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Od 19 czerwca 2021 Robert Schuman jest już Czcigodnym Sługą Bożym

Postulator procesu beatyfikacyjnego Roberta Schumana
Ojciec Professor Bernard Ardura

Robert Schuman
1886-1963

Unity Solidarity Peace
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ISTOTNE ELEMENTY PODOBNEJ WIZJI EUROPY 

1. Fundamenty i źródła wspólnej wizji Europy.

2. Podobieostwa charakterów osobowych.

3. Jednośd, solidarnośd i pokój wspólnym celem.

4. Autorytet duchowny i cywilny w służbie człowiekowi.

5. Piątka Schumana i Jana Pawła II jako fundamenty europejskich wartości.

6. Naród jako podmiot europejskiej wspólnoty.

7. Superpaostwo totalitarnym zagrożeniem dla egzystencji i tożsamości narodu.

8. Wspólnota Narodów Europy a nie tylko Europa Ojczyzn.

9. Solidaryzm Społeczno – Gospodarczy jako wyzwanie dla Europy.

10. Praktyczne działania w budowie wspólnoty Europy.
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1.FUNDAMENTY I ŹRÓDŁA WSPÓLNEJ WIZJI EUROPY

 Dla Schumana tak jak i dla Jana Pawła II istotną rolę odegrał Leon XIII, który

był papieżem o wielkim intelekcie, autorem encykliki (Rerum Novarum) w

zakresie nauki społecznej kościoła i papieżem różaoca oddanym Maryi w

postawie Totus Tuus (Cały Twój Maryjo) tak jak to było w życiu Jana Pawła II i

Schumana.

 Miłuj Pana Boga swego z całego serca swego, z wszystkich swoich sił, a

bliźniego swego jak siebie samego jest ważnym wymiarem dla Schumana i

Jana Pawła II w podejściu do wizji Europy.

 Miłośd Schumana i Jana Pawła II do Boga przenosiła się na miłośd do ludzi w

postawie służby jako bezinteresowny dar z siebie do czego w dalszej

kolejności zachęcają innych. Z tego wynika wizja relacji między ludźmi w

narodzie, relacji między narodami i relacji między paostwami we Wspólnocie

Narodów Europy.
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1.FUNDAMENTY I ŹRÓDŁA WSPÓLNEJ WIZJI EUROPY

 Proces budowania Wspólnoty Narodów Europy ma podążad drogą

budowania relacji między narodami w postawie wzajemnej służby a nie walki

interesów i ograniczania innym wolności lub ich suwerenności.

Ważną misją Schumana było takie kształtowanie Wspólnoty Narodów

Europy, jej instytucji i regulacji, aby redukowad chaos otaczający człowieka w

taki sposób, żeby człowiekowi najłatwiej było wchodzid w relację z Bogiem.

 Doświadczanie przez Schumana i Jana Pawła II twórczej miłości Boga

skłaniało ich do rozpalania i motywowania ludzi w takim kierunku, aby każdy

mógł korzystad z owoców dobrej relacji z Bogiem w życiu społecznym,

politycznym, gospodarczym i w jego innych obszarach.
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1.FUNDAMENTY I ŹRÓDŁA WSPÓLNEJ WIZJI EUROPY

 Z powyższego kontekstu wynika nazwanie przez kościół Schumana uczniem

Chrystusa w polityce. Określenie to znalazło się w modlitwie, o

wstawiennictwo Czcigodnego Sługi Roberta Schumana, jaką kościół

przygotował w ramach procesu beatyfikacyjnego.

„Wszyscy jesteśmy – z pewnością niedoskonałymi – narzędziami Boga, który

posługuje się nami, by dokonać wielkich rzeczy, dla których nasze własne siły

byłyby niewystarczające. Świadomośd tego zobowiązuje nas do wielkiej

skromności, lecz z drugiej strony ofiarowuje nam ona spokój wewnętrzny, który

nie byłby usprawiedliwiony, gdybyśmy postrzegali nasze osobiste doświadczenia

jedynie z czysto ziemskiego punktu widzenia” (Robert Schuman)
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2.PODOBIEOSTWA CHARAKTERÓW OSOBOWYCH

Wytrwałe dążenie i działanie na rzecz pokoju

Szacunek do człowieka oraz dbanie o godnośd i życie ludzkie

Kontemplatywny sposób bycia i prowadzenia dialogu z ludźmi

Robert Schuman
1886 - 1963

Jan Paweł II
1920 - 2005
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3.JEDNOŚD, SOLIDARNOŚD I POKÓJ WSPÓLNYM CELEM

 Jednośd -> Solidarnośd -> Pokój

 Jednośd implikuje solidarnośd

 Nie ma solidarności bez pojednania

 Solidarnośd implikuje pokój

 Jeśli nie ma solidarności tzn., że nie dokonało się pojednanie

 Trwanie w stanie braku solidarności tworzy wysokie ryzyko dla zachowania
pokoju, dlatego trzeba jak najszybciej rozpocząd pracę na pojednaniem

 Po stwierdzeniu deficytu jedności należy ustalid przyczyny tego deficytu i
ustalid środki, sposoby i procesy prowadzące do pojednania
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3.JEDNOŚD, SOLIDARNOŚD I POKÓJ WSPÓLNYM CELEM

JEDNOŚĆ 
WSPÓLNOTA SERC PRZEZ POJEDNANIE

SOLIDARNOŚĆ 
SPRAWIEDLIWE DZIELENIE SIĘ DOBRAMI

POKÓJ 
DBANIE O GODNOŚĆ I ŻYCIE CZŁOWIEKA OD 

POCZĘCIA DO NATURALNEJ ŚMIERCI 
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CZY KRAJE ZACHODNIEJ UE BOGACĄ SIĘ KOSZTEM NARODÓW TRÓJMORZA?

Wyzwanie do tworzenia modelu solidaryzmu społeczno-gospodarczego Roberta Schumana  
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3.JEDNOŚD, SOLIDARNOŚD I POKÓJ WSPÓLNYM CELEM
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CZY KRAJE ZACHODNIEJ UE BOGACĄ SIĘ KOSZTEM NARODÓW TRÓJMORZA?

Wyzwanie do tworzenia modelu solidaryzmu społeczno-gospodarczego Roberta Schumana  

3.JEDNOŚD, SOLIDARNOŚD I POKÓJ WSPÓLNYM CELEM
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4.AUTORYTET DUCHOWNY I CYWILNY W SŁUŻBIE LUDZIOM
Koncepcja Modelu Wspólnoty Narodów Europy w świetle
komplementarnej roli władzy duchownej i władzy świeckiej, czyli
współpraca autorytetu duchownego z cywilnym w służbie
człowiekowi:

 Nie można rozdzielid duszy od ciała i w tym kontekście nie można rozdzielid
kościoła od paostwa.

 Władza duchowna w ramach swoich kompetencji służy duszy we współpracy, a
nie w konkurencji z władzą cywilną, która służy “ciału”, czyli sprawom
materialnym, jednakże ze zrozumieniem obu stron, co do wspierania się w
zakresie wzajemnych obszarów działania.

 Funkcją celu modelu Wspólnoty Narodów Europy jest implikacja logiczna:
jednośd ->solidarnośd->pokój.

 Kluczowe pojęcia w koncepcji tego modelu: wolnośd, solidarnośd,
różnorodnośd, patriotyzm, chrześcijaostwo.
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5.Piątka Schumana i Jana Pawła II jako Europejskie wartości -

Wolnośd
Wolnośd jest najcenniejszym klejnotem w skarbcu europejskich wartości.
Wolnośd narodów wyraża się w demokracji, czyli „rządach ludu, przez lud i

dla ludu”.
 Przejawia w wolności sumienia i wyznania, wolności słowa i zgromadzeo,

wolności zrzeszania się.
 Ograniczanie wolności narodów i wolności obywatelskich przez instytucje

europejskie i niektóre paostwa wspólnoty to wielkie zagrożenie dla
zjednoczonej Europy.

„W rzeczywistości nie można stosowad terminu „demokracja” do
ustroju, który odmawia uznania istnienia narodu, to znaczy żyjącej

wspólnoty, będącej w posiadaniu własnej, autentycznej spuścizny, mającej swoje
dążenia i własne posłannictwo, które chce wypełniad w całkowitej wolności; nie
można odnosid go do reżimu, który odrzuca samą ideę wolności i
odpowiedzialności osobistej, który przemocą tłumi odmienne tendencje i oceny,
określając je mianem zbrodniczych dewiacji. (…) W prawdziwej demokracji
istnieje tylko jedno ograniczenie dla wolności: podstawy paostwa i
społeczeostwa muszą byd zabezpieczone przed przemocą i niszczycielskimi
zamiarami.”
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5.Piątka Schumana i Jana Pawła II jako Europejskie wartości –

Solidarnośd

 Solidarnośd jest przeciwieostwem egoizmu w wymiarze indywidualnym,
społecznym i narodowym.

 Wyrasta ona z ewangelicznego przesłania miłości, pokoju i braterstwa.
 Człowiek solidarny z dotkniętym nieszczęściem sąsiadem, członkowie klasy

średniej solidarni ze swoimi uboższymi współobywatelami, w koocu narody
solidarne z innymi narodami w budowaniu prawdziwej wspólnoty, gdzie
dobro każdego, chodby najmniejszego i ubogiego narodu, jest tak samo
ważne, jak dobro narodów licznych i zamożnych.

 Mniej lub bardziej zawoalowany dyktat silnych i bogatych paostw
Europy uderza w sam fundament projektu zjednoczeniowego.

Oznacza śmierd wspólnoty i powrót do złowieszczej ery egoizmów
narodowych.

„Nigdy nie dośd powtarzad, że zjednoczenie Europy nie dokona
się ani wyłącznie, ani przede wszystkim dzięki instytucjom
europejskim; ich powstanie poprzedzi rozwój myśli i poczucia
solidarności.” Jednośd Solidarnośd Pokój
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5.Piątka Schumana i Jana Pawła II jako Europejskie wartości -

Różnorodnośd

 Różnorodnośd kultur, zwyczajów, tradycji narodowych, regionalnych,
lokalnych, etnicznych, religijnych, gospodarczych i prawnych to wielkie
bogactwo i siła Europy.

 Narody Europy z całą ich specyfiką są dla siebie darem, a jako wspólnota są
niepowtarzalną jakością i siłą w skali całego globu.

 Wszelkie próby znoszenia różnic i specyfiki narodów oraz biurokratycznie i
administracyjnie narzucanie kulturowej uniformizacji w imię utopijnych
ideologii prowadzą do niszczenia Europy i zadają gwałt podstawowym
wartościom europejskim, jakimi są wolnośd narodów i ich solidarnośd.

„Idea wspólnoty Europy nie polega na tym, aby połączyd kraje w
celu stworzenia superpaostwa. Nasze kraje europejskie są
historyczną rzeczywistością. Z psychologicznego punktu widzenia
byłoby to niemożliwe i nierozsądne, aby się ich pozbyd. Ich
różnorodnośd jest dobrą rzeczą i nie ma sensu, aby je usuwad lub
dokonywad zrównywania lub unifikacji.”

Jednośd Solidarnośd Pokój
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5.Piątka Schumana i Jana Pawła II jako Europejskie wartości –

Patriotyzm
 Patriotyzm to miłośd do ojczyzny, jej języka, kultury, tradycji i historii.
 Jest przeciwieostwem zarówno kosmopolityzmu, jak i nacjonalizmu.
 Europejskośd organicznie wyrasta z tożsamości narodowych i bez nich nie

istnieje. Jednocześnie przekracza owe tożsamości, wychodząc ku wspólnocie
ponadnarodowej.

 Pielęgnowanie patriotyzmu w krajach Europy to najskuteczniejsze antidotum
na odradzające się nacjonalizmy i separatyzmy.

 Zaś walka z patriotyzmem to niszczenie wspólnoty, burzenie wspólnego
europejskiego domu.

„Polityka europejska na pewno nie może stad w sprzeczności z
patriotycznymi ideałami. Powinna ona zachęcad wszystkich do
szczególnego i prawdziwego umiłowania swojej ojczyzny, co będzie
sprzyjad rozwijaniu miłości, która jako taka ze swojej natury nie
będzie działad na niekorzyśd innych krajów. Takie podejście
prowadzid będzie do osiągnięcia jedności z pełnym zachowaniem
różnorodności”
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5.Piątka Schumana i Jana Pawła II jako Europejskie wartości -

Chrześcijaostwo
 Nie byłoby Europy bez hebrajskiego Dekalogu, greckiej filozofii i sztuki,

rzymskiego prawa i myśli republikaoskiej.
 Ale to chrześcijaostwo jest duszą Europy. To ono ukształtowało Europę taką, jaką

znamy.
 Tak jak ciało bez duszy jest martwe, tak Europa bez chrześcijaostwa nie ma

przyszłości.

„Demokracja w Europie będzie chrześcijaoska albo nie będzie jej
wcale. Demokracja antychrześcijaoska byłaby karykaturą zmierzającą
do pogrążenia się w tyranii lub w anarchii. Stanowisko demokraty
może byd określone w ten sposób: nie może on zaakceptowad tego, że
paostwo systematycznie ignoruje rzeczywistośd religijną, że
przeciwstawia jej stronniczośd graniczącą z wrogością lub pogardą.
Paostwo nie może nie uznawad, bez krzywdy i szkody wyrządzonej
sobie, niezwykłej skuteczności natchnienia religijnego w
praktykowaniu cnót obywatelskich, w tak koniecznej obronie przeciw
siłom rozkładu społecznego, które wszędzie działają.”
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6.NARÓD JAKO PODMIOT EUROPEJSKIEJ WSPÓLNOTY

 Naród jest bytem społecznym, który charakteryzuje się wspólnotą
pochodzenia, odrębną i specyficzną kulturą oraz posiada poczucie własnej
tożsamości i odrębności kulturowej. Podstawowym elementem kształtowania
świadomości jest kultura narodowa. Fakt istnienia narodu jako jednej z
podstawowych i naturalnych społeczności jest czymś oczywistym.

 Wspólnota Europy nie istnieje bez jej podmiotów, którymi są narody, zatem
tworzenie superpaostwa wg Spinellego usuwając wspólnoty narodowe
prowadzi do unicestwienia Europejskiej wspólnoty.

 Nie będzie silnej gospodarki Europy bez silnych ekonomii narodowych.

„Polityka wspólnoty europejskiej na pewno nie może stad w
sprzeczności z patriotycznymi ideałami. Powinna ona zachęcad
wszystkich do szczególnego i prawdziwego umiłowania swojej
ojczyzny, co będzie sprzyjad rozwijaniu miłości, która jako taka ze
swojej natury nie będzie działad na niekorzyśd innych krajów. Takie
podejście prowadzid będzie do osiągnięcia jedności z pełnym
zachowaniem różnorodności”
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7. Superpaostwo totalitarnym zagrożeniem dla egzystencji narodu

 1984 dochodzi do głosu bardzo groźna ideologia Artiello Spinelli, czyli dążenie
do superpaostwa.

 7 lutego 1992 powstaje Traktat z Maastricht ustanawiajcy Unię Europejską,
który był aktem stojącym jawnie w sprzeczności z koncepcją, ideałami i myślą
Roberta Schumana.

 2 października 1997 (wchodzi w życie 1999) powstaje Traktat Amsterdamiski,
który przewiduje różne sankcje i wprowadza elementy gender.

 2004, Jan Paweł II prosi Polskę, aby pomogła wrócid Europie do
chrześcijaoskich korzeni.

 13 grudnia 2007 Traktat Lizbooski jest odchodzeniem od Europy Schumana i
Jna Pawła II.

 2018, Merkel i Macron oraz Tusk apelują do Polski o oddawanie suwerenności.

 2021, Przyspieszenie budowania superpaostwa i ataki na Polskę i inne kraje.
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8. Wspólnota Narodów Europy a nie tylko Europa Ojczyzn

Wspólnota Narodów
(Robert Schuman, Jan Paweł II)

Superpaństwo 
Paostwo nacjonalistyczne

(może byd wynikiem dłużej utrzymującej się

Europy Ojczyzn bez budowania relacji

wspólnotowych z innymi narodami)

Podejście wspólnotowe Podejście federalistyczne Podejście nacjonalistyczne 

Chrześcijaństwo obecne w sferze 

publicznej

Ideologiczny sekularyzm Religijny fundamentalizm

Patriotyzm Kosmopolityzm Nacjonalizm

Demokracja rzeczowa i merytoryczna Demokracja formalna (oligarchia) Demokracja narodowa

Szeroka przestrzeń dla praw i 

wolności 

człowiek – ograniczona jedynie 

względami bezpieczeństwa 

wewnętrznego i zewnętrznego

Wolność człowieka ograniczona 

polityczną poprawnością (dominująca 

lub ustanowiona ideologia)

Wolność człowieka ograniczona 

interesem narodowym 

(dominująca lub ustanowiona religia)

Solidarność między narodami i 

wewnątrz narodów

Solidarność ponadnarodowych elit ( 

Oligarchia Pan-Europejska)

Solidarność przede wszystkim w 

narodzie (narodowa)

Różnorodność między narodami i 

wewnątrz narodu

Uniformizm w całej Europie Różnorodność między narodami a 

uniformizm wewnątrz narodu 
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9.Solidaryzm Społeczno – Gospodarczy jako wyzwanie dla Europy

Kraje Wspólnoty powinny mied całkowitą swobodę w ustalaniu
wewnętrznych reguł prawa, poza niezbędnym pakietem minimum, który
będzie funkcjonalną podstawą Wspólnoty i będzie przyjęty przez
wszystkich członków jednomyślnie.

Trzeba stworzyd silne prawo antymonopolowe, które będzie aktywnie
niwelowad dominację ponadnarodowych korporacji, z zachowaniem prawa
suwerenności prawnej każdego paostwa Wspólnoty w stosunku do
korporacji.

 Instytucje wspólnotowe powinny mied charakter służebny zamiast
władczego.

Należy postawid akcent na równomierny rozkład ośrodków badawczych
w całej Europie oraz pełny dostęp do ich efektów dla wszystkich członków
Wspólnoty.

Solidarnośd gospodarcza musi byd podstawą budowania relacji
ekonomicznych między narodami Europy.

Usuwanie rajów podatkowych.
Zintegrowane zwalczanie mafii VAT.
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10.PRAKTYCZNE DZIAŁANIA W BUDOWIE WSPÓLNOTY EUROPY 

1. Paneuropejski ruch społeczny na rzecz Europy Schumana i Jana Pawła II.

2. Grupy Schumana w Polsce i za granicą promujące i wdrażające model

Wspónoty Europy wg. Schumana i Jana Pawła II.

3. Polityczna Grupa Schumana w Parlamencie Europejskim skupiająca

zwolenników Europy Schumana.

4. Ideowe Grupy Schumana w parlamentach narodowych.

5. NSZZ Solidarnośd w integrowaniu ruchu związkowego w Europie wokół wizji

Schumana i Jana Pawała II.

6. Powszechne Uniwersytety Nauczania Chrześcijaosko-Społecznego w Europie.

7. Szkoła formowania polityków i działaczy społecznych do służby ludziom na

wzór Roberta Schumana.

8. Edukacja w szkołach na temat modelu Europy Schumana i Jana Pawała II.

9. Forum Młodzieży Trójmorza.

10.Wspólnota Narodów Trójmorza jako prototyp Wspólnoty Narodów Europy.
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PROMOCJA I WDRAŻANIE MYŚLI CHRZEŚCIJANSKO-

SPOŁECZNEJ JANA PAWŁA II i ROBERTA SCHUMANA
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PROMOCJA I WDRAŻANIE MYŚLI CHRZEŚCIJAŃSKO-

SPOŁECZNEJ JANA PAWŁA II i ROBERTA SCHUMANA

www.PUNCS.pl

PUNCS rozpoczął działalność w lutym 2021

http://www.puncs.pl/
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RADA PROGRAMOWA POWSZECHNEGO UNIWERSYTETU 
NAUCZANIA CHRZEŚCIJAŃSKO-SPOŁECZNEGO
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POWSZECHNY UNIWERSYTET NAUCZANIA 

CHRZEŚCIJAŃSKO-SPOŁECZNEGO
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Prof. Stanisław Gebhardt – współpracownik Roberta Schumana 

Prof. Stanisław Gebhardt – polski polityk, ekonomista. Członek Szarych
Szeregów i Armii Krajowej, więzieo obozu Gross Rosen i Mauthausen.
Absolwent Polish University Collage i Sorbony. Współorganizator Zjednoczenia
Młodzieży Chrześcijaosko-Społecznej na uchodźctwie. Sekretarz generalny
Międzynarodowej Unii Młodych Chrześcijaoskich Demokratów (1962-1968).
Założyciel i prezes Fundacji Odbudowy Demokracji im. Ignacego Jana
Paderewskiego (1990). Prof. Stanisław Gebhardt został odznaczony w 2016 r.
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP
Andrzeja Dudę.
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Prof. Stanisław Gebhardt z Robertem Schumanem

Stanisław Gebhardt z Robertem Schumanem na Kongresie
„Przemiany w Europie Środkowej” (1957). Od lewej u dołu Stanisław
Gebhardt.
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