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INTERNATIONAL CONFERENCE

Jestem przekonany, że śp. biskup Tadeusz Pieronek zaakceptowałby 
przewodni temat naszej tegorocznej konferencji: „Chrześcijańska 

odpowiedzialność za Europę”. Dla niego zawsze ważne było, żeby 
konferencje z cyklu „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji 
europejskiej” poruszały najważniejsze wyzwania stojące przed Euro-
pą, przed Polską i przed nami, członkami Kościoła. To była rocznicowa 
– XX konferencja, ale możliwości organizacyjne spowodowały, że jej 
uroczysty charakter szczególnie uwidaczniał się w poziomie prowadzo-
nych debat i zaproszonych mówców. Pomimo iż debaty odbywały się 
częściowo w systemie zdalnym, udało się utrzymać niezwykłą atmos-
ferę naszych konferencji – szczerej wymiany poglądów pomiędzy re-
prezentantami Kościoła katolickiego i innych wyznań chrześcijańskich, 
ekspertami i politykami.

Debaty nie miały na celu zdefiniowania „chrześcijańskiej odpowie-
dzialności”, ale podzielenie się zarówno pomysłami, jak i doświadcze-
niami, w jaki sposób ta odpowiedzialność jest realizowana w praktyce, 
w dobie panującej pandemii.

Przedstawiciele europejskich struktur Kościołów chrześcijańskich 
mówili o sytuacji Kościołów w obliczu pandemii, wymiarze duchowym 
nowych wyzwań, zwracając uwagę zarówno na sposoby organizowa-
nia praktyk religijnych, kontakt z wiernymi i troskę o wspólnotę, jak 
i konieczność wprowadzania nietypowych nowych zasad liturgicznych 
czy działania pomocowe szczególnie ważne w obliczu zagrożeń zdro-
wotnych, społecznych i gospodarczych. Uczestnicy konferencji mogli 
zaobserwować, jakie nowe pytania muszą postawić sobie osoby du-
chowne i wierni.

Lekarze oraz politycy (w tym politycy – lekarze) zwracali szczególną 
uwagę na konieczność pogłębiania wiedzy na temat pandemii i jej skut-
ków, a także aktywną walkę z niebezpiecznymi poglądami negującymi 
płynące z niej zagrożenia. Jednoznaczne aktywne głoszenie prawdy to 
także niezbędny przykład odpowiedzialności za innych.

Rozmowa o odpowiedzialności chrześcijańskiej nie mogła pominąć 
znaczenia myśli Jana Pawła II, szczególnie w czasie, gdy uroczyście 
obchodzimy 100. rocznicę jego urodzin. Pogłębiona analiza wypowiedzi 
św. Jan Pawła II obecna w dyskusji pomiędzy wybitnymi postaciami 
życia Kościoła katolickiego pozwoliła wykazać niezwykłą aktualność 
jego poglądów dla Kościoła w czasie sprawowania pontyfikatu, ale 
również dla następnych pokoleń i dla kolejnych papieży. Szczególnie 
podkreślano wagę, jaką dla Jana Pawła II miało budowanie wspólno-
ty, zarówno w wymiarze rodzinnym, narodowym, jak i europejskim. 
Realizacja odpowiedzialności chrześcijańskiej za innych, za każdą 
osobę, musi być realizowana również przez branie odpowiedzialności 
za wspólnotę.

Jak powiedział, odwołując się do myśli Jan Pawła II, prof. Butti-
glione: „Chrześcijanie powinni starać się inicjować i uruchamiać ważne 
procesy”. Dodajmy – to nie nasze prawo, ale obowiązek.

Jestem przekonany, że lektura tego tomu pozwoli Państwu znaleźć 
dowody na to, że staramy się to zadanie realizować, i tego zapewne 
oczekiwałby od nas biskup Tadeusz przy okazji jubileuszowej konfe-
rencji.

dr Jan Olbrycht

wiceprzewodniczący Grupy EPL  
w Parlamencie Europejskim

I am convinced that the late Bishop Tadeusz Pieronek would approve 
of the leading theme of our conference this year, and that is “Chris-

tian Responsibility for Europe”. It was always important to him that the 
conference series on “The Role of the Catholic Church in the Process 
of European Integration” should tackle the most pressing challenges 
facing Europe, Poland and us, members of the Church. It was a jubilee 
conference – the 20th conference, however, due to the limited organi-
sational possibilities, its ceremonial character could primarily be seen 
in the level of the debates and the quality of the speakers who attended 
the conference. Although the debates were partially held remotely, we 
managed to maintain the extraordinary atmosphere of our conferences 
– the atmosphere of a sincere exchange of views between representa-
tives of the Catholic Church and other Christian denominations, as well 
as experts and politicians.

The debates were not intended to define “Christian responsibility”, 
but to share both ideas and experiences of how that responsibility 
is put into practice at the time of the pandemic.

Representatives of the European structures of Christian churches 
talked about the situation churches have found themselves in facing 
the pandemic as well as the spiritual dimension of the new challenges. 
They not only pointed out how to organise religious practices, stay in 
touch with community members and care for the communities, but also 
they stressed the need to introduce new, unusual principles to the litur-
gy, or participate in aid activities, which is particularly essential when 
responding to health, social or economic threats. The participants had 
a chance to witness some new questions clergy and faithful currently 
have to ask themselves.

Doctors and politicians (including the politicians who are also doc-
tors) put special emphasis on the necessity to deepen our knowledge 
about the pandemic and its consequences, as well as to actively fight 
against dangerous views that negate the threats posed by the pandem-
ic. Proclaiming the truth unequivocally and actively is also a necessary 
example of responsibility for others.

In the conversation about Christian responsibility the gravity of 
John Paul II’s thinking could not have been omitted, especially at the 
time when we are celebrating the 100th anniversary of his birth. The 
in-depth analysis of Saint John Paul II’s ideas, present in the discus-
sion between outstanding figures of the Catholic Church, demonstrated 
the remarkable timeliness of John Paul II’s views, especially for the 
Church and during his pontificate, but also for the next generations 
and for the subsequent popes. What was particularly emphasised was 
John Paul II’s view on the importance of building a community, a family 
community, but also a national and European community. The Christian 
responsibility for others, for each individual, has to be put into effect 
also by taking responsibility for a community.

As Prof. Buttiglione said, referring to what John Paul II used to say: 
Christians should try to initiate and set in motion important processes. 
Let it be added here that this is not our right, it is our duty.

I am convinced that upon reading this volume you will be able to find 
evidence that we are trying to fulfill that mission. This is what Bishop 
Tadeusz would probably expect from us on the occasion of the jubilee 
conference.

Dr. Jan Olbrycht

Vice-Chairman of the EPP Group  
in the European Parliament
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OTWARCIE I POWITANIE

kard. dr Stanisław Dziwisz
honorowy przewodniczący  
Komitetu Organizacyjnego

Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich obecnych dostojnych gości, 

a także organizatorów dzisiejszego spotkania na konferencji pt. „Chrze-

ścijańska odpowiedzialność za Europę”.

Tegoroczne jubileuszowe spotkanie jest już dwudziestą konferencją 

o roli Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej. Ta kon-

ferencja miała być okazją do podsumowania dwóch dekad refleksji nad 

jednym z najważniejszych zadań podjętych przez wspólnotę Kościoła, 

reprezentowaną zarówno przez świeckich, jak i przez hierarchów, wo-

bec wyzwania, jakim była integracja naszego kontynentu zarówno na 

poziomie politycznym, gospodarczym, jak i może przede wszystkim 

kulturowym i duchowym.

Nasze plany zweryfikowało jednak życie, a dokładnie kryzys zwią-

zany z pandemią koronawirusa, z którym od kilku miesięcy zmaga się 

cały świat, w tym Europa i Polska, a który jest także wyzwaniem dla 

OPENING AND WELCOME

Cardinal Stanisław Dziwisz
Honorary Chairman 

of the Organizing Committee

I would like to cordially greet all the distinguished guests present, as 

well as the organizers of today’s meeting at the conference entitled 

“Christian Responsibility for Europe”.

This year’s jubilee meeting is already the twentieth conference on 

the role of the Catholic Church in the process of European integration. 

This conference was initially intended as an opportunity to summarize 

the past two decades, to reflect on one of the most important tasks un-

dertaken by the Church community, represented by both lay people and 

clergy, in the face of integrating our continent politically, economically 

and, perhaps above all, culturally and spiritually.

However, our plans were dictated by life, and more precisely by the 

crisis related to the coronavirus pandemic, which the whole world has 

been struggling with for several months, including Europe and Poland, 

and which has also been a challenge for the Church. This is reflected in 
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Kościoła. Ma to odzwierciedlenie w programie tegorocznej konferencji, 

gdzie zaproszeni przedstawiciele różnych wspólnot chrześcijańskich 

podzielą się swoimi obserwacjami i doświadczeniami, które przyniósł 

czas pandemii i wobec których stanęły wspólnoty chrześcijańskie. Pa-

pież Franciszek w jednej ze swoich katechez zauważył, że pandemia jest 

kryzysem, i dodał, że z kryzysu nigdy nie wychodzimy tacy sami – albo 

wychodzimy lepsi, albo w gorszym stanie. Dziś mamy szansę zbudo-

wać coś innego i wyjść z tego kryzysu lepszymi. W tym kontekście 

chciałbym zwrócić uwagę wszystkim uczestnikom naszej konferencji, 

zarówno tym, którzy są obecni fizycznie, jak i łączącym się z nami przez 

internet, że nasze spotkanie powinno zmierzać do szukania sposobu na 

odnowę rzeczywistości, w której żyjemy. Powinno się to odbywać przez 

zaproszenie do współpracy szerokiego grona ludzi reprezentujących 

różne środowiska i wrażliwości, wierzących i niewierzących, polityków 

i liderów organizacji społecznych, świeckich i duchownych. Jestem 

przekonany, że właściwie i otwarcie podejmą dialog, wsłuchując się 

wzajemnie w swoje racje.

Możemy skutecznie uczynić nasz europejski świat lepszym miej-

scem, w którym każdy człowiek odnajdzie się w realizowaniu osobistych 

planów i życiowego powołania. Nie sposób przy tym pominąć faktu, że 

zjednoczona Europa wciąż jest miejscem, o którym marzą miliony ludzi. 

Widać to zarówno w nieustającej fali migracji ludzi z Afryki, Bliskiego 

Wschodu i Azji, jak i w „godnościowych postulatach” krajów i naro-

dów wschodniej części naszego kontynentu. Myśląc zatem o naszym 

chrześcijańskim zaangażowaniu na rzecz integracji europejskiej musimy 

nieustannie starać się o zapewnienie otwartości i gościnności, bo tylko 

wtedy Europa nadal będzie miejscem spotkania, dialogu, solidarno-

ści i wzajemnego szacunku. Mam nadzieję, że szczególnie w tym roku, 

w roku stulecia urodzin wielkiego Polaka i Europejczyka – świętego 

Jana Pawła II – podczas wszystkich dyskusji odczujemy jego ducho-

wą obecność i inspirację. Można nawet wprost powiedzieć, że to Jan 

Paweł II był pierwszym Polakiem w Unii Europejskiej, a jego wsparcie 

dla procesu integracji jest niezwykle ważną częścią dziedzictwa jego 

myśli. Sama zaś krakowska konferencja narodziła się wprawdzie z ini-

cjatywy biskupa Tadeusza Pieronka i jego przyjaciół, ale przy osobistym 

zaangażowaniu Ojca Świętego, jego wsparciu dla takiego spotkania, 

w którym widział realizację przez Kościół posługi myślenia. Życzę zatem, 

aby nasze debaty, wspólne rozmowy, przełożyły się także na konkretne 

i twórcze rozwiązania służące całej wspólnocie europejskiej.

Otwarcie konferencji można 
zobaczyć na kanale YouTube

Opening and welcome
you can watch  
on our YouTube channel

the program of this year’s conference, where invited representatives 

of various Christian communities will share their observations and ex-

periences brought about by the pandemic, and challenges which the 

Christian communities have been facing. Pope Francis, in one of his 

catechises, noted that the pandemic is a crisis, and added that we 

never come out of a crisis the same – either we come out of it better 

off or worse off. Today we have a chance to build something different 

and emerge from this crisis better off. In this context, I would like to 

point out to all participants of our conference, both physically present 

and those who will connect with us via the Internet, that our meeting 

should seek a way to renew the reality we live in. This should be done 

by encouraging the cooperation of a wide group of people representing 

various circles and sensibilities, believers and non-believers, politicians 

and leaders of social organizations, lay people and the clergy. I am 

convinced that they will enter into dialogue adequately and openly, 

listening to one another’s perspective.

We can effectively make our European world a better place with 

each individual being able to pursue one’s personal goals and life call-

ings. It is hard to ignore the fact that a united Europe is a place millions 

of people still dream about. It can be seen both in the constant wave 

of migration of people from Africa, the Middle East and Asia, and in the 

“dignity postulates” of the countries and nations in the eastern part of 

the Continent. Therefore, when we think about our Christian commitment 

to European integration, we must constantly strive to ensure openness 

and hospitality, because only then will Europe continue to be a place of 

meeting, dialogue, solidarity and mutual respect. I hope that, especially 

this year, in the year of the centenary of the birth of the great Pole and 

European – Saint John Paul II – we will feel his spiritual presence and 

inspiration during each and every discussion. One could even honestly 

say that John Paul II was the first Pole in the European Union, and his 

support for the process of integration constitutes an immensely cru-

cial part of his intellectual legacy. The Krakow conference itself was 

initiated by Bishop Tadeusz Pieronek and his friends; however, the Holy 

Father was personally involved in and supported such a meeting, in 

which he saw a way for the Church to carry out its “thoughtful ministry”. 

Therefore, I would like to express the wish that our debates, our joint 

discussions, will also translate into concrete and creative solutions 

serving the entire European community.
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dr Hans-Gert Pöttering
pełnomocnik Fundacji Konrada Adenauera 

 do spraw Europejskich,  
były przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Eminencjo, Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele – wolno mi chyba 

sformułować powitanie w ten sposób.

To dla mnie ogromna radość, ale i zaszczyt, móc powitać państwa 

w imieniu współorganizatora tej konferencji. Witam Państwa w imieniu 

Fundacji Konrada Adenauera tu, w Polsce. Trudno było nie ulec namo-

wom przedstawiciela Fundacji w Polsce pana Falka Altenbergera do 

przyjazdu do Krakowa. Przyznam, że bardzo się cieszę, mogąc być 

z Państwem tutaj. Witam Państwa również w imieniu innych współorga-

nizatorów: Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Fundacji 

Roberta Schumana w Luxemburgu i współpartnerów: Grupy Europejskiej 

Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim, Delegacji Polskiej w Grupie 

EPL w Parlamencie Europejskim, zwłaszcza deputowanego pana Jana 

Olbrychta, który jest wiceprzewodniczącym całej tej Frakcji w Parlamen-

cie Europejskim. Witam również w imieniu Europejskiej Partii Ludowej i jej 

przewodniczącego, Państwa rodaka Donalda Tuska. Wreszcie pragnę 

też powitać w imieniu Komisji Konferencji Biskupów Unii Europejskiej. 

To ewenement, że świecki wita Państwa w imieniu COMECE – organizacji 

zrzeszającej Episkopaty Unii Europejskiej. I wreszcie – last but not least 

– witam w imieniu Wydawnictwa „Wokół nas” z Gliwic.

Proszę Państwa, to już dwudziesta konferencja z tego cyklu. Wiele 

razy przychodziło mi brać udział w tym wydarzeniu w ciągu minionych 

dwudziestu lat. Byłem tu w imieniu EPL, potem jako przewodniczący 

Parlamentu Europejskiego, wreszcie jako przewodniczący Fundacji 

Konrada Adenauera. Muszę przyznać, że ta konferencja – tu nawiążę 

do tego, co powiedział kardynał Dziwisz – to bardzo znacząca konfe-

rencja, niezwykła konferencja, ponieważ jest to konferencja dialogu, 

porozumienia, pojednania, a bez dialogu nie możemy liczyć na pokój. Kto 

odmawia dialogu, nie służy pokojowi. Jesteśmy chrześcijanami, dlatego 

też w dzisiejszej sytuacji pandemii koronawirusa, mimo tej sytuacji, 

możemy z ufnością patrzeć w przyszłość.

Szczególne podziękowania kieruję w tym miejscu pod adresem Emi-

nencji kardynała Stanisława Dziwisza za długoletnie towarzyszenie tym 

debatom. W tym roku przyjął Eminencja po raz kolejny patronat nad tą 

konferencją i tam, gdzie widzimy Księdza Kardynała, widzimy jednocze-

śnie w sercu i w duszy również świętego Jana Pawła II, osobę, którą da-

rzę niezmiernym szacunkiem. Dziękuje bardzo także panu prezydentowi 

Królewskiego Miasta Krakowa, profesorowi Jackowi Majchrowskiemu, 

który od wielu lat jest przyjacielem tej konferencji. Dziękuję również Wo-

jewództwu Małopolskiemu, które w minionych latach także przyczyniało 

się do sukcesu tej konferencji.

Panie i Panowie, w moim kraju, w mojej ojczyźnie, w Niemczech, 

w tym roku wspominamy to, co wydarzyło się trzydzieści lat temu, gdy 

Niemcy w pokoju i wolności zjednoczyły się ponownie. Wolność i jed-

ność mojej ojczyzny była możliwa dzięki temu, że czterdzieści lat temu 

tu, w Polsce, powstał ten niepowtarzalny i niezwykły ruch społeczny 

– „Solidarność”. To dowodzi ścisłych związków Niemiec i Polski. Są to 

Dr. Hans-Gert Pöttering
Representative for European Affairs 

on behalf of the Konrad Adenauer Foundation, 
former President of the European Parliament

Your Eminence, Ladies and Gentlemen, Dear Friends – I do believe I can 

begin my address in this way.

It is a great joy for me, but also an honour, to be able to welcome you 

on behalf of the co-organizer of this conference: the Konrad Adenauer 

Foundation in Poland. It would have been difficult not to give in to the 

suggestion of Mr. Falk Altenberger, the representative of the Foundation 

in Poland, that I should come to Krakow. I must admit that I am very 

happy to be with you here. I also welcome you on behalf of the other 

co-organizers: the Pontifical University of John Paul II in Krakow, the 

Robert Schuman Foundation in Luxembourg, and co-partners the Eu-

ropean People’s Party Group in the European Parliament and the Polish 

Delegation in the EPP Group in the European Parliament, especially the 

deputy Jan Olbrycht, who is the vice-chairman of the EPP Group. I also 

welcome you on behalf of the European People’s Party and its president, 

your compatriot Donald Tusk. Finally, I would also like to welcome you on 

behalf of the Commission of the Bishops’ Conferences of the European 

Community. It is a unique event when a layman welcomes you on behalf 

of COMECE – the organization that brings together the Episcopates of 

the European Union. And last but not least, I welcome you on behalf of 

the publishing house “Wokół Nas” from Gliwice.

Ladies and gentlemen, this is already the twentieth conference of 

this series. I have participated in these events many times in the past 

twenty years. I was here on behalf of the EPP, then as President of the 

European Parliament, and finally as President of the Konrad Adenauer 

Foundation. I must admit that this conference – and I will refer here to 

what Cardinal Dziwisz said – is a very significant conference, an extraor-

dinary conference, because it is a conference of dialogue, understand-

ing, reconciliation, and without dialogue we cannot count on peace. 

Peace is not served by those who say no to dialogue. We are Christians, 

therefore, in the present situation of the coronavirus pandemic, and 

despite this situation, we can look to the future with confidence.

I would like to express my special thanks to His Eminence Cardi-

nal Stanisław Dziwisz for having accompanied these debates for many 

years. This year, His Eminence has once again bestowed his patronage 

over this conference, and the presence of His Eminence, signifies also, 

in our hearts and souls, the presence of Saint John Paul II, a person 

who I respect immensely. I would also like to thank the President of 

the Royal City of Krakow, Professor Jacek Majchrowski, who has been 

a friend of this conference for many years. I would also like to thank the 

Voivodeship of Małopolska, which in recent years has also contributed 

to the success of this conference.

Ladies and gentlemen, in my country, in my home country, in Ger-

many, this year we commemorate the events of thirty years ago, when 

Germany reunited in peace and freedom. The freedom and unity of my 

homeland was possible thanks to the fact that forty years ago, here in 

Poland, this unique and extraordinary social movement – “Solidarity” 
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związki bardzo ważne, o znaczeniu na skalę europejską. Wolność jest 

własnością nas wszystkich, ale o tę wolność musimy raz po raz wy-

stępować. Zawsze powtarzam naszym rodakom: nie zapominajcie, że 

wolność i jedność Niemiec zawdzięczacie nie tylko odważnym kobietom 

i mężczyznom z komunistycznej części Niemiec, z NRD, którzy w imię 

wolności wyszli na ulice. Zawdzięczacie wolność i jedność Niemiec także 

„Solidarności”, sąsiadom ze Wschodu – Polakom, ale nie tylko Pola-

kom, również: Litwinom, Łotyszom, Estończykom, Czechom, Słowakom, 

Węgrom, wszystkim tym dzielnym ludziom, którzy powstali przeciwko 

komunizmowi. Dwa nazwiska w szczególny sposób są tutaj emblema-

tyczne: Jan Paweł II i Lech Wałęsa. Zawsze będę pamiętał, dopóki będę 

jeszcze panował nad mową i myślami, zawsze będę wspominał Jana 

Pawła II i jego słowa skierowane do rodaków: „Nie lękajcie się…, niech 

zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”.

Kiedyś krwawy dyktator komunistyczny Stalin z pogardą mówił: 

„a ileż to dywizji ma papież?”. Dziś możemy i musimy powiedzieć: „ow-

szem, całkiem sporo”. Jan Paweł II jest dowodem na to, jaką ducho-

wa siła, przekonanie, nadzieja i wiara chrześcijańska mają moc. O tym 

świadczy przezwyciężenie ustroju komunistycznego. Tym piękniejsze 

jest fakt, że możemy wspominać dziś tę okrągłą rocznicę urodzin papie-

ża. Kardynałowi Dziwiszowi natomiast ja osobiście zawdzięczam możli-

wość wielokrotnych audiencji u Jana Pawła II. Raz nawet byłem u Ojca 

Świętego z moimi dwoma synami Johanesem i Benedyktem.

– was established. It proves that there exist close ties between Germa-

ny and Poland. These are very important ties which are significant for 

Europe as a whole. Freedom belongs to all of us, but we must advocate 

for this freedom again and again. I always say to our countrymen: do 

not forget that you owe the freedom and unity of Germany not only to 

courageous women and men from the communist half of Germany, from 

the GDR, who took to the streets in the name of freedom, but to “Solidar-

ity”, to your neighbours from the East, the Poles, but also Lithuanians, 

Latvians, Estonians, Czechs, Slovaks, Hungarians, all of those brave 

people who rose up against communism. Two names are particularly 

emblematic here: John Paul II and Lech Wałęsa. As long as I am capable 

of speech and thought, I will always remember John Paul II and his 

words to his countrymen: “Do not be afraid… Let your Spirit descend 

and renew the face of the earth, the face of this land.”

The bloody communist dictator, Stalin, once contemptuously said: 

“How many divisions does the Pope have?” Today we can and must say: 

“Indeed, quite a lot”. The figure of John Paul II testifies to the power of 

spiritual strength, belief, hope and the Christian faith. This is evidenced 

by the overcoming of the communist system. All the more beautiful is 

the fact that we commemorate today the anniversary of the Pope’s 

birth. I personally owe the opportunity of multiple audiences with John 

Paul II to Cardinal Dziwisz. Once, I even visited the Holy Father with my 

two sons Johannes and Benedict.
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Proszę Państwa, jutro będziemy mieli wśród nas jako gościa wi-

ceprzewodniczącą białoruskiej chadecji panią Volhę Kavalkową, która 

reprezentuje Radę Koordynacyjną opozycji białoruskiej. Jutro weźmie 

ona udział w jednej z debat konferencji. Pozwólcie Państwo, że powiem: 

wolność ludzi mieszkających na Białorusi, wolność ludzi mieszkających 

w Rosji jest dla nas sprawą, którą traktujemy niezmiernie poważnie. 

I jeśli możliwe było w dawnych krajach komunistycznych, takich jak 

Polska czy NRD, przezwyciężenie tego systemu i odzyskanie wolności 

– tak stanie się także na Białorusi. Stąd też jesteśmy po stronie tych 

odważnych kobiet i mężczyzn walczących o wolność Białorusi, o wol-

ność Białorusinów. Ci ludzie, którzy pokojowo demonstrują na ulicach, 

podzielają nasze przekonania, wartości i ideały, jak prawa człowieka, 

wolność, demokracja, państwo prawa i pokój. Mieszkańców Białorusi 

i wszystkich tych krajów, gdzie ciągle jeszcze sprawowane są rządy 

autorytarne lub dyktatorskie, musimy wspierać. Wspierajmy ludzi w ich 

dążeniach do wolności i do realizowania ich marzeń do życia w swobo-

dzie, tak jak nam dane jest takie życie.

Kardynał Stanisław Dziwisz wspominał o tym, jak wielu ludzi zmierza 

do Europy, uciekinierów, uchodźców, osób prześladowanych politycz-

nie. Oczywiście nie wszystkich ludzi żyjących w nędzy możemy tu przy-

jąć, ale jako chrześcijanie mamy obowiązek wyjść naprzeciw z otwartym 

sercem tym, którzy szukają u nas azylu. Powinniśmy im naszą pomoc 

zagwarantować.

Panie i Panowie, podczas trzech paneli dyskusyjnych zajmiemy się 

kilkoma bardzo ważkimi tematami: najpierw porozmawiamy o Kościo-

łach w obliczu pandemii koronawirusa, następnie o Europie w obliczu 

pandemii i wreszcie ostatnia sesja poświęcona będzie znaczeniu myśli 

Jana Pawła II dla Europy. Pozwolą Państwo, że powiem następujące sło-

wa: Jeśli Europejczycy nie będą zjednoczeni, wówczas inni, niepodzie-

lający naszych poglądów na temat tego, jak powinien wyglądać świat, 

gotowi będą przejąć ster i władzę w Europie. Stąd też naszą wspólną 

odpowiedzialnością jest to, byśmy trwali razem, byśmy akceptowali 

różnorodność w Unii Europejskiej, lecz ciągle rozumieli zobowiązanie 

do jedności wobec owego katalogu wartości podstawowych UE. Dlatego 

też wyrażajmy nasze przywiązanie do naszej małej ojczyzny, Krakowa 

czy Małopolski, do naszej ojczyzny Polski, Francji czy Niemiec, do Nad-

renii, Turyngii czy Oksytanii albo węgierskiego Egeru, ale pamiętajmy: 

musimy być w Europie zjednoczeni. To jest coś, za czym święty Jan 

Paweł II zawsze optował. Pozostańmy wierni jego dziedzictwu służąc 

i będąc wiernymi zjednoczonej Europie.

Biskup Tadeusz Pieronek zawsze był orędownikiem tej idei i dzisiaj 

chcemy również z wdzięcznością uczcić jego pamięć. Pozostańmy wier-

ni wierze chrześcijańskiej, służmy godności człowieka, służmy godności 

i wartościom, jakie uosabiają nasze kraje, ale miejmy na uwadze jedność 

europejską, bo to jedyna szansa, aby w XXI wieku nasze wspólne war-

tości obronić; szczególnie godność człowieka, wolność, demokrację, 

praworządność i pokój. Oby solidarność, subsydiarność, pomocniczość 

również zawsze były obecne w tym katalogu wartości. Życzę sukcesu 

tej konferencji, która odbywa się w niecodziennych w tym roku uwarun-

kowaniach. Bądźmy ufni i niech przenika nas chrześcijańska nadzieja.

Ladies and gentlemen, tomorrow we will have as a guest the 

vice-president of the Belarusian Christian Democrats, Ms Volha Ka-

valkowa, who represents the Coordination Council of the Belarusian 

opposition. Tomorrow she will take part in one of the debates. Let me 

say: The freedom of people living in Belarus, the freedom of people 

living in Russia are issues that we take extremely seriously and since 

it was possible in the former communist countries such as Poland or 

the GDR to overcome the communist system and regain freedom, it will 

also happen in Belarus. Hence, we side with those brave women and 

men fighting for the freedom of Belarus, for the freedom of Belarusians. 

These people who demonstrate peacefully in the streets share our 

beliefs, values   and ideals, such as human rights, freedom, democracy, 

the rule of law and peace. We must support the people of Belarus and 

the people of all those countries where authoritarian or dictatorial rule 

is still exercised. Let us support people in their pursuit of freedom and 

the dream of living as free individuals, just as we have been granted 

such an opportunity.

Cardinal Stanisław Dziwisz mentioned the many people who are 

heading for Europe, fugitives, refugees, and politically persecuted peo-

ple. Of course, we cannot receive here all the people who live in poverty, 

but as Christians we have a duty to meet those who seek refuge with us 

with an open heart. We should guarantee them our help.

Ladies and gentlemen, during three discussion panels we will deal 

with some very important topics: first, we will talk about the Churches 

in the face of the coronavirus pandemic, then about Europe in the face 

of the pandemic, and finally the last session will be devoted to the sig-

nificance of John Paul II’s thoughts in the European context. Let me say 

the following: If Europeans are not united, then others, who do not share 

our views on what the world should be like, will be ready to take over the 

helm and power in Europe. Hence, it is our shared responsibility that we 

stand together, that we accept the diversity in the European Union, but 

still understand the commitment to unity in relation to the catalogue of 

the EU’s fundamental values. Therefore, let us confess again and again 

our attachment to our little homelands, Krakow or Małopolska, to our 

homelands of Poland, France or Germany, to the Rhineland, Thuringia or 

Occitania or to the Hungarian Eger, but at the same time let us remem-

ber: we must be united in Europe. This is something Saint John Paul 

II always opted for. Let us remain faithful to his heritage, serving and 

being faithful to a united Europe.

Bishop Tadeusz Pieronek has always been an advocate of this idea 

and today we also want to honour his memory with gratitude. Let us 

remain true to the Christian faith, serve human dignity, serve the dignity 

and values embodied by our countries, but let us bear in mind European 

unity, because this is the only chance to defend our common values in 

the 21st century; especially human dignity, freedom, democracy, the 

rule of law and peace. May solidarity and subsidiarity be always present 

in the catalogue of values too. I wish for the success of this conference, 

which takes place in unusual conditions this year. Let us be confident 

and let us be permeated with Christian hope.
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kard. dr Jean-Claude Hollerich
arcybiskup metropolita Luksemburga, 

przewodniczący COMECE

Pozwólcie Państwo skierować mi te słowa za pośrednictwem przekazu 

wideo. Bardzo chętnie towarzyszyłbym Państwu, jednak niestety z po-

wodu pandemii nie ma takiej możliwości. Dodatkowo w Luksemburgu 

obchodzimy aktualnie sto pięćdziesiątą rocznicę utworzenia naszej 

archidiecezji.

Konferencja odbywa się przed dziewięćdziesiątą czwartą niedzielą 

misyjną. Niedziela misyjna skłania do zadumy i powinna z tego względu 

być ważnym punktem wyjścia dla naszych starań, by myśleć o roli 

Kościoła, o reakcji Kościoła na obecny kryzys. W przesłaniu papieskim 

Franciszek stwierdził, że droga misjonarska całego Kościoła w bieżącym 

roku musi być kontynuowana, nawet jeżeli nie można pomijać cierpień 

wywołanych pandemią COVID-19. Dlatego jako przedstawiciele Kościoła, 

ale także przedstawiciele władz politycznych, w swoim postępowaniu 

nie możemy zapominać o naszych obowiązkach chrześcijańskich, aby 

pomagać najbliższym, i to niezależnie od tego, kim ta najbliższa osoba 

dla nas jest i jakie są też jej potrzeby. Trudne okoliczności i trudne cza-

sy w okresie pandemii nie mogą nas powstrzymać. Papież Franciszek 

podzielił się także bardzo ciekawą myślą. Porównał sytuację, w któ-

rej żyjemy, z gwałtowną burzą, która nas zaskoczyła. Zdaliśmy sobie 

wszyscy sprawę, że siedzimy w tej samej łodzi i brak nam orientacji 

na wezbranych wodach morza. Wszyscy jesteśmy jednak powołani do 

Cardinal Dr. Jean-Claude Hollerich
Metropolitan Archbishop of Luxembourg, 

President of COMECE

Ladies and Gentlemen, allow me to say these words by video. I would 

love to accompany you, but unfortunately, due to the pandemic, this is 

not possible. Additionally, in Luxembourg, we are currently celebrating 

the 150th anniversary of the foundation of our archdiocese.

The conference takes place before the ninety-fourth Mission Sun-

day. Mission Sunday inspires reflection and should therefore be a cru-

cial starting point for our efforts to think about the role of the Church 

and the Church’s response to the present crisis. In this year’s papal 

message, Pope Francis stated that the missionary journey of the whole 

Church this year must continue, even if the suffering caused by the 

COVID-19 pandemic cannot be ignored. Therefore, as representatives 

of the Church, but also representatives of political authorities, in our 

actions we must not forget our Christian obligations to help our loved 

ones, regardless of who they are for us and what their needs might be. 

Difficult circumstances and difficult times during the pandemic cannot 

stop us, and Pope Francis also shared a very interesting thought. He 

compared the situation we live in with a violent storm that has come 

unexpectedly. We have all realized that we are sitting in the same boat 

and that we are lacking orientation in the swelling waters of the sea. 

But we are all being called upon to row together. We all need to support 

each other. The Pope thus encouraged all people of good will to go a step 
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tego, aby wspólnie wiosłować. Wszyscy musimy się wspierać. Papież 

zachęcił tym samym wszystkich ludzi dobrej woli, aby pójść o krok 

dalej w okazywaniu solidarności i bezwarunkowej pomocy. Nikt i nic nie 

może stanąć na drodze naszego chrześcijaństwa. Powinniśmy innych 

wspierać, stać przy ich boku i pomagać im. Papież mówił także o tym, 

że zdaliśmy sobie sprawę, że nie każdy jest w stanie się rozwijać, iść 

do przodu. Słowa zawarte w papieskim przesłaniu powinny stanowić 

apel, a także zachętę dla wszystkich uczestników tegorocznej konfe-

rencji. Powinniśmy się pochylić nad problemami, aby odpowiedzieć na 

pytanie: Czy jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wezwanie tego czasu 

i czy uczyniliśmy wszystko, by odwrócić negatywne skutki zarówno 

społeczne, jak i ekonomiczne wywołane kryzysem COVID-19? Jest to 

zadanie dla wszystkich, także tych, którzy przybyli do Krakowa, aby 

rozmawiać o dialogu między Kościołem a Europą.

Państwa konferencja przypada bezpośrednio po publikacji nowej 

encykliki papieża Franciszka – „Fratelli tutti”. Jest to encyklika, któ-

ra wprowadziła społeczną naukę Kościoła na nowe obszary. „Obcy” 

– nowa, inna osoba – to nie jest osoba, która może być izolowana. Sta-

nowi ona pewne uzupełnienie drugiego człowieka. Dzięki niej i przez nią 

mogę dotrzeć do innych, bliskich osób. Przykład dobrego Samarytanina 

jest obowiązujący dla całej globalnej wioski.

Polityczne skutki tej encykliki będą wielorakie. Jako biskup nie 

jestem powołany do tego, aby te konsekwencje wskazywać. Ta rola 

spoczywa na barkach polityki i polityków. I na tym polega także rola 

tej konferencji.

Proszę pozwolić mi jeszcze powiedzieć, że po publikacji tej encykliki 

bardzo trudno będzie powiedzieć, że uprawiamy politykę chrześcijań-

ską, nie wspomagając jednocześnie osób, które uciekają przed wojną, 

przed prześladowaniami. Sednem polityki chrześcijańskiej musi być go-

towość do ich przyjęcia, bo miłość bliźniego dotyczy także uchodźców. 

Wiemy, jak zaangażowany w ten temat jest papież Franciszek.

Unia Europejska znajduje się, być może, w najgłębszym kryzysie 

od powstania. Konsekwencją pandemii jest to, że wszystkie państwa 

ograniczyły swoje działania do interesów narodowych. Brakuje wspól-

noty. Granice są na nowo zamykane. Zaczęły pojawiać się demony 

przeszłości. W krajach europejskiego Południa, gdzie kryzys w służbie 

zdrowia zdaje się niezwykle głęboki, gdzie mieliśmy największą liczbę 

ofiar, gdzie gospodarka najciężej została dotknięta, tam ten nacjonalizm 

był interpretowany jako odrzucenie braterstwa – jako brak solidarności. 

Ten brak solidarności spowodował olbrzymi uszczerbek w świadomości 

naszych społeczeństw. Pojawił się wielki deficyt zaufania.

Zadanie polityków polegać będzie na tym, aby ten uszczerbek, te 

straty znów wyrównać. Musimy pamiętać, że dobro wspólne – a dobro 

wspólne jest szerszym pojęciem niż Europa – to dobro wspólne musi 

znowu stanąć w centrum zainteresowania polityki.

Przed politykami stoi wyzwanie, aby tworzyć Europę pokoju, spra-

wiedliwości i powrotu do naszych korzeni. Wiem, że podzielacie te ideały 

wraz z Kościołem katolickim. Wiem także, że będziecie Państwo deba-

tować o tych wartościach po to, ażeby znaleźć najlepsze drogi wyjścia. 

Mam pełne zaufanie co do prowadzonych dyskusji i dziękuję Państwu 

bardzo za zaangażowanie.

further in showing solidarity and unconditional help. Nobody and noth-

ing can stand in the way of our Christianity. We should support others, 

stand by their side, assist them and help them. The Pope also spoke of 

our realization that not everyone is able to develop and move forward 

individually. The words contained in the papal message should be an 

appeal and encouragement to all participants of this year’s conference. 

We should bring our attention to these problems in order to answer the 

question: Are we able to respond to the demands of the time and have 

we done our best to reverse the negative social and economic effects 

of the COVID-19 crisis? It is a task for everyone, including those who 

have come to Krakow to talk about the dialogue between the Church 

and Europe.

Your conference comes immediately after the publication of Pope 

Francis’ new encyclical – “Fratelli Tutti”. It is an encyclical which is 

introducing the social teaching of the Church to new areas. “The Other” 

– an unfamiliar, other person is not someone who can be isolated. The 

concept supplements, in a sense, the other human being. Thanks to 

this concept and through it, I can reach those others, close to me. The 

example of the Good Samaritan remains valid for the entire global village.

The political effects of this encyclical will be manifold. As a bishop, 

I am not in a position to point to these consequences. This role rests 

on the shoulders of politics in general as well as politicians. This is also 

the role of this conference.

Let me also say that, after the publication of this encyclical, it will 

be very difficult to say that we are pursuing a Christian policy without 

helping people who are fleeing war and persecution. At the core of 

Christian policy, there must be a readiness to accept them because the 

love of neighbours also applies to refugees. We know how much Pope 

Francis is involved in this matter.

The European Union is perhaps in its deepest crisis since its incep-

tion. The consequence of the pandemic is that all states have limited 

their activities and focused on national interests. Community is missing. 

Borders are being closed again. The demons of the past have begun to 

emerge. In the countries of the European South, where the healthcare 

crisis seems to be especially deep, where we have had the highest 

number of victims, where the economy has been hit the hardest, this 

nationalism has been interpreted as a rejection of brotherhood – as 

a lack of solidarity. This lack of solidarity has caused enormous damage 

to the consciousness of our societies. There has been a huge confi-

dence deficit.

The politicians’ task will be to make up for this damage, to compen-

sate for these losses. We must remember that the common good – and 

the common good is a concept broader than Europe itself – this common 

good must once again become the focus of politics.

Politicians are facing the challenge of creating a Europe that is 

peaceful, just, and reconnects us to our roots. I know you share these 

ideals together with the Catholic Church. I also know that you will be 

debating these values   in order to come up with the best solutions. I have 

full confidence in the discussions and I thank you very much for your 

commitment.
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Manfred Weber
przewodniczący Frakcji Europejskiej Partii Ludowej 

w Parlamencie Europejskim

Eminencjo, Ekscelencje, Panie i Panowie, Drodzy Przyjaciele.

Cieszę się wyjątkowo, że mimo tych trudnych czasów po raz dwu-

dziesty odbywa się Międzynarodowa Konferencja poświęcona roli Ko-

ścioła katolickiego w procesie integracji europejskiej.

Będą Państwo zajmować się w tym roku wyzwaniami związanymi 

z pandemią koronawirusa i jej następstwami. Jako chrześcijańscy de-

mokraci, jako grupa polityczna Europejskiej Partii Ludowej wspieramy 

tę debatę. Bardzo żałuję, że nie mogę osobiście w niej uczestniczyć. 

Na miejscu jest wielu moich przyjaciół, którzy wezmą udział w konfe-

rencji i będą szukali odpowiedzi na pytania, które nas obecnie nurtują. 

Dziękuję Wam za zaangażowanie, za obecność i za udział w dialogu na 

ten temat.

Tematem naszych obrad jest „Chrześcijańska odpowiedzialność 

za Europę”. Biorąc pod uwagę skutki „koronakryzysu”, potrzebujemy 

jako Kościoły katolickie odpowiedzialnego podejścia do potrzeb ludzi 

pod względem zdrowotnym, gospodarczym, społecznym. Ludzie, którzy 

znajdują się w trudnych sytuacjach rodzinnych, zdrowotnych, ludzie 

starsi potrzebują wsparcia i pomocy. Również jako politycy musimy 

przyłożyć do tego rękę. Jestem przekonany, że nie tylko państwo za 

pomocą środków materialnych jest w stanie pomóc. Potrzeba osobistej 

Manfred Weber
Leader of the European People’s Party 

in the European Parliament

Your Eminence, Your Excellencies, Ladies and Gentlemen, Dear Friends, 

I am exceptionally glad that despite these difficult times, the 20th In-

ternational Conference on the role of the Catholic Church in the process 

of European integration is being held.

This year you will be addressing the challenges of the coronavirus 

pandemic and its after-effects. As Christian Democrats, as a political 

group of the European People’s Party, we support this debate. I am 

very sorry that I cannot personally participate in it. There are many 

friends of mine who will take part in the conference and will be looking 

for solutions to the questions that we are concerned about right now. 

Thank you for your commitment, your presence, and participation in 

the dialogue.

“Christian Responsibility for Europe” is the general subject of our 

debate. Given the aftermath of the “corona crisis”, we, as the Catholic 

Church, need a responsible approach to people’s needs in terms of 

health, economy, and society. People who may have been unfortunate 

in their lives, who find themselves in difficult family and health situa-

tions, the elderly, all of them need support and help. As politicians too, 

we have to lend our hands to this. I am convinced that not only a state 

with its material means is able to provide help, there is also a need 
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opieki w przedszkolach, szkołach, w szpitalach. Wiele z tych instytu-

cji prowadzonych jest przez Kościół czy przez zgromadzenia zakonne 

i trzeba pamiętać, jak ważna jest teraz ich rola. Polityka europejska dzię-

ki funduszowi odbudowy „next generation” i dzięki wieloletnim ramom 

czasowym może dać odpowiedź. Potrzeba solidarnej pomocy słabym 

po to, aby stworzyć warunki rozwoju dla przyszłych pokoleń. Wszystko 

to natomiast musi bazować na uznaniu wartości europejskich. Kościół 

sam w sobie stoi przed przemianami ze względu na kryzys związany 

z koronawirusem. Wspomnę o swojej ojczyźnie – Bawarii. Dużo mniej 

wiernych przychodzi do kościoła. Pamiętam Rezurekcję wielkanocną, 

którą śledziliśmy na ekranie komputera. To dla mnie było dziwne, nowe 

doświadczenie. Nie oszukujmy się – ludzie zostali postawieni przed 

trudną sytuacją. Zgodnie z badaniem opinii publicznej w Niemczech, 

okazuję się, że 24 proc. wiernych na razie nie zamierza chodzić do ko-

ścioła. Nie ma pracy duszpasterskiej z młodzieżą, nie ma konfirmacji czy 

bierzmowania, nie odbywają się uroczystości odpustowe albo przebie-

gają w bardzo ograniczonym zakresie. Nie odbywa się również formacja 

dzieci i młodzieży. Zawieszono pielgrzymowanie, a opieka nad osobami 

starszymi i chorymi jest także ograniczona. W Bawarii, ze względu na 

kryzys związany z koronawirusem, wiele się zmieniło. Bardzo martwię 

się o ten brak pracy duszpasterskiej z młodzieżą, dlatego że tracimy 

całe pokolenie, które nie będzie tak silnie związane z Kościołem, jak bym 

sobie tego życzył. Dlatego potrzeba nam odwagi, odwagi Kościoła, który 

angażuje ludzi i który zwraca się do nich bezpośrednio. Mam nadzieję, 

że nasza konferencja przygotuje odpowiedzi na to, jak Kościół może 

skorzystać z tych szans. Jestem przekonany, że w takich trudnych cza-

sach Kościół pełni bardzo ważną rolę. Bliskość, zrozumienie, humanizm, 

wspólna odpowiedź na lęki to jest coś, czego jesteśmy w stanie doko-

nać. W ciągu ostatnich tygodni pojawił się temat, który tlił się gdzieś 

w tle i my jako partie chrześcijańsko-demokratyczne ten temat, jakim 

jest polityka migracyjna, podjęliśmy. Pożar w obozie „Moria” na wyspie 

Lesbos przywołał ten temat znowu na pierwsze strony gazet. Widzę tu 

olbrzymią odpowiedzialność polityki i Kościoła. Kościół powinien wspie-

rać jedność Europy. Jestem wdzięczny za to, że Kościół pomaga ludziom 

w potrzebie, w opiece nad uchodźcami, a chrześcijańskie organizacje 

pomocowe pracują nieustannie.

Papież Franciszek podkreślał to wielokrotnie: Europa nie może za-

pominać o swoich korzeniach. Ludzie, którzy znajdują się w trudnej 

sytuacji, są powodem, żeby zwrócić na nich uwagę, a nie odwracać 

od nich głowę i wzrok. Europa powinna pomagać również tym, którzy 

do niej płyną, ale oczywiście jest to temat niełatwy, bo z jednej strony 

chcemy pomagać ludziom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji na mo-

rzu, z drugiej strony być może w ten sposób pomagamy przemytnikom. 

Rozmawiamy więc w Europie, w jaki sposób działać, jakie procedury 

należy wprowadzać, jak na przykład organizować zwrotny transport 

wnioskodawców, którzy nie otrzymali azylu w Europie. Musimy też pa-

miętać o powodach ucieczki i uchodźctwa – to najczęściej wypędzenie, 

bieda, głód, wojny. Z drugiej strony nie możemy wszystkich zaprosić 

do Europy i pomóc im teraz, od razu. Musimy starać się organizować 

im tę pomoc na miejscu, nieść pomoc humanitarną w regionach kry-

zysowych, zwalczać głód oraz oferować edukację dzieciom i dorosłym 

w tych najbiedniejszych regionach świata, a także walczyć z korupcją 

for personal care in kindergartens, schools, and hospitals. We need 

to remember that many of these institutions are run by the Church 

or monastic congregations and their role is currently very important. 

European policy, thanks to the “next generation” reconstruction fund, 

and thanks to the multiannual time frame, can offer an answer. We need 

solidarity with the weak in order to create development possibilities for 

future generations. All this, however, must be based on the recogni-

tion of European values. The church itself is facing change due to the 

coronavirus crisis. I will mention my homeland – Bavaria. Much fewer 

believers are coming to church. I remember the Easter Resurrection 

mass which we had to follow on computer screens. It was a strange new 

experience for me. Let’s face it – people were put in a difficult situation. 

According to a public opinion poll in Germany, it turns out that 24% of 

Catholics have no intention of going to church just yet. No pastoral care 

for young people is being provided, there are no confirmations, and 

indulgence feasts are not being celebrated at all or only to a very limited 

extent. Also, faith formation for children and youth does not take place 

in churches. Pilgrimage has been suspended, and care for the elderly 

and the sick has also been limited. In Bavaria, a lot has changed due 

to the coronavirus crisis. I am very worried about this lack of pastoral 

work with young people because we are losing a whole generation that 

will not be as closely connected to the Church as I would wish. There-

fore, we need the courage, the courage of the Church which engages 

people and addresses them directly. I hope our conference will offer 

some answers as to how the Church can seize such opportunities. I am 

convinced that in such difficult times the Church plays a very important 

role. Closeness, understanding, humanism, and a common response to 

fears is something that we are able to accomplish. In recent weeks, an 

issue has emerged which has been simmering in the background, and 

we, the Christian Democratic parties, have taken it up – the issue of 

migration policy. The fire at “Moria” – the camp on the island of Lesbos – 

brought this issue back to the front pages of the newspapers. I can see 

here the enormous responsibility of politics and the Church. The Church 

should promote the unity of Europe. As a Christian, I am grateful that the 

Church helps people in need, cares for refugees, and that Christian aid 

organizations work unceasingly.

Pope Francis has emphasized this many times: Europe must not for-

get its roots. Disadvantaged people are in themselves the very reason 

to pay attention to them, and not to take our heads and eyes away from 

them. Europe should also help those who sail towards it, but of course 

this is a difficult topic, because on the one hand, we want to help people 

who find themselves in a difficult situation at sea, and on the other hand, 

perhaps we aid smugglers in this way. So we are discussing in Europe 

the actions we can take, the procedures which should be introduced, 

the ways, for example, to organize the return transport of applicants 

who have not been granted asylum in Europe. We must also remember 

the reasons for which people flee and seek refuge; most often they are 

expulsion, poverty, hunger, and wars. On the other hand, we cannot 

invite everyone to Europe and help them presently, immediately. We 

must try to organize aid for them on the spot, provide humanitarian 

aid in regions affected by crisis, combat hunger and offer education 

to children and adults in the poorest regions of the world, as well as 
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i przestępstwami kryminalnymi. Jest wiele sposobów, na jakie może-

my pomagać, i wszyscy, których to dotyczy, będą wdzięczni, bo tak 

naprawdę nikt nie opuszcza swojej ojczyzny z własnej woli i wyrusza 

w nieznany świat. Chciałbym jeszcze raz zaprosić Kościoły do tego, aby 

wspierać struktury rządowe i polityczne. Zwłaszcza obecność Kościoła 

katolickiego jest potrzebna w obecnych debatach. Dobrze by było, żeby 

Kościoły w Europie Środkowej i Wschodniej znalazły wspólną drogę. 

Potrzebujemy wspólnego, chrześcijańskiego zrozumienia i odpowiedzi, 

jak postępować wobec uchodźców. Nie można ich kosztem uprawiać 

polityki i kampanii wyborczych. Jesteśmy odpowiedzialnymi chrześci-

janami, odpowiedzialnymi za Europę.

Proszę pozwolić mi jeszcze na dygresję dotyczącą jednego z naj-

ważniejszych wydarzeń podczas tej konferencji. Chodzi o debatę po-

święconą setnej rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II. W zeszłym 

tygodniu obchodzono w Niemczech hucznie trzydziestą rocznicę po-

nownego zjednoczenia Niemiec. Wielokrotnie mówiono przy tej okazji 

o europejskim duchu, jaki szerzył papież Jan Paweł II, papież jedności 

Europy.

Od roku 1978, roku wyboru na tron Piotrowy, Jan Paweł II przez dzie-

sięciolecia wpływał na rozwój Europy. Był to jeden z najważniejszych ce-

lów tego pontyfikatu. Papież jedności Europy dzięki swojej działalności 

doprowadził do upadku muru berlińskiego oraz wpłynął na zlikwidowa-

nie podziału naszego kontynentu, przyczyniając się do wyzwolenia ludzi 

spod władzy komunizmu w Europie Środkowej i Wschodniej. Biorąc pod 

uwagę silne emocje, których doświadczam przy okazji trzydziestolecia 

zjednoczenia Niemiec, jeszcze raz podkreślam w tym kontekście zna-

czenie pontyfikatu papieża Polaka, Jana Pawła II. Być może jest to lepiej 

widoczne dzisiaj niż za jego życia lub zaraz po jego śmierci. Nasze poko-

lenie ma wiele do zawdzięczenia działalności tego człowieka, bo dzięki 

niemu cały kontynent został skierowany na drogi wolności i demokracji, 

w stronę wartości podstawowych, na których opiera się nasza polityka. 

Papież Jan Paweł II jest także i moim papieżem. Dorastałem w jego cie-

niu, zresztą Państwo również. Stałem się dzięki niemu chrześcijaninem. 

Najważniejsze przesłanie jego pontyfikatu przecież brzmi: Nie lękajcie 

się! Nie dajcie się zastraszyć! Idźcie odważni i zmieniajcie świat!

Myślę, że to przesłanie jest bardzo uspokajające, także w obecnych 

czasach. Życzę Państwu bardzo interesujących dwóch dni, pełnych 

dyskusji i intensywnej wymiany dobrych argumentów. Czasy, w jakich 

się spotykamy, są na tyle interesujące, że na pewno tak będzie. Ser-

decznie pozdrawiam.

fight corruption and crime. There are many ways in which we can help 

and those who will benefit will be grateful, because no one, in fact, no 

one leaves their homeland of their own free will and sets off into an 

unknown world. I would like to invite the Church once again to support 

governmental and political institutions. The presence of the Catholic 

Church is especially needed in the current debates. It would be good if 

the churches in Central and Eastern Europe found a common path. We 

need a common, Christian understanding of, and an answer to the issue 

of refugees. Politics and election campaigns cannot be carried out at 

their expense. We are responsible Christians, and we are responsible 

for Europe.

Allow me to make one more digression regarding one of the most 

important events during this conference, and that is the debate on 

the hundredth anniversary of the birth of Pope John Paul II. Last week, 

Germany hugely celebrated the thirtieth anniversary of German reunifi-

cation. Oftentimes on that occasion, there was mention of the European 

spirit spread by Pope John Paul II, the Pope of European unity.

Since 1978, the year of his election to the throne of Peter, and 

throughout the following decades, John Paul II influenced the develop-

ment of Europe. It was one of the most important goals of his pontificate. 

The Pope of European unity, thanks to his actions, led to the fall of the 

Berlin Wall and aided the overcoming of European divisions, contribut-

ing to the liberation of people from communism in Central and Eastern 

Europe. Taking into account the strong emotions affecting me on the 

occasion of the thirtieth anniversary of the reunification of Germany, 

I once again emphasize in this context the importance of the pontificate 

of the Polish Pope, John Paul II. Perhaps it is more visible today than it 

was in his lifetime or immediately after his death. Our generation owes 

a lot to this man’s efforts, because thanks to him the whole continent 

was directed towards the path of freedom and democracy, towards the 

fundamental values   on which our policy is based. Pope John Paul II is 

also my Pope. I grew up in his shadow, and, in fact, so did you. Thanks 

to him, I became a Christian. After all, the most important message of 

his pontificate was: Do not be afraid! Don’t be intimidated! Go bravely 

and change the world!

I think this message is very reassuring, today too. I wish you a very 

interesting two days, full of discussions and an intensive exchange of 

fruitful arguments. The times in which we are meeting are sufficiently 

interesting; hence I believe the discussion will certainly be intensive. 

My best wishes to you all.
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dr Borys Budka
przewodniczący Platformy Obywatelskiej,  

poseł na Sejm RP

Szanowni Państwo, Drodzy Paneliści, Goście i Słuchacze. Olbrzymi to 

zaszczyt i niewątpliwa przyjemność móc wziąć udział w jubileuszowej 

konferencji, która od dwudziestu lat porusza najważniejsze dla Europy, 

również dla Polski, tematy. W czasie, w którym cały świat przeżywa 

kryzys pandemiczny, Unia Europejska może stać się bardzo dobrym 

symbolem tego, jak – dochowując zasad, do których odnosi się społecz-

na nauka Kościoła – można wspólnie przejść przez bardzo trudny okres.

Jest mi niezmiernie miło, że Platforma Obywatelska, której jestem 

przewodniczącym, znajduje się w rodzinie Europejskiej Partii Ludowej. 

Chrześcijańska demokracja wielokrotnie pokazała olbrzymią odpowie-

dzialność za nasz kontynent. Jestem również dumny z tego, że tak 

wielu z Państwa, moich znakomitych przedmówców, powoływało się 

na naukę i słowa naszego wielkiego rodaka świętego Jana Pawła II. 

Faktycznie, nie byłoby zjednoczenia Niemiec, gdyby wcześniej nie było 

„Solidarności”. Ale nie byłoby także olbrzymiego ruchu „Solidarności”, 

gdyby nie twarda i jednoznaczna postawa Jana Pawła II. Chcę również 

przypomnieć, że nie byłoby Polski w Unii, gdyby nie olbrzymie zaanga-

żowanie właśnie Jana Pawła II i zaangażowanie znacznej części Kościoła 

katolickiego w proces integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej. 

Dzisiaj, w czasach, kiedy w Europie i na świecie pojawiają się bardzo 

Dr Borys Budka
Leader the Civic Platform, 

Member of the Polish Parliament

Ladies and Gentlemen, Dear Panelists, Guests and broader Audience, 

it is a great honour and definite pleasure to be able to take part in this 

jubilee conference, where for the past twenty years the most important 

issues for Europe, as well as for Poland, have been discussed. At a time 

when the whole world is experiencing the pandemic crisis, the European 

Union can become a very fitting symbol of how difficult times can be 

overcome together, adhering all the while to the principles advocated 

in the social teaching of the Church.

I am very pleased that the Civic Platform, of which I am the leader, 

belongs to the family of the European People’s Party. Christian democra-

cy has repeatedly shown its enormous responsibility for our continent. 

I am also proud that so many of the distinguished speakers that preced-

ed me, referred to the teachings and words of our great countryman, 

Saint John Paul II. Indeed, there would have been no reunification of 

Germany if it had not been for the “Solidarity” movement. However, 

there would also have been no such widespread “Solidarity” movement 

if it had not been for the tough and unequivocal attitude of John Paul II. 

I would also like to emphasise that Poland would not be in the Union if 

it had not been specifically for the enormous commitment of John Paul 

II and the involvement of a significant portion of the Catholic Church in 
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mocne głosy populistów, chyba warto iść za głosem kolejnego wielkiego 

papieża, papieża Franciszka, który w niedawno ogłoszonej encyklice 

mówił wyraźnie, że w świecie, w którym zaczyna brakować zasad, jedy-

ną drogą do zwycięstwa jest właśnie życie zgodne z zasadami.

Jestem przekonany, że właśnie w europejskiej chadecji, w Euro-

pejskiej Partii Ludowej, te zasady są bardzo mocne. Uważam też, że 

spośród tych, które były wymieniane między innymi przez pana prze-

wodniczącego, o dwóch trzeba wspomnieć w tym miejscu i w tym czasie 

szczególnie. Mam na myśli zasadę solidarności i zasadę subsydiarności. 

W czasach kryzysu pojawiają się bowiem zakusy, żeby solidarność 

zastąpić partykularnymi interesami poszczególnych wspólnot naro-

dowych. Widać to było na początku pandemii, kiedy gwałtownie rywa-

lizowano ze sobą o środki medyczne, o zabezpieczenie dla własnych 

wspólnot, zapominając czasami o europejskiej solidarności. Było to 

również widoczne w czasie kryzysu migracyjnego, o czym mówili już moi 

przedmówcy. W tym miejscu powinniśmy bardzo mocno upomnieć się 

o zasadę solidarności. Europa i Unia Europejska wielokrotnie pokazały, 

że solidarność jest tą wartością, na której można budować i należy 

budować wspólnotę. Dlatego chciałbym raz jeszcze bardzo mocno za-

apelować o tę zasadę, ponieważ w świecie, w którym tych wartości jest 

coraz mniej, solidarność – ale nie ta pisana przez duże S – pisana małą 

literą, ta zwykła solidarność pomiędzy ludźmi jest tak ważna.

Cieszę się i jest mi niezmiernie miło, że kolejny raz tutaj w Krakowie 

przedstawiciele Kościołów – katolickiego, prawosławnego i protestanc-

kiego, przedstawiciele chrześcijańskiej demokracji oraz inni znakomici 

goście będą rozmawiać o wartościach. Bo coraz częściej mamy do czy-

nienia z ewidentnym konfliktem, jeśli chodzi o wartości, a w czasach 

kryzysu nasila się on coraz bardziej. Wspomniany tu już papież Franci-

szek w swojej najnowszej encyklice „Fratelli tutti” wielokrotnie odwołuje 

się do braterstwa, ale również wspomina o solidarności. Tak, solidar-

ność, ale i subsydiarność wywodzące się ze społecznej nauki kościoła 

były i muszą pozostać fundamentami zjednoczonej Europy. Dlatego 

chciałbym raz jeszcze podkreślić, jak ważną rolę odgrywa współczesna 

chrześcijańska demokracja właśnie w procesach integracyjnych. Chcia-

łem w imieniu PO serdecznie podziękować za to, że w czasach trudnych, 

w czasach pandemii, znajdujecie Państwo czas na to, by dyskutować 

o wartościach, by rozmawiać o zjednoczonej Europie, by podkreślać 

solidarność, ale również walczyć z tym, co dziś jest najgorsze, czyli 

walczyć z populizmem, który na krótką metę może wydawać się bardzo 

atrakcyjny, ale na dłuższą zawsze będzie destrukcyjny dla wspólnoty, 

w tym wspólnoty europejskiej.

Dziękuje Państwu za możliwość spotkania i życzę owocnych obrad. 

Mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się w bardziej sprzyja-

jących okolicznościach i w dużym gronie uczestników, by ci wszyscy, 

którzy łączą się dziś z nami za pośrednictwem internetu, mogli być 

obecni osobiście.

the process of Polish integration with the structures of the European 

Union. Today, at a time when very strong populist voices can be heard 

in Europe and in the world, it is probably worth following the voice of 

another great pope, Pope Francis, who in the recently announced en-

cyclical, clearly stated that in a world which is starting to be lacking in 

rules, the only path to victory is precisely to live by the rules.

I am convinced that these principles run very deep among Europe’s 

Christian Democrats and in the European People’s Party. I also believe 

that, of all those principles already mentioned by the leader of the EPP 

Mr. Manfred Weber, two should be mentioned here, and at this time in 

particular. I mean the principles of solidarity and subsidiarity. In times of 

crisis, there are attempts to replace solidarity with particular interests 

of individual national communities. This was evident at the beginning 

of the pandemic, when some states fiercely competed for medical sup-

plies to ensure the safety of their own communities, sometimes forget-

ting about European solidarity. It was also visible during the migration 

crisis, as already mentioned by the previous speakers. We should vig-

orously stand up for the principle of solidarity here today. Europe and 

the European Union have repeatedly shown that solidarity is the value 

on which a community can and should be built. That is why I would like 

to vehemently appeal in favour of this principle once again, because in 

a world where there are fewer and fewer values, solidarity – but not the 

one beginning in upper case – rather the one written in a lower case, 

this ordinary solidarity between people is so important.

I am glad and very pleased that once again here in Krakow, the 

representatives of the Catholic, Orthodox and Protestant Churches, 

the representatives of Christian democracy and other distinguished 

guests will be talking about values. Because more and more often we 

are dealing with an evident conflict in terms of values, and in times of 

crisis the conflict intensifies even more. It was already mentioned that 

Pope Francis in his latest encyclical “Fratelli Tutti” repeatedly refers to 

brotherhood, but also mentions solidarity. Yes, solidarity, but also sub-

sidiarity, derived from the social teaching of the church, have remained 

and must still remain the two foundations of a united Europe. Therefore, 

I would like to stress once again how important a role contemporary 

Christian democracy plays in the integration processes. On behalf of 

the Civic Platform, I would like to express our sincere gratitude, for 

in such difficult times, in the time of the pandemic, you find time to 

discuss values, to talk about a united Europe, and affirm solidarity. 

At the same time you stand up against the worst threat of all, that of 

populism, which may seem very attractive in the short run, but in the 

long run will always be destructive to communities, and to the European 

community as well.

I am grateful for the opportunity of this encounter and I wish you 

fruitful debates. I hope that next year we will meet in more favourable 

circumstances and in a large group of participants, so that all those who 

connect with us today via the Internet will be able to join us in person.
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dr Jan Olbrycht

Witając gości, warto rozszerzyć nieco informacje dla naszych słucha-

czy, zarówno tych, którzy łączą się z nami przez internet, jak i dla osób 

zgromadzonych tutaj w pięknym audytorium Małopolskiego Ogrodu 

Sztuki, w naszym zaaranżowanym – z uwagi na pandemię – studiu 

konferencyjnym. Chciałbym zwrócić uwagę wszystkich Państwa, że 

właśnie teraz będziemy mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami 

instytucji, które funkcjonują na poziomie europejskim.

Ekscelencja biskup Janusz Stepnowski jest przedstawicielem Kon-

ferencji Episkopatu Polski w COMECE. Natomiast nasi pozostali goście to 

doktor Jørgen Skov Sørensen, który jest sekretarzem generalnym Kon-

ferencji Kościołów Europejskich (CEC). 

W tej strukturze, najogólniej mówiąc, 

zrzeszone są Kościoły protestanckie, 

a częściowo również prawosławne. Na-

tomiast ks. dr George Valcu to sekretarz 

generalnym trzeciej struktury Kościołów 

europejskich, a mianowicie Komitetu 

Przedstawicieli Kościołów Prawosław-

nych (CROCEU) w Brukseli.

Mam ogromną przyjemność i satys-

fakcję na bieżąco współpracować z tymi 

instytucjami. Bardzo proszę panelistów 

o krótki wstęp, potem będziemy mieć 

czas na rozmowę i wymianę opinii. Dodam jeszcze, że temat panelu 

jest ogólnie sformułowany, brzmi: „Kościoły w obliczu pandemii”. Głos 

przedstawicieli organizacji będzie próbą odpowiedzi na pytanie, jak 

postrzegają dzisiaj sytuację Kościołów w obliczu pandemii i od razu 

widzę tu kilka wątków całej rozmowy: wątek o charakterze duchowym, 

jak również wątek o charakterze społecznym i wątek gospodarczy. 

Kościoły są poważnymi podmiotami życia publicznego w Europie. 

W każdym kraju mają nie tylko prawo, ale również obowiązek brać 

udział w życiu publicznym i wypowiadać się na różne tematy. W związ-

ku z tym bardzo proszę obecnych z nami przedstawicieli Kościołów 

o wypowiedzi. Jako pierwszego poprosiłbym księdza biskupa Janusza 

Stepnowskiego.

bp dr Janusz Stepnowski

Witam wszystkich. Papież Franciszek w swojej encyklice „Fratelli tutti” 

uzmysławia nam, że na świecie nie jesteśmy sami. Pod koniec mar-

ca napisał, że nam się tylko wydawało, iż jesteśmy zdrowi w chorym 

świecie. Tak nie jest. Wszyscy jesteśmy na tym samym statku i musimy 

razem podejmować pewne decyzje.

Dr. Jan Olbrycht

Welcoming our guests, it might be worth adding some more background 

for the sake of our audience, including those who have connected with 

us via the Internet, as well as those gathered here in the beautiful au-

ditorium of the Małopolska Garden of Arts, our conference studio thus 

configured due to the pandemic. I would like to draw your attention to 

the fact that we are currently being presented with an opportunity to 

talk to representatives of institutions operating at the European level.

Bishop Janusz Stepnowski represents the Polish Episcopal Confer-

ence at COMECE. Our guest today is also Dr. Jørgen Skov Sørensen, who 

is the Secretary General of the Conference of European Churches (CEC). 

Generally speaking, the institution is made 

up of Protestant churches and, in part, Or-

thodox churches. Finally, our other guest 

is Rev. Dr. George Valcu, the Secretary 

General of yet another institution bringing 

together European churches, the Com-

mittee of Representatives of the Orthodox 

Churches (CROCEU) based in Brussels.

It is a great pleasure for me and it 

gives me a sense of satisfaction to co-

operate with all these institutions on an 

ongoing basis. I would like to ask each 

panellist for a 15-minute introduction, 

then we will have time to talk and exchange opinions. I will also add 

that the topic of the discussion has been broadly defined as: “Churches 

in the Face of the Pandemic”. In their statements, the representatives of 

the three organisations will attempt to answer the following question: 

How they perceive the situation of churches today in the face of the 

ongoing pandemic. I can now see several threads in the whole conver-

sation here: a spiritual thread, a social thread, and an economic thread. 

Churches are serious participants in European public life. In each coun-

try, churches not only have the right, but also have a duty to engage in 

public life and sound their opinions on various topics. Therefore, let me 

ask the representatives of the institutions present here today for their 

comments. I would like to ask Bishop Janusz Stepnowski to speak first.

Bishop Dr. Janusz Stepnowski

Welcome Everyone. Pope Francis, in his encyclical “Fratelli Tutti”, allows 

us to realize that we are not alone in this world. At the end of March, he 

wrote that we only thought we were healthy in an ailing world. Now it 

turns out to be not so. We are all in the same boat and we have to make 

some decisions together.

Obejrzyj na naszym  
kanale YouTube

Watch on our  
YouTube channel
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Kościoły w tej sytuacji pandemii podejmowały różne decyzje. Na 

początku, kiedy zaczęły napływać wiadomości, że jest coraz więcej cho-

rych, poprosiłem księży, aby zgłaszali się do pomocy jako pielęgniarze. 

Kilkunastu młodych księży odpowiedziało na ten apel. Na szczęście nie 

było takiej potrzeby, bo w moim mieście, w Łomży, szpital stał się szpita-

lem tylko dla chorych na koronawirusa. Przywożono do nas ludzi z War-

szawy i z innych stron naszego kraju. Tak samo wiele sióstr zgłaszało 

się do pracy w domach opieki dla osób 

starszych. Podejmowały służbę, kiedy 

niewiasty świeckie, które chorowały, nie 

mogły wypełniać swoich obowiązków. 

Siostry nie raz poświęcały swoje zdrowie, 

aby służyć osobom w podeszłym wieku. 

Kiedy wybuchła pandemia, poprosiłem 

także księży, aby zgłaszali się ewentual-

nie do pracy w zastępstwie, jeśli kapelan 

czy kapelani szpitali zachorują. Podejmo-

waliśmy różne działania, ale pandemia się 

nie skończyła. Czekają nas jeszcze różne 

sytuacje, które trzeba będzie jakoś roz-

wiązywać. Papież Franciszek podkreśla to szczególnie w punkcie siód-

mym encykliki „Fratelli tutti”, wzywając nas wszystkich do świadczenia 

miłosierdzia przez naszą służbę innym osobom.

Ostatnio czytałem książkę Yuvala Harariego: „Homo Deus”. Ten hi-

storyk i futurolog kreśli w niej wizję, że w najbliższych dziesięcioleciach 

nasze życie przedłuży się znacząco, że może dojść nawet do sytuacji, 

że nasze życie będzie wieczne, że człowiek w pewnym momencie może 

stać się bogiem. Ale z nagła przyszedł ten niewielki wirus, który pokazał 

nam małość kondycji ludzkiej. Czy wirus jednak zwycięży człowieka? 

Rolą teologa jest – w kontekście tego pytania – ukazywanie, że Chry-

stus przyszedł po to, aby ten świat, również świat fizyczny – przemie-

niać i zbawić! Teolog nie mówi tylko o innym świecie, ale mówi także 

o tym świecie realnym. Taka jest jego rola. Z jednej strony być blisko 

ludzi, ukazywać im Chrystusa, mówić o życiu i towarzyszyć w tych 

ostatnich momentach.

Rola Kościoła, rola Kościołów, w tym trudnym czasie jest taka, aby 

uczyć ludzi szanować życie drugiego człowieka.

dr Jan Olbrycht

Bardzo dziękuję. Zanim oddam głos Jørgenowi Sørensenowi, to chciał-

bym przypomnieć postać, która niestety w ostatnich dniach odeszła. To 

wielka postać Kościoła ewangelicko-augsburskiego: biskup Jan Szarek. 

Zmarł niedawno z powodu koronawirusa. Warto, żebyśmy wtedy, kie-

dy rozmawiamy o takich ludziach, pamiętali, że oni zostają w pamięci 

społecznej. To wielkie postacie, dlatego też pozwoliłem sobie, zanim 

oddam głos innym, właśnie o tym powiedzieć i prosić Państwa wszyst-

kich, żebyśmy poświęcili chwilę modlitwy śp. biskupowi Szarkowi. Teraz 

bardzo proszę – dr Sorensen. 

dr Jørgen Skov Sørensen

Na początku bardzo przepraszam, że nie mogłem dołączyć do Państwa 

w tej sali audytoryjnej w Krakowie. Bardzo chciałem być obecny, ale 

Under the pandemic, churches have made a variety of decisions. 

At the beginning, when the news started pouring in that more and more 

people were getting sick, I asked priests to volunteer as nurses. A dozen 

or so young priests responded to this call. Fortunately, there was no 

such demand, because in my city, in Łomża, the hospital had been 

fully dedicated to treating only coronavirus patients. People from War-

saw and other parts of our country were transported to the hospital 

in Łomża. Similarly, many sisters volun-

teered to work in nursing homes for the 

elderly. They took the responsibility when 

lay women who were sick were unable to 

fulfil their duties. The sisters frequent-

ly sacrificed their health to serve the 

elderly. When the pandemic broke out, 

I also asked priests to come forward and 

possibly work as substitutes if a chap-

lain or chaplains of hospitals fell ill. We 

have taken various actions so far, but the 

pandemic is not over yet. There are still 

challenges ahead of us that will have to 

be addressed somehow. Pope Francis emphasises this especially in 

point seven of his encyclical “Fratelli Tutti”, inviting all of us to perform 

acts of charity through our service to others.

Recently, I have been reading a book by Yuval Harari: “Homo Deus”. 

A historian and a futurologist, the author envisions that in the coming 

decades our lives will be significantly extended, and it may even be that 

our lives will become eternal, that at some point a person may become 

a god. Suddenly, however, this “tiny” virus has come and shown us the 

smallness of the human condition. Will a virus triumph over human-

kind after all? The role of a theologian is – in the context of the above 

question – to show that Christ came to transform and save this world, 

including the physical world! A theologian not only talks about the other 

world, but also about this real world. That is his role: to be close to 

people, to show them Christ, talk about life, and accompany people in 

the last moments of their lives.

The role of the Church, the role of churches, in this difficult time is 

to teach people to respect other people’s lives.

Dr. Jan Olbrycht

Thank you very much. Before I give the floor to Jørgen Sørensen, I would 

like to mention someone who has unfortunately passed away in recent 

days, a great figure of the Evangelical-Augsburg Church: Bishop Jan 

Szarek. He has recently died from the coronavirus. Talking about such 

great people, let us keep in mind that they remain in our collective mem-

ory. He was indeed a great figure, which is why I have taken the liberty 

of saying this, before I give the floor to others. Let me ask all of you to 

spare a moment of prayer for the late Bishop Szarek. Now please – Dr. 

Sørensen, the floor is yours.

Dr. Jørgen Skov Sørensen

To begin with, I am very sorry that I have been unable to join you in the 

auditorium in Krakow. I really wanted to be present, but unfortunately 
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niestety nie jest to możliwe. Jestem w swoim kraju. Byłem przez jakiś 

czas na kwarantannie w Brukseli. Wcześniej, ze względu na okoliczności 

rodzinne, musiałem pojechać do swojej ojczyzny i odwiedzić bliskich.

Bardzo dziękuję Uniwersytetowi Papieskiemu Jana Pawła II w Kra-

kowie i fundacjom: Roberta Schumana i Konrada Adenauera za to, że 

udało się zorganizować tę konferencję w Krakowie. Pragnę serdecznie 

podziękować panu posłowi Janowi Olbrychtowi za zaproszenie na tę 

konferencję, dodam, że zaproszenie sprzed kilku miesięcy. Natural-

nie bardzo cieszę się, że mogę choćby wirtualnie uczestniczyć w tej 

jubileuszowej, dwudziestej edycji cyklu: „Rola Kościoła katolickiego 

w procesie integracji europejskiej”. Tegoroczne motto: „Chrześcijańska 

odpowiedzialność za Europę” – główny temat tej konferencji – jest rze-

czywiście niezwykle ważne w tej dobie.

Ponieważ nie mogę być z Państwem na sali konferencyjnej, przy-

gotowałem krótką prezentację, mam kilka slajdów. Bardzo proszę o ich 

wyświetlenie. Przejdźmy do pierwszego z nich. Temat mojej prezentacji 

to oczywiście „Chrześcijańska odpowiedzialność za Europę”.

Zadajmy sobie pytanie: czym jest owa odpowiedzialność za Euro-

pę? Wielokrotnie podkreślamy na przestrzeni ostatnich miesięcy pan-

demii COVID-19, czym jest właśnie odpowiedzialność chrześcijańska, 

jaka powinna być odpowiedź Kościołów w obliczu pandemii oraz jaki 

wpływ na Kościoły w Europie wywiera pandemia? Jeśli chodzi o wpływ 

długoterminowy, jest chyba za wcześnie, aby można było coś wią-

żącego na ten temat powiedzieć już te-

raz. Długofalowe skutki będą widoczne 

dopiero za jakiś czas. Wiem, że różnego 

typu uczelnie europejskie gromadzą dane 

na temat tego, jak Kościoły radzą sobie 

w obliczu pandemii. Z całą pewnością 

będziemy mogli mówić o finansowym 

wpływie pandemii na Kościoły, być może 

również postrzeganie Kościołów ule-

gnie zmianom. Pandemia będzie miała 

zapewne też wpływ na dalsze wspólne 

celebrowanie liturgii, wspólną modlitwę. 

Moim zdaniem jest jeszcze zbyt wcześnie, 

by o tym mówić. Jeśli natomiast chodzi o krótkoterminowy wpływ pan-

demii na wspólnoty religijne czy zgromadzenia kościelne, to jest on 

namacalny. Różne Kościoły różnie reagują na to zjawisko. Spójrzmy, 

tutaj umieściłem zdjęcie, być może Państwo poznają, co to jest; to jest 

zdjęcie pokazujące Komunię Świętą. Fizycznym potwierdzeniem przy-

należności do wspólnoty jest dostęp do Komunii, obecnie często utrud-

niony, często praktykowany w domach. Osoby konsekrowane pomagają 

wiernym w dostępie do Komunii, często jednak wierni po prostu nie mają 

możliwości osobistego uczestniczenia w nabożeństwach i łączą się 

wirtualnie z innymi, wspólnie celebrując nabożeństwa przez internet. 

W sposób naturalny formułujemy teraz pytania, czy na przykład można 

mówić o uczestnictwie we Mszy św. i o przyjmowaniu Komunii w sposób 

wirtualny. To jest obecnie jedno z ważniejszych pytań teologicznych, 

jakie zadają sobie Kościoły.

Przyjrzyjmy się może temu, jak rozumiana jest wspólnota, która jest 

przecież tak ważna dla wszystkich Kościołów chrześcijańskich. Tutaj 

it has not been possible. I am in my country now. I was in quarantine in 

Brussels for a while. Earlier, due to family circumstances, I had to go to 

my homeland and visit my relatives.

I am grateful to the Pontifical University of John Paul II in Krakow, the 

Robert Schuman Foundation, and the Konrad Adenauer Foundation for 

having managed to organise this conference in Krakow. I would like to 

sincerely thank Deputy Jan Olbrycht for inviting me to this conference, 

having done so a few months ago. Naturally, I am very happy that I can 

at least virtually participate in this twentieth jubilee conference: “The 

Role of the Catholic Church in the Process of European Integration”. This 

year’s motto, “Christian Responsibility for Europe” – the main theme of 

this conference, is indeed extremely important at this time.

Since I cannot be with you in the conference room, I have prepared 

a short presentation with a few slides. I hope that we will be able to see 

these slides on the screen if technically possible. Please, display my 

slides now. We can see the slides now, I hope that it will be possible for 

me to go from one slide to the next as well. Let’s move on to the first 

one. The subject of my presentation is of course “Christian Responsi-

bility for Europe”.

Let us ask ourselves: What is this responsibility for Europe? Over the 

past months of the COVID-19 pandemic, we have repeatedly emphasised: 

what exactly is Christian responsibility, what should the response of 

churches be to the pandemic, and what impact is the pandemic having 

on the churches in Europe? Regarding 

the long-term impact, it is perhaps too 

early to say anything binding now. The 

long-term effects will only be visible in 

some time. I know that various types 

of European universities collect data on 

how churches are coping with the pan-

demic. Surely we will be able to talk about 

the financial impact of the pandemic on 

churches; perhaps the way churches are 

perceived will also change. The pandemic 

will probably also have an impact on the 

ongoing common celebration of the litur-

gy, common prayer. In my opinion, it is too early to talk about it. As for the 

short-term impact of the pandemic on religious communities or church 

assemblies, it is tangible. Different churches have reacted differently to 

this phenomenon. Let’s look – I have put a picture here, maybe you will 

know what it is. It is a picture showing Holy Communion. Access to Com-

munion is a physical confirmation of belonging to a community, currently 

often made more difficult, and often practiced at home. Consecrated 

persons help community members access Communion; however, often 

community members simply do not have the opportunity to participate 

personally in services and, as a result, they connect virtually with others, 

celebrating services together via the Internet. Now we naturally pose 

questions as to whether, for example, we can speak of participation in 

a service, and of receiving Communion in a virtual way. This is now one 

of the more important theological questions churches ask themselves.

Let’s take a closer look at how community is understood, which 

is so important to all Christian churches. Here the theme of Holy Com-
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wraca temat Komunii Świętej, która jest potwierdzeniem wspólnej toż-

samości i łączy tę wspólnotę ze sobą i z Chrystusem. W jaki sposób 

można przyjmować Komunię Świętą? Czy tylko w kościele? Pytanie jest 

zasadnicze, ponieważ jest to jak gdyby fizyczny akt przyjęcia Ciała i Krwi 

Chrystusa. Jak wspomniałem wcześniej: czy można mówić o wirtualnej 

Komunii Świętej? Dalej znak pokoju – jakże istotny w tradycji Kościoła 

i wspólnot religijnych gest pojednania, gest wzajemnej miłości, najczę-

ściej zbliżenie się do siebie, podanie sobie dłoni czy wręcz uściśnięcie się 

nawzajem. Jak w obliczu pandemii możemy mówić o przekazywaniu so-

bie znaku pokoju i potwierdzeniu tego gestu pojednania, gestu wzajemnej 

miłości? Znowu trudno tutaj mówić o wirtualnym znaku pokoju. Kolejnym 

takim przykładem może być też śpiewanie pieśni, akt gromadzenia się 

we wspólnej relacji na śpiewaniu pieśni i hymnów, który niestety jest 

praktycznie niemożliwy, jeśli nie jesteśmy fizycznie obecni w kościele.

Dystans społeczny to jedno z najbardziej popularnych obecnie 

haseł. Uniemożliwia niestety praktykowanie wielu rzeczy, o których 

wspomniałem, ważnych gestów, które tworzą wspólnotę chrześcijań-

ską. Dystans społeczny jest problemem, który sprawia, że rzeczywiście 

trudno jest nam uczestniczyć w wspólnocie. Trudno wyrażać wirtualnie 

to, jak radujemy się będąc we wspólnocie, wspólnie przyjmując Komu-

nię, przekazując sobie znak pokoju, śpiewając hymny czy modląc się 

wspólnie. Znalazłem taki cytat sprzed kilku tygodni na Twitterze: „Ta 

pandemia okazuje się zbyt dużym wyzwaniem, aby stawiać jej czoła 

samotnie”. Solidarność będzie kluczem do znalezienia lekarstwa i za-

pewnienia nam wszystkim bezpieczeństwa w przyszłości. Jest to cytat, 

za pośrednictwem gazety „Irish Times”, z wypowiedzi Mairead McGuin-

ness, z 25 marca br. Jest to cytat polityczny, ale jednocześnie można go 

odnieść do sfery teologii i antropologii, do sfery wspólnoty i Kościołów. 

Dużym wyzwaniem dla nas jest właśnie kryzys i trudno jest stawiać mu 

czoła samotnie. Potrzebna jest nam solidarność, potrzebna jest nam 

jedność, potrzebna jest nam wspólnota. Mairead McGuinness, obecna 

komisarz UE, świetnie oddała właśnie tego ducha. Jest to inspiracja dla 

mnie, te jej słowa właśnie, że pandemii musimy stawić czoła wspólnie.

Kolejny slajd zadaje pytania: Jak zareagowały Kościoły w obliczu 

pandemii? Jakiego typu działania zostały podjęte? W jakiś sposób 

Kościoły wzmacniają to poczucie solidarności? W ramach Konferen-

cji Kościołów Europejskich (CEC) po pierwsze zgromadziliśmy różnego 

typu dane na stronie internetowej, na przykład reakcje Kościołów na 

COVID-19 czy informacje na temat działań podejmowanych przez różne 

Kościoły w związku z pandemią. Nie będę tego przytaczać w tej chwili, 

ale zachęcam do zapoznania się, jeśli byliby Państwo zainteresowani 

tego typu opracowaniami. Są szczegółowe dane, które gromadziliśmy 

od marca bieżącego roku.

To jedna strona medalu. Gromadzenie informacji, umieszczanie in-

formacji na stronie internetowej. Ale z drugiej strony musimy pamiętać 

o tym, jak Kościoły reagowały na brak tworzenia fizycznej społeczności, 

o tym już mówiłem wcześniej. Ważne jest, aby pamiętać o tym, że wiara 

to jest coś, co nas jednoczy, zbliża do siebie. Myślę, że rzeczą wspólną 

dla wszystkich Kościołów, niezależnie od tego, czy mowa o Kościo-

łach prawosławnych, protestanckich, czy katolickich, jest właśnie owo 

tworzenie wspólnoty oraz otwartość na dialog między sobą. To ważne 

wymiary, o których warto pamiętać również w obliczu kryzysu. Kolejną 

munion returns, which confirms our common identity and binds this 

community together and with Christ. How can you receive Holy Com-

munion? Only in a church? The question is essential because it is the 

physical act of receiving the Body and Blood of Christ. As I mentioned 

before, can you talk about virtual Holy Communion? Furthermore, “the 

sign of peace” is a gesture of reconciliation, a gesture of mutual love, 

very important in the tradition of the Church and religious communities. 

Most often it involves getting close to one other, shaking hands or even 

hugging. In the face of the pandemic, how can we speak of sharing the 

sign of peace and reaffirming this gesture of reconciliation, a gesture 

of mutual love? Again, it is difficult to speak of a virtual “sign of peace” 

here. Another such example is singing songs, the act of gathering 

together, entering a mutual relationship to sing songs and hymns, 

which unfortunately is practically impossible if we are not physically 

present in the church.

Social distancing is one of the most popular slogans right now. 

Unfortunately, it makes it impossible to practice the many things I men-

tioned, the important gestures that make up a Christian community. 

Social distancing is a problem which makes it really difficult for us to 

participate in the community. It is difficult to express virtually how we 

rejoice being in the community, taking Communion together, sharing the 

sign of peace, singing hymns or praying together. I found a quote from 

a few weeks ago on Twitter: “This pandemic is proving to be too much of 

a challenge to face alone.” Solidarity will be the key to finding a solution 

and keeping all of us safe in the future. It is a quote from an article by 

Mairead McGuinness, which was published in the Irish Times on March 

25th. It is a political quote, but at the same time it can be applied to the 

sphere of theology and anthropology, to the sphere of community and 

churches. The crisis is a big challenge for us and it is difficult to face it 

alone. We need solidarity, we need unity, we need community. Mairead 

McGuinness, the current EU Commissioner, captured this very spirit 

perfectly. It is an inspiration for me – these words of hers – that we 

must face the pandemic together.

The next slide poses the following questions: How have the church-

es responded to the pandemic? What type of actions have been taken? 

How do the churches strengthen a sense of solidarity? As the Confer-

ence of European Churches (CEC), we first collected various types of 

data on our website, such as the response of churches to COVID-19, 

or information on actions taken by various churches in relation to the 

pandemic. I will not quote it at the moment, but I encourage you to read 

it if you are interested in this type of study. There is detailed data that 

we have collected since March this year.

This is just one side of the coin. Collecting information, posting 

information on the website. But on the other hand, we must remember 

how the churches responded when a physical community stopped ex-

isting, this is something I spoke about before. It is important to remem-

ber that faith is something that unites us, brings us closer together. 

I think that the common thing for all churches, regardless of whether 

we speak of Orthodox, Protestant or Catholic churches, is precisely this 

creation of a community and openness to dialogue with each other. 

These are important dimensions that should also be kept in mind in the 

face of the crisis. Another thing is caring for those who, for various rea-
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rzeczą jest troska o tych, którzy z różnych względów znaleźli się na 

marginesie, troska o bezbronnych, o wykluczonych w różny sposób. 

Modlimy się za nich, ale również podejmujemy konkretne działania. 

Myślę, że w dobie kryzysu o tych obszarach działalności Kościołów, 

powinniśmy też pamiętać. W wielu miastach, okręgach, pewne obsza-

ry były zamykane ze względu na duży wzrost zachorowań, wówczas 

właśnie taka troska o tych, którzy pozostali po drugiej stronie kordonu 

sanitarnego, nabierała ogromnego znaczenia i wymowy.

Przygotowaliśmy dokument wypracowany wspólnie z kardyna-

łem Jeanem-Claude’em Hollerichem – przewodniczącym COMECE oraz 

ks. Christianem Kriegerem – przewodniczącym CEC. Ten dokument opra-

cowany razem przez COMECE i CEC wyraźniej niż kiedykolwiek wcześniej 

wskazuje, jak wielka jest rola nadziei, szczególnie w kontekście obec-

nych wydarzeń. Dokument mówi o roli nadziei, posiłkując się cytatami 

z Listu świętego Pawła do Rzymian. Mówi o nadziei, o roli nadziei, o tym, 

że jesteśmy właśnie zbawieni w nadziei.

Podczas kryzysów wielu z nas uzmysławia sobie, jak bardzo jeste-

śmy bezbronni, że jesteśmy tylko ludźmi, którzy nie są wieczni, że nasze 

życie nie zostało nam dane raz na zawsze. Jednocześnie uważam, że 

pandemia jest takim ostrzeżeniem dla nas wszystkich. Pokazuje, że my 

jako ludzie nie jesteśmy w stanie wszystkiego wokół nas kontrolować, 

naszego życia czy zdrowia. W naszych Kościołach często teraz podej-

mujemy refleksję na ten temat i wskazujemy na ogromne znaczenie 

modlitwy dla nas, chrześcijan. Modlitwy, możliwości podkreślania naszej 

nadziei, naszej wspólnoty. My, chrześcijanie, zgromadzeni w różnych 

Kościołach chrześcijańskich, jesteśmy obecni w wielu krajach całego 

świata. Często w sposób fizyczny jesteśmy w stanie gromadzić się 

w jednym miejscu, ale łącząc się na modlitwie także możemy podkre-

ślać naszą wspólnotę, szeroką wspólnotę chrześcijańską, również eku-

meniczną. To często staramy się realizować właśnie w ramach naszej 

Konferencji Kościołów Europejskich. Kiedy się modlimy wspólnie, to 

modlitwa staje się pewnego rodzaju lekarstwem, czy nawet szczepion-

ką. Dużo się teraz naturalnie dyskutuje o stworzeniu nowej szczepionki 

przeciwko COVID-19. Lecz w ten sposób również można mówić o wspól-

nej modlitwie, modlitwie jako o lekarstwie, czy nawet symbolicznej 

szczepionce, która może nam zapewnić w przyszłości bezpieczeństwo. 

Wspólna modlitwa również jest lekarstwem, czy wręcz „szczepionką” na 

utratę nadziei, „szczepionką” przeciwko brakowi odporności wspólnoty 

i przeciwko poczuciu braku. Kiedy wspólnie się modlimy, czujemy tę na-

dzieję, tworzymy jakby odporność wspólnotową i jednocześnie wszyscy 

razem staramy się współtworzyć wspólnotę, która realnie pomaga nam 

w walce ze zwątpieniem, niestałością zdrowia albo życia.

dr Jan Olbrycht

Bardzo dziękuję za podkreślenie roli modlitwy oraz roli nadziei. Kolejnym 

mówcą będzie nasz gość z Rumunii. Ks. dr George Valcu jest sekreta-

rzem generalnym Komitetu Przedstawicieli Kościołów Prawosławnych. 

Oddaję Księdzu głos, bardzo proszę.

ks. dr George Valcu

Bardzo dziękuję, Panie Pośle. Dziękuję organizatorom tej konferencji. 

Jeśli chodzi o nasz temat, to jest on złożony i bardzo obszerny. Kościoły 

sons, are on the margins, caring for the defenceless, for the excluded 

in various ways. We pray for them, but we also take specific actions. 

I think that in times of crisis, we should also remember these areas of 

church activity. In many cities, certain areas were closed off due to the 

large increase in the number of cases, and it was then that such care 

for those who remained on the other side of the sanitary cordon gained 

a lot of importance and meaning.

We have prepared a document developed together with Cardinal 

Jean-Claude Hollerich, the President of COMECE, and Rev. Christian Krieg-

er, the President of the CEC. Compiled together by COMECE and the CEC, 

this document shows more clearly than ever how great the role of hope 

is, especially in the context of current events. It talks about hope citing 

the Letter of Saint Paul to the Romans. It talks about the role of hope, 

about the fact that we can be indeed saved in hope.

During crises, many of us realize how vulnerable we are, that we 

are just people, we are not eternal, and our lives are not given to us 

once and for all. At the same time, I believe that the pandemic is a sort 

of warning for all of us. It shows that we as humans are not able to 

control everything around us, our lives or our health. In our churches, 

we often reflect on this topic now, and point out the great importance 

of prayer for us Christians. Prayers are opportunities to emphasise 

our hope, our community. We Christians, gathered in various Christian 

churches, are present in many countries around the world. We are often 

physically able to gather in one place, but by uniting in prayer, we can 

also emphasise our community, a broad Christian community, as well 

as the ecumenical one. We often try to implement this as part of our 

Conference of European Churches. When we pray together, prayer be-

comes a kind of medicine, or even a vaccine. There is, of course, much 

discussion right now about creating a new COVID-19 vaccine. But in this 

way, too, one can speak of common prayer, prayer as medicine, or even 

a symbolic vaccine that can ensure our future safety. Praying together 

is also medicine, or even a ‚vaccine’ for the loss of hope, a ‚vaccine’ 

against the lack of communal immunity and against the feeling of defi-

ciency. When we pray together, we feel this hope, we create communal 

immunity, and at the same time we all try to co-create a community 

that really helps us in the fight against doubt and against the instability 

of health or life.

Dr. Jan Olbrycht

Thank you very much for emphasising the role of prayer and the role of 

hope. Our guest from Romania will be the next speaker. Rev. Dr. George 

Valcu is the Secretary General of the Committee of Representatives of 

the Orthodox Churches. Reverend, I give you the floor.

Rev. Dr. George Valcu

Thank you very much. I thank the organisers of this conference. As 

for our topic, it is complex and very extensive. The churches found 

themselves not so much “in the face of” but rather “in the midst of” 

the pandemic itself, because they were actually involved in a variety 

of issues since the pandemic started. We are talking here about insti-

tutional issues, but I am also referring to the personal experience of 

this pandemic. I am a priest, I have my own parish, and I know there 
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znalazły się nie tyle „w obliczu”, ale „pośród” samej pandemii, ponieważ 

na dobrą sprawę zaangażowane były w różne kwestie od jej początku. 

Mówimy tutaj o kwestiach instytucjonalnych, ale mam na myśli również 

osobiste doświadczenie tej pandemii. Jestem księdzem, mam swoją 

parafię i wiem, że jest wiele osób, które po prostu czują się zagubione 

w swojej wierze. Z drugiej strony inni w tych trudnych czasach dostrze-

gli szansę na to, aby na nowo odkryć swoją wiarę.

Żeby nie przedłużać, postaram się 

zastosować do rady znanego biskupa. 

On radzi swoim księżom, aby kiedy prze-

mawiają, mówili maksymalnie o trzech 

rzeczach. Mam nadzieję, że uda mi się 

trzymać trzech kwestii. Po pierwsze: jak 

ta pandemia wpływa na nasz Kościół 

prawosławny i w jaki sposób możemy 

reagować na obecną sytuację? Jak być 

może Państwo wiedzą, w Kościele pra-

wosławnym skupiamy się w znacznej 

mierze na liturgii. Jeśli chodzi o liturgię – 

życie Kościoła cały czas jest odtwarzane 

w tym doświadczeniu, którym jest wspólnota ludzi uczestniczących 

razem w Eucharystii. Chodzi o aspekt sakramentalny, a więc doświad-

czamy łaski przez rzeczy materialne: to, co widzimy, czego słuchamy 

i dotykamy, co spożywamy. W ten sposób wirus rozprzestrzeniał się 

lub mógł się rozprzestrzeniać, a trudno było narzucić czasami izolację 

w tym zakresie. Ogólna rada to unikanie kontaktu fizycznego, a nawet 

narzucenie lockdownu na całe kraje, a czasami, tak jak w Rumunii, wy-

prowadzenie wojska na ulice, aby wyegzekwować lockdown. Spotkania 

publiczne ograniczano, czasami wręcz ich zakazano. Ten zakaz dotknął 

nawet życie religijne.

W zaistniałych okolicznościach pewne kwestie zostały obnażo-

ne. Chodzi o udział Kościoła w życiu stricte społecznym. Staramy się 

przecież osłabić różne formy cierpienia wywołane z jednej strony przez 

wirusa, ale jednocześnie przez efekty uboczne środków zastosowa-

nych przez państwo, aby ograniczyć transmisję wirusa. Oczywiście jak 

zwykle ci najbiedniejsi i zmarginalizowani cierpią najbardziej, więc to 

tutaj właśnie Kościół skupia swoje wysiłki. Miliony euro wydano wła-

śnie w tym celu. Finansowano zakup sprzętu medycznego dla wielu 

szpitali, które nie dysponowały odpowiednim wyposażeniem, a zakony 

prawosławne oferowały schronienie osobom, które tego potrzebowały. 

Kupowano nawet tablety wiernym, aby ich dzieci mogły uczestniczyć 

w zajęciach szkolnych z domu.

Przechodząc do punktu drugiego, postawię tezę: w wielu miejscach 

pozostał niesmak. Chodzi o to, w jaki sposób Kościół został potrakto-

wany przez państwo. Pojawiają się informacje, że wiele państw euro-

pejskich nie zdołało uszanować bardzo ważnej kwestii, swego rodzaju 

fundamentu Europy, czyli wolności wyznawania swojej wiary, możli-

wości praktykowania religii. Chodzi o warunki, które byłyby odpowied-

nio dopasowane do czasu pandemii. I tutaj bardzo jasno chcę to ująć. 

Oczywiście ogólnie, poza wyjątkami, nikt nie przeciwstawił się temu, że 

potrzebne są pewne ograniczenia, ale wiele organizacji społecznych 

mówi dziś o kwestii proporcjonalności, czy też raczej o braku propor-

are many people who just feel lost in their faith. On the other hand, in 

these difficult times, others have seen an opportunity to rediscover 

their faith.

For the sake of being concise, I will try to quote the advice of 

a famous bishop. He advises his priests to say a maximum of three 

things when they speak. I hope I can stick to three issues. First, how 

does this pandemic affect our Orthodox Church, and how can we re-

spond to the current situation? As you 

may know, in the Orthodox Church we 

focus to a large extent on the liturgy. As 

for the liturgy, the life of the Church is 

constantly being recreated in the expe-

rience of liturgy, the essence of which is 

the community of people who participate 

in a Eucharist together. It boils down to 

the sacramental aspect; we experience 

grace through material things: what 

we see, hear, touch, and eat. Through 

these means, the virus was spreading or 

could have been spreading, and it was 

of course difficult to impose isolation with respect to these means at 

times. The general advice is to stay away from physical contact and 

to even impose a lockdown on entire countries and sometimes, like 

in Romania, take troops to the streets to enforce a lockdown. Public 

meetings were limited, sometimes even banned. This prohibition even 

affected religious life.

Under such circumstances, certain issues were exposed. It is 

about the Church’s participation in, strictly speaking, social life. After 

all, we are trying to alleviate the various forms of suffering caused, on 

the one hand, by the virus, but also by the side effects of measures 

taken by the state to limit the transmission of the virus. Of course, as 

always, the poorest and marginalized suffer the most, so this is where 

the Church focuses its efforts. Millions of euros have been spent for 

this very purpose. The purchase of medical equipment was financed 

for many hospitals that did not have adequate equipment, and the 

Orthodox convents offered shelter to those who needed it. Tablets 

were even bought for the church members so that their children could 

attend school from home.

Moving on to the second issue, I will propose a thesis: in many plac-

es a distaste has remained. It concerns the way the Church has been 

treated by the state. There are reports that many European countries 

have failed to respect one very important issue, a sort of fundamental 

idea for Europe, that is, the freedom to follow one’s faith, the possibility 

of practicing one’s religion. It is about conditions that would be appro-

priate in the time of a pandemic. And here I want to make it very clear. Of 

course, in general, with exceptions, no one has argued against the need 

for certain restrictions, but many social organisations today are talking 

about the question of proportion, or rather the lack of proportion when 

it comes to these measures. On the other hand, the measures taken by 

the states seem to discriminate against certain groups, we are talking 

about the right to religious worship, which is not to be confused with 

the desire to go to the gym or the theatre. These things do not belong 
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cjonalności tych działań. Z drugiej strony kroki podjęte przez państwa 

wydają się dyskryminować niektóre grupy, mówimy tutaj o prawie do 

wyznawania religii, czego nie można mieszać z chęcią pójścia na siłow-

nię albo do teatru. Nie można tych rzeczy stawiać w jednym porządku. 

Mówimy o prawach gwarantowanych przez konstytucję, jak również 

przez wiele konwencji międzynarodowych.

W jaki sposób państwo rozstrzygnęło, co jest niezbędną działalno-

ścią, a co nią nie jest. Czy państwo ma prawo do tego, aby podejmować 

takie decyzje w imieniu wszystkich obywateli? A kiedy już państwo 

decyduje, że religia nie jest czymś absolutnie niezbędnym w życiu, to 

czy to nie jest w jakimś sensie przejaw dominacji sekularyzmu? I czy nie 

jest to w jakimś sensie rewers sytuacji, w której ktoś decyduje o tym, 

w co oraz jak należy wierzyć? Wreszcie jakim prawem państwo decyduje 

o tym, że można otworzyć wiele sklepów (oczywiście z obostrzeniami), 

a równocześnie wierni nie mogą – zdaniem tego państwa – uczestniczyć 

w praktykach religijnych, oczywiście z zastosowaniem tych samych 

środków ostrożności? Czy ludzie, którzy idą do centrów handlowych, 

mogą chronić się przed chorobą, a wierni, którzy chcieliby się modlić 

razem w świątyni, nie potrafią zastosować takich samych środków?

W Niemczech i we Francji sądy stwierdziły, że całkowity zakaz prak-

tyk religijnych jest nielegalny, ponieważ jest z natury nieproporcjonalny.

I wreszcie ostatnia kwestia. Będziemy mieć kolejny szczyt pan-

demii. Zresztą nie wiadomo, ile jeszcze tych kolejnych fal nas czeka. 

Teraz należy dokładnie się zastanowić i ocenić, co zrobiliśmy właściwie, 

a co nie. Tak aby jak najlepiej poradzić sobie w przyszłości z kolejną 

falą wirusa. Można śmiało powiedzieć, że to, czego teraz cały świat 

doświadcza, ujawniło ogólną prawdę, która jest nam, chrześcijanom, 

właściwie znana. Mamy do czynienia z wielkim postępem naukowym 

i medycznym, ale pomimo tego postępu nadal jesteśmy słabi i zależni 

od tego, co na świecie się wydarza. Z jednej strony krzywdzi nas wirus, 

a z drugiej strony te narzędzia, które mają nas ochronić, pośrednio 

gwałcą nasze prawa. Należałoby się jeszcze przyjrzeć tym państwom, 

które zdecydowały się wybrać inną ścieżkę, bo być może moglibyśmy 

się czegoś od nich nauczyć.

Podsumowując, zadam pytanie: wiemy wszyscy, że nie po raz 

pierwszy ludzkość staje w obliczu pandemii. Już wcześniej dużo gorsze 

pandemie nas dziesiątkowały. W sytuacjach krytycznych zwracamy się 

w stronę naszych przodków i szukamy prawdziwie chrześcijańskich 

modeli zachowania. Jak zatem wczesny chrześcijanin zareagowałby na 

sytuację taką jak ta, która teraz staje się naszym udziałem?

Wiemy na ten temat niewiele, choć mamy źródła historyczne. Naj-

pierw była plaga, która w trzecim wieku w ciągu około dziesięciu lat 

ogarnęła większość miast rzymskich. Jak poważna była to epidemia? 

Mamy zapiski mówiące o liczbach: w ciągu trzynastu lat o ponad poło-

wę zmniejszyła ona populację Aleksandrii – z pół miliona mieszkańców 

zostało mniej niż dwieście tysięcy. Z drugiej strony Morza Śródziemnego 

natomiast u szczytu tej pandemii w Rzymie umierało pięć tysięcy osób 

dziennie. Co więcej, historycy zauważyli, że źródła nie podają informa-

cji o objawach. Nie ma żadnych informacji w zapiskach medycznych. 

Najbardziej szczegółowe informacje o tym, jak objawiała się choroba 

można znaleźć – co niektórych pewnie zaskoczy – w zapiskach świę-

tego Cypriana, biskupa Kartaginy. Chodziło o bardzo zaraźliwą infekcję 

to the same order. We are talking about the rights guaranteed by the 

constitution, as well as by many international conventions.

How did the state decide what is an essential activity and what 

is not? Does the state have the right to make such decisions on be-

half of all citizens? And when the state does decide that religion is not 

absolutely necessary in life, isn’t it in some sense a manifestation of 

the domination of secularism? And isn’t it somehow the very reverse 

of someone getting to decide what to believe in and how to believe? Fi-

nally, which law gives the state the right to decide that many shops can 

be opened (with restrictions, of course), and at the same time church 

members cannot – according to that state – participate in religious 

practices, adhering of course to the same precautions? Can people 

who go to shopping malls protect themselves from the disease, all the 

while believers, who would like to pray together in a temple, are deemed 

unable to apply the same measures?

In Germany and France, courts have ruled that a total ban on reli-

gious practice is illegal because it is inherently disproportionate.

And finally, one last issue. We are in the middle of another wave of 

the pandemic. In any case, it is not known how many more waves are 

in store for us. Now we should think carefully and evaluate what we did 

right and what we did not do right. In order to be able to deal with the 

next wave of the virus in the future. It is fair to say that what the whole 

world is now experiencing has revealed a general truth that we Chris-

tians know well. There has been great scientific and medical progress, 

but despite this progress we are still weak and dependent on what is 

happening in the world. On the one hand, we are hurt by the virus, and 

on the other hand, the very measures which are supposed to protect 

us indirectly violate our rights. We should also look at those countries 

which have decided to take a different path, because perhaps we could 

learn something from them.

In conclusion, let me ask you: We all know that this is not the first 

time humanity has faced a pandemic. We have been decimated by 

much worse pandemics before. In critical situations, we turn to our 

ancestors and look for truly Christian models of behaviour. How, then, 

would an early Christian respond to a situation like the one we are 

experiencing now?

We know little about it, although we have historical sources at 

our disposal. First there was a plague which, in the third century, 

spread to affect most Roman cities in about ten years. How serious 

was this epidemic? We have records of numbers: in thirteen years, 

it more than halved the population of Alexandria – from half a million 

inhabitants to less than two hundred thousand. On the other side of 

the Mediterranean Sea, five thousand people a day were dying at the 

height of the pandemic in Rome. Moreover, historians noted that the 

sources did not provide information about the symptoms. There is 

no such information in the medical records. The most detailed infor-

mation on how the disease manifested itself can be found – which 

will probably surprise some – in the writings of Saint Cyprian, bishop 

of Carthage. It was a very contagious viral infection, the symptoms 

of which could be compared to those caused by the Ebola virus. As 

a result, dozens of bodies were lying on the streets of cities, and the 

majority of the population wanted to escape this horror at all costs. 
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wirusową, której objawy można porównać do choroby wywołanej wiru-

sem ebola. W efekcie, dziesiątki ciał leżały na ulicach miast, a większość 

populacji chciała uciec przed tym horrorem za wszelką cenę. I teraz 

pozwolę sobie przytoczyć cytat z zapisków świętego: „kiedy choro-

ba się zaczęła, poganie odpychali cierpiących na chorobę i uciekali od 

swoich najbliższych, zrzucając ich na ziemię jeszcze zanim zmarli i mieli 

nadzieję, że w ten sposób ograniczą rozprzestrzenianie się choroby, ale 

okazało się, że trudno było im przed chorobą uciec. Tak działali poganie, 

ale w wielu miastach były grupki ludzi opisywanych jako »ateiści«, 

ponieważ nie uznawali oni bożków, nazywano ich też »Galilejczykami«, 

ponieważ słuchali nauk Galilejczyka, i to oni działali inaczej i biegli w dru-

gą stronę, w kierunku przeciwnym”. A teraz zapiski Dionizego z Aleksan-

drii. Kolejny biskup tak opisuje tą epidemię: „I teraz nasi bracia i siostry 

pokazali wielką miłość i nigdy nie myśleli tylko o samych sobie, nie 

zważając na niebezpieczeństwo, zajmowali się chorymi, pomagając im, 

co więcej razem z nimi odchodzili z tego świata szczęśliwi. I oni ściągali 

na siebie chorobę swoich sąsiadów, z radością przyjmując cierpienie. 

Pomagali innym i w ten sposób zmieniali charakter swojej śmierci”. Tak 

zachowywali się chrześcijanie. I teraz pytanie, jakie były konsekwencje 

takiej postawy? Wielu z tych chrześcijan rzeczywiście zmarło, ponieważ 

zarazili się chorobą, zajmując się innymi. Równocześnie wielu przeżyło 

tę zarazę i nawróciło innych. Historycy twierdzą, że ten epizod i to, jak 

zareagowali wtedy chrześcijanie, stanowi jeden z najważniejszych czyn-

ników odpowiedzialnych za tak szybkie i gwałtowne rozprzestrzenianie 

się chrześcijaństwa, pomimo faktu, iż chrześcijanie byli cały czas prze-

śladowani. Miało to miejsce jeszcze przed edyktem mediolańskim (313 r.), 

który wprowadzał wolność wyznania w Cesarstwie Rzymskim. Patriarcha 

Aleksandrii wyraził bardzo dobrze perspektywę, która jest również naszą 

perspektywą. Pandemię można odczytywać jako kontrolę, egzamin czy 

sprawdzian stanu duchowego ludzi i tego, jak podchodzimy do naszych 

braci i sióstr. Teraz modlitwa jest źródłem spokoju i nadziei.

dr Jan Olbrycht

Mamy pytanie sformułowane przez słuchacza online. Brzmi następująco: 

Obserwatorzy rozwoju wydarzeń w czasach pandemii zwracają uwagę, 

że Msze św. i inne obrzędy religijne transmitowane są w internecie. 

Osłabia to wspólnotowe przeżywanie wiary i przyspiesza proces seku-

laryzacji. Czy paneliści podzielają te obawy? Jeśli tak, to czy proponują 

jakieś remedium na ten problem?

bp dr Janusz Stepnowski

Tak, na pewno w pewnym sensie osłabia. Zasada teologiczna wprawdzie 

mówi, że „Bóg się nie ogranicza tylko do sakramentów”, że Bóg jest też 

obecny w drugim człowieku i kiedy służymy drugiemu człowiekowi, to 

odkrywamy w drugim człowieku Boga. Ale nie jest to jednak to samo, 

co współuczestnictwo w Eucharystii i przyjmowanie Komunii Świętej.

Sytuacja kryzysu osłabi naszą religię i religijność, a z drugiej strony 

sytuacja kryzysu jest wyzwaniem dla Kościoła, dla kapłanów i wszyst-

kich wiernych. Ta sytuacja pozwoliła niektórym, mam na to świadectwa 

nawet z mojej rodziny, być ciągle i aktywnie obecnym („aktywnie” w cu-

dzysłowie) przed ekranem komputera czy telewizora. Być może w tym 

czasie częściej nawet uczestniczyli w rekolekcjach. Jednak obecność 

And now let me quote from the writings of the saint: “when the dis-

ease began, the pagans were pushing away those suffering from the 

disease and running away from their loved ones, throwing them to 

the ground even before they died, and they hoped that in this way, 

they would limit the spread of the disease, but it turned out that that 

it was difficult for them to escape it. This is what the pagans did, but in 

many cities there were groups of people described as “atheists” be-

cause they did not recognize idols, they were also called “Galileans” 

because they listened to the teachings of the Galilean and they acted 

differently and ran in the opposite direction”. And now the notes of 

Dionysius of Alexandria. Another bishop describes the same epidemic 

as follows: “And now our brothers and sisters showed great love and 

never thought only about themselves, regardless of the danger, they 

looked after the sick, helping them, what is more they were leaving 

this world happy with them. And they brought upon themselves the 

disease of their neighbours, accepting the suffering with joy. They 

helped others and thus changed the nature of their death”. This is how 

the Christians behaved. And now the question is, what were the con-

sequences of this attitude? Many of these Christians did die because 

they contracted the disease while helping others. At the same time, 

many survived the plague and converted others. Historians argue 

that this episode in history and the way the Christians reacted back 

then is one of the most important factors responsible for the rapid 

and dramatic spread of Christianity, despite the fact that Christians 

were persecuted throughout that time. This happened before the 

Edict of Milan (AD 313), which introduced religious freedom in the 

Roman Empire. The Patriarch of Alexandria expressed in grand terms 

a perspective that is also our own. A pandemic can be interpreted as 

control, compared to an exam, or a test to people’s spiritual condition 

and to the way we approach our brothers and sisters. Nowadays 

a prayer is a source of peace and hope.

Dr. Jan Olbrycht

We have a question from an online listener. It reads as follows: Observ-

ers of the developments during the pandemic point out that services 

and other religious rites are broadcast on the Internet. This weakens 

the communal experience of faith and accelerates the process of sec-

ularization. Do the panellists share these concerns? If so, what are their 

suggestions to remedy this problem?

Bishop Dr. Janusz Stepnowski

Yes, they certainly weaken that experience in a way. The theological 

principle says “God is not limited to the sacraments”, God is also present 

in other people and when we serve other people, we discover God in 

them. But it is the same as sharing in the Eucharist and receiving Holy 

Communion.

The crisis will weaken our religion and religiosity, and at the same 

time, the crisis poses a challenge for the Church, for priests, and all be-

lievers. The situation allowed some people, and I have testimonies even 

from my family, to be constantly and actively present (‚actively’ in quo-

tation marks), in front of a computer or TV screen. Perhaps this time they 

even participated in retreats more often. However, the living presence 
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żywa na Eucharystii jest sprawą niezwykle istotną. To spotkanie z Chry-

stusem żywym, ale też ze wspólnotą, która nas otacza.

dr Jan Olbrycht

Jak tylko pozwoli Ksiądz Biskup, to ja chciałem jeszcze zadać pyta-

nie, wiążące się zarówno z wypowiedzią księdza dr. George’a Valcu, 

który mówił o elementach liturgicznych, jak również pana dr. Jørgena 

Sørensena, który zwracał uwagę na wspólną Komunię. Czy w związku 

z tym w Kościele w Polsce, a ogólniej, w Kościele katolickim w Europie, 

pojawiły się również tego typu nowe wyzwania o charakterze teolo-

gicznym? Takim problematycznym zagadnieniem, o którym słyszymy, 

jest na przykład kwestia śpiewu w kościele lub kwestia Komunii na rękę 

czy do ust. Te kwestie przez wiernych odbierane są bardzo poważnie.

bp dr Janusz Stepnowski

Co do Komunii na rękę, to było pozwolenie już wcześniej, bo przecież 

Konferencja Episkopatu Polski przegłosowała dokument, który umożliwił 

ten sposób przyjmowania Komunii Świętej. Są jednak grupy sprzeci-

wiające się Komunii na rękę, tak samo jak są grupy negujące istnienie 

COVID-19.

dr Jan Olbrycht

W związku z tym przedstawię teraz pewien dylemat. Ma kilka wątków, 

podobnie jak całość naszej rozmowy. Pierwszym jest wpływ pandemii 

na funkcjonowanie Kościoła, na kwestie teologiczne, liturgiczne itp. To 

jest jeden z tych elementów niezwykle ważnych, ponieważ dotyczy 

bezpośrednio kwestii budowania wspólnoty. Drugim elementem jest 

to, o czym była tu bardzo ciekawa rozmowa, chodzi o zaangażowanie 

ludzi Kościoła w działania o charakterze charytatywnym, społecznym, 

gospodarczym. Tego rodzaju aktywność Kościoła w obecnej sytuacji 

nabiera tempa, którego nie było wcześniej w takiej skali. I trzeci wątek – 

nazwijmy go – edukacyjny, który rodzi pytanie: czy w Kościołach, które 

reprezentują CEC i CROCEU, pojawia się również sprawa wątpliwości, czy 

w ogóle pandemia istnieje? I to w tym miejscu mamy do czynienia z tym 

wątkiem edukacyjnej roli Kościoła. Kościół, który musi jednoznacznie 

zająć stanowisko, bowiem ludzie mu ufają. Ufa się komuś, bo ten ktoś 

mówi prawdę.

dr Jørgen Skov Sørensen

Mogę rzeczywiście odnieść się do tej sprawy. Bardzo dziękuję za to 

pytanie, ale jeśli mogę, bardzo chciałbym zacząć od innego problemu 

omawianego tu już wcześniej, czyli od kwestii Komunii. Jak można mó-

wić o Komunii w sposób wirtualny?

To jest wielkie pytanie wielu naszych Kościołów. Jedno z fundamen-

talnych pytań w obliczu kryzysu i w obliczu rozlicznych reakcji wielu 

Kościołów. W Konferencji Kościołów Europejskich nie mamy jakiegoś 

jednego stanowiska, bowiem CEC skupia wiele różnych Kościołów, które 

wypracowały sobie odmienne odpowiedzi na to pytanie, my nie narzu-

camy im niczego. Ale mogę powiedzieć, że obserwujemy na bieżąco 

sytuację, jak ona się kształtuje, jakiego typu dyskusje toczą się w Ko-

ściołach, które należą do naszej Konferencji, i jeśli chodzi o pytanie do-

tyczące Komunii wirtualnej, chciałbym spojrzeć na nie z punktu widzenia 

of the Eucharist is an extremely important matter. It is an encounter 

with the living Christ, but also with the community that surrounds us.

Dr. Jan Olbrycht

If I may be allowed, I would like to ask a question concerning the state-

ments made by both Reverend Dr. George Valcu, who spoke about litur-

gical matter, as well as Dr. Jørgen Sørensen, who emphasised Commun-

ion. In connection to this, does the Polish Church, and more broadly, the 

Catholic Church in Europe, also observe the rise of such new theological 

challenges? One such problematic issue we hear about is, for example, 

the question of singing in church or the question of ‘in the hand’ or ‘on 

the tongue’ Communion. Such issues are taken very seriously by the 

church faithful.

Bishop Dr. Janusz Stepnowski

As for taking Communion with one’s hand, it was permitted earlier on 

as the Polish Episcopal Conference issued a document that made it 

possible to receive Holy Communion this way. However, there are groups 

that oppose Communion by hand, as there are groups that deny the 

existence of COVID-19.

Dr. Jan Olbrycht

On that note, I will mention a dilemma. It has several threads, as does 

our entire conversation here. The first thread is the impact of the pan-

demic on the functioning of the Church, on theological, liturgical issues, 

etc. This is one of those extremely important matters because it directly 

concerns the creation of a community. The second theme was voiced 

here in a very interesting conversation, and it concerns engaging the 

people of the Church in charitable, social, and economic activities. In 

the present situation, such Church activities are gaining a momentum 

which has not been achieved before on this scale. And the third theme 

– let’s call it – educational, which raises the question: In the churches 

represented by the CEC and CROCEU, are there any doubts raised about 

whether there is a pandemic at all? The Church’s educational role sur-

faces here. The Church has to make a clear stand because people trust 

the Church. You trust someone because they tell you the truth.

Dr. Jørgen Skov Sørensen

I can actually relate to this matter. Thank you very much for this ques-

tion, but if I can, I’d like to start with another problem that has been 

discussed earlier here, i.e. the question of Communion. How can you 

talk about Communion in a virtual way?

This is a crucial question for many of our churches. One of the fun-

damental questions in the face of the crisis and in the face of a variety 

of reactions of many churches. We do not have a single position in 

the Conference of European Churches, because the CEC brings togeth-

er many different churches which have developed different answers 

to this question, and we do not impose anything on them. But I can 

say that we are constantly observing the situation, the canon of what 

types of discussions are taking place in the churches that belong to 

our Conference is forming, and when it comes to the question of virtual 

Communion, I would like to look at it from the point of view of pastoral 
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duszpasterstwa. Dla wielu wiernych udział w nabożeństwie i przyjmo-

wanie Komunii Świętej w sposób wirtualny, bo fizycznie nie mogli być 

obecni w świątyni, było czymś niezwykle ważnym, jak gdyby symbolem 

nadziei w tych trudnych czasach. Jest to rzeczywiście poważne pytanie 

teologiczne i duszpasterskie również. Pytanie co do samej roli kapłanów. 

W jaki sposób pomóc wiernym, wspomagać ich w tej trudnej sytuacji, 

w jaki sposób tworzyć wspólnotę właśnie w okresie lockdownu?

Myślę, że to oczywiście niezwykle ważne tematy. Natomiast jeśli 

chodzi o kwestię edukacyjną, o wątpliwości, które niektórzy mają, czy 

rzeczywiście pandemia istnieje, czy jest to coś narzuconego, jakiś spi-

sek – trudno byłoby mi powiedzieć dokładnie, jak ten wątek jest obecny 

w różnych Kościołach. Muszę przyznać, że nie jest to jakiś szczególnie 

ważny problem w Kościołach, które uczestniczą w Konferencji Kościo-

łów Europejskich, ale naturalnie ogólnie w społeczeństwie mamy do 

czynienia z negowaniem pandemii. W Berlinie demonstracje, tych którzy 

negują istnienie pandemii, trwają regularnie. Sądzę, że rzeczywiście 

jeśli chodzi o Kościoły i o głos chrześcijański, powinien być on teraz 

wyraźniej słyszany.

ks. dr George Valcu

Dziękuję za pytania. Zanim odpowiem na nie, chciałbym również odnieść 

się do wcześniejszych wątków. Pamiętam, że raz czy dwa razy zostało 

mi zadane pytanie: dlaczego macie problemem z uczestnictwem online 

w nabożeństwach? Może nie w sposób teologiczny, ale odpowiem pro-

sto. Spróbuj w sposób cyfrowy utrzymywać związek z żoną, czy mężem 

i powiedz, dlaczego tak trudno jest realizować tę wspólnotę małżeńską 

w sposób wirtualny, online. Można to również odnieść do religii. Nie-

którzy nie rozumieją holistycznej perspektywy odnoszącej się do życia 

z punktu widzenia właśnie Kościoła, pewnej jedności Kościoła i Ducha.

Trudno nam mówić o jakiejś wspólnocie, jeśli brakuje w niej ducha 

czy ciała, owej obecności duchowej czy cielesnej. Dlatego tak, jak mó-

wiłem wcześniej, takie rytuały, jak na przykład jedzenie, uścisk dłoni, 

przytulanie się do siebie, są bardzo ważnymi elementami bliskości. 

Moim zdaniem to jest bardzo ważne i można to odnieść do Kościołów 

i do liturgii.

Wracając teraz do pytania Pana Posła. Tak, rzeczywiście w Ko-

ściołach są pewne osoby, które mają różnego typu wątpliwości co do 

prawdziwości obecnego kryzysu, które negują istnienie pandemii, ale 

najczęściej to są mniejszości, znaczące mniejszości. Z drugiej strony 

chcę zwrócić uwagę na inną kwestię. Wydaje mi się, że wielu wiernych, 

wielu ludzi w naszych społeczeństwach pada ofiarami niewłaściwej 

polityki informacyjnej rządów i nieodpowiedzialnych polityków. Niewła-

ściwe, przekłamane informacje trafiają do przestrzeni publicznej. Tak jak 

mówiłem wcześniej, istnieje taka tendencja przedstawiania informacji, 

w których mówi się, że jakiś urząd krajowy, odpowiedzialny za opano-

wanie pandemii, ze względu na swoje zasoby informacyjne ma większy 

autorytet i powinien być traktowany bardziej poważnie niż na przykład 

nauczanie Kościoła czy słowa Biblii. Skąd taki autorytet organizacji? 

A bardzo często wręcz, patrząc na to, co dzieje się na przestrzeni mie-

sięcy, organizacje, które są odpowiedzialne za zwalczanie epidemii, 

zaprzeczają sobie z tygodnia na tydzień, czy z miesiąca na miesiąc, 

zmieniając swoje stanowisko. Przez jakiś czas słyszeliśmy przecież, że 

ministry. For many of the church faithful, participating in a service and 

receiving Holy Communion in a virtual way, since they could not be 

physically present in the temple, was something extremely important, 

as if it were a symbol of hope in these difficult times. It is indeed a seri-

ous theological and pastoral question as well. The question of the very 

role of a priest. How to help the faithful, to support them in this difficult 

situation, how to create a community during a lockdown?

I think that these are, of course, extremely important topics, but 

when it comes to education, it concerns the doubts that some have 

as to whether there really is a pandemic, or whether it is something 

imposed, some kind of conspiracy. It would be difficult for me to say ex-

actly what activities are carried out in various churches. I have to admit 

that this is not some particularly important problem in the churches that 

participate in the Conference of European Churches, but naturally we 

are dealing with pandemic denial in general in society. In Berlin, demon-

strations by those who deny the existence of the pandemic take place 

regularly. Indeed, I believe that as far as the churches are concerned, 

and the Christian voice, it should be heard more clearly now.

Rev. Dr. George Valcu

Thank you for the questions. Before I answer them, I would also like to 

address some earlier threads. I remember that I was asked a question 

once or twice: why do you have a problem with attending services on-

line? I will answer, maybe not in a theological way, but simply. Try to 

maintain a relationship with your wife or husband in a digital way and 

tell me why it is so difficult to cultivate matrimony in a virtual, online 

way. It can also be applied to religion. Some people do not understand 

the Church’s holistic perspective on life, a certain unity of the Church 

and the Spirit.

It is difficult for us to speak of a community if it lacks the spirit 

or body, that spiritual or bodily presence. Therefore, as I said before, 

rituals such as eating, shaking hands, and hugging each other are very 

important elements of closeness. In my opinion, this is very important 

and it can apply to churches and liturgy.

Now coming back to the question posed by the Deputy Jan Olbrycht. 

Yes, in churches there are indeed some people who have various types 

of doubts about the veracity of the present crisis, who deny the exist-

ence of the pandemic, but most often they are minorities, significant 

minorities. On the other hand, I would like to draw attention to another 

point. It seems to me that many of the church members, many people 

in our societies, fall victim to an inappropriate information policy of gov-

ernments and irresponsible politicians. Incorrect, distorted information 

finds its way to the public sphere. As I said before, there is a tendency 

in communication which stresses that some national office, responsible 

for pandemic containment due to its informational resources, has more 

authority and should be taken more seriously than, for example, Church 

teachings or the Bible. Where does such authority for the organisa-

tion come from? And very often, looking at what has been happening 

over the past months, the organisations responsible for combating the 

epidemic contradict themselves week by week or month by month, 

changing their position. For some time, we used to hear that a face mask 

did not help and there was no point in wearing them, that only people 
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maska na twarzy nie pomaga i nie ma sensu jej nosić, tylko osoby, które 

są chore powinny nosić maskę. Przez jakiś czas taki przekaz dominował 

w wielu krajach, a teraz nagle mówi się, że jest zupełnie inaczej i każdy 

powinien nosić maskę.

Nie wiem jaka była wcześniej polityka służb sanitarnych w Pol-

sce, ale w naszym kraju zmieniały one często zdanie, a te sprzeczne 

czasem komunikaty wpływają bardzo na społeczeństwo. Ludzie się 

gubią, przestają w nie wierzyć i postępować zgodnie z zaleceniami 

służb sanitarnych. Myślę, że jednak zdecydowana większość osób, 

mieszkańców naszych krajów stara się stosować do obowiązujących 

zaleceń, nosi maski czy zachowuje dystans społeczny, ale ciągle jest 

pewien margines osób, które nie traktują poważnie epidemii i zagrożeń 

z niej płynących.

dr Jan Olbrycht

Będę musiał podsumować nasze spotkanie, bo zbliżamy się już do koń-

ca. Pamiętajmy o tym, że o godz. 18.00 odbędzie się Msza Święta, a po-

tem wieczorna uroczystość wręczenia Nagrody „In veritate” im. Biskupa 

Tadeusza Pieronka, twórcy i mentora naszych krakowskich spotkań.

Uczestniczyliśmy właśnie w niezwykle interesującej i głębokiej dys-

kusji nad tytułową kwestią. Kościoły mają przed sobą nowe wyzwanie 

i niekoniecznie mówimy tu o odbudowie, ale o przypominaniu naszej 

wspólnej tożsamości, która może otwierać różne perspektywy do dal-

szych działań, w tym ekumenicznych. Wspólna tożsamość – co zostało 

też powiedziane – w dużym stopniu opiera się na pogłębieniu tego, co 

nas łączy, a to, co nas łączy, to jest wiara.

Sprowadzanie dzisiaj roli Kościołów tylko i wyłącznie do instytucji 

o charakterze organizacyjnym, jest bardzo dużym ograniczeniem ich 

pola działania. To z wiary wynika określony sposób działania o charak-

terze społecznym, edukacyjnym, filantropijnym, charytatywnym, itp. 

Kwestia wiary wpływa na wybór postawy życiowej, determinuje świato-

pogląd, a elementem tej wiary, tym czymś, co nas łączy, jest modlitwa.

Kiedyś epidemia wprawdzie się skończy, ale problemy i pytania 

teologiczne pozostaną. Musimy wykorzystać właśnie ten czas, żeby 

dokładnie powiedzieć, co jest zgodne z naszą wiarą, a co od niej odsta-

je. Ostatnio w Parlamencie prowadziłem rozmowę z dwoma biskupami 

katolickimi z Afryki. Mówili oni, jak ogromne znaczenie ma działanie 

edukacyjne wykorzystujące sferę duchową. Tłumaczenie ludziom, na 

czym polega pandemia. Dotarcie do nich poprzez sferę duchową. Nie-

stety jesteśmy również świadkami słów i postaw nieodpowiedzialnych. 

Warto, żebyśmy o tym mówili jasno, bo trzeba dbać o ludzi, bo na tym 

polega tak naprawdę godność człowieka i na tym polega odpowiedzial-

ność za innych.

Jeszcze raz dziękuję. Ci, którzy łącza się teraz z nami przez internet, 

biją brawo przed komputerami, a Państwo, którzy są z nami tutaj, słyszę, 

że również oklaskami dają wyraz swojej ocenie dyskusji. Cieszę się 

bardzo, bo mimo iż znałem panelistów wcześniej, jednak muszę powie-

dzieć, że rzeczywistość przekroczyła moje oczekiwania. Mam nadzieję, 

że będziemy mogli kontynuować naszą debatę na innych płaszczyznach 

jutro.

who were sick should wear a mask. For a while that was the dominant 

message in many countries, and now suddenly it is being said that it is 

completely opposite and everyone should wear a mask.

I do not know what the policy of the health authorities in Poland 

was like before, but in our country they often change their minds, and 

these sometimes contradictory messages have a great impact on so-

ciety. People get lost, stop believing these messages and following the 

recommendations of the health authorities. I think that, after all, the 

vast majority of people, residents of our countries, try to comply with 

the current recommendations, wear masks or maintain social distance, 

but there is still a certain margin of people who do not take the epidemic 

and its threats seriously.

Dr. Jan Olbrycht

I will have to summarise our meeting as we are about to close our dis-

cussion. Let us keep in mind that a service will be taking place at 6 p.m., 

followed by an evening ceremony where the Bishop Tadeusz Pieronek’s 

“IN VERITATE” award will be presented. Bishop Tadeusz Pieronek is the 

founder and mentor of our Krakow meetings.

We have been participating in an extremely interesting and deep 

discussion on Christian Responsibility for Europe. The churches are 

facing a new challenge, and it is not so much about the reconstruction, 

but more about recalling our common identity, which may open up var-

ious possibilities of future action, including ecumenical action. Common 

identity – as it has already been said – refers largely to deepening what 

unites us, and what unites us is faith.

Reducing the role of churches today only to organisational insti-

tutions hugely restrains their scope of activity. The Church’s specif-

ic modes of action of a social, educational, philanthropic, charitable 

nature, etc. result from faith. Faith influences the choice of one’s life 

attitude, determines one’s worldview, and one element of this faith, 

a thing that unites us, is prayer.

Although someday the epidemic will come to an end, the theolog-

ical problems and questions will remain. We must use this time to say 

exactly what it is that is in line with our faith and what is not. Recently in 

Parliament, I had a conversation with two Catholic bishops from Africa. 

They said that educational activity in the sphere of the spirit is of great 

importance; explaining to people what a pandemic is, and reaching 

them through the spiritual realm. Unfortunately, we can also witness 

irresponsible words and attitudes. It is worth speaking out in a clear 

manner because you have to take care of people, because this is what 

human dignity really boils down to, and this is what responsibility for 

others is.

Thank you all again. Those who connected with us via the Internet 

are applauding in front of their computers now. You who are present 

with us here – I can also hear you expressing your assessment of the 

discussion with applause. I am very happy, because, although I have 

known today’s panellists before, I must say the reality has exceeded 

my expectations. I hope we can continue our debate on other topics 

tomorrow.
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prof. Katarzyna Pisarska

Witam na sesji o Europie w obliczu pandemii SARS-COV-2.

Nie tracąc już czasu, chciałam przedstawić proponowaną formu-

łę debaty, w której będziemy uczestniczyć. Chcielibyśmy tę dyskusję 

podzielić na dwie części. W pierwszej podejmiemy próbę oceny stanu 

faktycznego pandemii, czyli to, w jaki sposób Europa radzi sobie, czy 

poradziła sobie z tą pierwszą falą zachorowań. Będziemy na pewno 

mówić o krajach nam bliższych – o Polsce i o tym, jak w Niemczech ta 

sytuacja wygląda. W drugiej części zajmiemy się scenariuszami przy-

szłości. Odpowiemy na pytanie: Czego 

możemy oczekiwać w najbliższych mie-

siącach, ale też latach? W jaki sposób 

pandemia zmieni nasze życie, być może 

już trwale? Rozpoczynając od refleksji na 

temat oceny stanu faktycznego, chciała-

bym się zwrócić właśnie do prof. Andrzeja 

Matyi, który stoi na czele Naczelnej Rady 

Lekarskiej, i który z całą pewnością najle-

piej może to ocenić. Panie Profesorze, jak 

Pan ocenia dzisiaj sytuację, a zwłaszcza 

to, w jaki sobie sposób radzimy z chorobą 

COVID-19?

prof. Andrzej Matyja

Dziękuję za zaproszenie. Żeby móc definiować aktualną sytuację i po-

równywać ją do sytuacji w Unii Europejskiej, której Polska jest częścią, 

to może rozpocząć należy od tego, co wystąpiło na przełomie marca 

i kwietnia w całej Europie.

Na początku tej pandemii, która dotknęła w sposób dramatyczny 

Włochy i Hiszpanię, pojawiały się głosy, że wspólnota europejska nie 

radzi sobie, że nie wykazała się solidarnością zarówno z Hiszpanią, 

jak i Włochami. Jeżeli, to w bardzo niewielkim stopniu. Wiem również, 

bo to miało miejsce także i w Polsce, że wiele krajów członkowskich 

indywidualnie dostarczało do tych krajów różnego rodzaju sprzęt bez-

pieczeństwa, przyłbice, a nawet my, medycy, pojechaliśmy do Włoch 

udzielać pomocy. Ale były też, co pewnie wynikało z prawa narodowe-

go, z prawa krajowego, sytuacje priorytetowego traktowania własnych 

krajów, jak chociażby zakaz wywozu czy sprzedaży sprzętu w postaci 

respiratorów, leków. W Polsce nie byliśmy przygotowani do tej pan-

demii. Muszę powiedzieć, że kiedy pandemia stała się w Polsce rze-

czywistością, administracja stanęła na wysokości zadania, ale potem, 

w czasie wyborów w naszym kraju, wydaje się że wziął górę rachunek 

polityczny. Wówczas tę lukę administracyjno-publiczną załatała nasza 

Prof. Katarzyna Pisarska

Welcome to the session on Europe and the SARS-COV-2 pandemic.

Without wasting any more time, I would like to present the proposed 

formula for the debate. We would like to divide this discussion into two 

parts. In the first part, we will try to assess the current state of the pan-

demic, i.e. how Europe is faring, whether Europe has successfully dealt 

with the first wave of cases. We will certainly talk about countries which 

we are familiar with – about Poland and what the situation looks like in 

Germany. In the second part, we will discuss possible future scenar-

ios. We will answer the following ques-

tions: What can we expect in the coming 

months, but also in the years to come? 

In what ways will our lives be changed 

by the pandemic, permanently perhaps? 

Starting with an assessment of the facts, 

I would like to address Prof. Andrzej 

Matyja, who heads the Supreme Medical 

Council of Poland, and who can certainly 

judge the situation best. Professor, how 

do you assess the situation today, and 

especially the way we are handling the 

COVID-19 epidemic?

Prof. Andrzej Matyja

Thank you for the invitation. In order to be able to define the current 

situation and compare it to the situation in the European Union, of which 

Poland is a part, perhaps we should start with what happened at the 

start of March and April throughout Europe.

At the beginning of this pandemic, which has dramatically affected 

Italy and Spain, there were voices that the European community was 

not doing well, that it had failed to show solidarity with both Spain and 

Italy; if at all, it was then to a very small degree. I also know that many 

member states, including Poland, individually supplied these coun-

tries with various types of safety equipment and visors, and medical 

professionals, even from Poland, went to Italy to help. Nevertheless, 

there were instances of countries prioritising themselves, which was 

probably the result of the national law of those countries, for example 

a ban on the export or sale of respirators or medicine. In Poland, we were 

not prepared for this pandemic. I have to say that when the pandemic 

became a fact in Poland, the administration initially rose to the occasion, 

but then, before the elections in our country, it seems that the prospect 

of political gain took over. At the time, the administrative and public gap 

was compensated for by means of our incredible social solidarity. We 

Obejrzyj na naszym  
kanale YouTube

Watch on our  
YouTube channel
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niewiarygodna solidarność społeczna. Myśmy jako lekarze sami sobie 

stworzyli fundusz pomocowy. Uzyskaliśmy niewiarygodne wsparcie 

społeczeństwa, w tym polskiego biznesu. Przypomnę koncerty, oklaski, 

to był taki odzew serca. Natomiast nie doświadczyliśmy, co może jest 

przykre, żadnych działań ochronnych, pomocowych od administracji 

państwowej. Myślę, że także i Europa. Dlaczego o tym mówię? W mo-

mencie, kiedy epidemia dotknęła Stany Zjednoczone, prezydent Donald 

Trump i rząd federalny w ciągu jednego dnia uchwalili ustawę dotyczącą 

klauzuli tzw. dobrego samarytanina. Na czym ona polega? Otóż na tym, 

że personel medyczny w Stanach Zjed-

noczonych, mówię o całym personelu 

medycznym, w okresie wojny, epidemii, 

a epidemia jest jednym z rodzajów woj-

ny, jest zwolniony z odpowiedzialności 

zawodowej i karnej, chyba że naprawdę 

dopuści się jakiegoś rażącego zaniedba-

nia. Niestety w Polsce takiej ustawy nie 

mamy, choć jeszcze w kwietniu wystą-

piłem w tej sprawie do polskiego rządu. 

Jako że ta konferencja porusza temat 

roli chrześcijaństwa, chciałbym przywo-

łać tutaj słowa świętego Jana Pawła II, 

z czerwca 1987 roku: „Jeden drugiego brzemiona noście”. Te słowa 

powinny być „inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej solidarności. 

Solidarność – to znaczy jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię nie-

sione razem we wspólnocie. A więc nigdy jeden przeciw drugiemu, jedni 

– przeciw drugim. I nigdy brzemię dźwigane przez człowieka samotnie. 

Bez pomocy drugich”. To historyczne, Szanowni Państwo, słowa, które 

zapadły w naszą narodową pamięć. Myślę jednak, że nie wszyscy w cza-

sie tej pandemii o nich pamiętamy. A pandemia będzie trwała, chociaż 

ten żar wygasa, a narasta zniecierpliwienie. To chyba nie tylko polska 

specyfika, ale myślę, że Unii Europejskiej także.

prof. Katarzyna Pisarska

I właśnie o tym będziemy jeszcze rozmawiać, Panie Profesorze.

prof. Andrzej Matyja

Muszę jeszcze powiedzieć, że my jako personel medyczny jesteśmy na 

granicy wytrzymałości psychicznej i fizycznej. Musimy mieć wsparcie 

prawne, musimy mieć także wsparcie społeczne. I ta odpowiedzialność 

społeczna, która decyduje w ponad siedemdziesięciu procentach o sta-

nie naszego zdrowia, powinna być dominująca. O to od wielu, wielu dni 

ja osobiście apeluję.

prof. Katarzyna Pisarska

Bardzo dziękujemy, Panie Profesorze, za takie szerokie spojrzenie na te 

ostatnie miesiące tutaj w Polsce. Przejdziemy teraz do naszego gościa 

w Brukseli – pana dr. Petera Liese. Czy mógłby nam Pan opowiedzieć, 

w jaki sposób Europa poradziła sobie dotąd i czy dalej radzi sobie z tą 

pandemią? Jak wygląda dzisiaj sytuacja w samej Brukseli? Jak wygląda 

ona w Niemczech?

ourselves, as doctors, created an aid fund for ourselves. We obtained 

incredible support from the public, including Polish businesses. Let me 

mention the concerts, the applause, the public responded with so much 

heart. However, sadly, we were not the recipients of any protective 

measures or assistance from the state. I think in Europe it was also the 

case. Why am I talking about this? When the epidemic hit the United 

States, within one day President Donald Trump and the federal govern-

ment passed the so-called Good Samaritan Law. What is it about? Well, 

it rules that in time of war, or an epidemic, and an epidemic is a type 

of war, medical personnel in the United 

States, and I am talking about all medical 

professionals, are exempt from profes-

sional and criminal liability, unless they 

really commit some gross negligence. 

Unfortunately, we do not have such law 

in Poland, despite the fact that I appealed 

for it to the Polish government back in 

April. Since the conference is about the 

role of Christianity, I would like to recall 

the words of Saint John Paul II, from June 

1987: “Let each one carry the burden of 

the other.” These words should inspire 

interpersonal and social solidarity. Solidarity signifies one and the 

other, and if there is a burden, well then it must be taken on together, 

within the community. So: never one against the other, one group of 

people against the other group. No individual should ever carry the 

burden alone without the help of others. Ladies and gentlemen, these 

are historical words which we have committed to our national memory. 

However, I think that not all of us have remembered these words during 

this pandemic. And the pandemic will continue, even though the heat 

may be dying and impatience may be growing. I think this sentiment 

is not specific only to Poland, but is more broadly shared within the 

European Union.

Prof. Katarzyna Pisarska

And this is precisely what we are going to talk more about, Professor.

Prof. Andrzej Matyja

I must also say that we, the medical personnel, are getting close to the 

limits of mental and physical endurance. We must have legal support, 

we must also have public support. The feeling of social responsibili-

ty, which determines over seventy percent of an individual’s health, 

should be pervasive. I have been appealing for this for many, many 

days.

Prof. Katarzyna Pisarska

Thank you very much, Professor, for such a broad view of the last 

months here in Poland. We now turn to our guest in Brussels – Dr. Peter 

Liese. Could you please tell us how Europe has dealt with the pandemic 

so far? What is the situation in Brussels itself today? What does it look 

like in Germany?
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Dziękuję serdecznie. Kilka lat temu miałem zaszczyt i przyjemność być 

osobiście w Krakowie na tej konferencji. To bardzo istotna platforma 

dialogu. Bardzo też dziękuję za wybór tego tematu do dyskusji.

Na wstępie chciałbym nawiązać do debaty, która toczy się teraz 

w wielu krajach europejskich, w Niemczech również, i jest to bardzo 

intensywna dyskusja niestety. Ciągle jeszcze pojawiają się twierdzenia, 

że COVID-19 nie jest jakąś szczególnie ciężką chorobą. Choćby tak zna-

cząca osoba jak Donald Trump, który padł ofiarą koronawirusa, twier-

dzi, że nie jest to nic gorszego niż grypa 

i nie ma powodów do paniki. Jako lekarz 

– i koledzy lekarze wśród panelistów na 

pewno się ze mną zgodzą – twierdzę, że 

to poważna choroba. Zawsze trzeba dzia-

łać i myśleć racjonalnie, ale jeżeli pacjent 

z zawałem serca czy ciężkim krwotokiem 

ląduje na oddziale intensywnej opieki, nie 

wystarczy powiedzieć: „bez paniki”. Nie, 

wtedy trzeba działać racjonalnie, szybko 

i konsekwentnie. „Bez paniki” oznacza 

działania uspokajające, ale jeśli mamy 

pacjenta z naprawdę poważną chorobą, 

to może się to skończyć jego zejściem śmiertelnym. Więc „bez paniki”, 

ale brać na poważnie COVID-19 trzeba. To bowiem coś znacznie gorszego 

niż grypa sezonowa. Dla mnie stało się to wyraźne w marcu, kiedy sta-

nąłem w obliczu sytuacji we Włoszech i Hiszpanii, jako odpowiedzialny 

za politykę medyczną z ramienia naszej grupy politycznej.

W marcu, przypomina sobie kolega Jan Olbrycht siedzący wśród 

Państwa, kiedy 10, 11 marca było ostatnie posiedzenie parlamentu w try-

bie zwykłym, a nie online, głównym tematem dyskusji były Włochy 

i Bergamo. Wszyscy mówili: „Zróbmy wszystko, żeby się nie powtó-

rzyło to, co się dzieje w Bergamo w Północnych Włoszech. Musimy 

pomóc Włochom”. Taką też, jako grupa polityczna EPL, postawę repre-

zentowaliśmy. Nikt wówczas tego 10 marca, proszę sobie wyobrazić, 

nie mówił o Hiszpanii. Wtedy Hiszpania nie była w ognisku naszego 

zainteresowania. Dwa tygodnie później z Hiszpanii zaczęły dochodzić 

takie same wiadomości jak wcześniej z Lombardii, z Bergamo. Do koń-

ca marca w Hiszpanii odnotowano tysiąc przypadków śmiertelnych; 

zwłaszcza w prowincji madryckiej i stolicy kraju. To pokazuje, że w ciągu 

zaledwie paru tygodni Hiszpania stała się epicentrum tej pandemii. 

Podczas epidemii grypy było tak tylko raz, notabene grypy nazywanej 

hiszpanką, ponad sto lat temu, która pociągnęła za sobą więcej ofiar 

niż I wojna światowa. Jeśli ktoś mówi, że to nie jest nic gorszego niż 

grypa, to można odpowiedzieć, że być może nie jest to gorsze niż hisz-

panka, ale wszystko to, co przeżyliśmy przez ostatnie sto lat, na pewno 

nie było tak ciężką sytuacją zdrowotną jak COVID-19. W wielu krajach 

europejskich sytuacja również nie jest lepsza. Ja nie chcę tutaj siać 

paniki, chcę po prostu powiedzieć, że obawiam się, że w Niemczech czy 

w Polsce zimą sytuacja będzie gorsza, niż była w marcu i w kwietniu. 

W Niemczech mamy podwojenie liczby przypadków w ostatnich dniach, 

czy wręcz w ostatnim tygodniu. Dynamika jest naprawdę niepokojąca, 

a trzeba pamiętać, że zima stoi u bram, wirus doskonale rozprzestrzenia 

Dr. Peter Liese

Thank you very much. A few years ago I had the honour and pleasure 

to personally participate in the conference in Krakow. The conference is 

a very important platform for dialogue. Thank you very much for choos-

ing this topic for discussion.

At the outset, I would like to refer to the debate that is taking place 

now in many European countries, including Germany, and it is a very 

intense discussion, unfortunately. In this debate, claims are still being 

raised that COVID-19 is not a particularly severe disease. For instance, 

as significant a public figure as Donald 

Trump, who himself has fallen victim to 

the coronavirus, says that it is nothing 

worse than the flu and there is no reason 

to panic. As a doctor – and I am sure that 

my fellow panellists will agree – I argue 

that this is a serious disease. You always 

have to act and think rationally, but if 

a patient with a heart attack or severe 

haemorrhage ends up in the intensive 

care unit, it is not enough to say: “don’t 

panic”. No, then you have to act rational-

ly, quickly, and consistently. “Don’t pan-

ic” entails action that is meant to calm things down, but if a patient is 

really seriously ill, it could lead to the patient’s death. So do not panic, 

but take COVID-19 seriously. This is much worse than the seasonal flu. 

It became clear to me in March when I was confronted with the situation 

in Italy and Spain, having been myself responsible for medical policy on 

behalf of our political group.

As my colleague, Jan Olbrycht, who is sitting among you can also 

recall, on March 10th or 11th, there was the last parliamentary session 

held in the usual way, rather than online. The main topic of the discus-

sion was Italy and Bergamo. Everyone said, “Let’s do everything so that 

what is happening in Bergamo, in Northern Italy, does not happen again. 

We have to help Italy.” That was also our stance as the EPP Group. At the 

time, on March 10th, nobody was talking about Spain. Can you imagine? 

At the time Spain was not the focus of our attention. Two weeks later, the 

same news, as it was from Lombardy and Bergamo, started arriving from 

Spain. By the end of March, 1,000 people had died in Spain, especially 

in the province of Madrid, the capital of the country. This shows that in 

just a couple of weeks Spain became the epicentre of the pandemic. It 

happened once before during the flu epidemic, which nota bene was 

called “the Spanish flu”, and which over a century ago resulted in more 

casualties than did World War I. When someone claims that COVID-19 is 

nothing worse than the flu, one could reply that it may not be worse than 

“the Spanish flu”. However, everything else we have experienced over 

the last hundred years certainly did not turn out to be such a health cri-

sis, like the one currently being caused by COVID-19. In many European 

countries the situation is not better. I do not want to spread panic here, 

I just want to say that, I am afraid the situation in Germany and Poland 

in winter will be worse than it was in March and April. In Germany, the 

number of cases have doubled in the last few days, or even in the last 

week. The dynamic is really disturbing, and we should keep in mind that 
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się w zamkniętych pomieszczeniach – osiemnaście razy szybciej niż 

w przestrzeniach otwartych. Sezon przeziębień też nas czeka. Samo 

to może być problemem, bo jeżeli co trzecia osoba w jakimś biurze 

ma katar i kaszle, to przecież nie możemy wszystkich na raz przete-

stować, a przecież transmisja wirusa dokonuje się, jak wiemy, drogą 

kropelkową.

Mam wielką obawę, że nastąpi raptowny wzrost zachorowań na 

początku jesiennego sezonu przeziębień. Tego oczywiście można było 

uniknąć. I to jest to, co powiedział pan profesor Matyja, mój przedmów-

ca. Niektórzy mówią, że szpitale wcale nie są pełne, spłaszczyliśmy 

krzywą, żeby na oddziałach OIOM nie brakło wolnych łóżek. No oczy-

wiście tak jest. Zresztą bardzo wiele nauczyliśmy się od tego czasu 

wiosennego. Opracowano znacznie lepsze procedury leczenia pacjen-

tów, którzy są hospitalizowani. Nie może być jednak tak, żeby lekarze 

i personel pielęgniarski byli traktowani jako jakaś karta przetargowa czy 

wręcz przedmiotowo. Kiedy zabraknie lekarzy i personelu medycznego, 

bo będą oni w coraz większej liczbie zakażeni, to nie wyobrażam sobie, 

żeby ktoś mówił, że przecież szpitale nie są przepełnione, że przesa-

dzamy, tak naprawdę to się tam wszyscy nudzą albo bawią. Służba 

zdrowia jest już mocno przeciążona. Trzeba też pamiętać, że COVID-19 

to niestety choroba, która często pozostawia trwałe skutki uboczne. Są 

przecież pacjenci wyleczeni, którzy od wielu, wielu miesięcy borykają 

się z trudnymi do przezwyciężenia opóźnionymi skutkami tej choroby. 

I to, że szpitale mogą sobie teraz niby odpoczywać to naprawdę nie jest 

żaden rzeczowy argument.

Kolejna sprawa. Bardzo często słyszę, nawet od renomowanych 

instytucji, jak na przykład niemieckie koleje, że przecież oni wszystko 

dezynfekują, wszystkie powierzchnie. Powiem jasno – tak naprawdę 

można sobie to spokojnie darować. Jeżeli w wagonie, w przedziale kole-

jowym siedzi pełen komplet pasażerów i jeśli niektórzy z nich nie noszą 

maseczek, to dezynfekcja jest całkowicie zbędna, bo wirus przekazy-

wany jest tylko drogą kropelkową, powietrzną, w areozolu. Przeciera-

nie ściereczkami powierzchni nie ma wtedy najmniejszego znaczenia. 

Niewiele daje też noszenie maseczek na wolnym powietrzu. Decydującą 

sprawą są tutaj imprezy rodzinne, wesela, gdzie ludzie spotykają się 

w źle przewietrzanych pomieszczeniach, w dużych grupach i temu się 

trzeba dokładnie przyglądać.

prof. Katarzyna Pisarska

Będziemy jeszcze rozmawiać na temat tego, jak sobie radzić. Ja bym 

zostawiła to na następny wątek. Teraz pozwólmy również kolejnym 

naszym mówcom się wypowiedzieć i wrócimy do tego na pewno.

Wygląda na to, że zarówno w Polsce, w Niemczech, jak i w całej 

Europie widzimy ogromny wzrost zachorowań. To było do przewidzenia. 

Wszyscy mówili o tej drugiej fali, ale czy my jesteśmy na nią przygoto-

wani? Przecież pandemia jest z nami już od marca, mieliśmy bardzo dużo 

czasu na umiejętne przygotowanie się, nie tylko państwa narodowe, ale 

cała Europa, cała Unia Europejska. Panie Pośle, zwracam się do dr. Wła-

dysława Kosiniaka-Kamysza, jak Pan ocenia nasze przygotowanie? 

Gdzie my jesteśmy dzisiaj?

winter is knocking on our door; enclosed spaces are the perfect envi-

ronment for the virus as it spreads eighteen times faster than in open 

areas. The common cold season is awaiting us too. This itself can be 

a problem, because if every third person in any office has a runny nose 

and coughs, we cannot test the whole office staff at once, and after all, 

the virus, as we all know, is transmitted through droplets.

I am very concerned that there will be a sharp increase in new 

infections at the beginning of the fall common cold season. This, of 

course, can be avoided. And this is what the previous speaker Professor 

Matyja said. Some say hospitals are not full at all, we have flattened the 

curve so that ICU wards are not running out of beds. It is true, of course. 

We have indeed learnt a lot since last spring. We have developed sig-

nificantly better procedures to treat hospitalised patients. However, it 

cannot be that doctors and nurses are treated as a bargaining chip, or 

even that they are objectified. When the number of doctors and medical 

personnel is dropping, due to them becoming infected in increasing 

numbers, I cannot imagine anyone stressing the fact that hospitals are 

not overcrowded, saying that we exaggerate, implying that medical 

personnel are in fact bored or having fun. The health service is already 

heavily overloaded. It should also be remembered that COVID-19 is un-

fortunately a disease that often leaves behind permanent side effects. 

After all, there are cured patients who have been struggling with after-

effects of this disease which are difficult to overcome for many, many 

months. Claiming that, at the moment, medical personnel in hospitals 

can reportedly relax is not at all a matter-of-fact argument.

Another issue is that I very often hear, even among representatives 

of reputable institutions, such as Deutsche Bahn, that they disinfect 

everything, all surfaces. Let me be clear – you can easily ignore it. If 

there is a train compartment full of passengers and if some of those 

passengers are not wearing masks, disinfection of surfaces is com-

pletely unnecessary, because the virus is transmitted only through 

droplets, through the air, it is airborne. Wiping surfaces is then of little 

significance. Wearing masks in open areas does not do much either. 

What is most decisive here are family events, such as weddings, where 

people meet in poorly ventilated rooms in large groups. This must be 

carefully observed.

Prof. Katarzyna Pisarska

We are going to talk more about coping strategies. I would leave it for 

the next round. Now let us allow our next guests to have their say and 

we will come back to that for sure.

It seems like we are seeing a huge increase in the number of in-

fections both in Poland, Germany and all over Europe. That was to be 

expected. Everyone has been talking about the second wave, but are we 

ready for it? After all, the pandemic has been here with us since March, 

we have had a lot of time to skilfully prepare, not only the nation states, 

but the whole of Europe, the entire European Union. I am turning now 

to Dr. Władysław Kosiniak-Kamysz: how do you evaluate our prepared-

ness? Where are we today?
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dr Władysław Kosiniak-Kamysz

Dzień dobry. Dziękuję bardzo, że znów możemy być razem na konferencji 

w Krakowie i łączyć się z Państwem przez internet. Jestem tutaj rów-

nież nie pierwszy raz. Wspominamy dziś śp. biskupa Tadeusza Pieronka 

i dziękujemy, że jego dar życia, jego sprawczość spowodowała, że mo-

gliśmy i możemy dalej spotykać się na tych debatach.

Jesteśmy dziś w gorszym momencie niż na początku pandemii. 

Moim zdaniem niestety nie ma już ani w społeczeństwie, ani wśród 

rządzących tego pierwotnego poczucia bezpośredniego zagrożenia. 

Może ono powrócić, ale na ten moment 

to rozluźnienie jest zbyt daleko idące. Po 

pierwsze, w momencie kiedy zaczynała 

się pandemia, była wielka solidarność 

społeczna i odpowiedzialność społecz-

na. Rząd był nieprzygotowany, państwo 

było nieprzygotowane, nie miało nieste-

ty żadnych algorytmów postępowania. 

W strategiach bezpieczeństwa epidemie 

były na szarym końcu, punkt ten został 

dopisany do strategii bezpieczeństwa 

narodowego dopiero teraz, już po wy-

stąpieniu pandemii. Pan profesor Matyja 

mówił właśnie o tym ruchu społecznym, który dawał nadzieję i dodawał 

otuchy. Tak, on przynosił otuchę lekarzom, dawał wsparcie społeczne 

między nami wszystkimi. I o niego będzie teraz już dużo trudniej, bo 

pandemia jest z nami już od pół roku. I co przez te pół roku zostało 

zrobione? Zostało zrobione bardzo dużo złego. Gdzie wypowiedziane 

zostały słowa, które spowodowały, że podejście do pandemii jest takie 

delikatne? 20 procent, prawie 20 procent (to są badania z wczoraj) oby-

wateli polskich nie wierzy w pandemię. 30 proc. młodych ludzi, to jest co 

trzecia osoba do 34. roku życia, nie tyle nie wierzy w ogóle w zjadliwość 

wirusa, w ryzyko choroby (o tym mówił Pan europoseł), ale w ogóle nie 

wierzy, że występuje coś takiego jak pandemia; są przekonani, że to 

jest jakaś ściema wielka. To jest porażka naszego systemu edukacji, 

nie tylko polskiego, ale też europejskiego i światowego. To jest po-

rażka jakiejkolwiek odpowiedzialności. Ruchy „antyszczepionkowe”, 

„antycovidowe” zbierają dzisiaj ogromne żniwo. Wydawało mi się na 

początku pandemii, że to, co dzieje się w Polsce i w Europie spowoduje 

opamiętanie się, że wrócimy do podejścia jednak naukowego i wiedza 

będzie miała jakieś znaczenie. Moi drodzy, przez szarlatanów, krety-

nów – bo innego słowa niestety nie mogę użyć – dochodzi do sytuacji, 

w której zagrożone są kolejne miliony osób. Trzydzieści siedem milio-

nów zakażeń rozpoznano do dnia wczorajszego na świecie. Milion osób 

nie żyje. Czwartek i piątek to są dni, w których odnotowano największą 

liczbę przypadków. Nie lubię słowa rekord, bo rekord kojarzy mi się 

pozytywnie z rekordem olimpijskim, więc używam słów: „największa 

liczba przypadków w Europie”. Dwadzieścia tysięcy we Francji, kilka-

naście tysięcy w Wielkiej Brytanii. Największy wynik w Polsce to jest 

wczorajszy dzień.

Ja w sierpniu proponowałem, żeby prowadzić zdalne nauczanie 

w szkołach. Wylała się za to na mnie fala hejtu. Co się wydarzyło przez 

wrzesień, oprócz otwarcia szkół i wejścia w sezon grypowy? To jest 

Dr. Władysław Kosiniak-Kamysz

Good day. I am very grateful that we can be together again at the con-

ference in Krakow, as well as connect via the Internet. I, too, am not here 

for the first time. Today we remember the late Bishop Tadeusz Pieronek 

and we are grateful for the gift of his life and his agency thanks to which 

we are able to meet for these debates.

Today it is worse than it was at the beginning of the pandemic. Un-

fortunately, in my opinion, this original sense of immediate danger is no 

longer here, neither in the society, nor in the government. It may come 

back, but at the moment our lax attitude 

is going too far. At first, there was a great 

sense of social solidarity and respon-

sibility when the pandemic began. The 

government was unprepared, the state 

was unprepared, and unfortunately there 

were no pre-existing algorithms to follow. 

In our security strategy, the prospect of 

an epidemic was at the bottom end: this 

bullet point has only been added to the 

national security strategy recently, after 

the pandemic had already begun. Profes-

sor Matyja was talking about this social 

movement that gave hope and encouragement. It is true that it offered 

reassurance to medical professionals and secured public support for all 

of us. It will be much harder now to come back to that place of security 

because the pandemic has been with us for six months already. And 

what has been done in those six months? A great deal of wrong has been 

done. Where and when were those words spoken which have softened 

our attitude towards the pandemic? 20%, almost 20% (according to 

a yesterday’s survey) of Polish citizens do not believe in the pandemic. 

30% of young people, that is, every third person below the age of 34, 

not so much does not believe at all in the virulence of the virus, or the 

risk of coming down with the disease (Dr. Peter Liese spoke about it), 

but rather they do not believe that there is such a thing as a pandemic 

at all; they are convinced that this is some total scam. This is a failure of 

the education system, not only in Poland, but also in Europe and in the 

world. This is a failure of any sense of responsibility. The “anti-vaccine” 

and “anti-covid” movements are taking a huge toll today. It seemed to 

me that the events taking place in Poland and in Europe at the beginning 

of the pandemic would help people to come round. I was hoping we would 

return to a more scientific approach and that knowledge would have 

some significance again. Dear friends, thanks to some charlatans and 

imbeciles – unfortunately only such words seem fitting here – a situation 

has emerged where millions of people are at risk. Thirty-seven million 

infections have been diagnosed around the world up till yesterday. One 

million people have died. Last Thursday and Friday we saw the highest 

numbers of infections. The word ‘record’ does not appeal to me, because 

I associate it positively with an Olympic record. Instead I say: “the largest 

number of cases in Europe”. 20,000 in France, several thousands in Great 

Britain. The highest number in Poland was observed yesterday.

In August, I proposed introducing remote teaching in schools. A wave 

of hate poured out at me for this. What happened in September, apart 
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bardzo ważne. Wielu wskazuje jako źródło transmisji wirusa właśnie 

osoby młode, zupełnie bezobjawowe, które przychodzą do domów, za-

rażają swoich rodziców, rodzice idą do pracy, zarażają swoich kolegów 

w pracy i to jest już zupełnie niekontrolowane. My nie możemy dzisiaj 

wykazać ognisk, tak jak to miało miejsce w lipcu i w sierpniu. Takim 

ogniskiem wirusa jeszcze w maju i czerwcu był np. Śląsk. Później była 

Małopolska, gdzie dochodziło do zakażeń na weselach, ale mieliśmy 

zlokalizowane te ogniska. Dzisiaj to się niestety rozlewa po całym kra-

ju. Moim zdaniem sześć miesięcy w Polsce zostało zmarnowane. Nie 

zostały przygotowane jednostki ochrony zdrowia. Lekarze, pielęgniarki, 

ratownicy medyczni są przemęczeni fizycznie, ale jeszcze gorzej jest 

z ich stanem psychicznym. Gdy rozmawiam z moimi koleżankami i kole-

gami, są oni naprawdę wyczerpani ciągłym takim poczuciem zagrożenia, 

ale też zmianami w przepisach prawnych, które zostały wprowadzone 

w ustawach covidowych, mówiącymi o zwiększonej odpowiedzialności 

i zwiększonych rygorach, którym mogą być poddani pracownicy służby 

zdrowia, lekarze, a tymczasem z drugiej strony próbuje się przeforsować 

ustawę, która ma gwarantować bezkarność dla polityków rządzących 

za podejmowane decyzje. To pokazuje dwa różne podejścia. Na służbę 

zdrowia bacik jak największy, na ochronę zdrowia bacik jak największy, 

a dla rządzących zasada: „róbta, co chceta”.

prof. Katarzyna Pisarska

Czyli nie jest Pan optymistą?

dr Władysław Kosiniak-Kamysz

Jestem przerażony tym brakiem świadomości i tym, co się stało, jak 

wiele osób nie chce uwierzyć w to, że to jest poważne zagrożenie. To 

jest zatrważające – to chyba najbardziej właściwe słowo.

Nie chciałem, żebyśmy musieli przychodzić tutaj w maseczkach, 

żebyśmy musieli w nich chodzić po ulicach, ale nie ma dzisiaj innego 

sposobu niż wprowadzenie takich restrykcji. Ja jestem zwolennikiem 

restrykcji na poziomie regionalnym czy subregionalnym, a niepodpo-

rządkowywanie się im dzisiaj jest zasadniczym błędem. Często tylko 

podejście polityczne i wyborcze decydowało o tych sprawach w ostat-

nich miesiącach w Polsce, a nie podejście naukowe i moralne.

prof. Katarzyna Pisarska

Na pewno nie powinniśmy straszyć, ale czy widzi Pan na horyzoncie 

„włoski scenariusz” w Polsce tej jesieni?

dr Władysław Kosiniak-Kamysz

Chciałbym żeby go nie było. Oczywiście sezon jest niebezpieczny, bo 

mamy zwykłe przeziębienia, mamy grypę, które jest też poważną cho-

robą, i mamy COVID-19. Czyli sto tysięcy osób w normalnym sezonie 

dziennie zgłasza się do lekarza rodzinnego z objawami grypy lub prze-

ziębienia. Do tego dochodzą teraz objawy „covidowe”. Jak to odróżnić? 

Czy testy zostały zabezpieczone? Nie tylko na COVID, ale i na grypę, 

żeby odróżnić jedną chorobę od drugiej. Jak zostali przygotowani far-

maceuci?

Do dzisiaj w wielu miejscach nie ma szczepionek na grypę. Więc 

tych zaniedbań jest bardzo dużo. Źle to widzę niestety, nikt już nie ma 

from the schools opening and entering into the flu season? It is very 

important. Many people indicate that the source of the virus transmission 

are young people, completely asymptomatic, who come home, infect 

their parents, parents go to work, infect their colleagues at work, and 

the situation becomes impossible to control in any way. We cannot point 

to any specific outbreaks today as we were able to in July and August. 

For instance, in May and June, the Silesia Region was at the epicentre 

of the outbreak. Later it was the Małopolska Region, where infections 

took place at weddings. In those cases, we were able to identify the 

outbreaks. Today, the epidemic is unfortunately spreading all over the 

country. In my opinion, the past six months in Poland have been wasted. 

Health care units have not been prepared. Doctors, nurses, and para-

medics are physically exhausted, but their mental state is even worse. 

I talk to my colleagues, they are really exhausted by the constant sense 

of danger, but also by the legal changes that have been introduced in 

COVID laws. These changes additionally increase the responsibility and 

rigours which health care workers, doctors, may be legally subjected to. 

Meanwhile attempts are being made to push through a law which would 

guarantee the ruling politicians’ impunity for decisions they make. Two 

different approaches can be seen here. A huge whip is being prepared 

for the health service, a huge whip for health care, whereas the ruling 

government is being awarded with the rule: “do as you please”.

Prof. Katarzyna Pisarska

Then you are not an optimist?

Dr. Władysław Kosiniak-Kamysz

I am terrified by this lack of awareness and by what has happened, by 

how many people refuse to believe it is a serious threat. This is fright-

ening – it is perhaps the most appropriate word.

I did not want us to have to come here wearing masks, to have 

to walk the streets with masks on, but there is no other way today 

than to impose such restrictions. I support restrictions at the regional 

or sub-regional level – refusing to comply with restrictions today is 

a fundamental mistake. Often only politics and elections governed these 

matters in recent months in Poland, not science or any moral obligation.

Prof. Katarzyna Pisarska

We certainly shouldn’t spread fear, but can you see the possibility of 

the “Italian scenario” repeating in Poland this fall?

Dr. Władysław Kosiniak-Kamysz

I wish it was not an option. Obviously, the fall season is dangerous be-

cause of the common cold, the flu, which in itself is a serious disease, 

and there is COVID-19. In the fall typically one hundred thousand people 

visit their GPs daily, exhibiting the flu or cold like symptoms. On top 

of that, there are now “covid” symptoms. How to tell the difference? 

Have the tests been secured? Not only for COVID-19, but also for the flu 

in order to distinguish one disease from the other. Have pharmacists 

been prepared well?

To date, influenza vaccines are not available in many places. So 

there has been a lot of neglect. It does not look good, unfortunately, no 
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odwagi do podejmowania czasem trudnych decyzji. Ja sobie zdaję spra-

wę, że zamknięcie szkół i przejście na zdalne nauczanie jest bardzo 

trudną decyzją i wielu rodziców by tego nie chciało. Rozmawiam też 

z tymi rodzicami. Ale czy lepiej będzie, kiedy będziemy taką decyzję 

podejmować nie wtedy, gdy mamy cztery tysiące przypadków, ale gdy 

czterdzieści tysięcy? Tutaj zawsze trzeba to zważyć.

prof. Katarzyna Pisarska

Dziękuję bardzo. Panie Generale, słyszeliśmy opinie trzech lekarzy, któ-

rzy zaangażowani są zarówno społecznie, jak i politycznie. Pan Generał 

i ja lekarzami nie jesteśmy, natomiast ma Pan ogromne doświadczenie 

w planowaniu strategicznym, w radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowy-

mi i konfliktowymi. W jaki sposób ta wiedza, którą w Polsce mamy, może 

być wykorzystywana w sytuacji pandemicznej? No i jak Pan ocenia tę 

dzisiejszą sytuację?

gen. prof. Bogusław Pacek

Sytuacja jest złożona. Nie ma żadnej wątpliwości, przynajmniej dla mnie, 

że pandemia w Europie zaskoczyła wszystkich. Nie należy udawać, że 

było inaczej. Niektórzy z nas zaspali bardziej – Polska. Niektórzy obudzili 

się trochę wcześniej. Niektórzy byli na tyle silni i mądrzy, że opracowali 

własne strategie i konsekwentnie je realizują. Nie chcę wskazywać 

palcem konkretnych państw, ale są takie w Europie. To są strategie 

reagowania na sytuację kryzysową, która nie musi wcale trwać kilka 

miesięcy, a może trwać aż kilka lat.

Stan na dzień dzisiejszy. To, co powoduje moje obawy, moją nie-

pewność, mój niepokój, mój lęk także, to jest to, co się dzieje wszędzie 

w Polsce, ale nie tylko. Czasami moją wściekłość powoduje głupota, 

zwykła głupota, i ta polska, i ta amerykańska, i ludzi zwykłych, i de-

cydentów. Dziś bardzo potrzeba dokład-

nych strategii i wypracowania jasnych, 

różnych wariantów na wypadek, gdy 

ta pandemia rzeczywiście będzie trwa-

ła jeszcze długo. Nie trzeba być dzisiaj 

wielkim specjalistą od służby zdrowia, 

żeby wiedzieć, że zapełniają się szpitale. 

To jest problem nie tylko szpitali spe-

cjalistycznych, które przyjmują osoby 

zakażone koronawirusem, tylko w ogóle 

nastąpiła pewna, jakby to powiedzieć, 

„zadyszka” w służbie zdrowia. Mamy 

wciąż przecież nowotwory. Profesorowie 

od nowotworów prorokują większą umieralność. Mówimy ogólnie o całej 

sytuacji zdrowotnej – to jest proszę państwa niemal jak wojna, bo jak 

ginie milion osób na całym świecie, to tyle ginie na wojnach. Jest to 

sytuacja jak najbardziej kryzysowa. W związku z powyższym, co jest po-

trzebne dzisiaj, jakiego typu scenariusze? Pierwszy scenariusz jest taki, 

że szpitale się zapełnią. Co wtedy? Być może w ramach Unii Europejskiej 

będą przewidywane jakieś pomoce medyczne, z tych państw, które 

miały mniejszy problem z koronawirusem. Czy my mamy przygotowane 

lub czy przygotowujemy szpitale polowe?

one has the courage to make difficult decisions anymore. I realize that 

closing schools and switching to distance learning is a very difficult 

decision and many parents would prefer to avoid it. I also talk to these 

parents. But would it not be better if we made such difficult decisions 

having four thousand cases, instead of forty thousand? These factors 

have to be carefully evaluated.

Prof. Katarzyna Pisarska

Thank you very much. Major General, we have just heard the opinions of 

three doctors who are engaged socially, as well as politically. The gen-

eral and I are not doctors; however, you possess extensive experience 

in strategic planning, and in dealing with crises and conflicts. How can 

the knowledge we have in Poland be used in a pandemic situation? Also, 

how would you evaluate our current situation?

Maj. Gen. Prof. Bogusław Pacek

The situation is complex. There is no doubt, at least for me, that the 

pandemic has surprised everyone in Europe. One should not pretend 

otherwise. Some of us, including Poland, have overslept more than oth-

ers. Some woke up a little earlier. Some were strong and wise enough to 

develop their own strategies and implement them consistently. I don’t 

want to point the finger at specific countries, but there are some in Eu-

rope who have failed to do so. There are strategic responses to a crisis 

situation, which may last less than several months, but it may also last 

as long as several years.

As of today, what causes my concern, my insecurity, my anxiety, 

and also my fear, is what is happening everywhere in Poland, but not 

only here. Sometimes I rage over stupidity, the common stupidity, of 

the Poles and the Americans alike, of ordinary people and of the deci-

sion-makers. Today, there is a great need 

for precise strategies and for developing 

a variety of clear scenarios in case this 

pandemic indeed lasts for a long time. 

Today you do not have to be a major 

healthcare professional to know that 

hospitals are filling up. This is a problem 

not only of the specialist hospitals which 

exclusively admit people infected with 

the coronavirus. The whole health service 

has been “out of breath”, so to speak, 

recently. There are still cancers. Cancer 

professors are predicting higher mortality 

among cancer patients. Speaking generally about the entire health care 

situation, it is almost like a war. One million people have died all over 

the world – that many people die in wars. The situation is most critical. 

In light of the above, what do we need today, what types of scenarios? 

The first scenario is that hospitals will become full. Then what? Perhaps, 

within the European Union, some medical aid will be provided by those 

countries which have had less problems with the coronavirus. Have we 

prepared or are we preparing field hospitals?
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prof. Katarzyna Pisarska

No właśnie, czy my je przygotowujemy? Być może te szpitale już są?

gen. prof. Bogusław Pacek

Polska ma szpitale polowe, bo szpitale polowe posiada wojsko na wypa-

dek wojny dla swoich żołnierzy. To nie są liczby porażające, które dałyby 

radę zabezpieczyć Kraków, Warszawę, Szczecin czy nawet potrzeby 

średnich miast. Czy to można przewidzieć? Ja nie jestem ekspertem od 

służby zdrowia, ale z całą pewnością trzeba mieć różne scenariusze: 

scenariusz związany z infrastrukturą, scenariusz związany z lekami, 

scenariusz związany z tymi maseczkami, w których chodzimy.

Mamy pretensje do społeczeństwa, że nie zakłada masek. No mój 

Boże! Jakież można mieć pretensje do społeczeństwa, skoro jakże 

niefrasobliwie zachowują się liderzy w państwach. Liderzy, którzy po-

noszą jakąś odpowiedzialność przecież. To jest kwestia bardzo ważna 

– widać brak zrozumienia powagi sytuacji od dołu aż do samej góry. 

Zobaczmy, ile osób się teraz zaraża – w Sejmie, w rządzie, prezydent 

Stanów Zjednoczonych nawet, nie tylko w Polsce. Żeby bronić się na 

prawdziwej wojnie, w cudzysłowie oczywiście, to trzeba mieć przez 

oczami ofiary tej wojny. To wciąż brzmi telewizyjnie. Pan poseł wspo-

mniał o milionie ofiar, ale to nic nie mówi, no jak milion ludzi? No ale 

przecież to jest ogromny, straszny dramat.

Zostawmy na boku wszystkie gierki polityczne w Polsce, w Europie, 

na całym świecie. Zdrowie niech będzie najważniejsze, życie ludzkie 

niech będzie najważniejsze. Nie liczmy na to, że opatrzność nam pomo-

że, ale róbmy sami, co do nas należy.

Kwestia kolejna jest kwestią pewnej konsekwencji postępowania – 

ja sam to przeżywam teraz jako obywatel – takie rozprężenie mentalne, 

a w pierwszym okresie pandemii byłem bardzo zdyscyplinowany, mało 

brakowało, a po mieszkaniu chodziłbym w masce i nie dziwiło mnie, że 

tak musi być. Dzisiaj już sam mam z tym problem, a cóż dopiero ludzie, 

którzy pandemię kontestują. Problem jest nie tylko polski, problem jest 

europejski, właściwie ogólnoświatowy i w tym wszystkim jeszcze mu-

simy umieć trochę po chrześcijańsku, a trochę po ludzku pochylać się 

nad słabszymi. My mamy bardzo często usta pełne frazesów, rzucamy 

hasłami, że będzie lepiej, a obok dzieją się dramaty związane z ko-

ronawirusem i nie tylko. Bo „strzelając” do tłumów, ten koronawirus 

przy okazji „odpryskami” rani ludzi niezwiązanych z pandemią. To jest 

kwestia pracy, to jest kwestia innych chorób, na które ludzie umierają. 

Potrzebna jest solidarność, solidarność polska, solidarność europej-

ska i ogólnoświatowa. I potrzebne jest większe zrozumienie dla tego 

wszystkiego, co czynimy.

prof. Katarzyna Pisarska

Dziękuję, Panie Generale. Wrócimy teraz do tej kwestii solidarności, 

zanim porozmawiamy o przyszłości. Jeszcze bardzo krótkie pytanie, 

ponieważ ta dynamika naszej dyskusji musi troszeczkę przyspieszyć.

Czy jest gdzieś miejsce dla Europy w walce z pandemią? Jeśli jest, 

to jakie ono powinno być i w jaki sposób państwa narodowe odnala-

zły się w tym nowym kontekście? Wiele osób uważa, że ta pandemia 

wzmacnia państwa narodowe kosztem czasami nawet procesów in-

tegracji europejskiej. Czy Państwo widzą tu miejsce dla Europy? Czy 

Prof. Katarzyna Pisarska

Well, are we preparing them? Perhaps these hospitals already exist?

Maj. Gen. Prof. Bogusław Pacek

Poland has field hospitals, because the army has them in stock for the 

soldiers in case of war. However, the numbers are not shocking and 

would not suffice to secure Krakow, Warsaw, Szczecin or even the needs 

of medium-sized cities. Can we predict the use of field hospitals? I am 

not a health care expert, but one certainly needs to come up with differ-

ent scenarios: a scenario concerning infrastructure, a drugs scenario, 

a scenario concerning wearing masks.

We hold it against the public when they fail to wear masks. My God! 

How can you hold it against the public, seeing how carelessly some 

leaders of countries behave? Leaders who bear some responsibility, 

after all. This is of paramount importance – the lack of understanding 

of the situation’s seriousness is evident from top to bottom. Let us look 

at the number of people getting infected – in the Sejm, in the govern-

ment, but not only in Poland, even the president of the United States 

has been infected. To defend yourself in a real war, in quotation marks, 

of course, you must have the victims of this war in front of your very 

eyes at all times. It does still sound like something you would hear on 

television. The deputy mentioned one million victims, but that doesn’t 

say anything – how come a million people have died? This is, however, 

a huge, horrifying tragedy.

Let us leave aside all political games in Poland, Europe, and all over 

the world. Let healthcare be the most important thing, let human life be 

the most important thing. Let us stop counting on providence to help 

us, let us do our part.

Another thing is the matter of a certain consistency in behaviour. 

As a citizen, I have myself experienced this mental decompression, al-

though in the first stages of the pandemic, I was very disciplined: I would 

almost wear a mask inside my apartment, and it was not strange to me 

that it had to be so. Nowadays, wearing a mask is problematic for me, 

let alone for the people who deny the pandemic. This is not a specifically 

Polish problem. This is a problem on a European, and actually, a global 

scale. All the while we need to be able to behave in a Christian way, a hu-

man way, and assist those who are weak. Oftentimes our mouths are full 

of clichés, we repeat slogans that all will be well, and in the meantime 

there are tragedies happening around us related to the coronavirus, 

but not exclusively. The coronavirus is “shooting” at crowds, but the 

“shrapnel” is hurting people not directly affected by the pandemic. It is 

affecting jobs and the treatment of other lethal diseases. We are in need 

of solidarity, Polish solidarity, as well as European and global solidarity. 

And we need a deeper understanding of everything we do.

Prof. Katarzyna Pisarska

Thank you, Major General. Let us now come back to the issue of solidari-

ty before talking more about the future. A very short question, since the 

dynamics of our discussion have to accelerate a bit.

Is there a place for a united Europe in the fight against the pan-

demic? If there is, what should it be? How are the nation-states find-

ing themselves in this new context? Many believe that the pandemic 
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to jednak państwa narodowe, koniec końców, bronią zdrowia swoich 

obywateli, a na poziomie unijnym nie mieliśmy narzędzi i nie mieliśmy 

woli politycznej, żeby zrobić coś razem?

prof. Andrzej Matyja

Europa źle zareagowała na początku pandemii. Kanclerz Angela Merkel, 

a potem pani przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, 

przepraszały za tę pierwszą reakcję. Wiele rzeczy od tego momentu 

uległo poprawie, reguły zostały zmienione. Szybciej zaczęto produ-

kować respiratory, inne narzędzia i instrumenty przydatne w walce 

z pandemią.

Najlepszym przykładem solidarności jest fakt, że pacjenci w stanie 

zagrożenia życia byli przewożeni z Włoch, z Francji czy Hiszpanii do 

innych krajów członkowskich. Co jest bardzo istotne to to, że mamy 

dużą solidarność, jeśli chodzi o prace nad szczepionką. Europa dzia-

ła wspólnie, dwadzieścia siedem krajów plus Norwegia, która również 

uczestniczy w tych badaniach. To wszystko może sprawić, że mniejsze 

i uboższe kraje będą miały dostęp do szczepionki. Europa ma już podpi-

sane porozumienie z sześcioma producentami szczepionek. Zakładam, 

że w ciągu najbliższych miesięcy, może jeszcze w tym roku, będzie 

dopuszczona do sprzedaży pierwsza szczepionka, bez jakiegokolwiek 

ryzyka w dziedzinie bezpieczeństwa. Nie, jak w przypadku tego rosyj-

skiego wynalazku.

Duża część populacji europejskiej już w przyszłym roku będzie 

mogła być zaszczepiona. I to jest przykład działania, który może być 

wzorem na przyszłość. Nie partykularne, narodowe działania. W polity-

ce zdrowotnej musimy myśleć i działać bardziej po europejsku, wtedy 

problemy będziemy mogli lepiej rozwiązać.

prof. Katarzyna Pisarska

Bardzo słuszna uwaga dotycząca szczepionek i wspólnych zakupów 

europejskich. Panie Profesorze, czy to jest rozwiązanie i czy tu jest też to 

miejsce, gdzie Europa może w tej drugiej fali przejąć inicjatywę działań?

prof. Andrzej Matyja

To powinien być przede wszystkim trend globalny. Europa tutaj może 

być i powinna wręcz być prekursorem działań, ze względu na tę swoją 

szczególną wrażliwość.

Natomiast jeżeli chodzi o konkrety, to jej rola powinna polegać na 

wymianie informacji, wymianie i wspieraniu badań naukowych, inno-

wacji, wspieraniu systemu ochrony zdrowia. Wiemy, że nasz polski 

system ochrony zdrowia był niewydolny, a pandemia jeszcze bardziej 

obnażyła jego niewydolność. Musimy mieć świadomość, że my w tej 

chwili zwróciliśmy się wszyscy w stronę walki z epidemią COVID-19. 

Niestety nie wolno nam zapominać o konsekwencjach takiego podejścia 

dla pozostałych chorych, dlatego w walce z epidemią musimy patrzeć 

na całości systemu.

prof. Katarzyna Pisarska

Panie Pośle, w relacjach państwa narodowe – Europa, gdzie my się 

znajdujemy?

strengthens nation-states sometimes at the cost of even the processes 

of European integration. Do you see a place for Europe here? Or is it, in 

the end, the role of the nation-states to defend the health of their citi-

zens in a situation when either we have been lacking tools at the EU lev-

el, or we have been lacking the political will to do something together?

Prof. Andrzej Matyja

Europe reacted badly at the onset of the pandemic. Chancellor Angela 

Merkel, and then the President of the European Commission, Ursula von 

der Leyen, apologised for such an initial reaction. A lot of things have 

improved since then, the rules have changed. Respirators, other tools, 

and equipment useful in fighting the pandemic began to be produced 

more quickly.

The best example of solidarity is the fact that patients in life-threat-

ening condition were transported from Italy, France or Spain to other 

member states. It is very crucial that there is a lot of solidarity when it 

comes to working on the vaccine. Europe works together, twenty-seven 

countries plus Norway, which also participates in research. All this could 

allow smaller and poorer countries to have access to the vaccine. Eu-

rope has already signed an agreement with six vaccine manufacturers. 

I assume that in the coming months, maybe this year, the first vaccine 

will be released for sale, without any safety risks. Unlike in the case of 

the Russian invention.

A large portion of the European population will be able to get vac-

cinated as early as next year. And this is an example of a course of 

action that could become a model for the future. Here, separate actions 

of individual nations would not do. In healthcare policy, we must think 

and act more in a European way, and then we will be able to solve 

problems better.

Prof. Katarzyna Pisarska

A very sound opinion regarding vaccines and joint European purchases. 

Professor, is that a possible solution and could Europe take the initiative 

in that regard during the second wave?

Prof. Andrzej Matyja

It should primarily be a global trend. Europe can and should pioneer such 

actions, due to its unique character.

However, when it comes to specifics, Europe’s role should be to 

exchange information, exchange and support research, innovation, and 

support the health care systems. We are aware that our Polish health 

care system has been inefficient, and the pandemic has exposed its 

inefficiency even more. We must be aware that, at the moment, we 

are all engaged in the fight against the COVID-19 epidemic. We must 

not forget the consequences of such an approach for the remaining 

patients. Therefore, while fighting the epidemic, we must bear in mind 

the entire system.

Prof. Katarzyna Pisarska

Deputy, with respect to the relationship between the nation states and 

Europe, where do we situate ourselves as a country?



38

XX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA 
INTERNATIONAL CONFERENCE

dr Władysław Kosiniak-Kamysz

COVID wpłynął na integrację europejską. Przyśpieszył ją w niezwykły 

i tak naprawdę w niezauważony sposób. W polskim parlamencie od-

będzie się jeszcze debata polityczna na temat akceptacji tego, na co 

się zgodził premier Morawiecki. My go będziemy na przykład popierać, 

ale nie wiem, czy on znajdzie poparcie w całym swoim środowisku po-

litycznym, bo ta jego deklaracja złożona w imieniu Polski jest w wielu 

kwestiach zaprzeczeniem strategii politycznej partii rządzącej.

Ważnym tematem, jest to, co porusza pan profesor Matyja – kwe-

stia innych chorób. To jest ta rzecz, z którą przychodzą do mnie dzisiaj 

pacjenci i na którą się najbardziej skarżą, że mają dość leczenia przez 

telefon. Nie są w stanie już tego wytrzymać. I tu nie chodzi o przypadki, 

kiedy np. mamy rozpoznaną cukrzycę i leczenie jest ustabilizowane – 

wówczas telemedycyna jest super, bo tylko podajemy w aptece numer 

recepty i otrzymujemy leki. Sytuacja się komplikuje, kiedy pojawia się 

nowa choroba, niepokojące objawy i kiedy trzeba tym już przysłowio-

wym w Polsce kijem bić w okno przychodni, żeby dostać zlecenie na 

jakieś badanie. To jest już zatrważające. Gdzieś też zatraciliśmy, myślę, 

rolę pracowników służby zdrowia. Strach dotyka każdego, również tych 

wykonujących zawody medyczne, ale nie może on być większy niż 

to, do czego jest się powołanym – do leczenia osób chorujących na 

różne choroby, również te niebezpieczne, o tak dużej zaraźliwości jak 

COVID-19.

prof. Katarzyna Pisarska

Dziękujemy, Panie Pośle. Teraz Pan Generał.

gen. prof. Bogusław Pacek

Oceniam, że Unia Europejska odegrała pozytywną rolę, że zrobiła wiele. 

Na tle innych organizacji, które mogły, ale nie zrobiły za wiele w świecie, 

należą się słowa uznania i podziękowania dla wielu organów Unii i dla 

wielu osób, które wykazały się mądrością i skutecznością. Państwa 

narodowe czy Unia? Ja nie mam złudzeń. Ta pandemia pokazała liderom 

państw narodowych, że jesteśmy za słabi w Unii Europejskiej. Polska 

jest średnim krajem, a jest wiele krajów dużo mniejszych, słabszych, by 

poradzić sobie z poważnym zagrożeniem. Europa wciąż jeszcze myśli 

o wojnie, o tej wojnie klasycznej, militarnej, przygotowuje się, opraco-

wuje nowe rozwiązania, a tymczasem ludzie umierają wcale nie na woj-

nie, w każdym kraju COVID zbiera swoje żniwo. Z jednej strony mądrością 

liderów powinno być zachowanie tego, co narodowe, tego, czego pragną 

społeczeństwa, a z drugiej strony podjęcie próby opracowania syste-

mu reagowania w Europie pozwalającego na ochronę tych słabszych 

państw, którym trudno będzie sobie poradzić indywidualnie. Trzeba 

myśleć już nie tylko o pandemii, ale też o broni chemicznej na wielką 

skalę, o broni radiologicznej. Apeluję, wyjdźmy mentalnie z okopów 

II wojny światowej. Wszyscy powinniśmy wyjść, rozejrzeć się dookoła 

i wyciągnąć z tego wnioski. Szanować to, co niemieckie, francuskie, 

polskie, ale zbudować wspólne zdolności i możliwości, żeby na wypadek 

poważnych zagrożeń można było skutecznie na nie reagować. Nie tylko 

w Polsce, ale wszędzie, w każdym państwie, solidarnie.

Dr. Władysław Kosiniak-Kamysz

COVID has influenced European integration. The process has accelerated 

in an unusual and really unnoticeable way. There is a debate provisioned 

in the Polish parliament over the acceptance of what Prime Minister 

Morawiecki has agreed to. Our party, for example, will support him, 

but I do not know if he will meet with the support of his entire political 

environment, because the declaration he has made on behalf of Poland 

stands in many ways in contradiction to the political strategy of the 

ruling party.

A key aspect is what Professor Matyja touches upon – diseases 

other than COVID-19. Nowadays, patients come to see me and most of 

them complain that they have had enough of being treated over the 

phone. They can’t stand it anymore. I am not talking about such cases 

as, for example, having been diagnosed with diabetes and receiving 

a stable treatment – in such circumstances telemedicine is great, the 

pharmacy receives a prescription number and patients can access 

drugs. The situation becomes more complicated when a new disease 

appears, some disturbing symptoms appear, and it becomes almost 

necessary to hit the clinic’s window with the proverbial stick in order 

to sign up for some tests. This is disheartening. Also, I think, the role 

of health professionals has been lost somehow. Fear affects everyone, 

including those working in the medical profession, but it cannot outgrow 

one’s calling – the calling to treat people suffering from various diseas-

es, including dangerous ones, and highly contagious ones like COVID-19.

Prof. Katarzyna Pisarska

Thank you, Deputy. Major General, please.

Maj. Gen. Prof. Bogusław Pacek

I believe that the European Union has played a positive role, that it 

has done a lot. Compared to other organisations that could have done 

something, but did not do much in the world, words of appreciation 

and gratitude are due to the many bodies of the Union and to many 

people who have shown wisdom and efficiency. The nation states or the 

Union? I have no illusions. This pandemic has shown the leaders of the 

nation states that we are too weak in the European Union. Poland is an 

average country and there are many much smaller countries, too weak 

to deal with a serious threat. Europe is still thinking about a potential 

war, a classic, military war. It is preparing, developing new solutions and 

meanwhile people are dying, not through war, though. COVID is taking its 

toll in each country. On the one hand, nations’ leaders in their wisdom 

should preserve what is national, what societies want, and on the other 

hand, they should try to develop a response system in Europe that will 

protect the weaker states which find it difficult to stand alone. We need 

to think not only about a pandemic, but also about chemical weapons 

on a large scale, about radiological weapons. I urge you, let us mentally 

leave the trenches of World War II. We should all go out, look around and 

learn from what there is. Respect what is German, French, or Polish, and 

build collaborative capabilities and possibilities, so that in the event of 

some serious threats, it will be possible to effectively respond to them. 

Not only in Poland, but everywhere, in each country, in solidarity.
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prof. Katarzyna Pisarska

I właśnie tu płynnie przejdziemy do mojego ostatniego pytania. Czego 

nauczy nas ta pandemia? Wyobraźmy sobie, że jesteśmy rok, dwa, trzy 

lata od dzisiejszego spotkania. Czy faktycznie zmieni ona, przewarto-

ściuje sposób, w jaki żyjemy, pracujemy? Czy sprawi, że będziemy może 

bardziej świadomi nie tylko w sprawach związanych z ochroną zdrowia, 

ale też w kwestii eksploatacji i ochrony środowiska? Czy będziemy bar-

dziej solidarni? Jakie są Państwa przewidywania?

dr Władysław Kosiniak-Kamysz

Zanim nas pandemia czegoś nauczy, obnaży najpierw indolencję decy-

dentów. Obnaży brak wiedzy i brak wiary. Obnaży brak poszanowania 

wiedzy, nauki i mądrości.

Pan generał Pacek ma rację, że brakuje tej normalności w rozmowie. 

Moglibyśmy dzisiaj normalnie ze sobą rozmawiać, ale to chęć zaistnienia 

jednym tweetem jest ważniejsza teraz w polityce niż rozsądne podejmo-

wanie decyzji. Tymczasem gdzie jest dziś Kościół? Kościół powszechny? 

Bo on, moim zdaniem, z roku na rok traci swój powszechny charakter. 

Uważam to za drogę do naprawdę ograniczenia możliwości rozwojowych 

Kościoła i to jest najdelikatniej, jak potrafię, powiedziane. A to jest bar-

dzo niebezpieczne. Nawet przyjmowanie Komunii Świętej – jakie budzi 

emocje dzisiaj. Brakuje mi jasnego stanowiska Kościoła w tej kwestii, 

żeby na tych przyjmujących Komunię na rękę ciągle się źle nie patrzyło 

w niektórych parafiach. A tak się niestety dzieje. To musi wynikać ze 

świadomości i wiedzy, a tej wiedzy też Kościół nie przekazuje. Brakuje 

mi dzisiaj jednoznacznego stanowiska episkopatu, hierarchów Kościoła 

polskiego i powszechnego, głosu powtarzanego codziennie, że wiedza 

jest wartością. Wiara jest świętą sprawą i jest naszym darem, ale wiedza 

jest ogromną wartością i Kościół też powinien stanąć w obronie wiedzy 

i nauki.

prof. Katarzyna Pisarska

Co na to nasz gość z Brukseli? Jak będzie w przyszłości?

dr Peter Liese

Cóż, wymieniłbym tu cztery hasła, odpowiadając. Po pierwsze: słuchać 

nauki, po drugie: określić priorytety, po trzecie: solidarność, i w tym 

kontekście po czwarte: sprawiedliwość międzypokoleniowa.

Musimy współpracować lepiej na poziomie europejskim. Nie będę 

mnożył przykładów. Europejski Fundusz Odbudowy to ważna i pomoc-

na instytucja. Róbmy wspólnie to, co wydawało się jeszcze niedawno 

niemożliwe. Pan poseł Jan Olbrycht jest także orędownikiem takich 

rozwiązań.

Również kwestia praworządności musi zostać jeszcze silniej uwypu-

klona. Nie może być tak, że z jednej strony zadłużamy się w wysokości, 

która historycznie jeszcze nigdy nie była dana, a z drugiej strony dzieje 

się to także kosztem praworządności czy bez uwzględnienia priorytetów 

z niej wynikających. Dlatego, jeśli chodzi o COVID, to słuchajmy nauki.

prof. Katarzyna Pisarska

Czy faktycznie będziemy słuchać tej nauki za trzy, cztery lata, kiedy 

pandemia będzie już tylko wspomnieniem?

Prof. Katarzyna Pisarska

And here we go smoothly to my final question. What will this pandemic 

teach us? Imagine that we are one, two, three years from now. Will the 

pandemic really change or re-evaluate the way we live and work? Will 

it make us more aware not only of healthcare issues, but also of the 

exploitation of natural resources and environmental protection? Will 

we stand up for one another in solidarity? What are your predictions?

Dr. Władysław Kosiniak-Kamysz

Before the pandemic will teach us anything, first it will expose the in-

dolence of the decision-makers. It will expose the lack of knowledge 

and the lack of faith. It will expose the lack of respect for knowledge, 

science and wisdom.

Major General Pacek is right in saying that moderation is missing 

in the conversation. We could be talking normally to each other today, 

but instead the desire to impress with a single tweet is more important 

in today’s politics rather than any sound decision-making. Meanwhile, 

where is the Church today? The universal Church? In my opinion, it is 

losing its universal character each year. We are on the way to truly 

restricting the Church’s growth opportunities, and this is saying it in 

the most delicate way I can. This is very dangerous. Even participating 

in the Holy Communion arouses emotions today. I lack a clear position 

from the Church on this issue, so that those receiving Communion by 

hand are no longer frowned upon in some parishes. Unfortunately, this 

is still what happens. It must result from awareness and knowledge, and 

the Church does not transmit this knowledge. Nowadays, I lack the clear 

position of the Episcopate, the hierarchs of the Polish and universal 

Church, a voice repeated every day, that knowledge constitutes a value. 

Faith is sacred and it is our gift, but knowledge constitutes a great value 

and the Church should also stand up for knowledge and science.

Prof. Katarzyna Pisarska

What does our Guest from Brussels think? What will it be like in the 

future?

Dr. Peter Liese

Well, I would highlight four issues in reply. First: listen to science, sec-

ond: define priorities, third: solidarity and, in the context of solidarity, 

fourth: intergenerational justice.

We must cooperate better at the European level. I will not multiply 

examples. The European Reconstruction Fund is an important and help-

ful institution. Let us do together what seemed impossible not so long 

ago. Deputy Jan Olbrycht is also an advocate of such solutions.

What is more, the rule of law must be even more strongly empha-

sised. It cannot be that, on the one hand, we are getting into debt on 

a scale that has never been seen historically, and on the other hand, it 

is taking place at the expense of the rule of law, or failing to take into 

account the priorities resulting from the rule of law. Therefore, when it 

comes to COVID, let us listen to science.

Prof. Katarzyna Pisarska

Will we actually be listening to science in three or four years, when the 

pandemic is just a memory?
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prof. Andrzej Matyja

W tej chwili wciąż myślimy kategoriami wojny konwencjonalnej, a naj-

większym naszym wrogiem obecnie jest choroba, w tym COVID-19. Tak, 

Panie Generale, tak, Panie Pośle, rola episkopatu w tym względzie jest 

ogromna. Wszędzie mamy koronasceptyków i musimy z tymi wszyst-

kimi uprzedzeniami walczyć.

Jeśli Europa zda ten egzamin pozytywnie, to jestem przekonany, że 

liczba euroentuzjastów zdecydowanie wzrośnie. Do tego potrzebne są 

jednak pewne warunki. Przede wszystkim rzetelna informacja, ale waż-

na, niewiarygodnie ważna jest rola ekspertów medycznych, episkopatu, 

wolnych mediów. Potrzeba też przede wszystkim zaufania społecznego, 

a w Polsce, jak wiemy, jest ono bardzo niskie i jeszcze niestety spada.

prof. Katarzyna Pisarska

Ponieważ mamy tak wybitnego wojskowego jak profesor Pacek, zapy-

tam go jeszcze: Owo doświadczenie pandemiczne pomaga nam również 

w przygotowaniu się do ewentualnej wojny hybrydowej. Doskonale wie-

my, że kwestie związane z użyciem broni biologicznej to nie jest żadne 

science fiction. To się dzieje. W jaki sposób ta pandemia przygotowuje 

nas do takich sytuacji?

gen. prof. Bogusław Pacek

Trudno mówić z całkowitym przekonaniem o jakichś stuprocentowych 

scenariuszach na za rok, dwa, trzy czy pięć lat. Na razie wszystko 

wygląda na to, że pandemia – jak dobra nauczycielka – uczy przede 

wszystkim tego, że historia nigdy niczego nas nie nauczyła.

Dzisiejsze doświadczenia z pandemii maja odcień szary, żeby nie 

powiedzieć czarny, jeżeli chodzi o przewidywania co do różnych sce-

nariuszy, także wojny hybrydowej. Świat już jest w trakcie konfliktu 

hybrydowego. Wojna hybrydowa – jestem o tym niestety przekonany 

– będzie się rozszerzała i przeradzała w konflikt kroczący.

prof. Katarzyna Pisarska

Dziękujemy, Panie Generale. Od geopolityki przechodzimy już do py-

tań od naszej publiczności. Poproszę tutaj o przeczytanie pytań, które 

nadchodziły do nas za pomocą Facebooka i YouTube. Może spróbujmy 

odpowiedzieć na dwa pytania. Pierwsze pytanie dotyczy edukacji spo-

łecznej oraz edukacji w szkołach w kontekście pandemii i zaprzeczania 

jej istnieniu. Co zrobiliśmy i robimy, co powinniśmy robić?

prof. Andrzej Matyja

Rozpocznę od tego, że w okresie epidemii na różnych platformach infor-

matycznych pojawiło się ponad 3,4 mln fałszywych kont, propagujących 

zachowania niezgodne z rozumem. Niestety tutaj obnażyła się słabość 

państwa, takie tweety, takie fake newsy powinny być ścigane z urzę-

du. Powiedziałem już wcześniej, że tutaj ogromną rolę edukacyjną ma 

do odegrania Kościół, nauka, szkoły wyższe, a także szkolnictwo od 

przedszkoli po licea oraz każdy jeden z nas.

prof. Katarzyna Pisarska

Do pana posła Liese są dwa pytania. Pierwsze dotyczy edukacji społecz-

nej na poziomie narodowym, ale zapewne też może Pan powiedzieć dużo 

Prof. Andrzej Matyja

Right now, we are still thinking in terms of conventional warfare, and 

our biggest enemy today is disease, including COVID-19. Yes, Major 

General; yes, Deputy, the role of the Episcopate in this respect is huge. 

Everywhere there are coronasceptics and we have to combat all this 

prejudice.

If Europe passes the test, I am convinced that the number of Eu-

ro-enthusiasts will substantially increase. In order for this to happen, 

however, certain conditions have to be met. First of all, reliable infor-

mation – the roles of medical experts, the Episcopate, and the free 

media are extremely important. What we also need is social trust, and 

in Poland, as we know, it is very low and, unfortunately, is still falling.

Prof. Katarzyna Pisarska

Since we have such an eminent military officer as Professor Pacek 

among us, I will ask him again: This pandemic experience also helps 

us prepare for a possible hybrid war. We know very well that the use of 

biological weapons is not science fiction. This is happening. How is this 

pandemic preparing us for such situations?

Maj. Gen. Prof. Bogusław Pacek

It is difficult to speak with absolute conviction about any 100% correct 

scenarios for a year, two, three or five years from now. For the time 

being, it seems that the pandemic – like a good teacher – is teaching 

us, first and foremost, that history has never taught us anything.

Today’s pandemic experience has a shade of grey, not to say black, 

when it comes to predicting various scenarios, including hybrid warfare. 

The world is already in the middle of a hybrid conflict. Hybrid war – 

I am, unfortunately, convinced of it – will expand and turn into a rolling 

conflict.

Prof. Katarzyna Pisarska

Thank you, Major General. Let us now move from geopolitics to questions 

from our audience. Here, I would like to ask you to read the questions 

that I understand have come to us via Facebook and YouTube. Let us try 

to answer at least two of them. The first question concerns community 

education and school education in the context of the pandemic and its 

denial. What have we done and what are we doing to face this, what 

should we do?

Prof. Andrzej Matyja

Let me start with the fact that during the current epidemic, over 3.4 

million fake accounts were created on various IT platforms, promoting 

behaviour contradicting reason. Unfortunately, the state’s weakness is 

being revealed here, such tweets, such fake news should be prosecuted 

ex officio. I have said this before, that the Church, science, universities, 

and educational institutions from kindergartens to high schools, as well 

as each and every one of us, have a huge educational role to play here.

Prof. Katarzyna Pisarska

There are two questions for Deputy Liese. The first is about social ed-

ucation at the national level, but you can probably say a lot about ed-
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o edukacji w całej Europie. I drugie w kwestii konkretnych programów 

zdrowotnych na poziomie europejskim.

dr Peter Liese

Chcemy postawić na zwalczanie chorób nowotworowych, szczególnie 

jeżeli chodzi o choroby nowotworowe u dzieci. Aby efektywnie móc 

działać w tym obszarze i osiągać odpowiednie wyniki, wszyscy musimy 

ze sobą współpracować. Zwłaszcza przy rzadkich chorobach nowotwo-

rowych wśród dzieci powinniśmy tych pacjentów szczególnie wspierać. 

Jestem też przekonany, że możemy się od siebie wzajemnie uczyć. 

Ważne jest, aby wynikiem nie były kolejne apele, ale konkretne działania 

i struktury, które pomogą pacjentom.

Jeśli chodzi o edukację, to chciałbym podkreślić, że musimy zwra-

cać uwagę na to, by dzieci w okresie pandemii miały w ogóle dostęp do 

edukacji. Martwi mnie, że jeśli zamkniemy szkoły, to część dzieci zosta-

nie pozbawiona wsparcia, szczególnie z rodzin społecznie słabszych, 

a w swojej praktyce mam do czynienia z takimi właśnie rodzinami.

prof. Katarzyna Pisarska

I tę wiarę i nadzieję mam nadzieję będziemy w sobie budować. Panie 

Generale, ostatnie dwie minuty. Jakie przesłanie dzisiaj dla naszej wi-

downi, dla nas samych?

gen. prof. Bogusław Pacek

Po pierwsze, ratować ludzi, ratować życie ludzkie, zdrowie ludzkie, bo to 

jest rzecz najważniejsza. Po drugie, ratować jednak gospodarkę, ponie-

waż problemy gospodarcze niestety są i nie ma co zaklinać rzeczywi-

stości, trzeba je traktować poważnie. Wreszcie pomóc służbie zdrowia. 

To teraz powinno być priorytetem, gdyż służba zdrowia przeżywa bardzo 

trudny czas. Za kilka tygodni, być może miesięcy ta służba zdrowia 

może zapaść na niewydolność systemową. Wszyscy, jak jeden mąż, 

musimy pokazać nasze ludzkie oblicze – prezydent i premier, i szary 

człowiek na wsi czy w małym mieście.

prof. Katarzyna Pisarska

Dziękuję serdecznie. Tymi słowami kończymy debatę. Dziękuję Państwu 

za uczestnictwo.

ucation all over Europe. The second concerns actual health programs 

at the European level.

Dr. Peter Liese

We want to focus on the fight against cancer, especially when it comes 

to child patients. In order to be able to act effectively in this area and 

to achieve satisfying results, we all must work together. Especially in 

the case of rare cancer diseases among children, we should especially 

support these patients. I am also convinced that we can learn from 

each other. It is crucial to generate results which are not limited to 

continued appeals, but rather specific actions and infrastructure that 

will help the patients.

When it comes to education, I would like to emphasise that we must 

ensure that during the pandemic, children have access to education 

at all. I am concerned that if we close schools, some children will be 

deprived of support, especially from socially weaker families, and in my 

practice, I am dealing with such families.

Prof. Katarzyna Pisarska

I hope we will strengthen this faith and hope in ourselves. Major General, 

the last two minutes of our debate, what message would you give to our 

audience, and for ourselves?

Maj. Gen. Prof. Bogusław Pacek

First of all, save people, save human life, human health, because this 

is the most important thing. Secondly, however, save the economy, be-

cause there are economic problems, unfortunately, and there is no point 

in cursing reality – they must be taken seriously. Finally, help the health-

care system. This should be a priority now, as the healthcare system 

is going through a very difficult time. In a few weeks, perhaps months, 

the system may collapse into widespread failure. All of us, each and 

every one of us, have to show our human face – the president and the 

prime minister, and an ordinary man in the countryside or a small town.

Prof. Katarzyna Pisarska

Thank you very much. With these words we end the debate. Thank you 

for your participation.
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Rev. Kazimierz Sowa

I cordially welcome all of you to this session, to a discussion which, 

in a sense, closes our conference this year, and which is also our 

humble gesture to commemorate the centenary of the birth of John 

Paul II.

When we talk about Europe and its identity, about European inte-

gration and the changes that have taken place, especially in recent 

decades, we cannot fail to notice John Paul II’s involvement and his 

influence on those processes. When the Pope arrived in the Vatican in 

1978, he almost automatically became 

the first Pole in the European commu-

nity – one could say so jokingly. We 

are aware of the great role he played 

in the transformation that took place in 

terms of identity, culture, and politics. In 

the discussion, I would like us to try to 

reflect on those milestones and guide-

posts that John Paul II left for us when it 

comes to thinking about Europe.

Let me start with Ms. Valentina Alaz-

raki, who, unfortunately, cannot connect 

with us, not even online today, because 

her duties as a journalist are keeping her in the Vatican, in Rome. Howev-

er, she has prepared and recorded her address in advance. Ms. Valentina 

Alazraki’s presence in this debate is not accidental. The beginning of her 

career as a journalist dates back right to 1978, when she came to Rome, 

during the pontificate of Paul VI. Since then she has been a regular 

correspondent for various Mexican media outlets. We had a chance to 

speak before the conference, and I asked Ms. Valentina Alazraki to share 

her reflections on the pontificate of John Paul II as witnessed, first of 

all, by a woman, a Christian, and a journalist, who had come to Rome 

from a different cultural background and looked at what was happening 

in Europe at that time in the light of the pontificate of the Polish Pope. 

I think this is an interesting testimony.

Valentina Alazraki

I am glad to be able to attend this meeting, although due to my work and 

the pandemic I am far away. I was asked to speak about the Holy Father 

from the point of view of a Latin American woman, and a journalist.

My experience in connection with John Paul II, from the first day 

to the last day of his pontificate, was something unique and unforget-

table. Together with my colleagues, I followed the steps of that great 

man who shaped history through his travels around the world. We 

ks. Kazimierz Sowa

Bardzo serdecznie wszystkich witam na tej sesji, na dyskusji, która 

w pewnym sensie zamyka naszą tegoroczną konferencję, a jednocze-

śnie jest naszym skromnym gestem upamiętniającym setną rocznicę 

urodzin Jana Pawła II.

Kiedy mówimy o Europie i o jej tożsamości, o integracji europej-

skiej i o zmianach, które nastąpiły zwłaszcza w ostatnich dekadach, nie 

możemy tego procesu obserwować bez udziału i bez wpływu, jaki miał 

na niego Jan Paweł II. Kiedy papież przybył w 1978 roku do Watykanu, 

stał się niemal z automatu pierwszym Po-

lakiem we wspólnocie europejskiej – tak 

można żartobliwie powiedzieć. Wiemy, jak 

wielką rolę odegrał w transformacji, jaka 

zaszła w wymiarze tożsamościowym, kul-

turowym, a także w wymiarze politycznym. 

Chciałbym żebyśmy w czasie tej dysku-

sji spróbowali zastanowić się nad owymi 

krokami milowymi i drogowskazami, któ-

re zostawił nam Jan Paweł II, jeśli chodzi 

o myślenie o Europie.

Zacznę od pani Valentiny Alazraki, 

która niestety nie może się dziś z nami 

połączyć nawet online, bowiem zatrzymują ją pewne obowiązki dzienni-

karskie w Watykanie, w Rzymie. Przygotowała i nagrała więc swoje prze-

słanie wcześniej. Pani Valentina Alazraki nie jest w tej debacie osobą 

przypadkową. Początek jej dziennikarskiej kariery związany jest właśnie 

z rokiem 1978. Wówczas przyjechała do Rzymu, jeszcze za pontyfikatu 

Pawła VI i od tego czasu jest stałą korespondentką różnych mediów 

meksykańskich. Kiedy rozmawiałem z nią przed naszą konferencją, po-

prosiłem, żeby podzieliła się refleksją nad pontyfikatem papieża obser-

wowanym przez przede wszystkim kobietę, chrześcijankę, dziennikarkę, 

która przybyła do Rzymu z innego kręgu kulturowego i patrzyła na to, 

co się działo wówczas w Europie właśnie przez pryzmat pontyfikatu 

papieża Polaka. Myślę, że jest to ciekawe świadectwo.

Valentina Alazraki

Cieszę się, że mogę wziąć udział w tym spotkaniu, chociaż z powodu pra-

cy i pandemii jestem daleko. Poproszono mnie żebym opowiedziała o Ojcu 

Świętym z punktu widzenia kobiety z Ameryki Łacińskiej, dziennikarki.

Moje doświadczenie związane z osobą Jana Pawła II, od pierwsze-

go do ostatniego dnia jego pontyfikatu, było czymś niepowtarzalnym 

i niezapomnianym. Wraz z kolegami śledziłam poczynania tego wiel-

kiego człowieka, który poprzez swoje podróże po świecie kształtował 

Obejrzyj na naszym  
kanale YouTube

Watch on our  
YouTube channel
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historię. Byliśmy świadkami tej historii. Jestem Meksykanką i cieszę 

się, że Jan Paweł II chciał rozpocząć pontyfikat właśnie od podróży do 

Meksyku, do mojego kraju. Dzięki temu doświadczeniu, o czym zresz-

tą później kilkakrotnie mi mówił, zrozumiał, jakim chce być papieżem. 

Otóż chciał być papieżem wędrującym. Rozumiał, że miliony katolików, 

miliony wierzących na całym świecie nigdy nie będą mogły przyjechać 

do Watykanu. Jego przybycie do Meksyku to była miłość od pierwszego 

wejrzenia. Zarówno papieża wobec mieszkańców Meksyku, jak i Mek-

sykanów w stosunku do Ojca Świętego. Ta miłość żyje nadal. Dla nas, 

dla Meksyku, dla Ameryki Łacińskiej, Jan 

Paweł II jest „naszym papieżem”. Jest 

papieżem meksykańskim, południowo-

amerykańskim, w szerokim tego słowa 

znaczeniu. Ameryka Łacińska jest kon-

tynentem, który Jan Paweł II przemierzył 

wzdłuż i wszerz. Niektóre miejsca po kilka 

razy. To kontynent nadziei, gdyż ponad 

połowa katolików z całego świata żyje 

właśnie na tym kontynencie. Papież głę-

boko rozumiał ten kontynent. Rozumiał 

duchową głębię jego wiary. Był to z pew-

nością jeden z powodów, dla których zo-

stał tak umiłowany i nadal jest tak kochany na naszym kontynencie. 

Wymieniał uścisk dłoni z dyktatorami zarówno z prawicy, jak i lewicy, 

ale spotykał się również z wieloma opozycjonistami.

Meksyk odegrał jeszcze jedną ważną rolę. Wizyta w Meksyku otwo-

rzyła mu niejako drzwi do podróży do Polski. Otóż Meksyk, mimo że był 

państwem laickim, raczej niechętnym Kościołowi rzymskokatolickiemu 

i nie utrzymywał stosunków dyplomatycznych z Watykanem, to jednak 

wystosował zaproszenie do papieża, jako gościa konferencji biskupów 

latynoamerykańskich. Ten fakt sprawił, że władze polskie, które nie 

miały ochoty zapraszać Jana Pawła II do złożenia wizyty w ojczyźnie, 

przypuszczały bowiem, czym to się może skończyć, zmuszone zostały 

również go zaprosić. Dobrze pamiętam plac Zwycięstwa w Warszawie 

wypełniony tłumem ludzi. Czułam w tamtej chwili, że coś się zmienia. 

Dziesięć lat później, kiedy zobaczyłam jak upada mur berliński, zrozu-

miałam że tamtego czerwcowego dnia 1979 roku w Polsce patrzyliśmy, 

jak kruszy się pierwszy kamień z tego muru.

Wszystkie papieskie podróże miały jeden cel. Było nim z jednej 

strony umocnienie lokalnego Kościoła z drugiej zaś inicjowanie i wspo-

maganie na różne sposoby demokratycznych procesów. Bez wątpienia 

na naszym kontynencie papieżowi udało się zburzyć niejeden mur, 

a przede wszystkim pomóc nam w zrozumieniu, na czym polega spo-

łeczna nauka Kościoła.

Ostatnim krajem, który Ojciec Święty odwiedził w Ameryce Łaciń-

skiej, była Kuba. Jej przywódcy chcieli uniknąć wizyty Jana Pawła II lub 

wykorzystać ją we własnym celu propagandowym. Prawdopodobnie 

obawiali się scenariusza podobnego do tego, jaki miał miejsce w Polsce. 

Takiego skutku nie było, ale z pewnością była to historyczna podróż. 

Mogliśmy zobaczyć Fidela Castro siedzącego w pierwszym rzędzie z Ga-

brielem Garcią Márquezem podczas papieskiej Mszy św. na głównym 

placu Hawany. To są naprawdę niezapomniane obrazy. Podobnie jak 

were witnesses to his story. I am Mexican and I am happy that John 

Paul II decided to commence his pontificate with a trip to Mexico, to 

my country. Thanks to that experience – and he told me so on several 

occasions later – he had understood what kind of pope he wanted to 

be. Well, he wanted to be a wandering pope. He understood that mil-

lions of Catholics, millions of believers around the world would never 

be able to come to the Vatican. His arrival in Mexico meant love at 

first sight. Both on the part of the Pope towards the people of Mexico, 

and on the part of the Mexicans towards the Holy Father. This love 

is still alive. For us, for Mexico, for Latin 

America, John Paul II is “our Pope”. He 

is a Mexican, a South American pope in 

the broad sense of the word. John Paul 

II travelled far and wide across Latin 

America. He visited some places multiple 

times. It is a continent of hope, because 

more than a half of Catholics from all over 

the world live on this continent. The Pope 

had a deep understanding of the conti-

nent. He understood the spiritual depth 

of its faith. It was surely one of the rea-

sons why he was so loved and still is so 

loved in our continent. He exchanged handshakes with dictators from 

both the right and the left side of the aisle, but he also met with many 

opposition members.

Mexico played another crucial role. John Paul II’s visit to Mexico 

opened the door for him, in a sense, to travel to Poland. Well, Mexico – 

although it was a secular state, rather disinclined towards the Roman 

Catholic Church, and a state which did not maintain diplomatic relations 

with the Vatican – nevertheless issued an invitation to the Pope to come 

as a guest of the Latin-American bishops’ conference. It meant that 

although the Polish authorities did not want to invite John Paul II to visit 

his homeland, aware of the possible consequences of such a visit, they 

were suddenly forced to invite him. I remember well Plac Zwycięstwa 

[Victory Square] in Warsaw filled with crowds. At that moment, I felt 

something was changing. Ten years later, when I saw the fall of the 

Berlin Wall, I understood that back on that day in June 1979 in Poland, 

we watched the first stone in that wall crumbling.

All papal journeys had one purpose. It was, on the one hand, 

strengthening the local Church, and on the other hand, initiating and 

supporting democratic processes in various ways. Undoubtedly, on 

our continent, the Pope managed to break down many walls and, 

above all, help us understand what the social teaching of the Church 

is all about.

The last country the Holy Father visited in Latin America was Cuba. 

Its leaders wanted to avoid John Paul II’s visit or use it for the pur-

poses of their propaganda. They probably feared a similar scenario to 

that which had taken place in Poland. The visit did not produce such 

outcomes, but the journey was certainly a historic one. We could see 

Fidel Castro sitting in the front row together with Gabriel Garcia Marques 

during the services on the main square of Havana. These are truly 

unforgettable images. Just as equally unforgettable were the Pope’s 
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niezapomniane są słowa mówiące o tym, żeby świat otworzył się na 

Kubę, zaś Kuba na świat. Ta podróż znacząco przyczyniła się także do 

poprawy sytuacji Kościoła katolickiego na wyspie.

Poproszono mnie, abym opowiedziała o papieżu, przedstawiając punkt 

widzenia kobiety. Jako kobieta powiem, że było to doświadczenie bardzo 

ważne i piękne. Kiedy zaczął się pontyfikat Jana Pawła II, miałam dwadzie-

ścia trzy lata, i tym, co mnie w nim najbardziej uderzyło, była przejrzystość 

jego spojrzenia, kiedy patrzył na kobiety. Widać było jego miłość do kobiet, 

jako istot ludzkich. Kiedy papież patrzył na kobiety, to było tak, jakby pa-

trzył na kwiat, na świt lub zachód słońca. Widoczne było to na przykład 

w czasie podróży do Afryki, kiedy w momencie ofiarowania darów podcho-

dziły młode dziewczyny, półnagie, jak to jest w zwyczaju w krajach afrykań-

skich, odziane tylko w spódniczki ze słomy. My z jego otoczenia czuliśmy 

się zmieszani, zażenowani, on zaś spoglądał na nie jak na piękne kwiaty. 

To świadczyło o jego wewnętrznej czystości. Było uderzające. Bardzo to 

ceniłam. Tak jak doceniam list do kobiet i to wszystko, co mówił o naszej 

godności, o naszej roli jako matek, jako członkiń społeczności. Jan Paweł II 

był – w pewnym sensie – papieżem feministą. W ekipie towarzyszących 

mu dziennikarzy były w tamtym czasie tylko dwie kobiety. On zawsze nas 

wyróżniał, traktował z godnością i okazywał nam wielki szacunek.

Kończąc, pragnęłabym jeszcze dodać, że tym, co mnie najbardziej 

wzruszyło, była możliwość towarzyszenia Ojcu Świętemu w drodze krzy-

żowej w ostatnich latach jego życia. To pozwalało zrozumieć, że cała 

wielka siła papieża nie polegała na jego zewnętrznej charyzmie, na 

cechach zewnętrznych, na urodzie, młodości, uśmiechu, lecz na tym, 

co było we wnętrzu. A wewnątrz była wiara. Był opoką robiącą ogrom-

ne wrażenie. Starzejąc się zaś, pozwalał nam dzień po dniu widzieć 

te wszystkie narastające stopniowo ograniczenia fizyczne, cierpienie. 

Doświadczaliśmy tego zwłaszcza w trakcie oficjalnych podróży. Widzie-

liśmy, jaką cenę płacił, aby móc nadal przebywać blisko ludzi. To było 

naprawdę coś niezwykłego i niezapomnianego, to była lekcja niesienia 

krzyża aż do końca. Jego osobowość przywracała godność ludziom 

cierpiącym, których często nasz świat uważa za nieprzydatnych dla 

społeczeństwa. Dziękuję bardzo za zaproszenie mnie i za to, że wspo-

minacie Jana Pawła II w tę ważną rocznicę.

ks. Kazimierz Sowa

Czasem zwyczajnie, po prostu zapominamy, że misja papieża nie ogra-

niczała się ani do jego ojczyzny, ani do jego kontynentu, ale była bar-

dzo powszechna, bardzo szeroka. O tym przypomniała nam redaktor 

Alazraki.

O oddziaływaniu myśli papieskiej będziemy mówili teraz. Na samym 

początku chciałbym zapytać Hansa-Gerta Pötteringa, który wczoraj już 

tutaj mówił o roli, jaką papież odegrał w kontekście europejskich prze-

mian społecznych i politycznych – oni wszyscy, mówię o chrześcijanach 

niemieckich, doskonale sobie zdawali sprawę, że mogło do nich dojść 

także dlatego, że papieżem był wtedy Polak, a jego odziaływanie było 

bardzo mocne. Panie Przewodniczący, był Pan wtedy politykiem, patrzył 

Pan na papieża nie tylko jako głowę Kościoła, ale jako pewnego rodzaju 

motor przemian, które następowały w Europie. Chciałbym Pana zapytać, 

jaki jest bilans wpływu Jana Pawła II na zmianę myślenia o Europie 

wśród europejskich polityków?

words that the world should open to Cuba, and Cuba to the world. The 

trip also significantly improved the situation of the Catholic Church on 

the island.

I was asked to speak about the Pope from the point of view of 

a woman. As a woman, I can say that it was a very important and beau-

tiful experience. When John Paul II’s pontificate began, I was twen-

ty-three and what struck me most about him was the clarity of his 

gaze when he looked at women. His love for women as human beings 

was evident. When the Pope looked at women, it was as if he looked 

at a flower, at dawn or at sunset. This was evident, for example, during 

his trip to Africa, when young girls, half-naked, as it is customary in 

African countries, dressed only in straw skirts, approached him when 

the time came to present him with gifts. We who were around him felt 

perplexed and embarrassed, whereas he looked at them as if they were 

beautiful flowers. It testified to his inner purity. It was striking. I appre-

ciated it very much, as much as I appreciate the letters to women and 

all that he said about our dignity, our role as mothers, as members of 

communities. John Paul II was, in a sense, a feminist pope. There were 

only two women on the team of journalists accompanying him at the 

time. He always treated us with distinction, with dignity, and showed 

us great respect.

In closing, I would like to add that what was the most touching for 

me was the possibility of accompanying the Holy Father on the Way of 

the Cross in the last years of his life. It made me realize that the Pope’s 

great strength did not come from his external charisma, his external fea-

tures, beauty, youth, or smile, but rather from what dwelled within. And 

within there was faith. He was like a rock and made a huge impression 

this way. As he grew older, he would let us see all these gradually in-

tensifying physical limitations, the suffering. We witnessed it especially 

during official travels. We saw the price he was paying to remain close 

to people. It was truly something extraordinary and unforgettable; it was 

a lesson of carrying one’s cross till the end. Thanks to his character he 

restored dignity to suffering people, whom our world often considers 

useless to society. Thank you very much for inviting me and for remem-

bering John Paul II on this important anniversary.

Rev. Kazimierz Sowa

Sometimes we simply forget that the Pope’s mission was not limited to 

his homeland or his continent, but was very universal, very broad. Ms. 

Alazraki has reminded us of that fact.

We will now talk about the impact of the Pope’s thought. At the 

very beginning, I would like to turn to Hans-Gert Pöttering, who spoke 

here yesterday about the Pope’s role in the context of social and po-

litical changes in Europe. All of them, and I am talking about all German 

Christians, were perfectly aware that changes were possible also due 

to the fact that the Pope was a Pole, and his influence was very strong. 

Mr. President, you were a politician back then, you viewed the Pope 

not only as the head of the Church, but also as a kind of an engine for 

change that was taking place in Europe. I would like to ask you what 

the balance of John Paul II’s influence is on changing the way European 

politicians think about Europe.
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dr Hans-Gert Pöttering

To, czego wysłuchaliśmy, zrobiło na mnie olbrzymie wrażenie. Jako 

katolicy wierzymy, że podczas każdego konklawe obecny jest Duch 

Święty.

W przypadku wyboru Karola Wojtyły Duch Święty był obecny w spo-

sób szczególny. Taki człowiek pochodzący z Polski, wybrany na papieża 

jesienią 1978 roku, był w tamtych czasach czymś niewyobrażalnym. 

Karol Wojtyła okazał się charyzmatycznym człowiekiem o ogromnej 

wewnętrznej czystości i ogromnym oddziaływaniu. Był właściwą osobą 

na właściwym miejscu i we właściwym 

czasie. Był patriotą, był Polakiem, był 

Europejczykiem i to świadomym Euro-

pejczykiem. Był polskim patriotą, a rów-

nocześnie był patriotą europejskim. Jako 

papież miał ogląd całego świata. Gdyby 

nie miał tej siły oddziaływania na ludzi, 

to nie byłoby tych wszystkich przemian.

Wolności i integralności Niemiec, 

mojej ojczyzny, nie byłoby bez „Solidar-

ności”. Pokazuje to, jak silnie jesteśmy 

związani z naszymi wartościami. Dotyczy 

to Polaków, Niemców, wszystkich Euro-

pejczyków, dlatego też żaden naród nie powinien się żegnać z tą wspól-

notą europejską i kierować myśli w kierunku nacjonalistycznym. Jako 

Włosi, Francuzi, Czesi, Polacy czy Niemcy – jesteśmy Europejczykami, 

ale we wspólnocie.

ks. Kazimierz Sowa

Chciałbym jeszcze zapytać o jedno. Gdy Europa była jeszcze podzie-

lona, Pan wtedy był już aktywnym politykiem, czy mieliście wówczas 

wrażenie, że pontyfikat Jana Pawła II to zupełnie nowa wizja dla Europy 

– w wymiarze społecznym i politycznym – czy to tylko pojawienie się 

kogoś zza żelaznej kurtyny?

dr Hans-Gert Pöttering

W momencie wyboru, w październiku 1978 roku, nie było to jeszcze za-

uważalne, choć fakt, że Polak został wybrany na papieża, był już symbo-

lem samym w sobie. To było coś nadzwyczajnego, ale że ten pontyfikat 

doprowadzi do takich rewolucyjnych zmian w Europie, tego jeszcze 

wówczas nie przeczuwaliśmy. Stawało się to coraz bardziej widoczne 

dopiero w trakcie pontyfikatu, dzięki pielgrzymkom papieża, które przy-

ciągały miliony wiernych, i widzieliśmy, że chyba nigdy w historii nie 

było kogoś takiego, kto na zasadzie dobrowolności był w stanie groma-

dzić takie rzesze ludzi, po to aby słuchały słów, które do nich kierował.

ks. Kazimierz Sowa

Przeniesiemy się teraz na Słowację. Połączy się z nami online ksiądz 

prof. Miloš Lichner, jezuita, przewodniczący Europejskiego Stowarzy-

szenia Teologów Katolickich.

Ksiądz Lichner nie mógł przybyć do Krakowa ze względu na ogra-

niczenia epidemiczne wynikające ze stanu wyjątkowego obowiązują-

cego na Słowacji. Księże Profesorze, chcę zapytać o aktualność teorii 

Dr. Hans-Gert Pöttering

What we have just heard has made a huge impression on me. As Catho-

lics, we believe that at every conclave the Holy Spirit is present.

When Karol Wojtyła was elected, the Holy Spirit was particular-

ly present. A man from Poland, elected Pope in the fall of 1978, was 

something unimaginable at that time. Karol Wojtyła turned out to be 

a charismatic man of great inner purity and great influence. He was 

the right person in the right place at the right time. He was a patriot, he 

was a Pole, and he was a European and a conscious European at that. 

He was a Polish patriot and at the same 

time he was a European patriot. As Pope, 

he kept the whole world within the scope 

of his vision. Had he not had this power 

to influence people, all these changes 

would not have taken place.

Germany’s freedom and integrity, 

my homeland, would not exist without 

“Solidarity”. It shows how closely we are 

tied by our values. This applies to Poles, 

Germans, and all Europeans, and, there-

fore, no nation should turn away from the 

European community in favour of a na-

tionalist mind-set. As Italians, the French, Czechs, Poles, and Germans, 

we are Europeans in a community.

Rev. Kazimierz Sowa

I would like to ask about one more thing. When Europe was still divided, 

you were already politically active then; did you get the impression that 

the pontificate of John Paul II entailed a completely new vision for Eu-

rope – socially and politically – or was it simply the case that someone 

from behind the Iron Curtain appeared on stage?

Dr. Hans-Gert Pöttering

At the time of the election, in October 1978, it was not yet noticeable, 

although the fact that a Pole was elected Pope was already a symbol 

in itself. It was something extraordinary, but that the pontificate would 

lead to such revolutionary changes in Europe, we had not yet perceived 

coming. It became more and more apparent only during the Pope’s pon-

tificate, thanks to his pilgrimages, which attracted millions of believers, 

and we could see that perhaps never in history had there been someone 

who, on a voluntary basis, was able to gather such crowds to listen to 

the words which he spoke.

Rev. Kazimierz Sowa

We will now move to Slovakia. We will be connecting online with Rev. 

Prof. Miloš Lichner, Jesuit, and President of the European Society for 

Catholic Theology.

Rev. Lichner was unable to come to Krakow due to the epidemic 

restrictions resulting from the state of emergency currently in place in 

Slovakia. Rev. Professor, I want to ask whether the theory of the “two 

lungs” of Europe, which Pope Wojtyła advanced on his apostolic jour-

neys, is still valid today. We heard about it during his first pilgrimage to 
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„dwóch płuc” Europy, którą papież Wojtyła rozwijał w czasie swoich 

podróży apostolskich. Słyszeliśmy to podczas pierwszej pielgrzymki do 

Czechosłowacji, kiedy podkreślał cyrylo-metodiańską tradycję tej czę-

ści Europy. Potem nastąpił okres integracji politycznej między krajami 

„starej” i „nowej” Europy, czyli poszerzenie Unii. Wydaje mi się, że ta 

koncepcja przestała być przez nas potem dostrzegana. Czy dzisiaj jest 

ona dalej jakimś generatorem myślenia o wspólnym domu europejskim, 

o wspólnej tożsamości, o wspólnym doświadczeniu?

ks. prof. Miloš Lichner SJ

Pozdrawiam wszystkich z Bratysławy. Bardzo dziękuję za to, że mogę 

być z Państwem. Pytanie jest niezwykle złożone, przyznaję. Kiedy myślę 

o temacie konferencji, to myślę również o tych kwestiach, które zostały 

tutaj przywołane przez moderatora.

To, czego doświadczamy dzisiaj, w dużej mierze jest podobne do 

wyzwań, które stały przed ojcami Kościoła. Przywołać chcę wydarzenia 

z czasów na przykład Grzegorza Wielkiego i epidemii, które w tamtym 

okresie były trudnym doświadczeniem dla mieszkańców Europy. Sam 

jako przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Teologów Kato-

lickich na co dzień zajmuję się tematyką relacji między wschodnim 

i zachodnim chrześcijaństwem, w tym współpracą i związkami intelek-

tualnymi tradycji chrześcijaństwa wschodniego i zachodniego. To, co 

nas łączy, jest bardzo silne. W mojej opinii jest to także bardzo ważne 

szczególnie dla teraźniejszości Europy Wschodniej. Wiemy, że dla Ojca 

Świętego Jana Pawła II te tradycje były niezwykle istotne od same-

go początku jego pontyfikatu, a sądzę, 

że również wcześniej. Te idee znaleźć 

można m.in. u wspomnianego Grzego-

rza Wielkiego, jak i u innych myślicieli 

chrześcijańskiej starożytności oraz oj-

ców i doktorów Kościoła. Wynikają one 

bezpośrednio z nauczania Kościoła na 

przestrzeni wcześniejszych stuleci. Wi-

dzę aktualność tej myśli również obecnie 

u Ojca Świętego Franciszka, który cały 

czas podkreśla potrzebę tej bliskości 

i współpracy wszystkich chrześcijan.

Widzimy również różnicę akcentów 

w myśleniu Jana Pawła, Benedykta XVI i Franciszka. Naturalnie sama 

Europa jest postrzegana na różne sposoby na przestrzeni dziesięcioleci. 

Jan Paweł II zwraca uwagę na tę wspólną Europę, na fundamenty eu-

ropejskie. Pisząc o Europie, o granicach Europy – jest optymistą, mówi 

o tym, iż głównym źródłem dla Europy jest chrześcijaństwo, że tak dale-

ko sięga Europa, jak daleko sięga szacunek dla słów Pisma Świętego. To 

wielokrotnie podkreślał i takie podejście było bardzo charakterystyczne 

dla papieża Wojtyły. Kard. Josef Ratzinger, późniejszy Benedykt XVI, jest 

w swoich pismach mniej optymistyczny, wręcz wskazuje na zanikanie 

wspólnego ducha europejskiego.

Wracając do pytania o „dwa płuca” Europy warto podkreślać te 

dwa wymiary, odnosząc je do świata dzisiejszego, akcentując potrzebę 

wzajemnego zbliżenia i korzystania ze źródeł wschodnich i zachodnich.

Czechoslovakia, when he emphasized the Cyrillo-Methodian tradition 

of this part of Europe. Later there came the period of political integra-

tion between the countries of “the old” and “the new” Europe, i.e. the 

enlargement of the EU. It seems to me that we ceased to notice that 

concept later on. Today, is the concept still capable of generating more 

reflection on our common European home, our common identity, our 

common experience?

Rev. Prof. Miloš Lichner SJ

Greetings to everyone from Bratislava. Thank you very much for the 

opportunity to join you. I admit the question is extremely complex. When 

I reflect on the topic of the conference, I also reflect on the issues men-

tioned here by the moderator.

What we are experiencing today is largely similar to the challenges 

which the Fathers of the Church were facing in the past. I would like to 

recall some events from the times of, for example, Gregory the Great and 

the difficult epidemics the inhabitants of Europe were experiencing at 

the time. As President of the European Society for Catholic Theology, 

I deal with the relations between Eastern and the Western Christianity, 

including cooperation and maintaining intellectual relations between 

the traditions of Eastern and the Western Christianity. What we have in 

common is very strong. In my opinion, it is also very important, espe-

cially for present-day Eastern Europe. We know that for the Holy Father 

John Paul II these two traditions were extremely important from the very 

beginning of his pontificate, and I also believe earlier too. Such an idea 

can be traced back to, among others, 

the aforementioned Gregory the Great, 

as well as to other thinkers of Christian 

antiquity, and the fathers and doctors 

of the Church. It results directly from the 

teaching of the Church over the past cen-

turies. Also, today, I see the relevance of 

this thought for the Holy Father Francis, 

who constantly emphasizes the need for 

closeness and cooperation among all 

Christians.

We can also see differences in focus 

in the thinking of John Paul II, Benedict 

XVI and Francis. Naturally, Europe itself has been viewed in different 

ways over the past decades. John Paul II highlighted the commonality of 

Europe, Europe’s foundations. Writing about Europe, about the European 

borders, he was optimistic. He said that the main source of Europe is 

Christianity, and that Europe’s reach coincides with its respect for the 

words of the Holy Scriptures. Pope Wojtyła emphasized it on many oc-

casions and it became very characteristic of his approach. Card. Josef 

Ratzinger, later Benedict XVI, was less optimistic in his writings, even 

pointing to the disappearance of the common European spirit.

Returning to the question of the “two lungs” of Europe, it is worth 

emphasizing the two dimensions of European Christianity, and making 

them relevant in today’s world, stressing the need to come together to 

use both Eastern and Western sources.
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ks. Kazimierz Sowa

Skoro mówimy o doświadczeniu europejskim, to nasz wczorajszy lau-

reat nagrody „In veritate” prof. Rocco Buttiglione, który jest nie tylko 

wybitnym filozofem, politologiem, ale także bardzo czynnym, aktyw-

nym uczestnikiem życia publicznego, będzie miał zapewne do zakomu-

nikowania swoją opinię opartą na sporym doświadczeniu kulturowej 

tożsamości Europy, która jeszcze wczoraj oczywista, ceniona i niepo-

wtarzalna, dzisiaj uznawana bywa za coś, co wielu grupom politycznym, 

społecznym, ale także i nowym grupom religijnym w Europie, zwyczajnie 

przeszkadza. Profesorze, czy w takim razie my mamy być tymi, którzy 

na szańcach będą bronić tej europejskiej tożsamości kulturowej, czy też 

może po prostu trzeba uznać, że zmienia się rzeczywistość, i wchodzić 

z tymi, którzy przychodzą ze swoimi nowymi ideami, w jakiś rodzaj dia-

logu. Jak Pan Profesor tę nową złożoność widzi?

prof. Rocco Buttiglione

To olbrzymi dylemat. Trzeba sobie zadać pytanie, co było intencją, jaki 

był zamiar papieża Jana Pawła II. Żeby to w sposób jasny zrozumieć, 

zacytuję obecnego papieża. Franciszek powiedział, że nie powinniśmy 

martwić się o to, by obsadzać przestrzenie, tylko starać się tworzyć 

i wprawiać w ruch pewne procesy.

Europa jest chrześcijańska i powinniśmy bronić chrześcijańskiego 

charaktery Europy przed wrogami. Czy zatem mamy zajmować prze-

strzenie, po to żeby je chronić na przykład przed napływem uchodźców 

albo przed atakami innych kultur choćby? Tak sformułowane pytanie to 

podstęp. To nie było częścią mentalności papieża Jana Pawła II. Jemu 

zależało na tym, aby rozpoczynać procesy i dokładnie tak się stało 

choćby w Polsce, ale też w Europie i na 

świecie. Jak można rozpocząć proces? 

Zdaniem papieża trzeba wyjść od Boga. 

Gdy Bóg objawił prawdę o sobie, to Jezus 

Chrystus tak naprawdę objawił prawdę 

o człowieku. Czym jest ta prawda? Ta 

prawda jest taka, że człowiek jest oso-

bą. Osoba jest istotą, która jest w stanie 

przyjąć drugą osobę do siebie, tak aby 

dwie osoby stały się jednością. A zatem 

każda osoba jest indywiduum. Ma prawo 

do wolności, ale jest także stworzona do 

działania we wspólnocie, do trwania we 

wspólnocie. Karol Wojtyła pisał o osobie ludzkiej jako o indywiduum 

i jako o wspólnocie. Oznacza to, że nie mogę powiedzieć, kim jestem, 

nie mogę sobie uświadomić swojej tożsamości, jeżeli nie wyjdę od tego, 

by uwzględnić w tym postrzeganiu żonę, dzieci, wspólnoty mojego mia-

sta, inne wspólnoty, a nawet moją partię polityczną. Tożsamość jest 

także przynależnością, a zatem z jednej strony indywidualność, ale 

też przynależność. Dlatego Jan Paweł II tak silnie opowiadał się za pra-

wami rodziny, bo w rodzinie uczymy się wspólnoty. Podkreślał wymiar 

wspólnotowy duszy człowieka. Mówił także o narodzie jako wspólnocie 

i o wspólnocie świata pracy.

Kiedy papież pielgrzymował do Polski, miał przesłanie zarazem nie-

polityczne, jak i dogłębnie polityczne. Mówił do rodaków, że są nie tylko 

Rev. Kazimierz Sowa

Since we are talking about our European experience, yesterday’s lau-

reate of the “In Veritate” award, Prof. Rocco Buttiglione, who is not 

only an outstanding philosopher and political scientist, but also a very 

eager and active participant of public life, probably has based his 

opinions on his considerable experience within the sphere of European 

cultural identity – an identity which yesterday was obvious, valued and 

unique, while today, is considered to be something that bothers many 

political and social groups, but also new religious groups in Europe. 

Professor, are we to become the ones who, on the ramparts, defend 

European cultural identity, or perhaps we just have to recognize that 

reality is changing and we have to try and enter into some kind of 

a dialogue with those who come with new ideas. How do you see this 

new complexity?

Prof. Rocco Buttiglione

This is a huge dilemma. One has to ask what the intention was, what 

Pope John Paul II’s intent was. To understand this clearly, I will quote 

the current Pope. Franciszek said that we should not worry about filling 

space, but rather we should try to initiate and set in motion certain 

processes.

Europe is Christian and we should defend the Christian character 

of Europe against its enemies. So, are we supposed to occupy space in 

order to protect the space, for example, against the influx of refugees or 

against attacks of other cultures? A question thus formulated is a trap. 

Occupying a certain space was not part of Pope John Paul II’s mentality. 

He wanted to initiate processes and this is exactly what happened 

in Poland, but also in Europe and in the 

world. How can a process be initiated? Ac-

cording to the Pope, one must start with 

God. When God revealed the truth about 

himself, it was Jesus Christ who actually 

revealed the truth about man. What is this 

truth? The truth is that a human being is 

a person. A person is a being who is able 

to receive another person so that two 

people become one. Thus, each person 

is an individual. Each person has the right 

to freedom, but is also bound to act in 

a community, to remain in a community. 

Karol Wojtyła wrote about the human person as an individual and as 

a community. This means that I cannot say who I am, I cannot realize 

my identity if I do not begin by including my wife, children, my city as 

a community, other communities, and even my political party. Identity 

is also defined by belonging; therefore, there is individuality on the 

one hand, but there is also belonging on the other hand. That is why 

John Paul II stood up for the rights of the family so strongly, because 

in the family, we learn how to belong to a community. He emphasized 

the communal dimension of the human soul. He also spoke about the 

nation as a community, and about the community of the working world.

When the Pope made his pilgrimage to Poland, his message was 

both non-political and deeply political. He said to his countrymen that 
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osobnymi jednostkami, ale że są wspólnotą i muszą mieć odwagę, by 

wziąć na siebie odpowiedzialność bycia narodem oraz odpowiedzial-

ność za przyszłość tego narodu. Zapytał, czy są do tego zdolni.

Bycie osobą to jest coś, co dotyczy nie tylko chrześcijan. To jest 

coś naturalnego dla wszystkich ludzi, ale ludzie często zapominają 

o tym wymiarze wspólnotowym człowieka. I zadaniem Kościoła jest 

to uzmysławiać.

ks. Kazimierz Sowa

Słyszymy o personalizmie Karola Wojtyły, o skupieniu się na człowieku, 

na rodzinie, na pracy. Ale jednym z kluczowych tematów, do których Jan 

Paweł II przykładał bardzo dużą wagę, była kultura.

prof. Rocco Buttiglione

Otóż to. Ale może skupmy się jeszcze na jego pierwszej pielgrzymce 

do Polski i na czasie poprzedzającym ją. Pierwszy raz byłem w Pol-

sce czterdzieści pięć lat temu. Przypominam sobie tę Polskę. Uderzyło 

mnie wtedy to, że brakowało zaufania do drugiego człowieka. Wielu 

mi mówiło: „nie, z tym nie rozmawiaj”, „to są agenci, to są podejrzani 

ludzie”, „oni mogą być ludźmi SB”, itp. Oczywiście to nie musieli być 

żadni agenci ani konfidenci, ale rzeczywiście stosunkowo wiele takich 

osób było. I nagle pojawił się ktoś taki jak Karol Wojtyła, najpierw arcy-

biskup w Krakowie, a w końcu papież. Przemawia na placu Zwycięstwa 

w Warszawie i nagle ludzie odzyskują ufność. On zaskarbia sobie zaufa-

nie. Ufają jemu i wobec siebie nawzajem zaczynają odczuwać zaufanie. 

Słowo stworzyło wspólnotę. Przyjaciel, ksiądz Józef, który mi wówczas 

towarzyszył, powiedział do mnie: „Słuchaj Rocco, nic już nie będzie 

takie jak przedtem, nie wiem co, ale coś się tu dalej musi stać”. No i za 

rok rozpoczęła się ogromna przygoda „Solidarności”. Słowo stworzyło 

wspólnotę. Słowo stworzyło zaufanie.

On zadał pytanie. Tysiąc lat temu nastąpił chrzest Polski. Polska 

była jak niemowlę, które się chrzci, a teraz powinno nastąpić bierzmo-

wanie tego narodu. Czy jesteście gotowi to bierzmowanie przyjąć? 

W sensie politycznym, nie sakramentalnym. Czy jesteście narodem 

dojrzałym w sensie kulturowym? Wspólnota oznacza także kulturę.

Istnieje tylko jedna prawda o człowieku. Głównym mankamentem 

teologii katolickiej w ostatnim stuleciu było to, że nie chciała tego zrozu-

mieć. Mówi się o metafizyce, z tego się wyprowadza to, co ludzie powinni 

robić. Ale cała ontologia człowieka polega raczej na tym, żeby doświad-

czeniu, które mam z rodziną, z miłością do żony, dzieci, doświadczeniu 

wspólnoty, nadać impuls w stronę kultury – żeby odnaleźć się w kultu-

rze mojego narodu. To jest często trudne. To czasem przysparza wręcz 

cierpienia. W Polsce macie – a powiem wręcz: mamy, bo Polska jest mi 

równie bliska – kulturę szczególnie nacechowaną cierpieniem.

Jeszcze słowo o Ameryce Łacińskiej i teologii wyzwolenia. Czę-

sto przeciwstawia się Jana Pawła II latynoamerykańskim teologom 

wyzwolenia. Nie jest jednak prawdą, że Jan Paweł II potępiał teologię 

wyzwolenia w całości. To jest błędna ocena. On podważał część jej tez, 

a to co innego. Kiedy pojechał do Puebli, powiedział, że Ameryka Łaciń-

ska potrzebuje wyzwolenia, że powinna dysponować własną teologią, 

która pomoże zrozumieć wiarę przez pryzmat tamtejszej kultury, ale że 

marksizm nie może być instrumentem tej kultury, bo marksizm nie rozu-

they were not only separate individuals, but that they were a com-

munity and that they must have the courage to take responsibility for 

being a nation and for the future of their nation. He asked if they were 

capable of this.

Being a person is not only a purely Christian phenomenon. It is 

natural for all people, but people often forget this communal dimension 

of humans. And the Church’s task is to make people aware of that.

Rev. Kazimierz Sowa

We are hearing about Karol Wojtyła’s personalism, focusing on the per-

son, on the family and on work. But one of the key topics to which John 

Paul II attached great significance was culture.

Prof. Rocco Buttiglione

That’s right. But perhaps let’s focus on his first pilgrimage to Poland and 

the time preceding it. I was in Poland for the first time forty-five years 

ago. I remember that Poland. I was struck then by the lack of trust in 

other people. Many said to me: “no, do not talk to that person”, “they 

are agents, they are suspicious”, “they may be SB [secret police] peo-

ple”, etc. Of course, they did not have to be any agents or informants, 

but actually there were relatively many such people. And suddenly 

someone like Karol Wojtyła appears, first the Archbishop of Krakow and 

finally the Pope. He is speaking on Plac Zwycięstwa [Victory Square] in 

Warsaw and suddenly people regain their trust. He earns their trust. 

They trust him and begin to trust each other. The word created a com-

munity. My friend, Rev. Joseph, who was accompanying me then, said 

to me: “Listen Rocco, nothing will be the same as before, I don’t know 

what, but something has to happen here.” And the following year, the 

great adventure of “Solidarity” began. The word created a community. 

The word created trust.

John Paul II asked a question. A thousand years ago Poland was 

baptized, Poland was like a baby that was baptized, and now this nation 

should be confirmed. Are you ready to receive this confirmation? In 

a political, not sacramental sense. Are you a culturally mature nation? 

Community also means culture.

There is only one truth about man. The main shortcoming of Catholic 

theology in the last century has been that it has refused to understand 

it. There is talk of metaphysics, from which is then derived what people 

should do. But the whole human ontology is rather about using the 

experience that I have with my family, love for my wife, children, the 

experience of community, and give it an impulse to move towards cul-

ture – in order to find myself in the culture of my nation. This is often 

difficult. This is sometimes even painful. In Poland you have – though 

I must say we have, because Poland is equally close to me – a culture 

that is particularly marked by suffering.

One more word on Latin America and liberation theology. John Paul 

II is often contrasted with Latin American liberation theologians. It is not 

true, however, that John Paul II condemned the theology of liberation in 

its entirety. This is a misjudgement. He questioned some of the theses 

and that is something different. When he went to Puebla, he said that 

Latin America needed liberation, that it should have its own theology 

which would help people understand faith through the prism of their 
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mie człowieka, jako osoby zakotwiczonej w kulturze. Kardynał Ratzinger 

potem to troszkę wyostrzył, kiedy w imieniu Kongregacji Nauki Wiary 

wydawał pierwsze opinie na temat teologii wyzwolenia. I tak to przy-

lgnęło już do tego całego pontyfikatu. Ja jednak dokładnie to pamiętam. 

Wróciłem wtedy na uniwersytet, a Jan Paweł II zaprosił mnie na obiad 

lub kolację. Chciał zorientować się, co ja o tym wszystkim myślę. Pytał: 

„Co o tym sądzisz? A co o tamtym?”. Zadał mi też pytanie o Gustava 

Gutiérreza, pytał, czy to jest dobry kapłan, jak odprawia Mszę Świętą, 

czy ludzie słuchają go podczas nabożeństwa, Różańca. Ja mówię „Tak, 

Ojcze Święty, oczywiście”. „No to nie ma co go potępiać, tylko trzeba 

z nim rozmawiać” – odpowiedział papież. I wysłał kard. Ratzingera, żeby 

z Gustavem Gutiérrezem rozmawiał. Koniec końców wyszła z tego trochę 

inna teologia wyzwolenia. A kim był człowiek, który te wszystkie sprawy 

południowoamerykańskie prowadził? To niejaki Jorge Bergoglio.

Teologia wyzwolenia to jest taka teologia kultury, w której chodziło 

o spojrzenie na Amerykę Łacińską przez pryzmat biedoty, tych biednych 

ludzi, którzy są tam tak mocno wierzący. Dziś powiedzielibyśmy – przez 

pryzmat wykluczonych. Jeśli wiara staje się ludzkim doświadczeniem, 

jeśli staje się doświadczeniem wspólnoty, to jest to siła, która zmienia 

historię.

ks. Kazimierz Sowa

Wydaje mi się, że wielu teologów i bardzo aktywnych chrześcijan 

w Ameryce Południowej nie do końca rozumiało krytycyzm wobec 

teologii wyzwolenia. Słyszałem wiele razy taki argument, że polski 

papież popiera teologię wyzwolenia w Polsce, w Europie, ponieważ 

ona wychodzi z przesłania odrzucenia ideologii marksistowskiej i ko-

munizmu, a jest przeciwny teologii wyzwolenia, która wychodzi właśnie 

z troski o biednych i która odwołuje się do lewicowych postulatów 

społecznych.

prof. Rocco Buttiglione

Ależ to kompletne pomylenie pojęć. Kiedy Gutiérrez przyjął propozycję 

dialogu, zmodyfikował swoje koncepcje teologiczne i metodologię teo-

logii wyzwolenia. Jego klasyczna publikacja „Teologia wyzwolenia” była 

notabene początkiem całego ruchu i całej dyskusji.

ks. Kazimierz Sowa

Chciałbym prosić księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia o pewnego ro-

dzaju refleksję dotyczącą naszego, polskiego, rachunku sumienia na 

temat dziedzictwa Jana Pawła II, na temat recepcji tego dziedzictwa 

dzisiaj w Polsce. A skoro już jesteśmy przy tym papieskim dziedzictwie, 

które inspirowało wiele ludów, wiele narodów Europy i świata, to myślę, 

że najpierw zrobimy ukłon w stronę Białorusi. Jest z nami pani Volha 

Kavalkova, która jest przedstawicielką młodego pokolenia polityków eu-

ropejskich, a także tych środowisk, które w ostatnim czasie zaskoczyły 

Europę swoją postawą, postawą, w której każdy z nas dopatruje się 

głębokiej chrześcijańskiej inspiracji, chociaż z drugiej strony postulatów 

wynikających z chrześcijańskiego zaangażowania w życie społeczne 

może jeszcze wyraźnie na Białorusi nie widzimy.

Chciałbym Panią zapytać, stawiając banalne pytanie: Jakie jest 

wasze marzenie, jakie jest wasze myślenie o Europie dzisiaj?

culture, but that Marxism cannot be the instrument of that culture be-

cause Marxism does not understand that a human is a person anchored 

in culture. Card. Ratzinger then sharpened it a bit when, on behalf of 

the Congregation for the Doctrine of Faith, he issued the first opinions 

on the theology of liberation. And so it stuck to this entire pontificate. 

However, I remember it exactly. Then I returned to the university and 

John Paul II invited me for lunch or dinner. He wanted to know what I was 

thinking about all of this. He asked, “What do you think about this? What 

about that?” He also asked me about Gustav Gutiérrez, he asked if he 

was a good priest, how he celebrated the Holy Mass, whether people 

listened to him during the services, the rosary. I said, “Yes, Holy Father, 

of course.” “Well, there is no point in condemning him, you just need 

to talk to him,” replied the Pope. And he sent Card. Ratzinger to talk to 

Gustavo Gutiérrez. In the end, a slightly different liberation theology 

emerged from this. And who was the man who handled all these South 

American affairs? It was Jorge Bergoglio.

Liberation theology is a theology of culture that views Latin America 

from the standpoint of the poor, the poor people who are such fervent 

believers there. Today we would say – from the standpoint of the ex-

cluded. If faith becomes a human experience, if it becomes a community 

experience, then it becomes a force that changes history.

Rev. Kazimierz Sowa

It seems to me that many theologians and Christians very active in 

South America have not fully understood the criticism of liberation the-

ology. I have heard the argument many times before that the Polish 

Pope supported the theology of liberation in Poland, in Europe, because 

it originated from the rejection of Marxist ideology and communism, 

whereas he opposed the theology of liberation which originated from 

caring for the poor and which referred to leftist social postulates.

Prof. Rocco Buttiglione

What a complete confusion of concepts. When Gutiérrez accepted the 

dialogue proposal, he modified his theological concepts and the meth-

odology of liberation theology. His classic publication A Theology of 

Liberation was incidentally the beginning of a whole movement and 

discussion.

Rev. Kazimierz Sowa

I would like to ask Archbishop Grzegorz Ryś for some reflections re-

garding an examination of our Polish conscience when it comes to the 

heritage of John Paul II, and the reception of that heritage in Poland 

today. And since we are on the subject of John Paul II’s heritage, which 

inspired people of many nations in Europe and in the world, I think that 

first we will pay our respects to Belarus. Joining us today is Ms. Volha 

Kavalkova, who is a representative of the young generation of European 

politicians, as well as those circles which have recently surprised Eu-

rope with their attitude; an attitude behind which we see deep Christian 

inspiration, though, on the other hand, the postulates resulting from the 

Christian involvement in social life cannot yet be clearly seen in Belarus.

I would like to ask you this simple question: What is your dream, 

what is your way of thinking about Europe today?
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Volha Kavalkova

Bardzo dziękuję za możliwość udziału w konferencji. Dla nas jest bar-

dzo ważna solidarność, o której bardzo dużo słyszymy. Wasza soli-

darność. Jeżeli mówimy o granicach, o wyborach, to w chwili obecnej 

na Białorusi nie chodzi o wybór kursu politycznego. W chwili obecnej 

naród białoruski łączy się w jednym celu – w walce o prawo do wy-

boru władzy, o to prawo, które w Unii Europejskiej mają wszyscy. To 

jest bardzo ważna cecha tej kampanii, kiedy widać, że naród białoruski 

jest monolityczny, kiedy obserwujemy zjednoczenie społeczeństwa 

białoruskiego i solidarność, nawet w tej 

sytuacji pandemicznej. Władza pokazała, 

że nie jest w stanie walczyć z tym pro-

blemem. A naród białoruski zjednoczył 

się i był to pierwszy etap kształtowania 

społeczeństwa obywatelskiego na Biało-

rusi. Ludzie zbierali środki, maski, poma-

gali lekarzom, zapewniali im mieszkanie. 

Państwo nie robiło pod tym względem nic. 

I to był taki pierwszy moment kryzysowy 

w tym roku. Wybory to ciąg dalszy tego 

procesu. W ciągu dwudziestu sześciu lat 

Łukaszenka zrobił na Białorusi wszystko, 

abyśmy nie brali udziału w podejmowaniu decyzji, abyśmy przestali 

wierzyć, że możemy coś zmienić, żebyśmy nie chcieli uczestniczyć 

w tych procesach. Ale w tym roku każdy z nas uwierzył, że może mieć 

wpływ na losy państwa i dzięki tej wierze udało się osiągnąć zwycię-

stwo. To, za co walczy w chwili obecnej naród białoruski, to kraj, w jakim 

ja chciałabym osobiście mieszkać, kraj, w którym są przestrzegane 

ustawy i prawo, kraj, w którym pracują niezależne sądy. Nieważne, 

czy jesteś prezydentem, zwykłym pracownikiem, czy biznesmenem 

– w obliczu prawa w każdym przypadku jesteś równy, niezależnie od 

zajmowanego stanowiska.

W ciągu dwóch ostatnich miesięcy protesty pokojowe sprawiają, 

że ludzie wychodzą na ulice. I nie chodzi o to, kiedy zwyciężymy, bo 

my już zwyciężyliśmy, ponieważ ten proces budzenia się narodu bia-

łoruskiego jest już nieodwracalny. Nie da się ludzi wolnych wepchnąć 

z powrotem w stan zniewolenia. Łukaszence to się nie uda. On nie 

ma zaufania społecznego, nie ma wsparcia, motorem jego działania 

jest wyłącznie strach. Odejście Łukaszenki i nasze marzenie o drugiej 

Białorusi to jest tylko kwestia czasu. System pękł, ale jeszcze się nie 

rozpadł. Wspieramy ten proces, aby ten stary układ zlikwidować oraz 

żeby zbudować nowy system w oparciu o człowieka i o władzę, która 

w interesie tego człowieka będzie działać i mu służyć. To jest moje 

marzenie o Białorusi.

ks. Kazimierz Sowa

Jeszcze jedno pytanie, bo to wasze doświadczenie jest wyjątkowe. 

Jesteśmy pod wrażeniem takiej „siły bezsilnych”, żeby zacytować Vác-

lava Havla. Jak zauważamy, demonstruje bardzo dużo kobiet. Może te 

protesty przypominają starszym uczestnikom tej debaty te przemiany, 

które miały miejsce w latach osiemdziesiątych w Polsce. Wtedy czeka-

liśmy na taki głos, który wzmocniłby nasze siły, który tchnąłby w nas 

Volha Kavalkova

Thank you very much for the opportunity to participate in the confer-

ence. For us, solidarity is very important, and we hear about it a lot. Your 

solidarity. Speaking about borders and elections, at present, the ques-

tion for Belarus is not whether to choose this or that political course. 

At present, the Belarusian people are united in one goal – the struggle 

for the right to elect power, the right which everyone in the European 

Union has. This is a very important feature of this campaign, looking 

at how the Belarusian people have become monolithic, looking at the 

unification of Belarusian society and the 

solidarity, even despite the pandemic. 

The authorities had proven themselves 

ineffective in dealing with the pandemic. 

Hence, the Belarusian people united and 

it was the first stage of a civil society be-

ing shaped in Belarus. People collected 

funds, masks, helped doctors, and pro-

vided them with housing. The state did 

nothing in this regard. And it was the first 

critical moment this year. The elections 

constituted yet another stage of this pro-

cess. In twenty-six years, Lukashenka 

has done everything in Belarus to exclude us from the decision-making 

processes, to make us lose our belief that we can make a difference, to 

stop us from wanting to participate in these processes. But this year 

every one of us believed that we could have an impact on the fate of 

the country and thanks to this faith we were able to achieve victory. 

What the Belarusian people are currently fighting for is the country 

which I, personally, would like to live in, a country where laws and reg-

ulations are respected, a country with independent courts. Regardless 

of whether you are the president, an ordinary employee or a business-

man – in the eyes of the law, you are always equal, regardless of your 

position.

In the past two months, people have been taking to the streets to 

protest peacefully. And the question is not when we win, because we 

have already won, because the process of awakening of the Belarusian 

nation is now irreversible. Free people cannot be forced back into a state 

of enslavement. Lukashenka will not succeed. He has no social trust, no 

support, and fear is his only driving force. Lukashenka’s resignation and 

our dream of a second Belarus coming true is only a matter of time. The 

system has cracked, but it has not crumbled yet. We are supporting this 

process in order to eliminate the old system and to build a new system 

centred on the person, with power acting in the interest of that person 

and serving that person. This is my dream for Belarus.

Rev. Kazimierz Sowa

One more question, because this experience of yours is unique. We 

are impressed by such a display of ‚power of the powerless’, quoting 

Václav Havel. As we can see, a lot of women demonstrate. Perhaps these 

protests remind older participants of this debate about the changes that 

took place in Poland in the 1980s. Back then, we were waiting for a voice 

that would bolster our strength, give us some optimism. That voice then 
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trochę optymizmu. Tym głosem był wtedy głos polskiego papieża. A na 

jaki głos wy czekacie dzisiaj z Europy?

Volha Kavalkova

Zaraz po wyborach te głosy były bardzo słabe, ale w chwili obecnej 

stanowisko Unii Europejskiej jest bardzo wyraźne. Jest to wyraźny kurs 

w kierunku nieuznania Łukaszenki za prezydenta Białorusi. Dla społe-

czeństwa białoruskiego i dla społeczności międzynarodowej oczywiste 

jest to, że naród białoruski nie dokonał takiego wyboru.

Drugie działanie istotne dla naszego protestu to pomoc osobom 

represjonowanym. Obecnie rząd polski tworzy system wsparcia dla 

różnych środowisk opozycyjnych, a także dla zwykłych ludzi, dla 

studentów wyrzuconych z białoruski uczelni, dla których wprowadza 

ułatwienia, by mogli skończyć studia w Polsce. W ten sposób poma-

gacie Białorusinom, zwłaszcza osobom prześladowanym za stosunek 

do władzy.

Są też trzy instrumenty pomocy z różnych stron, które dają wspól-

ny skutek: jest to nacisk międzynarodowy, nacisk od wewnątrz, ze 

strony społeczeństwa białoruskiego, oraz trzeci instrument – naciski 

gospodarcze, mam na myśli sankcje, które Unia już zastosowała, niefi-

nansowanie organizacji popierających władzę Alaksandra Łukaszenki. 

Czujemy to wasze wsparcie. Moi koledzy opozycjoniści przebywają teraz 

w areszcie, a moje zadanie polega na tym, aby mówić o nich w Euro-

pie i by zrobić wszystko, co możliwe, żeby jak najszybciej ten areszt 

opuścili.

ks. Kazimierz Sowa

Bardzo dziękuję. Księże Arcybiskupie, wracamy do tematu, do osoby 

papieża, tu chciałbym zapytać nieco prowokacyjnie – mija piętnaście lat 

od śmierci papieża, widać postępujące przemiany. Czy myśmy powinni 

zrobić w swoich wspólnotach – w Polsce i w Kościele – swoisty rozra-

chunek co do „ery po Janie Pawle”? Może czas na zadanie pytania, czy 

Kościół w Polsce jest dzisiaj bardziej kustoszem pamięci o Janie Pawle II, 

czy chce realnie rozpalić jeszcze „ten ogień”?

abp Grzegorz Ryś

Kluczowe słowo w tym pytaniu to jest słowo „myśmy”. O kogo chodzi? 

Ja się zaraz zmierzę z tym pytaniem, ale jeśli ksiądz redaktor pozwoli, to 

muszę się podzielić najpierw jedną refleksją, zanim mi umknie. Ona jest 

związana z tym, o czym mówili prof. Buttiglione i ks. prof. Lichner – o tym, 

jak papież inicjował procesy, które rozwijają się dzisiaj na miarę dla nas 

zaskakującą. Chodzi mianowicie o te „dwa płuca”.

W nowej encyklice „Fratelli tutti”, Franciszek też pisze o potrzebie 

„dwóch płuc” w wymiarze światowym. Jest płuco zachodnie i płuco 

wschodnie, ale to płuco wschodnie to wcale nie jest wschodnie chrze-

ścijaństwo, tylko to jest islam. Stawiam sobie pytanie: Czy Europę stać 

na to, by pokazać, jak jej doświadczenie dzisiaj staje się zadaniem dla 

całego świata, czy możliwością dla całego świata? Czy świat jest zdolny 

oddychać „dwoma płucami”, a nie tylko czy Kościół jest w stanie oddy-

chać „dwoma płucami”? Ten proces rozpoczęty przez Jana Pawła albo, 

jak mówił ks. prof. Lichner, już znacznie wcześniej, dzisiaj przeniesiony 

został na zupełnie inny poziom przez papieża Franciszka.

was the voice of the Polish Pope. And what voice are you waiting for 

today from Europe?

Volha Kavalkova

Immediately after the elections, these voices were very weak, but at 

the moment the position of the European Union is very clear. It is a clear 

course towards not recognizing Lukashenka as the president of Belarus. 

It is obvious for the Belarusian society and the international community 

that the Belarusian people did not make such a choice.

The second action crucial for our protest is helping the repressed. 

Currently, the Polish government is creating a support system for vari-

ous opposition circles, as well as for ordinary people, for students ex-

pelled from Belarusian universities, for whom rules are being introduced 

to help them finish their studies in Poland. This way you are helping Be-

larusians, especially those persecuted for their attitude towards power.

There are also three instruments which provide aid from differ-

ent angles leading to a common effect, and they are: international 

pressure, pressure from within, from Belarusian society, and the third 

instrument is economic pressure, by which I mean the sanctions that 

the EU has already issued, ceasing to finance organizations supporting 

the rule of Alexander Lukashenka. We can feel your support. My fellow 

opposition activists are now in custody, and my job is to talk about 

them in Europe and to do everything possible to get them out of jail 

as soon as possible.

Rev. Kazimierz Sowa

Thank you very much. Archbishop, let us come back to the person of 

John Paul II, here I would like to pose a slightly provocative question. 

Fifteen years have passed since the Pope’s death, we can see the 

evolving changes. Shouldn’t we, in our communities – in Poland and 

in the Church – examine our accomplishments regarding the “era after 

John Paul II”? Perhaps it is time to ask the question: Is the Polish Church 

more a custodian of the memory of John Paul II, or does she really want 

to stir up “this fire” again?

Archbishop Grzegorz Ryś

The key word in your question is “we”. Who is it about? I will deal with 

this question in a moment, but if you allow me, Reverend, first I need 

to share one reflection before it slips my mind. It is related to what 

Prof. Buttiglione and Rev. Prof. Lichner spoke about – the fact that the 

Pope initiated processes which have been evolving until today to an 

astonishing extent. It is about these “two lungs”.

In the new encyclical “Fratelli Tutti”, Pope Francis also writes about 

the need for “two lungs” on the world’s stage. There is the Western lung 

and the Eastern lung, but this Eastern lung is not Eastern Christianity at 

all, but Islam. I ask myself: Is Europe capable of showing how its expe-

rience today becomes a task for the whole world or an opportunity for 

the whole world? The question is: Is the world able to breathe with “two 

lungs”? and not only: Is the Church able to breathe with “two lungs”? 

The process which John Paul II started or which, as Rev. Prof. Lichner 

said, began much earlier, is today being taken to a completely different 

level by Pope Francis.
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Wracając do pytania, dlaczego zareagowałem od razu na to słowo 

„myśmy”. Bo akurat w tym wypadku nieważne jest, czy ktoś jest w hie-

rarchii, czy jest poza hierarchią. Mam taką tezę, że „myśmy” dotyczy po 

prostu nas, ludzi w naszym wieku – tu spoglądam na swoich mniej wię-

cej równolatków. O Europie Jan Paweł II najwięcej chyba mówił w latach 

1989-92. To z tego okresu pochodzą, jeśli przeglądać jego bibliografię, 

najliczniejsze wystąpienia papieża na temat Europy. Chyba w ogóle 1991 

rok był kluczowy. Wtedy miał miejsce synod o Europie.

To, co mnie intryguje, to fakt, że on mówił o narodzinach nowej 

Europy. Nie mówił o procesie uzupełniania Europy o kraje wschodnie 

czy o rozbudowie Europy. Mówił o odbudowie Europy, a potem mówił 

o narodzinach nowej Europy.

Dwa ważne pytania bym teraz sformułował. Na jedno musimy 

odpowiedzieć tu, w Polsce. Na drugie muszą odpowiadać wszyscy, 

nasze siostry i nasi bracia z drugiej strony. Ja się muszę zapytać: 

O ile jestem szczęśliwszym chrześcija-

ninem, Europejczykiem, Polakiem, kiedy 

wreszcie mogę spokojnie porozmawiać 

z Niemcem, z Włochem, z Francuzem? Na 

ile mnie to zmienia? Na ile czyni mnie to 

innym człowiekiem i chrześcijaninem? 

Pewnie też chciałbym wiedzieć, na ile 

Francuza, Włocha i Niemca czyni szczę-

śliwszym i bogatszym człowiekiem to, że 

może rozmawiać ze mną. Tak naprawdę 

to wtedy rodzi się nowa Europa. To nie 

chodzi o to, że kraje zza wschodniej czę-

ści muru berlińskiego dostały wreszcie 

szansę na rozwój ekonomiczny, polityczny czy społeczny. Z upadkiem 

muru cała Europa dostała szansę rozwoju. Pytanie, czy jesteśmy tego 

świadomi i czy mamy ochotę budować ją wspólnie? Tak rozumiem te 

wystąpienia papieża z 1991 roku.

W sierpniu 1991 roku podczas Światowych Dni Młodzieży papież 

rozmawiał z młodymi o potrzebie budowy nowej Europy. On wtedy za-

dał mniej więcej takie pytanie: Czy my chcemy takiego projektu no-

wej Europy, który zakłada Europę wspólną? Dlaczego zapamiętałem 

to pytanie? Dlatego, że byłem wtedy w Częstochowie jako ksiądz – już 

miałem trzyletni staż kapłański – byłem tam z ludźmi, których byłem 

duszpasterzem. Myśmy byli wtedy w tej szczęśliwej sytuacji, że najczę-

ściej bywaliśmy tłumaczami „ze Wschodu na Zachód”. Z reguły każdy 

młody człowiek z Polski mówił po rosyjsku, bo musiał się uczyć w szkole 

i mówił już trochę po angielsku, bo uczył się w liceum albo poza szkołą. 

Myśmy byli wtedy rodzajem takiego mostu wzajemnego porozumienia. 

Pamiętam wiele takich spotkań w czasie tych Światowych Dni Młodzie-

ży, kiedy byłem tłumaczem na dwie strony. To znaczy wszystkim mło-

dym ludziom ze Wschodu tłumaczyłem z angielskiego, a tym z Zachodu 

tłumaczyłem z rosyjskiego. To pokazywało jakąś rolę, którą możemy 

spełniać jako Polacy. Nie dlatego, że jesteśmy tak bardzo zdolni i wy-

bitni, tylko że akurat tak się zdarzyło przez te ostatnie dziesięciolecia, 

że mogliśmy to robić.

Rozmowa z młodymi ludźmi dla mnie jest kluczowa. Więc jak 

ksiądz redaktor pyta „myśmy”, to ja mówię jednak: wcale nie pokole-

Coming back to my immediate reaction to the word “we”. It does not 

matter here if someone is in the hierarchy or outside the hierarchy. My 

thesis would be that “we” refers simply to us, people of our age – here 

I am looking at my peers, more or less. John Paul II probably spoke the 

most about Europe in 1989-92. If you look at his bibliography, it is from 

this period that the greatest number of the Pope’s speeches on the 

subject of Europe come from. 1991 was a crucial year in general. That 

was when the synod on Europe took place.

What intrigues me is that he was talking about the birth of a new 

Europe. He did not talk about the process of supplementing Europe with 

Eastern countries or about the expansion of Europe. He talked about 

rebuilding Europe, and then he talked about the birth of a new Europe.

I would now formulate two important questions. One of them has 

to be answered here in Poland. The other, however, must be answered 

by everyone, our sisters and our brothers on the other side as well. 

I have to ask myself: How much happier 

a Christian, a European, or a Pole am I, 

when I can finally talk peacefully to a Ger-

man, an Italian, or a French? How much 

does that change me? To what extent 

does this make me a different person and 

a different Christian? Probably I would 

also like to know how much happier and 

richer a French, an Italian and a German 

becomes now that they can talk to me. In 

fact, this is when a new Europe is born. 

It is not about the countries behind the 

Eastern part of the Berlin Wall finally get-

ting a chance for economic, political or social development. With the fall 

of the Wall, all of Europe was given a chance to develop. The question 

is, if we are aware of that and if we feel like building it together? This is 

how I understand the Pope’s many addresses from 1991.

In August 1991, during the World Youth Days, the Pope spoke to 

the young people about the need to build a new Europe. He then asked 

more or less the following question: Do we want the project of a new 

Europe to entail a common Europe? Why do I remember this question? 

Because I was a priest in Częstochowa back then – I had already been 

three years in the priesthood – I was there with the people from my 

parish. We were then in a fortunate situation and most often served as 

translators “from the East to the West”. As a rule, every young person 

from Poland spoke Russian, because everyone had to study this lan-

guage at school, and we spoke a little English, because we studied in 

high school or outside school. We were then a kind of a bridge towards 

mutual understanding. I remember many such meetings during these 

World Youth Days when I translated for both sides. That is, I translated 

from English for all young people from the East, and I translated from 

Russian for those who came from the West. A certain role that we can 

all play as Poles became apparent then. Not because we are so gifted 

and brilliant, but because such have been the circumstances over the 

past decades that we could perform such roles.

For me, talking to young people is crucial. So when Rev. Kazimierz 

Sowa mentions “we”, I am not thinking of any preceding generation, 
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nie wyżej, tylko nasze. To znaczy to pokolenie młodych wtedy ludzi, 

z którymi papież rozmawiał, bo jeśli mówimy „nowa Europa”, to kto 

ją ma zrobić?

Mam w sobie jeszcze bardzo świeże wspomnienia tego, co się działo 

w Krakowie w 2016 roku na podobnym spotkaniu. W jaki sposób ludzie 

z całego świata tu przebywający byli przyjmowani i w jaki sposób ra-

zem wychodzili też na zewnątrz do tych, którzy chcieli się nawzajem 

wspierać. Sam miałem wówczas przyjemność prowadzenia międzyna-

rodowego centrum ewangelizacji, gdzie mieliśmy ludzi z pięćdziesięciu 

krajów i wychodziliśmy razem ewangelizować „stary” Kraków. To jest 

nowy Kościół, który jest wspólnotą rzeczywistą.

Z tych doświadczeń zrodziły się spotkania młodych na Lednicy. 

Chciałbym jedno z nich wspomnieć. W 2004 roku było tam w czerwcu 

180 tysięcy młodych. Na ich oczach kard. Huzar i kard. Glemp wykonali 

wielki gest pojednania między Polakami a Ukraińcami. Rok później do-

piero odbyło się podobne pojednanie skierowane do wszystkich poko-

leń w Warszawie na placu Zwycięstwa.

Kolejne takie seryjne wydarzenie to są spotkania młodych z Europy, 

organizowane przez wspólnotę z Taizé. Mieliśmy w Polsce takich zjaz-

dów, jeśli się nie mylę, pięć – trzy we Wrocławiu, jeden w Warszawie i je-

den w Poznaniu. Wierzę w to, że doświadczenie Kościoła, jakie otrzymują 

młodzi ludzie dzisiaj, pochodzi w całości z inspiracji Jana Pawła II. Bez 

niego nie byłoby Lednicy, bez niego, jako wielkiego patrona, nie byłoby 

też tak naprawdę, spotkań w Taizé. Nie wierzę, że te doświadczenia nie 

będą dalej owocować.

Mam wreszcie takie głębokie przekonanie, że na to pytanie, które 

ksiądz redaktor raczył był zadać, lepiej odpowiemy za lat dwadzieścia 

i wtedy to będzie rachunek sumienia mój i twój, Kazimierzu. Wtedy bę-

dzie to potężny rachunek sumienia.

ks. Kazimierz Sowa

Do tego doświadczenia dodałbym jeszcze jedno, mianowicie – spotka-

nie siedmiu prezydentów Europy Środkowej w Gnieźnie w 1997 roku. 

I tutaj powołam się na rozmowę z ówczesnym nuncjuszem apostol-

skim arcybiskupem Kowalczykiem, że wtedy też pojawił się pomysł 

zaproszenia Łukaszenki na to spotkanie do Gniezna. Ostatecznie, ze 

względów politycznych do tego nie doszło, ale jednak to było też dosyć 

symptomatyczne. Siedmiu prezydentów Europy Środkowej pojawia się 

właśnie w tym jednym miejscu.

Hans-Gert Pöttering mówił o wymiarze relacji polsko-niemieckich 

wczoraj, a słowo „pojednanie” jest tutaj kluczowe, bo bez niego nie 

byłoby tych relacji, jakie są dzisiaj między nami. Widać to także w ba-

daniach opinii publicznej. Niemcy są uznawani przez nas nie tylko za 

sąsiada, ale za dobrego sąsiada. Co to znaczy? To znaczy, że Polacy 

traktują Niemców jako kogoś bliskiego sobie. Bez tych gestów pojed-

nania nie byłoby możliwości zbudowania takich relacji.

Tak jak podczas poprzedniego panelu, mamy również spore zainte-

resowanie naszą dyskusją w internecie. Przeczytam na razie dwa pyta-

nia, które pojawiły się w sieci. Obydwa są kierowane do prof. Buttiglio-

nego. Pierwsze zadała pani Dominika Żukowska-Giernicka i brzmi ono 

tak: Skąd mądrość Jana Pawła II? Czy kluczowa była tu jego postawa 

dialogu i otwartości przy wyrażaniu własnej tożsamości i jasnej hierar-

but of our generation. I mean, the generation of the then young people 

with whom the Pope spoke, because if we say “new Europe”, who is 

supposed to make it happen?

I still have very fresh memories of what happened in Krakow in 

2016 at a similar meeting. The way people from all over the world were 

welcomed here and the way they went out together with those wanting 

to support one another. At that time I had the pleasure of running an 

international evangelism centre, where we had people from fifty coun-

tries and we went out together to evangelise ‚old’ Krakow. This is the 

new Church that is a real community.

These experiences resulted in young people meeting in Lednica. 

I would like to mention one of those meetings. In June 2004, there were 

180,000 young people in Lednica. Before their eyes, Card. Hussar and 

Card. Glemp exchanged a great gesture of reconciliation between Poles 

and Ukrainians. Only a year later, a similar reconciliation, addressed 

at all generations, took place in Warsaw at Plac Zwycięstwa [Victory 

Square].

Another such a series of events are meetings of young people from 

Europe, organized by the Taizé community. If I’m not mistaken, we have 

had five such conventions in Poland – three in Wrocław, one in Warsaw 

and one in Poznań. I believe that the way young people experience the 

Church today comes entirely from the inspiration of John Paul II. Without 

him, there would be no Lednica, without him, as a great patron, there 

would be no meetings at Taizé. I don’t believe these experiences will 

ever cease to bear fruit.

Finally, I am deeply convinced that it will be better to answer the 

question, kindly asked by Rev. Kazimierz Sowa, in twenty years, and 

then it will be an examination of conscience for me and for you dear 

Kazimierz. It will be a powerful examination of conscience then.

Rev. Kazimierz Sowa

I would add one more experience, namely the 1997 meeting of the seven 

presidents of Central Europe in Gniezno. Here I would like to invoke 

a conversation with the then apostolic nuncio, Archbishop Kowalczyk, 

according to whom it was then that the idea of   inviting Lukashenka to 

this meeting in Gniezno emerged. Ultimately, for political reasons, this 

did not happen, however, it was also quite symptomatic. The seven 

presidents of Central Europe came together in one place.

Hans-Gert Pöttering spoke about the Polish-German relations of 

yesterday, and the word “reconciliation” is crucial here, because with-

out it there would have been no such relations between us as we experi-

ence today. It is evident in public opinion polls. We see Germany not only 

as a neighbour, but as a good neighbour. What does it mean? It means 

that Poles treat Germans as someone close. Without the gestures of 

reconciliation, it would not be possible to build similar relationships.

As in the previous panel, there is also a lot of interest in our dis-

cussion on the Internet. For now, I will read two questions which have 

appeared on the web. Both are addressed to Prof. Buttiglione. The first 

one is asked by Ms. Dominika Żukowska-Giernicka, and it reads as fol-

lows: Where does the wisdom of John Paul II come from? Was it all about 

his readiness to dialogue, his openness in expressing his own identity 

and his clear hierarchy of values, or maybe it was about something 
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chii wartości, a może jednak coś innego? Drugie pytanie: Czy teologia 

wyzwolenia to pojęcie wyłącznie historyczne? Czy dostrzega Profesor 

taki sposób łączenia religii i polityki także dziś, ale nie tylko po lewej 

stronie sceny publicznej? Jest jeszcze kolejne pytanie, tym razem już do 

wszystkich panelistów – teraz właśnie zostało przesłane – od księdza 

Stanisława Stęchłego: Jakie przesłanie wystosowałby dzisiaj, w obliczu 

pandemii, św. Jan Paweł II do duchowieństwa? Czy, zamiast budowania 

mało gustownych pomników, nie zaleciłby czynów miłosierdzia?

prof. Rocco Buttiglione

Żeby zrozumieć Jana Pawła II, musimy rozpocząć od trzech kwestii. 

Pierwsza kwestia to Trójca Święta. Trójca Święta to też coś, co od-

zwierciedla komunijną naturę człowieka. Kwestia druga: rozpoczyna-

nie i inicjowanie pewnych procesów. Ksiądz arcybiskup o tym zresztą 

wspomniał. Jakie jest dzisiaj niebezpieczeństwo? Takie, że chrześcijanie 

mało starają się inicjować, uruchamiać pewne procesy, a myślę, że 

na tym polega myślenie „Ja Cię kocham i chcę z Tobą dzielić mój los”. 

Punkt trzeci, o którym chciałbym powiedzieć w kontekście tych pytań, 

jest związany nie tylko z Janem Pawłem II, bo również Franciszek tę 

myśl dalej mocno rozwija. Otóż Wojtyła był przekonany, że potrzebuje-

my polityki. Kościół musi „robić politykę”, tyle że własną, inną, inaczej 

rozumianą, niż pojmuje ją świat.

Przedmiotem mojej troski jest to, że ja widzę zbyt wielu ludzi 

w Polsce i w innych państwach Europy, którzy zamiast inicjować pew-

ne procesy, boją się drugiego człowieka, boją się bliźniego. Nie chcą 

rozpoczynać dialogu. Wolą się raczej odgraniczyć, odciąć od innych 

i zachować sobie komfort funkcjonowania we własnej przestrzeni. Chce-

my chronić tego, co nasze, co własne. Chciejmy jednak zrozumieć, że 

możemy naszej tożsamości bronić tylko w sensie relacji do innych. Jeśli 

się odizolujemy, zamkniemy, to właśnie tę własną tożsamość stracimy. 

Nie tylko zaszkodzimy innym, ale zaszkodzimy sami sobie.

Jaka jest, jak powinna być polityka Kościoła? Polityka Kościoła, 

jest taka, żeby ludzi ze sobą scalać, spajać, tworzyć wspólnoty. Jeżeli 

tak będziemy myśleć, nie będziemy bać się innych. Proszę sobie przy-

pomnieć słowa papieża „nie lękajcie się”. Nasza wiara, nasze otwarcie 

się na bliźnich nie wynika z naszej siły, a z zakorzenienia w Jezusie. On 

jest tym, który tworzy tę wspólnotę i jest w niej obecny. A jeśli Europa 

będzie mniej chrześcijańska, niż była? No trudno. Może jutro będzie 

inaczej? Może jutro Europa odzyska to swoje chrześcijańskie oblicze, 

jeśli pójdziemy za myślami, za przykładem Jezusa.

ks. Kazimierz Sowa

Przenieśmy się jeszcze na Słowację do ks. Miloša Lichnera. Księże Profe-

sorze, chciałbym poprosić jeszcze, tak parafrazując jedno z tych pytań, 

o refleksję nad tym, jakie dzisiaj przesłanie, jaki drogowskaz zostawiłby 

Jan Paweł II współczesnemu Kościołowi? Może jest coś, co możemy 

odczytać na nowo, coś, co możemy odczytać inaczej, niż robiliśmy to 

za czasów jego pontyfikatu?

ks. prof. Miloš Lichner SJ

Najważniejsze jest odczytanie Jana Pawła II przez pryzmat nauczania. 

Tym, co widzę na Słowacji, jak i w innych krajach, jest problem z Ma-

else? Second question: Is liberation theology a purely historical term? 

Professor, can you see a similar way of combining religion and politics 

also today, but not only on the left side of the public stage? There is an-

other question, this time to all panellists – it has just arrived – from Rev. 

Stanisław Stęchły: What message would John Paul II give to the clergy 

today, in the face of the pandemic? Wouldn’t he recommend deeds of 

charity instead of erecting not very tasteful monuments?

Prof. Rocco Buttiglione

In order to understand John Paul II, we need to start with three issues. 

The first issue is the Holy Trinity. The Holy Trinity is also something that 

reflects the communal nature of a human being. The second issue: 

starting and initiating certain processes. The Archbishop Ryś has al-

ready mentioned it. What is the danger today? It is that Christians do 

not try to initiate, make certain processes work which would constitute, 

I think, an attitude which could be boiled down to “I love you and I want 

to share my fate with you”. The third issue, which I would like to men-

tion in response to these questions, concerns not only John Paul II, but 

Francis as well, who continues to develop this idea intensively. Well, 

Wojtyła was convinced that we needed politics. The Church must “do 

politics”, but its own version of politics, politics understood differently 

than what the world makes of it.

The centre of my concern is that I see too many people in Poland 

and other European countries who, instead of initiating certain pro-

cesses, are afraid of other people, they are afraid of their neighbour. 

They don’t want to start a dialogue. Rather, they prefer to separate 

themselves, cut themselves off from others and maintain the comfort 

of functioning within their own space. We want to protect what is ours, 

our own. However, let us understand that we can only defend our iden-

tity in a relation to others. If we isolate ourselves, close ourselves, it is 

this identity that we will lose. We will not only harm others, but we will 

harm ourselves.

What is, and what should the policy of the Church be? The Church’s 

policy is to unite people, bond people, and create communities. If we 

think this way, we will not be afraid of others. Please remember the 

Pope’s words “do not be afraid.” Our faith, our openness to our neigh-

bours does not result from our strength but from being rooted in Jesus. 

He is the one who creates this community and is present in it. What if 

Europe becomes less Christian than it used to be? It’s fine then. Maybe 

tomorrow will be different? Maybe tomorrow Europe will retrieve its 

Christian face if we continue to follow Jesus’ example.

Rev. Kazimierz Sowa

Let’s move to Slovakia to Rev. Miloš Lichner. Professor, I would like to 

ask you, paraphrasing one of the questions, to reflect on the message, 

the guideline that John Paul II would leave to the contemporary Church 

today? Maybe there is something we can read anew, something we can 

read differently than we used to during his pontificate?

Rev. Prof. Miloš Lichner SJ

The most important thing is to read John Paul II in the light of teaching. 

What I see in Slovakia and in other countries is that there is a problem 
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gisterium. Popatrzmy na przykład na nauczanie papieża Franciszka. 

Na dobrą sprawę to, co mówi papież Franciszek, to jest to samo, co 

mówili Benedykt XVI i Jan Paweł II. Jest tutaj zachowana ciągłość, jeśli 

chodzi o nauczanie Kościoła. Możemy się nauczyć wierności papieżowi 

i mówię to nie dlatego, że jestem jezuitą. Dla mnie ważna jest wierność 

papieżowi, bo jestem też teologiem.

ks. Kazimierz Sowa

Popatrzymy na badania religijności, które były przeprowadzone przez 

amerykański Pew Research Center w ubiegłym roku. Pokazują, że Polska 

jest jednym z dwóch najszybciej laicyzujących się krajów na świecie. 

Badania dotyczyły 36 krajów Europy, Stanów Zjednoczonych, a czę-

ściowo także niektórych krajów spoza Europy. W kategorii odpowiedzi 

na wymagania moralne wśród respondentów w Polsce było najwięcej 

negacji. Druga przyczyna laicyzacji to po prostu przyczyna generacyj-

na. Młodzież polska najczęściej rezygnuje z praktykowania niedzielnej 

Eucharystii. Szacuje się, że do kościołów wróciło mniej więcej 40–50 

procent ludzi, którzy chodzili na Mszę św. wcześniej, ale jeśli mówimy 

o młodzieży, o młodym pokoleniu trzydziestolatków, to prawie ich nie 

ma. Czy czasem nie jest tak, że inicjatywy religijne i modlitewne skupiły 

się w niewielkich grupach, w wąskich środowiskach, a entuzjastyczne 

przesłanie Jana Pawła II przeleciało gdzieś ponad naszymi głowami? 

Księże Biskupie nie mówię tu o inicjatywach, które gromadzą tysiące 

albo setki młodych ludzi na spotkaniach z abp. Rysiem, bo jak jest Ryś, 

to wiadomo, że tłumy przychodzą.

Abp Grzegorz Ryś

Więc ja myślę, że pandemia pokazała potrzebę pracy indywidualnej. 

Co więcej ona nawet, tę możliwość pracy indywidualnej pokazała jako 

niemal jedyną. Wtedy, kiedy w polskich kościołach na liturgii mogło 

być obecnych pięć osób, wybór był taki, że albo nie robimy nic, albo na 

przykład bierzmujemy po jednej osobie.

ks. Kazimierz Sowa

Co robił Ksiądz Arcybiskup?

abp Grzegorz Ryś

Ja robiłem to drugie, ale nie dlatego o tym mówię, że ja taką opcję wy-

brałem, tylko dlatego, iż jest to potwierdzenie drogi Jana Pawła II powtó-

rzonej potem przez Benedykta XVI i przez Franciszka, że w ewangelizacji 

podmiotem jest zawsze osoba. Ewangelizacja jest spotkaniem osoby 

z osobą. Tam, gdzie nie ma doświadczenia wiary właśnie osobowej, tam 

w miejsce wiary pojawia się ideologia. Jest to myślenie soborowe takich 

ludzi jak Henri de Lubac i inni. A jeśli to nie ideologia, też ostatnio się nad 

tym zastanawialiśmy w naszym łódzkim Kościele, to gdzie są te źródła 

braku powrotu ludzi do Kościoła, bo być może patrzyliśmy na tych, którzy 

praktykują, i myśleliśmy, że to jest wiara, a to mógł być jedynie nawyk 

kulturowy. Nawyk kulturowy nie jest tożsamy z tradycją, z wiarą, która 

z tradycji wypływa. Wiara z tradycji to jest poważna wiara, którą prze-

jąłem po ojcu, po mamie, po dziadkach i przyjmuję jako swoją własną. 

A nawyk kulturowy polega na tym, że no jestem w Kościele, bo nie mam 

innych form wyrazu dla tego, co dla mnie gdzieś jest ważne. I to jest kul-

with magisterium. Let us consider, for example, the teaching of Pope 

Francis. In fact, what Pope Francis says is the same as what Bene-

dict XVI and John Paul II said. There is continuity in the teaching of 

the Church. We can learn to be faithful to the Pope, and I say this not 

because I am a Jesuit. Fidelity to the Pope is important to me because 

I am also a theologian.

Rev. Kazimierz Sowa

Let us look at the research on religiosity that was conducted by the 

American Pew Research Center last year. The research has shown that 

Poland is one of the two fastest secularising countries in the world. The 

research covered 36 European countries, the United States and some 

countries outside Europe. In the category of responses to moral require-

ments, the highest number of negations was among the respondents in 

Poland. The second cause of secularisation is simply the generational 

cause. Polish youth mostly give up practicing the Sunday Eucharist. It 

is estimated that approximately 40-50 percent of the people who used 

to attend services previously, still go to churches. And if we are talking 

of young people, about the young generation of 30-year-olds, hardly 

anyone is still there. Isn’t it so because religious and prayer initiatives 

have focused in small groups, in narrow environments, and the enthu-

siastic message of John Paul II has flown over our heads somewhere? 

I am not talking about the initiatives which bring together thousands or 

hundreds of young people to meetings with Archbishop Ryś, because 

when Ryś is there, crowds gather obviously.

Archbishop Grzegorz Ryś

Well, I think the pandemic has revealed the need for working individually. 

What is more, it has revealed the possibility of working individually to be 

almost the only possibility. When only five people could attend a service 

in a Polish church, our choice was either to do nothing or, for example, 

to confirm one person at a time.

Rev. Kazimierz Sowa

And what did you do, Archbishop?

Archbishop Grzegorz Ryś

I did the latter, but I do not say this because I chose that option, but 

rather because it reaffirms the path of John Paul II, later followed by 

Benedict XVI and by Francis, and that is a person is always at the centre 

of evangelism. Evangelism is a person-to-person encounter. Where 

there is no experience of personal faith, ideology appears instead of 

faith. This is the conciliar thinking of people like Henri de Lubac and 

others. And if not ideology – we have recently wondered about this in 

our church in Lódź – then where are the sources of people’s failure to 

return to the Church? Perhaps we were looking at those who practiced 

and we thought that it was faith, and it could have merely been a cultur-

al habit. A cultural habit is not the same as tradition, or faith stemming 

from tradition. Traditional faith is a serious faith which I took over from 

my father, mother, grandparents and I accepted it as my own. On the 

other hand, a cultural habit occurs when I am in the Church because 

I have no other forms of expression for what is somehow important to 
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tura – no bywam, inni bywają. Teraz jeśli się pojawi taki okres czasowy, 

jak choćby te kilka miesięcy pandemii, to nawyk kulturowy okazuje się za 

słabym argumentem, żeby do Kościoła wrócić, prawda? Więc to wszyst-

ko nam pokazuje, jak bardzo ważna jest ewangelizacja skoncentrowana 

na osobie i jeśli będziemy czytać Jana Pawła II, to będziemy szczęśliwym 

Kościołem, który nie będzie zamierał, tylko będzie się rozwijał i będzie 

rósł. Będzie ciągle rósł, jeśli tylko wrócimy do tego wymiaru osobistego. 

Problemem młodego pokolenia jest chyba to, co oczywiście jest naszą 

winą, winą pokolenia, które ich formuje i prowadzi, winą moją i twoją, 

nie tych młodych ludzi, że trudno im doświadczyć osobistego spotkania 

z Chrystusem. I dokąd się to nie stanie, dotąd nasz Kościół będzie się 

cofał w tych wszystkich liczbach. Natomiast jeśli ci młodzi ludzie będą 

mieli osobiste doświadczenie spotkania z Chrystusem, wtedy się znaj-

dzie w kolejności też motyw dla zmiany myślenia o sprawach moralnych 

i etycznych. Wtedy też te osoby będą się łączyć we wspólnoty. Co do 

tego ja nie mam żadnych wątpliwości. Jan Paweł II może nam w tym 

pomóc, choć ja bym pewnie był za tym, o czym już tutaj wielokrotnie 

mówiono, żeby go czytać dzisiaj tak, jak go czyta Kościół, to znaczy czy-

tając także Benedykta XVI, a teraz Franciszka, żeby nie doprowadzić do 

tego, że historia Kościoła – przynajmniej w Polsce – kończy się na roku 

2005. Historia Kościoła wcale się nie skończyła, tylko starajmy się czytać 

Jana Pawła II razem z Franciszkiem, podejmując zupełne nowe wyzwania, 

przed jakimi stajemy, róbmy to wspólnie z tym nowym pokoleniem, które 

też stoi przed tymi samymi wyzwaniami. Ja bym się najbardziej bał tego, 

gdybyśmy sięgali tylko po Jana Pawła II. Na koniec powiem, że mam taką 

refleksję, iż największym problemem jest to, że tak naprawdę ich nie 

czytamy w naszym pokoleniu, ani Jana Pawła II, ani Benedykta XVI, ani 

Franciszka. Czytamy tylko tweety na ich temat, prawda? Czyli wszystko, 

co czytamy, to jest kilka artykułów na temat Franciszka, na temat Jana 

Pawła II czy na temat Benedykta XVI. I oni sami przestają być tymi, którzy 

nas prowadzą. No i wtedy mamy rzeczywisty kłopot.

ks. Kazimierz Sowa

Na koniec naszej debaty, chcę skierować jeszcze jedno pytanie do 

dr. Pötteringa, a kolejne do prof. Buttiglionego. Co to znaczy dzisiaj być 

chrześcijańskim demokratą w Europie?

dr Hans-Gert Pöttering

Nie ma chrześcijańskiego polityka, który mówiłby, że taka a taka jest 

prawda w polityce i to jest jedynie słuszne, dlatego jestem przeko-

nany, że nie ma czegoś takiego, jak polityka chrześcijańska. Istnieje 

jednak polityka, która wynika z odpowiedzialności chrześcijańskiej, 

a to oznacza dla mnie, że godność każdego człowieka jest przez nas 

akcentowana. Widzę niestety duży deficyt takiej polityki.

Jeżeli Państwo pozwolą, chciałbym sięgnąć do słów ks. Jerzego 

Popiełuszki. W jednym ze swoich kazań ukazał on, jaki panował duch 

na początku lat osiemdziesiątych. Zgadzam się z arcybiskupem Grzego-

rzem, że Kościół katolicki nie może być redukowany do jednego papieża. 

Byłoby to podstawowym błędem. Kościół ma za sobą także trudniejsze 

karty historii.

Papież Jan Paweł II pokazał, jak będąc przewodnikiem duchowym 

można zmieniać świat. Cezar Zacconi, zresztą Rocco Buttiglione do-

me. And this is culture, which I frequent and others frequent too. Now, 

if there comes a time, such as these past few months of the pandemic, 

the cultural habit turns out to be too weak of an argument to return 

to church, right? All of this shows us how important person-centred 

evangelism is, and if we read the Gospel of John, we will be a happy 

Church that will not diminish, but will prosper and grow. It will continue 

to grow as soon as we return to this personal dimension. The challenge 

for the young generation is probably – and this is obviously our fault, 

the fault of the generation who forms and guides them, my fault and 

yours, not those young people – that it is difficult for them to expe-

rience a personal encounter with Christ. And until that happens, our 

Church will be falling back in all these numbers. On the other hand, if 

these young people experience a personal encounter with Christ, then 

a motive for a change in thinking about moral and ethical matters will 

follow. And these people will then come together to form communities. 

I have no doubt about that. John Paul II can help us, although I would 

be in favour, similarly to what has already been said many times here, 

of reading him today the same way as the Church reads him, that is, 

reading also Benedict XVI and now Francis, so as to avoid a situation 

where the history of the Church – at least in Poland – ends in 2005. 

The history of the Church has not ended at all, but let us try to read 

John Paul II together with Francis, and take up the completely new 

challenges ahead of us, let us do it together with the new generation 

of young people who also face the same challenges. I would be most 

greatly concerned if we only resorted to John Paul II, isn’t that right? 

I would like to finish by sharing a reflection that the biggest problem is 

that our generation does not really read them, neither John Paul II, nor 

Benedict XVI, nor Francis. We only read tweets about them, don’t we? 

Everything we read is a few articles about Francis, about John Paul II 

or about Benedict XVI. And they themselves cease to be the ones who 

lead us. And that is a real problem.

Rev. Kazimierz Sowa

At the end of our debate, I would like to pose one final question, first 

to Dr. Pöttering, and then to Prof. Buttiglione. What does it mean to be 

a Christian Democrat in Europe today?

Dr. Hans-Gert Pöttering

There is not a single Christian politician who would say that the truth 

is such and such in politics, and that this is only right, therefore I am 

convinced that there is no such thing as Christian politics. However, 

there is a policy that results from Christian responsibility, and for me it 

means that the dignity of every human being is emphasised. Unfortu-

nately, I can see a large deficit of such policies.

If you allow me, I would like to refer to the words of Rev. Jerzy Pop-

iełuszko. In one of his sermons, he captured the spirit of the early 1980s. 

I agree with Archbishop Grzegorz that the Catholic Church cannot be 

reduced to one Pope. This would be a fundamental mistake. The Church 

has put such difficult pages in her history behind her.

Pope John Paul II showed us how one can change the world by being 

a spiritual leader. Cezar Zacconi, whom Rocco Buttiglione knows very 

well, wrote a book about Popiełuszko. In the book he describes, among 
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skonale go zna, napisał książkę o Popiełuszce. Opisuje w niej m.in., 

jak ten heroiczny duchowny w jednym ze swoich kazań powiedział po 

pielgrzymce papieża w roku 1983, na rok przed swoją śmiercią, cytuję: 

„W czarnej nocy, która zawisła nad naszą ojczyzną widzieliśmy świa-

tełko łaski Bożej w osobie papieża Jana Pawła II. To on odwiedził naszą 

ojczyznę, jako posłaniec pokoju. Jest to światło, które unosiło się nad 

nadzieją, nad cierpieniem ludzi, nad trudnymi doświadczeniami ostat-

niego półtora roku, poniżenia godności człowieka, niepokoju rodziców 

o los swoich dzieci i nad wszystkim tym, co jest trudne. Chcemy poprzez 

naszą modlitwę i poprzez naszą wiarę oddać hołd największemu Pola-

kowi w tysiącletniej historii naszego państwa. Chcemy już dziś myśleć 

o tym, jak bogata spuścizna pozostanie i będzie stanowiła pożywkę 

naszych przemyśleń”.

Taki był stan duchowości wtedy w Polsce. Za to jestem wdzięczny, 

bo nie byłoby przemian w Europie bez takiego przewodnictwa ducho-

wego. To cud, który był udziałem mojego pokolenia. Do tych wartości 

powinniśmy dążyć, nie poddając się autorytarnym rządom czy dyktatu-

rom. Powinniśmy zawsze mieć siłę, by bronić naszych wartości. Do tego 

potrzebujemy ducha, a także siły politycznej.

prof. Rocco Buttiglione

Idea chrześcijańskiej demokracji to idea z czasów Leona XIII, który był 

przekonany, że demokracja bez wartości chrześcijańskich ulegnie de-

generacji, a zwłaszcza korupcji. Ta zaś podważa zaufanie ludzi do insty-

tucji i wtedy naród gotów jest przyjąć tyranię. Zadaniem chrześcijańskiej 

demokracji było zatem stworzenie demokracji opartej na wartościach, 

ale ciągle demokracji. Chodzi więc nie o narzucanie wartości przez jakąś 

absolutystyczną czy totalitarną władzę, lecz o wartości uosabiane przez 

żywy naród czy społeczeństwo. To, raz jeszcze powtórzę, inicjowanie 

procesów.

Teraz jesteśmy chyba w takiej samej sytuacji. Zachodnia demo-

kracja tkwi w kryzysie. Może nawet bardziej to widoczne w Stanach 

Zjednoczonych, ale również w Europie. Tak czy inaczej polityka stała 

się narzędziem do niszczenia wroga.

Chrześcijańscy demokraci mają być tymi, którzy wspólne dobro 

stawiają w centrum i ze swoimi adwersarzami mogą spierać się poprzez 

argumentację. Byłem przyjacielem Helmuta Kohla. Pamiętam spacery 

z nim w Bonn nad brzegiem Renu. Wspaniale ze mną rozmawiał ponadre-

gionalnym dialektem niemieckim, ale jak podszedł do niego jakiś prosty 

człowiek, rolnik, który zagadywał go czasem o coś, Kohl natychmiast 

przechodził na zupełnie niezrozumiały dla mnie dialekt regionalny. To 

był człowiek z ludu, ale nie populista, który powtarzałby to, co lud mówi 

i czego oczekuje. Szanował i rozumiał kulturę złożoności. Kohl wiedział, 

jak należy szukać odpowiedzi, nie był gotowy na potakiwanie swoimi 

adwersarzom, nie robił tego nawet wobec sprzymierzeńców.

Był człowiekiem z ludu, który stworzył jedność metodami demo-

kratycznymi. Potrzebujemy partii ludowych, masowych, partii nie tyl-

ko chadeckich, także socjalistycznych czy socjaldemokratycznych, 

potrzebujemy takich obywatelskich partii, powszechnych, które będą 

w stanie przyjmować na siebie pewne misje wychowawcze i eduka-

cyjne.

other things, what this heroic clergyman said in one of his sermons 

after the Pope’s pilgrimage in 1983, a year before his own death. I quote: 

“In the black night that hung over our homeland, we saw a tiny light of 

God’s grace in the person of Pope John Paul II. It was he who visited our 

homeland as a messenger of peace. It was the light that hovered over 

hope, the suffering of people, the difficult experiences of the last year 

and a half, the humiliation of human dignity, the anxiety of parents for 

the fate of their children, and over everything that is difficult. Through 

our prayer and through our faith, we want to pay tribute to the greatest 

Pole in the one-thousand-year old history of our country. We want to 

be already thinking today of the rich legacy that will remain and that 

will nourish our thoughts.”

Such was the state of spirituality in Poland then. I am grateful for 

this, because there would have been no change in Europe without such 

spiritual guidance. It was a miracle partaken by my generation. We 

should strive for similar values   without succumbing to authoritarian 

governments or dictatorships. We should always have the strength to 

defend our values. What we need for this is spirit as well as political 

strength.

Prof. Rocco Buttiglione

The idea of   Christian democracy comes from the time of Leo XIII, who 

was convinced that democracy without Christian values   would degen-

erate, and especially, fall victim to corruption. In turn, corruption would 

undermine people’s trust in institutions, and the nation would be ready 

to accept tyranny. The task of Christian democracy was therefore to 

create a democracy based on values, but still a democracy. So it is not 

about imposing values   by some absolute or totalitarian authority, but 

about values   personified by a living nation or society. This, once again, 

is process initiation.

We are probably in the same situation now. Western democracy is 

in crisis. Perhaps it is even more evident in the United States, but it is 

noticeable in Europe too. One way or another, politics has become a tool 

used to destroy one’s enemy.

Christian democrats are supposed to be those who place the com-

mon good at the centre and who argue with their adversaries through 

argumentation. I was a friend of Helmut Kohl. I remember our walks in 

Bonn on the banks of the Rhine. He spoke to me in a supra-regional 

German dialect, but when a simple man approached him, a farmer who 

sometimes asked him about something, Kohl would immediately switch 

to a regional dialect completely incomprehensible to me. He was a man 

of the people, but not a populist who would repeat what the people 

said and expected. He respected and understood the culture of com-

plexity. Kohl knew how to seek answers, he was not ready to agree 

with everything his adversaries said or did, he did not even agree with 

everything his allies said or did.

He was a man of the people who gave rise to unity by means of 

democratic methods. We need popular parties, mass parties, not only 

Christian democratic parties, but also socialist or social-democratic 

ones; we need civic parties, universal ones, which will be able to take 

on certain educational missions.
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Chrześcijańscy demokraci powinni posiąść zdolność do tego, żeby 

zachować legitymację do reprezentowania – politycznie – narodu i spo-

łeczeństwa.

ks. Kazimierz Sowa

Max Weber napisał, że tylko te społeczeństwa się rozwijają, które mają 

dzielnych, odważnych królów i tych, którzy królom mówią, co mają robić, 

czyli proroków. Jan Paweł II był takim prorokiem, który dla Europy, jak 

się okazuje, nie tylko dla naszych krajów, ale dla całego kontynentu 

i dla całego świata był takim proroczym głosem, wyznaczającym nowe 

kierunki myślenia i dzięki temu za pontyfikatu Jana Pawła II świat rze-

czywiście się zmienił, a Europa się pojednała i połączyła.

Dziękuję za udział w tej uroczystej sesji. Na koniec jeszcze słowo do 

nas skieruje rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 

ksiądz prof. Robert Tyrała.

Christian democrats should possess the ability to retain the legiti-

macy to represent – politically – a nation and society.

Rev. Kazimierz Sowa

Max Weber wrote that thriving societies are only those which have brave 

kings, as well as prophets who tell the kings what to do. John Paul II 

was such a prophet who – as it turns out, for Europe, not only for our 

respective countries, but for the entire continent and the whole world 

– was such a prophetic voice, setting new directions of thinking, and 

thanks to this, the world really changed during the pontificate of John 

Paul II, and Europe was reconciled and united.

Thank you for participating in this ceremonial session. Before we 

finish, let us hear one word from the Rector of the Pontifical University 

of John Paul II in Krakow, Rev. Prof. Robert Tyrała.
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Podsumowanie obrad
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rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II  

w Krakowie

Szanowni Państwo.

Jestem przekonany, że biskup Tadeusz Pieronek, który – ufamy – jest 

tutaj duchem obecny, ma nawet pozostawiony symbolicznie fotel, był-

by z nas dumny. Jego dzieło, kontynuowane przez wypróbowanych 

przyjaciół, trwa nadal i dzisiaj mamy już XX Międzynarodową Konfe-

rencję, podczas której stawiane były ważne pytania o Kościół i jego 

rolę w Europie. Te pytania z pewnością niepokoją, ale też i zmuszają do 

myślenia. Kościół bowiem ma swoją wyjątkową rolę w tym, by w warun-

kach, w jakich przychodzi mu żyć i działać – zawsze w imieniu Jezusa 

Chrystusa, swojego założyciela – szukać pojednania, łączyć, pomagać 

potrzebującym i dążyć do jedności ludzi z Bogiem i Boga z każdym bez 

wyjątku człowiekiem zamieszkującym ten nasz Stary Kontynent. Kościół 

nadal pozostaje znakiem dla ludzi tu żyjących i nadal jego głos – czasem 

nie mówiony, ale czyniony – jest niezwykle ważny. Może bardziej teraz 

niż kiedykolwiek wcześniej.

Jan Paweł II, który szczególnie w tej tegorocznej konferencji ma 

swoje miejsce – bez kompleksów i z odwagą, ale i wielkim szacunkiem 

do każdego Europejczyka pisał w adhortacji „Ecclesia in Europa” sie-

demnaście lat temu: „Trzeba, aby w Europie wzrosła znacznie świado-

mość jej duchowego dziedzictwa. Impulsem do tego może być jedynie 

słuchanie na nowo Chrystusowej Ewangelii (…) dlatego »Kościół czuje 

się zobowiązany, aby z nową energią głosić orędzie nadziei powie-

rzone mu przez Boga« (…) podejmując to wezwanie do nadziei, dziś 

jeszcze raz powtarzam ci, Europo, która jesteś na początku trzeciego 

tysiąclecia: »Bądź na powrót sobą! Bądź sama sobą! Odkryj na nowo 

swe źródła. Ożyw swoje korzenie«. W ciągu wieków otrzymałaś skarb 

wiary chrześcijańskiej. Fundamentem twego życia społecznego czyni 

on zasady Ewangelii i ślady tego widoczne są w sztuce, literaturze, 

myśli i kulturze twoich narodów. Jednak dziedzictwo to nie należy wy-

łącznie do przeszłości; jest ono programem na przyszłość, który należy 

przekazać nadchodzącym pokoleniom, gdyż jest źródłem życia ludzi 

i narodów, którzy wspólnie będą kształtowali kontynent europejski”. 

Bardzo wyraźnie brzmią te słowa. Na koniec zaś pisał: „Nie lękaj się. 

Ewangelia nie jest ci przeciwna, ale jest po Twojej stronie”.

Przyszło nam świętować ten jubileusz 20-lecia w czasach szczegól-

nych i trudnych. Bardzo żałujemy, że nie mogliśmy się z wieloma osoba-

mi – naszymi wiernymi wieloletnimi uczestnikami – spotkać w tym roku 

osobiście. Przystępując do organizowania XX konferencji, planowaliśmy 

wielką uroczystość. Pandemia koronawirusa kazała nam mocno zre-

dukować te plany, a po ostatnich statystykach Ministerstwa Zdrowia 

udział osobisty w wydarzeniu zmuszeni byliśmy jeszcze mocno ogra-

niczyć. Niemniej jednak ogromnie dziękuję wszystkim, dzięki którym 

ta jubileuszowa konferencja się odbyła – a więc głównym partnerom 

Summary of the Debate

Rev. dr. hab. Robert Tyrał, prof. UPJPII
Rector of the Pontifical University of John Paul II  

in Krakow

Ladies and Gentlemen,

I am convinced that Bishop Tadeusz Pieronek, who we believe is spirit-

ually present here and even has a chair symbolically prepared for him, 

would be proud of us. His work, carried on by his tried and tested friends, 

has continued, and today we are participating in the 20th conference. It 

is an international conference during which important questions have 

been asked about the Church and its role in Europe. These questions are 

certainly distressing, but they also make you think because the unique 

role of the Church is to recognise the circumstances in which she hap-

pens to live and operate; and in the name of her founder, Jesus Christ, 

she always seeks reconciliation, unites, helps those in need, and strives 

for people’s unity with God, as well as God’s unity with each and every 

human being on our continent. The Church still remains a meaningful 

symbol for people living here and her voice – sometimes not as words, 

but through deeds – continues to be extremely important. Perhaps more 

so now than ever before.

In his exhortation “Ecclesia in Europa” seventeen years ago, John 

Paul II, who especially at this year’s conference has his rightful place, 

courageously wrote, without any sense of insecurity, but with great 

respect for every European: “It is necessary for Europe to increase her 

awareness of her spiritual heritage. The impulse for this can only come 

from listening to Christ’s Gospel in a new way... therefore ‘the Church 

feels obliged to proclaim with renewed energy the message of hope 

entrusted to her by God.’ … taking up this call to hope, I tell this to you 

again today, Europe, which is at the beginning of the third millennium: 

‘Be yourself again! Be yourself! Rediscover your sources. Revive your 

roots.’ Over the centuries you have received the treasure of the Chris-

tian faith. It makes the principles of the Gospel the foundation of your 

social life, and traces of this are evident in the arts, literature, thought 

and culture of your peoples. However, this heritage is not only a thing 

of the past; it is a program for the future to be passed on to the coming 

generations, because it is the source of life for the people and peoples 

who will shape the European continent together.” These words sound 

very clear. Finally, he wrote: “Do not be afraid. The Gospel is not against 

you, it is on your side.”

We are celebrating this 20th jubilee conference in unique and dif-

ficult times. We regret very much that we have been unable to meet 

many people – our faithful long-time participants – in person this year. 

Initially, when we started organising the 20th Conference, we imagined 

a grand ceremony. However, the coronavirus pandemic forced us to 

significantly reduce our plans. And after the latest statistics from the 

Ministry of Health, we were forced to even further limit our personal 

participation in the event. Nevertheless, I would like to thank all those 
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naszego uniwersytetu: Fundacji Konrada Adenauera, Fundacji Rober-

ta Schumana w Luksemburgu, Grupie Europejskiej Partii Ludowej i jej 

Delegacji Polskiej w Parlamencie Europejskim, Komisji Konferencji Bi-

skupów Unii Europejskiej COMECE i Wydawnictwu „Wokół nas”. Dziękuję 

komitetowi organizacyjnemu z jego honorowym przewodniczącym kard. 

Stanisławem Dziwiszem na czele; panom Rafałowi Budnikowi, Falkowi 

Altenbergowi, Michałowi Górze oraz paniom Hannie Dmochowskiej i Mał-

gorzacie Chudzio za codzienną pracę wielu miesięcy włożoną w przygo-

towanie tego wydarzenia. Cieszę się, że podczas tej jubileuszowej edy-

cji konferencji Nagrodę im. bp. Tadeusza 

Pieronka „In veritate” otrzymał wielki 

przyjaciel papieża Jana Pawła II i Polaków 

profesor Rocco Buttiglione. Dziękuję bar-

dzo prezydentowi Miasta Krakowa panu 

profesorowi Jackowi Majchrowskiemu 

za patronat honorowy nad tegoroczną 

edycją konferencji i życzliwe goszczenie 

nas w Sukiennicach. Dziękuję panu mar-

szałkowi Witoldowi Kozłowskiemu za włą-

czenie się Województwa Małopolskiego 

w przygotowanie sesji papieskiej z okazji 

100-lecia urodzin naszego wielkiego Ro-

daka – Małopolanina – św. Jana Pawła II. Bez pomocy wszystkich Pań-

stwa ta jubileuszowa edycja naszej Międzynarodowej Konferencji nie 

byłaby możliwa. Dziękuję ks. Janowi Machniakowi – proboszczowi ko-

ścioła Świętych Piotra i Pawła, chórowi uniwersyteckiemu „Psalmodia” 

pod batutą maestro Włodzimierza Siedlika oraz alumnom krakowskiego 

seminarium za przepiękną liturgię u grobu biskupa Pieronka wczoraj. 

Bardzo dziękuję biskupowi Janowi Kopcowi – ordynariuszowi gliwickie-

mu za skierowane do nas słowa homilii. Dziękuję prelegentom obecnym 

na sali obrad oraz łączącym się z nami przez internet za rzeczową dys-

kusję, dziękuję Państwu, którzy towarzyszyli nam na łączach interne-

towych. Obrady były tak ożywione i ciekawe, że – jestem przekonany 

– będzie o czym długie miesiące myśleć. Wreszcie pragnę podziękować 

dyrekcji Małopolskiego Ogrodu Sztuki za udostępnienie nam pomiesz-

czeń na organizację konferencji. Dziękuję tłumaczom i technikom oraz 

wolontariuszom – studentom i doktorantom z naszej uczelni. Dziękuję 

wszystkim za wszystko!

Na koniec chciałbym zacytować znów św. Jana Pawła II, który przy 

kończących się wydarzeniach i spotkaniach zwykł mawiać: przyjdą zaś. 

Niech to się spełni podczas XXI konferencji, na którą już dzisiaj w imieniu 

Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i pozostałych współorganizato-

rów serdecznie zapraszam.

Dziękuję Państwu za uwagę, życzę wszystkim dużo zdrowia!

who made this jubilee conference possible – the main partners of our 

University: the Konrad Adenauer Foundation, the Robert Schuman Foun-

dation in Luxembourg, the Group of the European People’s Party and 

its Polish Delegation in the European Parliament, the Commission of 

the Bishops’ Conferences of the European Community COMECE and the 

publishing house “Wokół nas”. I thank the organizing committee head-

ed by its honorary chairman, Card. Stanisław Dziwisz, and Mr. Rafał 

Budnik, Mr. Falk Altenberg, Mr. Michał Góra, Ms. Hanna Dmochowska 

and Ms. Małgorzata Chudzio for the many months of daily work put 

into the preparation of this event. I am 

glad that during this jubilee edition of the 

conference, Bishop Tadeusz Pieronek’s 

“In Veritate” was received by a great 

friend of Pope John Paul II and the Poles, 

Professor Rocco Buttiglione. I would 

like to thank the President of the City of 

Krakow, Professor Jacek Majchrowski, for 

the honorary patronage over this year’s 

conference and for kindly welcoming us 

to the Krakow Cloth Hall. I would like to 

thank Marshal Witold Kozłowski for the in-

volvement of the Małopolska Voivodship 

in the preparation of the papal session on the occasion of the 100th 

anniversary of the birth of our great compatriot – a Lesser Pole – St. 

John Paul II. Without the help of all of you, this jubilee edition of our 

International Conference would not have been possible. I thank Rev. Jan 

Machniak – parish priest at Saints Peter and Paul Church, the Psalmodia 

university choir under the baton of Maestro Włodzimierz Siedlik, and the 

alumni of the Krakow Seminary for the beautiful liturgy at the tomb of 

Bishop Pieronek yesterday. I would like to thank Bishop Jan Kopiec, the 

Bishop of Gliwice, for addressing his homily to us. I would like to thank 

the speakers present in the meeting room and connecting with us via 

the Internet for the substantive discussion, and I thank you, ladies and 

gentlemen who accompanied us via the Internet. The proceedings have 

been so lively and interesting that I am sure there will be something to 

think about for many months to come. Finally, I would like to thank the 

management of the Małopolska Garden of Arts for providing us with the 

conference rooms. I would like to thank the translators, technicians, 

and volunteers – students and doctoral students from our University. 

Thanks to everyone for everything you have done!

Finally, I would like to quote St. John Paul II, who at the closing of 

events and meetings used to say: “They’ll be back.” May it come true 

during the 21st Conference, to which I invite you today on behalf of the 

Pontifical University of John Paul II in Krakow and other co-organizers.

Thank you for your attention, I wish you all good health!
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WPROWADZEN I E

dr Michał Góra

Szanowni Państwo, Drodzy Zebrani.

Ponieważ wszystkie oczekiwane osoby są już na miejscu, pozwólcie mi 

rozpocząć nasze krótkie spotkanie związane z przyznaniem tegorocznej 

edycji Nagrody im. bp. Tadeusza Pieronka „In veritate”.

Mimo trudnej sytuacji pandemicznej, mimo tego, że obowiązuje sze-

reg obostrzeń sanitarnych, udało nam się doprowadzić do dzisiejszego 

spotkania. Udało się spotkać z Państwem 

i – w tym niewielkim, ale bardzo zacnym 

gronie – świętować drugą edycję tej na-

grody.

Niech mi wolno będzie przywitać 

wszystkich Państwa. Witam wśród nas 

kardynała Stanisława Dziwisza, który jest 

przedstawicielem Kapituły przyznającej 

nagrodę, a powołanej przez Zarząd Fun-

dacji im. bp. Tadeusz Pieronka, na czele 

którego mam zaszczyt obecnie stać.

Serdecznie pragnę powitać również 

prezydenta Miasta Krakowa pana profesora Jacka Majchrowskiego, któ-

ry jest – właściwie powinienem to powiedzieć najpierw – gospodarzem 

tego pięknego miejsca, w którym się spotykamy.

Witam pozostałych przedstawicieli hierarchii kościelnej, witam 

polityków, witam deputowanych do Parlamentu Europejskiego, witam 

posłów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, witam wreszcie pozostałych 

członków zarządu Fundacji im. bp. Tadeusza Pieronka, która to fundacja 

ukonstytuowała się rok temu i – jak już wspomniałem – przyznaje tę 

nagrodę.

Teraz kilka słów o wymowie samej nagrody. Tylko ją przypominam, 

ponieważ w ubiegłym roku szczegółowo ją już omówiłem. Tegoroczna 

sytuacja nadaje nagrodzie „In veritate”, tej stojącej tutaj statuetce, 

nieco szersze znaczenie. W czasie, kiedy prawie wszyscy izolujemy się, 

z własnej bądź nie z własnej inicjatywy – przymuszeni bądź chętnie – 

zamykamy się na świat, ta nagroda, i ta statuetka, symbolizuje wyraźne 

otwarcie! Przedstawia karty, które się rozchylają, a po prawej stronie 

gwiazdy z flagi unijnej, które otwierają się na wschód. W symbolice „In 

veritate” mamy zatem to, co było istotne dla biskupa Tadeusza Pie-

ronka, jeżeli chodzi o jego działalność na niwie dialogu europejskiego 

– otwartość!

Ta statuetka komentuje i wyraża – dzisiaj jeszcze bardziej może-

my to dostrzec – jak bardzo potrzeba nam otwartości, jak bardzo tym 

„światłem w tunelu” jest ów wydźwięk symbolu otwarcia. To tyle, jeśli 

chodzi o opis.

Pozwolę sobie jeszcze pokrótce przestawić przebieg naszego dzi-

siejszego, krótkiego spotkania. Najpierw zaproszę pana prezydenta 

Majchrowskiego do tego, żeby powiedział kilka słów jako gospodarz 

uroczystości. Następnie pan poseł Jan Olbrycht odczyta laudację, przy-

gotowaną przez pana ambasadora Jana Tombińskiego, który niestety 

musiał poddać się rygorom kwarantanny, dlatego nie mógł tu dziś przy-

INTRODUCT ION

Dr. Michał Góra

Dear Attendees,

Since everyone we have been awaiting has already arrived, allow me to 

open our short meeting related to the presentation of this year’s edition 

of the Bishop Tadeusz Pieronek “In Veritate” award.

Despite the difficult pandemic situation, despite the fact that 

a number of sanitary restrictions are in place, we have managed to 

make today’s meeting happen. We have 

managed to gather – in this small, but 

very noble circle – and celebrate the 

second edition of the award.

Allow me to welcome all of you. 

I welcome among us Cardinal Stanisław 

Dziwisz, who represents the Chapter 

bestowing the award established by the 

Board of the Bishop Tadeusz Pieronek 

Foundation, which I currently have the 

honour of chairing.

I would also like to extend a warm 

welcome to the President of the City of Krakow, Professor Jacek Maj-

chrowski, who – actually, I should have mentioned it first off – is the 

host of this beautiful place where we have gathered.

I welcome other representatives of the church hierarchy, I welcome 

politicians, I welcome the Members of the European Parliament, I wel-

come the Members of the Sejm of the Republic of Poland, and finally, 

I welcome other members of the Board of the Bishop Tadeusz Pieronek 

Foundation, a foundation which was established a year ago and which 

– as I’ve mentioned earlier – bestows this award.

Now a few words about the significance of the award itself. I would 

just like to touch upon it, because I already discussed it in detail last 

year. This year’s circumstances give the “In Veritate” award, this stat-

uette here, a slightly broader meaning. At a time when almost all of 

us are isolating ourselves, on our own, or not on our own initiative 

– forcibly or willingly – despite closing ourselves off from the world, 

this award and this statuette clearly symbolizes an opening! As you 

can see: there are pages unfolding, and on the right side there are the 

stars of the EU flag opening to the East. Therefore, the symbolism of 

“In Veritate” encompasses what was important for Bishop Tadeusz 

Pieronek, as far as his activity in the field of European dialogue is con-

cerned – openness!

The statuette is a commentary and an expression – we can see 

that even more clearly today – of how much we need openness, of how 

much the resonance of this symbol of openness becomes our “light at 

the end of the tunnel”. So much for the description.

Let me briefly present the course of our meeting today. First, I would 

like to invite President Majchrowski to say a few words as the host of the 

ceremony. Then, Deputy Jan Olbrycht will read the laudation prepared 

by Ambassador Jan Tombiński, who unfortunately had to submit to 

the rigours of quarantine and, therefore, could not be here today. Then 
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być. Po czym poproszę Księdza Kardynała o odczytanie tytułu nagrody 

i wręczenie jej naszemu Laureatowi, którym w roku obecnym jest pan 

profesor Rocco Buttiglione i którego prosimy, by przez jej przyjęcie uho-

norował również wartość Pieronkowego „In veritate”. Na koniec Laureat, 

mam nadzieję, wygłosi kilka słów do nas zebranych.

Oddaję zatem głos Panu Prezydentowi.

WYSTĄP I EN I E

prof. Jacek Majchrowski

Eminencjo Księże Kardynale, Ekscelencjo Księże Arcybiskupie, Szanowni 

Państwo – wszyscy w swoich stopniach i urzędach. Serdecznie witam 

wszystkich uczestników XX konferencji z cyklu „Rola Kościoła katolic-

kiego w procesie integracji europejskiej”, koncentrującej się w tym roku 

na zagadnieniu chrześcijańskiej odpowiedzialności za Europę.

Cieszę się, że mimo pandemii udało nam się dzisiaj spotkać w Kra-

kowie, choć niestety w ograniczonym gronie. Kryzys epidemiologiczny, 

który sprawia, że i ta konferencja przeniosła się częściowo do prze-

strzeni wirtualnej, odcisnął swoje wyraźne piętno na naszym mieście. 

Zmusił nas do przemodelowania systemu świadczenia niektórych usług 

dla mieszkańców i przyjezdnych. Inny jest też sposób współpracy ze 

środowiskiem biznesowym, a zwłaszcza 

z najbardziej dotkniętymi kryzysem pandemii 

sektorami turystycznym, gastronomicznym 

czy sektorem spotkań i konferencji, których 

pozycja w naszym mieście jeszcze kilka temu 

była wyśmienita i nie wydawało się, że cokol-

wiek może to zmienić.

Oprócz problemów gospodarczych czy 

organizacyjnych, które stwarza pandemia, 

a z których konsekwencjami przyjdzie nam 

się jeszcze zmagać przez długie miesiące, 

obecne zagrożenie epidemiologiczne posta-

wiło przed nami również problemy dużo głęb-

szej, egzystencjalnej natury. Jednym z nich jest niewątpliwie kwestia 

odpowiedzialności. Teraz bowiem szczególnie dobitnie rozumiem, że na-

sze decyzje, począwszy od tych drobnych, codziennych, po te znaczą-

ce, instytucjonalne, wpływają na przyszły kształt i stan miast, państw 

czy kontynentów. To właśnie wymaga odpowiedzialności w kontekście 

bieżących wyzwań, które nie kończą się na pandemii – odpowiedzial-

ności przypisanej inspiracji chrześcijańskiej.

Okoliczności te obejmują tak ważne kwestie, jak zmiany klima-

tyczne czy bezpieczeństwo cyfrowe. Zgodnie z założeniami biskupa 

Tadeusza Pieronka, pomysłodawcy tego cyklu spotkań, których przez 

wiele lat był siłą napędową, ta jubileuszowa konferencja jest i będzie 

dalej wypełniona głębokimi i ważnymi rozmowami o Unii Europejskiej 

i Kościele katolickim oraz o ich wzajemnych oddziaływaniach. Nagrodę 

im. bp. Pieronka „In veritate” już za chwilę odbierze kolejny laureat, 

znawca nauczania świętego Jana Pawła II, który w niekwestionowany 

sposób przyczynił się do dialogu między Kościołem i Europą – przyjaciel 

Polski i Krakowa – profesor Rocco Buttiglione.

I would like to ask Cardinal Dziwisz to read the theme of the award and 

present it to our Laureate. This year he is Professor Rocco Buttiglione, 

whom we are asking to honour the value of Pieronek’s “In Veritate” by 

accepting it. At the end, I hope the Laureate will have a few words to 

say to us.

Now, I give the floor to President Majchrowski.

PRESENTAT ION

Prof. Jacek Majchrowski

Your Eminence Cardinal Dziwisz, Your Eminence Archbishop Ryś, Ladies 

and Gentlemen – all in their ranks and offices. I cordially welcome all the 

participants at the 20th conference on “The Role of the Catholic Church 

in the Process of European Integration”, this year focusing on the issue 

of Christian responsibility for Europe.

I am glad that, despite the pandemic, we have managed to meet 

in Krakow today, albeit in limited company. The epidemiological crisis, 

due to which the conference has had to move partially to the virtual 

domain, has left its mark on our city. It has forced us to remodel the 

system of providing our residents and visitors with various services. 

Cooperation with the business community also looks different now, 

especially with the sectors which have been 

affected the most – the tourism and the ca-

tering sectors – as well as the meetings and 

conferences sector, the condition of which, 

in our city, were excellent only a few months 

ago, when it did not seem like anything could 

change this.

In addition to the economic or organisa-

tional problems caused by the pandemic, the 

consequences of which we will have to deal 

with for many months ahead, the current ep-

idemiological threat has also presented us 

with problems of a much deeper, existential 

nature. One of them is undoubtedly the question of responsibility. For 

now I understand very clearly that our decisions, ranging from the small, 

everyday ones, to the major, institutional ones, affect the future shape 

and condition of cities, states and continents. This is what requires 

responsibility in the context of all our current challenges, not only the 

pandemic – a responsibility attributed to Christian inspiration.

These challenges include such important issues as climate change 

and digital security. In line with the founding ideas of Bishop Tadeusz 

Pieronek, the originator of this series of meetings, and their driving force 

for many years, this jubilee conference is, and will continue to be, filled 

with deep and important talks about the European Union and the Catho-

lic Church, as well as their mutual interactions. The Bishop Pieronek “In 

Veritate” award will soon be received by another laureate, an expert 

in the teaching of Saint John Paul II, who undoubtedly contributed to 

the dialogue between the Church and Europe – a friend of Poland and 

Krakow – Professor Rocco Buttiglione.
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Panu Profesorowi serdecznie gratuluję tego wyróżnienia. Organi-

zatorów konferencji bardzo proszę o przyjęcie gratulacji z okazji kon-

ferencyjnego jubileuszu, a Państwu życzę wielce udanego, mimo tych 

wszystkich trudności, jakie nas spotykają, wieczoru.

ODCZYTAN I E  LAUDACJ I  
DL A  PROF.  ROCCO  BUTT I GL I ONEGO,  

LAUREATA  NAGRODY  
IM .  B P.  TADEUSZA  P I ERONKA  „ I N  VER I TATE” , 

PRZYGOTOWANEJ  PRZEZ  
JE GO  E KSCELENCJĘ  AM BASADORA  

JANA  TOM BI ŃSK I EGO

dr Jan Olbrycht

Przesłanie nagrody „In veritate” („W prawdzie”) odnoszące się do posta-

wy życiowej i pracy duszpasterskiej biskupa Tadeusz Pieronka, ujmuje 

w wyjątkowo trafny sposób kluczowe problemy dzisiejszego świata. 

Zalew informacji nieweryfikowanych, nieprawdziwych, a często celo-

wo kłamliwych, zaciemnia umysły i rozumienie otaczającego świata. 

Dość przywołać zalew fake newsów dotyczących pandemii, z którą się 

borykamy. Nieprawda zamiast prawdy staje się narzędziem inżynierii 

społecznej, całkiem świadomie używanym 

w rządzeniu zastraszonymi i zdezorientowa-

nymi ludźmi.

Odniesienie do tego, co obserwujemy wo-

kół nas, wydaje się dobrym punktem wyjścia 

do prezentacji laureata nagrody „In veritate” 

A.D. 2020. Profesor Rocco Buttiglione nale-

ży do osób, które od lat zwracają uwagę na 

„upadek autorytetu prawdy” oraz niebez-

pieczeństwo „relatywizmu poznawczego”. 

Komentując zdarzenia z życia politycznego, 

piętnuje on relatywizm poznawczy i prymat 

niekompetencji nad kompetencją, widząc 

w tym nawet większe zło niż w relatywizmie 

moralnym. Wydawanie sądów bez znajomości przedmiotu pociąga za 

sobą złe skutki, szczególnie gdy wpływa to na funkcjonowanie spo-

łeczeństw. Za Dantem zauważa Buttiglione, że przeciwieństwem błę-

du nie jest prawda, lecz inny błąd. Wypieranie prawdy jako wartości 

z przestrzeni publicznej prowadzi do sfery błędu, uniemożliwiającej nie 

tylko poznanie przedmiotu debaty, ale także podejmowanie właściwych 

decyzji.

W wielu swych pracach profesor Buttiglione rozważa znaczenie 

kwestii etycznych w działaniu pojedynczego człowieka oraz zbioro-

wości. Zdecydowany zwolennik integracji europejskiej nie zamyka się 

na świat zewnętrzny i szuka sposobów dopasowania polityki europej-

skiej do wyzwań współczesnych i wyzwań przyszłości. Inspiracji szuka 

w nauczaniu Kościoła, w etyce chrześcijańskiej oraz w tradycji ruchów 

chrześcijańskiej demokracji.

Słabości Europy Rocco Buttiglione nie upatruje w działaniu sił ze-

wnętrznych, ale w schyłku twórczego myślenia europejskiego, w za-

I sincerely congratulate Professor Buttiglione on this award. I would 

like to ask the organizers of the conference to accept congratulations 

at the conference jubilee, and I wish you a very successful evening, 

despite all the difficulties we all are currently facing.

THE  LAUDAT ION 
FOR  PROF.  ROCCO  BUTT IGL IONE , 

LAUREATE  OF  THE  B ISHOP  TADEUSZ  P IERONEK 
“ IN  VER ITATE”  AWARD, 

PREPARED  BY 
H IS  EXCELLENCY  AMBASSADOR  

JAN  TOMBIŃSK I

Read by Dr. Jan Olbrycht

The message of the award – “In Veritate”, “In truth” – referring to Bishop 

Tadeusz Pieronek’s approach to life and his pastoral work, captures 

the key problems of today’s world in an exceptionally accurate way. 

The flood of unverified, untrue, and often deliberately false information 

clouds our minds and our understanding of the surrounding world. It is 

enough to recall the flood of fake news about the pandemic we have 

been struggling with. Instead of truth, untruth has become a social 

engineering tool, quite consciously used to 

govern intimidated and confused people.

Reference to what we are observing 

around us seems to be a good starting point 

for presenting the laureate of the A.D. 2020 

“In Veritate” award. Professor Rocco Buttigli-

one is one of the people who, for years, has 

been paying attention to the “fall of the au-

thority of truth” and the danger of “cognitive 

relativism”. Commenting on political events, 

he condemns cognitive relativism and the 

primacy of incompetence over competence, 

seeing it as an even greater evil than moral 

relativism. Making judgments in ignorance 

has negative consequences, especially when it affects the functioning 

of societies. Following Dante, Buttiglione points out that the opposite of 

error is not truth but another error. Displacing truth as a value from the 

public domain leads to the sphere of error, which makes it impossible 

not only to recognise the subject of the debate, but also to make the 

right decisions.

In many of his works, Professor Buttiglione considers the impor-

tance of ethical issues in the actions of an individual and of a commu-

nity. A staunch supporter of European integration, he does not separate 

himself from the outside world and looks for ways to adjust European 

politics to contemporary challenges and the challenges of the future. 

He looks for inspiration in the teaching of the Church, in Christian ethics 

and in the tradition of Christian democracy movements.

For Rocco Buttiglione, Europe’s weaknesses are not constituted by 

external forces, but rather by the decline of European creative thinking, 

losing the knowledge of one’s own culture and abandoning values. The 
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traceniu znajomości własnej kultury i zarzuceniu wartości. Wspomnia-

ny wcześniej relatywizm kognitywny utrudnia pozyskanie młodego 

pokolenia dla europejskiego projektu. Uwikłanie partii politycznych 

w korupcję, hołdowanie wartościom władzy samej w sobie i pieniądza, 

przeczy dziedzictwu twórców ruchu chrześcijańsko-demokratycznego, 

a w szczególności jego wielkiego włoskiego patrona Don Luigi Sturzo, 

który służbę na rzecz społeczeństwa przedkładał nad władzę.

W gorącej debacie na temat migracji Buttiglione stanął zdecydo-

wanie po stronie papieża Franciszka, przestrzegając przy tym przed 

wybiórczym i tendencyjnym czytaniem papieskich wypowiedzi. Nakaz 

przyjęcia uchodźców czy migrantów wynika bezpośrednio z etyki chrze-

ścijańskiej, niemniej jednak równie ważne jest prawo do nie-emigracji. 

Odpowiedzialnością Europy i jej krajów powinno być zaangażowanie 

na rzecz rozwoju i stworzenia odpowiednich warunków do życia tam, 

skąd ludzie uciekają z powodu głodu, wojen czy braku perspektywy 

dla w miarę godnego życia. Nie należy przy tym zapominać o potrzebie 

jasnego określenia własnej tożsamości i zasad, jakie w krajach Europy 

obowiązują. Od tego zależy możliwość integracji osób przyjeżdżających 

– „za chlebem” czy „za życiem” – z innych regionów świata.

Rocco Buttiglione włożył dotąd wiele wysiłku w próby odbudowy 

chrześcijańskiej demokracji we Włoszech. Niestety bez powodzenia. 

Na przełomie wieków pełnił mandat deputowanego a potem senatora 

Republiki, był ministrem do spraw europejskich, a następnie ministrem 

kultury w kolejnych rządach.

W 2004 roku jego kandydatura została zaproponowana przez rząd 

włoski do objęcia funkcji komisarza UE do spraw sprawiedliwości, wolno-

ści i bezpieczeństwa. Debata deputowanych nad kandydaturą Buttiglio-

nego była bardzo symptomatycznym odzwierciedleniem zarówno poglą-

dów dominujących w Parlamencie Europejskim, jak i postawy Profesora. 

Pytany o stosunek do homoseksualizmu, Profesor odpowiedział, że jako 

katolik może uważać, że homoseksualizm jest grzechem, ale nie będzie 

to miało wpływu na decyzje administracyjne podejmowane przez niego 

jako unijnego komisarza. Otwarte przywołania kategorii grzechu i oce-

ny moralnej wywołały burzę w środowiskach lewicowych i liberalnych, 

co spowodowało wycofanie kandydatury. Profesor Buttiglione dowiódł 

wierności zasadzie, że „nie należy bać się sądzić czynów, czy są dobre, 

czy złe, natomiast należy powstrzymywać się przed sądzeniem ludzi, bo 

tylko Bóg zna ich serce i jest w stanie zmierzyć ich odpowiedzialność”.

Jan Paweł II stanowił dla Rocco Buttiglionego „wielką przyjaźń ży-

cia”. Jego nauczaniu poświęcił Profesor wiele publikacji i prac popula-

ryzatorskich. Do nauczania świętego Jana Pawła II powracał w rozwa-

żaniach o demokracji uczestniczącej, tak ważnej dla funkcjonowania 

społeczeństw. Jan Paweł II uczył, że partycypacja stanowi antidotum dla 

alienacji, prowadzącej do zaniku więzi i kryzysu pojęcia dobra wspólne-

go. Osoba ludzka rozwija się w relacji z innymi, a rodzina zapewnia pod-

stawową szkołę współdziałania i praktycznego doświadczenia, że dobro 

wspólne to wartość większa od sumy jego poszczególnych składowych.

Do nauczania Jana Pawła II odwoływał się też Rocco Buttiglione, 

stając po stronie papieża Franciszka w polemice wywołanej encykliką 

Amoris leatitia. Swoje argumenty wyłożył w – znanej także w Polsce 

– „Przyjacielskiej odpowiedzi krytykom Amoris laetitia”, gdzie prze-

strzegał przed powierzchownym, wręcz poszukującym sensacji, inter-

aforementioned cognitive relativism makes it difficult to attract the 

young generation to the European project. The involvement of politi-

cal parties in corruption, in adherence to the values   of power in itself 

and in money, contradicts the legacy of the founders of the Christian 

democratic movement, and in particular the legacy of its great Italian 

patron, Don Luigi Sturzo, who prioritised service to society over power.

In the heated debate on migration, Buttiglione firmly took the side 

of Pope Francis, warning against a selective and biased reading of papal 

statements. The order to accept refugees or migrants results directly 

from Christian ethics, but the right to non-emigration is equally impor-

tant. The responsibility of Europe and its countries should be to engage 

in developing and creating appropriate living conditions in the places 

from where people are fleeing because of hunger, wars or the lack of 

prospects for a reasonably dignified life. At the same time, one should 

not forget about the need to clearly define one’s own identity and rules 

that apply in European countries. The integration of the people who 

are coming in – ‚for bread’ or ‚for life’ – from other regions of the world 

depends on it.

Rocco Buttiglione has put a lot of effort into attempts to rebuild 

Christian democracy in Italy. Unfortunately, without success. At the 

turn of the century, he was a deputy and then a senator of the Republic, 

the Minister for the European Affairs, and then the Minister of Culture in 

successive governments.

In 2004, the Italian government proposed his candidacy as the EU 

Commissioner for Justice, Freedom and Security. The deputies’ debate 

over the candidacy of Buttiglione was a very symptomatic reflection of 

both the views prevailing in the European Parliament and the Professor’s 

conduct. When asked about his attitude towards homosexuality, the 

professor replied that, as a Catholic, he might consider homosexuality 

a sin, but that this would not affect the administrative decisions he 

would make as an EU commissioner. This open invocation of the catego-

ries of sin and moral evaluation caused a storm in left-wing and liberal 

circles, which resulted in the withdrawal of the candidacy. Professor 

Buttiglione proved faithful to the principle that “you should not be afraid 

to judge the deeds whether they are good or bad, but you should refrain 

from judging people, because only God knows their hearts and is able 

to measure their responsibility.”

John Paul II was for Rocco Buttiglione “the great friendship of his 

life”. Professor Buttiglione devoted many publications and popularis-

ing works to his teaching. He has repeatedly returned to the teaching 

of Saint John Paul II in his reflections on participatory democracy, so 

important for the functioning of societies. John Paul II taught that par-

ticipation is an antidote to alienation, which leads to the loss of ties and 

the crisis of the common good. A human person develops in relation to 

others, and family provides basic education in cooperation and practical 

experience in that the common good is a value greater than the sum of 

its individual components.

Rocco Buttiglione also referred to the teaching of John Paul II, tak-

ing the side of Pope Francis in the polemic caused by the encyclical 

Amoris Leatitia. He presented his arguments in “A Friendly Response to 

Amoris Laetitia Critics,” also known in Poland, where he warned against 

superficial, even sensational-seeking interpretations of the encyclical. 
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pretowaniem encykliki. Dowodził, że tezy w niej zawarte nie stanowią 

rewizji nauczania Kościoła, ale jego kontynuację w zgodzie z poglądami 

obu poprzedników Franciszka. Pytany w jednym z wywiadów o powody 

zabrania głosu w tej kwestii Rocco Buttiglione stwierdził, że zadał sobie 

pytanie, jaką radę dałby mu Jan Paweł II. I odpowiedział: „Podążaj za 

papieżem!”. Tak też zrobił, kierując się przekonaniem o konieczności po-

szukiwania jedności jako drogi lepszej od drążenia różnic i pogłębiania 

podziałów. Kosztowało go to wiele cierpkich i przykrych słów ze strony 

nawet najbliższych przyjaciół, ale Profesor podążał za swą wewnętrzną 

busolą, pozostając wiernym swoim przekonaniom.

Podczas zeszłorocznej laudacji – adresowanej do pani premier Han-

ny Suchockiej – kardynał Kazimierz Nycz przywołał słowa biskupa Tade-

usza Pieronka wypowiedziane przez patrona tej nagrody w odpowiedzi 

na pytania o to, jak odbiera krytykę swoich – czasem bardzo mocnych 

– wypowiedzi. Miał odrzec, że został biskupem, aby się nie bać. Myślę, 

że te słowa można odnieść również do profesora Buttiglionego, który 

wielokrotnie ponosił konsekwencje swych przekonań.

Przysłowie mówi, że prawda się sama obroni, ale życie pokazuje, 

że potrzebuje ona swych odważnych obrońców. Tegoroczna nagroda 

„In veritate” trafia więc w bardzo godne ręce.

WRĘCZEN I E  NAGRODY  
„ I N  VER I TATE”

kard. Stanisław Dziwisz

Muszę powiedzieć, że laudacja jest trafna. Znamy się z profesorem But-

tiglione tyle lat, prawie czterdzieści. Znam jego relację z Ojcem Świętym 

Janem Pawłem II. Można by było dużo na ten temat mówić.

Rocco Buttiglione, jako uczony, polityk, a także jako ojciec rodziny – 

czworo dzieci i dwanaścioro wnuków – był zawsze wiernym wartościom, 

ściągając na siebie z tego powodu czasem wielkie krytyki i doświad-

czając odrzucenia. Ale tak jak już zostało tu powiedziane, był wierny 

i pozostał sobie wierny.

W szczegółach możemy mieć różne zdania. Możemy się różnić, ale 

profesor Buttiglione trwał zawsze – odkąd pamiętam – w służbie dobru 

wspólnemu.

Bardzo się cieszę, że mogę Panu Profesorowi, w imieniu Kapituły 

tej nagrody wręczyć statuetkę „In veritate” przyznaną Panu w edycji 

Anno Domini 2020. Tę nagrodę, zawierającą rozbudowaną symbolikę 

europejską i chrześcijańską, przekazuję z radością panu Rocco But-

tiglionemu. Tegoroczna statuetka posiada swój podstawowy tytuł 

„In veritate”, uzupełniony o indywidualne uzasadnienie, które odnosi 

się do tego konkretnego laureata. Profesor otrzymują ją „za wybitną po-

stawę i osiągnięcia w łączeniu wartości chrześcijańskich i europejskich, 

a szczególnie za konsekwentną wierność przyjętemu światopoglądowi, 

praktykowanie wyjątkowo silnego przekonania, że – przed politycznym 

– pierwszeństwo mają wybory etyczne, oraz za umiejętność zawierania 

kompromisów w życiu publicznym”.

Bardzo proszę, Profesorze, oto dyplom, a przede wszystkim statu-

etka, która jest dość ciężka, bo wykonana z brązu.

He argued that the theses contained in it did not constitute a revision 

of the Church’s teaching, but its continuation in accordance with the 

views of both of Francis’ predecessors. When asked in an interview 

about the reasons for speaking on this issue, Rocco Buttiglione said 

that he asked himself what advice John Paul II would give him. And he 

replied: “Follow the Pope!” He did so, guided by the conviction that it 

is necessary to seek unity as a better way than to pursue differences 

and deepen divisions. It cost him a lot of bitter and harsh words from 

even his closest friends, but the Professor followed his inner compass, 

remaining true to his convictions.

During last year’s laudation – addressed to Prime Minister Hanna 

Suchocka – Cardinal Kazimierz Nycz recalled the words of Bishop Ta-

deusz Pieronek, the patron of this award, spoken in response to ques-

tions about how he perceives criticism of his – sometimes very strong 

– statements. He reportedly said that he had become a bishop so as 

not to be afraid. I think these words can also be applied to Professor 

Buttiglione, who repeatedly suffered the consequences of his beliefs.

The proverb says that the truth will defend itself, but life shows that 

the truth needs courageous defenders. This year’s “In Veritate” award 

goes to very worthy hands.

PRESENTAT ION 
OF  THE  “ IN  VER ITATE”  AWARD

Card. Stanisław Dziwisz

I must say the laudation has been accurate. Professor Buttiglione and 

I have known each other for so many years, almost forty. I know his 

relationship with the Holy Father John Paul II. A lot could be said about it.

Rocco Buttiglione, as a scholar, a politician, and also the father of 

his family – four children and twelve grandchildren – has always been 

faithful to his values, sometimes receiving great criticism and experi-

encing rejection. But as has already been said here, he was faithful, and 

remained faithful to himself.

We may have different opinions when it comes to details. We may 

differ, but Professor Buttiglione has always been – as far as I can re-

member – in the service of the common good.

I am very happy to be able to present Professor Buttiglione, on 

behalf of the Chapter, with the “In Veritate” statuette, awarded in the 

Anno Domini 2020 edition. I am happy to bestow this award, rich in 

extensive European and Christian symbolism, onto Mr. Rocco Buttigli-

one. This year’s statuette has its basic title “In Veritate”, supplemented 

with a personalised justification that refers to this particular laureate. 

Professor Buttiglione receives it “for outstanding attitude and achieve-

ments in combining Christian and European values, and especially for 

consistent faithfulness to his adopted worldview, practicing an excep-

tionally strong belief in the idea that ethical choices have priority over 

political ones, and in the ability to compromise in public life”.

Here you are, Professor, here is the diploma, and above all the stat-

uette, which is quite heavy, because it is made of bronze.

Nagroda im. bp. Tadeusza Pieronka
The Bishop Tadeusz Pieronek Award
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PRZ EM ÓWI EN I E  WYGŁOSZONE  
PRZEZ  LAUREATA  

Z  OKAZJ I  OTRZYM ANI A  
N A GRODY  „ I N  VER I TATE”  A .D .  2020

prof. Rocco Butiglione

Eminencjo Kardynale Stanisławie,

Ekscelencjo Arcybiskupie Grzegorzu, Metropolito Łodzi,

Panie Prezydencie Miasta Krakowa,

Panie Prezydencie Pöttering,

Panie i Panowie.

Nagrodę tę odbieram ku pamięci biskupa Tadeusza Pieronka z wielką 

wdzięcznością i wzruszeniem. Jego postać jest dla mnie nierozerwalnie 

związana z pamięcią Jana Pawła II.

Pierwszy raz spotkałem Pieronka w Krakowie na konferencji orga-

nizowanej, o ile dobrze pamiętam, przez miesięcznik „Znak” i magazyn 

CSEO z Forli. Wtedy po raz pierwszy spo-

tkałem przyjaciół Wojtyły i od razu zdałem 

sobie sprawę, że kardynał Wojtyła stworzył 

między nimi wspólnotowa więź, tak że jego 

przyjaciele byli również przyjaciółmi dla sie-

bie nawzajem i jako tacy uczestniczyli we 

wspólnych przedsięwzięciach.

Wśród tych przyjaciół Pieronek odegrał 

szczególna rolę – pośród wielu filozofów 

i teologów Pieronek był człowiekiem „sto-

jącym na ziemi” – dobry prawnik, od zawsze 

interesujący się sposobem, w jaki idee mogą 

stać się rzeczywistością, przetrwać w czasie 

i wydawać trwałe owoce. W tym czasie był sekretarzem synodu krakow-

skiego i utrzymywał w ruchu całą diecezję, implementując lokalnie idee 

Soboru Watykańskiego, by stały się codziennością wiernych Krakowa.

Synod trwał siedem lat, a Jan Paweł II zamknął go podczas swojej 

pierwszej papieskiej podróży do Polski. Możecie się Państwo zastana-

wiać, co ja robiłem w tak doborowym towarzystwie. Jeśli mam powie-

dzieć prawdę – absolutnie nic. Byłem jak Zagłoba. Na pewno wszyscy 

znają tę postać z powieści Sienkiewicza. Rubaszny jegomość, który 

przyjaźnił się z pierwszymi „szablami” Rzeczypospolitej, nie posiada-

jąc żadnego z ich niezwykłych przymiotów, podszyty strachem, pełen 

próżności i … żarłok. Uczestniczył, towarzysząc im, we wszystkich 

najważniejszych wydarzeniach historycznych, a opowiadając o tych 

wielkich sprawach, wielkich bitwach, w których stawką był los Rze-

czypospolitej, zawsze mógł potem powiedzieć: „Byłem tam”. Jednak 

zapytany: „Co zrobiłeś?”, zgodnie z prawdą musiał odpowiedzieć: „Nic”, 

ale był wiernym przyjacielem.

Ja także, podobnie jak Zagłoba, uczestniczyłem w wielu niezwy-

kłych wydarzeniach i mogę powiedzieć: „Byłem tam”, ale na pytanie: 

„Co zrobiłeś?”, też mogę tylko dopowiedzieć: „Nic”. Niewiele zrobiłem 

w życiu i nie bardzo rozumiem, dlaczego przyznajecie mi dzisiaj tę na-

grodę. Jedyny powód, jaki przychodzi mi do głowy jest taki – starałem 

się być wiernym przyjacielem. Dziękuję bardzo.

SPEECH  G IVEN 
BY  THE  LAUREATE 

ON  THE  OCCAS ION  OF  H IM  RECE IV ING 
THE  A .D .  2020  “ IN  VER ITATE”  AWARD

Prof. Rocco Butiglione

Your Eminence Cardinal Stanisław Dziwisz,

Your Excellency Archbishop Grzegorz Ryś, Metropolitan of Łódź,

Mr. President of the City of Krakow,

Mr. President Pöttering,

Ladies and Gentlemen,

I am receiving this award in memory of Bishop Tadeusz Pieronek with 

great gratitude and emotion. The person of Bishop Tadeusz Pieronek is, 

for me, inextricably linked to the memory of John Paul II.

I met Pieronek for the first time in Krakow at a conference organ-

ised, if I remember correctly, by the monthly magazine ZNAK and the 

CSEO magazine from Forli. It was then that I met 

Wojtyła’s friends for the first time and I im-

mediately realised that Cardinal Wojtyła had 

created a communal bond between them so 

that his friends were also friends to one anoth-

er and as such participated in joint ventures.

Among these friends, Pieronek performed 

a special role – among many philosophers and 

theologians, Pieronek was a man “standing on 

earth” – a good lawyer, always interested in 

the way in which ideas could become reality, 

stand the test of time and bear lasting fruit. 

At that time, he was secretary of the Krakow 

synod and kept the entire diocese in motion, implementing the ideas 

of the Vatican Council locally so that they would become the everyday 

life of Krakow’s faithful.

The synod lasted for seven years, and John Paul II closed it on his 

first papal trip to Poland. You may wonder what I was doing in such good 

company. If I am to tell the truth, absolutely nothing. I was like Zagło-

ba. Surely everyone knows this character from Sienkiewicz’s novel? 

A hearty gentleman who was friends with the first ‚sabres’ of the Repub-

lic of Poland, possessing none of their extraordinary qualities, lined with 

fear, full of vanity and... a glutton. He participated, accompanying them, 

in all the most important historical events, and spread tales about these 

great matters, about great battles in which the fate of the Republic was 

at stake, and later he could always say: “I was there.” However, when 

asked, “What did you do?”, he truthfully had to answer, “Nothing,” but 

he was a faithful friend.

Like Zagłoba, I participated in many extraordinary events and I can 

say: “I was there”, but when asked: “What did you do?”, I can only reply: 

“Nothing”. I haven’t done much in my life and I don’t quite understand 

why you are giving me this award today. The only reason I can think of 

is this – I tried to be a faithful friend. Thank you very much.

Nagroda im. bp. Tadeusza Pieronka
The Bishop Tadeusz Pieronek Award
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PODSUM OWANI E

dr Michał Góra

Cóż, ta cisza zwiastuje, że powoli zbliżamy się do końca, ale ta ci-

sza to nie pustka. Rzeczywiście, kolejna, już druga, uroczystość gali 

„In veritate” uświadamia nam, że choć ten, który jest patronem tej na-

grody, odszedł dla nas – mimo swoich lat – zbyt wcześnie, to zdołał 

zasiać coś dobrego w naszych umysłach i w naszych sercach. Staramy 

się to propagować, kontynuując przedsięwzięcie i rozszerzając jego 

formułę o ufundowaną przez nas rok temu nagrodę.

Kończąc galę dedykowaną nagrodzie „In veritate” A.D. 2020 pragnę 

serdecznie podziękować wszystkim zebranym. Muszę się jednak wy-

tłumaczyć z pewnej rzeczy, z niezamierzonego pominięcia – z powodu 

emocji związanych z uroczystością zapomniałem przywitać bliskich 

i przyjaciół biskupa Tadeusza Pieronka. Przepraszam bardzo i niniej-

szym zaznaczam Waszą serdeczną obecność. Liczę że w tym gronie, 

ale i o wiele większym, spotkamy się w przyszłym roku. Bardzo dziękuję.

SUMMARY

Dr. Michał Góra

Well, this silence heralds that we are slowly coming close to the end, 

but this silence is not emptiness. Indeed, the second, already the sec-

ond, “In Veritate” Gala makes us realize that although the patron of this 

award died, for us – despite his age – too early, he managed to sow 

something good in our minds and in our hearts. We are trying to promote 

this by continuing the project and extending its formula with the award 

we funded a year ago.

At the end of the Gala dedicated to the A.D. 2020 “In Veritate” Award, 

I would like to thank all those who have gathered here. However, I have 

to explain one thing: an unintentional omission, due to the emotions 

surrounding the ceremony, I forgot to greet the relatives and friends 

of Bishop Tadeusz Pieronek. I am very sorry and I hereby acknowledge 

Your cordial presence. I hope that we will meet again, however, in much 

larger company, next year. Thank you very much.

IN VERITATE
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W 2000 roku, podczas spotkania Rafała Budnika i Mi-
chała Góry z ówczesnym sekretarzem Ojca Świętego 
Jana Pawła II bp. Stanisławem Dziwiszem, powstała 
idea stworzenia wydarzenia poświęconego relacjom 
między Kościołem a Europą, między chrześcijaństwem 
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