkodzimy 
innym, ale zaszkodzimy sami sobie.

Jaka jest, jak powinna być polityka Kościoła? Polityka Kościoła, jest 
taka, żeby ludzi ze sobą scalać, spajać, tworzyć wspólnoty. Jeżeli tak bę-
dziemy myśleć, nie będziemy bać się innych. Proszę sobie przypomnieć 
słowa papieża „nie lękajcie się”. Nasza wiara, nasze otwarcie się na bliźnich 
nie wynika z naszej siły, a z zakorzenienia w Jezusie. On jest tym, który 
tworzy tę wspólnotę i jest w niej obecny. A jeśli Europa będzie mniej 
chrześcijańska, niż była? No trudno. Może jutro będzie inaczej? Może 
jutro Europa odzyska to swoje chrześcijańskie oblicze, jeśli pójdziemy za 
myślami, za przykładem Jezusa.

ks. Kazimierz Sowa
Przenieśmy się jeszcze na Słowację do ks. Miloša Lichnera. Księże Pro-
fesorze, chciałbym poprosić jeszcze, tak parafrazując jedno z tych pytań, 
o refleksję nad tym, jakie dzisiaj przesłanie, jaki drogowskaz zostawiłby Jan 
Paweł II współczesnemu Kościołowi? Może jest coś, co możemy odczytać 
na nowo, coś, co możemy odczytać inaczej, niż robiliśmy to za czasów 
jego pontyfikatu?
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ks. prof. Miloš Lichner SJ
Najważniejsze jest odczytanie Jana Pawła II przez pryzmat nauczania. 
Tym, co widzę na Słowacji, jak i w innych krajach, jest problem z Ma-
gisterium. Popatrzmy na przykład na nauczanie papieża Franciszka. Na 
dobrą sprawę to, co mówi papież Franciszek, to jest to samo, co mówili 
Benedykt XVI i Jan Paweł II. Jest tutaj zachowana ciągłość, jeśli chodzi 
o nauczanie Kościoła. Możemy się nauczyć wierności papieżowi i mówię 
to nie dlatego, że jestem jezuitą. Dla mnie ważna jest wierność papieżowi, 
bo jestem też teologiem.

ks. Kazimierz Sowa
Popatrzymy na badania religijności, które były przeprowadzone przez 
amerykański Pew Research Center w ubiegłym roku. Pokazują, że Polska 
jest jednym z dwóch najszybciej laicyzujących się krajów na świecie. Bada-
nia dotyczyły 36 krajów Europy, Stanów Zjednoczonych, a częściowo także 
niektórych krajów spoza Europy. W kategorii odpowiedzi na wymagania 
moralne wśród respondentów w Polsce było najwięcej negacji. Druga 
przyczyna laicyzacji to po prostu przyczyna generacyjna. Młodzież polska 
najczęściej rezygnuje z praktykowania niedzielnej Eucharystii. Szacuje się, 
że do kościołów wróciło mniej więcej 40–50 procent ludzi, którzy chodzili 
na Mszę św. wcześniej, ale jeśli mówimy o młodzieży, o młodym pokoleniu 
trzydziestolatków, to prawie ich nie ma. Czy czasem nie jest tak, że inicja-
tywy religijne i modlitewne skupiły się w niewielkich grupach, w wąskich 
środowiskach, a entuzjastyczne przesłanie Jana Pawła II przeleciało gdzieś 
ponad naszymi głowami? Księże Biskupie nie mówię tu o inicjatywach, 
które gromadzą tysiące albo setki młodych ludzi na spotkaniach z abp. 
Rysiem, bo jak jest Ryś, to wiadomo, że tłumy przychodzą.

Abp Grzegorz Ryś
Więc ja myślę, że pandemia pokazała potrzebę pracy indywidualnej. Co 
więcej ona nawet, tę możliwość pracy indywidualnej pokazała jako niemal 
jedyną. Wtedy, kiedy w polskich kościołach na liturgii mogło być obec-
nych pięć osób, wybór był taki, że albo nie robimy nic, albo na przykład 
bierzmujemy po jednej osobie.
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ks. Kazimierz Sowa
Co robił Ksiądz Arcybiskup?

abp Grzegorz Ryś
Ja robiłem to drugie, ale nie dlatego o tym mówię, że ja taką opcję wybra-
łem, tylko dlatego, iż jest to potwierdzenie drogi Jana Pawła II powtórzonej 
potem przez Benedykta XVI i przez Franciszka, że w ewangelizacji pod-
miotem jest zawsze osoba. Ewangelizacja jest spotkaniem osoby z osobą. 
Tam, gdzie nie ma doświadczenia wiary właśnie osobowej, tam w miejsce 
wiary pojawia się ideologia. Jest to myślenie soborowe takich ludzi jak 
Henri de Lubac i inni. A jeśli to nie ideologia, też ostatnio się nad tym 
zastanawialiśmy w naszym łódzkim Kościele, to gdzie są te źródła bra-
ku powrotu ludzi do Kościoła, bo być może patrzyliśmy na tych, którzy 
praktykują, i myśleliśmy, że to jest wiara, a to mógł być jedynie nawyk 
kulturowy. Nawyk kulturowy nie jest tożsamy z tradycją, z wiarą, która 
z tradycji wypływa. Wiara z tradycji to jest poważna wiara, którą przejąłem 
po ojcu, po mamie, po dziadkach i przyjmuję jako swoją własną. A nawyk 
kulturowy polega na tym, że no jestem w Kościele, bo nie mam innych 
form wyrazu dla tego, co dla mnie gdzieś jest ważne. I to jest kultura – no 
bywam, inni bywają. Teraz jeśli się pojawi taki okres czasowy, jak choćby 
te kilka miesięcy pandemii, to nawyk kulturowy okazuje się za słabym 
argumentem, żeby do Kościoła wrócić, prawda? Więc to wszystko nam 
pokazuje, jak bardzo ważna jest ewangelizacja skoncentrowana na osobie 
i jeśli będziemy czytać Jana Pawła II, to będziemy szczęśliwym Kościołem, 
który nie będzie zamierał, tylko będzie się rozwijał i będzie rósł. Będzie 
ciągle rósł, jeśli tylko wrócimy do tego wymiaru osobistego. Problemem 
młodego pokolenia jest chyba to, co oczywiście jest naszą winą, winą 
pokolenia, które ich formuje i prowadzi, winą moją i twoją, nie tych mło-
dych ludzi, że trudno im doświadczyć osobistego spotkania z Chrystu-
sem. I dokąd się to nie stanie, dotąd nasz Kościół będzie się cofał w tych 
wszystkich liczbach. Natomiast jeśli ci młodzi ludzie będą mieli osobiste 
doświadczenie spotkania z Chrystusem, wtedy się znajdzie w kolejności 
też motyw dla zmiany myślenia o sprawach moralnych i etycznych. Wtedy 
też te osoby będą się łączyć we wspólnoty. Co do tego ja nie mam żadnych 
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wątpliwości. Jan Paweł II może nam w tym pomóc, choć ja bym pewnie 
był za tym, o czym już tutaj wielokrotnie mówiono, żeby go czytać dzisiaj 
tak, jak go czyta Kościół, to znaczy czytając także Benedykta XVI, a teraz 
Franciszka, żeby nie doprowadzić do tego, że historia Kościoła – przynaj-
mniej w Polsce – kończy się na roku 2005. Historia Kościoła wcale się nie 
skończyła, tylko starajmy się czytać Jana Pawła II razem z Franciszkiem, 
podejmując zupełne nowe wyzwania, przed jakimi stajemy, róbmy to 
wspólnie z tym nowym pokoleniem, które też stoi przed tymi samymi wy-
zwaniami. Ja bym się najbardziej bał tego, gdybyśmy sięgali tylko po Jana 
Pawła II. Na koniec powiem, że mam taką refleksję, iż największym pro-
blemem jest to, że tak naprawdę ich nie czytamy w naszym pokoleniu, ani 
Jana Pawła II, ani Benedykta XVI, ani Franciszka. Czytamy tylko tweety 
na ich temat, prawda? Czyli wszystko, co czytamy, to jest kilka artykułów 
na temat Franciszka, na temat Jana Pawła II czy na temat Benedykta XVI. 
I oni sami przestają być tymi, którzy nas prowadzą. No i wtedy mamy 
rzeczywisty kłopot.

ks. Kazimierz Sowa
Na koniec naszej debaty, chcę skierować jeszcze jedno pytanie do dr. Pöt-
teringa, a kolejne do prof. Buttiglionego. Co to znaczy dzisiaj być chrze-
ścijańskim demokratą w Europie?

dr Hans-Gert Pöttering
Nie ma chrześcijańskiego polityka, który mówiłby, że taka a taka jest praw-
da w polityce i to jest jedynie słuszne, dlatego jestem przekonany, że nie 
ma czegoś takiego, jak polityka chrześcijańska. Istnieje jednak polityka, 
która wynika z odpowiedzialności chrześcijańskiej, a to oznacza dla mnie, 
że godność każdego człowieka jest przez nas akcentowana. Widzę niestety 
duży deficyt takiej polityki.

Jeżeli Państwo pozwolą, chciałbym sięgnąć do słów ks. Jerzego Popie-
łuszki. W jednym ze swoich kazań ukazał on, jaki panował duch na po-
czątku lat osiemdziesiątych. Zgadzam się z arcybiskupem Grzegorzem, że 
Kościół katolicki nie może być redukowany do jednego papieża. Byłoby to 
podstawowym błędem. Kościół ma za sobą także trudniejsze karty historii.
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Papież Jan Paweł II pokazał, jak będąc przewodnikiem duchowym 
można zmieniać świat. Cezar Zacconi, zresztą Rocco Buttiglione dosko-
nale go zna, napisał książkę o Popiełuszce. Opisuje w niej m.in., jak ten he-
roiczny duchowny w jednym ze swoich kazań powiedział po pielgrzymce 
papieża w roku 1983, na rok przed swoją śmiercią, cytuję: „W czarnej nocy, 
która zawisła nad naszą ojczyzną widzieliśmy światełko łaski Bożej w oso-
bie papieża Jana Pawła II. To on odwiedził naszą ojczyznę, jako posłaniec 
pokoju. Jest to światło, które unosiło się nad nadzieją, nad cierpieniem 
ludzi, nad trudnymi doświadczeniami ostatniego półtora roku, poniżenia 
godności człowieka, niepokoju rodziców o los swoich dzieci i nad wszyst-
kim tym, co jest trudne. Chcemy poprzez naszą modlitwę i poprzez naszą 
wiarę oddać hołd największemu Polakowi w tysiącletniej historii naszego 
państwa. Chcemy już dziś myśleć o tym, jak bogata spuścizna pozostanie 
i będzie stanowiła pożywkę naszych przemyśleń”.

Taki był stan duchowości wtedy w Polsce. Za to jestem wdzięczny, bo 
nie byłoby przemian w Europie bez takiego przewodnictwa duchowego. 
To cud, który był udziałem mojego pokolenia. Do tych wartości powin-
niśmy dążyć, nie poddając się autorytarnym rządom czy dyktaturom. 
Powinniśmy zawsze mieć siłę, by bronić naszych wartości. Do tego po-
trzebujemy ducha, a także siły politycznej.

prof. Rocco Buttiglione
Idea chrześcijańskiej demokracji to idea z czasów Leona XIII, który był 
przekonany, że demokracja bez wartości chrześcijańskich ulegnie dege-
neracji, a zwłaszcza korupcji. Ta zaś podważa zaufanie ludzi do instytucji 
i wtedy naród gotów jest przyjąć tyranię. Zadaniem chrześcijańskiej de-
mokracji było zatem stworzenie demokracji opartej na wartościach, ale 
ciągle demokracji. Chodzi więc nie o narzucanie wartości przez jakąś ab-
solutystyczną czy totalitarną władzę, lecz o wartości uosabiane przez żywy 
naród czy społeczeństwo. To, raz jeszcze powtórzę, inicjowanie procesów.

Teraz jesteśmy chyba w takiej samej sytuacji. Zachodnia demokracja 
tkwi w kryzysie. Może nawet bardziej to widoczne w Stanach Zjednoczo-
nych, ale również w Europie. Tak czy inaczej polityka stała się narzędziem 
do niszczenia wroga.
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Chrześcijańscy demokraci mają być tymi, którzy wspólne dobro sta-
wiają w centrum i ze swoimi adwersarzami mogą spierać się poprzez 
argumentację. Byłem przyjacielem Helmuta Kohla. Pamiętam spacery 
z nim w Bonn nad brzegiem Renu. Wspaniale ze mną rozmawiał ponadre-
gionalnym dialektem niemieckim, ale jak podszedł do niego jakiś prosty 
człowiek, rolnik, który zagadywał go czasem o coś, Kohl natychmiast 
przechodził na zupełnie niezrozumiały dla mnie dialekt regionalny. To 
był człowiek z ludu, ale nie populista, który powtarzałby to, co lud mówi 
i czego oczekuje. Szanował i rozumiał kulturę złożoności. Kohl wiedział, 
jak należy szukać odpowiedzi, nie był gotowy na potakiwanie swoimi 
adwersarzom, nie robił tego nawet wobec sprzymierzeńców.

Był człowiekiem z ludu, który stworzył jedność metodami demokra-
tycznymi. Potrzebujemy partii ludowych, masowych, partii nie tylko cha-
deckich, także socjalistycznych czy socjaldemokratycznych, potrzebujemy 
takich obywatelskich partii, powszechnych, które będą w stanie przyjmo-
wać na siebie pewne misje wychowawcze i edukacyjne.

Chrześcijańscy demokraci powinni posiąść zdolność do tego, żeby 
zachować legitymację do reprezentowania – politycznie – narodu i spo-
łeczeństwa.

ks. Kazimierz Sowa
Max Weber napisał, że tylko te społeczeństwa się rozwijają, które mają 
dzielnych, odważnych królów i tych, którzy królom mówią, co mają robić, 
czyli proroków. Jan Paweł II był takim prorokiem, który dla Europy, jak 
się okazuje, nie tylko dla naszych krajów, ale dla całego kontynentu i dla 
całego świata był takim proroczym głosem, wyznaczającym nowe kierunki 
myślenia i dzięki temu za pontyfikatu Jana Pawła II świat rzeczywiście się 
zmienił, a Europa się pojednała i połączyła.

Dziękuję za udział w tej uroczystej sesji. Na koniec jeszcze słowo do 
nas skieruje rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 
ksiądz prof. Robert Tyrała.
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ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII
rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 

w Krakowie

Szanowni Państwo.
Jestem przekonany, że biskup Tadeusz Pieronek, który – ufamy – jest tutaj 
duchem obecny, ma nawet pozostawiony symbolicznie fotel, byłby z nas 
dumny. Jego dzieło, kontynuowane przez wypróbowanych przyjaciół, trwa 
nadal i dzisiaj mamy już XX Międzynarodową Konferencję, podczas której 
stawiane były ważne pytania o Kościół i jego rolę w Europie. Te pytania 
z pewnością niepokoją, ale też i zmuszają do myślenia. Kościół bowiem 
ma swoją wyjątkową rolę w tym, by w warunkach, w jakich przychodzi 
mu żyć i działać – zawsze w imieniu Jezusa Chrystusa, swojego założyciela 
– szukać pojednania, łączyć, pomagać potrzebującym i dążyć do jedności 
ludzi z Bogiem i Boga z każdym bez wyjątku człowiekiem zamieszkują-
cym ten nasz Stary Kontynent. Kościół nadal pozostaje znakiem dla ludzi 
tu żyjących i nadal jego głos – czasem nie mówiony, ale czyniony – jest 
niezwykle ważny. Może bardziej teraz niż kiedykolwiek wcześniej.

Jan Paweł II, który szczególnie w tej tegorocznej konferencji ma swo-
je miejsce – bez kompleksów i z odwagą, ale i wielkim szacunkiem do 
każdego Europejczyka pisał w adhortacji „Ecclesia in Europa” siedem-
naście lat temu: „Trzeba, aby w Europie wzrosła znacznie świadomość jej 
duchowego dziedzictwa. Impulsem do tego może być jedynie słuchanie 
na nowo Chrystusowej Ewangelii (…) dlatego »Kościół czuje się zobo-
wiązany, aby z nową energią głosić orędzie nadziei powierzone mu przez 
Boga« (…) podejmując to wezwanie do nadziei, dziś jeszcze raz powta-
rzam ci, Europo, która jesteś na początku trzeciego tysiąclecia: »Bądź na 
powrót sobą! Bądź sama sobą! Odkryj na nowo swe źródła. Ożyw swoje 
korzenie«. W ciągu wieków otrzymałaś skarb wiary chrześcijańskiej. Fun-
damentem twego życia społecznego czyni on zasady Ewangelii i ślady tego 
widoczne są w sztuce, literaturze, myśli i kulturze twoich narodów. Jednak 
dziedzictwo to nie należy wyłącznie do przeszłości; jest ono programem 
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na przyszłość, który należy przekazać nadchodzącym pokoleniom, gdyż 
jest źródłem życia ludzi i narodów, którzy wspólnie będą kształtowali kon-
tynent europejski”. Bardzo wyraźnie brzmią te słowa. Na koniec zaś pisał: 
„Nie lękaj się. Ewangelia nie jest ci przeciwna, ale jest po Twojej stronie”.

Przyszło nam świętować ten jubileusz 20-lecia w czasach szczególnych 
i trudnych. Bardzo żałujemy, że nie mogliśmy się z wieloma osobami – na-
szymi wiernymi wieloletnimi uczestnikami – spotkać w tym roku osobi-
ście. Przystępując do organizowania XX konferencji, planowaliśmy wielką 
uroczystość. Pandemia koronawirusa kazała nam mocno zredukować te 
plany, a po ostatnich statystykach Ministerstwa Zdrowia udział osobisty 
w wydarzeniu zmuszeni byliśmy jeszcze mocno ograniczyć. Niemniej jed-
nak ogromnie dziękuję wszystkim, dzięki którym ta jubileuszowa konfe-
rencja się odbyła – a więc głównym partnerom naszego uniwersytetu: Fun-
dacji Konrada Adenauera, Fundacji Roberta Schumana w Luksemburgu, 
Grupie Europejskiej Partii Ludowej i jej Delegacji Polskiej w Parlamencie 
Europejskim, Komisji Konferencji Biskupów Unii Europejskiej COMECE 
i Wydawnictwu „Wokół nas”. Dziękuję komitetowi organizacyjnemu z jego 
honorowym przewodniczącym kard. Stanisławem Dziwiszem na czele; 
panom Rafałowi Budnikowi, Falkowi Altenbergowi, Michałowi Górze 
oraz paniom Hannie Dmochowskiej i Małgorzacie Chudzio za codzienną 
pracę wielu miesięcy włożoną w przygotowanie tego wydarzenia. Cieszę 
się, że podczas tej jubileuszowej edycji konferencji Nagrodę im. bp. Tade-
usza Pieronka „In veritate” otrzymał wielki przyjaciel papieża Jana Paw-
ła II i Polaków profesor Rocco Buttiglione. Dziękuję bardzo prezydentowi 
Miasta Krakowa panu profesorowi Jackowi Majchrowskiemu za patronat 
honorowy nad tegoroczną edycją konferencji i życzliwe goszczenie nas 
w Sukiennicach. Dziękuję panu marszałkowi Witoldowi Kozłowskiemu 
za włączenie się Województwa Małopolskiego w przygotowanie sesji pa-
pieskiej z okazji 100-lecia urodzin naszego wielkiego Rodaka – Małopola-
nina – św. Jana Pawła II. Bez pomocy wszystkich Państwa ta jubileuszowa 
edycja naszej Międzynarodowej Konferencji nie byłaby możliwa. Dziękuję 
ks. Janowi Machniakowi – proboszczowi kościoła Świętych Piotra i Paw-
ła, chórowi uniwersyteckiemu „Psalmodia” pod batutą maestro Włodzi-
mierza Siedlika oraz alumnom krakowskiego seminarium za przepiękną 
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liturgię u grobu biskupa Pieronka wczoraj. Bardzo dziękuję biskupowi 
Janowi Kopcowi – ordynariuszowi gliwickiemu za skierowane do nas sło-
wa homilii. Dziękuję prelegentom obecnym na sali obrad oraz łączącym 
się z nami przez internet za rzeczową dyskusję, dziękuję Państwu, którzy 
towarzyszyli nam na łączach internetowych. Obrady były tak ożywione 
i ciekawe, że – jestem przekonany – będzie o czym długie miesiące myśleć. 
Wreszcie pragnę podziękować dyrekcji Małopolskiego Ogrodu Sztuki za 
udostępnienie nam pomieszczeń na organizację konferencji. Dziękuję 
tłumaczom i technikom oraz wolontariuszom – studentom i doktorantom 
z naszej uczelni. Dziękuję wszystkim za wszystko!

Na koniec chciałbym zacytować znów św. Jana Pawła II, który przy 
kończących się wydarzeniach i spotkaniach zwykł mawiać: przyjdą zaś. 
Niech to się spełni podczas XXI konferencji, na którą już dzisiaj w imieniu 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i pozostałych współorganizatorów 
serdecznie zapraszam.

Dziękuję Państwu za uwagę, życzę wszystkim dużo zdrowia!





Uroczysta Gala 
Drugiej Edycji Nagrody 

im. bp. Tadeusza Pieronka 
„In veritate”

Sukiennice, Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku,
Sala Henryka Siemiradzkiego

Wprowadzenie i podsumowanie

dr Michał Góra, prezes Zarządu Fundacji im. bp. Tadeusza Pieronka

Wystąpienia

prof. Jacek Majchrowski, prezydent Miasta Krakowa
kard. Stanisław Dziwisz, emerytowany arcybiskup metropolita krakowski
dr Jan Olbrycht w zastępstwie  
Jego Ekscelencji Jana Tombińskiego, byłego ambasadora RP we Francji  
i wysokiego przedstawiciela UE przy Stolicy Apostolskiej i FAO
prof. Rocco Buttiglione, tegoroczny laureat  
Nagrody im. bp. Tadeusza Pieronka „In veritate”
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Wprowadzenie
dr Michał Góra

Szanowni Państwo, Drodzy Zebrani.
Ponieważ wszystkie oczekiwane osoby są już na miejscu, pozwólcie mi 
rozpocząć nasze krótkie spotkanie związane z przyznaniem tegorocznej 
edycji Nagrody im. bp. Tadeusza Pieronka „In veritate”.

Mimo trudnej sytuacji pandemicznej, mimo tego, że obowiązuje szereg 
obostrzeń sanitarnych, udało nam się doprowadzić do dzisiejszego spo-
tkania. Udało się spotkać z Państwem i – w tym niewielkim, ale bardzo 
zacnym gronie – świętować drugą edycję tej nagrody.

Niech mi wolno będzie przywitać wszystkich Państwa. Witam wśród 
nas kardynała Stanisława Dziwisza, który jest przedstawicielem Kapituły 
przyznającej nagrodę, a powołanej przez Zarząd Fundacji im. bp. Tadeusz 
Pieronka, na czele którego mam zaszczyt obecnie stać.

Serdecznie pragnę powitać również prezydenta Miasta Krakowa pana 
profesora Jacka Majchrowskiego, który jest – właściwie powinienem to 
powiedzieć najpierw – gospodarzem tego pięknego miejsca, w którym 
się spotykamy.

Witam pozostałych przedstawicieli hierarchii kościelnej, witam polity-
ków, witam deputowanych do Parlamentu Europejskiego, witam posłów 
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, witam wreszcie pozostałych członków 
zarządu Fundacji im. bp. Tadeusza Pieronka, która to fundacja ukonsty-
tuowała się rok temu i – jak już wspomniałem – przyznaje tę nagrodę.

Teraz kilka słów o wymowie samej nagrody. Tylko ją przypominam, 
ponieważ w ubiegłym roku szczegółowo ją już omówiłem. Tegoroczna 
sytuacja nadaje nagrodzie „In veritate”, tej stojącej tutaj statuetce, nieco 
szersze znaczenie. W czasie, kiedy prawie wszyscy izolujemy się, z własnej 
bądź nie z własnej inicjatywy – przymuszeni bądź chętnie – zamykamy 
się na świat, ta nagroda, i ta statuetka, symbolizuje wyraźne otwarcie! 
Przedstawia karty, które się rozchylają, a po prawej stronie gwiazdy z flagi 
unijnej, które otwierają się na wschód. W symbolice „In veritate” mamy 
zatem to, co było istotne dla biskupa Tadeusza Pieronka, jeżeli chodzi 
o jego działalność na niwie dialogu europejskiego – otwartość!
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Ta statuetka komentuje i wyraża – dzisiaj jeszcze bardziej możemy to 
dostrzec – jak bardzo potrzeba nam otwartości, jak bardzo tym „światłem 
w tunelu” jest ów wydźwięk symbolu otwarcia. To tyle, jeśli chodzi o opis.

Pozwolę sobie jeszcze pokrótce przestawić przebieg naszego dzisiejsze-
go, krótkiego spotkania. Najpierw zaproszę pana prezydenta Majchrow-
skiego do tego, żeby powiedział kilka słów jako gospodarz uroczystości. 
Następnie pan poseł Jan Olbrycht odczyta laudację, przygotowaną przez 
pana ambasadora Jana Tombińskiego, który niestety musiał poddać się ry-
gorom kwarantanny, dlatego nie mógł tu dziś przybyć. Po czym poproszę 
Księdza Kardynała o odczytanie tytułu nagrody i wręczenie jej naszemu 
Laureatowi, którym w roku obecnym jest pan profesor Rocco Buttiglione 
i którego prosimy, by przez jej przyjęcie uhonorował również wartość 
Pieronkowego „In veritate”. Na koniec Laureat, mam nadzieję, wygłosi 
kilka słów do nas zebranych.

Oddaję zatem głos Panu Prezydentowi.

Wystąpienie
prof. Jacek Majchrowski

Eminencjo Księże Kardynale, Ekscelencjo Księże Arcybiskupie, Szanow-
ni Państwo – wszyscy w swoich stopniach i urzędach. Serdecznie witam 
wszystkich uczestników XX konferencji z cyklu „Rola Kościoła katolickie-
go w procesie integracji europejskiej”, koncentrującej się w tym roku na 
zagadnieniu chrześcijańskiej odpowiedzialności za Europę.

Cieszę się, że mimo pandemii udało nam się dzisiaj spotkać w Kra-
kowie, choć niestety w ograniczonym gronie. Kryzys epidemiologiczny, 
który sprawia, że i ta konferencja przeniosła się częściowo do przestrzeni 
wirtualnej, odcisnął swoje wyraźne piętno na naszym mieście. Zmusił nas 
do przemodelowania systemu świadczenia niektórych usług dla miesz-
kańców i przyjezdnych. Inny jest też sposób współpracy ze środowiskiem 
biznesowym, a zwłaszcza z najbardziej dotkniętymi kryzysem pandemii 
sektorami turystycznym, gastronomicznym czy sektorem spotkań i kon-
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ferencji, których pozycja w naszym mieście jeszcze kilka temu była wy-
śmienita i nie wydawało się, że cokolwiek może to zmienić.

Oprócz problemów gospodarczych czy organizacyjnych, które stwarza 
pandemia, a z których konsekwencjami przyjdzie nam się jeszcze zmagać 
przez długie miesiące, obecne zagrożenie epidemiologiczne postawiło 
przed nami również problemy dużo głębszej, egzystencjalnej natury. Jed-
nym z nich jest niewątpliwie kwestia odpowiedzialności. Teraz bowiem 
szczególnie dobitnie rozumiem, że nasze decyzje, począwszy od tych 
drobnych, codziennych, po te znaczące, instytucjonalne, wpływają na 
przyszły kształt i stan miast, państw czy kontynentów. To właśnie wymaga 
odpowiedzialności w kontekście bieżących wyzwań, które nie kończą się 
na pandemii – odpowiedzialności przypisanej inspiracji chrześcijańskiej.

Okoliczności te obejmują tak ważne kwestie, jak zmiany klimatyczne 
czy bezpieczeństwo cyfrowe. Zgodnie z założeniami biskupa Tadeusza 
Pieronka, pomysłodawcy tego cyklu spotkań, których przez wiele lat był 
siłą napędową, ta jubileuszowa konferencja jest i będzie dalej wypełniona 
głębokimi i ważnymi rozmowami o Unii Europejskiej i Kościele katolic-
kim oraz o ich wzajemnych oddziaływaniach. Nagrodę im. bp. Pieronka 
„In veritate” już za chwilę odbierze kolejny laureat, znawca nauczania 
świętego Jana Pawła II, który w niekwestionowany sposób przyczynił się 
do dialogu między Kościołem i Europą – przyjaciel Polski i Krakowa – 
profesor Rocco Buttiglione.

Panu Profesorowi serdecznie gratuluję tego wyróżnienia. Organizato-
rów konferencji bardzo proszę o przyjęcie gratulacji z okazji konferencyj-
nego jubileuszu, a Państwu życzę wielce udanego, mimo tych wszystkich 
trudności, jakie nas spotykają, wieczoru.
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Odczytanie laudacji dla prof. Rocco Buttiglionego, 
laureata Nagrody im. bp. Tadeusza Pieronka „In veritate”, 

przygotowanej przez 
Jego Ekscelencję ambasadora Jana Tombińskiego

dr Jan Olbrycht

Przesłanie nagrody „In veritate” („W prawdzie”) odnoszące się do po-
stawy życiowej i pracy duszpasterskiej biskupa Tadeusz Pieronka, ujmu-
je w wyjątkowo trafny sposób kluczowe problemy dzisiejszego świata. 
Zalew informacji nieweryfikowanych, nieprawdziwych, a często celowo 
kłamliwych, zaciemnia umysły i rozumienie otaczającego świata. Dość 
przywołać zalew fake newsów dotyczących pandemii, z którą się boryka-
my. Nieprawda zamiast prawdy staje się narzędziem inżynierii społecznej, 
całkiem świadomie używanym w rządzeniu zastraszonymi i zdezoriento-
wanymi ludźmi.

Odniesienie do tego, co obserwujemy wokół nas, wydaje się dobrym 
punktem wyjścia do prezentacji laureata nagrody „In veritate” A.D. 2020. 
Profesor Rocco Buttiglione należy do osób, które od lat zwracają uwagę 
na „upadek autorytetu prawdy” oraz niebezpieczeństwo „relatywizmu 
poznawczego”. Komentując zdarzenia z życia politycznego, piętnuje on 
relatywizm poznawczy i prymat niekompetencji nad kompetencją, widząc 
w tym nawet większe zło niż w relatywizmie moralnym. Wydawanie są-
dów bez znajomości przedmiotu pociąga za sobą złe skutki, szczególnie 
gdy wpływa to na funkcjonowanie społeczeństw. Za Dantem zauważa 
Buttiglione, że przeciwieństwem błędu nie jest prawda, lecz inny błąd. 
Wypieranie prawdy jako wartości z przestrzeni publicznej prowadzi do 
sfery błędu, uniemożliwiającej nie tylko poznanie przedmiotu debaty, ale 
także podejmowanie właściwych decyzji.

W wielu swych pracach profesor Buttiglione rozważa znaczenie kwestii 
etycznych w działaniu pojedynczego człowieka oraz zbiorowości. Zdecydo-
wany zwolennik integracji europejskiej nie zamyka się na świat zewnętrzny 
i szuka sposobów dopasowania polityki europejskiej do wyzwań współcze-
snych i wyzwań przyszłości. Inspiracji szuka w nauczaniu Kościoła, w etyce 
chrześcijańskiej oraz w tradycji ruchów chrześcijańskiej demokracji.



103

Słabości Europy Rocco Buttiglione nie upatruje w działaniu sił ze-
wnętrznych, ale w schyłku twórczego myślenia europejskiego, w zatra-
ceniu znajomości własnej kultury i zarzuceniu wartości. Wspomniany 
wcześniej relatywizm kognitywny utrudnia pozyskanie młodego pokole-
nia dla europejskiego projektu. Uwikłanie partii politycznych w korupcję, 
hołdowanie wartościom władzy samej w sobie i pieniądza, przeczy dzie-
dzictwu twórców ruchu chrześcijańsko-demokratycznego, a w szczegól-
ności jego wielkiego włoskiego patrona Don Luigi Sturzo, który służbę na 
rzecz społeczeństwa przedkładał nad władzę.

W gorącej debacie na temat migracji Buttiglione stanął zdecydowanie 
po stronie papieża Franciszka, przestrzegając przy tym przed wybiór-
czym i tendencyjnym czytaniem papieskich wypowiedzi. Nakaz przyjęcia 
uchodźców czy migrantów wynika bezpośrednio z etyki chrześcijańskiej, 
niemniej jednak równie ważne jest prawo do nie-emigracji. Odpowie-
dzialnością Europy i jej krajów powinno być zaangażowanie na rzecz 
rozwoju i stworzenia odpowiednich warunków do życia tam, skąd ludzie 
uciekają z powodu głodu, wojen czy braku perspektywy dla w miarę god-
nego życia. Nie należy przy tym zapominać o potrzebie jasnego określenia 
własnej tożsamości i zasad, jakie w krajach Europy obowiązują. Od tego 
zależy możliwość integracji osób przyjeżdżających – „za chlebem” czy „za 
życiem” – z innych regionów świata.

Rocco Buttiglione włożył dotąd wiele wysiłku w próby odbudowy 
chrześcijańskiej demokracji we Włoszech. Niestety bez powodzenia. Na 
przełomie wieków pełnił mandat deputowanego a potem senatora Repu-
bliki, był ministrem do spraw europejskich, a następnie ministrem kultury 
w kolejnych rządach.

W 2004 roku jego kandydatura została zaproponowana przez rząd wło-
ski do objęcia funkcji komisarza UE do spraw sprawiedliwości, wolności 
i bezpieczeństwa. Debata deputowanych nad kandydaturą Buttiglionego 
była bardzo symptomatycznym odzwierciedleniem zarówno poglądów 
dominujących w Parlamencie Europejskim, jak i postawy Profesora. Py-
tany o stosunek do homoseksualizmu, Profesor odpowiedział, że jako 
katolik może uważać, że homoseksualizm jest grzechem, ale nie będzie 
to miało wpływu na decyzje administracyjne podejmowane przez niego 
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jako unijnego komisarza. Otwarte przywołania kategorii grzechu i oceny 
moralnej wywołały burzę w środowiskach lewicowych i liberalnych, co 
spowodowało wycofanie kandydatury. Profesor Buttiglione dowiódł wier-
ności zasadzie, że „nie należy bać się sądzić czynów, czy są dobre, czy złe, 
natomiast należy powstrzymywać się przed sądzeniem ludzi, bo tylko Bóg 
zna ich serce i jest w stanie zmierzyć ich odpowiedzialność”.

Jan Paweł II stanowił dla Rocco Buttiglionego „wielką przyjaźń życia”. 
Jego nauczaniu poświęcił Profesor wiele publikacji i prac popularyzator-
skich. Do nauczania świętego Jana Pawła II powracał w rozważaniach 
o demokracji uczestniczącej, tak ważnej dla funkcjonowania społeczeństw. 
Jan Paweł II uczył, że partycypacja stanowi antidotum dla alienacji, prowa-
dzącej do zaniku więzi i kryzysu pojęcia dobra wspólnego. Osoba ludzka 
rozwija się w relacji z innymi, a rodzina zapewnia podstawową szkołę 
współdziałania i praktycznego doświadczenia, że dobro wspólne to war-
tość większa od sumy jego poszczególnych składowych.

Do nauczania Jana Pawła II odwoływał się też Rocco Buttiglione, stając 
po stronie papieża Franciszka w polemice wywołanej encykliką Amoris 
leatitia. Swoje argumenty wyłożył w – znanej także w Polsce – „Przyja-
cielskiej odpowiedzi krytykom Amoris laetitia”, gdzie przestrzegał przed 
powierzchownym, wręcz poszukującym sensacji, interpretowaniem en-
cykliki. Dowodził, że tezy w niej zawarte nie stanowią rewizji nauczania 
Kościoła, ale jego kontynuację w zgodzie z poglądami obu poprzedników 
Franciszka. Pytany w jednym z wywiadów o powody zabrania głosu w tej 
kwestii Rocco Buttiglione stwierdził, że zadał sobie pytanie, jaką radę 
dałby mu Jan Paweł II. I odpowiedział: „Podążaj za papieżem!”. Tak też 
zrobił, kierując się przekonaniem o konieczności poszukiwania jedności 
jako drogi lepszej od drążenia różnic i pogłębiania podziałów. Kosztowało 
go to wiele cierpkich i przykrych słów ze strony nawet najbliższych przyja-
ciół, ale Profesor podążał za swą wewnętrzną busolą, pozostając wiernym 
swoim przekonaniom.

Podczas zeszłorocznej laudacji – adresowanej do pani premier Hanny 
Suchockiej – kardynał Kazimierz Nycz przywołał słowa biskupa Tadeusza 
Pieronka wypowiedziane przez patrona tej nagrody w odpowiedzi na py-
tania o to, jak odbiera krytykę swoich – czasem bardzo mocnych – wypo-
wiedzi. Miał odrzec, że został biskupem, aby się nie bać. Myślę, że te słowa 
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można odnieść również do profesora Buttiglionego, który wielokrotnie 
ponosił konsekwencje swych przekonań.

Przysłowie mówi, że prawda się sama obroni, ale życie pokazuje, że 
potrzebuje ona swych odważnych obrońców. Tegoroczna nagroda „In ve-
ritate” trafia więc w bardzo godne ręce.

Wręczenie nagrody „In veritate”
kard. Stanisław Dziwisz

Muszę powiedzieć, że laudacja jest trafna. Znamy się z profesorem But-
tiglione tyle lat, prawie czterdzieści. Znam jego relację z Ojcem Świętym 
Janem Pawłem II. Można by było dużo na ten temat mówić.

Rocco Buttiglione, jako uczony, polityk, a także jako ojciec rodziny – 
czworo dzieci i dwanaścioro wnuków – był zawsze wiernym wartościom, 
ściągając na siebie z tego powodu czasem wielkie krytyki i doświadczając 
odrzucenia. Ale tak jak już zostało tu powiedziane, był wierny i pozostał 
sobie wierny.

W szczegółach możemy mieć różne zdania. Możemy się różnić, ale 
profesor Buttiglione trwał zawsze – odkąd pamiętam – w służbie dobru 
wspólnemu.

Bardzo się cieszę, że mogę Panu Profesorowi, w imieniu Kapituły tej 
nagrody wręczyć statuetkę „In veritate” przyznaną Panu w edycji Anno 
Domini 2020. Tę nagrodę, zawierającą rozbudowaną symbolikę europejską 
i chrześcijańską, przekazuję z radością panu Rocco Buttiglionemu. Tego-
roczna statuetka posiada swój podstawowy tytuł „In veritate”, uzupełniony 
o indywidualne uzasadnienie, które odnosi się do tego konkretnego lau-
reata. Profesor otrzymują ją „za wybitną postawę i osiągnięcia w łączeniu 
wartości chrześcijańskich i europejskich, a szczególnie za konsekwentną 
wierność przyjętemu światopoglądowi, praktykowanie wyjątkowo silnego 
przekonania, że – przed politycznym – pierwszeństwo mają wybory etycz-
ne, oraz za umiejętność zawierania kompromisów w życiu publicznym”.

Bardzo proszę, Profesorze, oto dyplom, a przede wszystkim statuetka, 
która jest dość ciężka, bo wykonana z brązu.
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Przemówienie wygłoszone przez Laureata 
z okazji otrzymania nagrody „In veritate” A.D. 2020

prof. Rocco Butiglione

Eminencjo Kardynale Stanisławie,
Ekscelencjo Arcybiskupie Grzegorzu, Metropolito Łodzi,
Panie Prezydencie Miasta Krakowa,
Panie Prezydencie Pöttering,
Panie i Panowie.
Nagrodę tę odbieram ku pamięci biskupa Tadeusza Pieronka z wielką 
wdzięcznością i wzruszeniem. Jego postać jest dla mnie nierozerwalnie 
związana z pamięcią Jana Pawła II.

Pierwszy raz spotkałem Pieronka w Krakowie na konferencji orga-
nizowanej, o ile dobrze pamiętam, przez miesięcznik „Znak” i magazyn 
CSEO z Forli. Wtedy po raz pierwszy spotkałem przyjaciół Wojtyły i od 
razu zdałem sobie sprawę, że kardynał Wojtyła stworzył między nimi 
wspólnotowa więź, tak że jego przyjaciele byli również przyjaciółmi dla 
siebie nawzajem i jako tacy uczestniczyli we wspólnych przedsięwzięciach.

Wśród tych przyjaciół Pieronek odegrał szczególna rolę – pośród wielu 
filozofów i teologów Pieronek był człowiekiem „stojącym na ziemi” – do-
bry prawnik, od zawsze interesujący się sposobem, w jaki idee mogą stać 
się rzeczywistością, przetrwać w czasie i wydawać trwałe owoce. W tym 
czasie był sekretarzem synodu krakowskiego i utrzymywał w ruchu całą 
diecezję, implementując lokalnie idee Soboru Watykańskiego, by stały się 
codziennością wiernych Krakowa.

Synod trwał siedem lat, a Jan Paweł II zamknął go podczas swojej 
pierwszej papieskiej podróży do Polski. Możecie się Państwo zastana-
wiać, co ja robiłem w tak doborowym towarzystwie. Jeśli mam powiedzieć 
prawdę – absolutnie nic. Byłem jak Zagłoba. Na pewno wszyscy znają tę 
postać z powieści Sienkiewicza. Rubaszny jegomość, który przyjaźnił się 
z pierwszymi „szablami” Rzeczypospolitej, nie posiadając żadnego z ich 
niezwykłych przymiotów, podszyty strachem, pełen próżności i … żarłok. 
Uczestniczył, towarzysząc im, we wszystkich najważniejszych wydarze-
niach historycznych, a opowiadając o tych wielkich sprawach, wielkich 
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bitwach, w których stawką był los Rzeczypospolitej, zawsze mógł potem 
powiedzieć: „Byłem tam”. Jednak zapytany: „Co zrobiłeś?”, zgodnie z praw-
dą musiał odpowiedzieć: „Nic”, ale był wiernym przyjacielem.

Ja także, podobnie jak Zagłoba, uczestniczyłem w wielu niezwykłych 
wydarzeniach i mogę powiedzieć: „Byłem tam”, ale na pytanie: „Co zrobi-
łeś?”, też mogę tylko dopowiedzieć: „Nic”. Niewiele zrobiłem w życiu i nie 
bardzo rozumiem, dlaczego przyznajecie mi dzisiaj tę nagrodę. Jedyny 
powód, jaki przychodzi mi do głowy jest taki – starałem się być wiernym 
przyjacielem. Dziękuję bardzo.

Podsumowanie
dr Michał Góra

Cóż, ta cisza zwiastuje, że powoli zbliżamy się do końca, ale ta cisza to nie 
pustka. Rzeczywiście, kolejna, już druga, uroczystość gali „In veritate” 
uświadamia nam, że choć ten, który jest patronem tej nagrody, odszedł 
dla nas – mimo swoich lat – zbyt wcześnie, to zdołał zasiać coś dobrego 
w naszych umysłach i w naszych sercach. Staramy się to propagować, 
kontynuując przedsięwzięcie i rozszerzając jego formułę o ufundowaną 
przez nas rok temu nagrodę.

Kończąc galę dedykowaną nagrodzie „In veritate” A.D. 2020 pragnę 
serdecznie podziękować wszystkim zebranym. Muszę się jednak wytłuma-
czyć z pewnej rzeczy, z niezamierzonego pominięcia – z powodu emocji 
związanych z uroczystością zapomniałem przywitać bliskich i przyjaciół 
biskupa Tadeusza Pieronka. Przepraszam bardzo i niniejszym zaznaczam 
Waszą serdeczną obecność. Liczę że w tym gronie, ale i o wiele większym, 
spotkamy się w przyszłym roku. Bardzo dziękuję.
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Valentina ALAZRAKI
Dziennikarka, Korespondentka TV Noticiero
Urodzona w 1955 r. w Mexico City, meksykańska dziennikarka i pisarka. Od roku 
1974 jest korespondentką stacji Noticieros Televisa w Rzymie i Watykanie. W styczniu 
1979 r., przed papieską pielgrzymką do Meksyku, przeprowadziła pierwszy dzienni-
karski wywiad z Janem Pawłem II. Brała udział w papieskich pielgrzymkach, spra-
wozdawała najważniejsze wydarzenia z pontyfikatów Jana Pawła II i Benedykta XVI. 
Towarzyszy papieżowi Franciszkowi we wszystkich jego podróżach apostolskich.

Prof. Rocco BUTTIGLIONE
Filozof polityki, wieloletni deputowany  
do Parlamentu Włoch i Parlamentu Europejskiego
Urodził się 6 czerwca 1948 r. w Gallipoli (południowe Włochy). Absolwent studiów 
prawniczych w Turynie i Rzymie. Uzyskał tytuł profesora nauk politycznych na 
Uniwersytecie św. Piusa V w Rzymie. Był rektorem Międzynarodowej Akademii 
w Liechtensteinie. Obecnie wykładowca w Instytucie Filozoficznym Edyty Stein 
w Granadzie. W latach 1999–2001 zasiadał w Parlamencie Europejskim. W latach 
2001-2005 był ministrem ds. europejskich w rządzie włoskim, następnie od 2005 do 
2006 r. ministrem ds. kultury i turystyki, od 2006 r. członek parlamentu włoskiego. 
Od 2002 r. przewodniczący Unii Chrześcijańskich Demokratów i Centrum (UDC). 
Współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi na całym świecie. Prof. Rocco 
Buttiglione znany jest ze swoich konserwatywnych poglądów i głębokiego przywią-
zania do tradycji chrześcijańskiej.

Kard. dr Stanisław DZIWISZ
Honorowy Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Urodził się 27 kwietnia 1939 r. w Rabie Wyżnej. Po ukończeniu w 1963 roku Wyż-
szego Seminarium Duchownego w Krakowie został wyświęcony na kapłana przez 
bp. Karola Wojtyłę. W 1967 r. uzyskał na Wydziale Teologicznym w Krakowie tytuł 
licencjata kanonicznego z liturgiki, a w 1981 r. tytuł doktora teologii na Papieskim 
Wydziale Teologicznym w Krakowie. W 1998 r. przyjął sakrę biskupią. Do godności 
arcybiskupa podniesiony w 2003 r. Sekretarz i kapelan Arcybiskupa Metropolity 
krakowskiego Karola Wojtyły w latach 1966-1978, osobisty sekretarz papieża Jana 
Pawła II w latach 1978-2005, Arcybiskup Metropolita Krakowski w latach 2005-
2016, w tych też latach Wielki Kanclerz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 
w Krakowie, od 2016 r. arcybiskup senior Archidiecezji Krakowskiej, od 2016 do 
2017 r. Administrator Apostolski Archidiecezji Krakowskiej. Kawaler Orderu Orła 
Białego. Inicjator budowy Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się i wielki promotor 
kultu papieża Polaka. Autor i współautor wielu książek i wspomnień o świętym 
Janie Pawle II.
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Kard. Jean-Claude HOLLERICH SJ
Arcybiskup Metropolita Luksemburga, Przewodniczący COMECE
Urodzony 9 sierpnia 1958 r. w Differdange. Luksemburski duchowny rzymskokato-
licki, jezuita. Praktyki kapłańskie odbywał w Luksemburgu, w 1985 r. wyjechał do 
Japonii, gdzie przez dwa pierwsze lata studiował język i kulturę japońską. W latach 
1987-1989 odbył studia teologiczne na Sophia University w Tokio, a w latach 1989-
1990 na Hochschule Sankt Georgen we Frankfurcie. Święcenia kapłańskie otrzymał 
w 1990 r. W 2011 r. papież Benedykt XVI mianował go arcybiskupem metropolitą 
luksemburskim. W latach 2014-2018 sprawował funkcję Przewodniczącego Kon-
ferencji Europejskiej Komisji Sprawiedliwości i Pokoju, a od października 2017 r. 
Przewodniczącego Komisji ds. Młodzieży Rady Konferencji Episkopatów Europy 
(CCEE). W marcu 2018 r. został wybrany przewodniczącym Komisji Episkopatów 
Wspólnoty Europejskiej COMECE. W październiku 2019 r. został przez papieża 
Franciszka wyniesiony do godności kardynalskiej.

Dr n. med. Władysław KOSINIAK-KAMYSZ
Przewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego
Urodzony w 1981 r. w Krakowie. Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Collegium 
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w 2010 r. uzyskał stopień doktora 
nauk medycznych. Został działaczem Polskiego Stronnictwa Ludowego; w latach 
2008-2012 pełnił funkcję sekretarza Naczelnego Komitetu Wykonawczego tej partii. 
W 2011 r. został zaprzysiężony na urząd ministra pracy i polityki społecznej. 1 grud-
nia 2012 r. został wiceprezesem PSL. W 2014 r. ponownie objął stanowisko ministra 
pracy i polityki społecznej. Od 2015 r. poseł na sejm VIII kadencji. 7 listopada 2015 r. 
Rada Naczelna PSL powołała go na stanowisko prezesa partii. Wraz z początkiem 
nowej kadencji parlamentu został także wybrany na przewodniczącego klubu par-
lamentarnego PSL. 16 listopada 2015 r. zakończył pełnienie funkcji ministra. 19 
listopada 2016 r. został ponownie wybrany na prezesa PSL.

Volha KAVALKOVA
Członek Prezydium Białoruskiej Rady Koordynacyjnej, 
Współprzewodnicząca Partii Białoruska Chrześcijańska Demokracja
Urodzona w 1984 r. w Mińsku. Białoruska aktywistka I członek prezydium Białoru-
skiej Rady Koordynacyjnej utworzonej przez kandydatkę na prezydenta Swiatłanę 
Cichanouską w celu koordynowania przejęcia władzy politycznej na Białorusi po 
wyborach prezydenckich w 2020 r. Aresztowana 24 sierpnia podczas próby udziele-
nia wsparcia protestującym pracownikom Mińskiej Fabryki Traktorów. Zarzucono 
jej usiłowanie przejęcia władzy i spowodowanie zagrożenia dla bezpieczeństwa 
narodowego. Kavalkowa została skazana na 10 dni aresztu. Po wyjściu z więzienia, 
ostrzeżona o możliwości dalszego aresztowania, jeśli nie wyjedzie z kraju, została 
zmuszona do emigracji do Polski.
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Ks. prof. Miloš LICHNER SJ
Przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Teologów Katolickich, 
Prorektor Uniwersytetu w Trnavie
Urodzony w 1971 r. W swoich badaniach akademickich skupia się na analizie do-
kumentów Ojców Kościoła i przygotowaniu wydania w j. słowackim. W kręgu 
naukowych zainteresowań ks. Lichnera znajduje się łacińska patrologia; szczegól-
nie teologia św. Augustyna, tradycja post-augustiańska i wczesnochrześcijańska 
teologia dogmatyczna. Wykłada na wydziałach – teologicznym i pedagogicznym 
Uniwersytetu w Trnavie. Pełni funkcję przewodniczącego Słowackiego Towarzy-
stwa Patrystycznego, jest też założycielem Słowackiego Stowarzyszenia Teologów 
Katolickich – słowackiej sekcji Europejskiego Stowarzyszenia Teologów Katolic-
kich (SSKT-ESCT). W 2019 roku objął funkcję przewodniczącego Europejskiego 
Stowarzyszenia Teologów Katolickich. Jest autorem wielu publikacji naukowych. 
Obecnie pełni funkcję Prorektora Uniwersytetu w Trnavie ds. Współpracy Mię-
dzynarodowej.

Dr n. med. Peter LIESE
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Urodził się w 1965 r. w Olsbergu. Studia lekarskie ukończył w Instytucie Genetyki 
Ludzkiej na Uniwersytecie w Bonn. W 1993 r. uzyskał stopień doktora nauk me-
dycznych. W latach 1992-1994 był ordynatorem oddziału w Klinice Pediatrycznej 
w Paderborn, a w okresie 1994-2002 pracował jako lekarz internista w przychodni 
medycyny ogólnej i wewnętrznej. Od 1997 r. członek Komitetu Centralnego Związ-
ku Katolików Niemieckich. W latach 1991-1997 był przewodniczącym Unii Młodych 
w okręgu Sauerland/Siegerland, od 1997 r. jest członkiem zarządu CDU w Nadrenii 
Północnej-Westfalii, a od 2012 r. członkiem zarządu CDU na szczeblu federalnym. 
Od 1999 r. jest posłem do Parlamentu Europejskiego. Od 2014 r. pełni funkcję koor-
dynatora Europejskiej Partii Ludowej w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

Prof. Jacek MAJCHROWSKI
Prezydent Miasta Krakowa
Urodził się 13 stycznia 1947 r. w Sosnowcu. W 1970 roku ukończył studia na Uni-
wersytecie Jagiellońskim. W 1974 r. uzyskał stopień doktora na Wydziale Prawa 
i Administracji, a w 1988 r. tytuł profesora nadzwyczajnego nauk prawnych. Polski 
prawnik, historyk doktryn politycznych i prawnych. Członek licznych towarzystw 
naukowych w Polsce i zagranicą. W latach 1996-1997 pełnił funkcję wojewody kra-
kowskiego. W 1999 r. współtworzył partię SLD. Od 2002 roku prezydent Miasta Sto-
łecznego Krakowa – jest najdłużej urzędującym prezydentem w historii miasta. Były 
członek Trybunału Stanu. W 2010 roku powołany przez prezydenta RP prof. Lecha 
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Kaczyńskiego do Narodowej Rady Rozwoju. Odznaczony m.in. Krzyżem Koman-
dorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Medalem „Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis” i Krzyżem Kawalerskim Orderu Legii Honorowej.

Prof. Andrzej MATYJA
Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej
Urodził się w 1953 r. Absolwent Akademii Medycznej w Krakowie. Ukończył spe-
cjalizacje w dziedzinach chirurgii ogólnej i onkologicznej. W 1988 r. uzyskał stopień 
naukowy doktora nauk medycznych, a w 2007 r. stopień doktora habilitowanego 
nauk medycznych w zakresie medycyny (chirurgia). Pięć lat później z rąk Prezydenta 
RP otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. Zawodowo związany jest z I Katedrą 
Chirurgii Ogólnej i Kliniką Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterolo-
gicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1999 roku należał do 
Krajowej Rady Egzaminów Lekarskich. W latach 2001-2009 był członkiem prezy-
dium Naczelnej Rady Lekarskiej oraz zastępcą przewodniczącego Okręgowej Rady 
Lekarskiej, w latach 2009-2013 pełnił funkcję prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Krakowie, a w okresie od 2010 do 2013 r. był członkiem Naczelnej Rady Lekar-
skiej. W latach 2009-2014 pełnił funkcję konsultanta wojewódzkiego województwa 
podkarpackiego w dziedzinie transplantologii klinicznej. Członek wielu polskich 
oraz międzynarodowych towarzystw i organizacji lekarskich.

Dr Jan OLBRYCHT
Poseł do Parlamentu Europejskiego, Członek Komisji Budżetowej PE
Urodzony w 1952 r. w Rybniku. Ukończył studia na Wydziale Socjologii Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, a w 1984 r. 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 r.). Od 2004 r. jest posłem do 
Parlamentu Europejskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej. W obecnej kadencji 
członek Komisji Budżetowej oraz Komisji ds. stosunków z Kanadą. Od wielu lat 
jest zaangażowany w działania Parlamentu Europejskiego w ramach europejskiego 
dialogu z kościołami. Od 2015 r. przewodniczący grupy roboczej ds. dialogu mię-
dzykulturowego i międzyreligijnego w ramach Grupy Europejskiej Partii Ludowej 
w Parlamencie Europejskim. Członek Zarządu Fundacji Roberta Schumana dla 
rozwoju współpracy pomiędzy chrześcijańskimi demokratami w Europie.
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Generał Dywizji prof. Bogusław PACEK
Profesor zwyczajny Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, 
były Rektor Akademii Obrony Narodowej
Urodzony w 1954 r. w Chlebowie. Absolwent studiów filologicznych na Uniwersy-
tecie Gdańskim. W latach 1979-2014 był oficerem WP, zajmował m.in. stanowisko 
Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, był również: Zastępcą Dowódcy 
Operacji Wojskowej UE w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej, Asystentem 
Szefa Sztabu Generalnego WP ds. Wojsk Lądowych i Wojsk Specjalnych, Radcą 
Ministra Obrony Narodowej, Rektorem Akademii Obrony Narodowej. W 1990 r. 
otrzymał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych, a w 2009 r. stopień 
doktora habilitowanego nauk wojskowych w obszarze bezpieczeństwa międzyna-
rodowego. Równolegle ze służbą wojskową od 1990 r. pracował jako wykładowca 
psychologii i przedmiotów z zakresu nauk politycznych i nauk o bezpieczeństwie 
w Akademii Marynarki Wojennej, Uniwersytecie Gdańskim, Pomezańskim Ko-
legium Teologicznym, Szkole Wyższej TWP – Wszechnica Polska, Uniwersytecie 
Jana Kochanowskiego oraz Akademii Obrony Narodowej. W 2003 r. awansowany 
na generała brygady, a dwa lata później na generała dywizji. W latach 2014-2015 
reprezentował Polskę w Radzie NATO ds. Nauki (NATO Science and Technology 
Board-STB). W latach 2013-2016 był członkiem Rady Naukowej Bałtyckiej Akademii 
Obrony w Estonii (BALTDEFCOL). W 2014 r. odebrał z rąk Prezydenta RP nomina-
cję profesorską. W uznaniu zasług odznaczony wieloma wysokimi odznaczeniami 
państwowymi.

Prof. Katarzyna PISARSKA
Dyrektor Europejskiej Akademii Demokracji, Profesor SGH
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 Australian 
National University (2015). Jest laureatką stypendium naukowego Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych polskich naukowców. Dr Katarzyna 
Pisarska jest założycielem i dyrektorem Europejskiej Akademii Dyplomacji  oraz 
Wyszehradzkiej Szkoły Nauk Politycznych, którą prowadzi pod egidą Rady Europy 
jak również dyrektorem 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. 
Profesor nadzwyczajny w SGH.
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Dr Hans-Gert PÖTTERING
b. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego,  
Pełnomocnik Fundacji Konrada Adenauera ds. Europejskich
Urodzony w 1945 r. w Bersenbrücku (Niemcy). Studiował prawo, politologię i histo-
rię na Uniwersytecie w Bonn, Uniwersytecie w Genewie oraz na Columbia Univer-
sity w Nowym Jorku; w 1974 r. uzyskał stopień naukowy doktora, a w 1995 r. tytuł 
profesora honorowego. Od 1979 do 2014 r. był posłem do Parlamentu Europejskiego. 
W latach 1994-1999 był wiceprzewodniczącym, a od 1999-2007 r. przewodniczą-
cym frakcji Europej skiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim. W latach 
1996-1999 kierował grupą roboczą Europejskiej Partii Lu dowej „Rozszerzenie Unii 
Europejskiej”. W latach 2007-2009 r. piastował urząd Przewodniczącego Parlamen-
tu Europejskiego. Był członkiem Komisji Spraw Zagranicznych oraz Delegacji ds. 
Kontaktów z Państwami Półwyspu Arabskiego.

Abp prof. Grzegorz RYŚ
Metropolita Łodzi
Urodził się 9 lutego 1964 roku w Krakowie. W latach 1982-1988 studiował na Wy-
dziale Teologicznym oraz na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teo-
logicznej w Krakowie, a także w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji 
Krakowskiej. Wyświęcony na kapłana w 1988 roku w katedrze na Wawelu przez 
kardynała Franciszka Macharskiego. W 1994 roku obronił doktorat z teologii, od 
2000 roku doktor habilitowany z nauk humanistycznych. Specjalizuje się w historii 
Kościoła. Autor licznych książek z zakresu historii Kościoła, duchowości i egzegezy 
biblijnej. W latach 2004-2007 dyrektor Archiwum Kapituły Metropolitalnej w Kra-
kowie. W latach 2007-2011 rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiece-
zji Krakowskiej, od 2011 roku przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy 
Konferencji Episkopatu Polski. Biskup pomocniczy krakowski w latach 2011-2017, 
od 2017 roku arcybiskup metropolita łódzki.

Dr. Jørgen Skov SØRENSEN
Sekretarz Generalny Konferencji Kościołów Europejskich (CEC)
Urodził się w Kolding w Danii. Ukończył filozofię w zakresie teologii ekumenicznej 
na Uniwersytecie w Aarhus. Doktoryzował się z misjologii, ekumenizmu i teolo-
gii systematycznej na Uniwersytecie w Birmingham. Był sekretarzem generalnym 
Danmission, prowadził biuro ds. ekumenicznych i współpracy międzynarodowej 
Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Danii. Pracował w placówkach misyjnych 
duńskiego Kościoła luterańskiego, a także zajmował się pracą naukową w wielu 
ośrodkach akademickich w Danii i Wielkiej Brytanii. Był zaangażowany w projekty 
międzynarodowych organizacji charytatywnych, w tym Funduszu Pomocowe-
go Światowej Federacji Luterańskiej. Mówi po angielsku, niemiecku, francusku, 
mandaryńsku i w językach skandynawskich. Autor licznych publikacji z dziedziny 
ekumenizmu.
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Ks. Kazimierz SOWA
Dziennikarz i publicysta
Urodzony w 1965 roku w Libiążu. Polski duchowny rzymskokatolicki, dziennikarz 
i publicysta. Absolwent studiów teologicznych na Papieskiej Akademii Teologicznej 
w Krakowie (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) oraz podyplo-
mowych studiów z dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim i zarządzania 
w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University w Nowym Sączu. Związany 
z mediami od 1990 roku. Publikował w czołowych polskich dziennikach i tygodni-
kach opinii oraz mediach społecznościowych. W latach 1995-2005 pracował jako 
dziennikarz w Radiu Plus; w latach 2001-2005 pełnił funkcję prezesa ogólnopolskiej 
sieci Rozgłośni Radiowych Radia Plus. W latach 2007-2015 dyrektor telewizji Religia.
tv. Występuje jako komentator w programach publicystycznych kanałów grupy Di-
scovery TVN, w latach 2015-2018 prowadził na antenie TVN24 BiS własny program 
„Piąta Strona Świata” poświęcony tematyce międzynarodowej, społecznej i religijnej. 

Bp dr Janusz STEPNOWSKI
Biskup diecezjalny łomżyński, Delegat Konferencji Episkopatu Polski 
ds. Kontaktów z COMECE
Urodzony w 1958 roku w Ostrołęce. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w latach 
1979-1985 w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Na początku studiów 
seminaryjnych został powołany – w ramach represji rządu komunistycznego wobec 
Kościoła – do służby wojskowej na sześć miesięcy, to jednak nie przeszkodziło mu 
w ukończeniu studiów w przewidzianym czasie. Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 
1 czerwca 1985 roku z rąk Księdza Biskupa Juliusza Paetza. Po święceniach został 
skierowany na studia specjalistyczne na Uniwersytecie w Pamplonie w Hiszpanii na 
Wydziale Prawa Kanonicznego. W 1989 r. uzyskał stopień naukowy doktora prawa 
kanonicznego. Od 1 listopada 1989 r. przez 22 lata pracował w Watykanie. Dnia 
11 listopada 2011 został mianowany Biskupem Łomżyńskim. Uroczysty ingres do 
katedry łomżyńskiej miał miejsce w dniu 18 grudnia 2011 r. Bp Stepnowski jest 
członkiem Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu.

Jan TOMBIŃSKI
b. Przewodniczący Delegacji UE przy Stolicy Apostolskiej i FAO
Urodził się 4 października 1958 roku w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, na której to uczelni uzyskał tytuły zawodowe magistra germanistyki 
(1984) i historii (1985). W latach 1981-1984 był wiceprzewodniczącym Niezależ-
nego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Jagiellońskim, po 13 grudnia 1981 r. 
działał w strukturach podziemnych NZS. W maju 1988 r. był w redakcji nielegal-
nego pisma „Przegląd Wiadomości Strajkowych”, wydawanego w Krakowie przez 
Komitet Strajkowy „Solidarności” Huty im. Lenina. Polski dyplomata. Do 1995 r. 
był zatrudniony w Ambasadzie RP w Pradze. W latach 1995-1996 konsul minister 
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pełnomocny w Ambasadzie RP w Lublanie w Słowenii, w latach 1996-1998 ambasa-
dor RP w Słowenii, a do 1999 r. także w Bośni i Hercegowinie. W latach 1998-2001 
pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie. Następnie do 2006 
roku był ambasadorem RP we Francji. W latach 2007-2012 stały przedstawiciel 
Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej, następnie ambasador Unii Euro-
pejskiej na Ukrainie (2012-2016) a później przy Stolicy Apostolskiej i FAO (do 2020). 
Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Ks. prof. Robert TYRAŁA
Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Urodzony w 1965 r. w Krakowie. Absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej 
w Krakowie. W 1990 roku uzyskał tytuł mgr teologii. Wyświęcony na kapłana 
19 maja 1990 roku z rąk ks. kard. Franciszka Macharskiego w katedrze na Wawelu. 
W latach 1992-1997 studiował na Akademii Muzycznej w Krakowie, na Wydziale 
Wychowania Muzycznego gdzie w 1997 r. uzyskał tytuł mgr sztuki. Stypendysta 
Papieskiego Instytutu Muzyki Kościelnej w Rzymie. W 2000 roku uzyskał doktorat 
z liturgiki na Wydziale Teologicznym PAT, a w 2010 r. habilitację w dziedzinie nauk 
humanistycznych na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu 
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Od 2016 r. jest profesorem nadzwyczajnym 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W latach 2018-2020 był pro-
rektorem UPJPII ds. dydaktyki i studenckich. 27 kwietnia 2020 r. wybrany rektorem 
Uczelni na kadencję 2020-2024. Od 2006 r. jest członkiem zespołu ds. transmisji 
telewizyjnych Konferencji Episkopatu Polski, a od 2012 konsultorem podkomisji ds. 
Muzyki Kościelnej KEP. W okresie 2004-2009 był prezydentem Polskiej Federacji 
Pueri Cantores, a w latach 2009-2017 prezydentem Międzynarodowej Federacji Pueri 
Cantores (od 2017 roku jest jej honorowym prezydentem).

Ks. dr George VALCU
Sekretarz Generalny Komitetu Przedstawicieli  
Kościołów Prawosławnych (CROCEU)
Jest absolwentem Wydziału Teologii Prawosławnej na Uniwersytecie w Bukareszcie, 
Bosseyskiego Instytutu Ekumenicznego Uniwersytetu Genewskiego oraz Katolic-
kiego Uniwersytetu w Leuven w Belgii. W latach 2007-2009 pracował dla TRINITAS 
TV – narodowej stacji telewizyjnej Rumuńskiego Patriarchatu, gdzie odpowiadał 
za dział „Kościół i Społeczeństwo”. Od 2009 r. pracuje jako sekretarz Przedstawi-
cielstwa Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego przy instytucjach europejskich, 
a w styczniu 2020 r. został wybrany Sekretarzem Generalnym Komitetu Przedsta-
wicieli Kościołów Prawosławnych (CROCEU). Wyświęcony na księdza w 2014 r. 
i mianowany rektorem rumuńskiej prawosławnej parafii w Antwerpii. Żonaty, ma 
troje dzieci.
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Manfred WEBER
Przewodniczący Frakcji Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim
Urodził się 14 lipca 1972 r. w Rottenburg an der Laaber. Niemiecki polityk i przed-
siębiorca, aktywny poseł do Parlamentu Europejskiego VI, VII, VIII i IX kadencji. 
Przewodniczący grupy poselskiej Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Euro-
pejskim. W 1996 r. ukończył studia inżynierskie na Uniwersytecie Nauk Stosowa-
nych w Monachium. Po studiach rozpoczął własną działalność gospodarczą w ra-
mach zakładanych przez siebie firm doradczych (spółek prawa handlowego). Wstąpił 
do Unii Chrześcijańsko-Społecznej i szybko awansował do władz naczelnych tej 
partii. Był radnym powiatu Kelheim, a od 2002 do 2004 r. posłem do landtagu 
Bawarii. W 2004 r. po raz pierwszy uzyskał mandat deputowanego do Parlamentu 
Europejskiego. Zasiadał w prezydium grupy EPP-ED, pracował w Komisji Wolności 
Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. W wyborach w latach 2009, 
2014 i 2019 uzyskał reelekcję. 



Fotografie





Goście i uczestnicy konferencji

XX Jubileuszowa konferencja odbyła się w nietypowych warunkach, z zachowaniem dystansu 
społecznego i reżimu sanitarnego wymuszonego pandemią koronawirusa COVID-19 



kard. dr Stanisław Dziwisz

kard. dr Jean-Claude Hollerich



Manfred Weber

dr Borys Budkadr Hans-Gert Pöttering



dr Jan Olbrycht

I sesja panelowa „KOŚCIOŁY W OBLICZU PANDEMII” – dr Jan Olbrycht (moderator), 
ks. dr George Valcu, dr Jørgen Skov Sørensen (online), bp dr Janusz Stepnowski

ks. dr George Valcu



dr Jørgen Skov Sørensen

Wszystkie wydarzenia konferencji są transmitowane w mediach społecznościowych, a moderator 
zapewniał interakcje między panelistami a uczestnikami online 

bp dr Janusz Stepnowski



II sesja panelowa – „EUROPA W OBLICZU PANDEMII” – prof. Katarzyna Pisarska (modera-
torka), prof. Andrzej Matyja (online), dr Władysław Kosiniak-Kamysz, dr Peter Liese (online), 
generał dyw. prof. Bogusław Pacek

prof. Andrzej Matyjaprof. Katarzyna Pisarska



dr Władysław Kosiniak-Kamysz

generał dyw. prof. Bogusław Pacek

dr Peter Liese



Znak czasu pandemii. Rozmowy kuluarowe wyłącznie w maseczkach.

Kolejny znak czasu. Typowe przywitanie uczestników konferencji.



Białe kwiaty na pustym fotelu to odniesienie do nieobecnego pośród uczestników już od ponad 
roku bp. Tadeusza Pieronka



Homilię wygłosił bp prof. Jan Kopiec, biskup diecezji gliwickiej

Msza święta w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie



Chwila modlitwy i zadumy przy grobie biskupa Tadeusza Pieronka

Goście i uczestnicy konferencji podczas Mszy Świętej



Uroczystość wręczenia Nagrody im. bp. Tadeusza Pieronka „In veritate” A.D. 2020

Po śmierci biskupa Tadeusza Pieronka  
w grupie jego najbliższych 
współpracowników zadecydowano 
o powołaniu fundacji, która za pierwszy swój 
cel obrała przyznawanie dorocznej nagrody 
za „wybitne postawy i osiągnięcia w łączeniu 
wartości chrześcijańskich i europejskich”. 
Nazwano ją – „In veritate”. Temu wezwaniu 
bp Pieronek był bowiem wierny w swojej 
kapłańskiej i publicznej działalności.

Nagroda ma charakter symboliczny. 
Jej materialnym wyrazem jest statuetka 
z brązu, która zawiera trzy elementy 
nawiązujące do drogich naszemu Patronowi 
kwestii: zawołanie przyjęte podczas jego 
święceń episkopatu, kształt wawelskiej 
katedry oraz – otwarty na wschód – krąg 
europejskich gwiazd. Wygląd statuetki jest 
polisemiczny, zgodnie z intencją, jaką miał 
jej twórca – Jan Tutaj, profesor krakowskiej 
ASP. Jedni dostrzegą w nim otwartą księgę 
czy kalendarz, inni organiczny kształt 
rozchylających się liści, łodyg lub dłoni 
wzniesionych do modlitwy.



Laudację na cześć laureata odczytał  
dr Jan Olbrycht

prof. Jacek Majchrowski

Prof. Rocco Buttiglione za chwilę rozpocznie wystąpienie jako laureat nagrody „In Veritate” 
A.D. 2020



Statuetkę wręczali: kard. Stanisław Dziwisz, honorowy przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
Konferencji i dr Michał Góra, prezes Fundacji im. bp. Tadeusza Pieronka 

Prof. Buttiglione odniósł się do treści nagrody 
w krótkim wykładzie wygłoszonym po polsku

Statuetce „In Veritate” towarzyszy certyfikat 
posiadający zindywidualizowaną treść tytułu 
nagrody



Wnętrze Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach stanowi wyjątkową oprawę dla gali 
nagrody i jej laureata

Statuetka to wyraz więzi duchowej i intelektualnej między Europejczykami – żyjącym i nieży-
jącym; fragment „Pochodni Nerona” dopełnia symboliki tej sceny i treści nagrody



prof. Rocco Buttiglioneks. Kazimierz Sowa

Uroczysta sesja z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II – „JAN PAWEŁ II O EUROPIE. 
ZJEDNOCZENIE EUROPY – ZJEDNOCZENIE DUCHA” – ks. Kazimierz Sowa (moderator), 
prof. Rocco Buttiglione, Volha Kavalkova, dr Hans-Gert Pöttering, abp Grzegorz Ryś, ks. prof. 
Miloš Lichner SJ (online).  Wprowadzeniem do sesji był materiał przygotowany przez Valentinę 
Alazraki.



Volha Kavalkova ks. prof. Miloš Lichner SJ

dr Hans-Gert Pöttering abp Grzegorz Ryś



Zakończenie konferencji w Krakowie – rok 2020 przejdzie do historii jako symboliczna cezura

Konferencję podsumował i zakończył ks. prof. Robert Tyrała,  
rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II



Na poprzednich 
konferencjach  
gośćmi byli:

abp  Celestino Migliore abp Józef Życiński

Franz Fischler Jaś Gawroński ks. prof. Andrzej Szostek abp Józef Kowalczyk

kard. Attilio Nicora Stephen Biller prof. Danuta Hübner dr Piotr Nowina-Konopka

prof. Wojciech Świątkiewicz Zbigniew Sulewski Noël Treanor Tadeusz Mazowiecki

prof. dr Hans-Gert Pöttering kard. Jean-Louis Tauran prof. Hanna Gronkiewicz-Waltzprof. Norman Davies



Horst Langes Ursula Stenzel Jan Truszczyński prof. Aniela Dylus

prof. Rocco Buttiglione prof. Władysław Bartoszewski kard. Audrys Juozas Bačkis Elmar Brok

dr Jan Kułakowski ks. prof. Remigiusz Sobański Aleksander  Kwaśniewski prof. Bronisław Geremek 

kard. Angelo Scola prof. Hanna Suchocka dr Peter Liese prof. Leszek Balcerowicz 

abp Paul Gallagher dr Jacek Saryusz-Wolski kard. Paul Poupard prof. Irena Lipowicz 



Carl Anderson bp Josef Homeyer Jan Rokita Marek Grela

dr Andrzej Olechowski Pier-Ferdinando Casini bp Franjo Komarica Jerzy Swatoń

Ireneusz Jabłoński Henryka Bochniarz Jacques Santer Włodzimierz Cimoszewicz

Adam Michnik prof. Józef Pacyna ks. prof. Jan Dyduch prof. Jerzy Buzek

dr Helmut Kohl kard. Walter Kasper abp Tadeusz Kondrusiewicz gen. Mieczysław Bieniek



prof. Bernhard Vogel kard. Marian Jaworski kard. Stanisław Dziwisz prof. Hans J. Meyer

o. dr Adam Wąs SVD dr Andrzej Ananicz dr Jan Olbrycht dr Naika Foroutan

kard. Franciszek Macharski prof. Emilio Platti OP prof. Alfred Grosser Alojz Peterle 

Krzysztof Bobiński prof. Stefan Meller abp Giovanni Lajolo dr Jacek Cichocki

ks. prof. Piotr Mazurkiewicz abp  prof. Alfons Nossol Jürgen Wahl dr Hans Langendorfer SJ



Roman Graczyk Maria Martens dr Christoph Böhr dr Jarosław Gowin

Tomasz Lis Dieter AlthausJan Tombiński Michael Gahler

kard. José da Cruz Policarpo Vincuk Viaczorka Jaime Mayor Oreja dr Mariusz Siwoń

kard. Tarcisio Bertone SDB Ewa Czaczkowska abp EmanuelBogusław Sonik 
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Tytuł dwudziestych spotkań w Krakowie brzmiał: „Chrześcijańska odpowie-
dzialność za Europę”. Traktować je warto jako platformę szlachetnej wymiany 
przekonań i próbę lepszego rozumienia zjawisk zachodzących we współcze-
snym świecie. Nasze spotkania to także próba wzmacniania solidarności. Przed 
nami jest dyskusja dotycząca uporządkowania tożsamości, wartości i zasad. 
Naszym priorytetem musi być pokazanie własnego przywiązania do podsta-
wowych wartości, takich jak rządy prawa, niezależne sądownictwo, wolności 
słowa, czy równość osób i innych podmiotów względem nakładanych obo-
wiązków. Z ich pomocą efektywniej buduje się potencjał Europy silnej odpo-
wiedzialnością jej państw członkowskich i potencjał państw silnych zasobami 
swoich regionów czy środowisk i grup społecznych.
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