
XIX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

Rola Kościoła katolickiego  
w procesie integracji europejskiej

Wyzwania dla nowej Europy

Kraków, 11–12 października 2019 r.
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie





XIX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

Rola Kościoła katolickiego  
w procesie integracji europejskiej

Wyzwania dla nowej Europy

Kraków, 11–12 października 2019 r.
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie



Wydawnictwo „Wokół nas”
44-121 Gliwice, ul. Kozielska 186 

e-mail: wydawnictwo@wokolnas.pl 
www.wokolnas.pl 

Redakcja: Rafał Budnik, Michał Góra
Fotografie: Antoni Witwicki

Realizacja: Artur Kaczor

Publikacja bezpłatna, wydana ze środków 
Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim 

ISBN 978-83-60934-10-4

Jest to 263. publikacja Wydawnictwa „Wokół nas”



3

Nabrzmiały 
znaczeniami 
rok 2019

W tym roku czeka nas duże przesilenie w życiu 
publicznym, ale i wyjątkowa okazja do poruszenia 
zagadnień związanych z tym, jaki dalszy kierunek 
przebudowy ma przyjąć Europa. Niemniej jednak 
obecny rok pozostanie w naszej pamięci jako rok, 
w którym w przeddzień Triduum Paschalnego 
spłonęła paryska katedra. Widok zgliszcz Notre 
Dame zawładnie wyobraźnią Europejczyków 
na długo, jako symbol „zburzenia świątyni” – ma-
terialnego znaku wiary i cywilizacji, w którą wpi-
sane jest pęknięcie. Fundamentem tej cywilizacji 
jest bowiem koncepcja człowieka ukształtowana 
przez chrześcijaństwo. Tymczasem współcze-
snemu człowiekowi chrześcijaństwo kojarzy się 
głównie z nieufnością wobec nauki, z niezrozumie-
niem procesów zachodzących w świecie. Taka jest 
świadomość wielu z nas.

XIX konferencja z naszego cyklu odbywać 
się będzie 11 i 12 października 2019 r. Jej temat to 
„Wyzwania dla Nowej Europy”. Nie będzie już pod-
czas niej z nami głównego autora tego wieloletnie-
go przedsięwzięcia – biskupa Tadeusza Pieronka. 
Jego niespodziewana śmierć wzbudziła w sercach 
bardzo wielu z nas duży smutek. Wiemy jednak, 
że gdyby miała pokrzyżować realizację kolejnych 
krakowskich debat, Tadeusz zgłaszałby na pewno 
mocny sprzeciw. Piszę tak, ponieważ znałem go 
kilkadziesiąt lat. Piszę jako przyjaciel. Znaliśmy się 
przecież i współpracowaliśmy na różnych polach 
przez lata. Dlatego doceniam i cieszę się, że do-
tychczasowi współpracownicy biskupa Tadeusza 
zwrócili się do mnie, abym stanął – w jego miejsce 
– na czele Komitetu Organizacyjnego Międzyna-
rodowych Konferencji z cyklu „Rola Kościoła kato-
lickiego w procesie integracji europejskiej”.

Zwykł był biskup Tadeusz organizować swo-
je przedsięwzięcia w taki sposób, żeby współpra-
cownicy byli naprawdę samodzielni. I samodzielni 
się czuli. Dlatego wyrwa, którą pozostawiło jego 
odejście, nie powinna przeszkodzić nam w przy-
gotowaniu najbliższej konferencji w sposób me-
rytoryczny.

Obecny 2019 rok to czas rocznic: 30. rocz-
nica Okrągłego Stołu, pierwszych częściowo 
wolnych wyborów w Polsce, upadku komunizmu 
w Europie Środkowo-Wschodniej i upadku muru 
berlińskiego. W tym roku obchodzimy także 450 
lat od podpisania unii lubelskiej, czyli od założenia 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów – państwa sta-
nowiącego – przez ponad dwa stulecia – swego 
rodzaju historyczne laboratorium integracji euro-
pejskiej.

Dlatego właśnie duża cześć konferencji bę-
dzie poświęcona Europie Środkowej. Zaproszeni 
prelegenci wraz z uczestnikami w sobotniej sesji 
specjalnej postarają się odpowiedzieć na pyta-
nie o to, jak przebiega proces integracji między 
dwiema częściami Europy, czy Zachód zadał sobie 
trud głębszego zrozumienia Europy Środkowej, jak 
nasza część Europy zdaje egzamin z przyswajania 
unijnego modelu współpracy.

Zwłaszcza to ostatnie zagadnienie każe bić 
na trwogę. Takim dzwonem zwiastującym ko-
nieczność podjęcia odpowiedzialności przez no-
wych unijnych i państwowych decydentów niech 
będzie ta zbliżająca się XIX konferencja w Kra-
kowie. Wydaje się ona nie tylko interesująca, ale 
i ważna. Organizatorzy serdecznie zapraszają 
do wzięcia w niej udziału!

Stanisław kard. Dziwisz

Kraków, 13 maja 2019 r. 
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Idea spotkań poświęconych debacie o Polsce, 
Kościele i Europie zrodziła się w 2000 roku. Pod-
czas spotkania z ówczesnym sekretarzem Ojca 
Świętego Jana Pawła II bp. Stanisławem Dziwi-
szem zaczęliśmy wypracowywać projekt wyda-
rzenia poświęconego relacjom między Kościołem 
a Europą, pomiędzy chrześcijaństwem a sferą pu-
bliczną w Unii Europejskiej, a szerzej – w Europie 
pojętej jako wspólnota kultury i tożsamości.

Jak się później okazało, spotkanie w Pałacu 
Apostolskim stało się zarzewiem wieloletniego 
przedsięwzięcia. Nasz kraj nie był wtedy jesz-
cze członkiem Unii. Nie było nawet pewne kie-
dy dokładnie do niej wstąpi. Ba, wśród zachod-
nich partnerów nie było pełnego przekonania, 
że Polska powinna być członkiem Wspólnoty. 
U polskich polityków i pośród zwykłych ludzi 
panowało duże zamieszanie co do kierunku, jaki 
powinien obrać nasz kraj. Wiedzieliśmy doskona-
le, że również w naszym Kościele, w episkopacie, 
nie brakowało głosów sprzeciwiających się proce-
sowi akcesyjnemu. Niewielu chce dziś pamiętać, 
że sytuacja polityczna wokół akcesji była bardzo 
niejednoznaczna, a katolicy dość zdezorientowani. 
Najbardziej wpływowe już wówczas radio katolic-
kie – Radio Maryja – prowadziło systematyczną 
kampanię przeciw Unii, większość pozostałych 

mediów kościelnych „hamletyzowała”, a jedynie 
niewielki, i przeżywający trudności, „Tygodnik Po-
wszechny” jednoznacznie rozumiał cywilizacyjną 
szansę, jaka stała przed naszą ojczyzną.

Spotkanie początkowo miało dotyczyć tego, 
co można zrobić w Kościele katolickim w Polsce 
w tym gorącym okresie. Mieliśmy omawiać pro-
wadzenie dialogu z duchownymi poprzez wyda-
wanie i propagowania publikacji przybliżających 
zagadnienia unijne. Pamiętamy, że bp Dziwisz – 
nieco zaskakując nas – rzucił nagle hasło: „a może 
zorganizowalibyście panowie jakieś wydarzenie, 
które jasno pokaże plusy i minusy Unii, my to wes-
przemy”. Zrozumieliśmy, że ze strony Stolicy Apo-
stolskiej pójdzie wyraźny sygnał wsparcia dla 
członkostwa Polski w UE.

Tak narodziły się coroczne międzynarodo-
we debaty o najbardziej aktualnych problemach 
nurtujących naszą europejską cywilizację. Za-
angażowaliśmy w nie wiele środowisk, w prace 
programowe włączyli się katoliccy intelektualiści, 
kilku wybitnych członków Episkopatu Polski, na-
ukowcy. Krakowska konferencja przyjęła przewod-
nie hasło „Rola Kościoła katolickiego w procesie 
integracji europejskiej”. Od początku na jej czele 
stanął bp Tadeusz Pieronek, wybitny kanonista. 
Piastował wtedy funkcję rektora Papieskiej Akade-
mii Teologicznej w Krakowie – uczelni powołanej 
do życia z inicjatywy kard. Wojtyły po wyrzuce-
niu przez komunistów wydziału teologicznego 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Już wtedy był do-
skonale znany szerszej opinii publicznej w kraju. 
Dysponował też szerokimi kontaktami za granicą. 
Znany był także w Watykanie. Jego dobre relacje 
w kongregacjach pozwolą później na regularny 
udział wysokich rangą przedstawicieli Stolicy Apo-
stolskiej w corocznych debatach na temat Unii.

Będąc sekretarzem generalnym Konferencji 
Episkopatu Polski, biskup Pieronek dał się poznać 
jako osoba kompetentna, niezłomna i odważna 
w kontaktach z „czwartą władzą”, czyli z tzw. li-
beralnymi mediami, które uchodziły za niechętne 
biskupom. To jemu w dużej mierze polski Kościół 
zawdzięcza zachowanie generalnie pozytywnego 

„PIERONKALIA”, 
czyli jak kształtowały się spotkania 
o Europie i Kościele w Krakowie
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wizerunku w bardzo trudnych latach dziewięć-
dziesiątych ubiegłego wieku – latach transformacji 
rodzącej ogrom frustracji wśród Polaków. Biskup 
Pieronek miał ponadto skonkretyzowane przeko-
nania proeuropejskie. Był w końcu intelektualnym 
wychowankiem Karola Wojtyły i jednym z ducho-
wych synów papieża, który nauczał o szansie, 
przed jaką stoi nasz kontynent po Jesieni Ludów, 
szansie na odzyskanie pełnej jedności cywilizacyj-
nej, symbolizowanej przez pojęcie „dwóch płuc” 
Europy!

Początkowo konferencja została zaadre-
sowana głównie do duchownych. Wiedzieliśmy, 
że panuje wśród nich znaczna powściągliwość 
w sprawach procesu integracji europejskiej 
i ogromna nieufność. Jako organizatorzy byliśmy 
jednak przekonani, że to oni właśnie mogą jed-
nocześnie pomóc zmienić obraz Unii Europej-
skiej wśród wielu ludzi wobec niej sceptycznych, 
czerpiących wiedzę ze środków przekazu, które 
podsycały niepewność i propagandowo skupiały 
uwagę odbiorców na zastrzeżeniach i zagroże-
niach – częściej wyimaginowanych niż realnych. 
Potrzebne było zatem „dostarczenie” ludziom, 
zwłaszcza wierzącym, argumentów za i przeciw, 
aby mogli sobie ostatecznie samodzielnie wyrobić 
zdanie co do integracji Polski z Unią Europejską. 
Nas, a zwłaszcza bp. Pieronka, nie interesowała 
propaganda jako narzędzie kształtowania ludzkich 
poglądów. W tej sprawie postawiliśmy na dobrą 
informację i głębszą refleksję. A ostateczne de-

cyzje trzeba było pozostawić ludzkim indywidu-
alnym wyborom.

Nasza koncepcja bardzo szybko spotkała 
się – z oczywistych względów – z silnymi opo-
rami ze strony dużej części episkopatu. Biskup 
Pieronek często bywał wtedy obiektem niewy-
brednej krytyki na falach toruńskiego radia, któ-
re – pamiętajmy – reklamowało się jako „katolicki 
głos w twoim domu”. Ale to nie robiło na biskupie 
Tadeuszu dużego wrażenia. Bardziej bolał nad fał-
szywymi tonami, w które uderzali wówczas jego 
niektórzy bracia w biskupstwie, atakujący go m.in. 
za tę inicjatywę najczęściej za plecami, nie twa-
rzą w twarz. Długo sceptyczny wobec przed-
sięwzięcia pozostawał nawet kard Józef Glemp, 
przewodniczący KEP. Jednak po pewnym czasie 
metropolitę warszawskiego udało się przekonać, 
że to właśnie Pieronek uczciwie stawia sprawę, 
a nie jego przeciwnicy.

Jako organizatorzy mieliśmy też sprzymie-
rzeńców. Nie było ich zbyt wielu. Za to mogliśmy 
liczyć na ich solidność. Instytucjonalną i finansową 
opiekę nad organizacją roztoczyły: Uniwersytet 
Papieski Jana Pawła II (najpierw jako Papieska 
Akademia Teologiczna), Fundacja Konrada Ade-
nauera, Fundacja im. Roberta Schumana w Luk-
semburgu oraz Wydawnictwo „Wokół nas”, na-
leżące do czołówki wydawców publikacji o Unii 
i integracji europejskiej w Polsce.

Idea spotkań poświęconych debacie o Pol-
sce, Kościele i Europie, których gospodarzem miał 
stać się Kraków i kościelne środowiska związa-
ne z Papieską Akademią Teologiczną (obecnym 
Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II), zna-
lazła swoje pierwsze urzeczywistnienie jesienią 
2001 roku. Pamiętamy, że był to bardzo krytyczny 
rok dla całej cywilizacji zachodniej. Nasze spo-
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tkanie odbyło się dwa dni po niespodziewanym 
ataku na World Trade Center w Nowym Jorku 
i Pentagon – największym terrorystycznym akcie 
w historii. Uświadomiliśmy sobie wtedy, jak bardzo 
wszystko to jest kruche, jak potrzebny jest dialog, 
a  tematyka dyskusji skupiona wokół problemu 
tożsamości kulturowej Europejczyków nabrała 
w tych dramatycznych chwilach jeszcze głębsze-
go znaczenia.

Nasi rozmówcy i prelegenci poświęcili swo-
je wystąpienia m.in. specyfice historycznej i poli-
tycznej narodów Europy Środkowej i Wschodniej, 
relacjom między Kościołem katolickim a instytu-
cjami europejskimi, systemowi wartości, który był 
motorem integracji, a także perspektywom Unii 
Europejskiej.

Ta pierwsza konferencja ustawiła cały dalszy 
cykl. Wzbudziła wielkie zainteresowanie w me-
diach. Nam zaś udało się zainteresować bardzo 
szerokie spektrum uczestników. Adresowana po-
czątkowo głównie do duchownych debata szyb-
ko i naturalnie przekształciła się w forum dialogu 
między różnymi środowiskami: wierzących i nie-
wierzących, odwołujących się do chrześcijańskich 
korzeni oraz do tych, którzy zasady życia społecz-
nego opierają na innych źródłach, zwolenników 
różnych opcji politycznych i strategicznych. Oka-
zało się, że spotkaniami zainteresowani są nie tyl-
ko księża, którzy w tym czasie musieli mierzyć się 
z problematyką Unii Europejskiej podczas swojej 
pracy w parafiach zwłaszcza na prowincji, ale tak-
że środowiska naukowe, dziennikarze i politycy 
z różnych stron sceny politycznej.

Jesienią 2001 roku wiedzieliśmy, że podjęta 
przez nas debata musi być kontynuowana. W ten 
sposób jednorazowa, aczkolwiek szeroko zakrojo-
na konferencja przerodziła się w cykl dorocznych 

jesiennych spotkań w jednym z najbardziej uro-
czych miejsc w tej części Europy – w Krakowie.

Przystępując do prac nad kolejnymi deba-
tami, byliśmy już przekonani, że to, co miało mieć 
charakter jedynie sezonowy, przeradza się już nie 
w dyskusję o zaletach i wadach, szansach i za-
grożeniach związanych z członkostwem naszego 
państwa w unijnych strukturach, ale że wchodzi-
my w sferę dyskursu o przyszłości Unii, o wyzwa-
niach dla Europejczyków, o zadaniach stojących 
przed Kościołem katolickim w zupełnie nowym 
kontekście, w jakim przyjdzie mu prowadzić swoją 
misję wobec człowieka współczesnego.

Podczas powtórnego spotkania najgorętsze 
dyskusje toczyły się wokół pytania: Czy dziedzic-
two europejskie ma siłę, która jest w stanie inspiro-
wać rozwój? Pytanie to, sformułowane przez Hor-
sta Langesa – prezydenta Fundacji im. Roberta 
Schumana – stanowiło kontekst wystąpień zna-
komitych przedstawicieli różnych dyscyplin: abp. 
Jeana-Louisa Taurana – sekretarza stanu Stolicy 
Apostolskiej do spraw kontaktów z państwami, 
prof. Hanny Gronkiewicz-Waltz, wybitnego kano-
nisty ks. prof. Remigiusza Sobańskiego, prof. Roc-
co Buttiglionego – włoskiego ministra do spraw 
europejskich, Franza Fischlera – komisarza UE 
do spraw rolnictwa czy rektora KUL ks. prof. An-
drzeja Szostka.

Drugim kierunkiem krakowskich debat stała 
się niezwykle aktualna wówczas, problematyka 
naszej integracji ze strukturami UE. Znajdowa-
liśmy się wszak wtedy w przededniu brzemien-
nych w skutki rozstrzygnięć negocjacyjnych i re-
ferendum. Stąd w konferencji wzięło udział wielu 
eurodeputowanych, zwłaszcza z Włoch, Niemiec 
i Francji, a także przedstawiciele polskiego rządu – 
ministrowie: Jan Truszczyński, Danuta Hübner, Jan 
Kułakowski. Ta część debaty przyciągnęła szerokie 
grono zwolenników i przeciwników integracji Pol-
ski z UE. Wymiana opinii pokazała wyraźnie spo-
laryzowane stanowiska. Było gorąco, ale w grani-
cach dobrego smaku.

Potem przyszedł szybko rok 2003 i 2004. 
Ani się obejrzeliśmy, a Europa Środkowa, w tym 
i Polska, gremialnie i referendalnie zdecydowa-
ła o wstąpieniu do Unii. Referendum akcesyjne 
w Polsce wyzwoliło ogromne pokłady energii 
i inicjatyw po obu stronach politycznej barykady. 
Zwolennicy integracji zwyciężyli jednak wyraź-
nie i otrzymali silny mandat społeczny. Niemały 
był tu wkład Kościoła i osobisty sygnał ze strony 
papieża Jana Pawła II, który dał wyraz swojemu 
poparciu dla miejsca Polski w UE podczas pamięt-
nego przemówienia w Sejmie RP już 11 czerwca 
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1999 r., a potem wielokrotnie nawiązywał do tego 
w swoich wystąpieniach i spotkaniach z Polaka-
mi. Wszystkim utkwiło w pamięci wypowiedziane 
w maju 2003 r. na placu św. Piotra przy okazji ko-
lejnej rocznicy pontyfikatu, niejako mimochodem, 
hasło: „od unii lubelskiej do Unii Europejskiej”. 
A nam w uszach gra jeszcze jego dalszy komen-
tarz: „to jest wielki skrót, ale bardzo wiele się w tym 
skrócie mieści wielorakiej treści”.

W następnych latach zaczęliśmy się wszyscy 
zadomawiać w Unii, a zachodni partnerzy – przy-
zwyczajać do jej wielkiego rozszerzenia. Nasza 
konferencja z cyklu „Rola Kościoła katolickiego 
w procesie integracji europejskiej” coraz silniej zaś 
wrastała w krajobraz wydarzeń towarzyszących 
procesowi politycznemu w Europie. W sposób 
naturalny skończyły się panele dyskusyjne na te-
mat uwarunkowań wstąpienia nowych państw 
do wspólnoty, meandrów negocjacji akcesyjnych 
czy problemów technicznych, które wiązały się 
ze skutkami przyjmowania wspólnotowego do-
robku prawnego przez byłe demoludy. Tematykę 
naszych sesji w kolejnych latach skupiać zaczęli-
śmy na czym innym: na wyzwaniach czekających 
Europę, na kwestiach wewnętrznych i zewnętrz-
nych problemów, do których winniśmy się w Unii 
Europejskiej przygotowywać, na zagrożeniach po-
litycznych i ekonomicznych, które lepiej zawczasu 
rozpoznawać i uprzedzać, niż podejmować działa-
nia reaktywne, gdy straty staną się nieodwracalne 
w wymiarze całej Unii Europejskiej.

Patrząc wstecz i analizując merytoryczne 
zakotwiczenia poszczególnych sesji konferencyj-
nych, które dominowały w ciągu tych kilkunastu 
lat po akcesji, możemy wyodrębnić grupy tema-
tów układających się w historyczny ciąg. Obrazuje 
on faktyczne kryzysy i przemiany tu zachodzące. 
Zajmowały nas kwestie kryzysu gospodarczego, 
jego skutki dla strefy euro i całej Europy. Stale 
przewijały się zagadnienia muzułmańskiego fun-
damentalizmu i innych ideologii, które destrukcyj-
nie wpływają na kulturę Europy, na jej społeczny 
ekosystem, a zwłaszcza na rodzinę. Wielokrotnie 
podejmowaliśmy problematykę migracji, uchodź-
stwa, wykluczenia społecznego i ich skutków. 
Swoje miejsce w debacie ma spory kompleks 
zagadnień związanych z konfliktem i dialogiem 
między cywilizacjami i religiami, zwłaszcza między 
chrześcijaństwem a islamem, ale także między 
wiarą a laicyzmem, między religią a oświeceniem, 
itp. Poruszaliśmy także tematy stricte polityczne 
i międzynarodowe: wschodni wymiar rozszerze-
nia, politykę sąsiedztwa UE, relacje z Rosją, Turcją, 
brexit, prawa człowieka, prawa podstawowe.

Krakowska konferencja podlega dziś zmia-
nom. Podlegać im będzie również w niedalekiej 
przyszłości. Motywowane są one przeobrażeniami 
sytuacji politycznej w Unii, w jej państwach człon-
kowskich i w otoczeniu Europy. Powodem zmian 
jest także nagłe odejście naszego lidera – biskupa 
Tadeusza. Z koordynatora i głównego organizatora 
stał się patronem naszego przedsięwzięcia. I jako 
patron będzie w nim nadal obecny. Honorowym 
przewodniczącym naszego komitetu został zaś 
w jego miejsce kard. Stanisław Dziwisz. Co jest 
dla nas potwierdzeniem, że historia, choć toczy 
się przeważnie po arterii liniowej, czasami jednak 
cyrkuluje i zatacza okrąg. Bo to przecież przed bez 
mała dwudziestoma laty za jego podpowiedzią 
zaczęła się nasza przygoda z konferencją „Rola 
Kościoła katolickiego w procesie integracji euro-
pejskiej”.

A jeśli chodzi o kwestie programowe na przy-
szłość, to na pewno nie będziemy cierpieć na znu-
żenie i na brak tematów. One narzucać się będą 
mocą samych zdarzeń, procesów i faktów. Do nas 
należeć będzie jedynie właściwe odczytywanie 
znaków czasu, pochylanie się nad nimi i refleksja 
nad ich znaczeniem.

Michał Góra
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Świadomość tożsamości europejskiej
20
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I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA 
Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej

Idea spotkań poświęconych debacie o Polsce, 
Kościele i Europie, których gospodarzem miał stać 
się Kraków wraz z kościelnymi środowiskami zwią-
zanymi z Papieską Akademią Teologiczną, znalazła 
swoje pierwsze urzeczywistnienie jesienią 2001 
roku. Pamiętamy, że był to bardzo krytyczny rok 
dla zachodniej cywilizacji. Nasze spotkanie odbyło 
się dwa dni po niespodziewanym ataku na WTC 
– największym terrorystycznym akcie w historii. 
Uświadomiliśmy sobie wtedy, jak bardzo potrzebny 
jest dialog, a tematyka dyskusji skupiona wokół 
problemu tożsamości kulturowej Europejczyków 
nabrała w tych dramatycznych chwilach jeszcze 
głębszego znaczenia.

Nasi rozmówcy i prelegenci poświęcili swoje 
wystąpienia m.in. specyfice historycznej i politycznej 
narodów Europy Środkowej i Wschodniej, relacjom 
między Kościołem katolickim a instytucjami euro-
pejskimi, systemowi wartości, który był motorem 
integracji, a także perspektywom Unii Europejskiej.

Od samego początku naszych spotkań udało się 
zainteresować bardzo szerokie spektrum uczestni-
ków. Adresowana początkowo głównie do duchow-
nych debata szybko i naturalnie przekształciła się 
w forum dialogu między różnymi środowiskami: wie-
rzących i niewierzących, odwołujących się do korzeni 
chrześcijańskich i tych, którzy imponderabilia w życiu 
społecznym opierają głównie na osiągnięciach 
oświecenia, zwolenników różnych opcji politycznych 
i strategicznych. Okazało się, że spotkaniami zain-
teresowani są nie tylko księża, którzy w tym czasie 
musieli mierzyć się z problematyką Unii Europejskiej 
podczas swojej pracy w parafiach, ale także środowi-
ska naukowe, dziennikarze i politycy z różnych stron.

Jesienią 2001 roku wiedzieliśmy, że podjęty 
przez nas dialog musi być kontynuowany. W ten 
sposób zrazu jednorazowo zorganizowana debata 
przerodziła się w cykl dorocznych spotkań w piękny 
wrześniowy weekend w jednym z najbardziej zna-
czących miejsc naszej ojczyzny.
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Modernizacja i wiara
Podczas tego spotkania najgorętsze dyskusje toczyły 
się wokół pytania: Czy dziedzictwo europejskie 
ma siłę, która jest w stanie inspirować rozwój? Py-
tanie to, sformułowane przez Horsta Langesa – pre-
zydenta Fundacji im. Roberta Schumana – stanowiło 
kontekst wystąpień znakomitych przedstawicieli 
różnych dyscyplin: abp. Jeana-Louisa Taurana (se-
kretarza stanu Stolicy Apostolskiej do spraw kontak-
tów z państwami), prof. Hanny Gronkiewicz-Waltz, 
ks. prof. Remigiusza Sobańskiego, prof. Rocco Butti-
glionego (włoskiego ministra do spraw europejskich), 
Franza Fischlera (komisarza UE do spraw rolnictwa) 
czy ks. prof. Andrzeja Szostka z KUL.

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA 
Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej

Drugim torem krakowskiej debaty była niezwy-
kle aktualna wówczas problematyka naszej integra-
cji z UE. Byliśmy wszak wtedy w przededniu brze-
miennych w skutki rozstrzygnięć negocjacyjnych 
i referendum. Stąd w konferencji wzięło udział wielu 
eurodeputowanych, zwłaszcza z Włoch, Niemiec 
i Francji, a także przedstawiciele polskiego rządu – 
ministrowie: Jan Truszczyński, Danuta Hübner, Jan 
Kułakowski. Ta część debaty przyciągnęła szerokie 
grono zwolenników i przeciwników integracji Polski 
z UE. Wymiana opinii pokazała silnie spolaryzowa-
ne stanowiska jednych i drugich. Było gorąco, ale 
w granicach dobrego smaku.20

02
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III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA 
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Jedna czy dwie Europy?
To prowokacyjnie brzmiące pytanie zadane zostało 
całkowicie poważnie. Mimo trwającej już gorączki 
przedreferendalnej nie mieliśmy zamiaru poświęcić 
naszego spotkania na spór o to, jak głosować: za czy 
przeciw Polsce w Unii Europejskiej. Od samego po-
czątku założyliśmy bowiem, że nie ograniczymy się 
do bieżącej dyskusji politycznej.

Konstruując poszczególne sesje, wyszliśmy 
z założenia – podzielanego zresztą przez nauki spo-
łeczne i historię – że nie ma jednorodnych formacji 
cywilizacyjnych. Europa nie jest więc homogeniczną 
masą kulturową, ale ze swej istoty stanowi zespół 
kultur regionalnych, narodowych, i dopiero jako taka 
posiada swoją specyfikę, która odróżnia ją od innych 
kręgów cywilizacyjnych. Oczywiście nie mogliśmy 
pominąć spraw związanych z Unią Europejską oraz 
z rozpadem komunizmu, który wpisał się w naj-
nowszą historię Europy jako siła przeciwstawiająca 
Wschód Zachodowi. Dlatego na tytułowe pytanie 

odpowiadali m.in.: Elmar Brok, Hanna Suchocka, 
Andrzej Olechowski, Hans-Gert Pöttering, Norman 
Davies, Irena Lipowicz oraz wybitni przedstawiciele 
Kościoła: kard. Angelo Scola, kard. Paul Poupard.

Konferencję otworzył prezydent Aleksander 
Kwaśniewski, który wyraził wtedy wielkie uznanie 
dla Kościoła w Polsce za wspieranie przemian i pro-
cesu integracji. W pamięci uczestników na pewno 
pozostanie jednak z tamtych dni przede wszystkim 
niezwykły dialog między Helmutem Kohlem i Wła-
dysławem Bartoszewskim, który obaj zatytułowali: 
„Wczoraj, dziś i jutro Europy”. Ci doświadczeni 
życiem ludzie, znamienici i zasłużeni dla pojednania 
polsko-niemieckiego politycy pokazali, jak wycho-
dząc ze – zdawałoby się – beznadziejnych sytuacji, 
doprowadzić do dalekosiężnych rozwiązań oraz jak 
osiągać kompromis.

20
03
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Scenariusze przyszłości
Liderzy Konwentu Unii Europejskiej, twórcy Karty 
Podstawowych Praw UE oraz autorzy projektu 
traktatu konstytucyjnego dla nowej, poszerzonej 
Unii zdają się nie dostrzegać tradycji chrześcijań-
skiej jako istotnego źródła identyfikacji Europy. Jak 
będzie wobec tego wyglądała przyszłość? Na jakich 
fundamentach przyjdzie ją oprzeć?

Prawdopodobne scenariusze przyszłości, per-
spektywy i zagrożenia dla Europy zaprezentowali 
wtedy w Krakowie eksperci bardzo odległych dzie-
dzin. Lecz – co zaskoczyło zapewne wielu słuchaczy 
– ich konkluzje były bardzo podobne. Do debaty 
o przyszłym kształcie bezpieczeństwa na konty-
nencie stanęli: gen. Mieczysław Bieniek, bp Franjo 
Komarica, Adam Michnik i min. Rocco Buttiglione. 
Na temat szans na poprawę gospodarczej pozycji 
Europy ostro spierali się: poseł Jan Rokita, komisarz 

IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA 
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20
04 Danuta Hübner, Ireneusz Jabłoński z Centrum im. 

Adama Smitha oraz Henryka Bochniarz. Mieliśmy 
ciekawe panele dyskusyjne o przyszłości w kontek-
ście zdrowotnym, demograficznym i ekologicznym. 
Wiele miejsca poświęciliśmy, aby zastanowić się 
nad przyszłością rodziny i religii w coraz bardziej 
nieprzyjaznym jej otoczeniu.

Do dwudniowej debaty wprowadzenie wygłosił 
kard. Walter Kasper, przewodniczący Papieskiej 
Rady Popierania Jedności Chrześcijan. Jego wy-
stąpienie pt. „Europa na rozdrożu” wskazało, jakiej 
przenikliwości trzeba, aby projektować bezpieczną 
przyszłość i jak bardzo łatwo nadużyć kompetencji, 
nieostrożnie zajmując się inżynierią przyszłości 
poprzez pochopne rugowanie sprawdzonych 
od wieków zasad.
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Między religią a kulturą w Europie: 
Chrześcijaństwo – Islam – Laicyzm
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Tym razem spotkanie trwało trzy dni. Kraków 
jak zwykle przywitał uczestników niepowtarzalną 
atmosferą dojrzałego polskiego lata. Trzy wielkie 
formacje kulturowe i światopoglądowe stały się 
tematycznym trzonem dyskusji piątej konferencji. 
Chrześcijaństwo, laicyzm oraz islam są obecnie 
najżywotniejszymi prądami kulturowymi w Europie. 
Ich oddziaływanie nie jest rozłożone równomiernie. 
Ten fakt zdecydował, że dyskusja stała się wielopo-
ziomowa; momentami zaś nawet burzliwa.

W czasie czterech sesji wysłuchaliśmy m.in. 
interesujących sporów o miejsce Turcji i islamu 
w Europie, a także o relacje między wartościami 
chrześcijańskimi i laickimi, które jak echo odbijały 
kontrowersje wokół Traktatu Konstytucyjnego UE. 
W rozmowach wzięli udział przedstawiciele polityki, 
wielkich religii, ateiści i biskupi. Niezrozumiałe dla 
laika kwestie wyjaśniali specjaliści w zakresie turko-

logii, arabistyki i islamistyki. Niezwykle interesująco 
rozwinęła się także debata poświęcona Ukrainie; 
przedstawione na niej stanowiska pozwoliły bardziej 
zrozumieć problem relacji w Europie z punktów wi-
dzenia Kijowa, Berlina, Warszawy i Moskwy.

W spotkaniu wzięli udział m.in.: abp Giovanni 
Lajolo, watykański sekretarz stanu do spraw stosun-
ków z państwami, szef polskiej Agencji Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego dr Andrzej Ananicz, arabista 
prof. Emilio Platti, przedstawiciel ambasady tureckiej 
w Warszawie Ibrahim Yagli oraz liczni przedstawi-
ciele instytucji naukowych. Wiele pytań stawianych 
podczas poszczególnych sesji dotyczyło stosunków 
polsko-rosyjskich (w kontekście rurociągu bałtyckie-
go), tureckich paradoksów religijnych i systemowych, 
nadziei na utrwalenie zachodniego kursu Ukrainy 
oraz dalszych losów Traktatu Konstytucyjnego.
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Cywilizacyjne zmagania Europy
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polityczną, przyszłymi konfliktami, a także nad zma-
ganiami o solidarność w Europie. Wróciliśmy do dys-
kusji o kierunkach reformy Unii Europejskiej. Bardzo 
twórcza okazała się także sesja, która ukazała 
Europę jako cywilizację wewnętrznie zróżnicowaną, 
a często nawet spolaryzowaną. „Obserwacja we-
wnętrznych zderzeń jednej formacji cywilizacyjnej 
jest pasjonująca. Współczesne zderzenia w mniej-
szym stopniu dokonują się między cywilizacjami, 
a w większym stopniu między narodami jednej 
cywilizacji, a nawet wewnątrz państw” – jedną 
z najbardziej oryginalnych tez krakowskiej debaty 
postawił wybitny historyk i dyplomata prof. Stefan 
Meller.

Przekonanie o tym, że Europa była, jest i powinna 
pozostać kontynentem zakorzenionym w chrze-
ścijaństwie, wcale nie należy dziś do poglądów 
dominujących. Ta świadomość towarzyszyła nam 
podczas wszystkich konfrontacji i w każdym pa-
nelu. Jan Olbrycht, Jacek Saryusz-Wolski, Naika 
Foroutan, Jaime Mayor Oreja, Jarosław Gowin, 
kard. José da Cruz Policarpo i inni zwrócili jednak 
uwagę, że lepsza jest taka, niezbyt komfortowa dla 
wierzących, prawda niż życzeniowe refleksje o tym, 
jak cenny w oczach współczesnych jest dorobek 
myśli chrześcijańskiej.

Spotkanie uświadomiło nam, że w Europie trwa 
walka o wartości. Żyjemy więc w „cywilizacji zderzeń”, 
której przyszłość musi wykluwać się w bólach.
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Od Traktatów Rzymskich
do Traktatu Konstytucyjnego
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„Skupimy się na problemie wypracowania nowego 
modus vivendi dla Unii Europejskiej, czyli budowaniu 
aktu prawnego na miarę dzisiejszych i przyszłych 
potrzeb instytucji tworzonej przez dwudziestu 
siedmiu partnerów” – tak cel i założenia siódmej 
już konferencji z cyklu „Rola Kościoła katolickie-
go w procesie integracji europejskiej” określił 
bp prof. Tadeusz Pieronek, przewodniczący komi-
tetu organizacyjnego. A prezydent RP prof. Lech 
Kaczyński, otwierając spotkanie, dodał, że jego 
zdaniem, Europa powinna poszukiwać wspólnych 
wartości i siły „w chrześcijaństwie albo w aksjologii 
opartej o wartości chrześcijańskie” oraz „w przywią-

zaniu do ustroju demokratycznego i (…) gospodarki 
rynkowej”.

Szacowne grono prelegentów zaszczycili swą 
obecnością również: sekretarz stanu Stolicy Apo-
stolskiej kard. Tarcisio Bertone, przewodniczący 
Parlamentu Europejskiego prof. Hans Gert-Pötte-
ring, arcybiskup Dublina i prymas Irlandii Diarmuid 
Martin, prawosławny metropolita Francji abp 
Emanuel, przewodniczący Bundestagu dr Norbert 
Lambert, komisarz UE prof. Danuta Hübner, lider 
białoruskiej opozycji Aleksandr Milinkiewicz.
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Jakie chrześcijaństwo dla Europy? 
Jaka Europa dla chrześcijaństwa?
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Pytania sformułowane w tytule spotkania stanowiły 
główną oś debat i wystąpień polityków, ekspertów 
i przedstawicieli Kościoła z różnych części Euro-
py. Pierwszy raz na naszym spotkaniu gościliśmy 
delegatów z Gruzji i Libanu, którzy zaprezentowali 
wstrząsające świadectwa sytuacji w ich krajach, 
doświadczonych w ostatnim czasie agresją militarną, 
rozlewem krwi i klęską humanitarną.

Jednym z najważniejszych punktów konferencji 
był wykład kard. Angelo Sodano, który w konklu-
zji swego wystąpienia stwierdził, że „dzięki wielu 
ludziom dobrej woli odnotowano ostatnio w Eu-
ropie postęp, jakiego nie widać było od wieków. 
W szczególności nastąpił upadek dwóch systemów: 
nazistowskiego i komunistycznego, które tak bardzo 
zeszpeciły ludzkie i chrześcijańskie oblicze naszej 
Europy. Tym niemniej, dzisiaj czai się nowe niebez-
pieczeństwo, jeszcze bardziej podstępne, jakim jest 
niebezpieczeństwo relatywizmu. Uniknięcie tej pu-
łapki zależeć będzie od Europejczyków, od obywateli, 
od instytucji i rządów.

Zastanawialiśmy się nad nadziejami i nad 
obawami chrześcijan w odniesieniu do przyszłości. 
Nadzieje są liczne i są to nadzieje na nadejście 
ery pojednania oraz integracji pomiędzy naszymi 
narodami. Są to też nadzieje na wielki postęp du-
chowy, dotrzymujący kroku postępowi materialnemu. 
Są to wreszcie nadzieje na Europę nie pochylającą 
się już nad sobą samą, lecz otwartą, w godzinę po-
trzeby, na pomoc dla innych kontynentów”.

Dyskusji o wewnętrznej naturze i problemach 
Unii Europejskiej towarzyszyły także coraz częściej 
zadawane pytania o globalną odpowiedzialność 
Europy, o jej rolę i atrakcyjność jej systemu wartości 
w konfrontacji z innymi kręgami kulturowymi świata. 
Pytania te stają się na tyle aktualne, że w następnych 
latach będą wymagały poświęcenia im więcej uwagi, 
zwłaszcza że wzrasta siła gospodarcza i polityczna 
innych wielkich partnerów współpracy i rywalizacji 
na świecie.
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Chrześcijańska odpowiedzialność 
w obliczu kryzysów
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Tym razem spotkanie przedstawicieli świata polityki, 
nauki, mediów, środowisk świeckich i duchownych 
poświęcono najbardziej palącej kwestii ostatniego 
roku: kryzysowi ekonomicznemu i politycznemu 
w Europie. Organizatorzy poszerzyli zarysowaną 
w tytule problematykę debaty dodatkowo o zagad-
nienia związane z kryzysem w kulturze, z którym 
Europa oraz inne kręgi cywilizacyjne zmagają 
się współcześnie w związku z globalizacją i przy-
spieszeniem procesów społecznych. Jako główną 
merytoryczną oś wykładów oraz sesji panelowych, 
przeprowadzonych podczas dwóch dni konferencji, 
przyjęto pojęcie odpowiedzialności chrześcijańskiej 
za wspomniane zjawisko i wobec niego.

Problematyka debaty skupiała się w sposób 
szczególny wokół następujących tez:

– Kryzys polityczny Unii Europejskiej jest faktem. 
Związane z nim zagrożenia dla konstrukcji europej-
skiej okazują się tym poważniejsze, im dłużej pań-
stwa Unii muszą stawiać czoła ogólnoświatowemu 
kryzysowi gospodarczemu. W obecnej sytuacji naj-
istotniejsze jest najpierw właściwe zdiagnozowanie 
przyczyn kryzysu UE.

– Obecnie wśród przyczyn współczesnych 
problemów wymienia się: zły system bodźców 
finansowych, złe – procykliczne – regulacje, które 
wspierały narastanie baniek spekulacyjnych zamiast 
im przeciwdziałać, złą politykę pieniężną, która nie 
zwracała uwagi na szybko rosnące ceny aktywów, 
oraz kulturę chciwości, która zdominowała wszystkie 
większe centra finansowe świata.
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– Ostatnie traktaty zawierane w Unii Europejskiej 
wskazują, że w sferze imponderabiliów dla stano-
wienia prawa Unia rezygnuje z chrześcijaństwa jako 
drogowskazu dla Europy. Czy towarzyszy temu nowa, 
konkretna propozycja wyboru fundamentu, na któ-
rym ma być budowana tożsamość europejska?

– Kryzys kultury to także kryzys związany z me-
diami, komunikacją i językiem. Jego przejawem jest 
przede wszystkim: mediatyzacja polityki, infantyli-
zacja i brutalizacja kultury i komunikacji, uzależnie-
nie sfery publicznej od sondaży oraz manipulacja 
medialna.

Wysoki poziom dyskusji konferencja zawdzię-
czała także znakomitym referatom wprowadzającym 
do poszczególnych sesji przygotowanym przez 
najwyższej rangi europejskich specjalistów w dzie-
dzinach stanowiących przedmiot debaty (Leszek 
Balcerowicz, Janusz Lewandowski, Jan Miodek). 
Interesującym uzupełnieniem merytorycznego 
wymiaru spotkania był – jak co roku – świetnie 
dobrany program uzupełniający związany z oprawą 
religijną i kulturalną konferencji. Spotkanie religijne, 
zwiedzanie oraz bankiet w podziemiach Kopalni Soli 
w Wieliczce wywarły ogromne wrażenia na gościach 
z całej Europy.
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Kościoła katolickiego w procesie integracji euro-
pejskiej” poświęcone było rozważaniom na temat 
wkładu chrześcijan w zjednoczenie Europy. W wy-
stąpieniach i dyskusjach próbowano odpowiedzieć 
na pytanie, kogo dzisiaj można określić mianem 
chrześcijanina, w jaki sposób powinna wyrażać się 
jego obecność we współczesnym świecie i jakie 
zadania stoją przed chrześcijanami zaangażowanymi 
w życie społeczne.

Obecny na konferencji prezydent RP Bronisław 
Komorowski podkreślił, że wkład chrześcijaństwa 
w integrującą się Europę to przede wszystkim wkład 
fundamentu wartości. W budowie przyszłej Europy 
chrześcijanie mają do odegrania rolę entuzjastów, 
zwolenników wartości, ale też ludzi odważnych, jeżeli 
chodzi o pogłębianie procesu integracji europejskiej.

Prelegenci zwrócili uwagę na konieczność prze-
strzegania prawa do godności jednostki, nadrzęd-
nego wobec wszelkich innych aspektów. Godność 

człowieka – wartość niezbywalna, obecna zarówno 
w Konstytucji RP, jak i w ustawie zasadniczej Repu-
bliki Niemiec, powinna dotyczyć nie tylko chrześci-
jan, ale i muzułmanów, nie tylko Europejczyków, ale 
Izraelczyków, Palestyńczyków oraz wszystkich ludzi 
na naszym globie (Hans-Gert Pöttering).

Jako chrześcijanie powinniśmy popierać spo-
łeczną gospodarkę rynkową, aktywnie działać dla 
zachowania dzieła stworzenia, wspierając nastawie-
nia proekologiczne, a także dążyć do zapewnienia 
odpowiednich środków budżetowych na popieranie 
programów wymiany młodzieży z różnych państw.

We współczesnej Europie niezbędna jest nowa 
wartość świeckości oraz nowa koncepcja świec-
kości, dzięki której będziemy przyznawać równe 
prawa wszystkim uczestnikom społeczeństwa plu-
ralistycznego, jednocześnie gwarantując możliwość 
publicznego wyrażania ich najgłębszych przekonań. 
Podstawowym dobrem społecznym jest sam fakt, 
że współistniejemy, że razem żyjemy. To, co daje nam 
Europa, może tak naprawdę dotyczyć wszystkich 
kontynentów, które powinniśmy nauczyć dialogu 
i pokojowego współistnienia narodów, aby poprzez 
społeczeństwo obywatelskie były w stanie nie tyle 
poświęcać swoje różnice, ale żyć z nimi bez konflik-
tu. W ten sposób może narodzić się nowa jedność 
wszystkich ludzi na ziemi – przekonywał w swym 
referacie patriarcha Wenecji Angelo Scola.

W dyskusjach panelowych poruszano m.in. 
zagadnienia odpowiedzialności za obecność chrze-
ścijaństwa w przestrzeni publicznej, współpracy 
między Unią Europejską a Kościołami i wzajemnych 
korzyści z dialogu strukturalnego, a także zadań sto-
jących przed chrześcijańskimi politykami w budowie 
nowej Europy.
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Etyczny wymiar polityki
Komitet Organizacyjny konferencji, która po raz je-
denasty odbywała się w Krakowie pod patronatem 
Metropolity Krakowskiego wraz z Fundacją Konrada 
Adenauera w Warszawie oraz Fundacją im. Roberta 
Schumana w Luksemburgu, przyjął, że w roku 2011 
tematem przewodnim wydarzenia będzie hasło: 
„Etyczny wymiar polityki”.

Obrady miały miejsce w malowniczo położonym 
centrum konferencyjnym Dwór w Tomaszowicach 
9 i 10 września. W szeregu sesji i wykładów uczest-
niczyło około 400 osób reprezentujących różne śro-
dowiska, a szczególnie: duchowieństwo, świat nauki, 
polityków krajowych i pracujących w strukturach 
Unii Europejskiej, a także ekspertów i pracowników 
mediów. Dyskusje i wykłady były prowadzone przez 
28 specjalistów. Uczestnicy konferencji pochodzili 
w większości z Polski, Niemiec, Włoch, Francji, 
państw nadbałtyckich, Węgier.

Najważniejszym wydarzeniem konferencji były 
wystąpienia (dwugłos) prezydentów Polski i Nie-
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miec – Bronisława Komorowskiego i Christiana 
Wulffa. Wśród głównych prelegentów znaleźli się 
także m.in.: Hans-Gert Pöttering (przewodniczący 
Fundacji K. Adenauera), abp Celestino Migliore 
(nuncjusz apostolski w Polsce), Jacek Saryusz-
-Wolski (eurodeputowany, przewodniczący Klubu 
PO-PSL w EPL), prof. Joaquin Nawarro-Valls (były 
rzecznik Watykanu, a obecnie przewodniczący 
Rady Universita Campus Bio-Medico w Rzymie), 
mons. Ettore Balestrero (sekretarz stanu Stolicy 
Apostolskiej do spraw kontaktów z państwami), 
ks. prof. Piotr Mazurkiewicz (sekretarz generalny 
COMECE w Brukseli), dr Jan Olbrycht (eurodepu-
towany EPL), bp dr Piotr Jarecki (przedstawiciel 
Episkopatu Polski w COMECE), Jacques Santer (były 
przewodniczący Komisji Europejskiej), ks. prof. Wła-
dysław Zuziak (rektor UPJPII).

Poszczególne sesje poświęcone były następują-
cym zagadnieniom: „Jaka etyka w polityce?”, „Kościo-
ły i Europa polizbońska”, „Wartości chrześcijańskie 
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polityków”. Prowadzili je doświadczeni moderatorzy 
i eksperci w zakresie problematyki europejskiej: 
ks. Kazimierz Sowa (dyrektor Religia.tv), Roland 
Freudenstein (dyrektor zarządzający Centre for 
European Studies w Brukseli) i Jarosław Makowski 
(dyrektor Instytutu Obywatelskiego).

Spotkanie uzyskało – jak co roku – wyjątkowo 
bogatą oprawę medialną. Relacje z wydarzenia 
zamieściły TVP, TVN, Polsat News, Religia.tv. Au-
dycje z konferencji nadawało kilka stacji radiowych. 
Konferencja stała się głównym tematem jednego 
z wrześniowych numerów „Tygodnika Powszechne-
go”, który opublikował także kilka wywiadów z obec-
nymi na konferencji intelektualistami w ramach cyklu 
„Niedokończona Europa”. O przebiegu spotkania 
obszernie informowały również „Gazeta Wyborcza” 
oraz „Rzeczpospolita” i lokalna prasa krakowska. Jak 
dotąd było to cieszące się największą popularnością 
wydarzenie z naszego cyklu. Tematyka oraz dobór 
uczestników paneli okazały się dużym sukcesem 
medialnym i merytorycznym, ponieważ dotykały 
problemów nurtujących aktualnie bardzo szerokie 
grono zainteresowanych integracją europejską.
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Dwanaście lat organizacji konferencji na temat 
relacji między Kościołem katolickim i jego naucza-
niem a Unią Europejską i procesami politycznymi 
zachodzącymi w Europie obchodziliśmy pod hasłem 
wzywającym do formułowania „Chrześcijańskich 
oczekiwań wobec kształtu Europy”. Hierarchowie, 
parlamentarzyści europejscy, przedstawiciele 
rządu i Sejmu RP, a także eksperci z europejskich 
i polskich think tanków debatowali 13 i 14 września 
w malowniczym centrum konferencyjnym Dwór 
w Tomaszowicach nad tym, co nurtuje większość 
Europejczyków zaniepokojonych kryzysem, który 
się rozszerza w UE.

Podobnie jak w ubiegłych latach konferencję 
otwarł metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz, 
który w inauguracyjnym wystąpieniu wezwał unijny 
establishment do postawienia na właściwym miejscu 
kwestii najistotniejszych dla przetrwania projektu eu-

ropejskiego, jako projektu obywatelskiego, służącego 
wolności i podmiotowości człowieka – uczestnika 
życia politycznego: „W odniesieniu do uzasadnio-
nej i koniecznej jedności ekonomiczno-politycznej 
Europy i wobec znaków nadziei, takich jak uznanie 
prawa do godnego życia, wyrażamy życzenie, aby 
w duchu twórczej wierności tradycji humanistycznej 
i chrześcijańskiej naszego kontynentu został zagwa-
rantowany prymat wartości etycznych i duchowych”.

Występujący po metropolicie Władysław Bar-
toszewski, nestor polskiej polityki i wielokrotny 
uczestnik poprzednich debat w Krakowie, w wykła-
dzie nakreślającym ramy tematyczne tegorocznego 
spotkania, wiele mówił o ojcach założycielach Unii, 
zaliczając do ich tradycyjnego grona także Jana 
Pawła II.

Bardzo ciekawe wystąpienia i wypowiedzi 
podczas poszczególnych sesji należały do Rocco 
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Buttiglionego (wiceprezydenta Parlamentu Włoch), 
Krzysztofa Zanussiego (wybitnego reżysera), Klausa 
Otto Skibowskiego (byłego doradcy Konrada Ade-
nauera) i Jarosława Gowina (ministra sprawiedliwo-
ści). Najbardziej zdecydowanie i wprost przemawiali 
natomiast abp Jean-Claude Hollerich z Luksembur-
ga, którego zdaniem „eutanazja, aborcja, rozpad 
struktur rodzinnych wspierające egoizm jednostki” 
są szerzone za przyzwoleniem tych, którzy projektują 
prawa, a „wielu chrześcijan w Europie nie czuje się 
traktowanych serio”, oraz Zbigniew Nosowski (re-
daktor naczelny „Więzi”), który z kolei zwrócił uwagę 
zarówno na abdykację Europy z pozycji lidera de-
mokratyzacji współczesnych procesów politycznych, 
ale także na faktyczne „zdradzenie” chrześcijaństwa 
przez budowniczych dzisiejszej postaci UE.

Tym razem w konferencji nie wzięły udziału ani 
gwiazdy europejskiej sceny politycznej, ani przy-
wódcy państw członkowskich. Nie przeszkodziło 
to w osiągnięciu dobrego poziomu merytorycznego 
poruszanych kwestii, a zdaniem wielu uczestników 
konferencji nawet pomogło. W istocie, organizatorzy 
sięgnęli w tym roku po tematykę bardzo ambitną 
i wymagającą od prelegentów i osób zaproszonych 
do dyskusji panelowych fachowej wiedzy w poszcze-
gólnych obszarach zagadnień europejskich.
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czyli 13 września 2013 r., był – już po raz kolejny – 
prezydent Bronisław Komorowski, któremu bardzo 
bliska jest tematyka związana z rodziną i jej cywili-
zacyjną rolą. W ciągu dwóch dni konferencji debaty 
poświęcone były przede wszystkim zagadnieniom 
związanym ze znaczeniem rodziny dla rozwoju czło-
wieka i ładu społecznego. Tego dotyczyła zwłaszcza 
pierwsza sesja spotkania, podczas której przedsta-
wiciele Kościołów chrześcijańskich przedstawili 
teologiczne i społeczne koncepcje rodziny obecne 
w tradycji prawosławnej, katolickiej i protestanckiej.

Podczas debat i spotkań warsztatowych wiele 
miejsca poświęciliśmy również procesom ideologi-
zacji życia w społeczeństwie postmodernistycznym 
i związanym z tym zagrożeniom, na jakie narażona 
jest istota rodziny chrześcijańskiej. Nasi goście 
mogli wysłuchać szeregu wystąpień i komentarzy 
do współczesnych procesów politycznych, w których 
rodzina bywa traktowana instrumentalnie przez roz-

maite lobby związane z „modnymi” dziś w Europie 
teoriami, takimi jak feminizm czy gender studies. 
Tematyka ta spotkała się z najżywszym zaintereso-
waniem słuchaczy. Zgromadziła bowiem znaczących 
specjalistów analizujących zjawiska z różnych pozycji 
kulturowych: prof. Marguerite Peeters, prof. Ingę 
Iwasiów, abp Henryka Hosera, Györgya Hölvényiego 
czy Rię Oomen-Ruijten. Paneliści spierali się głównie 
o naturę współczesnego feminizmu i genderyzmu, 
które dla jednych mają charakter nauk, a dla innych 
są zjawiskami o cechach ideologii. Co do tego nie 
było zgody, poza jednym punktem. Obie strony deba-
ty uznały, że gender jest jedną z aktualnych kategorii 
analitycznych, czyli swego rodzaju pryzmatem, przez 
który interpretuje się dziś wiele zjawisk społecznych 
i obyczajowych, oraz procesy psychologiczne, a na-
wet literaturę współczesną i klasyczną.

W dyskursie, prowadzonym w pięknej scenerii 
południowej części Jury Krakowsko-Częstochow-
skiej, nie zabrakło także miejsca na ocenę działań 
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instytucji Unii Europejskiej i analizę kierunków po-
lityki europejskiej, której przedmiotem jest rodzina. 
W tym obszarze wypowiadali się przede wszystkim 
eksperci z think tanków oraz europosłowie. Główna 
linia rozbieżności między dyskutującymi w tej sesji 
dotyczyła odpowiedzi na następujące pytanie: Czy 
i w jakim zakresie instytucje europejskie wywierają 
presję na politykę i rozwiązania prawne dotyczące 
rodziny w państwach członkowskich UE? Warto 
podkreślić, że wyraźnie różne zdanie na ten temat 
mieli nawet ci europosłowie, którzy należą do tej 
samej – chrześcijańsko-demokratycznej – rodziny 
partyjnej w Parlamencie Europejskim.

Konferencji towarzyszyły – jak zawsze – także 
wydarzenia kulturalne oraz „program” religijny. 
Do tradycji krakowskich spotkań należy uroczysta 
Eucharystia, którą organizujemy pierwszego dnia 
po sesjach panelowych. Organizatorzy starają się, 
aby co roku była odprawiana w innym, symbolicz-
nym dla Krakowa i historii Polski, miejscu. W tym 
roku Msza św., której przewodniczył patron całego 
przedsięwzięcia kard. Stanisław Dziwisz, a homilię 
wygłosił abp Wiktor Skworc z Katowic, odbyła się 
w kościele Paulinów na Skałce – w miejscu, gdzie 
został zamordowany późniejszy patron Polski i mia-
sta Krakowa, bp Stanisław ze Szczepanowa. 
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Czternasta konferencja odbywała się pod hasłem 
„Co nas łączy, co nas dzieli w Europie?”. Jego wybór 
podyktowany był tym, że organizatorzy tego cyklu 
debat zauważają, iż – mimo oficjalnego kursu w unij-
nej polityce integracyjnej – stale zauważalne są, 
a w niektórych obszarach wręcz się pogłębiają róż-
nice w zdolności do przełamywania i opanowywania 
negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych 
w poszczególnych państwach członkowskich Unii 
Europejskiej. Uczestnicy zostali skonfrontowani 
z twardymi faktami i danymi dotyczącymi następu-
jących procesów:
– migracji, a zwłaszcza związanych z nią presji 

na całym obszarze UE wynikających z nasilenia 
się uchodźstwa i jego następstw,

– zachowania społecznego kształtu gospodarki ryn-
kowej, co napotyka szereg trudności ze względu 
na kryzys ekonomiczny i zaistniałą recesję, z której 
Europa wciąż nie jest w stanie w pełni wyjść,

– perspektyw dla młodych Europejczyków, pokolenia 
które cierpi z powodu zagrożeń bytowych, egzy-

stencjalnych i drastycznego obniżenia się szans 
na rynku pracy.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się wykłady 
wprowadzające. Do ich wygłoszenia zaproszono 
arcybiskupa Agrygentu Francesco Montenegro, 
który sprawował opiekę nad afrykańskimi uchodź-
cami na Lampedusie, podsekretarza w Papieskiej 
Radzie Iustitia et Pax Flaminię Giovanelli, zajmującą 
się kwestiami sprawiedliwości ekonomicznej oraz 
dr. Cezarego Kościelniaka z Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, który specjalizuje się 
w polityce edukacyjnej i problemach indywidualnych 
perspektyw życiowych. Szczególnie wielu słuchaczy 
zgromadziły wystąpienia ks. Ziada Hilala SI z Jesuit’s 
Refugeers Centre w Homs na temat klęski humani-
tarnej w Syrii, oraz prof. Adama D. Rotfelda o nie-
przystawaniu struktury instytucjonalnej NATO i UE 
do skutecznego reagowania na obecne zagrożenia 
dla bezpieczeństwa w Europie i na całym obszarze 
zachodniej cywilizacji.
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Godność – Wolność – Prawa człowieka
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ganizatorzy wkładają wysiłek przede wszystkim 
we właściwe odczytanie swoistych znaków czasu, 
jakimi są wydarzenia polityczne i społeczne mające 
miejsce w Europie i w jej sąsiedztwie. Staramy się, 
aby nasze obrady stanowiły próbę odpowiedzi na py-
tania rodzące się w wyniku procesów zachodzących 
w delikatnej strukturze zachodniej cywilizacji. Temu 
podporządkowany był również temat XV konferencji 
krakowskiej. Obszarami dyskusji podczas niej stały 
się z oczywistych powodów: migracje i demografia, 
zagrożenie terroryzmem i innymi formami przemocy 
politycznej, potrzeba zachowania tożsamości i trady-
cji kulturowych, z których pokojowego współistnienia 
Europa dotąd słynęła, poszanowanie dla form ludz-
kiej egzystencji na każdym etapie oraz nielojalność 
wielkiego biznesu niemieckiego, francuskiego, ho-
lenderskiego i brytyjskiego względem deklaratywnej 
polityki tych państw i budowania przez UE strategii 
solidarnej polityki energetycznej wobec państw 
stosujących „straszak gazowy”.

Miejscem naszych debat było jak zwykle Kra-
kowskie Centrum Konferencyjne Dwór w Toma-
szowicach. Podczas spotkania zebrani mogli wziąć 
udział w trzech sesjach tematycznych, poświęconych 
następującym zagadnieniom:
– godność: wartość egzystencjalna, personalna czy 

kategoria prawna;
– wolność: granice wolności czy wolność bez granic;
– prawa człowieka: źródła i zakres w ujęciu chrze-

ścijańskim i Unii Europejskiej.

Finałem spotkania była specjalna sesja panelowa 
poświęcona problemom Unii Europejskiej, a zwłasz-
cza jej wiodących ośrodków rządowych, ze spro-
staniem wyzwaniom wynikającym z regionalnych 
i globalnych konfliktów zbrojnych, zwłaszcza na Bli-
skim Wschodzie. Wiele miejsca w jej trakcie zajęło 
zagadnienie fundamentalnych deficytów solidarno-
ści między państwami Europy w związku z brakiem 
respektowania założeń dla wspólnej unijnej polityki 
energetycznej, dywersyfikacji źródeł i kierunków 
pozyskiwania surowców oraz strategii wobec agre-
sywnych poczynań Rosji na wschodniej flance UE 
i NATO. Sesja zatytułowana „Europa – Global Player. 
Aktualne międzynarodowe problemy polityczne wy-
magające zaangażowania UE” wzbudziła najwięcej 
uzasadnionych emocji wśród słuchaczy z różnych 
stron naszego kontynentu, a kwestia przezwycięże-
nia deficytu solidarności uznana została za kluczowy 
problem, z którym wszystkie państwa UE będą mu-
siały zmierzyć się w najbliższej przyszłości.
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Solidarność europejska
Idea solidarności stanęła u podwalin integracji 
europejskiej, a zasada solidarności stanowi jedną 
z fundamentalnych zasad Unii Europejskiej i obec-
na jest we wszystkich znaczących dokumentach, 
które konstytuują aktualną konstrukcję europejską. 
Z tegorocznym tematem zmierzyliśmy się podczas 
warsztatów poprzedzonych kilkoma wykładami 
przygotowanymi przez doświadczonych intelek-
tualistów. O wprowadzenie do tematyki poproszeni 
zostali: dr Hans-Gert Pöttering (Fundacja im. 
K. Adenauera), abp dr Silvano Tomasi (Papieska 
Rada Iustitia et Pax) i prof. Jerzy Buzek (poseł do PE). 
Naszą dyskusję zawęziliśmy jednak tylko do trzech 
obszarów problemowych:
– solidarność europejska w polityce bezpieczeństwa;
– solidarność europejska wobec problemu migran-

tów i azylantów;
– solidarność europejska w polityce energetycznej 

i klimatycznej.
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w Krakowie była specjalistyczna sesja panelowa 
poświęcona problemom relacji ukraińsko-rosyjskich 
i konfliktowi zbrojnemu u granic UE, a zwłaszcza 
temu, jak obecne tam różne wspólnoty religijne 
i Kościoły starają się realizować zasadę solidarności 
w skomplikowanej sytuacji politycznej i wyznaniowej 
towarzyszącej obecnym przemianom na Ukrainie. 
Na sesji specjalnej, zatytułowanej „Solidarność 
– między Kościołami i wspólnotami religijnymi” 
organizatorom udało się zgromadzić wysokich 
przedstawicieli wszystkich głównych Kościołów 
funkcjonujących na Ukrainie, co zostało odnotowane 
przez komentatorów jako wydarzenie wyjątkowe 
w kontekście konfliktu u naszych wschodnich są-
siadów, który ma tło nie tylko polityczne, etniczne 
i militarne, ale również religijne.
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Dokąd zmierza Europa?
W 2017 roku krakowskie debaty zostały poświęcone 
problematyce przywództwa, tożsamości i przyszłych 
dróg wyjścia z kryzysów, jakie nękają Stary Konty-
nent. Ich struktura zawierała merytoryczne wstępy 
pierwszoplanowych polityków i ekspertów z różnych 
dziedzin, po których przeprowadzono debaty pa-
nelowe i dyskusje ze słuchaczami. Przewodniczący 
Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani – niestety 
tylko za pomocą połączenia wideo – wprowadził 
w tematykę wydarzenia krótkim wykładem pt. „Do-
kąd zmierza Europa?”, gdyż taki temat został uznany 
przez nas za najbardziej adekwatny do stanu zamie-
szania i braku konceptu, panującego w ostatnich 
latach w Unii Europejskiej.

Drugiego dnia konferencji zaprosiliśmy do udzia-
łu w specjalnej debacie politycznej, której temat 
„Jedność – konsekwencje brexitu” wzbudził wiele 
emocji. Zaproszeni paneliści wykazali jednak przede 
wszystkim – i to było największą wartością panelu 
– wyjątkową orientację i najwyższy poziom meryto-
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ryczny, charakteryzujący ekspertów, którzy zajmują 
się tym zagadnieniem na co dzień – czy to w Euro-
pejskim Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu 
(np. prof. Maciej Szpunar), czy to w najbardziej zna-
nych zespołach analizujących sytuację polityczną, 
społeczną i ekonomiczną w Europie (np. Agnieszka 
Gostyńska-Jakubowska z Centre for European 
Reform). Ten specjalny panel wzbudził szerokie 
zainteresowanie, zwłaszcza młodszego pokolenia, 
gdyż wybrana problematyka okazała się niezwykle 
aktualna i nośna intelektualnie, a przewidywane kon-
sekwencje brzemienne nie tylko dla Brytyjczyków 
i „Brukseli”, ale dla wszystkich państw Europy.

Cykl debat, które miały swój dwudniowy prze-
bieg 27 i 28 października 2017 roku, pod kilkoma 
względami stworzył nowy charakter spotkania. 
Zakres tematyczny dotyczył oczywiście zagadnień 
stricte unijnych i relacji pomiędzy systemem war-
tości europejskich a polityką. Jednocześnie jednak 
postanowiliśmy skorzystać z nowych rozwiązań 
organizacyjnych i otworzyć się bardziej na młod-
sze środowiska potencjalnych uczestników sesji. 
W tym roku zaprezentowaliśmy „eksperymentalnie” 
nową lokalizację wydarzenia – w samym centrum 
Królewskiego Miasta Krakowa, na Rynku Głównym 
w Międzynarodowym Centrum Kultury. Postaraliśmy 
się też, aby do grona naszych tradycyjnych słucha-
czy, którzy od lat śledzą krakowskie debaty, dołączyli 
liczniej młodsi pracownicy naukowi, studenci i osoby 
aktywne w organizacjach pozarządowych ukierun-
kowanych na popularyzację integracji europejskiej 
zarówno w Polsce, jak i za granicą, zwłaszcza w Eu-
ropie Środkowej i Wschodniej.
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Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej
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wszystkim dwa znaczące wystąpienia czołowych 
unijnych polityków. Pierwszego dnia – niestety 
tylko za pomocą łączy internetowych, bo trudna 
sytuacja we Włoszech zmusiła go do zmiany planów 
– wysłuchaliśmy Antonia Tajaniego, przewodni-
czącego Parlamentu Europejskiego, który nakreślił 
koncepcję przewidywanych kierunków rozwoju 
Unii po wygaśnięciu członkostwa Wielkiej Brytanii. 
Drugiego dnia na konferencji przemawiał Donald 
Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej. Tusk 
zatytułował swój wykład: „Perspektywy rozwoju 
Polski w Unii Europejskiej”. Zawarł w nim refleksje 
zrodzone po trzech latach sprawowania jednej 
z kluczowych funkcji w strukturach UE, a także 
wizję rozwoju sytuacji politycznej w Europie oraz 
analizę zagrożeń – zewnętrznych i wewnętrznych 
– stojących przed Europejczykami, którym zależy 
na zachowaniu i odbudowaniu pozycji UE w relacji 
do innych obszarów cywilizacyjnych na świecie. 

Ponadczterdziestominutowy wykład był pierwszym 
oficjalnym wystąpieniem Donalda Tuska w kraju 
od ponad trzech lat. Spotkał się z bardzo dobrym 
przyjęciem i z wyraźnym zainteresowaniem mediów. 
Jego pokłosiem były liczne, trwające przez kilka dni, 
komentarze w polskich i europejskich programach 
informacyjnych i portalach internetowych zajmują-
cych się polityką.

W konstrukcji konferencji wydzielono ścieżki 
tematyczne, których zakres nawiązywał – takie było 
założenie organizatorów – do głównych zagadnień 
wystąpienia Jeana-Claude’a Junckera „O stanie Unii 
Europejskiej”, które przewodniczący Komisji Euro-
pejskiej wygłosił przed Parlamentem Europejskim 
jesienią ubiegłego roku.

Najpierw uczestniczyliśmy więc w debacie 
o dalszych przeobrażeniach strefy euro. Dyskusję 
zatytułowano „Euro – społeczne, polityczne i go-
spodarcze spoiwo UE”. Miała ona charakter dość 
„techniczny”, ale paneliści zadbali o przystępność 
swoich wystąpień, dlatego w odbiorze słuchaczy, 
którzy z reguły nie reprezentowali świata ekonomii, 
problematyka integracji europejskiej w kontekście 
wspólnej waluty i konsekwencji tego dla obywateli, 
była czytelna i pozwalała na wyrobienie opinii.

„Schengen – strefa stabilności i zewnętrzna 
granica UE” – tak sformułowany tytuł drugiej debaty 
gwarantował także duże zainteresowanie uczestni-
ków. Debata oscylowała wokół tego, jak zrozumieć 
wrażliwość stron, wyzbyć się rozbieżności i skutecz-
nie, we wszystkich możliwych aspektach, uporać 
się z problemem. Uczestnicy zyskali bowiem już 
świadomość, że kwestia presji migracyjnej na stałe 
zagościła w agendzie podstawowych problemów 
Unii Europejskiej.
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Trzeci panel dyskusyjny pierwszego dnia to temat 
„Praworządność – gwarancja silnej UE”. Honorowa 
przewodnicząca Komisji Weneckiej prof. Hanna 
Suchocka wprowadziła w sposób wszechstronny 
w zagadnienie, wskazując na problemy z definio-
waniem i przeszkody mentalne wśród społeczeństw 
UE, które należy najpierw uporządkować, aby móc 
dalej pracować nad przejrzystością procedur, nad 
ich szerszym zrozumieniem oraz nad zrozumieniem, 
czym jest istota rządów prawa – fundamentu za-
chodniej cywilizacji!

W czwartej debacie, pod znamiennym hasłem 
„Narodowość a tożsamość w Europie”, która odby-
ła się już drugiego dnia konferencji, wzięli udział 
przedstawiciele Holandii, Niemiec i Polski. Ale 
przedstawiono także problem z pozycji brukselskie-
go ośrodka władzy UE i „rubieży” Europy – regionu 
Kaukazu. Debata toczyła się pod wyraźnym wpły-
wem wcześniejszego wystąpienia Donalda Tuska. 
To jednak dodało jej tylko wartości, gdyż w jego 
wystąpieniu znalazły się akcenty, które można było 
odnieść do relacji między patriotyzmem a nacjo-
nalizmem, odmiennego pojmowania tożsamości 
czy relacji UE do USA – jako coraz trudniejszego 
partnera, i do Rosji – jako coraz poważniejszego 
konkurenta i niebezpiecznego ingerenta w sprawy 
europejskie.




24 października 1934


27 grudnia 2018



Biskup Tadeusz Pieronek zmarł w święto św. Jana Apostoła 

i Ewangelisty, 27 grudnia 2018 roku. Odszedł, dla nas 

niespodziewanie, w 85. roku życia. O zakończeniu ziemskiego 

etapu Jego drogi dowiedzieliśmy się tego dnia około południa. 

Pamięć zmarłego biskupa i kanonika Kapituły Metropolitalnej 

na Wawelu uczczono biciem dzwonu Zygmunta.

Uroczystości pogrzebowe śp. biskupa Tadeusza odbyły 

się 2 i 3 stycznia 2019 r. W środę 2 stycznia rozpoczęły 

się nieszporami o godz. 16.00. Potem odprawiona została 

Msza św. żałobna o godz. 16.30 w katedrze na Wawelu, 

której przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz. 

W czwartek 3 stycznia o godz. 16.00 miała miejsce Msza św. 

w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła i pochówek 

w krypcie biskupów w kaplicy św. Michała w tejże świątyni.
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2 stycznia, w liturgiczne wspomnienie św. Bazy-
lego Wielkiego i św. Grzegorza z Nazjanzu, Ko-
ściół odczytuje świadectwo św. Jana Chrzcicie-
la. Słuchamy świadectwa św. Jana, uczestnicząc 
we Mszy św. pogrzebowej biskupa Tadeusza. Słu-
chając świadectwa św. Jana, patrzymy na trumnę 
biskupa Tadeusza i uświadamiamy sobie jakąś 
wspólność. O życiu św. Jana Chrzciciela mówi-
my niekiedy, że przypadło na przełomie epok, 
że był ostatnim prorokiem Starego Testamentu 
i pierwszym Nowego Testamentu. W pewnym 
sensie także życie, a zwłaszcza młodość bisku-
pa Tadeusza, również wypadło na granicy epok. 
W 1951 r. zgłosił się do Krakowskiego Seminarium 
Duchownego w ostatnich miesiącach życia kard. 
Adama S. Sapiehy. Lata pięćdziesiąte w polityce 
zdominowała zimna wojna, ale lata pięćdziesiąte 
to także postępujący proces dekolonizacji i po-
wstania wielu niepodległych państw. Był to także 
czas zasadniczych zmian dla Kościoła. Po praw-
niczym pontyfikacie Piusa XII nowym papieżem 
został duszpasterski Jan XXIII. Nowy papież do-
kładnie 60 lat temu zapowiedział zwołanie soboru 
powszechnego. Ksiądz Tadeusz miał wtedy rok 
kapłaństwa. Nowa wiosna Kościoła to także po-
czątki jego kapłaństwa.

Był bardzo zdolny. W 17. roku życia ukończył 
liceum żywieckie, w 22. roku życia był już po stu-
diach teologicznych. Ze względu na zbyt młody 
wiek przez ponad rok musiał czekać na święce-
nia. Mając 26 lat, był już po studiach na Wydziale 
Prawa Kanonicznego na Katolickim Uniwersy-
tecie Lubelskim i po doktoracie. Został wysłany 
na studia rzymskie na Uniwersytecie Laterańskim 
i w Rocie Rzymskiej. Mając 30 lat, miał za sobą 
studia na trzech uniwersytetach: Jagiellońskim, 
Lubelskim i Laterańskim, doktorat i dyplom ad-
wokata rotalnego. Lata, które spędził w Rzymie, 
to czas przygotowania do Soboru Watykańskie-
go II, jego otwarcie, jego przebieg, jego odbiór. 
O Soborze Watykańskim II mówi się, że był wy-
darzeniem bez precedensu. Dotyczy to zarówno 

reform wewnętrznych, ale także jego otwarcia 
na świat. Sobór podkreślił, że jest we współcze-
snym świecie, jest w nim. Nie jest ani ponad nim, 
ani pod nim, ani nie dla niego, ani przeciw niemu, 
ale jest w nim, że Kościół jest i żyje w świecie 
współczesnym. Ten Kościół, będąc w świecie, 
chciał w nim uczestniczyć, chciał brać odpowie-
dzialność, a nie tylko ubolewać nad tym, co nie-
właściwe. Ktoś o soborze napisał, że był niezwy-
kłym przejściem, że był przejściem od rozkazów 
do zaproszeń, od gróźb do perswazji, od monolo-
gu do dialogu, od władania do służenia, od rywa-
lizacji do partnerstwa, od bierności do zaangażo-
wania. Biskup Tadeusz był wtedy w Rzymie. Mógł 
chłonąć sobór i chłonął. Wyrazem fascynacji so-
borem były jego fotografie. Setki jego soborowych 
fotografii to wyraz fascynacji powszechnością 
Kościoła i jego różnorodnością. Po zakończeniu 
soboru powrócił do Krakowa.

Zadanie zaprowadzenia reform soborowych 
spoczęło przede wszystkim na ojcach soboru, 
wśród nich na metropolicie krakowskim abp. Ka-
rolu Wojtyle.

Ojcowie soboru potrzebowali współpracow-
ników. Jednym z najlepiej przygotowanych był 
ks. dr Tadeusz. Arcybiskup Wojtyła zamianował 
go prefektem seminarium duchownego, obrońcą 
węzła małżeńskiego w Sądzie Metropolitalnym. 
Został także pracownikiem naukowym Papieskie-
go Wydziału Teologicznego, który został utwo-
rzony po tym, jak władze komunistyczne usunęły 
Wydział Teologiczny z Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. Jako wykładowca, stojąc na gruncie Kodeksu 
prawa kanonicznego, uczestniczył w jego nowym 
odczytaniu. Po kilku latach habilitował się i jako 
docent został prodziekanem Papieskiego Wydzia-
łu Teologicznego.

Kardynał Wojtyła, podejmując dzieło Dusz-
pasterskiego Synodu Archidiecezji Krakowskiej, 
który wypełnił lata siedemdziesiąte, ks. prof. Ta-
deuszowi powierzył obowiązki sekretarza syno-
du. Każdego 8 maja, tu w katedrze, odbywała się 

2 stycznia 2019 r. 
Msza św. pogrzebowa w katedrze na Wawelu

Homilia  
ks. prof. dr hab. Jacek Urban
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doroczna uroczysta sesja podsumowująca prace 
kilkuset zespołów synodalnych. Właśnie tu przed 
ołtarzem gromadzili się kard. Wojtyła z biskupa-
mi pomocniczymi, ks. bp Tadeusz, a także m.in. 
ks. kard. Marian Jaworski i ks. kard. Stanisław 
Dziwisz. Natomiast całą katedrę wypełniało po-
nad tysiąc osób z całej archidiecezji zaangażo-
wanych w to dzieło. Synod pozwolił ks. Profe-
sorowi zdobytą wiedzę i ducha soboru zawrzeć 
w dokumentach synodalnych.

Sukces krakowskiego synodu, którego 
dokumenty zostały tu złożone już nie na ręce 
metropolity krakowskiego Karola Wojtyły, ale 
na ręce papieża Jana Pawła II, synodu, który 
stał się punktem odniesienia dla innych polskich 
diecezji, i doświadczenie, które zdobył, sprawi-
ło, że kard. Franciszek Macharski, podejmując 
dzieło I Synodu Metropolii Krakowskiej, właśnie 
jemu powierzył obowiązki sekretarza. Jego za-
angażowanie w sprawy archidiecezji, metropolii, 
a także jego udział w pracach II Polskiego Synodu 
Plenarnego sprawiły, że w 1992 r., po ogłoszeniu 
nowego podziału administracyjnego Kościoła 
w Polsce, został biskupem pomocniczym nowo 

utworzonej diecezji sosnowieckiej. Święceń bi-
skupich udzielił mu sam Jan Paweł II w bazylice 
św. Piotra na Watykanie. Kilka miesięcy później 
został mianowany sekretarzem generalnym Kon-
ferencji Episkopatu Polski w niezwykłym czasie, 
w nowych warunkach politycznych, gdy stosun-
ki państwo–Kościół znów można było oprzeć 
na umowie konkordatowej. Wprawdzie konkordat 
został w 1993 r. podpisany, ale do jego ratyfikacji 
doszło dopiero pięć lat później. To są lata, kiedy 
bp Tadeusz pełnił obowiązki sekretarza general-
nego. Trudne lata. Po ratyfikacji konkordatu aż 
do emerytury stał na czele Kościelnej Komisji 
Konkordatowej.

Jego aktywność przyniosła także inne waż-
ne owoce. Był przy założeniu Katolickiej Agencji 
Informacyjnej. Był u narodzin Fundacji Dzieło No-
wego Tysiąclecia, jako żywego pomnika dla Jana 
Pawła II, utworzonej dla niezamożnej młodzieży 
chcącej się kształcić. Po zakończeniu kadencji 
sekretarza generalnego został wybrany na rekto-
ra Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. 
Był to czas przyjęcia Polski do Unii Europejskiej. 
Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, zaczął orga-
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nizować coroczne międzynarodowe konferencje 
na temat miejsca Kościoła w jednoczącej się 
Europie, zapraszając zarówno biskupów euro-
pejskich, jak i polityków, jak i ekonomistów. Prze-
prowadził 16 takich konferencji w dialogu wiary 
i polityki, ekonomii i kultury. W 2004 r. osiągnął 
70 lat. Został profesorem emerytem. Po śmierci św. 
Jana Pawła II w „Tygodniku Powszechnym” napisał 
piękny tekst – świadectwo. Stanął na czele Trybu-
nału do kanonizacji Jana Pawła II.

Od lat budził przeciwstawne uczucia. Tym, 
co je rodziło, był jego temperament. Był we-
redykiem. Mówił prosto w oczy, nie licząc się, 
że to, co mówi, może być dla kogoś przykre. Dok-
tor, który przekroczył termin habilitacji, po roz-
mowie z nim miał pełną świadomość, że niedo-
chowanie ostatecznego terminu oznacza, że nie 
będzie mógł pozostać na uczelni. To, co mówił 
i jak mówił, odnosi się nie tylko do tych, którzy 
w porządku akademickim byli od niego zależni, 
ale to samo mówił także najważniejszym ludziom 
w państwie i w Kościele. To dlatego w swoim bi-
skupim zawołaniu umieścił „in veritate”, a w her-
bie chustę św. Weroniki. Wiedział, że nikt nie jest 

prorokiem we własnym kraju, ale jeśli coś uważał 
za zasadnicze – był zasadniczy. Jako biskup senior 
nie wypuścił pióra do ostatniego dnia życia. Nadal 
angażował się w różne dzieła, choć niektórzy mu 
radzili, by się nie angażował. Dla jednych stał się 
znakiem sprzeciwu, dla innych znakiem nadziei. 
Kto poczuł chłód jego miecza i cofnął się, ten po-
zbawił się możliwości spotkania z zupełnie innym 
prywatnie, dobrym, ciepłym człowiekiem i kapła-
nem. On po zasadniczej nawet rozmowie nadal 
był gotowy do dialogu, natomiast wielu z nas nie 
było już na to gotowych.

Jako biskup wizytował, bierzmował. Bardzo 
często błogosławił małżeństwa, chrzcił dzie-
ci z nich się rodzące, przyjmował zaproszenia 
na spotkania kapłańskie, prowadził pogrzeby.

Przez dziesiątki lat był duszpasterzem praw-
ników, organizując dla nich rekolekcje i pielgrzym-
ki. Z wielu się zaprzyjaźnił. Był postacią wielowy-
miarową. Jego przyszły biograf stanie przed nie 
lada zadaniem, ale niezależnie od tego, jakie 
uczucia budziły w nas jego wypowiedzi, powinni-
śmy to także teraz powiedzieć, że trafiał do wielu, 
do których inni nie trafiali, że był jedyny w swoim 
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rodzaju i że będzie nam brakowało jego odwagi 
i niekiedy bolesnej szczerości.

Dzisiaj jest czas by dziękować 
Bogu za wszystko dobro, które dokona-
ło się przez niego, za jego prace dla Kościo-
ła, za jego miłość nieprzyjaciół, za jego troskę 
o krakowskich ubogich, za jego posługi kapłańskie 
i biskupie. Za to, że się nie skarżył, że nie pamiętał 
złego, że zachowywał wielką cześć dla kolejnych 
papieży. Nie bał się wyzwań. Niejednokrotnie się 
mylił, więc jest to także czas, by modlić się o to, by 
Bóg w swoim miłosierdziu odpuścił mu grzechy, 
które z ludzkiej ułomności popełnił.

Na lata przełomu dał nam Bóg pasterzy 
na miarę tych lat i na miarę wyzwań. Wśród nich 
jest św. Jan Paweł II. Wśród nich jest także biskup 
Tadeusz, jego bliski współpracownik.

Św. Jan w dzisiejszej Ewangelii wskazuje 
na Jezusa. To On przyjdzie, to na Niego czekamy. 
Jak mówił św. Jan Paweł II: „Wieczność jest na-
szym celem jako ludzi złaknionych prawdy i spra-
gnionych szczęścia. Tłem naszych codziennych 
trudów jest historia. Mamy obowiązek żyć w hi-
storii, ramię w ramię z naszymi współczesnymi, 

dzieląc ich lęki i nadzieje, ponieważ chrześcijanin 
jest i powinien być w pełni człowiekiem swoich 
czasów. Nie może uciekać w inny wymiar, ignoru-
jąc dramaty swojej epoki, zamykając oczy i serce 
na niepokoje, które przenikają naszą egzystencję. 
Przeciwnie, choć nie jest »z« tego świata, zanurza 
się »w« tym świecie każdego dnia, gotów spie-
szyć tam, gdzie trzeba dopomóc bratu, otrzeć łzy, 
odpowiedzieć na wołanie o pomoc. Z tego bę-
dziemy sądzeni”. Myślę, że te słowa Jana Pawła II 
były bliskie bp. Tadeuszowi i dobrze wyrażają jego 
duchowość. On z Janem Pawłem II do nas mówi: 
„Życie jest talentem powierzonym nam, abyśmy 
go przemieniali i pomnażali, czyniąc z niego dar 
dla innych”.

Biskupie Tadeuszu! Zgromadzeni w tej kate-
drze, która określa nasze współrzędne pod wielu 
względami, w gronie biskupów, kapłanów, osób 
konsekrowanych i świeckich modlimy się za Cie-
bie, abyś od naszego Ojca w niebie usłyszał słowa: 
„Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rze-
czach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź 
do radości Twojego Pana”.

Zdj. Jacek Maria Stokłosa
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Drodzy Siostry i Bracia,
przez ostatnie dni wiele powiedziano i napisano 
o biskupie Tadeuszu. Dziś poddajemy się temu, 
co ma do powiedzenia słowo Boże. Słowo Boże 
nigdy nie jest przypadkowe. W naszych katego-
riach myślenia rzeczy dzieją się niespodziewanie: 
dla nas ta śmierć przyszła niespodziewanie. Wie-
czór wcześniej biskup Tadeusz pytał o możliwość 
wyjazdu do Kielc na imieniny biskupa Jana. Na-
stępnego dnia już nie żył. Dla nas ta śmierć jest 
niespodziewana, ale Pan znał odwiecznie jej go-
dzinę i w tym sensie także słowo dzisiejsze, dzi-
siejsze słowo liturgii, nie jest przypadkowe (1 J 2, 
29-36; J 1,29-34).

Biskup Tadeusz umarł w oktawie Boże-
go Narodzenia, w czasie, w którym rozumiemy, 
że słowo Boga szuka wcielenia. Słowo Boga szu-
ka ludzi, dzięki którym stanie się ciałem. Dzisiej-
sza liturgia przyniosła nam kilka ważnych słów 
Boga, które znalazły ciało w osobie i w czynach 
biskupa Tadeusza. Chciałbym wskazać na trzy 
takie słowa.

Pierwsze słowo słyszeliśmy w pierwszym 
czytaniu (1 J 3,1) – św. Jan pisze: „Świat zaś dlatego 
nas nie zna, że nie poznał Jego” (tzn. Pana Boga). 
Świat nas nie zna, bo nie poznał Boga. Biskupa 
Tadeusza nie da się poznać bez znajomości Boga. 
Nie da się go poznać do końca. Bez doświadcze-
nia tego, kim jest Pan Bóg, nie da się zrozumieć 
biskupa Tadeusza. Nie da się go zrozumieć bez 
wejścia w komunię z Bogiem, bo nie chodzi o po-
znanie Boga, które byłoby teoretyczne, nie cho-
dzi o teoretyczne stwierdzenie: „Bóg istnieje”; nie 
chodzi też o to, czy ktoś zna czy nie zna chrze-
ścijaństwa albo Kościoła. Nie, chodzi o osobiste 
spotkanie, by odkryć, kim jest Bóg i kim On jest 
w relacjach z ludźmi. Bez tego poznania, jestem 
głęboko przekonany, nie zrozumiemy życia bisku-
pa Tadeusza i nie zrozumiemy też jego zachowań, 

jego odniesień do ludzi. To jest po prostu niemoż-
liwe. W tych próbach poznania go będziemy obok 
tego, co w jego życiu było fundamentalne. Nie jest 
tak, jak się dzisiaj chętnie mówi, że biskup Tadeusz 
był wierny sobie. Biskup Tadeusz był wierny Bogu 
– takiemu, jakiego odkrył i za jakim poszedł.

W tej drodze jest kilka niewątpliwie ważnych 
dat, a wszystkie przytoczył Ksiądz Arcybiskup 
we wstępie do tej liturgii. Jest przede wszystkim 
chrzest, jest kapłaństwo w 1957, jest biskupstwo 
w 1992 roku. Kiedy się przyglądamy „pójściu za Pa-
nem” w życiu biskupa Tadeusza, uderza, że ono 
na każdym z etapów musiało być jakoś inne. Tak 
też widział to piętnaście lat temu ksiądz arcybiskup 
Gocłowski, kiedy wypowiadał słowo na 40-lecie 
pracy naukowej biskupa Tadeusza: „jakoś inne”.

Biskup Tadeusz poszedł do kapłaństwa po-
ciągnięty przykładem swojego wujka, ks. Jana 
Wolnego, z którym spędził całą wojnę na plebanii 
kęckiej fary. Poszedł za przykładem kogoś, kto naj-
pierw był wikarym, potem proboszczem, w końcu 
prałatem; umarł jako proboszcz w Chrzanowie. 
A biskup Tadeusz wikarym był kilka miesięcy, 
a proboszczem nie był nigdy. Biskupem był takim, 
że chyba jego ulubionym dowcipem o nim samym 
był ten, w którym św. Piotr przyjmie go do nieba 
(chociaż biskupów zwykle tam nie wpuszcza): „Ale 
ty wejdź, bo co z ciebie za biskup!”.

Jego misja zawsze była jakoś inna, ale kto 
wie, czy w tej inności nie trafiała w samo sedno. 
Wcale nie łatwo jest się w takim „innym” scena-
riuszu odnaleźć. Jeśli się odnajdywał, to dzięki głę-
bokiej, ale też bardzo prostej pobożności. Wiele 
lat miałem szczęście koncelebrować Msze św. 
z biskupem Tadeuszem na Wawelu. A najbardziej 
lubiłem koncelebrować z nim Roraty w kaplicy 
Zygmuntowskiej: zawsze śpiewał, pięknie śpiewał, 
bo wiedział, że Roraty zawsze się śpiewa. Nie moż-
na odprawiać Mszy Świętej roratniej, recytując ją.

3 stycznia 2019 r. 
Msza św. pogrzebowa w kościele 
Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie 

Homilia 
arcybiskup Grzegorz Ryś
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Myślę, że nic nie denerwowało go w życiu 
tak bardzo, jak nieporządek w liturgii. Potrafił wy-
buchnąć w zakrystii, kiedy księża nie umieli się 
wyciszyć przed Mszą Świętą. To go denerwowa-
ło straszliwie. Niejednokrotnie upominał na głos 
w trakcie liturgii, gdy ktoś nie potrafił przyjąć od-
powiedniej postawy. Może mówię o czymś, co dla 
wielu ludzi jest nieznaną twarzą biskupa Tadeusza, 
ale nie zrozumiecie go bez jego pobożności i bez 
jego wiary. To jest dokładnie to, co napisał św. Jan: 
Świat nas nie zna, jeśli nie zna Boga.

Drugie słowo, również z pierwszego czyta-
nia, otwierające dzisiejszą liturgię słowa (1 J 2,29): 
„Jeśli wiecie, że Bóg jest sprawiedliwy, to uznajcie 
również, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, 
pochodzi od Boga.” W greckim tekście jest na-
wet więcej: „narodził się z Boga”. „Jeśli uznajecie, 
że Bóg jest sprawiedliwy, to uznajcie również, 
że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, narodził 
się z Boga”. To jest słowo, które biskupowi Tade-
uszowi, ale i nam wszystkim, wyznacza horyzont 
spotkania z drugim człowiekiem, i to horyzont wy-
znaczony przez Pana Boga. Słowo mówi o tym, 
w jaki sposób po Bożemu spotykamy się z dru-
gim człowiekiem, to znaczy, kiedy rozpoznajemy 
w nim dziecko Boga, kiedy rozpoznajemy w nim 
córkę lub syna Bożego, kogoś, kto się „narodził 
z Boga”. Rozpoznanie nie zaczyna się, jak nieraz 
mówimy, od metryki, od pytania o czyjąś przyna-
leżność, o konfesję, o jakąś denominację, tytuł, 
nazwę, o jakąkolwiek przydawkę. Liczy się poziom 
postępowania: „każdy, kto postępuje sprawiedli-
wie, narodził się z Boga”. To jest pierwszy obszar 
spotkania.

Oczywiście, trzeba by było zapytać, o jaką 
sprawiedliwość chodzi: „sprawiedliwość” to słowo 
w ustach Pana Jezusa niesłychanie ważne. Pan 
Jezus mówi (Mt 6, 5): „Błogosławieni, którzy łakną 

i pragną sprawiedliwości.” Stosunkowo niedawno 
to błogosławieństwo skomentował papież Fran-
ciszek w swojej adhortacji Gaudete et exsultate 
(pkt 78 i 79). Pozwólcie, że przytoczę jego słowa: 
„Sprawiedliwość, którą proponuje Jezus, nie jest 
podobna do tej, jakiej szuka świat, bardzo często 
splamionej małostkowymi interesami, manipulo-
wanej z jednej lub z drugiej strony. Rzeczywistość 
pokazuje nam, jak łatwo jest wejść w siatkę korup-
cji, stać się częścią tej codziennej polityki na za-
sadzie »daję, aby inni mi dali«, gdzie wszystko 
staje się kupczeniem. Tak wielu ludzi cierpi z po-
wodu niesprawiedliwości, wielu z nich bezradnie 
patrzy, jak inni na przemian dzielą się »tortem 
życia«. Niektórzy rezygnują z walki o sprawiedli-
wość i postanawiają stanąć po stronie zwycięzcy. 
To nie ma nic wspólnego z głodem i pragnieniem 
sprawiedliwości, pochwalanym przez Jezusa. Taka 
sprawiedliwość zaczyna się wypełniać w życiu 
każdego z nas, gdy postępujemy sprawiedliwie 
w swoich decyzjach, co następnie przekłada się 
na poszukiwanie sprawiedliwości dla ubogich 
i słabych. Prawdą jest, że słowo »sprawiedliwość« 
(…) dotyczy zwłaszcza sprawiedliwości wobec 
bezbronnych: »Troszczcie się o sprawiedliwość, 
wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność 
sierocie, w obronie wdowy stawajcie!« (Iz 1, 17). 
Głodne i spragnione poszukiwanie sprawiedliwo-
ści jest świętością”.

Tyle papież Franciszek. To jest ta sprawie-
dliwość, która jest tak bliska miłosierdziu. Jeśli 
ją odnajdujemy w człowieku, to odnajdujemy tak 
naprawdę Boże życie. Kto ma ją w sobie, mówi 
do nas św. Jan, jest dzieckiem Boga. Każde rzeczy-
wiste dobro, obecne w kimkolwiek, jest z Ducha 
Świętego i potwierdza najgłębszą ludzką godność 
Bożego syna bądź córki – kogoś, kto się „urodził 
z Boga”. To stwarza nie tylko możliwość spotkania, 
ale i przestrzeń wspólnoty.
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Myślę, że takie patrzenie na człowieka stwa-
rza w nas zupełnie nową ciekawość ludzi. Jesteśmy 
ciekawi ludzi, którzy czynią dobro, którzy postępu-
ją sprawiedliwie – tak jak Bóg tę sprawiedliwość 
definiuje. To przełamuje w nas strach przed ludźmi. 
To przełamuje w nas też ochotę, żeby chować się 
przed ludźmi za okopy tego, co nazywamy własną 
tożsamością.

Biskup Tadeusz był ciekawy ludzi i pewnie 
wszyscy, jak tu jesteśmy, powiemy, że z wzajem-
nością. Ludzie byli go ciekawi. Nie mieli poczucia, 
że muszą się przed nim chować, byli pewni rzeczy-
wistego spotkania. Kiedyś słyszałem coś, co jest 
jakąś miarą tej jego ciekawości. Biskup Tadeusz 
dużo w życiu podróżował i wszędzie próbował 
każdej kuchni, próbował takich dań, których żaden 
z nas by się nie tknął. Nie próbował dlatego, że był 
smakoszem; próbował dlatego, że był ciekaw ludzi. 
To jest to, co nazywamy dzisiaj dialogiem.

Dialog jest postawą uczonego. Słyszeliśmy 
daty jego działalności naukowej. Dialog jest wła-
ściwą postawą kapłańską. On się takiej postawy 
kapłańskiej uczył od kogoś najlepszego, mianowi-
cie od swojego profesora, potem biskupa, arcybi-
skupa, kardynała i papieża, którym był Jan Paweł II. 
Biskup Tadeusz tak wspominał: „Trzeba przyznać, 
że arcybiskup Wojtyła miał do nas, studentów 
ze swojej diecezji, stosunek wyjątkowy. Nie ską-
pił nam uwagi i czasu. Nie traktował nas tak, jak 
nieraz studenci traktowani bywają przez swoich 
przełożonych, jak sprzęt, który można dowolnie 
wykorzystywać i przesuwać z miejsca na miejsce. 
Dbał o nas. Zapraszał nas do restauracji, gdzie 
można było nie tylko dobrze zjeść, ale i swobodnie 
porozmawiać. Zabierał nas na wycieczki do Włoch 
i było to na owe czasy coś nowatorskiego, bo dy-
stans między biskupem a księdzem był wówczas 
ogromny”. Styl kapłański, w którym nie ma dystan-

su – jest spotkanie. Tego biskup Tadeusz uczył się 
od kardynała Karola Wojtyły.

Dialog jest też wpisany w Kościół, Kościół 
Soboru Watykańskiego II. Najlepsze lata swojego 
życia, zaraz po doktoracie, biskup Tadeusz spędził 
w Rzymie, kiedy „dział się sobór”. Mógł być na tym 
soborze przy boku własnego biskupa, obecnego 
na wszystkich sesjach soborowych, w samym oku 
cyklonu, tam, gdzie się dokonywały najważniej-
sze rozstrzygnięcia soborowe. Gdzie powstawała 
Konstytucja o Kościele, a potem Konstytucja o Ko-
ściele w świecie współczesnym. Gdzie powstawała 
Deklaracja o wolności religijnej. Tam wszędzie był 
Karol Wojtyła, a biskup (wtedy ksiądz) Tadeusz, 
doktor ( już doktor, już z jakimś doświadczeniem, 
ale ciągle jeszcze z młodością, z energią) tego 
wszystkiego mógł się uczyć. Arcybiskup Gocłow-
ski podsumował doświadczenie rzymskie czasów 
soborowych określeniem, że tam biskup Tadeusz 
nabył „znakomitą znajomość duszy Kościoła”.

Co jest w „duszy Kościoła”, jaką dane nam 
było rozpoznać w Duchu Świętym na soborze? 
Co jest najważniejsze? Jest słowo, które sam bi-
skup Tadeusz wybił na plan pierwszy, kiedy pi-
sał wstęp do książki na temat arcybiskupa kard. 
Wojtyły, już jako Jana Pawła II, w 10. roku jego 
pontyfikatu (wyśmienita książka, napisana przez 
całe środowisko – nie krakowskie – polskie, której 
ks. Tadeusz Pieronek był redaktorem). Przywołał 
tam słowa Ojca Świętego z ingresu do katedry 
wawelskiej w 1964 r.: „To widzę w perspektywie 
mojego pasterzowania najbardziej, że musimy 
je tworzyć razem. (...) Jeśli ktoś zechciałby to na-
zwać programem, to można by tak nazwać. Ni-
czego w tym programie nie ma oryginalnego – 
jest on prosty i odwieczny. (...) Sobór dopiero jest 
w toku, ale sobór żyje tą przede wszystkim myślą. 
A ja pragnę tą myślą ożywić archidiecezję krakow-
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ską i duchem Soboru, i żeby żyła Duchem Kościo-
ła.” I ten Duch jest opisany tym jednym słowem: 
razem. Najważniejsze słowo. Ono też przekładało 
się na takie pojęcie, które dziś wróciło z całą mocą 
po ostatnim synodzie biskupów, i to słowo brzmi: 
synodalność.

Synodalność była najważniejszym tematem 
twórczości kanonistycznej biskupa Tadeusza. 
Synodalność była jednym z najważniejszych ob-
szarów jego działania. Słyszeliśmy, ile uczynił dla 
synodu diecezji krakowskiej, dla synodu metropo-
lii krakowskiej. Dla drugiego plenarnego synodu 
w Polsce. Tam, gdzie „dział się” synod w Polsce, 
tam był ks. Tadeusz Pieronek, bo synod, synodal-
ność – razem – było dla niego tak ważne. Nie dla-
tego, że był demokratą kościelnym, tylko dlatego, 
że tak czytał Kościół, idąc za swoim biskupem. 
Kiedy komentował wizję soboru Ojca Świętego, 
kiedy komentował to „najważniejsze słowo: razem”, 
to mówił, że Jan Paweł II dzielił się swoją wiedzą 
o soborze jako świadek, to znaczy jako ten, który 
poznał tajemnicę soboru i może innych wtajem-
niczać. Wtajemniczać, odkryć tajemnicę soboru. 
Tajemnicą jest Duch, Duch, który mówi: razem. 
To jest sformułowanie istotne dla tego, co na-
zywamy dialogiem w Kościele, dialogiem, który 
jest sposobem rozumienia siebie i misji Kościoła 
w świecie. Razem.

To „razem” jest bardzo szerokie: „Jeśli wie-
cie, że Bóg jest sprawiedliwy, to uznajcie również, 
że każdy kto postępuje sprawiedliwie pochodzi 
od Boga.” Razem. To jest takie widzenie Kościo-
ła, jakie dochodzi do głosu w testamencie Jana 
Pawła II, kiedy pisze, że się zawsze dobrze czuł 
in medio Ecclesiae – pośrodku Kościoła. I potem 
wymienia tych braci, pośrodku których czuł się do-
brze: Kościół katolicki i Kościoły, które nazywamy 
odłączonymi, i rabina Rzymu. To jest „razem”.

Ostatnie słowo, z Ewangelii, stawia przed 
oczy Jana Chrzciciela. Tego, który poprzedza 
Jezusa. Myślę, że właśnie tak można odczytać 
wiele z obszarów aktywności biskupa Tadeusza. 
Kochał takie miejsca, gdzie mógł poprzedzać Je-
zusa. Nieraz takie obszary nazywa się w Kościele 
preewangelizacją. Nie od razu się mówi o Jezusie, 
ale najpierw dokonuje się spotkanie, spotkanie 
z wzajemnym słuchaniem, co otwiera ostatecznie 
przestrzeń, żeby przywołać Jezusa.

Biskup Tadeusz kochał poprzedzać Jezusa. 
Myślę, że w takim kluczu można czytać jego obec-
ność w mediach. Rozmaitych, nie tylko katolickich. 
Właśnie w taki sposób, że on preewangelizował. 
Zapowiadał przyjście Jezusa za sobą, kiedy się 
spotykał z dziennikarzami, rozmawiając z nimi 
na każdy możliwy temat. Miejscem, gdzie biskup 
Tadeusz kochał poprzedzać Pana Jezusa, był fe-
stiwal, na który mnie raz w życiu zaprosił. Nigdy 
bym nie wiedział, że to był jego obszar działania, 
tylko, na szczęście, potrafił się tym dzielić. To był 
festiwal kultury w Świnoujściu: Karuzela Cooltury. 
Do głowy by mi nie przyszło, żeby tam jechać. On 
tam jeździł regularnie, żeby dzielić się Ewangelią 
z twórcami kultury: z aktorami, z artystami, z re-
żyserami. To nie były łatwe spotkania, wcale nie 
oczywiste, ale on tam zawsze był.

Kilka ostatnich lat swojego życia poświę-
cił nowemu programowi, który został nazwany, 
w dużej mierze dzięki niemu, „Leadership Ma-
sterclass with the Pope”. Jest to program dociera-
nia do młodych ludzi, którzy dzisiaj niekoniecznie 
chcą słyszeć o wierze, ale są ludźmi ambitnymi, 
chcą się uczyć czegoś, co we współczesnym 
świecie nazywa się leadership. Biskup Tadeusz 
wziął najsławniejsze pewnie przemówienie pa-
pieża Franciszka, pierwsze z przemówień do Ku-
rii Rzymskiej na Boże Narodzenie, gdzie papież 
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przedstawił dziesięć „kataklizmów” Kurii Rzym-
skiej. Biskup Tadeusz odwrócił to przemówienie: 
w oparciu o te dziesięć punktów wypracował 
dziesięć pozytywnych postaw kogoś, kto chce in-
nym przewodzić. Zaprosił zespół ludzi (niektórych 
z nich widziałem wchodząc dzisiaj do kościoła) 
z rozmaitych obszarów świata: życia społecz-
nego, nauki, kultury, najprzeróżniejszych ludzi, 
którzy potrafią być autorytetami w swoim śro-
dowisku. Zaprosił ich do współpracy, żeby mło-
dym ludziom pokazać: tak, mamy dla was pew-
ną ofertę, możecie się uczyć od nas tego, co się 
nazywa przywództwem (potem wam powiemy, 
że to jest od Pana Jezusa, ale najpierw zobaczcie, 
że to działa). Jego pasja wychodzenia do młodych 
ludzi! Całe życie.

Dzisiaj niewielu ludzi pamięta, że biskup Ta-
deusz stał za Fundacją Dzieło Nowego Tysiącle-
cia. To był w dużej mierze jego pomysł. Właśnie 
z myślą o młodych ludziach, o tym, żeby mogli się 
uczyć, startować w życie. Jego pasja: daj mu na-
ukę, potem będzie czas, by opowiedzieć mu o Je-
zusie Chrystusie. Preewangelizacja. To jest obec-
ność biskupa Tadeusza w życiu społecznym, także 
w tym, które ma wymiar polityczny. Nie mogło 
być inaczej. Zaczynał swoje studia doktoranckie 
na KUL w październiku 1956 r. Wtedy na studiach 
ważniejsze od interpretacji kanonów było pytanie, 
jak się zachowa Gomułka: Czy będzie Polakiem, 
czy będzie tylko komunistą? To jest start biskupa 
Tadeusza w studia doktoranckie. Nie dziwcie się 
jego pasji dla życia społecznego. Nie dziwcie się 
jego książce, pewnie pierwszej z książek bisku-
pów polskich o tym, jak się Kościół może odnaleźć 
w nowej rzeczywistości po 1989 r.: Kościół nie boi 
się wolności. To jest preewangelizacja. Ktoś powie: 
tak, poprzedza przyjście Jezusa.

Trzeba jeszcze powiedzieć o zaangażowaniu 
biskupa Tadeusza w dialog pomiędzy Kościołem 
a Europą. Nie wiem, czy jest jakikolwiek biskup 
w Polsce, który tyle uczynił dla dialogu między 
dzisiejszą Europą a chrześcijaństwem. Nie wiem, 
czy jest jakikolwiek biskup, który by potrafił zgro-
madzić tylu ludzi – i takich ludzi – do poważnej 
rozmowy nad Europą. Debaty nad Europą, która, 
owszem, ma być z ducha chrześcijańska, ale tego 
się nie osiągnie przez zaklinanie rzeczywistości, 
a tym bardziej przez obrażanie się na tę rzeczy-
wistość. Ona może się stać chrześcijańska w roz-
mowie, a tę ktoś musi prowadzić, ktoś musi do niej 
zaprosić ludzi. To jest to, co robił biskup Tadeusz. 
Myślę, że ten fragment jego działania wyraźnie 
podkreśla jego osobisty autorytet, ponieważ on 
tych wszystkich ludzi potrafił zaprosić, sprowo-
kować do mądrej rozmowy, głównie w oparciu 
o to, kim sam był; nie w oparciu o urząd, który 
reprezentował. Myślę, że nieprzypadkowo dzisiej-
sza Ewangelia dwukrotnie określa misję św. Jana 
Chrzciciela słowem „świadectwo”. „Ja wam daję 
świadectwo” (J 1, 32), „Takie jest świadectwo Jana” 
(J 1, 29). Świadectwo. To jest właśnie to, co papież 
Paweł VI nazwał initium evangelizationis – począ-
tek ewangelizacji. Ona się zaczyna od świadectwa, 
bo świadectwo rozbudza w ludziach ciekawość 
Jezusa. Biskup Tadeusz był świadkiem – to jest 
ta jego „inność”. Jego „inność” dla nas jest odkry-
waniem tego, co w Kościele, w posłudze kapłań-
skiej, biskupiej, w drodze uczonego, w życiu chrze-
ścijańskim po prostu jest fundamentalne.

Biskupie Tadeuszu, myślę, że in veritate 
(w prawdzie): dziękujemy!
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Słowo rektora 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak

Gdy w tej dostojnej świątyni przed wiekami cho-
wano księdza Piotra Skargę, kaznodzieja Fabian 
Birkowski zapowiedział, że powie o nim parę słów, 
po czym przemawiał dwie godziny. Nie mamy aż 
tyle czasu, by przywołać wszystkie zasługi księdza 
biskupa profesora Tadeusza Pieronka dla Uniwer-
sytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i dla 
całego środowiska naukowego, reprezentowane-
go tu przez Kolegium Rektorów Szkół Wyższych 
Krakowa. Proszę mi jednak pozwolić wyrazić w kil-
ku słowach naszą wdzięczność wobec Księdza 
Biskupa.

Przez dziesięciolecia, od 1965 roku, wielu 
z nas mogło, jako studenci, słuchać jego bardzo 
interesujących wykładów na temat prawa kano-

nicznego, zwłaszcza prawa małżeńskiego. Napis 
nad ołtarzem „ipsi nos docuerunt legem tuam 
Domine” – Oni nas nauczyli prawa twego, Panie 
– który w tym kościele odnosi się do świętych Pio-
tra i Pawła, możemy stosować również do Księdza 
Biskupa. Mogliśmy też czytać jego niezwykle kom-
petentne rozprawy naukowe. Jednak najbardziej 
brzemienna w skutki dla naszego środowiska była 
posługa Księdza Biskupa jako sekretarza gene-
ralnego Konferencji Episkopatu Polski. Rozpo-
czął ją w roku podpisania konkordatu i zakończył 
w roku jego ratyfikacji. Następnie jako przewod-
niczący Kościelnej Komisji Konkordatowej do-
prowadził do unormowania między innymi kwe-
stii kościelnego szkolnictwa wyższego. Czas ten 
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zbiegł się z jego dwiema kadencjami rektorskimi 
w latach 1998–2004 na ówczesnej Papieskiej Aka-
demii Teologicznej. Wypracowane wtedy rozwią-
zania chronią nie tylko Uniwersytet Papieski, ale 
wszystkie kościelne uczelnie do dnia dzisiejszego.

Wiele trzeba by powiedzieć o wkładzie Księ-
dza Biskupa w duchowy, naukowy i organizacyjny 
rozwój uniwersytetu. Wiele o jego szerokich kon-
taktach ze światem nauki. Dla mnie w tym mo-
mencie najważniejsze jest jednak wspomnienie 
fenomenologii serca Księdza Biskupa, jako do-
brego kapłana i człowieka. Najmocniej zapadły 
mi w pamięci dwie sytuacje, w których widziałem 
Księdza Biskupa wzruszonego do łez. Najpierw 
było to z okazji beatyfikacji pierwszych wynie-
sionych na ołtarze absolwentów naszej uczelni: 
Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka 
w 2015 roku. Łzy na twarzy Księdza Biskupa, gdy 
wspominał ich męczeńską śmierć, nie pozosta-
wiały najmniejszych wątpliwości, jak bardzo, ca-
łym sercem kochał Kościół.

Był też czuły na ludzką biedę i potrafił wczuć 
się w dramat niejednego człowieka. Nigdy nie za-
pomnę wspólnego wywiadu w Radiu Watykań-
skim, z okazji jednej z konferencji, który trudno 
było mu dokończyć z powodu wzruszenia, gdy 
zaczął mówić o uchodźcach. Wielu interpretowa-
ło jego słowa politycznie. Ja wtedy widziałem, jak 
bardzo płynęły z głębi jego serca.

Zapamiętamy Księdza Biskupa, jak idąc 
z Wawelu do centrum miasta, wstępował do rek-
toratu, by zwyczajnie zapytać, jak żyjemy, co sły-
chać na uczelni, w czym może pomóc. Za tę stałą 
troskę o nas pragnę w imieniu całej społeczności 
Uniwersytetu serdecznie podziękować.

Przez ostatnie lata, choć Ksiądz Biskup był 
emerytem, włączał się aktywnie w działalność 
naszej uczelni, głównie jako przewodniczący 
Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowych 
Konferencji „Rola Kościoła Katolickiego w proce-
sie integracji europejskiej”. To była dla niego szcze-
gólnie ważna inicjatywa, która w tym roku wraz 
z osiemnastą edycją osiągnęła swoistą dojrzałość. 
Śmierć zabrała Księdza Biskupa w momencie in-
tensywnych przygotowań kolejnego spotkania. 
Każdy, kto przeczyta wykaz uczestników tej kon-
ferencji, zobaczy, że przez minione osiemnaście 
lat brali w niej udział przedstawiciele wszystkich 
partii politycznych, wielu nurtów kulturowych, re-
ligii i wyznań chrześcijańskich nie tylko z Polski, 
ale również z zagranicy. Organizatorzy pragnęli, 
by konferencja była miejscem spotkań i dialogu 
bardzo różnych środowisk. Czuję się zobowiązany 
by wyznać, że w rozmowach ostatnich miesięcy 
związanych z konferencją Ksiądz Biskup często 
powracał do tematu pojednania, w wymiarze na-
rodowym, kościelnym i ludzkim. Dla mnie te słowa 
pozostaną swoistym jego testamentem.

Ksiądz Biskup jak każdy kapłan często wy-
powiadał brewiarzową modlitwę na zakończenie 
dnia: „Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, 
gdy kształty rzeczy zacierać się poczną; pochwyć 
za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwa-
nia”. Odtąd będziemy te słowa odmawiać również 
w jego intencji.

Zdj. Jacek Maria Stokłosa
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Po śmierci biskupa Tadeusz Pieronka w prasie 
pojawiło się wiele tekstów na jego temat. 
Publikujemy dwa, które ukazują postać 
biskupa Tadeusza, jaką nie wszyscy znają.

Foto: Mateusz Skwarczek / Agencja Gazeta 
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Ksiądz od brzdąca
MAREK ZAJĄC

Nie był błyskotliwym erudytą jak Życiński. Nie 
nawiązywał serdecznego kontaktu tak łatwo jak 
Chrapek. Nie głosił poruszających homilii jak Pie-
traszko. Nie był zręcznym mediatorem jak Gocłow-
ski. Nie emanował duchowością jak Macharski.

A jednak po śmierci biskupa Tadeusza Pie-
ronka wielu ludzi odczuwa stratę, którą polskiemu 
Kościołowi trudno będzie wypełnić. Na czym po-
legał jego fenomen?

Bez wątpliwości
Pochodził z pokolenia ludzi o żelaznym charakte-
rze, doświadczonych przez los i historię. Klasyczny 
genotyp górala spod Żywca. Takie też były jego 
wiara i język: szczere, twarde i nieoheblowane.

Miał ośmioro rodzeństwa. Jesienią 1940 r. tuż 
przed wysiedleniem rodziny przez Niemców z ro-
dzinnych Radziechów ojciec zdołał wysłać Tade-
usza razem z bratem do wuja – proboszcza w Kę-
tach. Stamtąd widać było smolisty dym i czuło się 
słodkawy zapach ciał palonych w krematoriach 
Auschwitz-Birkenau. Rodzina Pieronków połączy-
ła się ponownie dopiero po wkroczeniu Sowietów. 
Po kilku latach rozłąki siostry mówiły do 11-letniego 
Tadeusza per „wujku”.

Księdzem chciał być od brzdąca. Nigdy się 
nie zakochał i nie miał poważniejszych wątpliwo-
ści w wierze. Bez rozdzierających serce wahań, 
ale i bez mistycznych uniesień duszy po maturze 
poszedł do krakowskiego seminarium.

Był rok 1951. Szczyt stalinizmu, gdy nikt nie 
zakładał koloratki w nadziei na dostatnie życie 
na plebanii czy karierę „w fioletach”. Teologię stu-
diował jeszcze w murach UJ, ale po trzech latach 
komuniści wyrzucili kleryków z uczelni. Sam Pie-
ronek miał aż trzy razy wylecieć z seminarium 
– za przewinienia tak ciężkie jak nadmuchanie 

i wystrzał celofanową torbą podczas odczytywa-
nia żywotów świętych męczenników, podpalenie 
włosów kolegi przy pomocy słońca i szkła po-
większającego oraz ściągnięcie sutanny do gry 
w piłkę.

Samo życie
Jeszcze przed święceniami wezwał go na rozmo-
wę bp Franciszek Jop. Trwała trzy minuty i zawa-
żyła na jego dalszym życiu.

Hierarcha nie owijał w bawełnę: „Wiem, że in-
teresujesz się historią, ale w archidiecezji potrze-
bujemy prawników”. Następnie poinformował kle-
ryka, że jutro o świcie wsiądzie w pociąg i zapisze 
się na Wydział Prawa Kanonicznego KUL. Kiedy 
po latach pytałem, czy nie miał żalu do przełożo-
nych – biskup Pieronek autentycznie się zdziwił: 
„Co miałem mówić? Powiedziałem, że dziękuję, 
że bardzo chętnie itd. Wziąłem pieniądze na bilet 
i pojechałem”.

Został znakomitym prawnikiem i profesorem, 
którego studenci cenili za łączenie teorii z przy-
kładami wziętymi z życia. To już jednak zasługa 
jego późniejszych studiów w Rzymie. A przede 
wszystkim praktyk, które młodemu księdzu z dok-
toratem zapewniła Rota Rzymska, najwyższy 
trybunał Kościoła. Tam wgryzał się w konkretne 
causae matrimoniales – opowiadając potem o nie-
prawdopodobnych przypadkach, w które trudno 
byłoby uwierzyć, gdyby nie napisało ich życie. Jak 
porwania narzeczonych na Sycylii bądź kazus, 
czy małżeństwo należy uznać za ważnie zawarte, 
skoro po ślubie okazało się, że kobieta ma sztucz-
ną waginę. Albo miłość zainicjowana korespon-
dencyjnie i zakończona ślubem z… mężczyzną 
podstawionym w miejsce faktycznego autora 
płomiennych epistoł.

Pytany o cudowne uzdrowienia mówił: „Pal licho, że komuś odrosła wątroba. 
Przecież każdy i tak skończy w trumnie. O wiele ważniejsze  

jest przeżyć życie z sensem”.
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Taki właśnie był: bliski życia i twardo stąpa-
jący po ziemi. Dlatego jego głos tak mocno od-
znaczał się na tle wypowiedzi części hierarchów 
Kościoła – oderwanych od realiów i uciekających 
w słodkie i kwieciste, ale puste i martwe formu-
ły. Biskup Pieronek był żywym dowodem na to, 
że Kościół nie musi być formą dworskiego teatru. 
Że Kościół jest normalny.

„Trudno. Pójdziesz”
Nie upiększał rzeczywistości i nie pisał hagiogra-
ficznych legend. Przekonany był o świętości Ka-
rola Wojtyły (należał do grona bliskich współpra-
cowników przyszłego papieża). Ale przyznawał, 
że pierwszego ich spotkania nie pamięta, i że jako 
kleryk nie był pod szczególnym wrażeniem pro-
fesora Wojtyły. Paradoksalnie ich relacje zinten-
syfikowały się dopiero poza Krakowem w trakcie 
Soboru Watykańskiego II. To z tamtego czasu po-
chodzą kapitalne fotografie, ukazujące abp. Woj-
tyłę często w prywatnych sytuacjach, które zrobił 
zapalony amator fotografii – ks. Tadeusz Piero-
nek. Podczas podróży metropolity krakowskiego 
do Włoch stał się jego nieformalnym sekretarzem.

Do dziś krąży anegdota o bezskutecznych 
poszukiwaniach przez ks. Pieronka tradycyjnych 
krwistoczerwonych skarpetek dla abp. Wojtyły 
przed jego pierwszym kardynalskim konsysto-
rzem. Nieraz dawał też o sobie znać Pieronkowy 
charakter. „Ja się do seminarium nie nadaję” – 
oświadczył, kiedy z woli metropolity miał zostać 
prefektem. W odpowiedzi usłyszał: „To trudno. 
Pójdziesz i będziesz się kłócił z rektorem”. Fak-
tycznie nie była to długa ani udana przygoda, 
a nieustanne spory ks. Pieronka z rektorem roz-
bijały się o kwestie tak fundamentalne jak ilość 
papieru toaletowego w ubikacjach, cenzurowa-
nie kleryckich kabaretów i zainstalowanie elek-
trycznych bojlerów w miejsce pieców na węgiel. 
O wiele lepszym pomysłem była jego nominacja 
na sekretarza zainaugurowanego w 1972 r. Dusz-
pasterskiego Synodu Archidiecezji Krakowskiej, 
którego celem było upowszechnienie nauczania 
Soboru Watykańskiego II.

Jeszcze popularniejsza stała się historia 
rozkolportowana przez ks. Józefa Tischnera. 
Było to w latach 70. Namawiając kard. Wojtyłę 
do ostrzejszego działania w sporze między urzę-
dem prymasowskim a Papieskim Wydziałem 
Teologicznym w Krakowie (późniejszą Papieską 
Akademią Teologiczną), ks. Pieronek nalegał: 
„Ksiądz Kardynał musi to zrobić”. Metropolita opo-
nował: „Nie mogę”. „Ależ może Ksiądz Kardynał” 
– niestrudzenie naciskał ks. Pieronek, aż w końcu 

kard. Wojtyła zdjął z szyi pektorał i wypalił: „Masz 
i rządź”. Pytany po latach o to wydarzenie, bp Pie-
ronek odpowiadał, że sytuacji wprawdzie nie pa-
mięta, ale nie wyklucza.

Ani z nami, ani przeciw nam
Biskup Pieronek należał do szczególnego Wojty-
łowego pokolenia w Kościele. To kategoria ludzi 
ukształtowanych przez papieża i łączących ogień 
z wodą: otwarcie na dialog ze światem z absolut-
ną wiernością tradycyjnemu nauczaniu Kościo-
ła. To dlatego nawet po jego śmierci publicyści 
mieli problem z zaszufladkowaniem biskupa: niby 
przedstawiciel Kościoła otwartego, ale co zrobić 
z jego ostrymi wypowiedziami o aborcji czy in 
vitro? Niby zdeklarowany krytyk upolitycznienia 
Kościoła, ale zarazem architekt konkordatu.

Czy nam się to podoba, czy nie – wraz z bp. 
Pieronkiem symbolicznie znika kolejny filar ustro-
jowego, społecznego i mentalnego konstruktu, 
jakim była III Rzeczpospolita. Był zwolennikiem 
państwa neutralnego światopoglądowo przy jed-
noczesnym tzw. przyjaznym rozdziale Kościoła 
od państwa z szerokim polem współpracy dla 
dobra wspólnego.

Oczywiście błędem byłoby widzieć w bisku-
pie Pieronku wyłącznie człowieka środka i łagod-
nego kompromisu. Miał taką naturę, że zamiast 
dzielić włos na czworo – wolał za jednym zama-
chem przeciąć węzeł. I czasem ciął na ślepo. Ale 
potrafił szczerze przeprosić, co w naszym kraju 
zdaje się obyczajem prehistorycznym. Przeprosił 
i ks. Henryka Jankowskiego za słowa, że w jego 
przypadku potrzeba psychiatry, i lewicową polityk 
Izabelę Jarugę-Nowacką – po tym, gdy stwierdził, 
że to „feministyczny beton, który się nie zmieni na-
wet pod wpływem kwasu solnego”.

Siebie traktował z dystansem. Zdawał sobie 
sprawę z własnych ułomności. Mówił: „Staram 
się – choć nie zawsze się to udaje – atakować 
poglądy, a nie ludzi. Sam popełniam tyle błędów, 
że pewnie pójdę za nie smolić się do piekła, ale 
intencje mam dobre. Dlatego wolałbym słyszeć, 
że mówię głupoty, niż dowiadywać się, że sam 
jestem głupi”. Nieraz się zagalopował, ale nigdy 
o świecie i sobie samym nie myślał w kategoriach 
czarno-białych.

Żenująca dyskusja, która rozgorzała po jego 
śmierci – czy Tadeusza Pieronka przystoi oświe-
conemu człowiekowi wspominać z wdzięcznością 
– wiele mówi nie tyle o biskupie, ile o Polsce roku 
2019. Ktokolwiek nie mieści się w plemiennym po-
dziale; ktokolwiek nie jest w stu procentach z nami 
– od razu musi być przeciwko nam. Nie potrafimy 
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pogodzić się z faktem, że w życiu każdego obok 
zasług czają się słabości. Obok słów mądrych 
i doniosłych wybrzmiewają też nieprzemyślane 
i bolesne.

Kto kala gniazdo
W Episkopacie uchodził za wolny elektron, biskupa 
bez ziemi i wolnego strzelca. Wprawdzie w 1992 r. 
został biskupem pomocniczym w Sosnowcu, ale 
nie zaangażował się w życie diecezjalne. Przez 
pięć lat na stanowisku sekretarza generalnego 
Konferencji Episkopatu Polski wprowadził nową 
jakość w kontaktach z mediami. W czasach, gdy 
wielu biskupów już samą rozmowę z dziennika-
rzami uważało za wykluczoną – wypowiadał się 
często, soczyście i precyzyjnie. Nie dzielił redakcji 
na lepsze i gorsze.

Kiedy w 2004 r. oddałem biskupowi spisany 
i zredagowany wywiad rzekę, grubo ponad trzysta 
stron, po kilku dniach zadzwonił: „Niestety musi-
my się spotkać. Mam sporo poprawek”. Do jego 
mieszkania na Wawelu szedłem jak na ścięcie. 
W rozmowie sporo było mocnych fragmentów 
i oczami wyobraźni widziałem już typową ko-
ścielną autoryzację, która drzewo obcina do za-
pałki. Co gorsza – biskup już na wstępie zaczął 
się krygować, że tyle skreślił. Zmian było… pięć 
czy sześć. Kosmetycznych.

Najpotężniejsze echo wzbudził fragment, 
w którym opisywał, jak podczas obrad Episkopatu 
wytupuje się bądź buczy na niektórych biskupów. 
Podczas spotkania w Lublinie jeden z księży wstał 
i zapytał, wijąc się w grzecznościach, czy jednak 
bp Pieronek nie obawia się, że zostanie posądzony 
o kalanie własnego gniazda. Zapadła cisza. Tym-
czasem biskup ze spokojem zapytał: „Kto kala wła-
sne gniazdo: ci, którzy tupią – czy ja, który o tym 
mówię?”.

Za szczerość płacił wysoką cenę. Podczas 
obrad Episkopatu pod jego adresem regularnie 
padały oskarżenia, ale nikt publicznie nie wystę-
pował w jego obronie. Powoli znikał z kolejnych 
eksponowanych stanowisk. Listy, w których nazy-
wany był „heretykiem”, „zdrajcą” albo „żydowskim 
agentem” – palił w kominku, wypowiadając w my-
ślach zdrowaśkę za anonimowego nadawcę. Kie-
dy spytałem, czy czasem to wszystko nie wydaje 
się zbyt ciężkie – odpowiedział: „Nie po to mnie 
zrobili biskupem, żebym się bał”.

I tego będzie szczególnie boleśnie brakowa-
ło. Jeżeli spojrzymy na kryzysy, które w ostatnich 
latach dotykały nasz Kościół – zawsze wśród przy-

czyn odnajdziemy lęk. Lęk przed prawdą, przed 
nazwaniem rzeczy po imieniu, przed przyznaniem 
się do błędu, przed zdecydowaną reakcją, przed 
narażeniem się pobożnym kabotynom albo przed 
wzięciem odpowiedzialności. Odwaga to w na-
szym Kościele cnota reglamentowana. Bez bisku-
pa Pieronka stanie się towarem jeszcze rzadszym.

Nadzieja w niebie
W powodzi tekstów o nim umyka jedna, 
za to najważniejsza sprawa. Przez całe życie sta-
rał się o zbawienie. Porównywał się do młodzieńca 
z Ewangelii, który wprawdzie przestrzegał przyka-
zań, ale nie potrafił sprzedać wszystkiego, co ma, 
i rozdać ubogim, żeby wolny iść za Jezusem. 
Z auto ironią biskup dodawał, że jego przypadek 
wydaje się nawet poważniejszy, bo z przykazania-
mi też nie jest różowo.

Jednocześnie powtarzał: „Całym swym ser-
cem ufam Bogu. Przecież Pan Bóg nie jest myśli-
wym, który chce ustrzelić człowieka, ale otwiera 
dla nas szeroko bramy. Dlaczego miałbym tam nie 
wejść?”.

Zbierał kawały, które krążyły na jego temat 
– wymyślane zarówno przez złośliwców, jak i przy-
jaciół. Czasem, jak na barwną postać przystało, 
biskupa Pieronka dopasowywano do istniejących 
już dykteryjek. Jeden z dowcipów warto na tych 
łamach przytoczyć raz jeszcze.

Pewnego dnia biskup, który przez lata sam 
sobie gotował, był bardzo chory. Zadzwonił do 
mnie i poprosił o przyniesienie zakupów. Drzwi 
otworzył blady jak ściana, z oczami błyszczącymi 
gorączką. Ale już na progu zawołał: „Słyszał pan 
najnowszy kawał o mnie? No więc umarłem i po-
szedłem do nieba…”.

…brama się uchyla, św. Piotr wystawia głowę 
i pyta: „Kto tam?”. „Jestem biskup Pieronek i przy-
szedłem do nieba”. „Biskupów tu nie przyjmujemy”. 
Brama z hukiem się zatrzaskuje, biskup obraca się 
i chce wracać, skąd przyszedł. Ale św. Piotr znowu 
się wychyla: „Zaraz, zaraz – jak?”. „Biskup Tadeusz 
Pieronek”. „Aaa… Pieronek… Właź, jaki tam z cie-
bie biskup!”

Śmiał się z tych kawałów. Powtarzał, że po-
cieszające jest jedno: w większości akcja z jego 
udziałem rozgrywa się w niebie. Mówił to pół żar-
tem, ale i pół serio. Z nadzieją. 

Tekst ukazał się 7 stycznia 2019 r. 
w „Tygodniku Powszechnym”
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Bardzo znamienny dla aktualnego klimatu kultu-
rowego Polski jest fakt, że w przekonywaniu, jak 
z gruntu złym człowiekiem był bp Tadeusz Piero-
nek, połączyli się – tuż po jego śmierci – wyznaw-
cy prawicy (nie tylko skrajnej) i wyznawcy lewicy 
(też nie tylko skrajnej). Nie będę się tu jednak nad 
tym rozwodził. Nie będę też ubolewał nad sta-
nem rozdarcia w polskim episkopacie, który przy 
tej okazji również się ujawnił w rozmaitych bisku-
pich komentarzach o zmarłym współbracie. Bo nie 
o tym chcę pisać.

Wolę po prostu powiedzieć, dlaczego uwa-
żam, że dzwon Zygmunta zabił po jego śmierci nie 
tylko grzecznościowo, lecz jak najbardziej słusz-
nie. Nie dość, że nie włożę koszulki „Nie płakałem 
po Pieronku”, ale po prostu przyznaję: uroniłem 
łzę nad śmiercią byłego sekretarza generalnego 
Konferencji Episkopatu Polski.

I nie chodzi mi tu o osobowość Pieronka, 
o jego cięte riposty, o to, „komu przyłożył”… Chciał-
bym pokazać cztery jego dokonania, które, moim 
zdaniem, powinny zostać powszechnie zapamię-
tane. Innymi słowy: dlaczego sądzę, że biskupowi 
Pieronkowi należy się wdzięczność (realistycznie 
powiem: większości) Polaków.

Uśmiechnięta twarz Kościoła
Nie do przecenienia jest zwłaszcza osobisty wkład 
bp. Tadeusza Pieronka w przemianę postrzega-
nia Kościoła, a zwłaszcza jego społecznej roli, 
jaka nastąpiła w połowie lat 90. XX wieku. Niewie-
lu pamięta, że w pierwszych latach po roku 1989 
autorytet społeczny i zaufanie do Kościoła kato-
lickiego jako instytucji spadały w socjologicznych 
sondażach na łeb na szyję („notowania” Kościół 
miał dużo, dużo gorsze niż obecnie) – natomiast 
od roku 1993 nastąpiło odwrócenie trendu i stop-
niowy wyraźny wzrost.

Wśród kilku przyczyn tego odwrócenia tren-
du jest niewątpliwie i ta, że właśnie w 1993 r. funk-
cję sekretarza generalnego Konferencji Episko-
patu Polski objął życzliwy ludziom, uśmiechnięty 
i dowcipny bp Pieronek. Jako człowiek zawsze 
gotów do wypowiedzi medialnej był zarazem (nie-
oficjalnym) rzecznikiem prasowym KEP, co bar-
dzo wpłynęło pozytywnie na wizerunek publicz-
ny Kościoła. Sekretarz episkopatu burzył własną 
osobą stereotyp instytucji skostniałej, niechętnej 
ludziom, dążącej do dominacji – jaki błyskawicznie 
spopularyzował się w pierwszych latach polskiej 
wolności.

Pierwsza pięcioletnia kadencja Pieronka 
była, niestety, ostatnią. Biskupi nie wybrali go po-
nownie – większość uznała bowiem, że mówi zbyt 
często, zbyt dużo i zbyt wcześnie.

Strażnik autonomii i niezależności
Młody ks. Pieronek studiował prawo w Rzymie 
akurat w czasie obrad II Soboru Watykańskiego. 
Porwany soborowym entuzjazmem, był szczegól-
nie przywiązany do idei ułożenia relacji państwa 
i Kościoła na zasadach określonych w konstytucji 
„Gaudium et spes”: autonomii i niezależności. Żył 
jednak w PRL – państwie, które rozdzielało Ko-
ściół od państwa, ale nie odwrotnie. Dopiero po la-
tach bp Pieronek mógł przyłożyć rękę do stworze-
nia nowoczesnego polskiego modelu stosunków 
między państwem a Kościołem.

Uczestniczył w negocjacjach polskiego 
konkordatu, później zaś skutecznie przekonywał 
lewicę postkomunistyczną – która uczyniła z ha-
sła walki z tą umową skuteczny oręż polityczny 
– że nie taki konkordat straszny, jak go malują. Do-
prowadził do ratyfikacji umowy, a następnie prze-
wodniczył – z nominacji Jana Pawła II – Kościelnej 
Komisji Konkordatowej. Wcześniej zaś, za sprawą 

A ja płakałem po Pieronku
ZBIGNIEW NOSOWSKI

Dlaczego zmarłemu byłemu sekretarzowi episkopatu należy się wdzięczność 
Polaków (no, realistycznie powiem: większości)?
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Tadeusza Mazowieckiego, zasady autonomii i nie-
zależności – a nie rozdziału, co źle się kojarzyło 
po PRL – trafiły do nowej Konstytucji RP.

Ukształtowany w ten sposób polski model 
stosunków państwo–Kościół uznaję za bardzo 
mądry, dojrzały i nowoczesny, gwarantujący i peł-
ną wolność religijną, i instytucjonalną bezstron-
ność światopoglądową struktur państwowych. 
Rzecz jasna, mówię o modelu teoretycznym, a nie 
o polskiej praktyce, która – zwłaszcza po ostatnich 
wyborach parlamentarnych – często łamie te za-
sady i ze strony kościelnej, i państwowej (zapowia-
daliśmy to w „Więzi” już zimą 2015 r.).

Bp Pieronek jako aktywny komentator życia 
publicznego stał zresztą zawsze na straży tych za-
sad – czy to ubolewając, że „episkopat jest zacza-
dzony PiS-em”, czy krytykując „rechrystianizacyj-
ne” zapędy premiera Morawieckiego, czy, kilka lat 
wcześniej, odrzucając radykalne postulaty Ruchu 
Palikota jako sprzeczne z Konstytucją RP.

Synod odstawiony na półkę
Wielkim, a niezrealizowanym testamentem pa-
storalnym bp. Pieronka pozostanie dorobek II Sy-
nodu Plenarnego Kościoła w Polsce (1991–1999). 
Doświadczenie synodalne zdobywał on jeszcze 
u boku kard. Karola Wojtyły, będąc od roku 1971 
sekretarzem Duszpasterskiego Synodu Archidie-
cezji Krakowskiej. Tamto wydarzenie było olbrzy-
mim poruszeniem – setki parafialnych zespołów 
synodalnych studyjnych zastanawiały się nad 
przekładaniem owoców II Soboru Watykańskie-
go na język duszpasterskiej praktyki na swoim 
terenie.

Na przełomie PRL i III RP udało się rozpo-
cząć podobny proces na skalę ogólnopolską. Pie-
ronek został sekretarzem II Synodu Plenarnego 
jeszcze przed nominacją biskupią. Często wte-
dy powtarzał, że głównym problemem Kościoła 
w Polsce jest sam Kościół. Niestety, w episkopa-
cie, delikatnie mówiąc, brakowało entuzjazmu dla 
Synodu Plenarnego.

Ostatecznie inicjatywa ta zakończyła się 
przyjęciem 14 dokumentów (często bardzo do-
brych, nad czym czuwał osobiście Pieronek), 
które jednak pozostały wyłącznie na papierze. 
Wbrew pierwotnym założeniom Synod nie stał się 

ożywczym impulsem dla wspólnot parafialnych 
i diecezjalnych. Po dwudziestu latach widać do-
skonale, że synodalne dokumenty opublikowano 
i najzwyczajniej odstawiono na półkę. Gdyby Sy-
nod Plenarny był bardziej realnie duszpasterski, 
inaczej mogłyby wyglądać późniejsze losy Kościo-
ła w Polsce – tak jak wcześniej Synod krakowski 
zdecydowanie pozytywnie wpłynął na życie tej 
archidiecezji.

Polak, czyli Europejczyk
Po zakończeniu pracy w Sekretariacie KEP bp Pie-
ronek został rektorem Papieskiej Akademii Teo-
logicznej w Krakowie (dzisiejszy Uniwersytet Pa-
pieski Jana Pawła II). Tam zrodziła się kolejna jego 
bardzo ważna inicjatywa: stanął na czele Komitetu 
Organizacyjnego corocznych międzynarodowych 
konferencji „Rola Kościoła Katolickiego w proce-
sie integracji europejskiej” organizowanych pod 
patronatem Komisji Episkopatów Wspólnoty Eu-
ropejskiej.

Krakowskie konferencje stały się – obok Zjaz-
dów Gnieźnieńskich – najbardziej proeuropejskim 
głosem Kościoła w Polsce. Wybitni goście z wielu 
krajów dyskutowali tam o współczesnych wyzwa-
niach i niebezpieczeństwach dla Europy, ale nie 
po to, żeby podsycać lęki czy budować katolicką 
twierdzę środowisk przekonanych o posiadaniu 
jedynie słusznej racji – lecz po to, aby próbować 
przemieniać Europę od wewnątrz, oddolnie.

*

Rzekłbym więc, że ci, dla których cennymi war-
tościami są: pozytywna społeczna rola wiary 
i Kościoła, autonomia i niezależność Kościoła 
i państwa, głęboka odnowa wewnętrzna Ko-
ścioła w Polsce, twórczy wkład chrześcijaństwa 
we współczesny proces integracji europejskiej – 
w zmarłym biskupie mieli swego ważnego przed-
stawiciela. I dlatego płakałem po Pieronku – bisku-
pie z krwi i kości, który nie bał się wolności, miał 
wyraźne poglądy i je otwarcie wyrażał.

Tekst opublikowany 31 grudnia 2018 r. 
na portalu internetowym kwartalnika „Więź”



Foto: Henryk Przondziono / Gość Niedzielny
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Fundacja Konrada Adenauera

Związana jest od wielu lat z niemiecką 
Unią Chrześcijańsko-Demokratyczną 
(CDU). Obecna w 130 krajach, wspiera w nich ugrupowania odwołujące 
się do wartości chrześcijańskich w życiu społecznym i politycznym. 
W Polsce otworzyła biuro w 1989 r. Było to pierwsze biuro Fundacji 
w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Fundacja Adenauera oferuje 
zdobyte w ciągu dziesięcioleci działalności know-how, korzystając 
z niemieckich doświadczeń zajmuje się głównie propagowaniem 
nowoczesnych metod naprawiania gospodarki i systemu prawnego. 
Organizuje konferencje, sympozja, szkolenia oraz regularne spotkania 
elit politycznych i gospodarczych. Biura Fundacji pomagają także 
instytucjom naukowym.

Fundacja im. Roberta Schumana 
w Luksemburgu

Działa od 1989 r. Krótko przed upadkiem muru berliń-
skiego założyli ją chadeccy politycy UE. Jest niezależną 
fundacją wspierającą współpracę chrześcijańskich 
demokratów, przybliża młodym politykom instytucje 
i zasady integracji europejskiej. Kształci polityków, uczy uczestnictwa 
w społeczeństwie obywatelskim i w europejskiej debacie publicznej. 
Wspiera procesy demokratyczne, prowadząc działalność wydawniczą, 
organizując seminaria polityczne, naukowo-historyczne oraz animując 
dialog kulturowy, zwłaszcza w obszarze relacji między różnymi wy-
znaniami chrześcijańskimi. Szczególnie aktywnie działa w państwach 
Europy Środkowej i Wschodniej.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II 
w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krako-
wie wywodzi się ze struktur najstarszej pol-
skiej uczelni – Uniwersytetu Jagiellońskiego 
(wcześniej Studium Generale), w którym 
od 1397 r. funkcjonował Wydział Teologiczny. Po odzyskaniu przez Pol-
skę niepodległości Wydział stanowił centrum myśli teologicznej. W 1954 
komunistyczny rząd polski usunął Wydział Teologiczny z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, ale Wydział nie zaprzestał swojej działalności. Przeło-
mowym wydarzeniem w dziejach Wydziału było wydanie przez Ojca 
Świętego Jana Pawła II 8 grudnia 1981 r., motu proprio Beata Hedvigis, 
na mocy którego ustanowiona została Papieska Akademia Teologiczna 
w Krakowie, składająca się z trzech wydziałów: teologii, filozofii i historii 
Kościoła. 19 czerwca 2009 r. papież Benedykt XVI podniósł Akademię 
do rangi uniwersytetu. Dziś Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Kra-
kowie prowadzi swoje badania naukowe i zajęcia dydaktyczne na sze-
ściu wydziałach: Teologicznym, Filozoficznym, Historii i Dziedzictwa 
Kulturowego, Nauk Społecznych, Prawa Kanonicznego oraz Wydziale 
Teologicznym Sekcja w Tarnowie i liczy ponad 3000 studentów oraz 
około 330 pracowników.

EPP – ang. European People’s Party

Europejska Partia Ludowa,  partia polityczna, 
w skład której wchodzą głównie partie proeu-
ropejskie, chadeckie, ludowe, konserwatywno-
-liberalne i demokratyczne państw członkowskich Unii Europejskiej 
oraz szeregu innych państw Europy. Powstała 8 lipca  1976 z inicja-
tywy Europejskiej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej wchodzącej 
w skład  Międzynarodówki Chrześcijańsko-Demokratycznej. EPP 
obejmuje 73 partie członkowskie z 39 krajów, kilkunastu szefów państw 
i rządów Unii Europejskiej. Rekrutują się z niej liczni członkowie Komisji 
Europejskiej (w tym przewodniczący Komisji Europejskiej) oraz obecny 
przewodniczący Rady Europejskiej. Reprezentacją EPP w Parlamencie 
Europejskim, począwszy od I kadencji w 1979, jest Grupa Europejskiej 
Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci); jest ona obecnie najwięk-
szą frakcją parlamentarną.

Grupa EPL

Grupa EPL czyli Frakcja Europejskiej Partii 
Ludowej, stanowi największą grupę polityczną 
w obecnym Parlamencie Europejskim. Zało-
żona w czerwcu 1953 r. pod nazwą Grupa Chrześcijańskich Demo-
kratów, jeszcze w początkach działalności Wspólnego Zgromadzenia 
Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, odgrywała dużą rolę na każdym 
etapie rozwoju Unii Europejskiej, od jej zalążka aż po aktualną dyskusję 
nad przyszłą konstytucją dla Europy. Grupa zrzesza chrześcijańskich 
demokratów i inne ugrupowania polityczne centrum i centroprawi-
cy z 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej. Partie wchodzące 
w skład grupy EPL oraz jej członkowie stowarzyszeni wspólnie dążą 
do przezwyciężenia prymatu lewicy w państwach członkowskich 
oraz do stworzenia bardziej konkurencyjnej i demokratycznej Europy, 
bliższej jej obywatelom. Przewodniczącym Grupy jest Manfred Weber.

COMECE – Commissio Episcopatuum 
Communitatis Europaeae

Komisja Konferencji Biskupów Unii Europejskiej 
składa się z delegowanych biskupów, przedstawicieli 
26 konferencji episkopatów krajów Unii Europejskiej. Stały sekretariat 
Komisji znajduje się w Brukseli. COMECE powstała 3 marca 1980 
roku. Jej poprzedniczką w latach 1976–1980 była Europejska Katolicka 
Agencja Informacji Duszpasterskiej (SIPECA). Utworzenie świeckiej 
organizacji współpracy między konferencjami biskupów a Wspólnotami 
Europejskimi było przedmiotem wielu spotkań i rozmów. Dyskusje te 
doprowadziły w roku 1979, krótko przed pierwszymi bezpośrednimi 
wyborami do Parlamentu Europejskiego, do ustanowienia COMECE. 
Działalność COMECE finansowana jest przez Radę Konferencji Epi-
skopatów Europy (CCEE).

Zdania i cele COMECE to: monitorowanie i analiza procesów 
politycznych w Unii Europejskiej, rozwijanie świadomości wewnątrz 
wspólnoty Kościoła na temat prawodawstwa, rozwoju i polityki Unii Eu-
ropejskiej, umożliwianie bieżącego dialogu z instytucjami UE (Komisją 
Europejską, Radą Unii Europejskiej, Parlamentem Europejskim) m.in. 
poprzez organizację spotkań, seminariów, konferencji i udział w kon-
sultacjach prowadzonych przez Komisję Europejską, budzenie refleksji 
o wyzwaniach zjednoczonej Europy na gruncie katolickiej nauki spo-
łecznej, pomoc Kościołowi na Wschodzie, zwłaszcza w perspektywie 
integracji wschodniej części Europy.

Organizatorzy i współorganizatorzy
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PRZYDATNE INFORMACJE

CZAS

XIX Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Rola 
kościoła katolickiego w procesie integracji euro-
pejskiej. Wyzwania dla nowej Europy” odbywać 
się będzie 11 i 12 października 2019 r.

MIEJSCE

Jej miejscem będzie Międzynarodowe Centrum 
Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25 (www.mck.
krakow.pl).

REJESTRACJA

Rejestracja elektroniczna będzie możliwa poprzez 
stronę internetową www.kosciol-europa.org.pl. 
Po wypełnieniu i wysłaniu formularza zgłasza-
jący otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą 
przyjęcie zgłoszenia. Ilość miejsc jest ograniczona, 
o udziale w konferencji decydować będzie kolej-
ność zgłoszeń.

Kontakt w sprawach rejestracji:
e-mail: zgloszenia@kosciol-europa.org.pl

NOCLEGI

W dniach od 10 do 13 października 2019 r. istnie-
je możliwość skorzystania z płatnych noclegów 
w centrum miasta zarezerwowanych dla Państwa 
przez organizatorów.
Dostępne są hotele w różnych kategoriach, w ce-
nie od 70 do 440 zł. Jako że ilość miejsc hotelo-
wych jest ograniczona, decyduje kolejność doko-
nania rezerwacji i opłacenia noclegów. Ostateczny 
termin rezerwacji upływa 14 września 2019 r.

Osoba kontaktowa w sprawach rezerwacji noc-
legów:
Magdalena Ficoń
tel. +48 509 465 581
e-mail: noclegi@kosciol-europa.org.pl

JAK DOTRZEĆ

SAMOCHODEM
MCK znajduje się w południowo-zachodnim na-
rożniku Rynku Głównego, od strony ulic: Wiślnej 
i św. Anny

Parkingi
Strefa płatnego parkowania w Krakowie obowią-
zuje od poniedziałku do soboty w godz. 10.00–
20.00. Opłatę należy uiścić w parkomatach za po-
mocą bilonu.
Ceny:
– za pierwszą godz.: 3,00 zł
– za drugą godz.: 3,50 zł
– za trzecią godz.: 4,10 zł
– za czwartą i kolejne godz.: 3,00 zł
Minimalna opłata wynosi 1,00 zł (pozwala na 20 
minut parkowania).

POCIĄGIEM/AUTOBUSEM
Dworce kolejowy i autobusowy znajdują się w od-
ległości ok. 1,2 km od Międzynarodowego Cen-
trum Kultury.

SAMOLOTEM
Port lotniczy znajduje się w odległości ok. 12 km. 
Z lotniska do centrum Krakowa można dojechać 
taksówką (koszt ok. 60–70 zł). Postój taksówek 
znajduje się bezpośrednio przed wyjściem z hali 
przylotów.
Można skorzystać również z pociągu na trasie Kra-
ków Lotnisko – Kraków Główny, który kursuje co-
dziennie z częstotliwością co 30 minut. Bilet w ce-
nie ok. 8 zł można kupić w biletomacie w pociągu.

TAXI
Polecane numery:
– Radio TAXI „Wawel” – tel. 12 196 66
– Radio TAXI „Dwójki” – tel. 12 196 22
– Radio TAXI „Barbakan” – tel. 12 196 61

Bieżące informacje związane z organizacją konferencji na stronie:
www.kosciol-europa.org.pl

KONTAKT do Komitetu Organizacyjnego

Falk Altenberger: Falk.Altenberger@kas.de
Rafał Budnik: rafal.budnik@wokolnas.pl
Małgorzata Chudzio: malgorzata.chudzio@upjp2.edu.pl
Hanna Dmochowska: Hanna.Dmochowska@kas.de
Michał Góra: mamgora@gmail.com





W 2000 roku, podczas spotkania Rafała Budnika i Michała Góry z ów-
czesnym sekretarzem Ojca Świętego Jana Pawła II bp. Stanisławem 
Dziwiszem, powstała idea stworzenia wydarzenia poświęconego 
relacjom między Kościołem a Europą, między chrześcijaństwem 
a sferą publiczną i polityczną w Unii Europejskiej. Tak narodziły się 
coroczne międzynarodowe spotkania wielu środowisk i debaty 
o najbardziej aktualnych problemach nurtujących naszą europejską 
cywilizację. Konferencja, która odtąd przyjęła przewodnie hasło 
„Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej”, 
od początku organizowana jest przez Komitet Organizacyjny, 
na czele którego stał bp Tadeusz Pieronek, Uniwersytet Papieski Jana 
Pawła II, Fundację Konrada Adenauera oraz Fundację im. Roberta 
Schumana w Luksemburgu. Koordynatorami przedsięwzięcia są: 
Falk Altenberger, Rafał Budnik, Małgorzata Chudzio, Hanna Dmo-
chowska i Michał Góra.


