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 Institute of Schuman’s Thought     
 

Invitation 
to participate or speak in the panel 

IV European Schuman Festival (ESF4) (Online, May 2020) 
under the title „School of Solidary Social and Political Service” 

under the direction of Robert Schuman 
In the time frame: 9-10 May; 16-17 May; 23-24 May; 30-31 May; 6-7 June 

Zaproszenie  
do udziału lub wystąpienia w panelu 

IV Europejski Festiwal Schumana (Online, maj 2020) 
pod tytułem „Szkoła Solidarnej Służby Społecznej i Politycznej” 

pod kierunkiem Roberta Schumana 
W okresie: 9-10 maja; 16-17 maja; 23-24 maja; 30-31 maja; 6-7 czerwca 

Honorary Committee 

(Komitet Honorowy) 

Prof. Stanisław Gebhardt, Associate of Robert Schuman (Współpracownik Roberta 

Schumana), President of the Ignacy Jan Paderewski Foundation (Prezes Fundacji Ignacego Jana 

Paderewskiego) 

Prof. Ryszard Legutko, Poseł do Palamentu Europejskiego 

Ks. Prof. Waldemar Cisło, Cardinal Stefan Wyszyński University (UKSW), Foundation „Help 

for the Church in Need” (Fundacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie) 

Prof. Michał Seweryński, University of Lodz (Uniwersytet Łodzki) 

Ks. Prof. Tadeusz Borutka, University of John Paul II in Kraków (Uniwersytet Papieski Jana 

Pawła II w Krakowie) 

Prof. Zdzisław Krasnodębski, Poseł do Palamentu Europejskiego 

Ks. Prof. Stanisław Rabiej, University of Opole (Uniwersytet Opolski) 

Prof. Jan Żaryn, Cardinal Stefan Wyszyński University (UKSW), Director of the National 

Thought Heritage Institute (Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej) 

Prof. Zbigniew Krysiak, Warsaw School of Economics (Szkoła Główna Handlowa) 
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Characteristics of the internet platform used to host the Online Festival 
To run the Online Festival we use the MS Teams internet communication platform (Microsoft Teams). 

It is a system currently used by large Polish and foreign universities and other various large and small 

organizations. The Institute of Schuman’s Thought has a system that allows several panels and sessions 

to be run in parallel. Panels, discussion and project groups as well as meetings held on this platform 

can have up to several hundred people. During the meeting, you can show presentations at Power 

Point, present charts, images and videos, and conduct discussions in such a way that all participants 

can participate. All people participating in the panel can speak and are seen on the screen and heard 

by other meeting participants. Participants in thematic groups can participate regardless of their place 

on the globe. At the end of this agenda are detailed instructions and instructions for installing and 

operating the MS Teams platform on which the Festival takes place. Please read and understand these 

instructions. Application to participate in the Festival can be made by: contacting the thematic group 

leader, registering on the website (www.EuropejskiFestiwalSchumana.com) or in an emergency by 

sending an email to the Institute's email address: sekretariat@IMSchuman.com 

Charakterystyka platformy internetowej Festiwalu Online 
Do prowadzenia Festiwalu Online wykorzystujemy internetową platformę komunikacyjną  MS Teams 

(Microsoft Teams). Jest to system używany obecnie przez duże polskie i zagraniczne uczelnie i inne 

różne duże i małe organizacje. Instytut Myśli Schumana posiada taki system, który umożliwia 

prowadzenie równolegle kilku paneli i sesji. Panele, grupy dyskusyjne i projektowe oraz prowadzone 

spotkania na tej platformie mogą liczyć do kilkuset osób. Podczas spotkania można pokazywać 

prezentacje pod Power Point, przedstawiać wykresy obrazy i filmy oraz prowadzić dyskusję w taki 

sposób, że wszyscy uczestnicy mogą brać w niej udział. Wszystkie osoby uczestniczące w panelu mogą 

zabierać głos i są widziane na ekranie oraz słyszane przez pozostałych uczestników spotkania. 

Uczestnicy grup tematycznych mogą brać udział niezależnie od ich miejsca na kuli ziemskiej. Na końcu 

tej agendy znajdują się szczegółowe wskazówki i instrukcja instalcji oraz obsługi platformy MS Teams, 

na której odbywa się Festiwal. Prosimy o zapoznanie się z tymi instrukcjami oraz ich przyswojenie. 

Zgłoszenie do udziału w Festiwalu może być dokonane przez: kontakt z liderem grupy tematycznej, 

zarejestrowanie się na stronie( www.EuropejskiFestiwalSchumana.com) lub w sytuacji wyjątkowej 

przez przesłanie maila na adres instytutu: sekretariat@IMSchuman.com 

Introduction to the Festival 
Europe has departed from its roots, which was shaped by Robert Schuman, Alcide de Gasperi and 

Konrad Adenauer for several decades after World War II. Abandoning the idea of Robert Schuman 

leads to negative effects like the growing deficit of unity, solidarity and peace. The negative effects of 

moving away from the concept of Community of European Nations in favor of super-state cause more 

and more dissatisfaction of people, chaos in various dimensions of social life, concentration on selfish 

interests instead of mutual friendship and solidarity regarding mutual material needs and spiritual 

values. The current situation indicates the need to stop the destruction of Europe as a result of super-

state ideology and demands rebuilding the Community of European Nations according to Schuman 

approach. In the process of achieving the objectives of the Festival the following 12 main theses of 

Robert Schuman are be adopted: 

 Let us reach out our hands to our enemies of yesterday; 

 Democracy will be a Christian or it will be not at all; 

 Community institutions should be of service rather than imperious nature; 

http://www.europejskifestiwalschumana.com/
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 Economic solidarity must be the basis for building economic relations; 

 The idea of the European Community is not about joining countries into a super-state; 

 European spirit means being aware of belonging to Christian culture; 

 We should return to the original understanding of politics as a service of the common good; 

 The politician is to be a man of public trust; 

 Above the institutions, community of people and spirit of solidarity are key; 

 European policy must not be in-conflict with patriotic ideals and should encourage the love of 

one's homeland, which cannot exclude respect and love for other nations; 

 We are all - certainly imperfect - instruments of Providence who use us to do great things; 

 The Community of European Nations is a selfless gift and care for every human being from 

conception to natural death and not egoism and business. 

Wprowadzenie do Festiwalu 
Europa odeszła od swoich korzeni, które kształtowali Robert Schuman, Alcide de Gasperi i Konrad 

Adenauer przez  kilka dekad po II wojnie światowej. Porzucenie idei Roberta Schumana prowadzi do 

negatywnych skutków, takich jak rosnący deficyt jedności, solidarności i pokoju. Negatywne skutki 

odejścia od koncepcji Wspólnoty Narodów Europy na rzecz superpaństwa powodują coraz większe 

niezadowolenie ludzi, chaos w różnych wymiarach życia społecznego, koncentrację na egoistycznych 

interesach zamiast wzajemnej przyjaźni i solidarności w potrzebach materialnych i duchowych. Obecna 

sytuacja wskazuje na potrzebę powstrzymania destrukcji Europy w wyniku superpaństwowej ideologii 

i wymaga odbudowy Wspólnoty Narodów Europy zgodnie z podejściem Schumana. W procesie 

realizacji celów Festiwalu przyjęto 12 następujących kluczowych tez Roberta Schumana: 

 Wyciągnijmy ręce do naszych wczorajszych wrogów; 

 Demokracja będzie chrześcijańska albo nie będzie jej wcale; 

 Instytucje wspólnotowe powinny mieć charakter służebny a nie władczy; 

 Solidarność gospodarcza musi być podstawą budowania relacji gospodarczych; 

 Idea Wspólnoty Europejskiej nie polega na łączeniu krajów w superpaństwo;  

 Duch europejski oznacza świadomość przynależności do kultury chrześcijańskiej; 

 Powinniśmy powrócić do pierwotnego rozumienia polityki jako usługi dla wspólnego dobra; 

 Polityk ma być człowiekiem zaufania publicznego; 

 Ponad instytucjami kluczowa jest społeczność ludzi i duch solidarności; 

 Polityka europejska nie może być sprzeczna z patriotycznymi ideałami i powinna zachęcać do 

miłości własnej ojczyzny, co nie może wykluczać szacunku i miłości do innych narodów; 

 Wszyscy jesteśmy - z pewnością niedoskonałymi - narzędziami Opatrzności, które wykorzystują 

nas do robienia wielkich rzeczy; 

 Wspólnota Narodów Europy jest bezinteresownym darem i troską o każdego człowieka, od 

poczęcia do naturalnej śmierci, a nie egoizmu i biznesu. 

Partners 

(Partnerzy) 

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej 

Ordo Iuris 

Media Patronage 

(Patronaty Mediów) 
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Tygodnik Solidarność 

Portal Tysol.pl 

TV Republika 

Forum Polskiej Gospodarki, FPG24.pl 

General Thematic Scope of the Festival 

(Ogólny zakres tematyczny Festiwalu) 

1. Solidarism as a new socio-economic system (Solidaryzm jako nowy system społeczno-

ekonomiczny) 

2. Social teaching of the church in the thought of Saint John Paul II, Venerable Servant of God 

Cardinal Stefan Wyszyński, Pope Leo XIII and Servant of God Robert Schuman and the 

doctrine of NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" (Nauka społeczna kościoła w myśli świętego Jana Pawła II, 

Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Papieża Leona XIII i Sługi Bożego 

Roberta Schumana i doktrynie NSZZ "SOLIDARNOŚĆ")   

3. Christian-social thought and methods and examples of its implementation into practice 

(Myśl chrześcijańsko-społeczna oraz metody i przykłady jej upowszechniania i wdrażania do 

praktyki na przykładzie Uniwersytetu Nauki Społecznej Jana Pawła II)  

4. Reshaping of the EU into the Community of European Nations according to the Schuman's 

concept as a challenge after pandemic (Przekształcenie UE we Wspólnotę Narodów Europy 

wg koncepcji Schumana jako wyzwanie po pandemii)  

5. Model of energy solidarity in Europe (Model solidarność energetycznej w Europie)  

6. Building an Effective and Solidar Economy of the European Community - based on the 

experience of the Air Transport Sector (Budowanie efektywnej i solidarnej gospodarki 

Wspólnoty Europejskiej - na przykładzie doświadczeń sektora transportu lotniczego)  

7. Innovative economic and fiscal solutions in a solidary state (Innowacyjne rozwiązania 

gospodarcze i fiskalne w solidarnym państwie i Wspólnocie Narodów Europy)  

8. Model of the national economy „resistant” to pandemics and crises (Model gospodarki 

narodowej odporny na pandemie i kryzysy)  

9. Application of drones to build relationships, solidarity and help people (Drony jako innowacja 

w budowaniu relacji, solidarności i pomocy ludziom)  

10. Cooperation of Polish enterprises within the industries of the economy as a mechanism for 

increasing Polish exports and Poland's economic development - including the Indian market 

(Współpraca polskich przedsiębiorstw w branżach jako mechanizm zwiększania polskiego 

eksportu i rozwoju gospodarczego Polski - z uwzględnieniem rynku indyjskiego)  

11. Fighting the pandemic of killing unborn children and care for living conditions of children 

from conception to adulthood: Saint John Paul II – „A nation that kills its own children is a 

nation without a future” (Walka z pandemią zabijania nienarodzonych dzieci i troska o warunki 

życia dzieci od poczęcia do dojrzałości: Święty Jan Paweł II -„Naród, który zabija własne dzieci 

jest narodem bez przyszłości”) 

12. Prayer without Borders on the 13th of each month in all European capitals creates a 12-star-

rose as a Europe’s Devotion to Mary at building a community based on evangelical values 

(Modlitwa bez Granic 13 dnia każdego miesiąca we wszystkich stolicach Europy tworzy różę 12 

gwiazd jako oddanie Europy Maryi w procesie budowy wspólnoty na ewangelicznych 

wartościach)  
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13. Journey in the Footsteps of Schuman (Podróż Śladami Schumana) 

Wskazówki organizacyjne i techniczne dotyczące komunikacji na Festiwalu 

Organizacja i daty spotkań w grupach tematycznych na Festiwalu Online 
 Poszczególne grupy tematyczne (panele) będą spotykały się na przestrzeni czterech tygodni od 9 maja 

do 7 czerwca 2020.  
 Poszczególne panele będą odbywały się w weekendy w soboty i niedziele lub tylko w jednym z tych dni 

w następujących terminach: 9-10 maja; 16-17 maja; 23-24 maja; 30-31 maja; 6-7 czerwca.  
 Liderzy grup tematycznych wyznaczą dokładne daty i godziny spotkań.  
 Poszczególne spotkania na platformie internetowej będą trwały od 2 do 3 godzin.  
 W każdej grupie jest kilku panelistów i dyskutantów, osoba jako lider merytoryczny prowadzący grupę 

oraz dziennikarze inspirujący debaty 
 Grupy tematyczne są otwarte dla wszystkich zgłaszających się osób z Polski, Europy i świata. Ważna 

będzie kolejność zgłoszeń, gdyż liczba miejsc w poszczególnych grupach jest ograniczona do kilkuset. 
 W każdej grupie będzie tzw. koordynator, którą jest osoba reprezentująca Instytut Myśli Schumana. Jej 

zadaniem będzie: zapewnienie komunikacji na platformie MS Teams, rejestracja uczestników paneli, 
dostarczenie dla zgłaszających się uczestników loginu i hasła do systemu. 

 Polski i angielski są obowiązującymi językami podczas spotkań grup tematycznych. 

Instrukcja instalowania i logowania się na aplikacji MS Teams 
 Ściągnij aplikację MS Teams na komputer np. z pod tego linku: (jest ona darmowa) 

https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app 
 Zainstaluj aplikację MS Teams na komputerze. 
 W czasie instalowania, aby założyć konto na MS Teams skorzystaj z przesłanych wcześniej (przez osoby 

z Instytutu Myśli Schumana) loginu i hasła. 
 Po zalogowaniu kliknij we właściwą nazwę zespołu oraz wybierz właściwy kanał. 
 Nazwy zespołów (paneli) mają wystandaryzowaną składnię tj. np. ESF4 Panel 1 oznacza grupę 

uczystniczącą w panelu 1, czyli temat:  „Solidarism as a new socio-economic system (Solidaryzm 
jako nowy system społeczno-ekonomiczny)” 

 Na środku ekranu, na niebieskim pasku pokaże się ikona „Dołącz“ - kliknij na nią. 
 Pokaże się obraz z kamerki komputerowej oraz ikonka „Dołącz teraz“ - kliknij na nią. 
 Brawo! Jesteś na spotkaniu. Pamiętaj, aby sprawdzić czy masz włączoną kamerkę i mikrofon. Gdy 

kursor myszki jest na środku ekranu pojawia się poniżej krótki, czarny pasek z kilkoma inkonkami. Tam 
znajdziesz ikonę kamerki i mikrofonu. Jeżeli są przekreślone, kliknij w nie, a wówczas włączysz 
mikrofon i kamerę. 

 Przy problemach proszę się zgłosić do lidera panelu lub Zespołu Technicznego Wsparcia - Help Desk 

 

Kontakt do Zespołu Technicznego Wsparcia – Help Desk 

Ryszard Krzyżkowski, Ryszard.Krzyzkowski@IMSchuman.com; Tel. 570 990 686 
Robert Książek, KSKR@o2.pl; Tel. 693 706 652 

Włodzimierz Ossowski, wo@data.pl; 608 523 663 
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