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Drodzy Przyjaciele.

Mija dwadzieścia lat od zorganizowania I Międzynarodowej Kon-

ferencji na temat relacji pomiędzy Kościołem katolickim a insty-

tucjami Unii Europejskiej. W tym czasie kraje Europy Środkowej, 

świeżo wyzwolone z kajdan totalitarnej ideologii i systemu, któ-

ry na całe dziesięciolecia pozbawił nas wolności i suwerenności, 

wstąpiły dobrowolnie do Unii Europejskiej i stały się istotną częścią 

systemu zbiorowego bezpieczeństwa i integracji w Europie. W tym 

czasie także rozszerzały się pola relacji instytucjonalnych między 

Kościołem a strukturami UE. Bez wątpienia ma w tym swoją rolę ta 

konferencja. Piszę – „konferencja”, ale śmiało można o tym przed-

sięwzięciu napisać – „instytucja”. To – początkowo jednorazowe 

– spotkanie stało się bowiem czymś na stałe oddziałującym na 

kształtowanie debaty o Europie i Kościele, za sprawą jej twórcy bp. 

Tadeusza Pieronka. Z dzisiejszej perspektywy dostrzegamy jego 

dalekowzroczność i choć niemal dwa lata temu odszedł, to dzieło, 

które zapoczątkował ze swoimi współpracownikami, obchodzi dziś 

swój mały jubileusz.

W tym roku znowu się spotkamy. XX konferencja będzie miała 

być może inny przebieg niż dziewiętnaście dotychczasowych, ale 

mogę potwierdzić, że nasze debaty będą miały swój dalszy ciąg 9 i 10 

października. Z uwagi na epidemiczne okoliczności znaczna część 

naszej aktywności może przenieść się do sfery wirtualnej. Niemniej 

jednak zaplanowaliśmy skrupulatnie tematykę na tegoroczną jesień. 

Konferencja odbędzie się pod hasłem: „Chrześcijańska odpowie-

dzialność za Europę”. Debaty poświęcimy: konsekwencjom zmian 

klimatycznych, bezpieczeństwu i wprowadzeniu sztucznej inteligen-

cji. Przedyskutujemy te problemy, opierając się na chrześcijańskiej 

etyce i rozwiązaniach prawnych, które Unia musi wziąć pod uwagę. 

Podczas spotkania chcemy także jedną sesję poświęcić osobie 

i dziełu Jana Pawła II, a zwłaszcza jego roli w zjednoczeniu Europy.

Wobec tego, bez względu na komplikacje, które mogą nas 

wszystkich jeszcze czekać, zapraszam z nadzieją do Krakowa na 

jesień.

Kardynał Stanisław Dziwisz
Honorowy Przewodniczący  
Komitetu Organizacyjnego

XX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA 
INTERNATIONAL CONFERENCE

Dear Friends.

It has been twenty years since the organization of the first interna-

tional conference on the relationship between the Catholic Church 

and the European Union’s institutions. At that time, Central European 

countries, newly liberated from the shackles of totalitarian ideology 

and a system that had deprived us of freedom and sovereignty 

for decades, joined the European Union voluntarily and became an 

important part of the system of collective security and integration 

in Europe. At that time, the fields of institutional relations between 

the Church and EU structures were also expanding. Undoubtedly, 

this conference played its role in this. I write: “conference”, but 

one can easily describe this undertaking as an “institution”. This 

initially one-off meeting became something that permanently influ-

enced the debate on Europe and the Church, thanks to its creator 

Bishop Tadeusz Pieronek. From today’s perspective, we can see his 

farsightedness, and although he passed away almost two years 

ago, the work he initiated with his colleagues has reached a little 

jubilee today.

This year we will meet again. The 20th conference may have 

a different course than the previous nineteen, but I can confirm 

that our debates will continue on October 9 and 10. Due to the cir-

cumstances connected with the epidemic, a significant part of our 

activity can move to the virtual sphere. Nevertheless, we have care-

fully planned the themes for autumn this year. The conference will 

be held under the slogan: “Christian Responsibility for Europe”. We 

will devote debates to: the consequences of climate change, se-

curity and the introduction of artificial intelligence. We will discuss 

these problems based on Christian ethics and legal solutions that 

the European Union has to consider. During the meeting, we also 

want to devote one session to the character and work of John Paul 

II, especially his role in unifying Europe.

Therefore, regardless of the complications that may still be 

ahead all of us, I invite you to Krakow this autumn, with a sense 

of hope.

Cardinal Stanisław Dziwisz
Honorary Chairman  

of the Organizing Committee
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W okresie zagrożeń  
Europa potrzebuje  

dialogu i solidarności

dr Jan Olbrycht

Organizatorzy Międzynarodowej Konferencji „Rola Kościoła kato-

lickiego w procesie integracji europejskiej” od kilku lat przygoto-

wywali się do tegorocznej XX jubileuszowej edycji. W tych pracach 

aktywny udział brała Europejska Partia Ludowa – Chrześcijańska 

Demokracja – zarówno sama centrala tej międzynarodowej rodziny 

politycznej, jak również Grupa EPL w Parlamencie Europejskim oraz 

Delegacja Polska w Grupie EPL. Wszyscy mieliśmy wtedy nadzieję, 

że jak co roku konferencji będzie przewodniczył bp Tadeusz Piero-

nek, który w charakterystyczny dla siebie sposób skieruje deba-

tę i uwagę gości w kierunku najważniejszych wyzwań stojących 

przed Europą. Wiedzieliśmy również, że jubileuszowa konferencja 

zbiegnie się z 100. rocznicą urodzin świętego Jan Pawła II, co w spo-

sób oczywisty pozwoli przywołać w debacie ogromny wkład, jaki 

wniósł Ojciec Święty w rozwój współczesnej Europy i samej Unii 

Europejskiej. 

Losy potoczyły się niestety inaczej, nie ma już z nami „Ojca Kon-

ferencji”. Będziemy obchodzić jubileusz bez księdza biskupa, ale ze 

świadomością ciążącego na nas obowiązku kontynuacji pogłębionej 

refleksji nad rolą Kościoła w zmieniającej się Unii Europejskiej.

Unia Europejska staje, podobnie jak pozostałe państwa europejskie 

i reszta świata, przed ogromnymi wyzwaniami wywołanymi postę-

pującymi w niespodziewanym tempie zmianami klimatycznymi i ich 

skutkami społecznymi i gospodarczymi. Reakcją nie mogą być je-

dynie działania organizacyjne, finansowe i ekonomiczne, ale przede 

wszystkim kształtowanie właściwych postaw wobec otaczającego 

nas świata – postaw odpowiedzialności za losy naszej planety i ży-

cie przyszłych pokoleń.

Właśnie to kształtowanie postaw niezbędnych do podejmowania 

właściwych zadań będzie przedmiotem debaty zbliżającej się konfe-

rencji. Podjęcie tego tematu pozwoli także organizatorom i gościom 

wpisać się w ogłoszony przez papieża Franciszka rok refleksji nad 

encykliką „Laudato si’”.

Dzisiejsza Unia Europejska staje nie tylko przed wyzwaniami, ale 

wręcz przed realnymi zagrożeniami, wywołanymi zmianami klima-

tycznymi i związanymi z nimi problemami dotyczącymi zaopatrzenia 

w energię i w wodę. Zagrożenia w postaci konfliktów zbrojnych w oto-

czeniu Unii Europejskiej nie wygasają, co wymusza podjęcie kroków 

The Need for European  
Dialogue and Solidarity  

in a Time of Danger

Dr Jan Olbrycht

For several years now, the organizers of the international conference 

on “The Role of the Catholic Church in the Process of European In-

tegration” have been preparing for this year’s 20th jubilee edition. 

Active participants of those preparations have been the European 

People’s Party – Christian Democracy – the main branch of this in-

ternational political family, as well as the EPP Group in the European 

Parliament, and finally the Polish Delegation in the EPP Group. We 

had all hoped that as in previous years, the conference would be 

chaired by Bishop Tadeusz Pieronek, who in a manner typical of him 

would direct the debate and attention of guests towards the most 

important challenges facing Europe. We were also aware of the fact 

that the jubilee conference would coincide with the 100th anniver-

sary of the birth of Saint John Paul II, which would obviously give 

us an opportunity to recall in the debate the enormous contribution 

made by the Holy Father to the development of modern Europe and 

the European Union itself.

Fate unfortunately turned out differently, the “Father of the 

Conference” is no longer with us. We will celebrate the jubilee with-

out him, although fully aware of our duty to continue our in-depth 

reflection on the role of the Church in the evolving European Union.

The European Union, similarly to other European countries and the 

rest of the world, faces enormous challenges caused by climate 

change, which is progressing at an unexpected pace, with both 

social and economic consequences. The response cannot be limited 

solely to organizational, financial and economic activities, it should 

include above all the shaping of the right attitude towards the world 

around us – an attitude of responsibility for the fate of our planet 

and the lives of future generations.

The shaping of attitudes which are necessary to undertake the 

right tasks will be the subject of the debate of the upcoming con-

ference. Raising this topic will also allow organizers and guests to 

participate in the year of reflection on the encyclical “Laudato si” 

announced by Pope Francis.

Today’s European Union is facing not only challenges, but also real 

threats caused by climate change and the related issue of energy 

and water supplies. The threats of armed conflicts taking place in 

the vicinity of the European Union persist, which calls for protective 
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zabezpieczających. Konflikty zbrojne, ale również bieda i głód są 

i będą źródłem migracji, która dotknie państwa europejskie. A te do 

nowej fali migracyjnej muszą być odpowiednio przygotowane, by 

nie wywoływała ona poczucia zagrożenia w społeczeństwach, nie 

budziła ksenofobii i nie wzniecała niepokojów społecznych.

Zarówno wyzwaniom, przed którymi stoi Europa, jak i zagrożeniom, 

na które może być narażona, towarzyszy nieustający postęp tech-

nologiczny. Może on docelowo pomagać w rozwiązywaniu wielu pro-

blemów, choć równocześnie wymuszać konieczność podejmowania 

decyzji, nie tylko finansowych, ale przede wszystkim etycznych.

Przykładem takich nowych rozwiązań jest sztuczna inteligencja, 

niosąca ze sobą wiele szans i udogodnień, ale też stawiająca ludzi 

przed niejednokrotnie trudnymi dylematami dotyczącymi odpowie-

dzialności twórców i użytkowników tej technologii. Obowiązkiem 

środowisk katolickich, nas, ludzi Kościoła, jest podejmowanie trud-

nych tematów i szukanie odpowiedzi zgodnych z naturą i porząd-

kiem świata oraz nauczaniem Kościoła.

Sytuacja pandemii z początku 2020 roku nie odsunęła na plan dalszy 

i nie zdezaktualizowała żadnego z planowanych zagadnień tego-

rocznej, jubileuszowej XX konferencji, ale postawiła przed ludzkością 

zupełnie nowe wyzwania – jakby „dodała” je do istniejących proble-

mów, wyostrzyła i nadała im jeszcze większe znaczenie. Uświado-

miła nam wszystkim nieprzewidywalność zagrożeń w wydawałoby 

się uporządkowanym świecie, wymusiła spojrzenie na wiele spraw 

z innej perspektywy, udowodniła, że niezbędne jest mądre, odpo-

wiedzialne i przemyślane używanie nowoczesnych technologii.

Co najważniejsze, epidemia koronawirusa postawiła nas 

wszystkich przed pytaniami o charakterze egzystencjalnym, o war-

tość życia każdej osoby ludzkiej, współodpowiedzialność za bliskich 

i każdego, kto potrzebuje pomocy, bez względu na dzielący nas 

dystans społeczny, o współodpowiedzialność za otaczający nas 

świat przyrodniczy i materialny.

W trudnej debacie nad tymi zagadnieniami pomocne będzie przywo-

łanie przemyśleń świętego Jan Pawła II i pokazanie niezwykłej ak-

tualności czy wręcz ponadczasowości jego dorobku. Nadszedł czas 

na bardzo poważną rozmowę o dzisiejszej Unii Europejskiej i o nas 

w dzisiejszym świecie. XX jubileuszowa konferencja w Krakowie jak 

zwykle podejmuje to zadanie i mierzy się z tematami.

Dr Jan Olbrycht jest Wiceprzewodniczącym Grupy EPL w Parlamencie Euro-
pejskim odpowiedzialnym za dialog międzyreligijny i międzykulturowy 

measures to be taken. Armed conflicts as well as poverty and hun-

ger are and will be a cause of migration that will affect European 

countries. And those countries have to be properly prepared for 

a new wave of migration, so that it does not cause a sense of danger 

in societies, arousing xenophobia and social unrest.

The challenges facing Europe, as well as the threats to which it may 

be exposed, coexist with continuous technological progress. This 

technology can eventually help solve many problems, but at the 

same time it forces us to make decisions, not only financial, but 

above all ethical.

One example of such a new solution is artificial intelligence, 

which promises many opportunities and comforts, but also often 

poses difficult dilemmas regarding the responsibility of the creators 

and users of this technology. The duty of Catholic communities, us, 

people of the Church, is to raise difficult questions and seek answers 

consistent with the nature and the order of the world, as well as the 

teachings of the Church.

The outbreak of the pandemic at the beginning of 2020 did not cause 

any of the planned issues of this year’s 20th jubilee conference to 

be put aside or become outdated, but rather it set new challenges for 

humanity – as if it “added” to existing problems, sharpening them 

and increasing their significance. The pandemic made us all aware 

of the unpredictability of dangers in a seemingly orderly world, and 

forced us to see a number of issues from a different perspective. 

It proved that it is necessary to use modern technologies wisely, 

responsibly and carefully.

Most importantly, the outbreak of coronavirus has exposed us 

all to existential questions, about the value of life of every human 

being, shared responsibility for our loved ones and anyone who 

needs help, regardless of the social distance that separates us, also 

the question of shared responsibility for the natural and material 

world around us.

In a difficult debate on these issues it will be helpful to recall the 

thoughts of Saint John Paul II and show the extraordinary relevance 

or timelessness of his legacy. There has come a time for a very 

serious conversation about today’s European Union and about us in 

today’s world. As usual, the 20th jubilee conference in Krakow seeks 

to rise to this challenge and confront these topics. 

Dr. Jan Olbrycht. Vice-President of the EPP Group in the European Parliament 
responsible for interreligious and intercultural dialogue
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Zaproszenie  
do marzenia o Europie

ks. Kazimierz Sowa

Pół wieku temu Henry Kissinger, amerykański sekretarz 

stanu, trochę ironicznie narzekał, że nie ma numeru 

telefonu, pod który można by zadzwonić i porozmawiać 

z Europą o poważnych sprawach. Dziś Europa nie tylko ma 

instytucje i osoby, z którymi można porozmawiać „o ważnych 

sprawach”, a na dodatek obejmuje swoim politycznym 

aliansem większość państw i ludności naszego kontynentu, 

ale ciągle staje przed wyzwaniem określenia i potwierdzenie 

swojej tożsamości. Symbolicznie można powiedzieć, 

że o ile Kissinger nie znał „numeru telefonu do Europy”, 

o tyle dziś wielu polityków nie potrafi odczytać jej imienia. 

To rodzi problemy nie tylko komunikacyjne, ale coraz częściej 

i tożsamościowe. Dziś bardziej niż kiedykolwiek w swojej 

najnowszej historii trzeba zatem zadawać pytanie, jakie jest 

imię Europy? Jak ją nazwać, żeby uchwycić to, co w niej jest 

najważniejsze i bez czego Europa traci swoją duszę, a nas 

samych pozbawia wspaniałego uczucia marzenia o czymś 

wielkim i pięknym.

Na to pytanie od 20 lat próbuje znaleźć odpowiedź krakowska konfe-

rencja „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej” 

stając się współczesnym areopagiem wymiany myśli i poszukiwania 

rozwiązań służących refleksji nad współistnieniem zarówno Kościoła, 

jak i instytucji europejskich, przy równoczesnym zachowaniu ich au-

tonomii i współpracy.

Okres dwóch dekad tej refleksji musi obejmować niezwykłe zmiany 

zachodzące w naszym europejskim domu. Były to chwile wielkiej rado-

ści i triumfu idei zjednoczenia w imię zasad i wartości europejskich, ale 

i kryzysów, dramatów, a nawet konfliktów, jakich byliśmy świadkami. 

Do tych pierwszych należy niewątpliwie nieporównywalny z żadnym 

wcześniejszym proces rozszerzenia Unii Europejskiej o kraje Europy 

Środkowo-Wschodniej, wygaszenie konfliktu na Bałkanach i otwarcie 

się UE na państwa tej części kontynentu oraz wypracowanie zasad 

funkcjonowania Partnerstwa Wschodniego. To był także czas wzrostu 

dobrobytu i niezwykłego rozwoju gospodarczego naszego kontynentu. 

Niestety, w tym okresie byliśmy również świadkami licznych napięć 

i konfliktów, widzieliśmy jak przelewano krew w obronie wartości euro-

pejskich, ginąc ze śpiewem „Ody do radości” na ustach i pod błękitną 

unijną flagą na kijowskim Majdanie. Doświadczyliśmy jako społeczność 

europejska naruszenia integralności terytorialnej Ukrainy i Gruzji, co 

Invitation 
to a Dream of Europe

Rev. Kazimierz Sowa

Half a century ago, Henry Kissinger, the then US secretary 

of state, remarked a little ironically that there was no tele-

phone number to call in Europe if one needed to talk about 

serious matters. Today, Europe not only has institutions and 

individuals dedicated to discussing “serious matters”, but it 

also brings the majority of countries and populations of the 

continent together into a political alliance. However, Europe 

still faces the challenge of determining and confirming its 

identity. Symbolically, it can be said that while Kissinger did 

not know “the telephone number to Europe”, many politicians 

today cannot read Europe’s name. It raises not only com-

munication issues, but more and more often identity issues. 

Therefore, today, more often than ever in our recent history, 

we need to ask the following question: what is the name of 

Europe? What name would capture that which is most essen-

tial about Europe, without which Europe would lose its soul 

and leave us longing for the wonderful feeling of being able 

to dream about something great and beautiful.

The Krakow conference “The Role of the Catholic Church in the Process 

of European Integration” has been trying to answer this question for 

the past 20 years, becoming a modern Areopagus for exchanging ide-

as and seeking solutions, so as to reflect on the coexistence of both 

the Church and European institutions, while maintaining autonomy and 

mutual cooperation.

The two decades of ongoing reflection necessarily include the ex-

traordinary changes taking place within our European home. There were 

moments of great joy and triumph with the idea of integration in the 

name of European principles and values, but we also witnessed crises, 

dramas and even conflicts. The happy moments undoubtedly involve the 

enlargement of the European Union to include the countries of Central 

and Eastern Europe, a historic process comparable with no other, also 

putting an end to the conflict in the Balkans and the EU opening itself 

to the Balkan countries, and finally the development of the regulations 

of the Eastern Partnership. It has also been a time of prosperity and 

remarkable economic development for our continent. Unfortunately, 

during this period we have also witnessed numerous tensions and con-

flicts, we saw blood being shed in defence of European values, people 

dying with “Ode to Joy” on their lips and under the blue EU flag in Kiev’s 

Maidan Square. As a European community, we experienced the violation 
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najmniej dwóch ciężkich ekonomicznych kryzysów, wielkiej pandemii, 

jaką wciąż jeszcze przeżywamy, nierozwiązanego do końca kryzysu 

uchodźczego i wreszcie – chciałoby się tu nie bez przyczyny powiedzieć 

„last but not least” – opuszczenia struktur Unii przez Wielką Brytanię.

To nie tylko tło, ale i kolejne wyzwania stojące przed nami, uczestni-

kami konferencji, której celem i podstawowym przesłaniem jest szuka-

nie rozwiązań dla wzajemnego zrozumienia, współpracy i współistnienia 

przy zachowaniu różnic, jakie z pewnością jeszcze długo będą nas, 

Europejczyków, charakteryzowały. Wielką rolę w tej refleksji o Europie 

i nad Europą odegrał Jan Paweł II, którego dziś, w stulecie jego uro-

dzin, nie sposób pominąć, ani tym bardziej zapomnieć. Zwłaszcza, że 

jest on poniekąd patronem a nawet wręcz inicjatorem tej konferencji! 

Konferencji, dodajmy, która snuje swoją europejską opowieść już na tle 

trzech kolejnych pontyfikatów: Jana Pawła II, Benedykta XVI i papieża 

Franciszka.

Odwaga wielkich planów

Kiedy 63 lata temu przywódcy polityczni demokratycznej części ówcze-

snej Europy podpisywali na Kapitolu Traktaty Rzymskie, podjęli projekt 

budowania wspólnoty europejskiej połączonej z wizją integracji ekono-

micznej, społecznej i politycznej, nie zakładali jednak, że proces ten bę-

dzie zjawiskiem powszechnie akceptowalnym i niemal automatycznym. 

Wiedzieli, jak przystało na politycznych wizjonerów i mężów stanu, że 

może się on wypełnić jedynie wtedy, kiedy zostanie w niego włączone 

społeczeństwo, dając tym samym gwarancję akceptacji pomysłu poli-

tycznego przez lud. To właśnie ów demos miał zatem odegrać rolę swo-

istego gwaranta zamysłu politycznego. Lektura Traktatów Rzymskich, 

a także następujących po nich innych aktów prawnych wskazuje nie 

tylko na odważną wizję ojców założycieli, ale także na głębokie prze-

świadczenie o konieczności budowania wspólnego europejskiego domu 

na fundamencie zasad współodpowiedzialności, solidarności i wzajem-

nego szacunku. Warto spojrzeć na tło pierwszych kroków prowadzących 

do budowy wspólnoty europejskiej: Europa sprzed pół wieku krwawiła 

nie tylko bolesnymi ranami II wojny światowej, ale była kontynentem 

przedzielonym żelazną kurtyną, stojącym nieustannie na granicy kon-

fliktu. To właśnie wtedy wybitni europejscy politycy, a przy tym wielcy 

chrześcijanie: Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi oraz Robert Schuman, 

czerpiąc inspirację do swoich działań z chrześcijańskiej zasady pomoc-

niczości, solidarności i odpowiedzialności, śmiało nakreślili wizję budo-

wy instytucji, w której równe prawa miały kraje duże i małe, zarówno 

te, które wyszły z wojny zwycięsko, jak i te pokonane, bogate i biedne. 

Oczywiście – widać to wyraźnie także i dziś w Polsce – o ile projekt 

europejski w wymiarze ekonomicznym opiera się na interesie i korzy-

ściach, jakie niósł tworzącym go stronom, o tyle towarzyszący temu od 

początku projekt polityczny nie mógł abstrahować od wartości. Właśnie 

w tej kwestii swój wkład do szeroko rozumianego procesu integracji 

europejskiej mają wspólnoty religijne, z Kościołem katolickim na czele. 

I choć w sposób bezpośredni Kościół i inne wspólnoty wyznaniowe nie 

są powołane do tego, aby pracować na rzecz zjednoczenia Europy, to 

jednak odgrywają w tym procesie rolę profetyczną.

of the territorial integrity of Ukraine and Georgia, at least two severe 

economic crises, a great pandemic that we are still dealing with, a ref-

ugee crisis not yet fully resolved, and finally – one would like to say 

‘last but not least’ – the withdrawal of the United Kingdom from the EU.

These events not only constitute our background, but also chal-

lenges that we are facing as participants of the conference, the goal 

and fundamental message of which is looking for solutions to make 

mutual understanding, cooperation and coexistence possible while ac-

knowledging the differences that are and will surely characterize us, 

Europeans, for a long time to come. A great part in this reflection about 

Europe was played by John Paul II, a fact which cannot be overlooked, 

let alone forgotten, today, on the centenary of his birth. Especially given 

that he is a kind of patron and even the founder of this conference! The 

conference speaks of its European story against the background of 

three successive pontificates: John Paul II’s, Benedict XVI’s and Pope 

Francis’s.

Courage to think big!

When 63 years ago political leaders of the democratic part of Europe 

signed the Treaty of Rome on the Capitoline Hill, they embarked upon 

building a European community unified by the vision of economic, social 

and political integration. They did not assume that the formation pro-

cess would be universally accepted and almost automatically put into 

effect. As befits political visionaries and statesmen, they knew that the 

vision could only become reality by taking the people into consideration, 

thus securing the people’s acceptance of the political idea. Therefore, 

the demos was to play the role of guarantor in this political project. In 

the Treaty of Rome, as well as in other legal acts which followed, what 

manifests itself is not only the bold vision of the Founding Fathers, 

but also their deep conviction that it is necessary to found a common 

European home on the principles of shared responsibility, solidarity 

and mutual respect. It is worth looking at the circumstances of those 

first acts of creating a European community: half a century ago Europe 

was bleeding from the painful wounds inflicted by World War II, it was 

divided by the Iron Curtain, constantly on the verge of conflict. It was 

then that outstanding European politicians, and great Christians at the 

same time, Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi and Robert Schuman, 

drawing inspiration for their actions from the Christian principles of ser-

vice, solidarity and responsibility, drew a bold vision of building an insti-

tution where equal rights were granted to countries big and small, the 

victorious and the defeated in the war, the rich and the poor. Of course, 

it is also clearly seen in today’s Poland. While economically speaking, 

the European project was intended to bring profits and benefits to its 

parties, the accompanying political vision could not prescind from the 

values. When it comes to values, various religious communities, and 

the Catholic Church especially, contribute to the broadly understood 

processes of European integration. Despite the fact that the Church 

and other religious communities are not directly called to work for the 

unification of Europe, their role is prophetic.
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Na ten wymiar zaangażowania Kościoła w życie współczesnej, 

zjednoczonej już, Europy zwrócił uwagę Benedykt XVI podkreślając, 

że „Unia Europejska, aby skutecznie promować wartości powszechne, 

musi wyraźnie uznać trwałą naturę ludzką – źródło praw wspólnych 

wszystkim ludziom”. Zwracając się do uczestników kongresu „Wartości 

i perspektywy dla Europy jutra”, papież, mówiąc o postępach integracji 

gospodarczej i politycznej Europy, zauważył, że nasz europejski kon-

tynent traci zaufanie do swej przyszłości. Dlaczego tak się dziś dzieje? 

Jak się wydaje, nie można budować „wspólnego europejskiego domu” 

pomijając tożsamość jego ludów. Dlatego Kościół katolicki stara się nie-

ustannie przypominać o tożsamości historycznej, kulturowej i moralnej, 

często dużo bardziej niż tylko geograficznej, gospodarczej czy poli-

tycznej. Chrześcijanie nie mogą się dystansować od odpowiedzialności 

za wspólną przyszłość wyraźnie przypominając dzisiejszym obywate-

lom Unii Europejskiej zbiór wartości powszechnych, ukształtowanych 

z udziałem chrześcijaństwa.

„Wiem, jak trudno jest chrześcijanom bronić wytrwale prawdy 

o człowieku. Nie zaprzestawajcie tego jednak i nie zniechęcajcie się! 

Wiecie, że waszym zadaniem jest dawanie wkładu w budowę z po-

mocą Bożą nowej Europy” – apelował Benedykt XVI do uczestników 

zorganizowanego właśnie w 50-lecie Traktatów Rzymskich kongresu. 

To w konsekwencji prowadzi także do zachęty skierowanej zwłaszcza 

do chrześcijańskich polityków, aby nie rezygnować z czynnej obecności 

w debacie publicznej na płaszczyźnie europejskiej, łącząc to zaangażo-

wanie ze skutecznym działaniem na polu kultury, bowiem kiedy Kościół 

przypomina i nalega, aby pamiętać o korzeniach chrześcijańskich w kul-

turze, to nie jest to debata instytucjonalna, lecz aksjologiczna. Znakomi-

cie uchwycił to Jan Paweł II, kiedy mówił: „Myśląc o Europie, troszczę się 

przede wszystkim o to, aby zachowała ona swoje chrześcijańskie dzie-

dzictwo i pozwoliła mu owocować. Nie można bowiem zaprzeczyć, że 

tradycja kulturowa kontynentu zakorzeniona jest nie tylko w dziedzic-

twie grecko-rzymskim, lecz także w spuściźnie judeochrześcijańskiej, 

która przez wieki stanowiła jej najgłębszą istotę. Wielka część dorobku 

Europy w dziedzinie prawa, literatury, sztuki i filozofii nosi znamię chrze-

ścijaństwa, i osiągnięć tych nie sposób w pełni zrozumieć i docenić, jeśli 

nie spojrzy się na nie z perspektywy chrześcijańskiej. Także sposób 

myślenia i odczuwania, wypowiadania się i zachowania narodów euro-

pejskich uległ głębokiemu wpływowi chrześcijaństwa. Stary kontynent 

potrzebuje Jezusa Chrystusa, by nie zagubić swej duszy i nie utracić 

tego, co w przeszłości uczyniło go wielkim i co jeszcze dziś czyni zeń 

przedmiot podziwu innych narodów” (Przemówienie do uczestników III 

Międzynarodowego Forum Fundacji im. Alcide De Gasperiego). 

Trudno odnieść wrażenie, że Europa i dziś nie przestała szukać 

„własnej duszy”.

Kryzysy to wyzwanie

Dwadzieścia lat historii konferencji o roli Kościoła katolickiego w proce-

sie integracji europejskiej to także czas, kiedy Europa musiała stawić 

czoła kryzysom i wyzwaniom. Szczególnie dotkliwy był kryzys migra-

cyjny wywołany falą uchodźców wręcz szturmujących granice Unii Eu-

Benedict XVI drew attention to the commitment of the Church to the 

life of contemporary, united Europe, emphasizing that “the European 

Union, in order to effectively promote universal values, cannot but rec-

ognize clearly the certain existence of a stable and permanent human 

nature – a source of common rights for all individuals.” Speaking at 

the convention “Values and Perspectives for Tomorrow’s Europe”, the 

Pope spoke of the progress of the economic and political integration of 

Europe, while noticing that our European continent is losing confidence 

in its future. Why is that happening? It seems that it is impossible to 

build a “common European home” while disregarding the identity of its 

people. That is why the Catholic Church constantly tries to bring back into 

the picture the historical, cultural and moral aspects of European iden-

tity, much more often than just its geographical, economic or political 

aspects. Christians cannot distance themselves from the responsibility 

for a common future, hence they strive to remind today’s citizens of the 

European Union of a set of universal values that Christianity helped forge.

“I know how difficult it is for Christians to defend this truth of the 

human person. Nevertheless, do not give in to fatigue or discourage-

ment! You know that it is your duty, with God’s help, to contribute to 

the consolidation of a new Europe.” Benedict XVI thus appealed to the 

participants of the convention organized right on the day of the 50th an-

niversary of the Treaty of Rome. Consequently, it serves as an encour-

agement especially towards Christian politicians, so that they do not 

relinquish their active presence in public debate at the European level, 

coupling their commitment with effective action in the cultural sphere 

because when the Church reminds about and insists upon remembering 

the Christian roots of European culture, the debate is not an institutional 

but an axiological one. John Paul II captured it perfectly in his speech 

to the participants in the Third International Forum, sponsored by the 

Foundation Alcide De Gasperi: “When I think about Europe, I care first 

and foremost that it preserves its Christian heritage and allows it to 

bear fruit. It cannot be denied that the continent’s cultural tradition is 

rooted not only in Greco-Roman heritage, but also in the Judeo-Christian 

legacy, which for centuries constituted its deepest essence. Many of 

Europe’s achievements in the field of law, literature, art and philoso-

phy bear the hallmark of Christianity, and these achievements cannot 

be fully understood and appreciated unless looked at from a Christian 

perspective. Also, the way of thinking and feeling, speaking and pre-

serving European nations was deeply influenced by Christianity. The old 

continent needs Jesus Christ so as not to lose its soul and surrender 

what has made it great in the past and which today makes it an object 

of admiration for other nations.” 

It is hard not to get the impression that Europe is still looking for 

“its own soul” today.

Crises are challenges!

Over the twenty years during which the conference on the role of the 

Catholic Church in the process of European integration has been taking 

place, Europe has faced crises and challenges. An especially acute 

one was the migration crisis, resulting in a wave of refugees who have 

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/alcidedegasperi_23022002.html
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/alcidedegasperi_23022002.html
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ropejskiej od roku 2015 oraz czas pandemii spowodowanej koronawiru-

sem z wiosny tego roku. Europa będąca domem, dodajmy, przez wieki 

gościnnym domem dla wielu, musiała nie tylko odpowiedzieć i pokazać, 

jak w praktyce wyobraża sobie rozwiązanie tych kryzysów, ale i dać 

świadectwo wartościom, na jakich została zbudowana. Niestety, trzeba 

to jasno i wprost powiedzieć, rozwiązaniu kryzysu migracyjnego nie to-

warzyszył duch solidarności i wspólnego poszukiwania wyjścia, ale gra 

egoizmów poszczególnych środowisk politycznych, w tym szczególnie 

rządów państw obficie korzystających z europejskiej polityki spójności 

i wsparcia. Zamiast podejmować działania zmierzające do zwyczajnego 

zaradzenia ludzkiej biedzie i strachowi, obecnemu zarówno w sercach 

ludzi uciekających przed wojną i życiem w niepewności, jak i wśród 

mieszkańców naszego kontynentu, wykorzystano ten kryzys do pro-

wadzenia kampanii budzenia lęku przed innymi. Paradoksalnie część 

z tych mechanizmów strachu i izolacji z okresu kryzysu migracyjnego 

dała o sobie znać także w czasie pandemii, kiedy egoizmy jednych brały 

górę nad zasadą solidarności, zwłaszcza ze słabszymi i potrzebującymi. 

Co ciekawe, jako Europejczycy przeżyliśmy bolesne, ale unikatowe do-

świadczenie pokazujące, że nieznany wirus degraduje życie społeczne 

i gospodarcze, w tym także zwyczajną ludzką egzystencję w stopniu 

równie bolesnym i dramatycznym jak wojna czy konflikt, nie mając 

dodatkowo względu na poziom życia w danym kraju czy zamożność 

społeczeństwa.

Wielki polski myśliciel ks. Józef Tischner, którego 20. rocznica 

śmierci minęła w czerwcu tego roku, analizując współczesne sobie 

nurty myśli filozoficznej, szczególnie teksty Emmanuela Levinasa, pisał 

o lęku, jaki wywołuje w człowieku „inny”. Krakowski duchowny zwracał 

uwagę na szansę, jaką daje takie spotkanie, pod warunkiem otwartości, 

autentyczności i etycznej przestrzeni, w której się dokonuje. Cytując 

Levinasa, pisał: „spotkanie z drugim człowiekiem zawsze odbywa się 

w przestrzeni etycznej. Spotkanie to etyka. W spotkaniu człowiek spo-

tyka mistrza, swojego nauczyciela, od którego uczy się bycia wobec 

drugiego człowieka. To bycie jest zawsze relacją etyczną. Spotykam 

człowieka w jego Twarzy. Bez maski, bez żadnej ochrony”. 

Te słowa powinny przychodzić nam na myśl zawsze, ilekroć wy-

buchają konflikty, kryzysy, kiedy doświadczamy zjawisk nowych, 

niezrozumiałych, często zaskakująco boleśnie rzutujących na nasze 

dotychczasowe życie.

Czy Europa utraciła swoją witalność?

Kiedy jako Europejczycy myślimy o wyzwaniach, jakie przynoszą nowe 

czasy, jednym z podstawowych tekstów do refleksji powinny być słowa 

wypowiedziane przez papieża Franciszka w Parlamencie Europejskim 

w 2014 roku. Papież mówił o tym, że Europa musi być katalizatorem po-

zytywnych zmian i dlatego musi powrócić do stanowczego przekonania 

ojców założycieli, którzy pragnęli Europy opartej na jedności i współ-

pracy, na prawdziwej solidarności, zarówno wewnętrznej, jak i otwartej 

wobec innych. W tych słowach można było zauważyć wyraźną krytykę 

przemiany Unii Europejskiej w rodzaj zbiurokratyzowanej do granic ma-

chiny, gdzie zaufanie do człowieka zastępują kolejne normy i reguły, 

been storming the borders of the European Union since 2015. Also, the 

pandemic caused by the coronavirus this spring is particularly severe. 

Europe as a home, let us add, a hospitable home for many people for 

centuries, had to address these issues and respond with practical solu-

tions, at the same time bearing witness to the values on which it was 

founded. Unfortunately, and it has to be stated clearly and explicitly, 

looking for a solution to the migration crisis has not been carried out in 

a spirit of solidarity and a joint search for a way out, but rather it became 

a stage where the egoism of individual political communities played out, 

in particular the egoism of governments of countries benefiting hugely 

from European cohesion policy and support. Instead of taking actions 

aimed at simply remedying human poverty and fear, spreading equally 

in the hearts of people fleeing war and a life of uncertainty as well as 

among the inhabitants of our continent, the crisis was used to promote 

fear of “the Other”. Paradoxically, some of these mechanisms of fear and 

isolation which had their source in the migration crisis were also evident 

during the pandemic, where the egoism of some prevailed over the prin-

ciple of solidarity with those who are weak and in need. Interestingly, 

as Europeans, we have gone through a painful but unique experience, 

having witnessed an unknown virus degrading our social and economic 

life, including ordinary human existence, causing painful and dramatic 

results comparable to those brought about by war or conflict, irrespec-

tive of the standard of living in a given country or the wealth of citizens.

The 20th anniversary of the death of a great Polish thinker, Father 

Józef Tischner, was marked at the end of June. Tischner often wrote 

about the human fear of “the Other” by analyzing contemporary trends 

of philosophical thought, especially the writings of Emmanuel Levinas. 

This Krakow priest drew attention to a potential opportunity resulting 

from encountering the Other, if the encounter takes place in the spirit 

of openness, authenticity and in an ethical space. Quoting Levinas, he 

wrote: “Encountering the other person always takes place in an ethical 

space. Encounter is ethics. In an encounter, one meets his or her master, 

his or her teacher, from whom one learns the ways of being with another 

human being. This being is always an ethical relationship. I encounter 

the Other through the face. Without a mask, or protection.” 

These words should always come to our minds whenever conflicts 

or crises break out or when we experience novel incomprehensible 

phenomena which often affect our lives to a surprisingly painful extent.

Has Europe lost its vitality?

When we Europeans reflect upon the challenges awaiting us in these 

new times, one of the basic texts to aid our reflection should be the 

words spoken by Pope Francis in the European Parliament in 2014. The 

Pope spoke about the fact that Europe has to become a catalyst for 

positive change and therefore it has to return to the firm conviction 

of its Founding Fathers, who wanted a Europe based on unity and co-

operation, on true solidarity, both internal and open to others. In Pope 

Francis’ words one could notice a clear criticism of the transformation 

of the European Union into a kind of bureaucratic machine, where trust 

in the individual is replaced with successive norms and rules more 
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bardziej odpowiadające zasadom rządzącym ekonomią niż potrzebom, 

jakie ma człowiek. Mocno zabrzmiały także słowa porównania Europy 

do „babci”. Franciszek już w 2014 roku przestrzegał eurodeputowanych, 

że „z wielu stron odnosi się ogólne wrażenie zmęczenia i starzenia się 

Europy – babci, już bezpłodnej i nietętniącej życiem” i apelował o od-

nowienie w Europie tych sił, które dają jej odwagę wyznaczania nowych 

celów i szukania pozytywnych dróg wyjścia z kryzysów, ale z uwzględ-

nieniem nie tylko rozwiązań strukturalnych i instytucjonalnych, lecz 

także wartości duchowych i moralnych. Konsekwencją zapominania 

o sferze ducha będzie zamykanie się Europy i utrata jej pozycji jako 

miejsca inspirującego świat.

Dlatego zarówno liderzy Kościołów, jak i przedstawiciele zaangażo-

wanych wiernych receptę na te słabości i choroby upatrują w ponow-

nym odkryciu wartości duchowych, w tym przyznaniu człowiekowi i jego 

godności pierwszeństwa przed ekonomią oraz docenieniu na powrót 

wartości religijnych także w życiu społecznym.

Prawdziwe imię Europy

Zawsze łatwiej jest stawiać diagnozy niż znajdować rozwiązania i za-

wsze łatwiej znaleźć rozwiązania niż konsekwentnie podejmować się 

ich realizacji. Szczególnie, kiedy zadanie wydaje się wielkie jak góra, 

a efekt pracy pozornie maleńki jak ziarnko gorczycy. A czymś takim 

jest nie tylko próba odpowiedzi na pytanie o prawdziwe imię Europy, 

ale i konsekwentna implementacja w nasze życie treści, jakie to imię 

ze sobą niesie.

Znowu szukam inspiracji w nauczaniu Jana Pawła II. W liście do kard. 

Miloslava Vlka z października 2000 roku polski papież pisał, że „Europa 

nie może zamykać się w sobie. Nie może i nie powinna ignorować reszty 

świata, ale przeciwnie – powinna zachowywać pełną świadomość, że 

inne kraje i kontynenty oczekują od niej śmiałych inicjatyw, aby można 

było zapewnić krajom najuboższym środki rozwoju i organizacji spo-

łecznej oraz budować świat bardziej sprawiedliwy i braterski”. Tak ro-

zumiana Europa nie może być ekskluzywnym klubem towarzyskim, ale 

miejscem spotkania i wymiany myśli, a kiedy trzeba także przestrzenią 

pomocy. W adhortacji apostolskiej „Ecclesia in Europa” znajdziemy tę 

myśl wyrażoną jeszcze bardziej zwięźle: „Słowo »Europa« winno ozna-

czać »otwartość«”, bo domaga się tego jej historia i doświadczenie.

I tak właśnie dochodzimy do pierwszego imienia współczesnej 

Europy: OTWARTOŚĆ. Na wyzwania, na rozwiązywanie problemów, na 

pokonywanie kryzysów, ale przede wszystkim na człowieka. Każdego 

człowieka, który ją współtworzy, który ją wybiera i który traktuje Europę 

jako swoje miejsce życia i marzeń.

To pierwsze imię, wedle którego powinniśmy rozpoznawać współ-

czesną Europę, nie jest jej imieniem jedynym. Drugie powinno zabrzmieć 

szczególnie miło polskiemu uchu, ale jest także doskonale znane każ-

demu, kto kiedykolwiek znalazł się w trudnej sytuacji. Brzmi ono SOLI-

DARNOŚĆ.

Adhortacja poświęcona Kościołowi w Europie, choć ma już 17 lat 

(zauważmy, została opublikowana jeszcze przed historycznym rozsze-

rzeniem Unii 1 maja 2004 roku) nie straciła na swojej aktualności. Jan 

suited to the principles of economics than the needs of individuals. 

The comparison of Europe to a “grandma” also reverberated strongly. 

As early as 2014, Pope Francis warned Members of European Parliament 

that “from multiple sources there comes a general impression of Europe 

being exhausted and aging  – a grandmother, no longer fertile and vi-

brant” and called for a renewal of the forces that would give Europe the 

courage to set new goals and look for positive ways out of the crises, 

taking into account not only structural and institutional solutions, but 

also spiritual and moral values. The consequence of forgetting about 

the sphere of the spirit will be Europe’s isolation and loss of power to 

inspire the world.

That is why both the Church leaders and the representatives of en-

gaged Christians see the remedy for these weaknesses and illnesses in 

the rediscovery of spiritual values, the acknowledgement of the superi-

ority of individual dignity over economics, and the revival of appreciation 

for religious values also in social life.

The true name of Europe!

It is always easier to diagnose than to find solutions, and it is always 

easier to find solutions than to consistently implement them. This is 

especially so when a task looks as vast as a mountain, and efforts 

appear to yield effects seemingly as tiny as mustard seeds. Such is the 

task of not only attempting to find the true name of Europe, but also sys-

tematically putting its implications into the practice of our daily lives. 

Once again, I turn to the teachings of John Paul II for inspiration. 

In a Letter to Cardinal Miloslav Vlka from October 2000, the Polish Pope 

wrote as follows: “Europe cannot close in on itself. It cannot and must 

not lose interest in the rest of the world. On the contrary, it must remain 

fully aware of the fact that other countries, other continents, await its 

bold initiatives, in order to offer to poorer peoples the means for their 

growth and social organization, and to build a more just and fraternal 

world.”  Europe understood in this way cannot become an exclusive so-

cial club, but a meeting place where ideas can be exchanged, and where 

support can be offered when it is needed. In the Apostolic Exhortation 

“Ecclesia in Europa” we come across this idea expressed in an even 

more concise manner: “the word ‘Europe’ should mean ‘openness’”, 

because its history and experience call for this. 

And so we arrive at the first name for modern Europe: OPENNESS! 

Openness to challenges, seeking solutions, overcoming crises, but 

above all openness to the human being. Every human being who con-

tributes to it, who chooses it and who treats Europe as his or her own 

place where life and dreaming is possible. 

This first name by which we should be able to recognize modern 

Europe is not the only one of Europe’s names. There is a second one 

and it sounds especially nice to a Polish ear, but it is also well known 

to anyone who has ever found him- or herself in a difficult situation. 

It is SOLIDARITY!

Although the exhortation dedicated to the Church in Europe is al-

ready 17 years old (let us note that it was published before the historic 

enlargement of the Union on May 1, 2004) it has not lost its relevance. 
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Chrześcijańska odpowiedzialność za Europę
Christian responsibility for Europe

Paweł II, podejmując rolę i znaczenie współpracy, przestrzega, żeby 

nie traktować jej jedynie w kategorii zysków i potencjalnego zwrotu 

z kapitału. „Współpraca (…) winna natomiast być wyrazem konkretnej 

i aktywnej solidarności, która czyni ubogich twórcami własnego roz-

woju i pozwala jak największej liczbie ludzi realizować – w konkretnych 

warunkach ekonomicznych i politycznych, w jakich żyją – właściwe 

człowiekowi twórcze zdolności, od których zależy także bogactwo 

narodów”. Solidarność będąca odpowiedzią na kryzysy i problemy – 

dziś po okresie pandemii wiemy doskonale, że nie tylko ekonomiczne 

– jest kluczem do zbudowania takiego europejskiego domu, w którym 

wszyscy mieszkańcy będą się czuli nie tylko jak u siebie, ale dodat-

kowo poczują odpowiedzialność za szereg wartości, które ich łączą. 

Tym samym uodparniając się na choroby trapiące Europę przez wieki 

w rodzaju nacjonalizmów, ksenofobii czy zwyczajnej pogardy wobec 

słabszych.

Europa to otwartość i solidarność. Kiedy zapomnimy choćby o jednym 

z tych dwóch imion Europy odwracamy się nie tylko od jej wielkiego 

dziedzictwa, ale i tchórzymy przed wyzwaniami.

Identyfikując się z tymi imionami Europy łatwiej będzie nam podjąć 

także pewne marzenie, o którym mówił papież Franciszek 6 maja 2016 

roku, przyjmując europejską Nagrodę Karola Wielkiego: 

„Marzę o Europie młodej, zdolnej, by być jeszcze matką (…). Marzę 

o Europie, która troszczy się o dziecko, pomaga jak brat ubogiemu i tym, 

którzy przybywają w poszukiwaniu gościnności, bo nic nie mają i proszą 

o schronienie. Marzę o Europie, która wysłuchuje i docenia osoby chore 

i starsze, aby nie sprowadzano ich do bezproduktywnych przedmiotów 

odrzucenia. Marzę o Europie, gdzie bycie imigrantem nie byłoby prze-

stępstwem, ale zaproszeniem do większego zaangażowania na rzecz 

godności wszystkich istot ludzkich. Marzę o Europie, gdzie ludzie młodzi 

oddychaliby czystym powietrzem uczciwości, kochali piękno kultury 

i prostego życia, nie zanieczyszczonego przez niekończące się potrzeby 

konsumpcjonizmu; gdzie zawarcie małżeństwa i posiadanie dzieci jest 

wielką odpowiedzialnością i radością, a nie problemem spowodowanym 

brakiem dostatecznie stabilnej pracy. (…) Marzę o Europie, o której nie 

można powiedzieć, że jej zaangażowanie na rzecz praw człowieka było 

jej ostatnią utopią”.

In his discussion of the role and importance of cooperation, John Paul 

II warns us not to approach cooperation only in terms of profits and 

potential returns on capital. On the other hand, cooperation [...] must 

express a concrete and tangible commitment to solidarity which makes 

the poor the agents of their own development and enables the great-

est number of people, in their specific economic and political circum-

stances, to exercise the creativity which is characteristic of the human 

person and on which the wealth of nations too is dependent.  Solidarity 

as a response to crises and problems – not only of an economical na-

ture, as we all perfectly know today, after the pandemic episode – is 

key to building a European home in which all residents feel welcome 

and exhibit a sense of responsibility for the values that connect them. 

Thus, Europe can become resistant to diseases that have plagued it for 

centuries, such as all sorts of nationalism, xenophobia or a common 

contempt for the weak.

Europe is openness and solidarity. When we forget even one of these 

two names, we not only turn away from Europe’s great heritage, but we 

also shy away from challenges that lie before us. 

By identifying with these European names, it will be easier for us to 

make a certain dream our own, a dream which Pope Francis spoke about 

on May 6, 2016 when he accepted the European Charlemagne Prize: 

“I dream of a Europe that is young, still capable of being a mother 

(…). I dream of a Europe that cares for children, that offers fraternal 

help to the poor and those newcomers seeking acceptance because 

they have lost everything and need shelter. I dream of a Europe that is 

attentive to and concerned for the infirm and the elderly, lest they be 

simply set aside as useless. I dream of a Europe where being a migrant 

is not a crime but a summons to greater commitment on behalf of the 

dignity of every human being. I dream of a Europe where young people 

breathe the pure air of honesty, where they love the beauty of a culture 

and a simple life undefiled by the insatiable needs of consumerism, 

where getting married and having children is a responsibility and a great 

joy, not a problem due to the lack of stable employment. (…) I dream 

of a Europe of which it will not be said that its commitment to human 

rights was its last utopia.”
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Jan Paweł II o Europie 
John Paul II about Europe

W 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły, przypominamy 
wystąpienia świętego Jan Pawła II, które wywarły wpływ 
na rozwój współczesnej Unii Europejskiej. 

On the centenary of the birth of St John Paul II we would like 
to remind you a few of his speeches that have influenced 
the development of the European Union.
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Przemówienie wygłoszone  
w siedzibie UNESCO

Paryż, 2 czerwca 1980 r.

Panie Przewodniczący Konferencji Generalnej,

Panie Przewodniczący Rady Wykonawczej,

Panie Dyrektorze Generalny,

Panie i Panowie!

1. Pragnę przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować za zapro-

szenie, które Pan Amadou Mathar-M’Bow, Dyrektor Generalny Organizacji 

Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury, skierował 

do mnie kilkakrotnie już od pierwszych swych odwiedzin, jakimi mnie 

zaszczycił. Z bardzo wielu powodów jestem szczęśliwy, że w dniu dzi-

siejszym dane mi jest uczynić zadość temu zaproszeniu, które od po-

czątku sobie wysoce ceniłem.

Odpowiadając na życzliwe słowa powitania skierowane pod moim 

adresem, pragnę serdecznie podziękować Panu Napoleonowi Leblanc, 

Przewodniczącemu Zgromadzenia Ogólnego, Panu Chams Eldine El-

-Wakil, Przewodniczącemu Rady Wykonawczej i Panu Amadou Mahtar-

-M’Bow, Dyrektorowi Generalnemu Organizacji. Pragnę pozdrowić także 

tych wszystkich, którzy zgromadzili się na sto dziewiątej sesji Rady 

Wykonawczej UNESCO. Nie sposób, abym nie wyraził radości z tego 

tytułu, że dzisiejsze posiedzenie zgromadziło tylu uczestników, dele-

gatów narodów całego świata, tyle wybitnych osobistości, tak wysoce 

kompetentnych, tylu znakomitych przedstawicieli świata kultury i nauki.

Będę się starał, aby treść mojej dzisiejszej wypowiedzi dołożyła 

także jakąś cegiełkę do tej budowli, którą Państwo tutaj z tak wiel-

kim trudem i zaangażowaniem wznosicie poprzez Wasze rozważania 

i uchwały w tak doniosłych dziedzinach, które należą do kompetencji 

UNESCO.

2. Niech mi będzie wolno rozpocząć to moje wystąpienie odwołaniem 

się do początków Waszej Organizacji. Wydarzenia, które leżą u pod-

staw UNESCO, skłaniają mnie do wyrażenia radości i wdzięczności dla 

Opatrzności: podpisanie jej konstytucji dnia 16 listopada 1945 r.; wejście 

w życie tej konstytucji i powstanie Organizacji dnia 4 listopada 1946 r.; 

porozumienie między UNESCO i Organizacją Narodów Zjednoczonych, 

zatwierdzone przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w tym samym roku. Wa-

sza Organizacja jest faktycznie dziełem narodów, które po zakończeniu 

straszliwej wojny światowej, wiedzione niejako spontanicznym pra-

gnieniem pokoju, jedności i pojednania, szukały właściwych sposobów 

i wymiarów takiej współpracy, którą ta jedność, pojednanie i pokój mo-

głyby trwale warunkować, ugruntować i zabezpieczyć. UNESCO zrodziła 

się więc jako Organizacja Narodów Zjednoczonych świadcząca o tym, 

że u podstaw wielkich przedsięwzięć, mających służyć pokojowi i roz-

wojowi ludzkości na naszym globie, leży konieczność jednoczenia się 

narodów, wzajemnego poszanowania i współpracy międzynarodowej.

Address  
at the UNESCO Headquarters

Paris, 2nd June 1980

Mister President of the General Conference, 

Mister Chairman of the Executive Board,

Mister Director General,

Ladies and Gentlemen

1. I wish first of all to express my most sincere thanks for the invitation 

extended to me on a number of occasions-initially on the first visit with 

which he has honoured me – by Mr Amadou-Mahtar M’Bow, Director 

General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organ-

isation. There are many reasons why I am happy to be able to respond 

today to that invitation, which I deeply appreciate. 

For their kind words of welcome, I thank Mr Napoléon LeBlanc, the 

President of the General Conference, Mr Chams Eldine El-Wakil, the 

Chairman of the Executive Board and Mr Amadou-Mahtar M’Bow, the 

Director-General of the Organisation. I also wish to greet all those as-

sembled here for the 109th session of the Executive Board of Unesco. It 

is with great joy that I see gathered together on this occasion so many 

delegates from nations throughout the world, so many outstanding 

personalities, such a wealth of talent and so many distinguished rep-

resentatives of the world of culture and science. 

In this address, I shall attempt to make my own modest contribution 

to the edifice that you, ladies and gentlemen, are building with unfail-

ing perseverance by your deliberations and resolutions in all Unesco’s 

fields of competence. 

2. Let me begin by referring to the origins of your Organisation. The 

events which marked the foundation of Unesco fill my heart with joy 

and gratitude towards Divine Providence: the signing of its Constitution 

on 16th November 1945; the coming into force of that Constitution and 

the establishment of the Organisation on 4th November 1946; the agree-

ment between Unesco and the United Nations approved by the General 

Assembly of the United Nations that same year. Your Organisation is 

indeed the creation of nations who, in the wake of the terrible Second 

World War, were impelled by what may be called a spontaneous desire 

for peace, union and reconciliation. Those nations sought ways and 

means of cooperation that might consecrate, deepen and perpetuate 

this new understanding. Unesco thus came into being, like the United 

Nations, because the peoples of the world knew that great enterprises 

designed to promote peace and the progress of mankind throughout the 

earth must necessarily be founded on the union of nations, on mutual 

respect and on international co-operation. 

3. Continuing the work, the thinking and the message of my great pre-

decessor, Pope Paul VI, I had the honour of speaking to the General 

Jan Paweł II o Europie
John Paul II about Europe
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3. Miałem zaszczyt w październiku ubiegłego roku, odpowiadając na 

zaproszenie Sekretarza Generalnego dr. Kurta Waldheima, przemawiać 

wobec Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jor-

ku, kontynuując w ten sposób działalność, myśl i posłanie mego wiel-

kiego Poprzednika, Pawła VI. Wkrótce potem, dnia 12 listopada 1979 roku, 

zostałem zaproszony przez Edouarda Saouma, Dyrektora Generalnego 

Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa 

w Rzymie. Przy tych okazjach dane mi było podjąć zagadnienia głęboko 

związane z problematyką przyszłości człowieka na globie. W rzeczywi-

stości problemy te są ściśle ze sobą powiązane. Znajdujemy się jakby 

w wielkim systemie naczyń połączonych: problemy kultury, nauki i wy-

chowania nie kształtują się w życiu narodów oraz w stosunkach mię-

dzynarodowych niezależnie od innych problemów ludzkiej egzystencji, 

takich jak pokój czy głód. Problemy kultury uwarunkowane są przez inne 

wymiary ludzkiego bytowania, jak też z kolei one je warunkują.

4. Istnieje również – jak to podkreślałem w moim przemówieniu w ONZ, 

nawiązując do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka – wymiar za-

sadniczy, który jest zdolny poruszyć aż do samych podstaw systemy 

decydujące o strukturze całej ludzkości i uwolnić bytowanie ludzkie, 

indywidualne i zbiorowe, od zagrożeń, jakie nad nim ciążą. Tym wy-

miarem zasadniczym jest człowiek, człowiek w swojej integralności, 

człowiek, który żyje jednocześnie w sferze wartości materialnych 

i duchowych. Poszanowanie niezbywalnych praw osoby ludzkiej leży 

u podstaw wszystkiego. Wszelkie zagrożenie praw człowieka, zarówno 

w dziedzinie dóbr duchowych, jak i materialnych, stanowi pogwałcenie 

tego podstawowego wymiaru. Dlatego też w moim przemówieniu w FAO 

podkreślałem, że żaden człowiek, żadne państwo ani żaden system na 

świecie nie mogą pozostać obojętne wobec „geografii głodu” i olbrzy-

mich zagrożeń, które nastąpią, jeśli cały kierunek polityki gospodarczej, 

a zwłaszcza hierarchia inwestycji, nie zmieni się w sposób zasadniczy 

i radykalny. Oto dlaczego, odwołując się do początków Waszej Organi-

zacji, nalegałem także na konieczność zmobilizowania tych wszystkich 

sił, które stanowią o duchowym wymiarze ludzkiej egzystencji, które 

świadczą o prymacie tego, co duchowe w człowieku – tego, co odpo-

wiada godności jego umysłu, woli i serca – ażeby nie ulec ponownie 

potwornej alienacji zbiorowego zła, które zawsze gotowe jest posłużyć 

się zasobami materii w wyniszczającej walce ludzi przeciwko ludziom 

i narodów przeciw narodom.

5. Te pierwsze szlachetne impulsy ludzkich sumień, inteligencji i woli 

stały zarówno u początków UNESCO, jak też u podstaw Powszechnej 

Deklaracji Praw Człowieka. Do tego więc początku, do tych pierwszych 

przesłanek i zasad się odwołuję, w ich imię przychodzę dzisiaj do Waszej 

paryskiej siedziby z prośbą, abyście również na tym – o ponad trzy-

dzieści lat odległym – etapie Waszej działalności wokół tych ideałów 

i natchnień, tych zasad i przesłanek, które stały u początku, zechcieli 

złączyć się i zespolić jeszcze bardziej. W ich imię także pozwolę sobie 

teraz przedstawić Wam pewne przemyślenia naprawdę podstawowe, 

tylko bowiem w ich świetle w pełni jaśnieje cały sens tej inicjatywy, 

której na imię UNESCO – Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw 

Oświaty, Nauki i Kultury.

Assembly of the United Nations last October, at the invitation of Mr Kurt 

Waldheim, the Secretary-General of the United Nations. Shortly after-

wards, on 12th November 1979, I was invited by Mr Edouard Saouma, 

the Director-General of the Food and Agriculture Organisation of the 

United Nations in Rome. I have thus had diverse opportunities to address 

myself to questions intimately linked with the whole range of problems 

relating to the peaceful future of man on earth. All those problems are 

indeed inextricably linked. We are faced, as it were, by a vast system of 

communicating vessels: the problems of culture, science and education 

do not arise, in the life of nations and in international relations, inde-

pendently of the other problems of human existence, such as those of 

peace or hunger. The problems of culture are fundamentally affected by 

the other dimensions of human existence, just as they in turn influence 

those other dimensions. 

4. There is, however – as I stressed in my address to the United Nations 

when referring to the Universal Declaration of Human Rights – a funda-

mental dimension, which is capable of shaking to their very foundations 

the systems within which the whole of humanity lives, and of liberating 

human existence, both individual and collective, from the threats that 

hang over it. This fundamental dimension is man, man in his entirety, 

man living simultaneously in the sphere of material values and in that 

of spiritual values. Respect for the inalienable rights of the human per-

son underlies everything (cf. Address to the United Nations, Nos. 7 and 

13). Any threat to human rights, whether in the realm of spiritual or of 

material well-being, does violence to this fundamental dimension. For 

that reason, in my address to the Food and Agriculture Organisation, 

I stressed that no man, no country and no system in the world can 

remain indifferent when confronted with the “geography of hunger” and 

the awesome threats which will result from it if the entire direction of 

economic policy and, in particular, the pattern of investments, are not 

substantially and radically changed. For this reason, too, I must stress, 

in referring to the origins of your Organisation, the need to mobilize 

all those forces that serve to orient the spiritual dimension of human 

existence, that bear witness to the primacy of the spiritual in man – to 

what befits the dignity of his intelligence, his will and his heart – so that 

humanity shall not succumb again to the monstrous alie-nation of that 

collective evil which is always ready to employ material power in the 

lethal conflict of man against man and nation against nation. 

5. Unesco then, like the Universal Declaration of Human Rights, origi-

nates from these primary noble promptings of the human conscience, 

intelligence and will. I call to witness this origin, this beginning, these 

premises and these first principles. It is in their name that I have come 

to Paris today, to the Headquarters of your Organisation, bringing with 

me a plea that, at the close of a period of more than thirty years in your 

work, you should rally yet more closely around the ideals and principles 

that were there in the beginning. It is likewise in their name that I now 

propose to place before you some truly fundamental considerations for 

it is only in the light they cast that the significance of this institution, 

Unesco, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organi-

sation, can be fully appreciated. 

Przemówienie wygłoszone w siedzibie UNESCO
Address at the UNESCO Headquarters
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6. Genus humanum arte et ratione vivit – te słowa jednego z najwięk-

szych geniuszów chrześcijaństwa, który był równocześnie twórczym 

kontynuatorem myśli antycznej, sięgają poza krąg współczesnego 

znaczenia kultury zachodniej, czy to śródziemnomorskiej, czy atlan-

tyckiej. Mają one sens ogólnoludzki, w którym spotykają się ze sobą 

różne tradycje, stanowiące duchowe dziedzictwo ludzkości i różne 

epoki jej kultury. Znaczenie istotne kultury, wedle powyższych słów 

św. Tomasza z Akwinu, polega na tym, że jest ona właściwym kształtem 

życia człowieka jako takiego. Człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem 

dzięki kulturze. Jego życie jest kulturą również i w tym znaczeniu, że 

poprzez nią człowiek odznacza się i odróżnia od całej reszty istnień 

wchodzących w skład widzialnego świata: człowiek nie może obejść 

się bez kultury.

Kultura jest właściwym sposobem istnienia i bytowania człowieka. 

Człowiek bytuje zawsze na sposób jakiejś kultury sobie właściwej, która 

z kolei stwarza pomiędzy ludźmi właściwą dla nich więź, stanowiąc 

o międzyludzkim i społecznym charakterze ludzkiego bytowania. Stąd 

też w jedności kultury, jako właściwego sposobu istnienia człowieka, 

bierze zarazem początek wielość kultur, wśród których człowiek bytu-

je. W tej wielości człowiek rozwija się, nie tracąc istotnego kontaktu 

z jednością kultury jako podstawowego i istotnego wymiaru swego 

istnienia i bytowania.

7. Człowiek, który w widzialnym świecie jest jedynym ontycznym pod-

miotem kultury, jest też jedynym właściwym jej przedmiotem i celem. 

Kultura jest tym, przez co człowiek, jako człowiek, staje się bardziej 

człowiekiem: bardziej „jest”. Na tym także opiera się owo kapitalne 

rozróżnienie pomiędzy tym, czym człowiek jest, a tym, co posiada, 

pomiędzy „być” a „posiadać”. Kultura pozostaje zawsze w istotnym 

i koniecznym związku z tym, czym (raczej: kim) człowiek „jest”, nato-

miast związek jej z tym, co człowiek „ma” (posiada), o tyle jest ważny 

dla kultury, o tyle jest kulturotwórczy, o ile człowiek poprzez to, co 

posiada, może równocześnie pełniej „być” jako człowiek, pełniej sta-

wać się człowiekiem we wszystkich właściwych dla człowieczeństwa 

wymiarach swego bytowania. Doświadczenie różnych epok, nie wy-

łączając naszej, przemawia za tym, ażeby o kulturze myśleć i mówić 

przede wszystkim w konstytutywnym związku z samym człowiekiem, 

a dopiero wtórnie i pośrednio w związku z całym światem jego wytwo-

rów. Nie zmienia to w niczym faktu, że o zjawisku kultury orzekamy na 

podstawie tychże wytworów – przez co też równocześnie wnioskujemy 

o człowieku. Ta kolejność – typowe „a posteriori” poznawcze, zawiera 

w sobie podstawę do ustalenia zależności ontyczno-przyczynowych 

w kierunku odwrotnym. Człowiek, i tylko człowiek, jest sprawcą i twór-

cą kultury: człowiek, i tylko człowiek, w niej się wyraża i w niej się 

potwierdza.

8. Spotykając się na płaszczyźnie kultury jako podstawowego faktu, 

który łączy wszystkich tutaj zebranych, który jest fundamentem po-

wstania UNESCO i jej celów – spotykamy się tym razem wokół czło-

wieka, poniekąd w nim samym: w człowieku. Ten człowiek, który wy-

raża się i obiektywizuje w kulturze i poprzez kulturę, jest jeden, cały 

i niepodzielny. Jest podmiotem i sprawcą kultury. Nie sposób myśleć 

6. Genus humanum arte et ratione vivit (cf. Saint Thomas Aquinas, com-

menting on Aristotle’s Posterior Analytics, No. l). These words from one 

of Christianity’s greatest minds who, at the same, time fruitfully carried 

further the thinking of the ancient world, have an impact that goes be-

yond the confines and contemporary significance of Western culture, 

be it Mediterranean or Atlantic. They bear a meaning which applies to 

the whole of humanity, in which the various traditions that make up its 

spiritual heritage and the different stages of its culture come together. 

According to St. Thomas Aquinas, the essential significance of culture 

lies in the fact that it is a characteristic of human life as such. It is 

through culture that man lives a truly human life. Human life is also 

culture in the sense that it is through culture that man is distinguished 

and differentiated from everything else that exists in the visible world: 

man cannot do without culture. 

Culture is a specific mode of man’s “existing” and “being”. Man 

always lives according to a culture of his own which, in turn, establishes 

among men a bond which is also, in itself, peculiar to them, determining 

the inter – human and social character of human existence. It is in the 

unity of culture as the distinctive mode of human existence that the 

plurality of cultures within which people live is rooted. Within this plu-

rality, man develops without, however, losing the essential contact with 

the unity of culture as a basic and essential dimension of his existence 

and his being. 

7. Man who, in the visible world, is the only ontic subject of culture, is 

also its only object and its end. It is through culture that man as a human 

being becomes more human, “exists” more fully and has more “being”. 

And it is therein that the fundamental distinction between what man 

is and what he has, between being and having, is grounded. Culture 

is always essentially and necessarily related to what man is, while its 

relation to what he has, to his “possessions”, is not only secondary, but 

entirely relative. All that man “possesses”, is of importance for culture, 

and a factor creative of culture, only in so far as man, by virtue of what 

he “possesses”, is also able to “be” more fully man, to become more 

fully man at all levels of his existence and in everything which marks 

out his humanity. The experience of the different periods of history, not 

excluding the present, shows that we think about culture and speak 

about it first and foremost in connection with human nature, and only 

secondarily and indirectly, in connection with the world of human pro-

duction. This does not mean that we do not judge the phenomenon of 

culture by what man produces, or that at the same time we do not draw 

conclusions about man from it. This kind of approach – typical of a pos-

teriori reasoning-also affords the possibility of working back towards 

the ontico-causal dependences. It is man, and man alone, who “acts” 

or “makes” culture; man, and man alone, expresses himself in culture 

and finds his own balance in it. 

8. All of us, present here today, meet on the ground of culture, the 

fundamental reality which unites us and which underlies the estab-

lishment of Unesco and the Organisation’s purposes. We meet, by the 

same token, around man, and, in a sense, in him, in man. Man, who 

expresses and objectifies himself in and through culture, is unique, 
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o nim wówczas tylko jako o wypadkowej wszystkich warunków jego 

bytowania, np. jako o wypadkowej panujących w danej epoce sto-

sunków produkcji. Czy to znaczy, że owo kryterium nie stanowi także 

klucza do rozumienia historyczności człowieka, do rozumienia jego 

kultury oraz jej wielorakiego rozwoju? Owszem, stanowi, i to bardzo 

cenny klucz, ale nie podstawowy, nie konstytutywny. Kultury ludzkie 

niewątpliwie odzwierciedlają różnorodny układ stosunków produkcji 

– jednakże nie sam ten układ konstytuuje kulturę, ale człowiek, który 

w takim układzie żyje, akceptuje go czy też usiłuje zmienić. Nie da się 

pomyśleć kultury bez ludzkiej podmiotowości i ludzkiej sprawczości. 

W dziedzinie kultury człowiek jest zawsze faktem pierwszym: pierwot-

nym i podstawowym.

Jest to zaś zawsze człowiek jako całość: w integralnym cało-

kształcie swojej duchowo-materialnej podmiotowości. I jeśli słuszny 

jest podział kultury na duchową i materialną, zależnie od charakteru 

i treści wytworów, w których się ona przejawia, to równocześnie należy 

stwierdzić, że z jednej strony dzieła kultury materialnej świadczą za-

wsze o jakimś „uduchowieniu” materii, o poddaniu tworzywa material-

nego energiom ludzkiego ducha: inteligencji, woli – z drugiej zaś strony 

dzieła kultury duchowej świadczą, na odwrót, o swoistej „materializacji” 

ducha i tego, co duchowe. Oba te ciągi wytworów zdają się w dziełach 

kultury być równie pierwotne i odwieczne.

Oto dostateczna podstawa, ażeby rozumieć kulturę poprzez inte-

gralnego człowieka, poprzez całą rzeczywistość jego podmiotowości 

(wniosek teoretyczny) – i ażeby w kulturze szukać zawsze całego in-

tegralnego człowieka w całej prawdzie jego duchowo-cielesnej pod-

miotowości, i ażeby na ten autentyczny ludzki układ, na tę wspaniałą 

syntezę ducha i materii (ciała) nie nakładać apriorycznych rozróżnień 

i przeciwstawień. Zarówno bowiem jakakolwiek absolutyzacja materii 

w strukturze ludzkiego podmiotu, jak też „idealistyczna” absolutyzacja 

ducha w tejże strukturze nie oddają rzeczywistej prawdy o człowieku – 

i nie służą też jego kulturze.

9. Proszę mi pozwolić, że w tym miejscu nawiążę do okoliczności 

całkiem innego porządku – mianowicie porządku organizacyjnego. 

W UNESCO Stolica Apostolska jest reprezentowana przez swojego sta-

łego Obserwatora, którego ściśle określony status odpowiada naturze 

Stolicy Apostolskiej, a szerzej jeszcze, naturze i posłannictwu Kościo-

ła katolickiego, pośrednio zaś całego chrześcijaństwa. Pragnę więc, 

korzystając z dzisiejszej sposobności, wypowiedzieć swoje osobiste, 

głębokie przekonanie, że miejsce Stolicy Apostolskiej w Waszej Organi-

zacji, uzasadniane także faktem swoistej suwerenności Stolicy Świętej, 

nade wszystko jednak jest uzasadnione organicznym i konstytutywnym 

związkiem religii, w szczególności chrześcijaństwa, z kulturą. Ta zależ-

ność obejmuje wielość faktów, które trzeba określić jako konkretny 

wyraz kultury w różnych epokach historii i w różnych punktach długości 

i szerokości geograficznej. Na pewno nie będzie przesadą twierdzić, że 

cała Europa – od Atlantyku aż po Ural – szczególną gęstością tych fak-

tów potwierdza ów związek między kulturą i chrześcijaństwem w dzie-

jach poszczególnych narodów i wspólnot.

Mówiąc to, nie chcę w żaden sposób pomniejszać dziedzictwa in-

nych kontynentów ani też specyfiki tego dziedzictwa, która wypływa 

complete and indivisible. He is both the subject and the maker of culture. 

Consequently, he cannot be considered solely as the result of all the 

concrete conditions of his existence, as the result – to give but one 

example – of the production relationships prevailing at any given time. 

Does this mean that the criterion of production relationships is in no way 

a key to understanding of the historic quality of man, to understanding 

of his culture and the manifold forms of his development? 

It is indeed a key, and even a very useful one, but it is not the basic, 

decisive key. There is no doubt whatever that human cultures reflect the 

various systems of production relationships; but culture originates, not 

in any particular system but in man, man who lives within the system, 

and accepts it or seeks to change it. It is impossible to conceive of 

a culture without human subjectivity or human causality; but in the field 

of culture man is always the prime factor, he is the primordial and fun-

damental element of culture. And man is always such in his wholeness: 

in the entirety of his spiritual and material subjectivity. 

While there is a real distinction between spiritual and material cul-

ture in terms of the nature and content of the products in which culture 

is expressed, it must also be noted that, on the one hand, works of 

material culture always reveal a “spiritualisation” of matter, a subjection 

of the material element to the spiritual powers of man, in other words, to 

his intelligence and his will; and, on the other, works of spiritual culture 

specifically show a “materialisation” of the spirit, an incarnation of what 

is spiritual. This dual characteristic appears to be both primordial and 

permanent in works of culture. 

Here then, by way of theoretical conclusion, we have a sufficient 

basis for understanding culture through man in his wholeness, through 

the entire reality of his subjectivity. Here too – in the field of action – 

we have a sufficient basis for seeking always in culture the whole man, 

man in his entirety, in all the truth of his spiritual and bodily subjectivity; 

a sufficient basis for not superimposing preconceived divisions and 

oppositions on culture, which is a genuinely human system, a glorious 

synthesis of mind and body. In point of fact, neither the absolutisation 

of matter in the structure of the human subject, nor, conversely, the 

absolutisation of the spirit in that structure, expresses man’s truth or 

serves his culture. 

9. I should like to dwell here on another essential consideration, of 

a very different kind. It is best approached by observing that the Holy 

See has a Permanent Observer accredited to Unesco, whose presence is 

entirely in keeping with the very nature of the Apostolic See. On an even 

broader plane, this representation is consonant with the nature and 

mission of the Catholic Church and, indirectly, with that of Christianity 

as a whole. I should like to take the opportunity offered me here today 

to express a deep personal conviction. Although the representation of 

the Apostolic See in your Organisation is also motivated by the specific 

sovereignty of the Holy See, the most important reason for it is the 

organic and essential bond between religion in general and Christianity 

in particular, on the one hand, and culture, on the other. This relationship 

takes in the manifold realities which must be defined as concrete ex-

pressions of culture at different stages of history and in all parts of the 

world. It would certainly be no exaggeration, for example, to maintain 
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z innych źródeł inspiracji religijnej i humanistyczno-etycznej. Owszem, 

pragnę wszystkim tym kulturom całej wielkiej rodziny ludzkiej, poczy-

nając od najstarszych, a kończąc na zupełnie współczesnych, oddać 

głęboki i szczery hołd. Chcę powiedzieć, myśląc o nich głośno tu, w tej 

paryskiej siedzibie UNESCO, myśląc o nich z czcią i zachwytem: „Oto 

człowiek”, a jest to zachwyt nad twórczym bogactwem ducha ludzkiego, 

nad tym nieustającym trudem, który ma na celu zachowanie i ugrunto-

wanie tożsamości człowieka: tego człowieka, który zawsze jest obecny 

we wszystkich poszczególnych formach kultury.

10. Mówiąc zaś o miejscu Kościoła i Stolicy Apostolskiej wobec Waszej 

Organizacji, mam nie tylko na myśli wszystkie te dzieła kultury, w jakich 

w ciągu dwóch tysięcy lat wyrażał się człowiek, który przyjął Chrystusa 

i Ewangelię, czy też te różnorodne instytucje, jakie z tej samej inspiracji 

tworzono w dziedzinie wychowania, wykształcenia, dobroczynności, 

opieki społecznej i wielu innych. Mam na myśli, Czcigodni Państwo, 

nade wszystko ów fundamentalny związek Ewangelii, czyli orędzia 

Chrystusa i Kościoła, z człowiekiem w samym jego człowieczeństwie. 

Ten bowiem związek jest kulturotwórczy od samych podstaw. Ażeby 

tworzyć kulturę, trzeba do końca i integralnie widzieć człowieka jako 

szczególną, samoistną wartość, jako podmiot związany z osobową 

transcendencją. Trzeba tego człowieka afirmować dla niego samego, 

nie dla jakichkolwiek innych racji czy względów – jedynie dla niego 

samego! Trzeba tego człowieka po prostu miłować dlatego, że jest czło-

wiekiem – trzeba wymagać dla niego miłości ze względu na szczególną 

godność, jaką posiada. Otóż ten zespół treści należy do samej istoty 

ewangelicznego orędzia Chrystusa i posłannictwa Kościoła, bez wzglę-

du na wszystko, co w tej sprawie wypowiedziały krytyczne umysły oraz 

czego dokonały różne prądy niechętne religii w ogóle, a chrześcijań-

stwu w szczególności.

I dlatego bywaliśmy już nieraz w ciągu dziejów i jesteśmy także 

współcześnie świadkami bardzo znamiennego procesu – zjawiska. Tam, 

gdzie zlikwidowano odnośne instytucje, tam, gdzie odebrano prawo 

obywatelstwa treściom i dziejom zrodzonym z religijnej, a w szczegól-

ności chrześcijańskiej inspiracji, ludzie w sposób pozainstytucjonalny 

odnajdują w nowy sposób te treści, poprzez dokonywaną w prawdzie 

i w wewnętrznym trudzie konfrontację pomiędzy tym, czym jest ich 

własne człowieczeństwo, a tym, co zawiera się w treści chrześcijań-

skiego orędzia.

Szanowni Państwo zechcą mi darować ten passus. Nie chciałem 

nim dotknąć absolutnie nikogo. Proszę natomiast zrozumieć, że będąc 

tym, kim jestem, nie mogę zwolnić się od złożenia takiego świadectwa. 

Zawiera się w nim poza tym ta prawda o kulturze, której nie można 

pominąć, jeśli szuka się w niej wszystkiego, co ludzkie, w czym wyraża 

się człowiek, przez co pragnie on być podmiotem własnej egzystencji. 

Mówiąc zaś o tym, pragnąłem równocześnie tym bardziej dać wyraz 

wdzięczności za te więzy, jakie łączą UNESCO ze Stolicą Apostolską – 

których to więzów moja dzisiejsza obecność pozostaje szczególnym 

wyrazem.

11. W świetle powyższych rozważań zupełnie podstawowych staje się 

rzeczą jasną i oczywistą, że pierwszym i zasadniczym zadaniem kultu-

that, in a multiplicity of ways, all Europe – from the Atlantic to the Urals 

– testifies to the links between culture and Christianity in the history of 

each nation as well as in that of the community as a whole. 

In saying that, I do not wish in any way to detract from the heritage 

of other continents or from the uniqueness and value of that heritage, 

derived from other sources of religious, humanist and ethical inspira-

tion. If anything, I am moved to render the most profound and heartfelt 

homage to all the cultures of the great human family, from the most 

ancient to those of the present day. And I am thinking of all cultures 

as, with respect and admiration, I say to you here, in Paris, at Unesco’s 

Headquarters: “Behold the man!” I wish to proclaim my admiration for 

the rich creativity of the human mind, for its untiring efforts to fathom 

and affirm the identity of man, of that man who is always present in 

every form of culture. 

10. On the other hand, in speaking of the place of the Church and the 

Apostolic See in your Organisation, I am not thinking only of all the cul-

tural works of the past two millennia by which men who had accepted 

Christ and the Gospel expressed themselves, or of the various institu-

tions which were born of the same inspiration in the fields of education, 

instruction, charity, social aid, and so many others. I am thinking above 

all, ladies and gentlemen, of the fundamental link between the Gospel, 

that is, the message of Christ and of the Church, and man in his essential 

humanity. For that link is indeed fundamentally creative of culture. For 

culture to be created, man must be viewed as a distinctive and auton-

omous value, as bearing in himself the transcendence of personality, 

with all that ultimately implies. Man must be affirmed for his own sake, 

and not for any other motive or reason: solely for himself! More than this: 

man must be loved because he is man, love is due to man by virtue of 

the special dignity which is his. All these affirmations concerning man 

lie in the very substance of the message of Christ and the mission of the 

Church, despite all that critics may have said on this score and all that 

may have been done by the various movements which are opposed to 

religion in general and to Christianity in particular. 

More than once, over the course of history, we have witnessed– and 

are still witnessing – a process, a phenomenon of the greatest signifi-

cance. Wherever religious institutions have been suppressed, wherever 

the ideas and the activities born of religious inspiration and, in particu-

lar, of Christian inspiration, have been outlawed, men rediscover these 

same elements outside the institutional framework when, in obedience 

to the truth and by their inner strivings, they compare what constitutes 

their humanity with the content of the Christian message. 

You will not blame me, ladies and gentlemen, for this statement. 

I can assure you that it is not my intention to cause offence to anyone. 

I would merely ask you to understand that, in the name of what I stand 

for, I could not refrain from bearing this testimony. In fact it also con-

tains a truth about culture which cannot be passed over in silence if we 

seek in culture all that is human, wherein man expresses himself and 

whereby he seeks to be the subject of his own existence. I wished too, 

in saying this, to stress even more my gratitude for the ties which unite 

Unesco with the Apostolic See, ties that are reflected in a special way 

in my presence here today. 
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ry w ogóle i każdej zarazem kultury jest wychowanie. W wychowaniu 

bowiem chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej 

człowiekiem – o to, ażeby bardziej „był”, a nie tylko więcej „miał” – aby 

więc poprzez wszystko, co „ma”, co „posiada”, umiał bardziej i peł-

niej być człowiekiem – to znaczy, ażeby również umiał bardziej „być” 

nie tylko „z drugim”, ale także i „dla drugich”. Wychowanie posiada 

podstawowe znaczenie dla kształtowania stosunków międzyludzkich 

i społecznych. Również i w tym miejscu dotykam zespołu aksjomatów, 

na gruncie których tradycje chrześcijaństwa zaczerpnięte z Ewangelii 

spotykają się z doświadczeniem wychowawczym tylu ludzi najlepszej 

woli i głębokiej mądrości, w jakich obfitują wszystkie stulecia dziejów. 

Naszym czasom nie brak również owych ludzi wielkich po prostu swoim 

człowieczeństwem, którym umieją się dzielić z drugimi, zwłaszcza z mło-

dymi. Równocześnie przejawy różnorodnych kryzysów, jakim ulegają 

współcześnie środowiska i społeczeństwa skądinąd najlepiej uposa-

żone – kryzysów, jakie dotykają przede wszystkim młode pokolenia 

– świadczą aż nazbyt dowodnie o tym, że dzieła wychowania człowieka 

nie dokonuje się przy pomocy samych instytucji, przy pomocy środków 

organizacyjno-materialnych, choćby najlepszych, że najważniejszy jest 

tu znowu człowiek oraz jego moralny autorytet, wynikający z prawdzi-

wości zasad i zgodności z nimi jego czynów.

12. UNESCO, jako światowa organizacja najbardziej kompetentna 

w dziedzinie wszystkich spraw kultury, nie może spuszczać z pola 

swego widzenia tego problemu, absolutnie pierwszorzędnego. Co 

uczynić, ażeby wychowanie człowieka dokonywało się przede wszyst-

kim w rodzinie?

Jaki stan moralności publicznej zapewnia rodzinie, a zwłaszcza 

rodzicom autorytet moralny? Jakie instytucje? Jakie formy ustawo-

dawstwa podtrzymują ten autorytet? A jakie go podkopują i niszczą? 

Przyczyny bowiem powodzeń i niepowodzeń w wychowaniu człowieka 

przez rodzinę leżą zawsze równocześnie bardzo blisko, wewnątrz tego 

podstawowego środowiska kulturotwórczego, jakim jest rodzina – ale 

leżą także równocześnie bardzo wysoko, pozostają w kompetencji pań-

stwa i zależnych od niego organów. Na forum, na którym spotykają 

się kompetentni przedstawiciele państw, te sprawy nie mogą nie być 

przedmiotem refleksji i troski.

Nie ulega wątpliwości, że pierwszym i podstawowym faktem kul-

turalnym jest sam człowiek duchowo dojrzały – czyli człowiek w pełni 

wychowany, zdolny wychować sam siebie i drugich. Nie ulega też wąt-

pliwości, że pierwszym i podstawowym wymiarem kultury jest zdrowa 

moralność: kultura moralna.

13. Jest w tej dziedzinie z pewnością wiele rozdziałów szczegółowych, 

ale nie brak także doświadczeń, które układają się w wyraźne systemy 

zależności. Czy na przykład w całym procesie wychowania, w szczegól-

ności szkolnego, nie nastąpiło jednostronne przesunięcie w kierunku 

samego wykształcenia? Czy przy takim układzie proporcji oraz przy 

systematycznym wzroście wykształcenia, które odnosi się do rzeczy 

posiadanych przez człowieka, nie zostaje coraz bardziej przesłonię-

ty sam człowiek? Byłaby to całkowita alienacja wychowania: zamiast 

pracować na rzecz tego, kim człowiek powinien „być”, pracowałoby 

11. From what I have said, a number of major conclusions can be drawn. 

For the foregoing remarks point clearly to the fact that the primary and 

indispensable duty of culture in general – and of every culture – is edu-

cation. To educate is to help man become ever more fully man, to enable 

him to “be” more, not only to “have” more, so that, through all he “has”, 

through all he “possesses”, man may become more fully capable of 

“being” man. If this is to come about, man must learn how to “be more” 

not only “with others” but also “for others”. Education is of fundamental 

importance in developing human and social interrelationships. Here, too, 

I take up a set of axioms, in which there is a convergence of Christian 

traditions proceeding from the Gospels with the educational experience 

of all the men of goodwill and deep wisdom of whom there have been 

so many in every century. Our own times are not lacking either in men 

who are seen to be great simply because of their humanity, which they 

know how to share with others, and with young people in particular. At 

the same time, the symptoms of the crises of every kind to which the 

more affluent milieux and societies, as it happens, are succumbing and 

which affect, above all, the younger generations, are striking proof that 

the work of educating man is not solely carried out by institutions, by 

organized, material means, no matter how excellent they may be. These 

symptoms also show that what matters most is always man, man and 

his moral authority, deriving from the rightness of his principles and the 

conformity of his actions with those principles. 

12. Unesco, in its capacity as the world organisation most competent 

to deal with all problems concerning culture, cannot neglect another 

cardinal question: What can be done to ensure man’s education above 

all within the family? 

What state of public morality will give the family, and especially 

parents, the moral authority necessary for this purpose? What kinds of 

instruction? What types of legislation uphold that authority or, on the 

other hand, weaken and destroy it? The causes of success or failure in 

man’s education in the home are always found at the very heart of that 

basic culture-creating environment, the family, as well as at a higher 

level, that which lies within the province of the State and its agencies, 

on which they still depend. These problems cannot but give cause for 

reflection and concern in the forum where official State representatives 

gather together. 

There is no doubt that the prime and fundamental cultural factor is 

the spiritually mature individual, one who is fully educated, capable of 

educating himself and others. Neither is there any doubt that the prime 

and fundamental dimension of culture is sound morality: ethical culture. 

13. There are, of course, many specific questions in this field, but ex-

perience shows that everything is related and that these questions 

fall within systems which already clearly interact with each other. For 

example, in the whole process of education, and especially in school ed-

ucation, has there not been a unilateral movement towards instruction 

in the narrow sense of the term? If we consider the proportions that this 

phenomenon has assumed and the systematic growth of instruction 

exclusively geared to possession, is not the vision of man himself being 

increasingly obscured? The outcome is the literal alienation of educa-
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ono tylko na rzecz tego, czym może się wykazać w dziedzinie „ma”, 

„posiada”. Dalszy krok tej alienacji – to przyzwyczaić człowieka, że jest 

przedmiotem wielorakiej manipulacji: czy to manipulacji ideologicznej, 

czy politycznej za pośrednictwem środków opinii publicznej; manipu-

lacji ze strony monopolu czy kontroli sił ekonomicznych lub władzy 

politycznej przy pomocy środków przekazu informacji – odebrać mu 

w końcu podmiotowość i „nauczyć” życia jako także swoistej manipu-

lacji samym sobą.

Wydaje się, że te niebezpieczeństwa w dziedzinie wychowania 

grożą zwłaszcza społeczeństwom o najwyższej cywilizacji technicznej. 

Społeczeństwa te stoją wobec swoistego kryzysu człowieka, polega-

jącego na rosnącym braku zaufania do własnego człowieczeństwa, do 

samego sensu bycia człowiekiem, do płynącej z tego afirmacji i radości, 

która jest twórcza. Cywilizacja współczesna stara się narzucić człowie-

kowi szereg pozornych imperatywów, które jej rzecznicy uzasadniają 

prawem rozwoju i postępu. Tak na przykład na miejsce poszanowania 

życia – „imperatyw” pozbywania się i niszczenia życia; na miejsce mi-

łości jako odpowiedzialnej wspólnoty osób – sumę życia seksualnego 

zwolnionego od wszelkiej odpowiedzialności; na miejsce prymatu praw-

dy w działaniu – „prymat” sensacji, koniunktury i doraźnego sukcesu.

W tym wszystkim wyraża się pośrednio wielka systematyczna re-

zygnacja z tej zdrowej ambicji, jaką jest ambicja bycia człowiekiem. Nie 

łudźmy się, że system zbudowany na fundamentach tych fałszywych 

imperatywów, system takich podstawowych rezygnacji, może tworzyć 

przyszłość człowieka i przyszłość kultury.

14. Jeśli w imię przyszłości kultury trzeba wołać o prawo człowieka 

do tego, aby bardziej „być” – jeżeli w imię tego samego celu trzeba 

domagać się zdrowego prymatu rodziny w całym dziele wychowania 

człowieka do prawdziwego człowieczeństwa – to na tej samej linii trzeba 

umieścić z kolei prawo narodu. Trzeba je umieścić również u podstaw 

kultury i wychowania.

Naród bowiem jest tą wielką wspólnotą ludzi, którą łączą różne 

spoiwa, ale nade wszystko właśnie kultura. Naród istnieje „z kultury” 

i „dla kultury” – dlatego właśnie jest ona tym wielkim wychowawcą 

ludzi do tego, aby „bardziej być” we wspólnocie, która ma dłuższą hi-

storię niż każdy człowiek i własna rodzina – zarazem zaś we wspólno-

cie, w oparciu o którą każda rodzina wychowuje, poczynając od tego, 

co najprostsze: od języka, którym mały człowiek uczy się mówić, aby 

stawać się członkiem tej wspólnoty, którą jest jego rodzina i jego na-

ród. W tym, co w tej chwili mówię i dalej pragnę powiedzieć, dochodzi 

do głosu szczególne doświadczenie i szczególne także świadectwo. 

Jestem synem narodu, który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia 

dziejów, który wielokrotnie był przez sąsiadów skazywany na śmierć – 

a on pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość 

i zachował pośród rozbiorów i okupacji własną suwerenność jako naród 

– nie w oparciu o jakiekolwiek inne środki fizycznej potęgi, ale tylko 

w oparciu o własną kulturę, która okazała się w tym wypadku potęgą 

większą od tamtych potęg. I dlatego też to, co tutaj mówię na temat 

praw narodu u podstaw kultury i jej przyszłości, nie jest echem żadnego 

„nacjonalizmu”, ale pozostaje trwałym elementem ludzkiego doświad-

czenia i humanistycznych perspektyw człowieka. Istnieje podstawowa 

tion: instead of striving towards what man ought to “be”, it operates 

only in terms of that to which man can lay claim in terms of “having” 

and “possessing”. The next stage in this process of alienation is to inure 

man, by depriving him of his own subjectivity, to becoming the object of 

a host of manipulations, whether these be ideological and political ma-

nipulations through public opinion; or manipulations operating through 

the monopoly or control of the media by economic forces or political 

powers; or indeed manipulations whereby people are taught that life is 

the specific manipulation of the self.

Dangers such as these in education appear above all to constitute 

a threat to societies with a more highly developed technological civili-

sation. These societies are having to contend with the specific crisis of 

man, in which man has less and less confidence in his own humanity, in 

the meaningfulness of being a man and in the sense of affirmation and 

the joy that stem therefrom and are a source of creation. Present-day 

civilisation attempts to impose on man a set of apparent imperatives 

which its spokesmen justify by appealing to the principle of develop-

ment and progress. Respect for life, for example, is replaced by the 

“imperative” to snuff out and destroy life; love as the responsible com-

munion of persons gives way to the “imperative” of maximum sexual 

enjoyment devoid of all sense of responsibility; and, instead of primacy 

being accorded to truth in a person’s acts, “primacy” goes to the latest 

fashion in behaviour, to self-centredness and to instant success. 

All this amounts indirectly to the wholesale and systematic aban-

donment of the healthy ambition of being a man. Let us not delude our-

selves: the system based on such false imperatives and fundamental 

denials may well dictate the future of man and of culture. 

14. If, in the name of the future of culture, man’s right to “be” more needs 

to be proclaimed, and if, for the same reason, the healthy primacy of 

the family in the whole process of educating man for genuine humanity 

needs to be demanded, the right of the nation also needs to be situated 

in the same line of thinking. It too must be situated at the root of culture 

and education. The nation is indeed the broad community of men who 

are united by a variety of ties but are above all joined, in fact, by culture. 

The nation exists “by” culture and “for” culture, and it is accordingly 

the main educative influence ensuring that men can “be more” within 

the community. It is that community which has a history going beyond 

the history of the individual and the family. It is also in that community, 

in terms of which every family acts as an educator, that the family com-

mences its educational task with the simplest thing first, by imparting 

language and thereby enabling man in his early years to learn to speak, 

and thus to become a member of the community formed of his family 

and of his nation. All I am now saying and shall be dwelling on further 

reflects a specific experience and a specific testimony. I am the son of 

a nation which has lived through the greatest vicissitudes of history, 

which its neighbours have condemned to death more than once, and 

yet which has survived and remained itself. It has kept its identity, and 

despite partition and foreign occupation, it has maintained its national 

sovereignty not by depending on the resources of physical force but 

solely by relying on its culture. In the case in point, that culture has 

proved more powerful than all other forces combined. Hence what I am 
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suwerenność społeczeństwa, która wyraża się w kulturze narodu. Jest 

to ta zarazem suwerenność, przez którą równocześnie najbardziej su-

werenny jest człowiek. A kiedy to mówię, myślę równocześnie ze wzru-

szeniem o kulturze tych ludów starych, które nie ustąpiły w zetknięciu 

z przeważającymi siłami cywilizacji najeźdźców – i do dzisiaj pozostają 

dla człowieka źródłem „bycia” człowiekiem w wewnętrznej prawdzie 

jego człowieczeństwa. I myślę również z podziwem o kulturach tych 

nowych społeczeństw, tych, które budzą się do życia we wspólnocie 

własnego narodu – tak jak mój naród budził się do takiego życia dzie-

sięć wieków temu – i które walczą o zachowanie własnej tożsamości 

i własnych wartości wbrew wpływom i naciskom wzorów narzucanych 

im z zewnątrz.

15. I mówiąc do Was, Czcigodni Państwo, którzy tutaj gromadzicie się 

od trzydziestu z górą lat w imię prymatu tego, co wyraża się w kulturze 

człowieka – ludzkich wspólnot, ludów i narodów – mówię: strzeżcie 

wszystkimi dostępnymi Wam środkami tej podstawowej suwerenności, 

którą każdy naród posiada dzięki swej kulturze. Strzeżcie jej jak źrenicy 

oka dla przyszłości wielkiej rodziny ludzkiej. Strzeżcie! Nie dopuszczaj-

cie, aby ta podstawowa suwerenność stawała się łupem jakichkolwiek 

interesów politycznych czy ekonomicznych. Nie dopuszczajcie, aby 

padła ofiarą różnego rodzaju totalitaryzmów, różnego rodzaju imperiali-

zmów czy hegemonii, dla których człowiek liczy się tylko jako przedmiot 

dominacji, a nie jako podmiot własnego człowieczego bytowania. Dla 

których również i naród, własny lub cudzy, liczy się tylko jako przedmiot 

dominacji różnorodnych interesów, a nie jako podmiot: pierwszy podmiot 

suwerenności, wynikającej z jego własnej autentycznej kultury. Czyż nie 

brak na mapie Europy i świata narodów, które mają swoją wspaniałą 

historyczną suwerenność płynącą z własnej kultury, a równocześnie są 

pozbawione pełnej suwerenności? Czyż to nie jest wielki dla przyszłości 

ludzkiej kultury temat, który trzeba podjąć zwłaszcza w obecnej dobie, 

w której tak pilną sprawą jest zacieranie resztek kolonializmu?

16. Ta suwerenność, która płynie z własnej kultury narodu, społeczeń-

stwa, z prymatu rodziny w dziele wychowania, wreszcie z godności 

osobowej każdego człowieka, jest też i musi pozostać podstawowym 

kryterium w całym sposobie traktowania tej doniosłej dla współcze-

snej ludzkości sprawy, jaką jest sprawa społecznych środków przekazu 

(oraz związanej z nimi informacji, a także tzw. kultury masowej). Skoro 

środki te są „społecznymi” środkami przekazu, nie mogą pozostawać 

tylko środkami dominacji nad innymi, czy to ze strony czynników spra-

wujących władzę polityczną, czy też ze strony potentatów finansowych, 

dyktujących ich program i profil. Muszą stawać się środkiem – i jakże 

ważnym środkiem – ekspresji tego społeczeństwa, które z nich korzysta 

i ostatecznie też je utrzymuje. Muszą liczyć się z prawdziwymi potrzeba-

mi tego społeczeństwa. Muszą liczyć się z kulturą narodu i jego historią. 

Muszą respektować odpowiedzialność wychowawczą rodziny. Muszą 

liczyć się z dobrem człowieka, z jego godnością. Nie mogą być podpo-

rządkowane kryteriom interesu, sensacji i doraźnego sukcesu – ale, 

licząc się z wymogami etyki, muszą służyć budowaniu życia „bardziej 

ludzkiego”.

saying here about the nation’s right to the fundamentals of its culture 

and its future in no way smacks of “nationalism”: that right has been 

and always will be a stable factor in human experience and in the hu-

manist outlook for the development of man. There is a fundamental 

sovereignty of society which is manifested in the culture of the nation. 

It is that sovereignty through which, at the same time, man is supreme-

ly sovereign. In expressing myself in these terms, I am also thinking, 

with deep personal emotion, of the cultures of the many peoples of old 

who did not yield when they were confronted with the civilisations of 

invaders. And those cultures are still the source of man’s “being” in 

the innermost truth of his humanity. I am also thinking, with a sense 

of admiration, of the cultures of the new societies, of those societies 

which are awa-kening to life in the community of their own nation, just 

as my own nation awoke to life ten centuries ago, and are struggling to 

maintain their own identity and their own values against the influences 

and pressures of models proposed from the outside. 

15. To you, ladies and gentlemen, who, for more than thirty years now, 

have been meeting here in the name of the primacy of the cultural re-

alities of man, of human communities, peoples and nations, I should 

like to say this: use every means at your disposal to watch over the 

fundamental sovereignty possessed by every nation by virtue of its own 

culture. Protect it and cherish it for the sake of the future of the great 

human family. Protect it! Do not allow that fundamental sovereignty to 

fall prey to political or economic interests. Do not allow it to become the 

victim of totalitarianism, imperialism or hegemony, for which man is only 

an object of domination rather than the subject of his own human exist-

ence. To them, too, the nation – whether it be their own nation or that of 

others – is only an object of domination and a bait for different interests 

rather than the subject of the sovereignty deriving from the authentic 

culture which is its birthright. Are there not, on the map of Europe and 

the world, nations which have a marvellous historical sovereignty born 

of their culture and yet which are at the same time deprived of their 

full sovereignty? Is not this an important point for the future of human 

culture, especially in our day and age, when it has become so urgent to 

banish the remnants of colonialism? 

16. This sovereignty which exists and which has its origins in the specific 

culture of the nation and society, in the primacy of the family in the 

task of education, and in the personal dignity of every individual, must 

remain the fundamental criterion in the approach to the problem of the 

mass media (and of the information bound up with them and of what we 

call “mass culture”), which is so crucial to mankind today. Since these 

media are the “social” means of communication, they cannot be the 

means of domination over others wielded by the agents of political or 

financial power who set out to dictate their own programmes and their 

own models. They must become the means – and a most important 

means – of expression for the society which makes use of them and 

also keeps them in being. They must bear in mind the real needs of that 

society. They must take into account the nation’s culture and its history. 

They must respect the family’s responsibility in education. They must 

have regard for man’s well-being and his dignity. They must not be 
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17. Genus humanum arte et ratione vivit… – to znaczy, że człowiek 

jest sobą przez prawdę i staje się bardziej sobą przez coraz pełniejsze 

poznanie prawdy. Pragnę oddać w tym miejscu hołd, czcigodni Państwo, 

wszystkim zasługom Waszej Organizacji, a zarazem wszystkim stara-

niom i wysiłkom państw oraz instytucji, jakie reprezentujecie, na drodze 

do upowszechniania oświaty na wszystkich stopniach i poziomach, 

na drodze zwalczania analfabetyzmu, który oznacza brak wszelkiego, 

nawet zupełnie elementarnego wykształcenia. Jest to brak dotkliwy nie 

tylko z punktu widzenia podstawowej kultury poszczególnych jednostek 

i środowisk, ale także z punktu widzenia postępu społeczno-ekono-

micznego. Niepokojące w tej dziedzinie przejawy zacofania, związane 

z radykalnie nierównym i niesprawiedliwym podziałem dóbr – sytu-

acje, w których obok nielicznej oligarchii plutokratycznej bytują rzesze 

głodujących w nędzy współobywateli – mogą być usuwane nie tyle 

na drodze krwawych walk o władzę, ile przede wszystkim na drodze 

systematycznej „alfabetyzacji”, poprzez szerzenie i upowszechnianie 

oświaty. Wysiłek zmierzający w tym kierunku jest nieodzowny, jeśli 

mają dokonać się z kolei istotne i pożądane przeobrażenia w dziedzinie 

społeczno-gospodarczej. Człowiek, który bardziej „jest” również przez 

to, co „ma”, co „posiada” – musi umieć „posiadać”, tj. dysponować 

i gospodarować środkami posiadania dla dobra własnego i dobra ogółu. 

A do tego nieodzowne jest takie wykształcenie.

18. Sprawa oświaty zawsze była blisko związana z posłannictwem 

Kościoła. W ciągu wieków tworzył on szkoły wszystkich stopni, dał 

początek średniowiecznym europejskim uniwersytetom: w Paryżu 

i Bolonii, w Salamance i Heidelbergu, w Krakowie i Lowanium. Również 

i w naszej epoce czyni to samo wszędzie tam, gdzie jego działalność 

w tej dziedzinie jest potrzebna i szanowana. Niech mi będzie wolno 

w tym miejscu przypomnieć prawo rodzin katolickich do kształcenia 

swych dzieci w takich szkołach, które odpowiadają ich światopoglą-

dowi – a w szczególności ścisłe prawo do tego, ażeby dzieci rodziców 

wierzących nie były poddawane w szkołach programom ateizującym. 

Chodzi o jedno z podstawowych praw człowieka i rodziny.

19. System nauczania jest organicznie związany z wielokierunkowym 

systemem uprawiania, i z kolei upowszechniania nauki, czemu służą 

szkoły najwyższych stopni, uniwersytety, a także – przy dzisiejszej 

rozbudowie specjalizacji i metod naukowych – specjalistyczne in-

stytuty. Są to miejsca, o których trudno nie mówić bez głębokiego 

wzruszenia. Warsztaty pracy, przy których powołanie człowieka do 

poznania i konstytutywny związek samego człowieczeństwa z praw-

dą, jako celem poznania, staje się codzienną rzeczywistością, niejako 

chlebem powszednim tylu mistrzów, czcigodnych koryfeuszy nauki i jej 

praktycznego zastosowania, a wokół nich młodych badaczy i adeptów 

nauki oraz rzeszy studentów ściągających do tych ośrodków poznania 

i wiedzy.

Znajdujemy się tutaj jak gdyby na tych najwyższych szczeblach 

drabiny, po której człowiek od samego początku wspina się ku pozna-

niu rzeczywistości świata, jaki go otacza – a także tajników własnego 

człowieczeństwa. Ten historyczny proces w naszej epoce dosięgnął 

nieznanej przedtem możliwości i otworzył przed ludzkim umysłem nie 

governed by the criteria of self-interest, sensationalism or immediate 

success, but, with due consideration for the requirements of ethics, 

must help to build a “more human” existence. 

17. Genus humanum arte et ratione vivit… The basic assertion is that 

man is himself through truth, and becomes increasingly himself through 

an ever more perfect knowledge of truth. I should like here to pay trib-

ute, ladies and gentlemen, to your Organisation’s outstanding work, 

and at the same time to the work of the States and institutions you 

represent and their commitment to the task of promoting the general 

provision of education for the people at large, at all grades and levels, 

and of eradicating illiteracy which reflects the non-existence of even the 

rudiments of instruction, a grievous deficiency not only from the point 

of view of the basic culture of individuals and their environment, but 

also in terms of socio – economic progress. There are alarming signs of 

disparities in this field, linked with an often acutely unequal and unjust 

distribution of wealth: we need only think of situations where a small 

plutocratic oligarchy coexists with starving multitudes living in extreme 

poverty. The disparity can be remedied, not through bloody struggles for 

power, but above all, by systematically promoting literacy through the 

widespread provision of education for the masses. This is the direction 

in which we must work if we wish afterwards to bring about the changes 

needed in the socio – economic domain. Man, who “is more” because, 

also, of what he “has”, and what he “possesses”, must know how to 

possess, that is to say, how to deal with and administer the resources 

in his possession, for his own good and for the common good. For this, 

education is essential. 

18. The question of instruction has always been closely bound up with 

the Church’s mission. Over the centuries, the Church has founded 

schools at all levels; it brought into being the mediaeval universities in 

Europe: in Paris and Bologna, Salamanca and Heidelberg, Kraków and 

Louvain. It still offers the same contribution today, wherever its action 

in this field is sought and respected. May I here and now, on behalf of 

Catholic families, claim the right of all families to have their children edu-

cated in schools reflecting their own view of the world, and, in particular, 

the absolute right of believers not to have their children subjected to 

atheist-inspired curricula in their schools. This is one of the fundamental 

rights of man and the family. 

19. The education system is organically linked to the system represent-

ed by the various policies followed as regards the practice and popular-

isation of science, with which higher education institutions, universities 

and also, in the light of the present development of specialisation and 

scientific methods, specialized institutes, are concerned. These are 

institutions of which it would be difficult to speak without feeling deeply 

affected. They are the workshops, where man’s pursuit of knowledge 

and the vital bond between humanity and truth as the ultimate aim of 

knowledge, become a daily reality, and, in a sense, become the daily 

bread of so many masters, revered leaders of science, and, around 

them, of young research workers dedicated to science and its applica-
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znane przedtem horyzonty. Trudno byłoby tutaj wchodzić w jakiekolwiek 

szczegóły – tak bogaty jest rozwój nauki, tak wielokierunkowa specja-

lizacja na drodze ludzkiego poznania.

20. Organizacja Wasza jest miejscem najszerzej rozumianego spotkania 

w tej również, tak istotnej, dziedzinie ludzkiej kultury. Jeżeli więc tutaj 

jest miejsce, ażeby przekazać pozdrowienie wszystkim ludziom nauki, 

a zwłaszcza gratulować tu obecnym, którzy osiągnęli najwyższe w swo-

ich dziedzinach uznanie i światowe wyróżnienia – to niech mi będzie 

wolno zarazem wyrazić pewne życzenia, co do których nie wątpię, że 

bliskie są myśli i sercu Czcigodnych Zgromadzonych.

O ile buduje nas w pracy naukowej – buduje i najgłębiej raduje zara-

zem – ów rys bezinteresownego poznania prawdy, której uczony służy 

z najwyższym oddaniem, a nieraz i z narażeniem zdrowia czy nawet 

życia – o tyle musi niepokoić wszystko to, co sprzeciwia się zasadom 

bezinteresowności i obiektywizmu, co z nauki czyni narzędzie innych, 

pozanaukowych celów; więcej, co tylko takie cele stawia i zakłada, 

wymagając od ludzi nauki, aby stali się ich sługami, nie pozwalając im 

samodzielnie sądzić i rozstrzygać, w całkowitej wolności ducha, o hu-

manistycznej i etycznej godziwości tychże celów lub grożąc konse-

kwencjami w wypadku odmowy.

Czy sprawa tych pozanaukowych celów, o której mówię, ten pro-

blem, który tu poruszam, wymaga dowodów i komentarzy? Wiecie, co 

mam na myśli; wszak po zakończeniu ostatniej wojny światowej stawia-

no przed międzynarodowymi trybunałami także niektórych ludzi nauki. 

Szanowni Państwo! Proszę mi darować te słowa, ale nie spełniłbym tego 

zadania, gdybym także i tych słów nie wypowiedział – i to nie z uwagi 

na przeszłość, ale ze względu na przyszłość nauki i kultury, więcej jesz-

cze: przyszłość człowieka i świata! Myślę, że Sokrates, który w swojej 

niezwykłej prawości mógł utrzymywać, że wiedza jest zarazem cnotą 

moralną – wobec doświadczeń naszych czasów musiałby się załamać 

w swej pewności.

21. Wszyscy, Szanowni Państwo, zdajemy sobie sprawę z tego, że 

przyszłość człowieka i świata jest zagrożona, radykalnie zagrożona, 

z pewnością wbrew szlachetnym intencjom ludzi wiedzy, ludzi nauki… 

Jest zaś zagrożona dlatego, że wspaniałe wyniki ich badań i ustaleń, 

zwłaszcza w dziedzinie nauk przyrodniczych, zostały już i bywają wy-

korzystywane – wbrew nakazowi etyki – także do celów, które nie mają 

nic wspólnego z wymogami nauki, a nawet do zabijania o zasięgu nigdy 

przedtem nieznanym, o szkodliwości wręcz niewyobrażalnej. Zbyt czę-

sto zdarza się, że nauka, zamiast pozostawać w służbie ludzkiego życia, 

zostaje wprzęgnięta w zniszczenie prawdziwej godności człowieka i jego 

życia. Ma to miejsce, gdy same poszukiwania naukowe zmierzają w tym 

kierunku lub gdy ich wyniki bywają zastosowane do celów przeciw-

nych dobru ludzkości. Dzieje się to zarówno w dziedzinie manipulacji 

genetycznych i doświadczeń biologicznych, jak też w dziedzinie broni 

chemicznej, bakteriologicznej czy nuklearnej.

Dwa względy każą mi zwrócić Waszą szczególną uwagę na groźbę 

użycia broni nuklearnej, która ciąży nad dzisiejszym światem i która, 

jeśli nie zostanie zażegnana, może prowadzić do zniszczenia owoców 

kultury, osiągnięć cywilizacji, wypracowanej w ciągu wieków przez na-

tions, as well as the multitude of students enrolled in these centres of 

science and knowledge. 

We are, here, as it were, on the uppermost rungs of the ladder which 

man has, from the beginning been climbing towards understanding of 

the reality of the world around him and of the mysteries of his own 

humanity. This historical process has attained a potential in our time 

unknown in the past; it has opened up hitherto unsuspected horizons 

to human understanding. It would be difficult to go into details here for, 

on the path to knowledge, specialist branches are as manifold as the 

development of science is rich. 

20. Your Organisation is a meeting-place, encompassing, in the broad-

est sense of the word, the whole, essential sphere of human culture. 

This forum is therefore an ideal place in which to hail all men of science, 

and pay tribute particularly to those who are here today and have re-

ceived the highest recognition and the most outstanding world honours 

for their work. Allow me, then, to voice certain hopes which will, I have no 

doubt, find a sympathetic echo in the minds and hearts of the members 

of this distinguished assembly. 

Just as, in scientific work, we are edified – edified and profound-

ly gladdened – by that progress in the disinterested knowledge of 

truth which scientists serve with the utmost dedication, at times risk-

ing their health or even their lives, so also must we feel concern at 

everything which runs counter to the principles of disinterested objec-

tivity, everything which would turn science into an instrument to attain 

goals which are quite alien to it. Yes, we must concern ourselves with 

everything that proposes and presupposes such non-scientific aims, 

when scientists are required to serve their purposes without having the 

opportunity of judging and deciding, quite freely, whether such aims are 

honest in human and ethical terms, or when they are threatened with 

the consequences if they refuse to have any part in them. 

Do these non-scientific goals of which I speak and the problem to 

which I refer need proof or comment? You know what I have in mind; 

suffice it to say that among those who were brought before the inter-

national courts at the close of the last world war, there were scientists. 

Ladies and gentlemen: please forgive me for uttering these words, but 

I should be false to my responsibilities if I did not give voice to them, in 

order not simply to hark back to the past, but to defend the future of 

science and human culture; what is more, to defend the future of man 

and the world! I think that Socrates, who with his exceptional moral 

rectitude maintained that science was also a moral virtue, would be 

less convinced if he were able to witness the experiments of our times. 

21. We are well aware, ladies and gentlemen, that the future of man 

and of the world is threatened-very seriously threatened – despite the 

unquestionably lofty intentions of scholars and scientists. It is threat-

ened because the wonderful results of their research and discoveries, 

particularly in the natural sciences, have been and are still being ex-

ploited – to the detriment of ethical imperatives – for purposes which 

have nothing to do with the requirements of science, and indeed for 

the purposes of destroying and killing. Today, this has reached an un-

precedented level and is causing inconceivable harm. Whereas science 
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stępujące po sobie pokolenia ludzi, którzy wierzyli w prymat ducha i nie 

szczędzili własnych wysiłków i starań. Pierwszy wzgląd jest następu-

jący: racje natury geopolitycznej, problemy ekonomiczne o wymiarach 

światowych, przerażający brak zrozumienia, urażona pycha narodowa, 

materializm naszej epoki i dekadencja wartości moralnych doprowadziły 

nasz świat do stanu niepewności, do chwiejnej równowagi, która w każ-

dej chwili narażona jest na zniszczenie na skutek fałszywego osądu, 

informacji lub interpretacji.

Do tej perspektywy budzącej niepokój dochodzi inny jeszcze 

wzgląd. Czy można jeszcze w naszych czasach mieć pewność, że zała-

manie się równowagi nie doprowadzi do wojny i to do wojny, która nie 

zawaha się sięgnąć po broń nuklearną? Do tej pory mówiło się, że broń 

nuklearna stanowiła siłę powstrzymującą, która zapobiegała wybu-

chowi większej wojny, co jest – być może – prawdą. Ale równocześnie 

można się pytać: czy tak będzie zawsze? Broń nuklearna, niezależnie 

od jej siły czy rodzaju, z każdym rokiem jest coraz bardziej doskonalona 

i powiększa arsenały coraz większej liczby państw. Jakże można mieć 

pewność, że użycie broni nuklearnej, nawet w celu obrony własnego 

kraju lub w konfliktach o ograniczonym zasięgu, nie pociągnie za sobą 

nuklearnej eskalacji, prowadząc do takiego zniszczenia, jakiego ludz-

kość nie może sobie nigdy wyobrazić ani zaakceptować? Ale to nie od 

Was, ludzi kultury i nauki, mam domagać się, byście nie zamykali oczu 

na to, czym dla całej ludzkości może być wojna nuklearna.

22. Szanowni Państwo! Świat nie może iść długo tą drogą. Człowiekowi, 

który sobie to wszystko uświadamia, kierując się równocześnie po-

czuciem elementarnej odpowiedzialności, narzuca się myśl, która jest 

zarazem moralnym imperatywem: trzeba zmobilizować sumienia! Trzeba 

spotęgować wysiłek ludzkich sumień na miarę tego napięcia pomiędzy 

dobrem a złem, jakie stało się udziałem ludzkości dwudziestego wieku. 

Trzeba się przekonać do pierwszeństwa etyki przed techniką, prymatu 

osoby w stosunku do rzeczy, wyższości ducha nad materią. Przysłu-

żymy się sprawie człowieka, jeśli wiedza sprzymierzy się z sumieniem. 

Ludzie nauki pomogą naprawdę ludzkości, jeśli zachowają „poczucie 

transcendencji człowieka w stosunku do świata i Boga w stosunku do 

człowieka”.

I oto – korzystając z okazji dzisiejszej mojej obecności w siedzibie 

UNESCO – ja, syn ludzkości i biskup Rzymu, zwracam się przede wszyst-

kim do Was, obecnych tutaj najwyższych autorytetów we wszystkich 

dziedzinach nowożytnej wiedzy. I zwracam się poprzez Was do wszyst-

kich Waszych kolegów i przyjaciół we wszystkich krajach i na wszyst-

kich kontynentach.

Zwracam się do Was w imię tego strasznego zagrożenia ludzkości, 

a zarazem w imię jej przyszłości i dobra na całym globie. I proszę Was: 

użyjcie wszystkich sił, by wprowadzić i respektować we wszystkich 

dziedzinach nauki prymat etyki. Użyjmy przede wszystkim naszych 

sił, ażeby zabezpieczyć rodzinę ludzką przed potworną perspektywą 

wojny nuklearnej!

Mówiłem na ten temat wobec Zgromadzenia Ogólnego Organizacji 

Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, 2 października roku ubiegłe-

go, a dziś z tym samym do Was się zwracam. Zwracam się do Waszej 

inteligencji i do Waszego serca ponad namiętnościami, ideologiami, 

ought to be used for the good of human life, we find only too often that 

it is subjected to purposes destructive of the true dignity of man and of 

human life. Such is the case when scientific research itself is directed 

to such purposes or when its results are applied to ends contrary to the 

good of humanity. There is evidence of this both in the field of genetic 

manipulation and biological experiment and in that of chemical, bacte-

riological or nuclear armaments. 

Two considerations lead me to bring particularly to your attention 

the nuclear threat hanging over the world today, which could, if not 

averted, lead to the destruction of the fruits of culture and the products 

of the civilisation built up over the centuries by successive generations 

of men who have believed in the primacy of the spirit and have spared 

neither their efforts nor their labours. The first consideration is this: rea-

sons of geopolitics, economic problems on a world-wide scale, dreadful 

misunderstandings, wounded national pride, the materialism of our 

age and the decline of moral values have brought our world to a state 

of instability, a delicate equilibrium which is liable to be upset at any 

moment as a result of errors of judgement, information or interpretation. 

There is another consideration besides this disquieting prospect. 

Can we still be sure, nowadays, that disturbance of that equilibrium 

would not lead to war, and to a war in which nuclear weapons would be 

used without hesitation? Hitherto it has been said that nuclear weapons 

represented a deterrent which has prevented the outbreak of a major 

war; and this is very probably true. But at the same time we may wonder 

if it will always be so. Nuclear weapons, whatever their scale or type, 

are becoming more sophisticated year by year, and are being added to 

the arsenals of an ever-increasing number of countries. How can we 

be sure that the use of nuclear weapons, even for purposes of national 

defence or in limited conflicts, will not bring about an unavoidable esca-

lation leading to destruction on a scale, which mankind can never either 

contemplate or accept? However, there is no need for me to ask you, 

scientists and men of culture, not to close your eyes to what a nuclear 

war could mean for the whole of mankind (cf. Homily for the World Day 

of Peace, 1st January 1980). 

22. Ladies and gentlemen, the world cannot go on like this much longer. 

No one who is aware of the situation and of what is at stake, and who is 

guided by an elementary sense of the responsibilities each individual 

bears, can avoid the conviction, which is also a moral imperative, that 

consciences must be called into play! The efforts of people’s conscienc-

es must be increased to match the rising tension between good and 

evil to which men are being subjected at the close of the twentieth 

century. We must become convinced of the priority of the ethical over 

the technical, of the primacy of people over things and of the superiority 

of the spirit over matter (cf. Redemptor Hominis, No. 16). The cause of 

mankind will be served if science and conscience are allied. Scientists 

will truly help mankind if they preserve “a sense of the transcendence 

of man over the world and of God over man” (Address to the Pontifical 

Academy of Science, 10th November 1979, No. 4). 

Thus, availing myself of the opportunity afforded by my being here 

today at the Headquarters of Unesco, I, child of humanity and Bishop of 

Rome, address myself directly to you, men of science, to you assembled 
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granicami. Zwracam się do tych wszystkich, którzy z racji władzy po-

litycznej i ekonomicznej mogliby narzucać i często narzucają ludziom 

nauki warunki pracy i jej kierunek. Zwracam się przede wszystkim do 

każdego z osobna człowieka nauki i do całej międzynarodowej wspól-

noty naukowej.

Wszyscy razem jesteście ogromną potęgą: potęgą umysłów i su-

mień! Okażcie się potężniejsi od najpotężniejszych w naszym współcze-

snym świecie. Zdobądźcie się na to, aby dać dowód najszlachetniejszej 

solidarności z ludzkością: solidarności, która się zasadza na godności 

osoby ludzkiej. Budujcie pokój od samego fundamentu: od poszano-

wania wszystkich praw człowieka, zarówno tych, które dotyczą ma-

terialno-ekonomicznych, jak też tych, które dotyczą duchowych i we-

wnętrznych wymiarów jego bytowania w tym świecie. Niech Waszym 

natchnieniem będzie mądrość. Niech ożywia Was miłość, która stłumi 

narastającą w świecie grozę nienawiści i zniszczenia. Ludzie nauki, 

użyjcie całego Waszego autorytetu moralnego, aby zachować rodzinę 

ludzką przed zagładą nuklearną.

23. Dane mi było dzisiaj spełnić jedno z najgorętszych pragnień mojego 

serca. Dane mi było wejść właśnie tu, do tego Areopagu całego świata. 

Dane mi było powiedzieć Wam wszystkim, Wam: Członkom Organizacji 

Narodów Zjednoczonych do spraw Nauki i Kultury, Wam: którzy pracu-

jecie dla dobra i pojednania ludzi i narodów poprzez wszystkie dziedziny 

kultury, wychowania, nauki, informacji; powiedzieć Wam i wołać z głębi 

serca: Tak! Przyszłość człowieka zależy od kultury! Tak! Pokój na świecie 

zależy od prymatu Ducha! Tak! Pokojowa przyszłość ludzkości zależy 

od miłości!

Szanowni Państwo! Wasz osobisty wkład ma ogromne, żywotne 

znaczenie. Jest on związany z prawidłowym podejściem do tych spraw, 

którym służycie. Moje słowo jest takie: nie ustawajcie. Pracujcie. Pra-

cujcie nieustannie.

here who are the highest authorities in all the domains of modern sci-

ence. And through you, I address myself to your colleagues and friends 

in all countries and on all the continents. 

I appeal to you in the name of this dreadful threat which hangs 

over mankind, and, at the same time, in the name of the future and the 

welfare of humanity throughout the world. I beseech you: let us do our 

utmost to institute and respect the primacy of ethics in all the spheres 

of science. Let us strive, above all, to preserve the family of man from 

the terrible prospect of nuclear war! 

I took up this subject before the General Assembly of the United 

Nations in New York on 2 October last year. Today I am speaking of it to 

you. I appeal to your minds and to your hearts, above and beyond all 

passions, ideologies and frontiers. I appeal to all those who, by their 

political or economic power, could be, and often are, called upon to 

determine scientists’ conditions of work and the lines they are to fol-

low. Above all, I appeal to each scientist individually and to the entire 

international scientific community. 

Together you have enormous power, the power of the intellect and 

of the conscience! Show yourselves to be more powerful than the most 

powerful in our contemporary world! Resolve to show the most noble 

form of solidarity with mankind: that which is based on the dignity of 

man. Build up peace on the foundation of respect for all man’s rights, 

those bound up with his material and economic life as well as those 

connected with the spiritual and inner dimensions of his existence in 

this world. May wisdom inspire you! May love be your guide, that love 

which will overcome the growing menace of hatred and destruction! 

Men of science, pledge your full moral authority to save mankind from 

nuclear destruction! 

23. Today I have accomplished one of the most ardent desires of my 

heart. I have been given the opportunity, here, of entering the Areopa-

gus of the whole world. I have been given the opportunity of telling you 

all, members of the United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organisation, who are working for good and for the reconciliation of men 

and peoples through all the fields of culture, education, science and 

information, of crying out to you, from the depths of my soul: “Yes, the 

future of mankind depends on culture! Yes, world peace depends on the 

primacy of the Spirit! Yes, peace in mankind’s future depends on love!” 

Your personal contribution, ladies and gentlemen, is important, in-

deed vital. It consists in adopting the correct approach to the problems 

with which you have to wrestle. My final word is this: Do not abandon 

the struggle! Continue it without ceasing!
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Akt Europejski
Santiago de Compostela, 9 listopada 1982 r.

1. Dotarłszy do kresu mojej pielgrzymki po ziemi hiszpańskiej, pra-

gnąłem zatrzymać się w tej wspaniałej katedrze, tak ściśle związanej 

z Apostołem Jakubem i z wiarą Hiszpanii. Niech mi będzie wolno przede 

wszystkim podziękować serdecznie Jego Królewskiej Wysokości za 

pełne wymowy słowa, które przed chwilą do mnie skierował.

To miejsce, tak drogie pobożności mieszkańców prowincji galicyj-

skiej i wszystkich Hiszpanów, stało się w ciągu wieków punktem przy-

ciągania dla Europy i dla całego chrześcijaństwa. Dlatego to pragnąłem 

spotkać się tutaj ze znakomitymi przedstawicielami instytucji euro-

pejskich, organizacji z całego kontynentu i biskupami. Do wszystkich 

kieruję pełne szacunku i serdeczne pozdrowienie i pragnę wraz z wami 

zastanowić się tego wieczoru nad Europą.

Moje spojrzenie ogarnia w tej chwili cały kontynent europejski, 

tę olbrzymią sieć dróg komunikacji, które łączą z sobą składające się 

nań miasta i narody; widzę te drogi, które od średniowiecza prowadziły 

i prowadzą do Santiago de Compostela – jak na to wskazuje Rok Święty 

obchodzony obecnie – niezliczone rzesze pielgrzymów, które tu ścią-

gało nabożeństwo do Apostoła Jakuba.

Począwszy od XI i XII wieku, za sprawą mnichów z Cluny, wierni ze 

wszystkich stron Europy coraz liczniej i coraz częściej przybywali do 

grobu świętego Jakuba, przedłużając aż do miejsca uważanego wów-

czas za finis terrae ową sławną „drogę do Santiago”, wzdłuż której już 

wcześniej pielgrzymowali Hiszpanie, znajdując na trasie nocleg i opiekę 

ze strony takich wzorowych sprawców miłosierdzia jak święty Domingo 

de la Colzada i święty Juan Ortega, czy też w miejscach takich jak sank-

tuarium Virgen del Camino.

Tu przybywali z Francji, z Włoch, z Europy Środkowej, z krajów nor-

dyckich i z narodów słowiańskich chrześcijanie wszelkich stanów: od 

królów aż po najskromniejszych wieśniaków, chrześcijanie wszelkich 

poziomów duchowych: od świętych, jak Franciszek z Asyżu czy Brygida 

Szwedzka (nie mówiąc o tylu innych świętych hiszpańskich), aż po 

publicznych grzeszników czyniących pokutę.

 Cała Europa odnalazła się wokół tej „pamiątki” świętego Jakuba, 

w tych samych wiekach, w których budowała się jako kontynent jed-

norodny i zjednoczony duchowo. Dlatego to sam Goethe stwierdzi, że 

świadomość europejska zrodziła się w pielgrzymowaniu.

 2. Pielgrzymki do Santiago były jednym z przemożnych czynników, jakie 

sprzyjały wzajemnemu zrozumieniu tak różnych ludów europejskich, 

jak ludy romańskie, germańskie, celtyckie, anglosaskie i słowiańskie. 

Pielgrzymowanie zbliżało, umożliwiało kontakt i jednoczyło ludy, do któ-

rych z upływem wieków docierało przepowiadanie świadków Chrystusa 

i które przyjmowały Ewangelię, a równocześnie – można powiedzieć – 

kształtowały się jako ludy i narody.

European Act
Santiago de Compostela, 9th November 1982

1. Having reached the end of my pilgrimage on Spanish soil, I decided to 

stop a while at this magnificent cathedral, so closely linked to St James 

the Apostle and faith in Spain. Let me first be allowed to thank very 

warmly His Royal Highness for the meaningful words that he addressed 

to me a moment ago.

This place, so dear to the piety of those living in the province of 

Galicia and all Spaniards, became over the centuries a point of attraction 

for Europe and for all Christendom. That is why I desired to meet the 

eminent representatives of European institutions here, organisations 

from all over the continent, and the bishops. I am addressing everyone 

with greetings, full of respect and kindness and I desire, this evening, 

to reflect on Europe.

At this moment my vision encompasses the entire European con-

tinent, this vast network of roads of communication that connect the 

cities and nations that build it; I see these roads that since the Middle 

Ages have led to Santiago de Compostela – as indicated by the Holy Year 

we are currently going through– and they still lead countless throngs 

of pilgrims to this place, attracted here by veneration of James the 

Apostle.

Beginning with the 11th and 12th centuries, thanks to the monks of 

Cluny, the faithful from everywhere in Europe would come to the grave of 

St James in ever greater numbers and ever more frequently, expanding 

this “road to Santiago” to the place considered at that time finis terrae; 

the road along which the Spanish had earlier made pilgrimages, finding 

en route lodging and care from such paragons of mercy as St Domingo 

de la Colzada and St Juan Ortega, in places like the Virgen del Camino 

sanctuary. 

They would come from France, from Italy, from Central Europe, from 

Scandinavian countries, and from Slavic states. Christians of all states, 

from kings to the most modest peasants, Christians of all spiritual levels: 

from saints like St Francis of Assisi and Bridget of Sweden (not to men-

tion so many Spanish saints) to public sinners doing their repentance.

All of Europe rediscovered itself around that “memory” of St James, 

in the same centuries in which it was building itself up as a spiritually 

united and homogeneous continent. This is the reason why Goethe 

himself claims that European consciousness was born in pilgrimages.

2. Pilgrimages to Santiago were one of the very powerful factors that 

encouraged mutual understanding between various European peoples: 

Latin, Germanic, Celtic, Anglo-Saxon, and Slavic nations. Going on pil-

grimages brought people closer together, provided contacts, and united 

the peoples who with the passage of centuries were reached by the 

preaching of Christ’s witnesses, and who embraced the gospel at the 

same time – one may say – as they were assuming the shapes of 

peoples and nations.
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 Historia kształtowania się narodów europejskich rozwija się równo-

legle z ich ewangelizacją, do tego stopnia, że granice Europy pokrywają 

się z zasięgiem przenikania Ewangelii. Po dwudziestu wiekach historii, 

pomimo krwawych konfliktów, w których narody Europy stawały na-

przeciw siebie, i pomimo duchowych kryzysów, jakie odcisnęły swoje 

piętno na życiu kontynentu do tego stopnia, że przed świadomością 

współczesną stają poważne znaki zapytania co do jego przyszłych 

losów – trzeba stwierdzić, że tożsamości europejskiej nie można zro-

zumieć bez chrześcijaństwa i że w nim właśnie znajdują się te wspólne 

korzenie, z których wyrosła i dojrzała cywilizacja starego kontynentu, 

jego kultura, jego dynamika, jego przedsiębiorczość, jego zdolność do 

konstruktywnej ekspansji także na inne kontynenty, jednym słowem to 

wszystko, co stanowi o jego chwale.

 Jeszcze dzisiaj dusza Europy pozostaje zjednoczona, ponieważ 

oprócz tych wspólnych początków żyje wspólnymi wartościami chrze-

ścijańskimi i ludzkimi, takimi jak: godność osoby ludzkiej, głębokie 

przywiązanie do sprawiedliwości i do wolności, pracowitość, duch ini-

cjatywy, miłość rodzinna, szacunek dla życia, tolerancja, pragnienie 

współpracy i pokoju, które są jej cechami charakterystycznymi.

3. Zwracam moje spojrzenie ku Europie jako kontynentowi, który dał 

największy wkład w rozwój świata, zarówno w dziedzinie idei, jak i pra-

cy, nauki i sztuki. I gdy składam dzięki Panu, że zechciał oświecić ten 

kontynent światłem Ewangelii od samych początków apostolskiego 

przepowiadania, nie mogę przemilczeć sytuacji kryzysowej, w jakiej się 

on znajduje na progu trzeciego tysiąclecia ery chrześcijańskiej.

 Mówię do przedstawicieli organizacji utworzonych dla współpracy 

europejskiej oraz do braci w biskupstwie różnych lokalnych Kościołów 

Europy. Kryzys obejmuje zarówno życie obywatelskie, jak i religijne. 

Z politycznego punktu widzenia Europa jest podzielona. Nienaturalne 

podziały pozbawiają narody prawa wzajemnego spotkania się w klima-

cie przyjaźni i swobodnego łączenia swoich wysiłków i swojej pomysło-

wości w służbie pokojowego współżycia oraz solidarnego wkładu w roz-

wiązywanie problemów dręczących inne kontynenty. Życie publiczne 

jest także naznaczone konsekwencjami ideologii sekularystycznych, 

konsekwencjami, które od negacji Boga czy też ograniczania wolno-

ści religijnej posuwają się do przypisywania nadmiernego znaczenia 

sukcesowi ekonomicznemu w stosunku do ludzkich wartości pracy 

i produkcji; od materializmu i hedonizmu, które zagrażają wartościom 

rodziny, płodnej i zjednoczonej, życia zaledwie poczętego, moralnej 

troski o młodzież, aż po „nihilizm”, rozbrajający wolę stawiania czoła 

kluczowym problemom (takim jak nowi ubodzy, emigracja, sytuacja 

mniejszości etnicznych i religijnych, godziwy użytek czyniony ze środ-

ków społecznej komunikacji), uzbrajający zaś ręce terrorystów.

 Także na płaszczyźnie religijnej Europa jest podzielona. Nie tyle na-

wet z powodu podziałów, które dokonały się przed wiekami, ile z powodu 

oddalania się ochrzczonych i wierzących od głębokich uzasadnień ich 

wiary oraz od doktrynalnej i moralnej siły tej chrześcijańskiej wizji życia, 

która zapewnia równowagę zarówno osobom, jak i społecznościom.

 4. Dlatego ja, Jan Paweł, syn polskiego narodu, który zawsze uważał 

się za naród europejski ze względu na swe początki, tradycje, kulturę 

The history of the moulding of European nations developed parallel 

to evangelisation, to the extent that, after twenty centuries of history, 

the borders of Europe coincide with the spread of penetration of the 

Gospel despite blood-draining conflicts, in which the nations of Europe 

would stand one against another, and despite the spiritual crises that 

made their mark on the life of the continent to that extent that major 

question marks concerning its future fate are posed before the contem-

porary conscience – one must claim that European identities cannot be 

understood without Christianity, and that it is in this very Christianity that 

common roots were found: the roots from which the civilisation of the 

old continent grew and matured together with its culture, its dynamics, 

its entrepreneurship, and also its capability of constructive expansion 

to other continents; in a word: everything that is decisive for its glory.

Even today, the soul of Europe remains united because, besides 

these common beginnings, it lives by shared Christian and human val-

ues, such as the dignity of the human person, the deep attachment to 

justice and freedom, diligence, the entrepreneurial spirit, family love, 

respect for life, tolerance, the desire to co-operate, and peace, which 

are its characteristic features.

3. I am turning my gaze towards Europe as the continent that gave the 

greatest input into the development of the world, both in the realm of 

ideas, and in work, science, and art. And when I give thanks to the Lord 

that he chose to enlighten this continent with the light of the Gospel 

from the earliest days of the apostolic prophecy, I cannot gloss over the 

crisis situation in which it lies at the threshold of the third millennium 

of the Christian era.

I am turning to representatives of organisations established to pro-

mote European co-operation and to my brothers in the episcopate of dif-

ferent local European churches. The crisis encompasses both civic and 

religious life. From the political point of view, Europe is divided. Unnatural 

divisions deprive nations of the right to meet together in an atmosphere 

of friendship, unrestrained combination of their efforts, ingenuity in the 

service of peaceful coexistence and a unified input to the solution of 

problems that rack other continents. Public life is also marked by the 

consequences of secularist ideologies, consequences that move from 

the negation of God or the limitation of religious freedom to ascribing 

excessive importance to economic success in relation to the human 

values of work and production; from materialism and hedonism, which 

threaten the values of the family, fertile and united, the just conceived 

life, the moral care of youth, up to the “nihilism” that incapacitates 

the will to face key problems – including the new poor, emigration, the 

position of ethnic and religious minorities, the fair use of means of mass 

communication – that arm the hands of terrorists.

Europe is divided also at the religious level. Not even due as much to 

the divisions that took place centuries ago, as due to the baptised and 

the faithful moving away from the deep foundations of their faith, and 

from the doctrinal and moral power of this Christian vision of life which 

ensures equilibrium to both persons and communities.

4. This is why I, John Paul, son of the Polish nation that has always 

believed itself to be a European nation due to its beginnings, traditions, 
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i żywotne więzy, syn narodu słowiańskiego wśród Latynów i łacińskiego 

pośród Słowian, ja, następca Piotra na Stolicy Rzymskiej, stolicy, którą 

Chrystus zechciał umieścić w Europie i którą kocha za jej trud szerzenia 

chrześcijaństwa na całym świecie, ja, biskup Rzymu i pasterz Kościo-

ła powszechnego, z Santiago kieruję do ciebie, stara Europo, wołanie 

pełne miłości: Odnajdź siebie samą! Bądź sobą! Odkryj swoje początki. 

Tchnij życie w swoje korzenie. Tchnij życie w te autentyczne wartości, 

które sprawiały, że twoje dzieje były pełne chwały, a twoja obecność 

na innych kontynentach dobroczynna. Odbuduj swoją jedność duchową 

w klimacie pełnego szacunku dla innych religii i dla prawdziwych swo-

bód. Oddaj cesarzowi to, co cesarskie, Bogu zaś to, co Boskie. Nie chełp 

się swoimi podbojami, pomna na ich możliwe negatywne konsekwencje. 

Nie zniechęcaj się z powodu zmniejszania się twojego znaczenia w świe-

cie czy też z powodu kryzysów społecznych i kulturalnych, które cię 

dotykają. Możesz jeszcze być latarnią cywilizacji i bodźcem postępu dla 

świata. Inne kontynenty patrzą na ciebie i spodziewają się po tobie tej 

samej odpowiedzi, jaką święty Jakub dał Chrystusowi: „Mogę”.

 5. Jeśli Europa będzie zjednoczona, a może być z należnym respektem 

dla wszystkich jej zróżnicowań, wraz z tymi, jakie wynikają z różno-

rodności systemów politycznych, jeśli Europa w swoim życiu społecz-

nym zacznie rozumować z całą mocą, jaką zawierają niektóre zasady 

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Europejskiej Deklaracji Praw 

Człowieka czy Akt Końcowy KBWE, jeśli Europa w swoim życiu religijnym 

zechce działać z należnym uznaniem i szacunkiem dla Boga, w którym 

ma swe uzasadnienie wszelkie prawo i wszelka sprawiedliwość, jeśli 

Europa na nowo otworzy swe bramy dla Chrystusa i nie będzie się bała 

otworzyć dla Jego zbawczej mocy granic państw, systemów ekono-

micznych i politycznych, rozległych dziedzin kultury, cywilizacji i roz-

woju, nad jej przyszłością nie zapanuje niepewność i lęk, lecz otworzy 

się ona na nowy etap życia, zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego, 

etap dobroczynny i decydujący dla całego świata, ciągle zagrożonego 

przez chmury wojny i możliwy huragan zagłady atomowej.

 6. W tym momencie przychodzą mi na myśl imiona wielkich ludzi, męż-

czyzn i kobiet, którzy uświetnili ten kontynent swoim geniuszem, swoimi 

zdolnościami i cnotami. Jest to tak liczny zastęp myślicieli, uczonych, 

artystów, badaczy, wynalazców, mężów stanu, apostołów i świętych, 

że nie sposób ich wymienić. Stanowią oni pobudzające dziedzictwo 

przykładu i ufności. Jeszcze dziś Europa zachowuje nieporównywalne 

rezerwy energii ludzkich, zdolne ją zasilać i podtrzymywać w tym histo-

rycznym dziele odrodzenia kontynentalnego i służby ludzkości.

 Miło mi jest tu wspomnieć, z całą prostotą, siłę ducha Teresy od 

Jezusa, której pamięć chciałem szczególnie uczcić w czasie tej podróży, 

a także wielkoduszność Maksymiliana Kolbego, męczennika miłości 

w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, którego ostatnio kanonizo-

wałem.

 Ale szczególną myśl chcę poświęcić patronom Europy: świętym Be-

nedyktowi z Nursji oraz Cyrylowi i Metodemu. Od pierwszych dni pontyfi-

katu nigdy nie zaprzestałem podkreślać mojej troski o życie Europy oraz 

wskazywać, jakie nauki płyną z ducha i z dzieła „patriarchy Zachodu” 

i „dwu braci greckich”, apostołów narodów słowiańskich.

culture, and vital ties, a son of a Slavic nation among the Latins, and of 

a Latin nation among the Slavs; I, the successor to Peter in the Roman 

Capital, the capital that Christ chose to place in Europe, and which He 

loves for the toil of spreading Christianity all over the world; I, the Bishop 

of Rome and the Shepherd of the Catholic Church, address from Santiago 

to you, old Europe, a call full of love: “Find yourself! Be yourself! Discover 

your beginnings. Breathe life into your roots. Breathe life into those au-

thentic values that made your history full of glory and made your pres-

ence on other continents beneficial. Rebuild your spiritual unity in the 

atmosphere of full respect for other religions and true freedoms. Give 

back to Caesar, what is Caesar’s, and to God what is God’s. Do not boast 

of our conquests, mindful of the potential negative consequences. Do 

not become discouraged due to the diminishing of your importance in 

the world or due to social and cultural crises that affect you. You can 

still be the lantern of civilisation, and the stimulus of progress for the 

world. Other continents are looking to you, expecting from you the same 

answer that James gave Christ: “I can””. 

5. If Europe is united, and it may be – with due respect for all its diver-

sities, including those that result from the variety of political systems, 

if Europe in its social life begins to reason with all the power that is 

vested in some of the principles of the Universal Declaration of Human 

Rights, the European Declaration of Human Rights or the Final Act of the 

CSCE, if Europe in its religious life decides to act with due recognition of 

and respect for God, in which any law and any justice find justification, 

if Europe opens its gates anew to Christ, and is not afraid to open the 

borders of states, political and economic systems with vast realms of 

culture, civilisation, and development to Christ (see the inaugural pontif-

ical address), no uncertainty or fear will overpower its future, but it will 

open up a new stage of life – both internal and external – a beneficial 

stage, decisive for the entire world that is continuously threatened by 

the clouds of war and the potential hurricane of nuclear doom.

6. What comes to my mind at the moment are the names of great people, 

men and women, who graced this continent with their genius, their abili-

ties, and virtues. It is such a numerous cohort of thinkers, scholars, artists, 

researchers, inventors, men of state, apostles, and saints that it would be 

impossible to list them. They are the heritage which has been produced 

by good example and trust. Even today, Europe maintains incomparable 

reserves of human energy, capable of powering it and maintaining this 

historic work of continental renaissance and service to mankind.

I find it pleasant to note, with all simplicity, the power of the spirit 

of Mary Teresa of Jesus, whose memory I wanted to honour in an es-

pecial manner during this journey, and the magnanimity of Maximilian 

Kolbe, the martyr of love in Auschwitz concentration camp, who I quite 

recently canonised.

Yet, I want to devote a special thought to the patron saints of Eu-

rope: St Benedict of Nursia, and Cyril and Methodius. From the first day 

of my pontificate, I never ceased to emphasise my care for the life of 

Europe and to highlight the teachings that flow from the spirit and from 

the work of the “patriarch of the West” and the “two Greek brothers”, 

the apostles to Slavic nations.

Jan Paweł II o Europie
John Paul II about Europe
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 Benedykt umiał łączyć rzymskość z Ewangelią, poczucie uniwer-

salności i prawa z wartością Boga i osoby ludzkiej. Jego słynne hasło 

Ora et labora – „Módl się i pracuj” – stało się ważną po dziś dzień 

regułą równowagi osobowej i społecznej, zagrożonej przewagą „mieć” 

nad „być”.

 Święci Cyryl i Metody umieli wyprzedzić pewne zdobycze, które 

Kościół w pełni sobie przyswoił dopiero w czasie Soboru Watykańskie-

go II, jeśli chodzi o wcielenie orędzia ewangelicznego w poszczególne 

kultury, poprzez przyjęcie języka, obyczaju i ducha plemienia z za-

chowaniem całej ich wartości. A dokonali tego w wieku IX z aprobatą 

i poparciem Stolicy Apostolskiej, inicjując w ten sposób ową obecność 

chrześcijaństwa wśród ludów słowiańskich, która trwa niezniszczalna 

po dziś dzień, pomimo wszelkich przeciwności i zmiennych kolei losu. 

Tym trzem patronom Europy poświęciłem pielgrzymki, dokumenty pa-

pieskie i publiczne akty kultu, prosząc ich o opiekę nad kontynentem 

i wskazując nowym pokoleniom na ich myśl i ich przykład.

 Kościół jest świadom miejsca, które mu przypada w duchowej 

i ludzkiej odnowie Europy. Nie żądając dla siebie pozycji, jakie zajmował 

w przeszłości i które nowe czasy uważają za całkowicie przezwyciężo-

ne, Kościół, jako Stolica Apostolska i jako wspólnota katolicka, gotów 

jest służyć, gotów jest dać swój wkład w dążenie do osiągnięcia auten-

tycznego dobrobytu materialnego, kulturalnego i duchowego narodów. 

Dlatego Kościół, także na płaszczyźnie dyplomatycznej, jest poprzez 

swoich obserwatorów obecny przy różnych instytucjach wspólnoto-

wych niepolitycznych; dlatego utrzymuje możliwie jak najszersze sto-

sunki dyplomatyczne z państwami; dlatego uczestniczył w charakterze 

członka w konferencji helsińskiej i w podpisaniu jej doniosłego Aktu 

Końcowego, podobnie jak w posiedzeniach w Belgradzie i w Madrycie; to 

ostatnie właśnie dzisiaj wznawia swoje prace i pod jego adresem kieruję 

najlepsze życzenia w tej chwili niełatwej dla Europy.

 Ale przede wszystkim chodzi tu o życie Kościoła, powołanego 

do kontynuowania swojego świadectwa służby i miłości, by przez to 

przyczynić się do przezwyciężenia obecnych kryzysów kontynentu, jak 

miałem sposobność powtórzyć ostatnio w przemówieniu do sympozjum 

Rady Konferencji Biskupów Europy (5 października 1982).

7. Pomoc Boża jest z nami. Towarzyszy nam modlitwa wszystkich 

wiernych. Obecna jest wśród nas dobra wola wielu ludzi nieznanych, 

budowniczych pokoju i postępu, stanowiąc gwarancje, że to orędzie 

skierowane do narodów Europy padnie na ziemię żyzną.

Jezus Chrystus, Pan historii, trzyma przyszłość otwartą dla szla-

chetnych i wolnych decyzji tych wszystkich, którzy przyjmując łaskę 

dobrego natchnienia, zaangażują się w stanowcze działanie na rzecz 

sprawiedliwości i miłości pod znakiem pełnego szacunku dla prawdy 

i dla wolności.

Powierzam te myśli Najświętszej Pannie, ażeby im błogosławiła 

i by je uczyniła owocnymi. Pomny zaś na cześć, którą się oddaje Matce 

Boga w tylu sanktuariach Europy, od Fatimy do Ostrej Bramy, od Loreto 

do Częstochowy, błagam Ją, by przyjęła modlitwy tylu serc: żeby dobro 

było nadal radosną rzeczywistością w Europie i żeby Chrystus zawsze 

łączył nasz kontynent z Bogiem.

Benedict knew how to combine Romanness with the Gospel: the 

sense of the universal and law with the value of God and the human 

person. His famous slogan ora et labora – “pray and work” – became 

the rule of personal and social equilibrium valid to this day, even if 

jeopardised by the advantage given to “to have” over “to be”.

The saints Cyril and Methodius were capable of certain achieve-

ments, which the church only fully assimilated at the time of the Sec-

ond Vatican Council, related to the integration of the preaching of the 

gospel into individual cultures through the acceptance of the language, 

customs, and spirit of the people with the maintenance of their whole 

value. That is what they did in the 9th century with the approval and 

support of the Papal See, in that manner initiating the presence of Chris-

tianity among the Slavic peoples that has lasted indestructibly to this 

day, despite all the adversities and changing fortunes. To these three 

patron saints of Europe, I have devoted pilgrimages, papal documents, 

and public acts of veneration, asking them for care over the continent 

and pointing the new generations towards their thought and example.

The Church is aware of the place that is due to it in the spiritual and 

human revival of Europe. Claiming no positions that it used to hold in 

the past, and which the new times believed to be entirely done away 

with, the Church – as the Apostolic See and the Catholic community – is 

ready to serve, it is ready to contribute to the aspirations to achieve 

the authentic material, cultural, and spiritual well-being of nations. This 

is why the Church, also on the diplomatic level, is present through its 

observers at various non-political community institutions; this is why it 

maintains the broadest possible diplomatic ties with states; this is why 

it participated as a member in the Helsinki Conference and in the signing 

of its momentous Final Act, much like it participated in the sessions in 

Belgrade and Madrid; the latter is resuming its work today, and to it I 

address the best wishes in this uneasy moment for Europe.

Yet, primarily, this is about the life of the Church, summoned to 

continue its testimony of service and love so as to assist in this way in 

overcoming the current crises in the continent, as I had an opportunity 

to repeat recently in the address to the symposium of the Council of 

European Bishops’ Conferences (5th October 1982).

7. God’s help is with us. We are accompanied by the prayer of all the 

faithful. Present among us is the good will of many anonymous people, 

the builders of peace and progress, providing a guarantee that this 

appeal, addressed to the nations of Europe, will find fertile soil.

Jesus Christ, the Lord of history, keeps the future open for the 

novel and free decisions of all those who, receiving the grace of good 

inspiration, will become involved in resolute activity for the benefit of 

justice and love under the sign of full respect for truth and freedom.

I entrust these thoughts to the Blessed Virgin Mary so that she 

blesses them and makes them fruitful. Remembering the veneration 

that the Mother of God receives in so many sanctuaries in Europe, from 

Fatima to the Gate of Dawn, from Loreto to Częstochowa, I beseech her 

that she accepts the prayer of so many hearts: that good continues 

to be the joyful reality of Europe, and that Christ always connects our 

continent to God.
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Wystąpienie 
w Parlamencie Europejskim

Strasburg, 10 października 1988 r.

Na początku pozwólcie mi powiedzieć, jak bardzo cenię sobie słowa 

powitania i uznania, które zechcieliście Państwo skierować pod moim 

adresem. Pragnę podziękować Panu, Panie Przewodniczący, jak najgo-

ręcej, za osobiste, ponowne zaproszenie – pierwsze w roku 1980 – do 

przybycia i skierowania słów kilku do tego szacownego Zgromadzenia. 

Dziś właśnie spełnia się nadzieja, jaką wyraziłem przeszło trzy lata temu 

wobec przedstawicieli instytucji europejskich. Jestem bardzo świadom 

znaczenia mojego obecnego spotkania z reprezentantami 12 krajów 

tworzących Wspólnotę Europejską, z reprezentantami ok. 330 milionów 

obywateli, którzy złożyli w wasze ręce mandat kształtowania swego 

wspólnego losu.

Teraz, gdy to Zgromadzenie, które od początków Europejskiej 

Wspólnoty Węgla i Stali oraz od czasów podpisania Traktatu Rzymskie-

go, stanowi centrum europejskiej integracji, jest wybierane w bezpo-

średnich i powszechnych wyborach i konsekwentnie cieszy się coraz 

większym prestiżem i autorytetem, słusznie jawi się waszym rodakom 

jako instytucja, która kierować będzie ich przyszłością, jako demo-

kratyczna wspólnota państw, dążących do coraz ściślejszej integracji 

gospodarki, harmonizacji wielu dziedzin prawodawstwa, ofiarowania 

swoim obywatelom większego zakresu wolności w perspektywie wza-

jemnej współpracy i kulturowego ubogacania.

Nasze dzisiejsze spotkanie odbywa się w szczególnym momencie 

historii tego kontynentu, gdy, przebywszy długą i trudną drogę, sto-

imy u progu nowego, decydującego etapu, który, po wejściu w życie 

Jednolitego Aktu Europejskiego, przyspieszy proces integracji, z taką 

cierpliwością prowadzony przez ostatnie dziesięciolecia.

Od zakończenia II wojny światowej Stolica Apostolska nieustannie 

popiera rozwój Europy. Bez wątpienia, misją Kościoła jest głoszenie 

wszystkim ludziom zbawienia w Jezusie Chrystusie, niezależnie od ist-

niejących uwarunkowań historycznych, ponieważ do tego zadania nie 

ma nigdy żadnych warunków wstępnych. Dlatego więc, nie wychodząc 

poza zakres właściwych sobie kompetencji, Kościół uważa za swój obo-

wiązek oświecanie i wspieranie inicjatyw podejmowanych przez ludzi, 

zgodnych z wartościami i zasadami bliskimi Kościołowi, wypatrując 

znaków czasów, które nakazują głosić w zmiennych realiach życia nie-

przemijające wskazania Ewangelii.

Jak Kościół mógłby nie interesować się rozwojem Europy, on, który 

od stuleci zakorzeniony jest w narodach, które go tworzą i które on 

przywiódł do chrzcielnic, narodach, dla których wiara chrześcijańska 

jest i na zawsze pozostaje jednym z elementów ich tożsamości kul-

turowej.

Dzisiejsza Europa z pewnością może uznać za znak czasów ten stan 

pokoju i współpracy, trwale zbudowanej między jej narodami, które 

Address 
to the European Parliament

Strasbourg, 10th October 1988

First of all, permit me to say how much I appreciate the words of wel-

come and consideration which you have been good enough to express 

in my regard. I wish to thank you most warmly, Mr President, for having 

personally renewed the invitation first extended in 1980 to come and 

address this prestigious Assembly. The hope which I expressed more 

than three years ago before the representatives of the European insti-

tutions is now being realized. I am very conscious of the importance of 

my present meeting with the representatives of the 12 countries which 

make up the European Community, that is to say, representatives of 

some 330 million citizens who have entrusted to you the mandate of 

directing their common destinies. 

Now that your Assembly, which has been the centre of European 

integration since the beginning of the European Coal and Steel Commu-

nity and the signing of the Treaty of Rome, is elected by direct universal 

suffrage and consequently enjoys increased prestige and authority, it 

rightly appears to your compatriots as the institution that will guide 

their future as a democratic community of countries desirous of inte-

grating their economy more closely, of harmonizing their legislation on a 

number of points and of offering all their citizens greater freedom in the 

perspective of mutual Cooperation and cultural enrichment. 

Our encounter takes place at a special moment in the history of this 

continent when, after a long journey not without difficulties, we stand 

at the beginning of new and decisive stages which with the coming into 

force of the Single European Act will hasten the process of integration 

which has been patiently conducted during recent decades. 

Since the end of the Second World War, the Holy See has not ceased 

to encourage the construction of Europe. Indeed, the Church has as 

its mission to make known to all men their salvation in Jesus Christ, 

whatever be the conditions of their present history, for there is nev-

er any preliminary to this task. Therefore, without going beyond the 

competence that is hers, she considers it her duty to enlighten and 

to accompany the initiatives developed by the peoples and which are 

in conformity with the values and the principles which it is her duty 

to proclaim, attentive to the signs of the times which require that it 

express in the changing realities of existence the permanent demands 

of the Gospel. 

How could the Church be indifferent to the construction of Europe, 

she who has been implanted for centuries in the peoples who compose 

her and whom she brought to the baptismal fonts, peoples for whom 

the Christian faith is and remains one of the elements of their cultural 

identity? 

The Europe of today may certainly welcome as a sign of the times 

the state of peace and cooperation solidly established among her 
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przez stulecia wyczerpywały swe siły we wzajemnych wojnach i pró-

bach narzucania sobie wzajemnie hegemonii.

Kolejnym znakiem czasów jest też większa wrażliwość na prawa 

człowieka i wartość demokracji, czego wasze Zgromadzenie jest uoso-

bieniem i czego stara się być gwarantem. Co więcej, przywiązanie do 

tych wartości powinno być zawsze potwierdzane, tak aby prawa i god-

ność osoby ludzkiej, we wszystkich okolicznościach, stanowiły wartość 

nadrzędną.

Wierzymy, że znakiem czasów jest fakt, iż ta część Europy, która 

tak wiele uczyniła dotąd w zakresie współpracy gospodarczej, teraz 

z coraz większą intensywnością zaczyna szukać własnej duszy, a także 

natchnienia, które mogłoby jej zapewnić duchową spójność. Wydaje mi 

się, że w tym miejscu, reprezentowana przez was Europa stoi na progu 

nowego etapu dojrzewania, zarówno sama w sobie, jak i w jej relacjach 

z resztą świata.

Wspólny rynek, który stanie się faktem już pod koniec 1992 roku, 

przyspieszy proces integracji europejskiej. Wspólna struktura politycz-

na – wyraz wolnej woli obywateli, daleki od zagrażania tożsamości na-

rodowej poszczególnych państw członkowskich, będzie lepiej predesty-

nowana do tego, by bardziej sprawiedliwie zabezpieczać równość praw 

wszystkich regionów, szczególnie w dziedzinie kultury. Te zjednoczone 

narody europejskie nigdy nie zaakceptują dominacji jednego narodu lub 

jednej kultury nad innymi, ale popierać będą równe prawo dla wszyst-

kich do ubogacania innych poprzez swoją odmienność.

Wszystkie dawne imperia, które próbowały narzucić swoją domina-

cję siłą lub poprzez asymilację, upadły. Wasza Europa będzie wolnym 

stowarzyszeniem wszystkich narodów, czerpiącym wiele bogactw ze 

swej różnorodności.

Inne narody z pewnością będą się mogły w przyszłości przyłączyć 

do tych, reprezentowanych tutaj dzisiaj. Moim marzeniem, jako najwyż-

szego Pasterza Kościoła powszechnego, a zarazem tego, który pochodzi 

ze Wschodniej Europy i dobrze zna aspiracje ludów słowiańskich – tego 

„drugiego płuca” naszej jednej europejskiej ojczyzny; więc moim marze-

niem jest to, by Europa, suwerenna i wyposażona w wolne instytucje, 

poszerzyła się pewnego dnia aż do granic, jakie wyznacza jej geografia, 

a nawet bardziej jeszcze – historia. Jakże miałbym tego nie pragnąć, 

skoro inspirowana wiarą chrześcijańską kultura tak głęboko naznaczyła 

historię wszystkich ludów naszego wyjątkowego kontynentu – ludów 

greckich i łacińskich, germańskich i słowiańskich, na przekór wszystkim 

zmiennym kolejom losu i ponad systemami społecznymi i ideologiami?

Na przestrzeni dziejów wszystkie narody europejskie wyróżniły się 

otwarciem na świat i ożywionymi kontaktami z ludami innych kontynen-

tów. Nikt dziś nie jest w stanie sobie wyobrazić sobie że zjednoczona 

Europa mogłaby się zamknąć w swoim egoizmie. Mówiąc jednym głosem 

i jednocząc swoje siły, Europa będzie w stanie – nawet bardziej jeszcze 

niż w przeszłości – poświęcić swe środki i energię na pomoc krajom 

Trzeciego Świata, szczególnie tym tradycyjnie już z nią związanym. 

Konwencja z Lomé, która zainicjowała i nadała ramy instytucjonalne 

współpracy między Członkami waszego Zgromadzenia i przedstawicie-

lami 66 krajów Afryki, Karaibów i obszaru Oceanu Spokojnego, jest pod 

wieloma względami wzorcowa.

Member States, which for centuries have exhausted their strength 

by waging war against one another and by trying to obtain hegemony 

over others. 

Another sign of the times is the greater sensitivity to human rights 

and to the value of democracy, of which your Assembly is the expres-

sion and would also be the guarantor. This attachment is, moreover, 

always to be confirmed so that respect for the rights and the dignity of 

the human person may prevail in all circumstances. 

Another sign of the times, we believe, is the fact that this part of 

Europe, which up until now has invested so much in the domain of its 

economic cooperation, is more and more intensely in search of her soul, 

and of an inspiration capable of securing her spiritual cohesion. On this 

point, it seems to me, the Europe you are representing here stands at 

the threshold of a new stage in her growth, as much for herself as in 

her relation with the rest of the world. 

The single market, which will come into force at the end of 1992, 

will hasten the process of European integration. A common political 

structure, emanation of the free will of the European citizens, far from 

endangering the identity of the peoples of the Community, will be better 

suited to guarantee more fairly the rights, particularly cultural, of all its 

regions. These united European peoples will never accept the domina-

tion of one nation or one culture over others, but will support the equal 

right for all to enrich others by their difference.

The empires of the past, which tried to establish their supremacy 

through coercion and a policy of assimilation, have all failed. Your Eu-

rope will be that of the free association of all her peoples and of the 

pooling of the multiple riches of her diversity. 

Other nations may certainly join those which are represented here 

today. My wish as supreme Pastor of the universal Church, and one 

who is from Eastern Europe and who knows the aspirations of the Slav 

peoples, that other “lung” of our same European homeland, my wish is 

that Europe, with sovereign power, equipping herself with free institu-

tions, may one day enlarge the dimensions given to her by geography 

and even more by history. How could I not wish this, since the culture 

inspired by Christian faith has deeply marked the history of all the 

peoples of our unique Europe, Greek and Latin, Germanic and Slavonic, 

in spite of all the vicissitudes and beyond the social systems and the 

ideologies? 

The European nations have all distinguished themselves in their 

history by their openness to the world and the vital exchanges they 

have established with the peoples of other continents. No one can im-

agine that a united Europe might shut herself up in her egoism. Speaking 

with one voice, uniting her forces, she will be able – even more than in 

the past – to devote new resources and energies to the great task of 

development of the countries in the Third World, especially those with 

whom it already maintains traditional links, The Lomé Convention which 

initiated an institutionalised cooperation between the Members of your 

Assembly and the representatives of 66 African, Caribbean and Pacific 

countries, is in many respects a model. 

European cooperation will be all the more profitable for being pur-

sued with no thought of domination, with the intention of helping poor 

countries take in hand their own destiny. 
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Współpraca europejska będzie bardziej owocna wówczas, gdy nie 

będzie prowadzona z myślą o dominacji, lecz z intencją pomagania kra-

jom ubogim w kształtowaniu ich własnej przyszłości.

Panie Przewodniczący, orędzie Kościoła, dotyczące Boga i ostatecz-

nego losu człowieka, wywarło ogromny wpływ na kulturę europejską. 

Czyż bowiem można wyobrazić sobie Europę bez tego transcendent-

nego wymiaru?

Od czasu, gdy w epoce nowożytnej rozwinęły się w Europie prądy 

myślowe, stopniowo wykluczające Boga z pojęć o człowieku i świe-

cie, dwie przeciwstawne sobie wizje podsycają ciągłe napięcie między 

punktem widzenia wierzących i zwolenników agnostycznego, a czasem 

wręcz ateistycznego humanizmu.

Pierwsi uważają, że posłuszeństwo Bogu jest źródłem prawdziwej 

wolności, która nigdy nie jest ani arbitralna ani bezcelowa, wolności do 

prawdy i dobra – tych dwu wartości, których całkowite przyswojenie 

leży poza granicami ludzkich możliwości. Na płaszczyźnie etycznej to 

fundamentalne podejście wyraża się poprzez przyjęcie zasad i norm po-

stępowania dyktowanych przez rozum lub wypływających z autorytetu 

Słowa Bożego, których człowiek, sam czy w grupie, nie może dowolnie 

zmieniać czy usuwać stosownie do panującej mody czy pod wpływem 

zmiennych interesów.

Druga postawa, odrzuciwszy całkowitą zależność stworzenia od 

Boga lub od transcendentnego porządku prawdy i dobra, uważa czło-

wieka samego w sobie za początek i koniec wszystkich rzeczy, nato-

miast społeczeństwo – z jego prawami, normami i osiągnięciami – za 

wyłączne dzieło tego człowieka. Etyka tym samym nie ma żadnego 

innego fundamentu, poza jedynie umową społeczną, a wolność jed-

nostki żadnych hamulców, poza tymi, które społeczeństwo uważa za 

konieczne nałożyć, by chronić wolność innych.

Niektórzy ciągle uważają, że swobody obywatelskie i polityczne, 

wywalczone kiedyś w wyniku obalenia starego porządku opartego na 

wierze religijnej, nieodłącznie wiążą się z marginalizacją albo nawet 

zwalczaniem religii, która postrzegana jest jako system alienacji. Z dru-

giej natomiast strony, dla części wierzących życie w zgodności z wiarą 

jest możliwe jedynie wówczas, gdy zostanie przywrócony stary porzą-

dek, często zresztą idealizowany.

Te dwie antagonistyczne postawy nie oferują, niestety, żadnego 

rozwiązania zgodnego z chrześcijańskim przesłaniem i duchem Europy.

Tam bowiem, gdzie królują swobody obywatelskie i gwarantowana 

jest wolność religijna, wiara może jedynie zyskać na żywotności podej-

mując wyzwania rzucane przez niewiarę, ateizm zaś może rozpoznać 

swe ograniczenia jedynie w konfrontacji z wiarą.

W obliczu takiej rozbieżności stanowisk, najważniejszą funkcją pra-

wa jest zapewnienie wszystkim obywatelom w równym stopniu prawa 

do życia w zgodzie z własnym sumieniem, a także zachowanie norm 

naturalnego, moralnego ładu, uznanych przez rozum.

W tym momencie naszych rozważań ważne wydaje się, by przypo-

mnieć, że to właśnie z chrześcijaństwa współczesna Europa zaczerp-

nęła zasadę – często traconą z oczu w ciągu stuleci rozwoju chrześci-

jaństwa – która najdogłębniej kieruje jej życiem politycznym: mam tu na 

myśli zasadę, sformułowaną po raz pierwszy przez samego Chrystusa, 

mówiącą o rozdziale między tym, „co należy się cesarzowi” od tego, „co 

Mr President, the Church’s message, concerning God and the ulti-

mate destiny of man are questions which have had the highest impact 

on European culture. In truth, how could we conceive of Europe without 

this transcendent dimension? 

Since the time when there developed on European soil, in modern 

times, trends of thought which have little by little removed God from a 

comprehension of man and the universe, two opposite visions nourish a 

constant tension between the point of view of believers and those who 

uphold an agnostic and sometimes even “atheist” humanism. 

The former consider that obedience to God is the source of true 

freedom, which is never arbitrary or aimless, but a freedom for truth 

and good, these two being ever beyond the capacity of men to possess 

completely. On the ethical level, this fundamental attitude is expressed 

by the acceptance of principles and norms of behaviour that appeal 

to reason or derive from the authority of the Word of God, of which 

individually or collectively man cannot dispose as he wills, according 

to fashion or changing interests. 

The second attitude is that which, having abolished all subordi-

nation of the creature to God, or to a transcendent order of truth and 

good, considers man himself as the principle and end of all things, and 

society – with its laws, its norms and its accomplishments – as his 

own sovereign work. Ethics thus has no other foundation than social 

consensus and individual liberty, no other brake than that which so-

ciety deems necessary to impose upon it in order to safeguard that 

of others. 

With some, civil and political liberty – formerly won through an over-

turning of the old order founded on religious faith – is still considered 

as going hand in hand with the marginalisation, and even more, the 

suppression of religion, in which they have a tendency to see a system 

of alienation. For some believers, conversely, a life in conformity with 

faith would only be possible if there is a return to the old order, often 

idealized. 

These two antagonistic attitudes offer no solution compatible with 

the Christian message and the European genius. 

For, when civil liberty reigns and freedom of religion is fully guar-

anteed, faith can but gain in vigour by taking up the challenge set by 

unbelief, and atheism can but measure its limitations when faced with 

the challenge set by faith. 

In face of this divergence of viewpoints, the highest function of the 

law is to guarantee equally to all citizens the right to live in conformity 

with their conscience and not to breach the norms of the natural moral 

order admitted by reason. 

From this point of view, it seems important to recall that it is in the 

soil of Christianity that modern Europe drew the principle – often lost 

from view during the centuries of Christendom – which most fundamen-

tally governs its public life: I mean the principle, proclaimed for the first 

time by Christ, of the distinction between “what is Caesar’s” and “what 

is God’s” (cf. Mt 22:24). This essential distinction between the sphere 

of the organisation of the external framework of the earthly city and 

that of the autonomy of persons is understood when considering the 

respective natures of the political community to which necessarily all 
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należy się Bogu” (por. Mt 22,24). To podstawowe rozróżnienie, między 

podlegającym organizacji obszarem zewnętrznym życia ziemskiej spo-

łeczności a obszarem autonomii człowieka, może być zrozumiane dopie-

ro wówczas, jeśli rozważymy odmienne natury wspólnoty politycznej, 

do której wszyscy obywatele z konieczności przynależą, i wspólnoty 

religijnej, do której wierzący należą w sposób wolny.

Po Chrystusie nie jest już możliwe ubóstwianie społeczeństwa, 

jako istniejącego bytu zbiorowego, który wchłania jednostkę wraz z jej 

podstawowym przeznaczeniem. Społeczeństwo, państwo, władza po-

lityczna przynależą do zmiennych i ciągle udoskonalanych struktur 

tego świata. Tu, na ziemi, żaden program społeczny nigdy nie będzie 

w stanie ustanowić Królestwa Bożego, to znaczy stanu eschatologicznej 

doskonałości. Polityczny mesjanizm bardzo często prowadzi do najgor-

szych form tyranii. Struktury, jakie społeczeństwa nakładają na siebie, 

nigdy nie mają wartości najwyższej ani też nie mogą zapewnić sobie 

tych wszystkich dóbr, których człowiek pragnie. W szczególności nie 

mogą one zastąpić ludzkiego sumienia ani zaspokoić ludzkiej potrzeby 

dążenia do prawdy i absolutu.

Życie publiczne, właściwy porządek państwa, zależą od cnoty oby-

wateli, która każe im rezygnować ze swoich indywidualnych interesów 

na rzecz dobra wspólnego, poświęcić się i uznawać za prawo jedynie 

to, co jest obiektywnie dobre i sprawiedliwe. Już starożytni odkryli, że 

nie może istnieć żadna demokracja bez podporządkowania wszystkich 

prawu i nie może istnieć żadne prawo, które nie jest oparte na transcen-

dentnej normie prawdy i sprawiedliwości.

W gestii wspólnoty religijnej, a nie państwa, pozostaje zajmowanie 

się tym, „co należne Bogu”. Takie twierdzenie świadczy o stawianiu 

ludzkiej władzy zdrowej granicy, która jest wyznaczana przez sumie-

nie, przez „rzeczy ostateczne”, przez najwyższy sens istnienia, przez 

otwartość na absolut, wreszcie przez dążenie do nigdy nieosiągalnej 

doskonałości, które pobudza wysiłek i zmusza do dokonywania właści-

wych wyborów. Wszystkie prądy myślowe naszego Starego Kontynentu 

powinny rozważyć różne czarne scenariusze, do jakich może doprowa-

dzić wykluczenie Boga z życia publicznego, Boga, jako ostatecznego 

kryterium etyki i najwyższego gwaranta przeciwko wszystkim naduży-

ciom władzy człowieka w stosunku do człowieka.

Nasza europejska historia obfituje w przykłady częstego przekra-

czania, w obie strony, granicy między tym, „co należy się cesarzowi” 

i tym, „co należy się Bogu”. Średniowiecznemu chrześcijaństwu łaciń-

skiemu – by tylko o nim tu wspomnieć – które teoretycznie rozwinę-

ło, zapożyczając z wielkiej tradycji Arystotelesa, naturalną koncepcję 

państwa, nie zawsze udawało się uciec od „integrystycznej” pokusy 

wyłączenia ze współczesnych środowisk tych wszystkich, którzy nie 

wyznawali prawdziwej wiary. Integryzm religijny, nie rozróżniający 

między sferą wiary a sferą życia świeckiego, do dzisiaj praktykowany 

w różnych zakątkach świata, wydaje się być niekompatybilny z właści-

wym Europie duchem, ukształtowanym przez orędzie chrześcijańskie.

Jednak w naszych czasach największe zagrożenia pochodzą ze 

strony ideologii absolutyzujących społeczeństwo jako takie lub jego 

dominującą grupę, nie zwracając uwagi na osobę ludzką i jej wolność. 

Zawsze, kiedy człowiek przestaje opowiadać się po stronie doskona-

the citizens belong, and the religious community to which the believers 

freely adhere.

After Christ, it is no longer possible to idolize society as a collec-

tive being that devours the human person and his irreducible destiny. 

Society, the State, political power belong to the changing and always 

perfectible structure of this world. No project of society will ever be 

able to establish the Kingdom of God, that is to say, the eschatological 

perfection on this earth. Political messianisms lead most often to the 

worst tyrannies. The structures societies set up for themselves never 

have a definitive value; neither can they procure by themselves all the 

goods to which man aspires. In particular, they cannot take the place 

of the conscience of man nor of his quest for truth and the absolute. 

Public life, the good order of the State, depend on the virtue of the 

citizens, which invites them to subordinate individual interest to the 

common good, to give oneself to or to recognize as law only that which 

is objectively good and just. The ancients already had discovered that 

there is no democracy without the subjection of everyone to the law, 

and no law that is not founded on a transcendent norm of the true and 

the just. 

To say that the management of “what is God’s” belongs to the re-

ligious community and not to the State, means setting a salutary limit 

to the power of men, and this limit is of the domain of the conscience, 

of the “last things”, of the ultimate meaning of existence, of openness 

to the absolute, of the tension towards a perfection never reached, 

which stimulates efforts and inspires correct choices. All the families of 

thought of our old continent should consider to what dark perspectives 

could lead the exclusion of God from public life, of God as the ultimate 

judge of ethics and supreme guarantor against all abuses of power by 

man over man. 

Our European history abundantly shows how often the frontier be-

tween “what is Caesar’s” and “what is God’s” has been crossed in both 

directions. Latin Christianity of the Middle Ages – to mention only this 

– which none the less had developed theoretically by borrowing from 

the great tradition of Aristotle, the natural conception of the State, has 

not always escaped from the “integrist” temptation to exclude from the 

temporal community those who did not profess the true faith. Religious 

integrism, with no distinction between the sphere of faith and that of 

civil life, still practised today elsewhere, seems incompatible with Eu-

rope’s own genius as it has been moulded by the Christian message. 

But in our time, the greatest threats have come from elsewhere, 

when ideologies regarded society itself or a dominant group, abso-

lute with value in themselves regardless of the human person and his 

liberty. Wherever man no longer takes his stand on a grandeur which 

transcends him, he risks surrendering himself to arbitrary power and 

pseudo-absolutes that destroy him. 

Today, other continents are experiencing a measure of symbiosis 

between Christian faith and culture, which is full of promise. But for 

nearly 2000 years already, Europe has offered a very significant exam-

ple of the cultural fruitfulness of Christianity which, by its nature, cannot 

be relegated to the private sphere. In fact, Christianity has a vocation 

of public profession and active presence in all areas of life. Therefore, it 

is my duty to vigorously  stress that if the religious and Christian sub-
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łości wobec siebie transcendentnej, musi liczyć się z ryzykiem podpo-

rządkowania arbitralnej władzy i pseudo-absolutom, które go zniszczą.

Inne kontynenty doświadczają dzisiaj pewnej symbiozy między 

wiarą chrześcijańską a kulturą, co jest bardzo obiecującym znakiem. 

Ale to Europa, już od blisko 2000 lat, stanowi bardzo znaczący przykład 

kulturowej płodności chrześcijaństwa, które ze względu na swą naturę 

nie może zostać zepchnięte do sfery prywatnej. Powołaniem chrześci-

jaństwa jest bowiem publiczne wyznawanie wiary i aktywna obecność 

we wszystkich dziedzinach życia. Moim obowiązkiem jest więc głośne 

mówienie o tym, że jeśli kiedykolwiek zostanie podważona rola religij-

nego i chrześcijańskiego fundamentu tego kontynentu we wpływie na 

etykę i społeczną skuteczność, wówczas nie tylko zostanie zaprzeczone 

całe europejskie dziedzictwo przeszłości, ale także przyszłość godna 

Europejczyków. Mówiąc to, mam na myśli wszystkich Europejczyków – 

wierzących i niewierzących.

Kończąc już, chciałbym jeszcze wspomnieć o trzech obszarach, 

w których zjednoczona Europa jutra, otwarta na państwa wschodniej 

części kontynentu i wielkoduszna w stosunku do krajów drugiej półkuli, 

na nowo przyjęłaby rolę przewodniej latarni światowej cywilizacji.

Po pierwsze należy pogodzić człowieka ze stworzeniem, dbając 

o zachowanie integralności natury, jej fauny i flory, powietrza i wody, 

jej subtelnej równowagi, ograniczonych bogactw naturalnych, jej piękna 

głoszącego chwałę Stwórcy.

Po drugie należy pojednać człowieka z jego bliźnim, poprzez wza-

jemną akceptację, jako Europejczycy wywodzący się z odrębnych tra-

dycji kulturalnych i odrębnych prądów myślowych, poprzez gościnność 

względem obcych i uchodźców, poprzez otwarcie na duchowe bogactwa 

ludów innych części świata.

I na koniec należy pojednać człowieka z samym sobą: tak, trzeba 

pracować nad odbudowaniem integralnej i pełnej wizji człowieka i świa-

ta, z dala od kultur pełnych podejrzeń i dehumanizacji, wizji, w której 

nauka, technika i sztuka nie wykluczają, ale przyjmują wiarę w Boga.

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie, odpowiadając na Wasze 

zaproszenie do przybycia i wystąpienia przed tym szacownym Zgroma-

dzeniem, miałem przed oczyma miliony europejskich kobiet i mężczyzn 

przez Was reprezentowanych. To Wam powierzyli oni wspaniałe zadanie 

ochrony i rozwijania ludzkich wartości – tych kulturowych i duchowych 

– które są zgodne z dziedzictwem Europy i które stanowić będą najlep-

szą gwarancję jej tożsamości, wolności oraz jej rozwoju. Proszę Boga, 

by inspirował i umacniał Was w tym wielkim dziele.

stratum of this continent should some day be marginalized in its role of 

inspiring ethics and in its social efficiency, it is not only all the heritage 

of the European past that would be denied but also a future worthy of 

European man – I mean every European man, believer or unbeliever – 

which would be seriously compromised. 

In conclusion, I would like to mention three areas in which I think 

the integrated Europe of tomorrow, opened towards the East of the 

continent and generous towards the other hemisphere, should resume 

her role as a beacon in world civilisation. 

First of all, to reconcile man with creation, by seeking to preserve 

the integrity of nature, of its animal and plant life, its air and its water, 

its subtle balances, its limited resources, its beauty that extols the 

glory of the Creator. 

Second to reconcile man with his fellow man, by accepting one an-

other as Europeans of diverse cultural traditions or families of thought, 

by being welcoming to the foreigner and to the refugee, by opening up 

to the spiritual riches of peoples of other continents.  

Finally, to reconcile man with himself: yes, to work to reconstitute 

an integrated and complete vision of man and the world, away from 

cultures of suspicion and dehumanisation, a vision in which science, 

technical know-how and art do not exclude, but invite faith in God.

Mr President, ladies and gentlemen, in responding to your invitation 

to address your illustrious Assembly, I had in mind the millions of Euro-

pean men and women you represent, It is to you they have entrusted the 

great task of maintaining and developing the human values – cultural 

and spiritual – which correspond to the heritage of Europe and which will 

be the best safeguard of her identity, of her liberty and of her progress. 

I pray God will inspire and strengthen you in this great design.

Jan Paweł II o Europie
John Paul II about Europe
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The first meeting devoted to the debate about Poland, the Church and Europe 
took place in autumn 2001 in Krakow and it was hosted by the Pontifical 
Academy of Theology (presently the Pontifical University of John Paul 
II). It was a critical period for Western civilization in general. Our meeting 
took place only two days after the unexpected attacks on the World Trade 
Centre – the biggest terrorist attacks in the history of humanity. It was only 
then when we realized the need for dialogue; our discussions focused on 
the issue of the cultural identity of all Europeans. This issue became even 
more significant in the light of such disastrous events.

The debate raised such important matters as the historical and political 
background of the Central and Eastern European states, relations between 
the Catholic Church and European institutions, and the system of values that 
indicated the integration and future perspectives of the European Union.

The debate was primarily addressed to the clergy, but it was soon joined 
by the media, academics and well-known politicians.

In 2001 we realized that this undertaking should be continued. In this way 
our supposedly one-off conference grew into an annual cycle of meetings 
held each autumn in Krakow – one of the most beautiful places in our country.

The consciousness of the European identity

Idea spotkań poświęconych debacie o Polsce, Kościele i Europie, których 
gospodarzem miał stać się Kraków wraz z kościelnymi środowiskami związa-
nymi z Papieską Akademią Teologiczną (obecnie Uniwersytet Papieski Jana 
Pawła II w Krakowie), znalazła swoje urzeczywistnienie jesienią 2001 r. Był to 
krytyczny rok dla zachodniej cywilizacji. Nasze spotkanie odbyło się dwa dni 
po niespodziewanym ataku na WTC – największym terrorystycznym akcie 
w historii i pokazało jak bardzo potrzebny jest dialog, a tematyka dyskusji 
skupiona wokół problemu tożsamości kulturowej Europejczyków nabrała 
w tych dramatycznych chwilach głębszego znaczenia.

Dyskutowano m.in. o specyfice historycznej i politycznej narodów Europy 
Środkowo-Wschodniej, relacjach między Kościołem katolickim a instytucjami 
europejskimi, systemie wartości, będącym motorem integracji, a także 
perspektywach Unii Europejskiej.

Adresowana początkowo głównie do duchownych debata szybko 
przekształciła się w forum dialogu między różnymi środowiskami. Wymianą 
poglądów zainteresowani byli nie tylko księża, ale także naukowcy, politycy 
i dziennikarze.

Jesienią 2001 r. wiedzieliśmy, że podjęty przez nas dialog powinien być 
kontynuowany, a ta jednorazowa debata przerodziła się w cykl dorocznych, 
jesiennych spotkań organizowanych w jednym z najpiękniejszych miast Polski.

Świadomość tożsamości europejskiej
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During the 2002 meeting, stormy discussions revolved around the ques-
tion: “Is European heritage strong enough to inspire development?” The 
reflections on the question formulated by Horst Langes – the President 
of the Robert Schuman Foundation – echoed in the presentations of other 
eminent lecturers such as: Archbishop Jean-Louis Tauran (the Secretary 
of State for the Holy See’s Relation with States). Professor Hanna Gronkie-
wicz-Waltz, the Reverend Professor Remigiusz Sobański, Professor Rocco 
Buttiglione (the Ministry for the European Affairs in the Italian government), 
Franz Fischler (EU Commissioner for Agriculture, Rural Development and 
Fisheries) and the Reverend Professor Andrzej Szostek from the Catholic 
University of Lublin.

The second most discussed matter concerned Poland’s integration with 
the EU. At that time our country was on the eve of the negotiation outcomes 
and the EU referendum. Those and similar problems were thoroughly dis-
cussed by MEPS and also by members of the Polish government who took 
part in the conference. This part of the debate attracted the attention of both 
supporters and opponents of EU integration.

Modernization and Faith

Podczas tego spotkania najgorętsze dyskusje toczyły się wokół pytania: 
Czy dziedzictwo europejskie ma siłę, która jest w stanie inspirować rozwój? 
Pytanie to, sformułowane przez Horsta Langesa – prezydenta Fundacji im. 
Roberta Schumana – stanowiło kontekst wystąpień znakomitych przed-
stawicieli różnych dyscyplin: abp. Jeana-Louisa Taurana (sekretarza stanu 
Stolicy Apostolskiej do spraw kontaktów z państwami), prof. Hanny Gron-
kiewicz-Waltz, ks. prof. Remigiusza Sobańskiego, prof. Rocco Buttiglionego 
(włoskiego ministra do spraw europejskich), Franza Fischlera (unijnego 
komisarza do spraw rolnictwa) czy ks. prof. Andrzeja Szostka z KUL.

Drugim torem krakowskiej debaty była niezwykle aktualna wówczas 
problematyka naszej integracji z UE. Byliśmy wszak wtedy w przededniu 
brzemiennych 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 spolaryzowane stanowiska jednych i drugich. Było 
gorąco, ale w granicach dobrego smaku.

Modernizacja i wiara
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The question seems provocative; however, it was asked very seriously. 
Despite the pressure that accompanied the upcoming referendum, we had 
no intention to dedicate our September meeting to the dispute on voting 
for or against Poland joining the European Union. From the very beginning, 
we meant to avoid narrowing down all the disputes to current political 
matters only. 

Europe is not a homogeneous civilization but a mixture of regional and 
national cultures, it makes it unique and distinguishes Europe from other 
civilizations. We tried to bear this in mind while choosing the themes for 
discussions. Apart from concentrating on EU matters, the discussions con-
sidered the collapse of communism, a system which had left such a deep 
mark on Europe, pitting the East and the West against each other. 

The opening speech was given by Aleksander Kwaśniewski, the President 
of the Republic of Poland, who deeply appreciated the role of the Polish 
Catholic Church in supporting the integration process. Without any doubt 
the most memorable session of our autumn meeting in Krakow was the 
discussion “Yesterday, today and tomorrow in Europe” between Helmut 
Kohl and Władysław Bartoszewski – two very distinguished politicians and 
experienced contributors to Polish–German reconciliation. 

One or two Europes?

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 początku założyliśmy bowiem, że 
nie ograniczymy się do bieżącej dyskusji politycznej.

Spotkaniu przyświecało założenie, że nie ma jednorodnych formacji 
cywilizacyjnych. Europa nie jest 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 cywiliza-
cyjnych. Nie mogliśmy pominąć spraw związanych z Unią Europejską oraz 
rozpadem komunizmu, który wpisał się w najnowszą historię Europy jako 
siła przeciwstawiająca Wschód Zachodowi.

Konferencję otworzył prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, który wyra-
ził uznanie dla Kościoła w Polsce za wspieranie przemian i procesu integracji. 
W pamięci uczestników pozostał też niezwykły dialog między Helmutem 
Kohlem i Władysławem Bartoszewskim, który obaj zatytułowali: Wczoraj, 
dziś i jutro Europy. Ci doświadczeni życiem politycy, bardzo zasłużeni dla 
pojednania polsko-niemieckiego, pokazali, jak wychodząc ze – zdawałoby 
się – beznadziejnych sytuacji, doprowadzić do dalekosiężnych rozwiązań 
oraz osiągać kompromis.

Jedna czy dwie Europy?
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It seemed that the President of the European Convention, the authors of the 
Charter of Fundamental Rights and the Constitutional Treaty of the European 
Union had not paid enough attention to the Christian tradition of Europe as an 
essential source of European identity. What would our future be like then? 
What foundations would the future be based on? 

Possible future scenarios, perspectives and threats were discussed by 
well-known experts such as: Mieczysław Bieniek, Bishop Franjo Komarica, 
Adam Michnik and Rocco Buttiglione, whereas Jan Rokita, Danuta Huebner, 
Ireneusz Jabłoński and Henryka Bochniarz debated Europe’s chances for 
improving its economic position. The other panel discussions were devoted 
to the future in the contexts of health, demography and ecology, as well as to 
the prospects for family and religion in an increasingly hostile environment. 

The conference was introduced by Cardinal Walter Kasper – the President 
of the Pontifical Council for Promoting Christian Unity, who in his speech 
“Europe at the Crossroads” pointed out that much wisdom will be needed 
in planning the strategy to prepare us for a safe and secure future, and how 
easy it is to go beyond one’s competence, trying to engineer the future, 
especially while rejecting time-tested moral principles.

The scenarios of future

Liderzy Konwentu Unii Europejskiej, autorzy Karty Podstawowych Praw UE 
oraz projektu traktatu konstytucyjnego dla nowej, poszerzonej Unii zdają się 
nie dostrzegać tradycji chrześcijańskiej jako istotnego źródła identyfikacji 
Europy. Jak będzie wobec tego wyglądała przyszłość? Na jakich fundamen-
tach przyjdzie ją oprzeć?

Prawdopodobne scenariusze przyszłości, perspektywy i zagrożenia 
dla Europy omówili w Krakowie eksperci reprezentujący odległe dziedziny, 
lecz – ku zaskoczeniu – ich konkluzje były podobne. Do debaty o przyszłym 
kształcie bezpieczeństwa na kontynencie stanęli: gen. Mieczysław Bieniek, 
bp Franjo Komarica, Adam Michnik i Rocco Buttiglione. Na temat szans 
na poprawę gospodarczej pozycji Europy spierali się: Jan Rokita, Danuta 
Hübner, Ireneusz Jabłoński oraz Henryka Bochniarz. Podczas konferencji 
dyskutowano o przyszłości w kontekście zdrowotnym, demograficznym 
i ekologicznym oraz o przyszłości rodziny i religii w coraz bardziej nieprzy-
jaznym im otoczeniu.

W dwudniową debatę wprowadził kard. Walter Kasper, przewodniczący 
Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan. W wystąpieniu: Europa na 
rozdrożu wskazał, jakiej przenikliwości trzeba, by projektować bezpieczną 
przyszłość i jak łatwo nadużyć kompetencji, nieostrożnie zajmując się 
inżynierią przyszłości i rugując sprawdzone od wieków zasady.

Scenariusze przyszłości
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Między religią a kulturą w Europie: Chrześcijaństwo – Islam – Laicyzm

Trzy wielkie formacje kulturowe i światopoglądowe stały się tematycznym 
trzonem dyskusji tej konferencji. Chrześcijaństwo, laicyzm oraz islam są 
obecnie najżywotniejszymi prądami kulturowymi i religijnymi w Europie, choć 
ich oddziaływanie nie jest rozłożone równomiernie. Ten fakt zdecydował, że 
dyskusja stała się wielopoziomowa, 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 turkologii, arabistyki i islamistyki. Inte-
resująco rozwinęła się także debata poświęcona Ukrainie; przedstawione 
na niej stanowiska pozwoliły bardziej zrozumieć problem relacji w Europie 
z punktów widzenia Kijowa, Berlina, Warszawy i Moskwy.

Wiele pytań stawianych podczas poszczególnych sesji dotyczyło sto-
sunków polsko-rosyjskich (w kontekście rurociągu bałtyckiego), tureckich 
paradoksów religijnych i systemowych, nadziei na utrwalenie zachodniego 
kursu Ukrainy oraz dalszych losów Traktatu Konstytucyjnego.

This time the discussions focused on the three most significant cultural 
and ideological systems present in contemporary Europe: Christianity, 
Islam and Secularism. 

During the four panel sessions the participants had the chance to listen 
to very interesting debates on Turkey, Islam and its place in Europe, the rela-
tions between Christian and secular values, and the reforms that were being 
carried out in Ukraine. The conference continued the by now established 
tradition of gathering a wide group of distinguished politicians, academics, 
representatives of all major religious denominations, atheists and journalists, 
including: Archbishop Giovanni Lajolo – the Holy See’s Secretary of State for 
Relations with States, Professor Danuta Huebner – the EU Commissioner 
for Regional Policy, Professor Hans Gert-Poettering – the Chairman of the 
EPP-ED group in the European Parliament, Dr Andrzej Ananicz – the former 
RP Ambassador to Turkey, Jacques Santer – the former President of the Eu-
ropean Commission, Professor Emilo Platti – an expert on Islam from Leuven 
University, Ibrahim Yagli – a representative of the Turkish Embassy in Warsaw. 

Many questions asked during the sessions concerned Polish-Russian 
relations (in the context of the Trans-Baltic pipeline and the loyalty of our 
EU partners) and hopes for strengthening the pro-Western drive of the 
Ukrainian reforms.

Between religion and culture in Europe: Christianity – islam – secularity
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In 2006, we gave some thought to political correctness, future conflicts 
and solidarity in Europe. We returned to the discussions on the direction 
of EU reforms. One session that proved to be extremely fruitful showed 
Europe as an internally diversified civilisation, and often even polarised. 
“The observation of the internal events of one civilisational formation is 
exciting. Modern events occur between civilisations to a smaller degree, and 
to a greater degree between the nations of one civilisation or even inside 
states.” So spoke the distinguished historian and diplomat Professor Stefan 
Meller, providing one of the most original theses of the Krakow debate. 

The conviction that Europe was, is and should be a continent rooted in 
Christianity is no longer dominant. This awareness accompanied us during 
all of the panel discussions. Jan Olbrycht, Naika Foroutan, Jaime Mayor 
Oreja, Jarosław Gowin, and Cardinal José da Cruz Policarpo drew attention 
to the fact, however, that such truth, not very comforting for believers, 
is better that wishful reflections on how valuable the achievement of 
Christian thought is in contemporary eyes. 

The meeting made us realise that the struggle for values continues in 
Europe. We are living in a “civilisation of clashes”, whose future must be 
born in pain.

European civilisation’s struggles

W 2006 r. zastanawialiśmy się nad poprawnością polityczną, przyszłymi 
konfliktami, a także nad problemem solidarność w Europie. Wróciliśmy do 
dyskusji o kierunkach reformy Unii Europejskiej. Twórcza okazała się też 
sesja, która ukazała Europę jako cywilizację wewnętrznie zróżnicowaną, 
a często nawet spolaryzowaną. „Obserwacja wewnętrznych 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.

Pogląd, że Europa była, jest i powinna pozostać kontynentem zako-
rzenionym w chrześcijaństwie, wcale nie należy dziś do dominujących. 
Ta świadomość towarzyszyła nam podczas wszystkich paneli dyskusyj-
nych. Jan Olbrycht, Naika Foroutan, Jaime Mayor Oreja, Jarosław Gowin, 
kard. José da Cruz Policarpo 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, że w Europie trwa walka o wartości. Żyjemy 
w cywilizacji zderzeń, której przyszłość musi wykluwać się w bólach.

Cywilizacyjne zmagania Europy
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“We are going to focus on the problem of elaborating a new modus vivendi 
for the European Union or, in other words, building a legal instrument worthy 
of the contemporary and future needs of the institution created by twenty 
seven partners,” – this is how Bishop Professor Tadeusz Pieronek, head of the 
organisational committee, defined the aim and assumptions of the seventh 
conference in the series “The Role of the Catholic Church in the Process of 
European Integration.” And the President of the Republic of Poland Professor 
Lech Kaczyński, while opening the meeting, added that in his opinion Europe 
should look for common values and strength “in Christianity or in axiology 
based on Christian values” and “in the attachment to the democratic system 
and (…) market economy.” 

The distinguished group of speakers was also graced with the presence 
of: the Secretary of State of the Holy See Cardinal Tarcisio Bertone, President 
of the European Parliament Professor Hans Gert-Poettering, the Archbishop 
of Dublin and Primate of Ireland Diarmuid Martin, the Orthodox Metropolitan 
of France Archbishop Emanuel, President of the Bundestag Norbert Lambert, 
the EU commissioner Professor Danuta Huebner, and the leader of the Belarus 
opposition Alexander Milinkevich.

From the Treaty of Rome to the Constitutional Treaty

„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 part-
nerów” – tak cel i założenia siódmej już konferencji z cyklu „Rola Kościoła 
katolickiego w procesie integracji europejskiej” określił bp prof. Tadeusz 
Pieronek, przewodniczący komitetu 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 przywiązaniu do 
ustroju demokratycznego i (…) gospodarki rynkowej”.

Szacowne grono prelegentów zaszczycili swą obecnością również: 
sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Tarcisio Bertone, przewodniczący 
Parlamentu Europejskiego prof. Hans Gert-Pöttering, arcybiskup Dublina i pry-
mas Irlandii Diarmuid Martin, prawosławny metropolita Francji abp Emanuel, 
przewodniczący Bundestagu dr Norbert Lambert, komisarz UE prof. Danuta 
Hübner, lider białoruskiej opozycji Aleksandr Milinkiewicz.

Od Traktatów Rzymskich do Traktatu Konstytucyjnego
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These two questions dominated this year’s conference. Guests from Georgia 
and Lebanon presented shocking accounts of the situation in their countries, 
marked with military aggression, bloodshed and humanitarian disasters. 

An important speech was made by HE Cardinal Angelo Sodano, who 
concluded: “the spectacular progress Europe has made recently is due to 
people of good will. In particular, we have seen the collapse of two totalitar-
ian systems – Nazi and Communist, which deformed the humanitarian and 
Christian character of our Europe. But today we are threatened by a no less 
dangerous phenomenon, which is relativism. What comes of this depends 
on us Europeans – on citizens, yet also on institutions and governments. 

We gave some thought to the Christian hopes and fears about the future. 
There is a lot of hope, mainly for the reconciliation and further integration 
between our countries, but also hope for the significant spiritual progress 
that keeps up with the material one, and finally hope for a Europe that is 
not solely occupied with itself, but is open and, in the hour of need, helpful 
to other continents”.

The discussion on the EU’s internal problems was accompanied by 
questions about the global responsibility of Europe, the role and appeal 
of the European system of values in confrontation with different cultures 
and civilizations.

What Europe for Christianity? What Christianity for Europe?

Oś debat stanowiły pytania sformułowane w tytule spotkania. Goście z Gruzji 
i Libanu przedstawili wstrząsające świadectwa sytuacji w ich krajach, do-
świadczonych niedawno agresją militarną, rozlewem krwi i klęską humanitarną.

Ważnym punktem był wykład kard. Angelo Sodano, który skonkludował: 
„dzięki wielu ludziom dobrej woli odnotowano ostatnio w Europie 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. Niemniej jednak dzisiaj 
czai się nowe niebezpieczeństwo, jeszcze bardziej podstępne, jakim jest 
niebezpieczeństwo relatywizmu. Uniknięcie tej pułapki zależeć będzie od 
Europejczyków, od obywateli, od instytucji i rządów.

Zastanawialiśmy się nad nadziejami i obawami chrześcijan w odnie-
sieniu 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 duchowy, dotrzymujący kroku postępowi materialnemu. Są 
to wreszcie nadzieje na Europę niepochylającą się już nad sobą samą, lecz 
otwartą, w godzinę potrzeby, na pomoc dla innych kontynentów”.

Dyskusji o naturze i problemach Unii towarzyszyły pytania o globalną 
odpowiedzialność Europy, rolę i atrakcyjność jej systemu wartości w kon-
frontacji z innymi kręgami kulturowymi.

Jakie chrześcijaństwo dla Europy? Jaka Europa dla chrześcijaństwa?
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This time, the politicians, academics, journalists and representatives 
of the Church gathered in Krakow to discuss the most serious problem of 
the previous year – the economic and political crisis in Europe. 

During the conference, both the speakers and other participants worked 
out several theses, such as:
– The political crisis in the EU is a fact and the longer the European member 

states struggle with the global economic crisis, the more serious it will 
become.

– The world crisis mostly resulted from the defective system of financial 
incentives, misguided financial regulations that created favourable con-
ditions for speculative bubbles instead of suppressing the bad financial 
policies that led to the crash in stock prices and other asset prices, 
the culture of greed that was spreading across the world.

– The recently signed treaties in the EU showed clearly that in its most 
important legal regulations the EU was withdrawing from Christianity as 
the foundation and pattern for Europe. 

– The crisis of culture also means the crisis of media, communications 
and language. It manifests itself in an excessive presence of the media 
in politics, in the infantilization and brutalization of culture and commu-
nication and also in making the public sphere conditional on the results 
of opinion polls.

The Christian responsibility in a face of crisis

Spotkanie poświęcono najbardziej palącej kwestii ostatniego roku: kryzysowi 
ekonomicznemu i politycznemu w Europie. Dyskusje koncentrowały się 
wokół pojęcia odpowiedzialności chrześcijańskiej za wspomniane zjawisko 
i wobec niego.

Problematyka debaty skupiała się w sposób szczególny wokół nastę-
pujących tez:
– Kryzys polityczny Unii Europejskiej jest faktem. Związane z nim zagrożenia 

okazują się tym poważniejsze, im dłużej państwa Unii muszą stawiać 
czoła ogólnoświatowemu kryzysowi gospodarczemu. W obecnej sytuacji 
najistotniejsze jest najpierw właściwe zdiagnozowanie jego przyczyn.

– 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, niewrażliwą na rosnące ceny aktywów oraz kulturę 
chciwości, która zdominowała wszystkie większe centra finansowe świata.

– Ostatnie traktaty unijne wskazują, że w sferze imponderabiliów dla stanowie-
nia prawa Unia rezygnuje z chrześcijaństwa jako drogowskazu dla Europy.

– Kryzys kultury to także kryzys mediów, komunikacji i języka. Jego przejawem 
jest mediatyzacja polityki, infantylizacja i brutalizacja kultury i komunikacji, 
uzależnienie sfery publicznej od sondaży oraz manipulacja medialna.

Chrześcijańska odpowiedzialność w obliczu kryzysów
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The tenth jubilee conference focused on discussions concerning the Christian 
input towards European unification and sought to answer the question of 
who can be considered a Christian in today’s world, how he or she should 
serve in contemporary society and what challenges face Christians active 
in public life.

The Polish president, Bronisław Komorowski, pointed out that Christi-
anity’s greatest input into integrated Europe is in the form of fundamental 
values. Christians must play the role of enthusiasts, advocates of values, 
but also of people who are not afraid to facilitate the process of European 
integration.

As Christians, we must support a social economy, be active in preserving 
the works of Creation and promote eco-friendly attitudes.

In modern Europe the new values of secularism and the new concept 
of secularism are essential. They allow as to ensure equal rights for all 
members of a pluralistic society, while guaranteeing their right to publicly 
express their deepest beliefs. The basic social good is simply the fact that 
we coexist; we live together. 

The discussions focused on the question of who is responsible for the 
public presence of Christianity, cooperation between the EU and churches 
as well as the challenges faced by Christian politicians during the formation 
of a New Europe.

The Christians’ Contribution to the European Integration Process

Dziesiąte, jubileuszowe spotkanie poświęcone było rozważaniom na temat 
wkładu chrześcijan w zjednoczenie Europy. 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.

Prezydent RP Bronisław Komorowski podkreślił, że wkład chrześcijaństwa 
w integrującą się Europę to wkład fundamentu wartości. Chrześcijanie mają 
do odegrania rolę entuzjastów, zwolenników wartości, ale też ludzi odważ-
nych, jeżeli chodzi o pogłębianie procesu integracji europejskiej.

Chrześcijanie powinni popierać społeczną gospodarkę rynkową, aktywnie 
i proekologicznie działać dla zachowania dzieła stworzenia.

We współczesnej Europie niezbędna jest nowa wartość świeckości oraz 
nowa koncepcja świeckości, przyznająca równe prawa wszystkim uczestni-
kom społeczeństwa pluralistycznego i gwarantująca możliwość publicznego 
wyrażania ich najgłębszych przekonań. Podstawowym dobrem społecznym 
jest sam fakt, że współistniejemy, że razem żyjemy.

W dyskusjach poruszano zagadnienia odpowiedzialności za obecność 
chrześcijan w przestrzeni publicznej, współpracy między Unią Europejską 
a Kościołami, a także zadań stojących przed chrześcijańskimi politykami 
budującymi nową Europę.

Wkład chrześcijan w zjednoczenie Europy
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László Szászfalvi,  
Deputy Chairman of the Committee on Human Rights in Hungary
Konrad Szymański,  
MEP, ECR, Poland
Stefan Vesper,  
Secretary General of the Central Committee of German Catholics
Christian Wulff,  
President of the Federal Republic of Germany

The conference took place within the grounds of Tomaszowice Manor on 9-10 
September. Around 400 people took part in the panel sessions, representing 
various communities: clergy, university professors, politicians, as well 
as media experts and professionals. The participants came from Poland, 
Germany, Italy, France, the Baltic states and Hungary.

The main event of the conference was the presentation (a joint state-
ment) by the presidents of Poland and Germany: Bronisław Komorowski and 
Christian Wulff. Panel sessions were dedicated to the following questions: 
“What kinds of ethics exist in politics?”, “Churches and post-Lisbon Europe” 
and “The Christian values of politicians”. They were led by experienced 
moderators and experts on the EU. 

As in previous years, the meeting garnered wide media coverage. Exten-
sive reports from the event appeared on TVP, TVN, Polsat News and Religia.tv. 
Interviews from the conference were broadcast by several radio stations. The 
conference became a cover story of one of the September issues of Tygodnik 
Powszechny, which also published interviews with conference lecturers as 
part of the series: “Europe in Progress”. Extensive information about the 
conference also appeared in Gazeta Wyborcza as well as Rzeczpospolita 
and local press in Krakow.

The ethical dimension of politics

Konferencja odbyła się w malowniczo położonym centrum konferencyjnym 
Dwór w Tomaszowicach 9 i 10 września. W szeregu sesji i wykładów uczest-
niczyło około 400 osób reprezentujących różne środowiska, a szczególnie: 
duchowieństwo, świat nauki, polityków, a także ekspertów i dziennikarzy. 
Uczestnicy konferencji pochodzili w większości z Polski, Niemiec, Włoch, 
Francji, państw nadbałtyckich, Węgier.

Najważniejszym, szeroko komentowanym wydarzeniem były wystąpie-
nia (dwugłos) prezydentów Polski i Niemiec – Bronisława Komorowskiego 
i Christiana Wulffa. Sesje panelowe poświęcone były następującym zagad-
nieniom: Jaka etyka w polityce?, Kościoły i Europa polizbońska, Wartości 
chrześcijańskie polityków. Prowadzili je doświadczeni moderatorzy i eksperci 
w zakresie problematyki europejskiej.

Spotkanie uzyskało – jak co roku – wyjątkowo bogatą oprawę medialną. 
Relacje z wydarzenia zamieściły TVP, TVN, Polsat News, Religia.tv. Audycje 
z konferencji nadawało kilka stacji radiowych. Konferencja stała się głównym 
tematem jednego z wrześniowych numerów „Tygodnika Powszechnego”, 
który opublikował także kilka wywiadów z obecnymi na konferencji intelek-
tualistami w ramach cyklu: „Niedokończona Europa”. O przebiegu spotkania 
obszernie informowały również „Gazeta Wyborcza” oraz „Rzeczpospolita” 
i lokalna prasa krakowska.

Etyczny wymiar polityki
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Władysław Bartoszewski,  
Secretary of State for International Dialogue in the Polish Government
Rocco Buttiglione,  
Vice-President of the Italian Chamber of Deputies
Roman Ciepiela,  
Vice-Marshal of the Malopolska Voivodeship
Zbigniew Derdziuk,  
President of the Social Insurance Institution [ZUS]
Card. Stanisław Dziwisz,  
Archbishop Metropolitan of Krakow
Maciej Gajek,  
Journalist and press and TV publicist
Romana de Gasperi,  
President of Alcide de Gasperi Foundation in Rome
Libero Gerosa,  
Professor of canon law at the University of Italian Switzerland in Lugano
Jarosław Gowin,  
Minister of Justice of the Republic of Poland
Abp Jean-Claude Hollerich,  
Archbishop Metropolitan of Luxembourg
Jan Olbrycht,  
MEP, Vice-President of the EPP Group in the European Parliament
Jaime Mayor Oreja,  
Vice-Chairman of the EPP Group, Spanish and Basque politician
Viviane Reding,  
European Unions Commissioner for Justice, Judiciary and Citizenship
Jacek Saryusz-Wolski,  
MEP, Vice-President of the EPP
Klaus Otto Skibowski,  
Writer, Former Adviser to Chancellor of Germany Konrad Adenauer
Christian Schmitz,  
Director of the Konrad Adenauer Foundation in Poland
Krzysztof Zanussi,  
Film and TV director
Rev. Władysław Zuziak,  
Rector of the Pontifical University of John Paul II in Krakow

Hierarchs, MEPs, representatives of the Polish government and the Sejm (the 
lower house of parliament), as well as experts from European and Polish think 
tanks debated which issues were troubling most Europeans regarding the 
crisis spreading through the EU.

In his welcome speech, Metropolitan of Krakow Cardinal Stanisław Dziwisz 
called on the EU establishment to give proper attention to the most important 
issues regarding the survival of the European project as one serving freedom 
and the subjectivity of man as a participant in political life: “With regard 
to the reasonable and necessary economic and political unity of Europe 
and with regard to signs of hope, such as the recognition of the right to a 
decent life, we are expressing the wish that the spirit of creative fidelity to 
humanist and Christian tradition on our continent ensures the primacy of 
ethical and spiritual values.”

Władysław Bartoszewski, the doyen of Polish politics, spoke in his in-
troductory lecture about the founding fathers of the EU, arguing that Pope 
John Paul II was also one of these figures. Archbishop Jean-Claude Hollerich 
of Luxembourg pointed out that “euthanasia, abortion and the breakdown 
of family structures, phenomena which bolster individual selfishness” are 
spread with the consent of those who design laws, and “many Christians 
in Europe do not feel like they are being treated seriously”.

Christian expectations regarding the shape of Europe

Hierarchowie, parlamentarzyści europejscy, przedstawiciele rządu i Sejmu 
RP, a także eksperci z europejskich i polskich think tanków debatowali 
w Krakowie nad tym, co nurtuje większość Europejczyków zaniepokojonych 
wciąż postępującym kryzysem w UE.

W inauguracyjnym wystąpieniu metropolita krakowski kard. Stani-
sław Dziwisz wezwał unijny establishment do postawienia na właściwym 
miejscu kwestii najistotniejszych dla przetrwania projektu europejskiego, 
jako projektu służącego wolności i podmiotowości człowieka – uczestnika 
życia politycznego: „W odniesieniu do uzasadnionej i koniecznej jedności 
ekonomiczno-politycznej Europy i wobec znaków nadziei, takich jak uznanie 
prawa do godnego życia, wyrażamy życzenie, aby w duchu twórczej wier-
ności tradycji humanistycznej i chrześcijańskiej naszego kontynentu został 
zagwarantowany prymat wartości etycznych i duchowych”.

Władysław Bartoszewski, nestor polskiej polityki w wykładzie nakre-
ślającym ramy tematyczne tegorocznego spotkania mówił o ojcach zało-
życielach Unii, zaliczając do ich grona także Jana Pawła II. Natomiast abp 
Hollerich z Luksemburga podkreślał, że „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”.

Chrześcijańskie oczekiwania wobec kształtu Europy

XII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA 
INTERNATIONAL CONFERENCE2012



59

Chrześcijańskie oczekiwania wobec kształtu Europy
Christian expectations regarding the shape of Europe



60
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José Ramos Ascensão,  
Legal Advisor for Health, Research & Bioethics at COMECE, Portugal
Pierpaolo Donati,  
Director of the Centre for Social Studies and Health Policy  
at the University of Bologna
Card. Stanisław Dziwisz,  
Archbishop Metropolitan of Krakow
Gyorgy Holvenyi,  
Secretary of State for the Relations with Churches, Hungary
Abp Henryk Hoser,  
Archbishop of the Diocese Warsaw-Praga
Inga Iwasiow,  
Professor for Polonistic and Culture Studies at the University of Stettin
Bronisław Komorowski,  
President of the Republic of Poland
Abp Celestino Migliore,  
Apostolic Nuncio to the Republic of Poland
Card. Kazimierz Nycz,  
Archbishop Metropolitan of Warsaw
Fr Maksim Obuchow,  
Chairman of the Russian Federation “For the life and the protection 
of the value of family”
Jan Olbrycht,  
MEP, Poland
Ria Oomen-Ruijten,  
MEP, The Netherlands
Marguerite A. Peeters,  
Institute for Intercultural Dialogue Dynamics, Urbaniana University, Belgium
Jacques Santer,  
President of the Robert Schuman Foundation in Luxembourg
Christian Schmitz,  
Director of the Konrad Adenauer Foundation in Poland
Marek Sowa,  
Marshal of the Małopolska Voivodeship
Bp Tadeusz Szurman,  
Archbishop of the Lutheran Diocese Katowice
Marek Zając,  
Polish Journalist and Publicist

President Bronisław Komorowski – once again – was our guest of honour. 
During the two-day conference, the discussions focused on issues related 
to the importance of the family for human development and social order. 
Representatives of the Christian Churches expounded theological and 
social concepts of the family that are present in Orthodox, Catholic and 
Protestant traditions.

During workshops, a great deal of space was devoted to the process 
of ideologization of life in postmodern society and the threat against the 
very essence of the Christian family. Our guests listened to a number 
of presentations and comments regarding contemporary political process-
es, in which the family is often treated instrumentally by various lobbies 
related to theories that are now trendy in Europe, such as feminism or 
gender studies. This topic raised the liveliest interest from the audience. 
The participants argued mainly about the nature of contemporary feminism 
and gender studies, considered as academic disciplines by some, while for 
others they are seen as kinds of ideology. Finally, both sides of the debate 
acknowledged that gender is one of the current analytical theories that is 
a certain kind of prism through which many of today’s social and moral 
phenomena, and psychological processes as well as modern and classical 
literature, are interpreted.

Family in Contemporary Europe

Honorowym gościem wydarzenia był ponownie prezydent Bronisław Komo-
rowski, któremu bliska jest tematyka związana z rodziną i jej cywilizacyjną 
rolą. Panele dyskusyjne dotyczyły zagadnień związanych ze znaczeniem 
rodziny dla rozwoju człowieka i ładu społecznego. Przedstawiciele Kościołów 
chrześcijańskich nakreślili teologiczne i społeczne koncepcje rodziny obecne 
w tradycji prawosławnej, katolickiej i protestanckiej.

Wiele miejsca poświęciliśmy też procesom ideologizacji życia w społe-
czeństwie postmodernistycznym i związanym z tym zagrożeniom, na jakie 
narażona jest rodzina chrześcijańska. Goście wysłuchali szeregu wystąpień 
i komentarzy do współczesnych procesów politycznych, w których rodzina 
bywa traktowana instrumentalnie przez rozmaite lobby związane z modnymi 
dziś w Europie teoriami, takimi jak feminizm czy gender studies. Tematyka 
ta spotkała się z najżywszym zainteresowaniem słuchaczy. Spierano się 
o naturę współczesnego feminizmu i genderyzmu, które dla jednych mają 
charakter nauk, a dla innych są zjawiskami o cechach ideologii. Ostatecznie 
obie strony debaty uznały, że gender jest jedną z aktualnych kategorii 
analitycznych, czyli swego rodzaju pryzmatem, przez który interpretuje się 
dziś wiele zjawisk społecznych i obyczajowych, procesy psychologiczne, 
a nawet literaturę współczesną i klasyczną.

Rodzina we współczesnej Europie
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PRELEGENCI / SPEAKERS

Rev. Patrick Daly,  
Secretary General of COMECE
Paweł H. Dembiński,  
Professor of International Strategy and Competition at the University of Fribourg
Chiara Gariazzo,  
Director for Erasmus+, Youth and Sport GD Education and Culture, EC
Jos J.A.M. van Gennip,  
President of the Socires Foundation
Leszek Gęsiak SI,  
Director of the Polish Section of the Vatican Radio
Flaminia Giovanelli,  
Undersecretary of State, Pontifical Council for Justice and Peace
Ziad Hilal SI,  
Director of the Social Centre in Homs (borders of Syria and Lebanon)
Rev. Florian Kolfhaus,  
Representative of the Secretariat of State of the Holy See
Cezary Kościelniak,  
Lecturer at the Adam Mickiewicz University in Poznań
Horst Langes,  
Honorary President of the Robert Schuman Foundation in Luxembourg
Janusz Lewandowski,  
European Union’s Commissioner responsible for Financial Programming 
and Budget
Abp Francesco Montenegro,  
Archbishop Metropolitan of Agrigento, Italy
Jan Olbrycht,  
MEP, Chairman of the Polish Delegation in the EPP
Przemysław Radwan Röhrenschef,  
Director of the School for Leaders
Adam Daniel Rotfeld,  
Chairman of the Centre for Polish-Russian Dialogue and Understanding
Christian Schmitz,  
Director of the Konrad Adenauer Foundation in Poland
Marek Sowa,  
Marshal of the Malopolska Voivodship
Manfred Weber,  
MEP, Chairman of the EPP Group in the European Parliament
Fr. Maciej Zięba OP,  
Director of the European Solidarity Centre

TThe choice of conference topic was determined by the observation that 
despite the official course set by European integrative politics, differences 
in ability to overcome and control negative social and economic trends in 
individual EU member states continue to exist and in certain areas they are 
becoming more pronounced. Participants were confronted with hard facts 
regarding ongoing processes: 
– migration and especially the resulting pressure on the entire EU region 

due to increased displacement and its consequences, 
– maintaining the social dimension of a market economy, what is challenging 

because of economic crisis and recession from which Europe still has not 
fully recovered,

– perspectives for young Europeans whose generation suffers from threats 
to their livelihood, an existential crisis and a dramatically limited opportu-
nity to join the workforce.

The discussion with the participation of Archbishop of Agrigento Franc-
esco Montenegro, responsible for African refugees in Lampedusa, Father 
Syed Hilal S.J. from the Jesuits’ Refugees Centre in Homs in Syria and 
Professor Adam D. Rotfeld, who talked about the inadequacy of NATO and 
EU institutional structures to effectively respond to current security threats 
in Europe and in the entire Western civilization, attracted the most interest 
from the participants.

What unites and divides us in Europe?

Wybór tematu konferencji podyktowany był obserwacją, iż – mimo oficjalne-
go kursu w unijnej polityce integracyjnej – stale obecne są, a w niektórych 
obszarach wręcz się pogłębiają różnice w zdolności do przełamywania 
i opanowywania negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych w po-
szczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Uczestnicy zostali 
skonfrontowani z twardymi faktami dotyczącymi następujących procesów:
– migracji, a zwłaszcza związanych z nią presji na całym obszarze UE wyni-

kających z nasilenia się uchodźstwa i jego następstw,
– zachowania społecznego kształtu gospodarki rynkowej, co napotyka 

szereg trudności ze względu na kryzys ekonomiczny i recesję, z której 
Europa wciąż nie jest w stanie w pełni wyjść,

– perspektyw dla młodych Europejczyków, pokolenia które cierpi z powodu 
zagrożeń bytowych, egzystencjalnych i drastycznego obniżenia się szans 
na rynku pracy.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się dyskusje z udziałem abpa Agrygen-
tu Francesco Montenegro, sprawującego opiekę nad afrykańskimi uchodźcami 
na Lampedusie, ks. Ziada Hilala SI z Jesuit Refugeers Centre w Homs w Syrii 
czy prof. Adama D. Rotfelda mówiącego o nieprzystosowaniu struktur insty-
tucjonalnych NATO i UE do skutecznego reagowania na obecne zagrożenia 
dla bezpieczeństwa w Europie i na całym obszarze zachodniej cywilizacji.

Co nas łączy, co nas dzieli w Europie?
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Elmar Brok,  
MEP, Chairman of the EP Commission for Foreign Affairs
Rocco Buttiglione,  
Member of the Italian Parliament
Andrzej Grajewski,  
Journalist, Gość Niedzielny weekly
Andrzej Grzyb,  
MEP, Member of the European Union Subcommittee on Human Rights
Jean-Claude Juncker,  
President of the European Commission
Rev. Florian Kolfhaus,  
Representative of the Secretariat of State of the Holy See
Rónán Mullen,  
Independent Senator, Lecturer at the National University of Ireland
Zbigniew Nosowski,  
Publicist of the quarterly Więź (Bond)
Card. Béchara Boutros Rai,  
Maronite Patriarch of Antioch, Head of the Maronite Church
Samir Khalil Samir SJ,  
Vice-Rector of the Pontifical Oriental Institute in Rome
Patrycja Sasnal,  
Programme Director, Polish Institute of International Affairs;
Balazs Schanda,  
Lecturer at the Department of Constitutional Law, Catholic University 
Peter Pázmány in Budapest
Jacek Stawiński,  
Chief editor of ‘Świat’ for TVN24 Biznes i Świat;
Rafał Trzaskowski,  
Minister for European Affairs in the Polish Government
Oksana Yurynets,  
Member of the Supreme Council of Ukraine
Anna Zaborska,  
MEP, Member of the European Parliament Committee on Women’s Rights
Andrzej Zoll,  
Professor at the Jagiellonian University, Former Polish Commissioner 
for Human Rights
Abp Ivan Zorya,  
Archbishop Metropolitan of Kiev, the Ukrainian Orthodox Church, 
Kiev Patriarchate

While creating the thematic concept of this conference, the organizers strove 
to recognise the particular signs of the times that are the political and social 
events in Europe and its surrounding regions. The most discussed problems 
concerned migration and demography, terrorist threats and other forms of 
political violence, the need to maintain the identities and cultural traditions 
that have peacefully coexisted in Europe so far, respect for human dignity, 
as well as the disloyalty of big German, French, Dutch and British businesses 
towards the declarative policies of these countries, and the building of a fair 
energy policy by the EU towards countries that use this policy as a deterrent. 

The conference was divided into three thematic sessions:
– Dignity: existential, personal value or legal category?
– Freedom: limits of freedom or freedom without limits
– Human rights: sources and scope in the Christian interpretation and in 

the EU
The final special session entitled “Global Player – Europe: Contemporary 

urgent political or international issues that demand EU involvement” aroused 
many justified emotions among the attendees from different parts of our con-
tinent, and the matter of overcoming the solidarity deficit was recognized as 
the key problem which all countries of the EU shall face in the nearest future.

Dignity – Freedom – Human Rights

Tworząc koncepcję tematyczną konferencji organizatorzy włożyli wysiłek 
przede wszystkim we właściwe odczytanie swoistych znaków czasu, jakimi 
są wydarzenia polityczne i społeczne obecne w Europie i w jej sąsiedztwie. 
Obszarami dyskusji podczas niej stały się: migracje i demografia, zagrożenie 
terroryzmem i innymi formami przemocy politycznej, potrzeba zachowania 
tożsamości i tradycji kulturowych, poszanowanie godności człowieka na 
każdym etapie oraz nielojalność wielkiego biznesu niemieckiego, francu-
skiego, holenderskiego i brytyjskiego względem deklaratywnej polityki 
tych państw i budowania przez UE strategii solidarnej polityki energetycznej 
wobec państw stosujących straszak gazowy.

Debaty skupiały się wokół trzech zagadnień:
– godność: wartość egzystencjalna, personalna czy kategoria prawna;
– wolność: granice wolności czy wolność bez granic;
– prawa człowieka: źródła i zakres w ujęciu chrześcijańskim i Unii Euro-

pejskiej.
Specjalna sesja poświęcona problemom Unii: Europa – Global Player. Ak-

tualne międzynarodowe problemy polityczne wymagające zaangażowania UE 
wzbudziła najwięcej emocji wśród słuchaczy, a kwestia przezwyciężenia de-
ficytu solidarności uznana została za kluczowy problem, z którym wszystkie 
państwa członkowskie będą musiały zmierzyć się w najbliższej przyszłości.

Godność – Wolność – Prawa człowieka
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José-Luis Bazán,  
COMECE Advisor for Migration, Asylum and Religious Freedom
Gen. Mieczysław Bieniek,  
Former Commander-in-chief of the Multinational Division in Iraq
Adam Bodnar,  
Polish Commissioner for Human Rights
Jerzy Buzek,  
MEP, Former President of the European Parliament
Fr. Mykoła Danilewycz,  
Deputy Director of the Department for Cooperation with Churches 
in the Ukrainian Orthodox Church of the Moscow Patriarchate
Bp Bohdan Dziurach,  
Secretary of the Bishops’ Synod of the Ukrainian Greek Catholic Church
Fr. Matthew J. Gardzinski SChr,  
Representative of the Papal Commission for Ministry to Migrants and Travellers
Giorgi Gobronidze,  
Lecturer at the Faculty of International Cooperation, Sulkhan-Saba Orbeliani 
University, Tbilisi
Andrzej Grzyb,  
MEP, Co-Chairman of the Polish Delegation in the EPP Group
Fr. Lubomir Jaworski,  
Chaplain in the Greek Orthodox Field Department of the Armed Forces 
of the Ukrainian Republic
Janina Ochojska,  
President of the Polish Humanitarian Action
Marek Orzechowski,  
Publicist and Journalist
Rev. Olivier Poquillon OP,  
Secretary General of COMECE
Hans-Gert Pöttering,  
President of the Konrad Adenauer Foundation
Ołeksij Riabczyn,  
Member of the Energy, Nuclear Politics and Atomic Safety Committee 
of the High Council of Ukraine
Marek Sarjusz-Wolski,  
Editor-in-chief of the weekly “Para Bellum”
Abp Silvano M. Tomasi C.S.,  
Former Permanent Observer of the Holy See to the United Nations in Geneva 
Rev. Wojciech Zyzak,  
Rector of the Pontifical University of John Paul II in Krakow

The idea of solidarity became the foundation of European integration and the 
rule of solidarity is one of the most essential values in the European Union, 
since it is present in every vital document that constitutes the current Euro-
pean structure. This year’s topic was discussed during special workshops. 
Our debate was narrowed down to three main areas:

– EUROPEAN SOLIDARITY – regarding security policy.
– EUROPEAN SOLIDARITY – towards the challenges of migration.
– EUROPEAN SOLIDARITY – regarding energy and climate policy.
The particular keynote of this year’s meeting in Krakow was the special 

panel session entitled “Solidarity among churches and religious communi-
ties”, dedicated to the problems of Ukrainian-Russian relations as well as 
the military conflict at the EU’s border, especially how different religious 
communities and churches that are present there try to exercise the rule of 
solidarity in the complicated political and religious situation connected with 
the current changes in Ukraine. The organizers managed to assemble high 
representatives of all the main churches of Ukraine, which was noted by the 
commentators as a remarkable event regarding the fact that the conflict in 
our eastern neighbourhood has not only a political, ethnic or military, but 
also a religious background.

European Solidarity

Idea solidarności stanęła u podwalin integracji europejskiej, a zasada solidar-
ności stanowi jedną z fundamentalnych zasad Unii Europejskiej i obecna jest 
we wszystkich znaczących dokumentach, które ją konstytuują. Z tegorocz-
nym tematem zmierzyliśmy się podczas warsztatów poprzedzonych kilkoma 
wykładami przygotowanymi przez doświadczonych intelektualistów. Naszą 
dyskusję zawęziliśmy do trzech obszarów problemowych:
– solidarność europejska w polityce bezpieczeństwa;
– solidarność europejska wobec problemu migrantów i azylantów;
– solidarność europejska w polityce energetycznej i klimatycznej.

Szczególnym punktem tegorocznego spotkania w Krakowie była specja-
listyczna sesja panelowa: „SOLIDARNOŚĆ – między Kościołami i wspólnotami 
religijnymi”, 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 skomplikowa-
nej sytuacji politycznej i wyznaniowej towarzyszącej obecnym przemianom 
na Ukrainie. Organizatorom udało się zgromadzić wysokich przedstawicieli 
głównych Kościołów Ukrainy, co zostało odnotowane przez komentatorów 
jako wydarzenie wyjątkowe w kontekście konfliktu u naszych wschodnich 
sąsiadów, który ma tło nie tylko polityczne, etniczne i militarne, ale też 
religijne.

Solidarność europejska

XVI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA 
INTERNATIONAL CONFERENCE2016
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PRELEGENCI / SPEAKERS

Elmar Brok,  
MEP, Member of the Foreign Affairs Committee
Mons. Antoine Camilleri,  
Undersecretary of State in the Secretariat of the State of the Holy See
Vaira Vike-Freiberga,  
Former President of Latvia, President of the Madrid Club
Fr. Leszek Gęsiak SI,  
Lecturer at the Ignatianum Academy in Krakow
Agata Gostyńska-Jakubowska,  
Analyst at the Centre for European Reform
Andrzej Grzyb,  
MEP, Co-Chairman of the Polish delegation in the EPP Group
Johannes Hahn,  
European Union’s Commissioner for Neighbourhood Policy 
and Accession Negotiations
Władysław Kosiniak-Kamysz,  
Chairman of the Polish People’s Party
Janusz Lewandowski,  
Co-Chairman of the Polish Delegation in the Faction of the EPP
Marcin Mamoń,  
Director, Documentary film-maker, Reporters without Borders
David McAllister,  
MEP, Chairman of the Foreign Affairs Committee in the EP
Bp Donal McKeown,  
Bishop of Derry, Ireland
Jan Olbrycht,  
MEP, Poland, Budget Committee
Abp Salvatore Pennacchio,  
Apostolic Nuncio to the Republic of Poland
Katarzyna Pisarska,  
Director of the European Academy of Diplomacy
Thomas Sternberg,  
President of the Central Committee of German Catholics
Maciej Szpunar,  
Advocate General of the Court of Justice in Luxembourg
Arseniy Yatsenyuk,  
Chairman of the People’s Front, former Prime Minister of Ukraine
Marek Zając,  
Secretary of the International Auschwitz Council

This year’s debate was devoted to the issues of leadership, identity and 
future ways out of the crises plaguing the old continent. The President of 
the European Parliament, Antonio Tajani – via a video link – introduced 
the conference with a brief lecture entitled: “Where is Europe heading 
towards?” as we had decided that this topic was the most apt in relation 
to the state of confusion and lack of concept that has prevailed in recent 
years in the EU.

Held on Saturday, a special debate entitled: “Unity – the consequences of 
Brexit” aroused many emotions and wide interest, especially from the young-
er generation, because the selected issue turned out to be extremely timely 
and intellectually stimulating and the anticipated consequences fraught, 
not only for the British and ‘Brussels’ but also for all European countries.

This year the conference was held at a new venue, the International 
Cultural Centre, located on Krakow’s Main Market Square. Also, in addition to 
the group of our traditional attendees, who have been following the Krakow 
debates for years, we made an effort to include younger researchers, 
students and people active in non-governmental organizations aimed at 
popularizing European integration both in Poland and abroad, especially in 
Central and Eastern Europe.

Where is Europe heading towards?

Tegoroczna debata została poświęcona problematyce przywództwa, toż-
samości oraz drogom wyjścia z kryzysów, jakie nękają stary kontynent. 
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani – łącząc się 
z uczestnikami zdalnie – wprowadził do tematyki wydarzenia krótkim wy-
kładem pt. „Dokąd zmierza Europa?”, bowiem uznaliśmy, że ten temat jest 
najbardziej adekwatny do stanu zamieszania i braku konceptu, panującego 
w ostatnich latach w Unii Europejskiej.

Sobotnia debata specjalna zatytułowana: Jedność – konsekwencje 
BREXITU wzbudziła wiele emocji i szerokie zainteresowanie, zwłaszcza młod-
szego pokolenia, gdyż wybrana problematyka panelu okazała się niezwykle 
aktualna i nośna intelektualnie, a przewidywane konsekwencje brzemienne 
nie tylko dla Brytyjczyków i „Brukseli”, ale też dla wszystkich państw Europy.

W tym roku konferencja odbyła się w nowej lokalizacji – w samym cen-
trum Królewskiego Miasta Krakowa, na Rynku Głównym w Międzynarodowym 
Centrum Kultury. Postaraliśmy się też, aby do grona naszych tradycyjnych 
słuchaczy, którzy od lat śledzą krakowskie debaty, dołączyli liczniej młodsi 
pracownicy naukowi, studenci i osoby aktywne w organizacjach pozarzą-
dowych ukierunkowanych na popularyzację integracji europejskiej zarówno 
w Polsce, jak i za granicą, zwłaszcza w Europie Środkowej i Wschodniej.

Dokąd zmierza Europa?

XVII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA 
INTERNATIONAL CONFERENCE2017
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PRELEGENCI / SPEAKERS

Nuria Díaz Abad,  
Member of the Spanish General Council for the Judiciary
Zoltán Fleck,  
Professor at the Center for Theory of Law & Society at the Eötvös Lóránd 
University in Budapest
Andrzej Godlewski,  
Journalist, Lecturer at the SWPS University of Social Sciences and Humanity
Bp Theodorus Cornelis Maria Hoogenboom,  
President of the COMECE Commission on Legal Affairs,
Mariia Mykolaivna Ionova,  
Member of the Ukraine Committee for European Integration
Janusz Jankowiak,  
Chief Economist of the Polish Business Council
Bp Piotr Jarecki,  
Auxiliary Bishop of the Archdiocese of Warsaw
Bp Rimantas Norvila,  
President of the COMECE Commission on External Relations of the EU
Jan Olbrycht,  
MEP, Poland
Bp Tadeusz Pieronek,  
Chairman of the Conference Organizing Committee
Jacques Santer,  
Former President of the European Commission
Thomas Schrapel,  
Director of the KAS Regional Program Political Dialogue South Caucasus
Sławomir Sowiński,  
Lecturer at the Institute of Political Science of the Cardinal Stefan Wyszyński 
University in Warsaw
Thomas Sternberg,  
Member of the Board of Directors of the Konrad Adenauer Foundation
Hanna Suchocka,  
Honorary President of the Venice Commission
Ivan Štefanec,  
MEP, Plenipotentiary for adoption of the euro in Slovakia
Donald Tusk,  
President of the European Council
Kai Wynands,  
Head of the Cabinet of Commissioner for Euro and Social Dialog
Željana Zovko,  
MEP, Croatia

The conference program included two important statements by leading 
EU politicians. On Friday – unfortunately only via internet – we listened 
to Antonio Tajani, President of the European Parliament, who outlined the 
possible directions of EU development after Brexit. On the following day, we 
had the chance to hear Donald Tusk – President of the European Council, who 
in his lecture entitled: “Perspectives for the development of Poland within 
the European Union” summarised his recent political experience in the 
position of the European Council President and presented his vision of the 
development of the political situation in Europe and also outlined possible 
threats that Europeans may face. Tusk’s lecture of over forty minutes was 
his first official speech in Poland since his election as President of the Eu-
ropean Council. It was broadly discussed and commented on in Polish and 
European media and online.

Other topics raised during the conference referred to the speech on 
“The State of the European Union” delivered by the European Commission 
President Jean-Claude Juncker in front of the European Parliament in the 
autumn of 2017 and concerned among others: the EU currency – Euro, the 
Schengen zone and the external frontiers of the EU and also the rule of law 
that guarantees a strong European Union.

Perspectives for the development of the European Union

W programie konferencji znalazły się dwa znaczące wystąpienia czołowych 
unijnych polityków. Pierwszego dnia – niestety tylko za pomocą łączy inter-
netowych – wysłuchaliśmy Antonia Tajaniego, przewodniczącego Parlamentu 
Europejskiego, który nakreślił koncepcję przewidywanych kierunków rozwoju 
Unii po wygaśnięciu członkostwa Wielkiej Brytanii. Drugiego dnia przemawiał 
Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej. W wykładzie „Perspektywy 
rozwoju Polski w Unii Europejskiej” zawarł refleksje zrodzone po trzech 
latach sprawowania jednej z kluczowych funkcji w strukturach UE, a także 
wizję rozwoju sytuacji politycznej w Europie oraz analizę zagrożeń stojących 
przed Europejczykami. Ponad 40-minutowy wykład był pierwszym oficjalnym 
wystąpieniem Donalda Tuska w kraju od ponad trzech lat. Jego pokłosiem 
były liczne, trwające przez kilka dni, komentarze w polskich i europejskich 
programach informacyjnych i politycznych portalach internetowych.

Pozostałe tematy poruszane podczas konferencji nawiązywały do 
głównych zagadnień wystąpienia Jeana-Claude’a Junckera „O stanie Unii 
Europejskiej”, które przewodniczący Komisji Europejskiej wygłosił przed 
Parlamentem Europejskim jesienią ubiegłego roku, i dotyczyły m.in.: unijnej 
waluty euro, strefy Schengen i zewnętrznych granic UE, a także praworząd-
ności gwarantującej silną Unię.

Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej

XVIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA 
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PRELEGENCI / SPEAKERS

Ivo Belet,  
Former MEP, Belgium
Elżbieta Bieńkowska,  
European Union’s Commissioner for Internal Market, Industry, 
Entrepreneurship and SMEs
Card. Stanisław Dziwisz,  
Honorary Chairman of the Conference Organizing Committee
Altay Goyushov,  
Professor at the Baku State University, Azerbaijan
Andrzej Halicki,  
MEP, Chairman of the Polish Delegation in the EPP Group in the EP
Lars Hänsel,  
Head of the Department for Europe and North America,  
Konrad Adenauer Foundation
Bp William Kenney CP,  
Auxiliary Bishop of the Archdiocese of Birmingham
Bronisław Komorowski,  
Former President of the Republic of Poland
Horst Langes,  
Honorary President of the Robert Schuman Foundation in Luxembourg
Agnieszka Łada,  
Political Analyst, Institute of Public Affairs
Jacek Majchrowski,  
Mayor of Krakow
Elżbieta Mączyńska-Ziemacka,  
President of the Polish Economic Society
Mairead McGuinness,  
First Vice-President of the European Parliament, Ireland
Valentin Mihaylov,  
Lecturer at the Silesian University, Katowice 
Georg Milbradt,  
Former Minister President of Saxony, University of Dresden
Zbigniew Nosowski,  
Journalist and publicist, Editor in Chief of WIĘŹ magazine
Alojz Peterle,  
Former Prime Minister of Slovenia
Abp Grzegorz Ryś,  
Archbishop Metropolitan of Łódź
Jan Tombiński,  
Head of the EU Delegation to the Holy See and FAO

Following on from the previous year, the conference was held at the In-
ternational Cultural Centre located on Krakow’s Main Market Square. The 
two-day debates were introduced by Metropolitan of Łódź Archbishop 
Grzegorz Ryś. The 2019 conference was accompanied by a special event – 
the first award ceremony of the Bishop Tadeusz Pieronek Prize IN VERITATE. 
Owing to the kindness of Jacek Majchrowski – the Mayor of Krakow, the 
ceremony was held in an extraordinary setting – the Gallery of 19-century 
Polish Art in the Cloth Hall. The newly established Bishop Tadeusz Piero-
nek Foundation decided to award the first IN VERITATE prize to Mrs Hanna 
Suchocka – former Prime Minister of the Republic of Poland and Polish 
Ambassador to the Holy See. 

On October 11 conference guests attended three sessions: “Religious 
freedom as a challenge for European politics”, “A New European Community 
after Brexit” and “Populism in Europe – relations between elites and citizens”. 
The next day they had a chance to listen to a debate between two profes-
sors of economics: Elżbieta Mączyńska-Ziemacka (President of the Polish 
Economic Society) and Georg Milbradt (former Minister President of Saxony). 
The conference ended with the session “Central-Eastern Europe – three 
decades after the Autumn of Nations”, with the participation of Bronisław 
Komorowski – former President of the Republic of Poland.

Challenges for a New Europe

Miejscem debat było ponownie Międzynarodowe Centrum Kultury na kra-
kowskim Rynku. Wstęp do dwudniowych obrad wygłosił metropolita łódzki 
abp prof. Grzegorz Ryś. Szczególnym elementem programu konferencyjne-
go w 2019 r. była I Uroczysta Gala Nagrody im. bp. Tadeusza Pieronka „In 
veritate”. Za sprawą wyjątkowego gestu prezydenta Krakowa prof. Jacka 
Majchrowskiego odbyła się ona w nadzwyczajnej scenerii Galerii Malarstwa 
Polskiego XIX wieku w Sukiennicach. Nowo powołana Fundacja im. bp. Ta-
deusza Pieronka nagrodę postanowiła przyznać jako pierwszej prof. Hannie 
Suchockiej, byłej premier i wieloletniej ambasador Rzeczypospolitej Polskiej 
przy Stolicy Apostolskiej.

11 października odbyły się trzy sesje: „Wolność religijna jako wyzwanie 
dla polityki europejskiej”, „Nowa wspólnota UE po brexicie” i „Populizm 
w Europie – relacje między elitami a obywatelami”. Następnego dnia 
najpierw uczestniczyliśmy w pasjonującym dwugłosie profesorów eko-
nomii: Elżbiety Mączyńskiej-Ziemackiej (prezes Polskiego Towarzystwa 
Ekonomicznego) i Georga Milbradta (byłego premiera Saksonii). Podsu-
mowaniem spotkania była sesja specjalna o strategicznych dylematach 
naszej części Unii, pt.: „Europa Środkowo-Wschodnia trzy dekady po 
Jesieni Ludów” z udziałem byłego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Bronisława Komorowskiego.

Wyzwania dla Nowej Europy
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Po śmierci biskupa Tadeusza Pieronka, grupa jego najbliższych współ-

pracowników zadecydowała o powołaniu fundacji, która za pierwszy 

swój cel obrała przyznawanie dorocznej nagrody za „wybitne posta-

wy i osiągnięcia w łączeniu wartości chrześcijańskich i europejskich”. 

Fundacja im. bp. Tadeusza Pieronka została oficjalnie zarejestrowana 

przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia 27 września 2019 roku 

– dokładnie 9 miesięcy po jego śmierci. Jej prezesem został dr Michał 

Góra, a do zarządu weszli: Rafał Budnik, Małgorzata Chudzio i Jerzy 

Chuchrowski. Stworzyli oni koncepcję i zespół organizacyjny Między-

narodowych Konferencji z cyklu „Rola Kościoła katolickiego w procesie 

integracji europejskiej”.

Nagroda, którą ufundował zarząd Fundacji ma charakter symbolicz-

ny. Nazwana została: „Pieronkowym IN VERITATE”. Temu wezwaniu bp 

Pieronek był wierny w swojej działalności. Jej materialnym wyrazem jest 

statuetka z brązu. Zawiera ona trzy elementy: zawołanie przyjęte pod-

czas święceń episkopatu, kształt wawelskiej katedry, oraz – otwarty na 

wschód – krąg europejskich gwiazd! Elementy te nawiązują do drogich 

naszemu Patronowi wartości: prawdy, jaką niesie orędzie Chrystusa, 

polskiej państwowości i kultury ufundowanej na chrześcijaństwie oraz 

cywilizacji europejskiej. Wygląd statuetki jest polisemiczny, co zresz-

tą jest zgodne z intencją jej twórcy – profesora krakowskiej Akademii 

Sztuk Pięknych Jana Tutaja. Jedni dostrzegą w nim otwartą księgę czy 

kalendarz, inni organiczny kształt rozchylających się liści, łodyg lub 

dłoni układających w pozycję oranta.

After the death of Bishop Tadeusz Pieronek, a group of his closest 

associates decided to establish a foundation, the primary goal of 

which was to present an annual award for “outstanding attitudes and 

achievements in combining Christian and European values”. The Bishop 

Tadeusz Pieronek Foundation was officially registered by the District 

Court of Kraków-Śródmieście in Kraków on September 27, 2019, exactly 

9 months after its namesake passed away. Dr. Michał Góra became the 

foundation’s first president, whereas Rafał Budnik, Małgorzata Chudzio 

and Jerzy Chuchrowski became members of the board. Together they 

created the concept and organized international conferences on “The 

Role of the Catholic Church in the Process of European Integration.”

The award presented by the foundation is symbolic in character. 

It was called “Pieronek’s IN VERITATE”. Bishop Pieronek was faithful to 

this call in his work. The physical form of the award is a bronze statuette. 

It consists of three elements: the motto chosen during the episcopal 

ordination, the shape of Wawel Cathedral, and a circle of European stars 

– open to the east! These elements refer to the values our patron held 

dear: the truth carried by the message of Christ, Polish statehood and 

culture founded on Christianity and European civilization. The statu-

ette’s appearance is polysemous, which is in line with the intention of 

its creator – Professor Jan Tutaj of the Jan Matejko Academy of Fine 

Arts in Kraków. Some people see it as an open book or a calendar, while 

others see organic shapes of leaves, stems or hands spread in the 

Orans posture.

In Veritate
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Pierwszą laureatką „Pieronkowego IN VERITATE” A.D. 2019 Kapituła ogło-

siła Panią Hannę Suchocką. Uroczystość wręczenia odbyła się 11 paź-

dziernika 2019 r. wieczorem w szacownych wnętrzach Galerii Malarstwa 

Polskiego XIX w. w Sukiennicach. Za umożliwienie skorzystania z tego 

miejsca – niezwykłego dla kultury polskiej i europejskiej oczywiście 

– jesteśmy wdzięczni prezydentowi Królewskiego Miasta Krakowa 

prof. Jackowi Majchrowskiemu. Laudację na cześć laureatki wygłosił 

kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.

The first laureate of “Pieronek’s IN VERITATE” A.D. 2019 was Professor 

Hanna Suchocka. The award ceremony took place on the evening of Oc-

tober 11, 2019 in the historic interiors of the Gallery of 19th Century Polish 

Art in the Sukiennice. We are grateful to the mayor of the Royal Capital 

City of Kraków Professor Jacek Majchrowski for making this place – one 

that is exceptional for Polish and of course European culture – available 

to us. The laudation in honour of the laureate was given by Cardinal 

Kazimierz Nycz, the Metropolitan of Warsaw.

Nagroda im. bp. Tadeusza Pieronka
The Bishop Tadeusz Pieronek Award

Hanna Suchocka – profesor nauk prawnych, w latach 1980-1981 w NSZZ 
„Solidarność” posłanka na Sejm PRL VIII i IX kadencji z ramienia Stron-
nictwa Demokratycznego i na Sejm RP I, II i III kadencji, premier RP 
w latach 1992-1993,w latach 1997-2000 minister sprawiedliwości w rzą-
dzie Jerzego Buzka, ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej w latach 
2001-2013, pierwsza wiceprzewodnicząca „Komisji Weneckiej” w la-
tach 2015-2016, a obecnie jej honorowa przewodnicząca, Dama Orderu 
Orła Białego.

Hanna Suchocka is a Professor of Legal Studies; member of the Inde-
pendent Self-governing Trade Union “Solidarity” in 1980-1981; member 
of parliament of the Polish People’s Republic in its 8th and 9th term on 
behalf of the Democratic Party, member of parliament of the Republic 
of Poland in its 1st, 2nd and 3rd term; prime minister of the Republic 
of Poland in 1992-1993; minister of justice in the government of Jerzy 
Buzek in 1997-2000; ambassador of the Republic of Poland to the Holy 
See in 2001-2013; first vice-president of the “Venice Commission” in 
2015-2016, and currently its honorary president; and Lady of the Order 
of the White Eagle.
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Laudacja  
wygłoszona na cześć  

premier Hanny Suchockiej  
– pierwszej laureatki  

Nagrody  
im. Biskupa Tadeusza Pieronka  

„In veritate”

kard. dr Kazimierz Nycz
metropolita warszawski

Bardzo się ucieszyłem, kiedy zostałem poproszony o wygłoszenie tej 

laudacji, ponieważ zarówno osoba Pani Profesor – Pani Premier jest dla 

mnie zawsze bliska, jak i biskup Tadeusz Pieronek, znany mi od pięć-

dziesięciu lat, jest mi bardzo bliski. Trzeba by długo omawiać, dlaczego 

Pani Premier zasługuje na tę nagrodę, ale ponieważ wszyscy jesteśmy 

po pracowitym dniu, wszyscy także dużo wiemy o Hannie Suchockiej, 

i wszyscy… jesteśmy troszkę spóźnieni, dlatego powiem króciuteńko, 

w trzech punktach, bez rozciągania mego wystąpienia. Będę się starał 

być raczej syntetyczny.

Najpierw tytuł nagrody, który został wymieniony. Sądzę, że warto 

się nad nim trochę zatrzymać. Słowa „In veritate” – „W prawdzie” przez 

lata przyświecały duszpasterskiej i społecznej działalności biskupa 

Tadeusza Pieronka, a dziś stają się mottem nagrody jego imienia. Ta 

nagroda ma honorować osoby z szeroko pojętego życia publicznego, 

które swoją działalnością dają świadectwo wiary, kierując się własnym 

sumieniem i obiektywnymi kryteriami prawdy, dobra i szacunku dla 

innych. Takim wartościom służył i był im wierny biskup Pieronek za 

swojego życia. Dziś, dziesięć miesięcy po jego śmierci, widać, jak bardzo 

potrzeba ich nie tylko w całym współczesnym świecie, ale szczególnie 

tu, w Polsce. Myślimy często, jak bardzo brakuje dzisiaj jego głosu: 

odważnego, mocnego, zdystansowanego, a i czasem dla tak wielu – 

kontrowersyjnego.

Przesłanie nagrody. Przesłaniem nagrody „In veritate” jest doce-

nienie osobistego zaangażowania laureata na rzecz dobra wspólnego, 

dialogu i publicznej debaty. I temu wierny był przez lata biskup Tadeusz. 

Zwłaszcza kiedy rozpoczął organizowanie w Krakowie cyklicznej, osa-

dzonej silnie w środowisku międzynarodowym, konferencji o relacjach 

między Kościołem katolickim a instytucjonalnymi formami integracji 

europejskiej oraz o roli Kościoła w procesach integracji europejskiej. 

Biskup Tadeusz przerzucił tym samym swoisty most między refleksją 

teologiczną i pastoralną a polityką i sprawami społecznymi. Dziś widać, 

jak było to dalekosiężne i jak bardzo tego dialogu wciąż potrzebujemy. 

Dzięki niemu wiemy, jak często rezygnacja z określonych z góry warun-

ków względem drugiej strony dialogu prowadzi w praktyce w kierunku 

dobra wspólnego, a nie jedynie udowadniania swoich racji!

Laudation 
delivered in honour 

of former Prime Minister  
Hanna Suchocka 

– the first laureate of 
the Bishop Tadeusz Pieronek 

“In Veritate” Award

Cardinal Dr Kazimierz Nycz
Metropolitan of Warsaw

It made me very happy when I was asked to deliver this laudation, be-

cause professor and erstwhile prime minister Hanna Suchocka, as well 

as Bishop Tadeusz Pieronek, whom I knew for fifty years, are both close 

to my heart. We would have to spend a long time explaining why the 

former prime minister deserves this award, but since we have all had 

a busy day, we all know a lot about Hanna Suchocka, and we are all 

a little late, I will speak briefly, in three points, without prolonging my 

presentation. I will try to be rather synthetic.

First, the already mentioned title of the award. I think it is worth 

giving it some thought for a moment. The words “In veritate” – “In truth” 

guided the pastoral and social activities of Bishop Tadeusz Pieronek for 

many years, and today they become the motto of the award named in 

his honour. This award is to honour people from the sphere of public 

life who testify to faith through their actions, guided by their own 

conscience and objective criteria of truth, goodness and respect for 

others. Bishop Pieronek followed such values and was faithful to them 

during his lifetime. Today, ten months after his death, you can see 

how much they are needed, not only in the entire modern world, but 

especially here in Poland. We often think how much his message is 

missed today: brave, strong, detached, and sometimes for so many 

– controversial.

The meaning of the award. The “In Veritate” award is intended to 

appreciate the laureate’s personal commitment to the common good, 

dialogue and public debate. All that Bishop Tadeusz was faithful to for 

years. Especially when he began organizing a cyclical conference, 

deeply embedded in the international environment, regarding rela-

tions between the Catholic Church and institutional forms of European 

integration, and on the role of the Church in the processes of European 

integration. Bishop Tadeusz thus built a distinctive bridge between 

theological and pastoral reflection, and politics and social affairs. To-

day we can see how far-reaching it was and how much this dialogue 

is still needed. Thanks to it, we know how often the renouncement of 

predetermined conditions in relation to the other party in the dialogue 

actually leads towards the common good, not just towards proving 

one’s arguments!

In Veritate
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The meaning of this award is also included in its symbolism, ex-

pressed in the commemorative statuette. On one side, we have the 

image of Wawel Hill with the royal cathedral in which the priest, and 

then the bishop, Tadeusz celebrated the Eucharist every day during 

his lifetime. On the other side, we find the EU stars arranged in an open 

circle, a circle open to the east. From these inspirations comes the idea 

of the annual conferences I’ve mentioned, and at the same time Tadeusz 

Pieronek’s strong involvement in public life. These two dimensions of 

public activity were close both to him, and to the first recipient of this 

meaningful award founded in his honour and memory, Mrs. Hanna Su-

chocka. Awarding it to the former prime minister, we want to show that 

not only life in truth, but also public activity, including political activity, 

in truth is not only possible, but necessary and even indispensable!

If we are wondering whether Bishop Tadeusz would be satisfied with 

the jury’s choice, I would like to assure everyone (and as I said I have 

known these two people for a long time) that Mrs. Hanna Suchocka was 

one of the few politicians whom Bishop Tadeusz not only valued but also 

considered to be contemporary authorities. This is how their long-term 

cooperation and friendship was born, through a meeting at the level 

of dialogue between the Church and the state, when the bishop was the 

secretary general of the Polish Episcopal Conference and Mrs. Suchocka 

was the prime minister of the Polish government. Today it is easy to for-

get that these were years of lively debate on the place and role of the 

Church in a revived democratic state, when the principles of cooperation 

had to be redefined and determined, respecting the autonomy of both 

institutions and both spheres, which culminated in the preparation and 

then signing of the Concordat in 1998 between the Apostolic See and 

the Republic of Poland.

Hanna Suchocka, who served as prime minister of the Republic 

of Poland, a longtime ambassador of the Republic of Poland to the Holy 

See and a member, and now the honorary chairman of the Venice Com-

mission, has left a positive mark in the recent history of both Poland and 

the united Europe, defending fundamental social principles and norms, 

and proudly representing the achievements of Polish democracy on 

the international forum. In recent years, when courage became valued 

again, out of respect for fundamental values, she argued for the sepa-

ration of powers and the independence of Polish courts.

Bishop Tadeusz, when criticized for his stronger statements, liked 

to repeat that he had become a bishop so that he would not be afraid. 

The same can be said about Hanna Suchocka. She became a lawyer, 

a politician and a diplomat so as not to be afraid of anything except 

the truth. Today’s Laureate has a deep theological justification in her 

personal biography in regard to this fear of truth, because the words 

of Christ are very important to her: “I am the road, the truth and life”, 

as well as: “Trust me, I have conquered the world.”

Thank you.

Krakow,

Sukiennice/The Cloth Hall/ 

– Gallery of Polish Painting of the 19th Century,

October 11, 2019

Wymowa tej nagrody zawiera się także w jej symbolice, wyrażonej 

w pamiątkowej statuetce. Z jednej strony mamy wyobrażenie wzgórza 

wawelskiego z królewską katedrą, w której codziennie za życia ksiądz, 

a potem biskup Tadeusz sprawował Eucharystię. Z drugiej zaś strony 

znajdziemy – ułożone w otwarty krąg – unijne gwiazdy, krąg otwarty 

na wschód. Z tych inspiracji bierze się idea wspomnianych przeze mnie 

dorocznych konferencji, a zarazem mocne zaangażowanie Tadeusza 

Pieronka w życie publiczne. Owe dwa wymiary publicznej aktywności 

były bliskie zarówno jemu, jak i pierwszej laureatce tej wymownej – 

ufundowanej na jego cześć i ku jego pamięci – nagrody pani Hannie Su-

chockiej. Wręczając ją Pani Premier, chcemy pokazać, że nie tylko życie 

w prawdzie, ale i działalność publiczna, w tym polityczna, w prawdzie 

jest nie tylko możliwa, lecz potrzebna, a wręcz konieczna!

Jeśli zastanawiamy się, czy biskup Tadeusz byłby z wyboru kapitu-

ły zadowolony, to chciałbym wszystkich uspokoić i zapewnić, a znam, 

jak powiedziałem te dwie osoby długo, że pani Hanna Suchocka należała 

do wąskiego grona tych polityków, których biskup Tadeusz nie tylko 

cenił, ale uważał za współczesne autorytety. Tak ich długoletnia współ-

praca i przyjaźń zrodziła się właśnie poprzez spotkanie na płaszczyźnie 

dialogu między Kościołem i państwem, w okresie kiedy biskup pełnił 

funkcję sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski, a pani 

Hanna była premierem polskiego rządu. Dziś łatwo zapomnieć, że były 

to lata żywej debaty o miejscu i roli Kościoła w odrodzonym demokra-

tycznym państwie, kiedy zasady współpracy należało na nowo określić 

i ustalić, szanując autonomię obu instytucji i obu sfer, co znalazło zwień-

czenie w przygotowaniu, a potem podpisaniu Konkordatu między Stolicą 

Apostolską a Rzecząpospolitą Polską w roku 1998.

Hanna Suchocka, premier Rzeczypospolitej, wieloletnia ambasador 

Rzeczypospolitej przy Stolicy Apostolskiej oraz członek, a obecnie ho-

norowy przewodniczący Komisji Weneckiej, dobrze zapisała się w naj-

nowszej historii Polski i zjednoczonej Europy, broniąc fundamentalnych 

zasad i norm społecznych oraz godnie reprezentując dorobek polskiej 

demokracji na forum międzynarodowym. Także w ostatnich latach, 

kiedy odwaga na nowo znalazła się w cenie, Pani Premier z szacunku 

dla wartości podstawowych, opowiadała się za trójpodziałem władzy 

i niezależnością polskich sądów.

Biskup Tadeusz, kiedy go krytykowano za mocniejsze jego wy-

powiedzi, lubił powtarzać, że po to został biskupem, żeby się nie bać. 

Podobne słowa można powiedzieć o pani Hannie Suchockiej. Została 

prawnikiem, politykiem, dyplomatą, żeby poza prawdą nie bać się ni-

czego. Dzisiejsza Laureatka ma w swoim osobistym życiorysie głębokie 

teologiczne uzasadnienie tej obawy przed prawdą tylko, ponieważ jest 

osobą, dla której bliskie są słowa Chrystusa: „Ja jestem drogą, prawdą 

i życiem”, oraz te: „Ufajcie, jam zwyciężył świat”.

Dziękuję.

Kraków,  

Sukiennice – Galeria Malarstwa Polskiego XIX wieku,

11 października 2019 r.

Nagroda im. bp. Tadeusza Pieronka
The Bishop Tadeusz Pieronek Award
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W 2020 roku Kapituła „Pieronkowego IN VERITATE” zarekomendowała 

przyznanie nagrody wybitnemu włoskiemu politologowi, znawcy na-

uczania Jana Pawła II, prof. Rocco Buttiglione.

In 2020, the Chapter of “Pieronek’s IN VERITATE” recommended to confer 

the award upon an outstanding Italian political scientist, who is also an 

expert on the teachings of John Paul II, Professor Rocco Buttiglione.

In Veritate

Rocco Buttiglione – w młodości studiował prawo w Turynie i w Rzymie, 
profesor nauk politycznych, polityk włoski, był naukowcem na Uniwer-
sytecie św. Piusa V w Rzymie i rektorem Międzynarodowej Akademii 
w Liechtensteinie. W latach siedemdziesiątych XX wieku prowadził 
działalność badawczą na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 
Zetknął się wtedy z kard. Karolem Wojtyłą. Nawiązaną przyjaźń kon-
tynuowali przez następne dekady. W latach 1994 -2018 był nieprze-
rwanie deputowanym do Parlamentu Włoch – w Izbie Reprezentantów 
lub w Senacie Republiki. W latach 1999-2001 zasiadał w Parlamencie 
Europejskim. W latach 2001-2005 sprawował urząd ministra do spraw 
europejskich w drugim rządzie Silvia Berlusconiego. W 2004 r. włoski 
rząd zgłosił go jako kandydata do Komisji Europejskiej na stanowi-
sko komisarza do spraw sprawiedliwości i praw człowieka. Po ataku 
środowisk lewicowych na tę kandydaturę i negatywnej rekomendacji 
komisji Parlamentu Europejskiego za „konserwatywne poglądy na 
temat homoseksualizmu i roli kobiety w rodzinie” wycofany, mimo 
sprzeciwu dużej części polityków skupionych w Europejskiej Partii 
Ludowej i przedstawicieli Kościoła katolickiego. Pozostał początko-
wo na stanowisku ministra do spraw europejskich w rządzie Włoch, 
a w latach 2005-2006 piastował tekę ministra kultury w tym samym 
rządzie. Obecnie prowadzi działalność naukową w Turynie i w hisz-
pańskiej Granadzie.

Rocco Buttiglione studied law in Turin and Rome. He is currently a pro-
fessor of Political Science and an Italian politician. He was a researcher 
at the University of St. Pius V in Rome and rector of the International 
Academy in Liechtenstein. In the 1970s, he conducted research at the 
Jagiellonian University in Kraków. He came into contact with Cardinal 
Karol Wojtyła. They continued their friendship in the following decades. 
In 1994-2018 he was continuously a member of the Italian Parliament 
– in the House of Representatives or the Senate of the Republic. In 
1999-2001 he sat in the European Parliament. In 2001-2005 he was 
the minister of European affairs in the second government of Silvio 
Berlusconi. In 2004, the Italian government proposed his candidacy 
for the position of commissioner for justice and human rights in the 
European Commission. After the attack of leftist circles on his can-
didacy and a negative recommendation of the European Parliament 
commission for “conservative views on homosexuality and the role 
of women in the family”, the candidacy was withdrawn, despite the 
objection of a large number of members of the European People’s Party 
and representatives of the Catholic Church. Initially he continued to 
serve as the minister of European affairs in the Italian government, 
and in 2005-2006 he moved to become the minister of culture in the 
same government. Currently he conducts academic research in Turin 
and in Granada, Spain.
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W 2000 roku, podczas spotkania Rafała Budnika i Michała Góry 
z ówczesnym sekretarzem Ojca Świętego Jana Pawła II bp. Sta-
nisławem Dziwiszem, powstała idea stworzenia wydarzenia 
poświęconego relacjom między Kościołem a Europą, między 
chrześcijaństwem a sferą publiczną i polityczną w Unii Euro-
pejskiej. Tak narodziły się coroczne międzynarodowe spotkania 
wielu środowisk i debaty o najbardziej aktualnych problemach 
nurtujących naszą europejską cywilizację. Od początku, aż do 
swojej nagłej śmierci w 2018 r., na czele Komitetu Organizacyj-
nego konferencji, która przyjęła przewodnie hasło „Rola Kościoła 
katolickiego w procesie integracji europejskiej”, stał bp Tadeusz 
Pieronek. Obecnie funkcję Honorowego Przewodniczącego Komi-
tetu Organizacyjnego pełni kard. Stanisław Dziwisz. Konferencję 
organizują: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 
Fundacja Konrada Adenauera oraz Fundacja Roberta Schumana 
w Luksemburgu. Koordynatorami przedsięwzięcia są: Falk Alten-
berger, Rafał Budnik, 
Małgorzata Chudzio, 
Hanna Dmochowska 
i Michał Góra.

In 2000, during a meeting of Rafał Budnik and Michał Gora with 
the then secretary of Pope John Paul II, Bishop Stanisław Dzi-
wisz, the idea was conceived to create an event that would be 
dedicated to relations between the Church and Europe, as well as 
between Christianity and the public and political spheres in the 
European Union. Such was the birth of the annual international 
meeting of many milieus, and debates about the most press-
ing problems affecting our European civilization. For the first 
eighteen years – till his sudden death in 2018 – the conference, 
which has since taken up the title of “The Role of the Catholic 
Church in the Process of European Integration”, was chaired by 
Bishop Tadeusz Pieronek. Since then Card. Stanisław Dziwisz has 
been acting as its Honorary Chairman. The conference has been 
organized by the Pontifical University of John Paul II in Krakow, 
the Konrad Adenauer Foundation and the Robert Schuman Foun-
dation in Luxembourg. The coordinators of the venture are: Falk 

Altenberger, Rafał Bud-
nik, Małgorzata Chudzio, 
Hanna Dmochowska and 
Michał Gora.
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