Instytut Mysli Schumana
FRAKCJA SCHUMANA W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM
a Misja Polski w Kształtowaniu Europy Ojczyzn w Duchu Chrześcijańskim
Szanowni Państwo,
Instytut Myśli Schumana uruchamia kampanię promocyjną w celu utworzenia Frakcji Schumana w
Parlamencie Europejskim, która ma być ważnym mechanizmem powrotu do Europy Schumana. W
tym kontekście Instytut nie tworzy żadnej partii ani też komitetu wyborczego, lecz staje na czele
promocji na rzecz „Frakcji Schumana” w Parlamencie Europejskim oraz podejmuje rolę integrującą
środowiska i partie w Polsce i Europie wokół tej jak się wydaje niepowtarzalnej szansy.
W 100-lecie Niepodległości, Polska ma nie tylko prawo, ale i obowiązek walki o niepodległość
Europy. Ten obowiązek wynika ze zobowiązania jakie Polska zaciągnęła ponad 1000 lat temu przyjmując
chrzest od chrześcijańskiej Europy, co stworzyło wówczas ważny fundament dla rozwoju duchowego,
kulturalnego, cywilizacyjnego, społecznego i gospodarczego Polski. Polacy są bardzo dobrze znani z
ducha walki za wolność naszą i waszą i już nieraz Europa dzięki Polsce została uchroniona przed
zalewem różnych form zła. W przeszłości dotyczyło to walki zbrojnej, obecnie zaś potrzebna jest walka
w innym wymiarze, w tym także duchowym. Zwykle mobilizacja wszystkich Polaków dawała pozytywne
efekty w obronie Europy tak i dzisiaj nie może być inaczej. 1000 lat temu Polska była w potrzebie i
otrzymała pomoc od Europy w formie chrztu teraz natomiast z wdzięczności za chrzest Polacy powinni
pomóc Europie, która przeżywa trudności. Będąc jedną wielką chrześcijańską rodziną nie wolno nam
się odwracać od tego zadania niezależnie od tego jak oceniamy swoją wiarę, ale odwołonie się do
dobrej woli i solidarności wskazuje, że jesteśmy potrzebni Europie, bo ona jest niejako naszą Babcią,
podczas gdy Polska jest naszą Matką.
Obecnie Polska powinna iść pod sztandarem Schumana w kształtowaniu Europy wolnej od
superpaństwa oraz w obronie przed zalewem nihilizmem społecznym, moralnym i dehumanizacją
prowadzących do destrukcji i utraty tożsamości Europy. Warto tu podkreślić, że idee Schumana w
dużym stopniu przypominają wartości pielęgnowane w Pierwszej Rzeczypospolitej, której historia jako
Wspólnoty Narodów była o wile znacznie dłuższa niż Wspólnoty Europy po II Wojnie Światowej.
Odwoływanie się do Pierwszej Rzeczypospolitej w przedmiotowych rozważaniach można uzasadnić
tym, że obchody 100-lecia Niepodległości silnie nawiązują do tradycji tamtego okresu a także z tego
powodu, że Schuman jest często nazywany nieświadomym spadkobiercą Pierwszej Rzeczypospolitej.
Spójność idei Schumana z tymi, które znamy z Pierwszej Rzeczpospolitej niejako „zmuszają” Polaków
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do kroczenia ku Europie ze sztandarem Schumana i w ten sposób otwieranie narodów Europy na
przekaz chrześcijańskiej tradycji jaka jeszcze w polskim narodzie jest głęboko zakorzeniona.
Kampania promująca utworzenie „Frakcji Schumana” w Parlamencie Europejskim nie
koncentruje się w pierwszej kolejności na kandydatach do „Frakcji Schumana”, ale jest przede
wszystkim opowiedzeniem się za tym, co chcemy wybierać, czyli jakiej Europy oczekujemy. Nie chodzi
przy tym tylko o opowiadanie się za proponowanym kierunkiem, ale też podjęciem odpowiedzialności
za kształtowanie Europy naszego wyboru i podjęciem działań w celu kształtowania i formowania
oczekiwanej przez nas Europy.
Obecnie realne jest utworzenie Frakcji Schumana w Parlamencie Europejskim liczącej od 260
do 300 osób i byłaby to wówczas najliczniejsza Frakcja. Budowanie siły takiej koalicji przed wyborami
w maju 2019 spowoduje, że Frakcja Schumana po wyborach może uzyskać znaczącą liczbę nawet ok.
50% głosów w Parlamencie Europejskim. W procesie tworzenia silnej Frakcji Schumana należy
zbudować wspólną strategię wyborczą dla bloku Schumana w całej Europie. Zintegrowanie działań
promujących Frakcję Schumana w trakcie kampanii wyborczej jako wspólnego celu wielu europejskich
partii spowoduje istotny wzrost frekwencji wyborczej, co przyczni się do większego udziału elektoratu
prawicowego, a tym samym zwiększenie liczby miejsc w Parlamencie Europejskim obsadzonych przez
polityków prawicowych. O takim działaniu myśli wielu ludzi w Europie i dlatego podjęcie przez Polskę,
Chorwację, Węgry, Rumunię, Włochy, Hiszpanię i inne kraje ważnej roli w tym projekcie może
prowadzić do zgromadzenia dużej siły zwolenników prawdziwych wartości chrześcijańskich w Europie
i na czas tzn. przez wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. przygotowanie strategii
wyborczych zsynchronizowanych w wielu krajach.
Bez porozumienia przed wyborami oraz po wyborach do PE pomiędzy partiami, w układzie
paneuropejskim, popierającymi wartości chrześcijańskie i utrzymanie strategii stosowanej w
przeszłości, czyli atomizację i podział pomiędzy politykami opowiadającymi się za prawdziwymi
wartościami chrześcijańskimi nie należy spodziewać się, że solidarne w swoim środowisku partie
neoliberalne, lewicowe i pseudochrześcijańskie zmniejszą swoje znaczenie i udział w Parlamencie
Europejskim.
Szczególną odpowiedzialność za podjęcie czynnego działania w formowaniu Europy ponoszą
chrześcijanie w tym w szczególności katolicy, gdyż korzenie Europy wywodzą się od Chrystusa i w tym
kontekście Europa nie ma innej tożsamości. Odcięcie się więc od tych korzeni prowadziłoby do
destrukcji i zagłady Europy. Czy chcemy brnąć w kierunku Europy pełnej chaosu, gdzie niszczy się
jedność, solidarność i pokój? Czy też chcemy Europy opartej na wartościach chrześcijańskich, ale nie
„takich chrześcijańskich”, które są głoszone przez fałszywych proroków promujących ideologię Artiello
Spinelli lub innych podobnych „apostołów” „…dostarczycieli pustych zapewnień starających się zgasić
życie religijne w krajach i w ludziach…” (Robert Schuman), których celem jest usunięcie
chrześcijańskich wartości i fundamentów, prowadząc do nihilizmu społecznego i moralnego i przez to
utratę tożsamości Europy.
Pozostawianie dotychczasowych Frakcji w obecnym stanie redukuje coraz bardziej szanse na
tworzenie wspólnoty Narodów Europy i wzmacnia siłę ideologów superpaństwa. Proponowane
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rozwiązanie ma znaczenie strategiczne, bo bez powrotu Schumana będzie pogłębiać się destrukcja w
Europie oraz w poszczególnych krajach. Robert Schuman wskazując kierunki rozwoju Europy podkreślał:
„Moja idea nie polega na tym, aby połączyć kraje w celu stworzenia superpaństwa. Nasze kraje
europejskie są historyczną rzeczywistością. Z psychologicznego punktu widzenia byłoby to niemożliwe
i nierozsądne, aby się ich pozbyć. Ich różnorodność jest dobrą rzeczą i nie ma sensu, aby je usuwać lub
dokonywać zrównywania lub unifikacji”. Obecnie Europa jest na zakręcie, bo odeszła od kierunków
wyznaczonych przez Roberta Schumana i potrzebuje powrotu do głównej ideowej zasady Schumana,
czyli logicznej implikacji jedność->solidarność->pokój. Nie będzie solidarności bez pojednania i jedności
w duchu prawdziwie chrześcijańskim, a bez solidarności nie będzie także pokoju. Stajemy zatem przed
pierwotnym wyzwaniem, które postawił Schuman zaraz po II wojnie światowej, a więc koniecznością
powrotu do budowania relacji przez pojednanie.
Obecnie Europa jest prowadzona przez uczniów Artielo Spinelli takich jak Junckers,
Timmermans i innych. W Parlamencie Europejskim działa od wielu lat (od 2010) bardzo aktywnie tzw.
grupa Spinellego, do której należą między innymi przedstawiciele z EPP, w tym także są niektórzy
Europarlamentarzyści z Polski, których kurs jest przeciwny do tego co proponował Schuman. Ich celem
ideologicznym jest zamiana Europy w superpaństwo i niszczenie Wspólnoty Narodów Europy jaką
budował Sługa Boży Robert Schuman. W dłuższej perspektywie nie będzie można się temu oprzeć przez
działanie w pojedynkę poszczególnych rządów i państw o ile nie powstanie Ruch na rzecz Europy
Schumana prowadzący do stworzenia silnej Frakcji Schumana w Parlamencie Europejskim. Duża
liczebnie Frakcja Schumana zbudowana na bazie prawdziwych a nie pseudo partii wartości
chrześcijańskich z wszystkich Narodów Europy, podpisujących się pod wartościami chrześcijańskimi
stworzy narzędzie i siłę, które umożliwią wpływanie na decyzje Parlamentu Europejskiego, a więc i jego
kierunki a tym samym może szybko przybliżać do reformowania Europy w kierunku Wspólnoty
Narodów Europy i Europy Ojczyzn wg. idei Schumana.
Uzależnienie systemów społeczno-gospodarczych poszczególnych państw przez regulacje
Unii Europejskiej jest tak duże i się nasili, że będzie występowała coraz bardziej pozorna autonomia
parlamentów i systemów prawnych w narodach Europy. Dowodem coraz to bardziej
bezkompromisowego działania w tym kierunku jest szereg wypowiedzi, postaw lub opinii tzw. liderów
UE, których retoryka w stylu: „Francja i Niemcy mogą mieć więcej praw niż np. Polska”, lub „wy macie
idee a my mamy kapitał” tylko dlatego, że w tych krajach rządzą zwolennicy ideologii „biura
centralnego” z Brukseli i ich ideologicznych towarzyszy. W ostatnim okresie obserwujemy coraz
ostrzejszą postawę „wierchuszki” z Brukseli, w której adwokaci obecnego neoliberalnego porządku i
superpaństwa wykazują nadzwyczaj dużą determinację domagając się jeszcze silniejszego systemu
uzależnienia i podporządkowania ludzi i narodów, co między innymi 23 listopada 2018 r. wyraziła Angela
Merkel w Berlinie twierdząc, że „federacja państw bez narodowej tożsamości to wizja UE”. „Dziś
państwa narodowe muszą, czy raczej powinny, być gotowe do przekazania swojej suwerenności,
oczywiście zgodnie z ustaloną procedurą” (Die Welt, Angela Merkel, 23 XI 2018). Emmanuel Macron
wzywał w Bundestagu do rezygnacji z narodowej suwerenności (listopad 2018), bo jego zdaniem
„żadne państwo nie powinno samodzielnie decydować w kwestiach takich jak: polityka zagraniczna,
imigracja, rozwój i jeszcze inne obszary”. Donald Tusk już wcześniej namawiał do rezygnacji z
suwerenności „Polskość to nienormalność (…) historia, geografia, pech dziejowy i Bóg wie co jeszcze
Tel. +48 570 990 686, Tel. +48 575 990 686 | E-mail: sekretariat@IMSchuman.com | www.IMSchuman.com | ul. Noakowskiego 10 lok 11A,
00-666 Warszawa | NIP: 525-266-82-89 | Regon:364 945 508 | Nr konta: PKO BP, IV Oddział Warszawa 91 1020 1042 0000 8202 0350 5203
Institute of Schuman's Thought |Bank Account |SWIFT: PL91 1020 1042 0000 8202 0350 5203 |BIC: BPKOPLPW | PKO BP, IV Branch Warsaw

3

wrzuciły na moje barki brzemię, którego nie mam specjalnie ochoty dźwigać” (Miesięcznik Znak, 1987).
Jeszcze kilka lat temu lub dwie dekady wstecz zwolennicy Europy jako superpaństwa nie
odważyliby się tak jasno publicznie przedstawiać celu do jakiego dążą. W związku z tym politycy,
którzy są zwolennikami Europy Schumana, czyli Europy Ojczyzn lub Wspólnoty Narodów Europy nie
mogą być naiwni i nie mogą liczyć, że promotorzy ideologii superpaństwa będą chcieli, jak ludzie dobrej
woli, prowadzić dialog na temat najlepszych rozwiązań w celu budowania Europy Ojczyzn, ponieważ ich
celem jest przecież coś odwrotnego, czyli usuwanie fundamentów chrześcijańskich, na których miałaby
się opierać Europa.
Instytut Myśli Schumana pełni misję szerzenia i zastosowania w praktyce idei Sługi Bożego
Roberta Schumana. Ma to na celu integrowanie i budowanie społeczności ludzi zainteresowanych
kształtowaniem życia społecznego na fundamencie wartości chrześcijańskich w Europie, co jest
kluczowym zadaniem wobec otaczających nas „przeciwnych wiatrów”. Potrzeba budowania takiej
społeczności i takiego wspólnego frontu jest już dziś w jakiś sposób pilną potrzebą, chrześcijańską
powinnością i społeczną odpowiedzialnością wobec jawnego podążania liderów UE za Altiero Spinelli,
Karolem Marksem, czy Antonio Gramsci, którzy wracają do niszczącej człowieka i wrogiej wartościom
chrześcijańskim ideologii neokomunistycznej, która w swoim charakterze i taktyce działania jest
zdecydowanie bardziej groźna i wroga niż był w wersji pierwotnej komunizm.
Robert Schuman niejednokrotnie przestrzegał przed groźnymi skutkami odejścia od wartości
chrześcijańskich, usuwaniu wspólnoty narodów, dominacji instytucji i ekonomii nad prawdziwymi
relacjami między ludźmi. Wśród wielu ostrzeżeń mówił on: „Strzeżcie się tych, których czar prowadzi
nas do bierności. Strzeżcie się tych, którzy chcą uśpić nas w fałszywym poczuciu bezpieczeństwa.
Strzeżcie się dostarczycieli pustych zapewnień obiecujących złudne środki do realizacji bezpieczeństwa.
Oni starają się wprowadzać etapami i krok po kroku, to co zdrowy duch narodu odrzuca i się temu
sprzeciwia. Ostateczny ich cel jest jasny. Oni starają się zgasić życie religijne w krajach i w ludziach. Z
miłości do naszych dzieci, chcemy zapobiec tym następstwom. Taka nasza postawa, którą przyjmujemy,
nie powinna wynikać tylko z przeciwstawienia się, ale przede wszystkim dlatego, że nie możemy
zdradzić duszy naszego narodu”.
Umierający w 1948 r. kardynał z Polski August Hlond pozostawił proroctwo, w którym
powiedział: "Nie traćcie nadziei. Nie traćcie nadziei. Lecz zwycięstwo, jeśli przyjdzie - będzie to
zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny. W tej walce, która się toczy między gromadą szatanów a
Chrystusem, tych, którzy wierzą, że są wezwani, Bóg wezwie na głębię i będzie tak, jak chce sam Bóg".
Prymas dodał jeszcze: "Walczcie z ufnością i pod opieką błogosławionej Maryi Dziewicy pracujcie.
Zwycięstwo wasze jest pewne. Niepokalana dopomoże wam do zwycięstwa". Wielokrotnie odwoływał
się do nich Święty Jan Paweł II. W świetle nauczania Świętego Jana Pawła II - z wielkim apelem, by
"wypłynąć na głębię" - możemy wskazać na niezwykłą aktualność słów umierającego kardynała Hlonda
i nadać im "papieską" interpretację. Znamy także te w pierwszej chwili zaskakujące zdania kardynała
Hlonda: "Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i Różańcem. Polska
ma stanąć na czele Maryjnego zjednoczenia narodów. Trzeba ufać i modlić się. Jedyna broń, której
używając Polska odniesie zwycięstwo - to Różaniec. Ona tylko uratuje Polskę od tych strasznych chwil,
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w jakie może narody popadną za swą niewierność względem Boga". Proroctwa kardynała Hlonda
wciąż jeszcze mówią o przyszłości, mówią o ciążącym na nas obowiązku, a ich realizacja
warunkowana jest podjęciem przez nas misji oraz przez polityków na miarę Roberta Schumana, czyli
uczniów Chrystusa w polityce, jak określa kościół Schumana w modlitwie o wstawiennictwo Roberta
Schumana ułożonej w związku z będącym na ukończeniu procesem beatyfikacyjnym.
Europa potrzebuje wielkich mężów świętych w garniturach na wzór Sługi Bożego Roberta
Schumana, który niósł Europie jedność, solidarność i pokój w postawie uniżenia wobec Opatrzności
Bożej, co wyrażał w następujący sposób: „Wszyscy jesteśmy – z pewnością niedoskonałymi –
narzędziami Opatrzności, która posługuje się nami, by dokonać wielkich rzeczy, dla których nasze
własne siły byłyby niewystarczające. Świadomość 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”. Wydaje się, że
Robert Schuman jest typem takiego wielkiego męża o jakim mówi Święty Ludwik de Montfort w dziele
„O prawdziwym oddaniu się Maryi”: „Takimi oto będą owi wielcy mężowie, którzy powstaną, których
Maryja ukształtuje i wyposaży na rozkaz Najwyższego, by Królestwo Jego rozprzestrzeniali na wszystkie
krainy. Kiedy i jak to się stanie Bogu jedynemu wiadomo, co do nas – milczmy, módlmy się, prośmy,
działajmy”
Nie prześpijmy nadarzającej się okazji powrotu Europy do korzeni i nie przegrajmy tej szansy
na rzecz partykularnych interesów i egoizmów. Warto w tym kontekście, abyśmy się wzorowali na
postawie Sługi Bożego Roberta Schumana i przy tym wielkim wyzwaniu tworzenia Frakcji Schumana
starali się go naśladować, gdyż: polityka była dla niego apostolstwem, czynami dawał świadectwo
ideom, które wyznawał, przy tym był świadomy, że wielkie idee wywołują opory; Jego przekonania były
tak silnie i tak głęboko zintegrowane w jego osobowości, że wynikała z nich nadzwyczaj niezłomna
wola, kiedy nadchodziła godzina decyzji; Jego zdaniem państwo demokratyczne mogło trwale istnieć
jedynie wówczas, gdy nie lekceważyło zasad chrześcijaństwa; uważał, że im bardziej zwiększają się
zadania państwa i im bardziej rośnie odpowiedzialność, tym bardziej decydująca o sukcesie rządu staje
się jego intelektualna i moralna zdolność do obrony.
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