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W dniu 17 stycznia 2018 r. odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu 

Krzewienia Idei Roberta Schumana z udziałem poseł do Parlamentu Europejskiego, pani 

Jadwigi Wiśniewskiej. W trakcie posiedzenia próbowano nakreślić sytuację, w jakiej znajduje 

się obecnie Europa. Niżej w protokole zostały opisane ustalenia zespołu w tym zakresie. 

Sytuację Europy przedstawiono jako bardzo trudną, z odbywającą się na bieżąco przebudową 

kulturalną i społeczną. Wskazano na potrzebę powrotu do chrześcijańskich korzeni Unii 

Europejskiej. Europosłanka Jadwiga Wiśniewska przedstawiła kilka informacji na temat 

pracy w Parlamencie Europejskim i najsilniej forsowanych w nim systemów wartości  

i ideologii. Pani poseł jest członkiem 2 komisji  - Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 

Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, 

które najmocniej odwołują się do ideologii klimatycznej oraz ideologii gender. Przyznała, że 

konieczne jest, choć bardzo trudne, otwarte i głośne wypowiadanie stanowiska, że Parlament 

Europejski nie ma prawa ograniczania prawa do decydowania o miksie energetycznym Polski 

oraz o postrzeganiu płci, statusu kobiet oraz rodziny w naszym kraju. Pani poseł podkreśliła, 

iż coraz częstsze w Parlamencie Europejskim jest relatywizowanie pojęcia płci i wskazywanie 

na jej podłoże społeczno-kulturowe, a nie genetyczne oraz na możliwość jej wybierania. Jest 

to zjawisko, które może w znacznym stopniu dotknąć również w niedługim czasie Polskę.  

W kwestii zmian klimatycznych trzeba zaznaczyć, że Unia Europejska jest winna jedynie 

10% światowej emisji CO2. W planach jest jej zmniejszenie do 4%. Może to jednak 

skutkować przeniesieniem poza granice Unii znacznej części przemysłu, co mocno odbije się 

na gospodarce wielu krajów. Dodatkowo coraz więcej zwolenników znajduje teoria, w której 

wskazuje się zmiany klimatyczne i globalne ocieplenie jako bezpośrednią przyczynę kryzysu 

migracyjnego. 

Stwierdzono także, że promowane w Parlamencie Europejskim wartości mogą 

doprowadzić do zapaści kulturowej i społecznej w Europie. Dlatego tak ważne jest 



podejmowanie inicjatyw pokazujących, że wartości są potrzebne. To właśnie Polska jest w tej 

chwili krajem, który pokazuje Unii Europejskiej drogę, którą warto podążać, na której silna 

wiara i kanon wartości opartych na religii chrześcijańskiej są niezwykle istotne. Trzeba 

otwarcie mówić, jak bardzo Europa się zagubiła w swojej poprawności ideologicznej, i czym 

to grozi, jak bardzo oddaliła się od wartości Roberta Schumana.  

Rok 2018 został ogłoszony przez Komisję Europejską Rokiem Dziedzictwa 

Kulturowego. Problemem jednak jest to, że Europa coraz bardziej się od tego dziedzictwa 

oddala.  Dlatego warto promować ideę powrotu do chrześcijańskich korzeni Europy. 

By tak się mogło stać, należy idee Roberta Schumana mocno akcentować także  

w parlamentach  innych krajów. Zebrani uznali, że dobrze byłoby połączyć siły i tworzyć  

w nich analogiczne zespoły, które mogłyby wspólnie diagnozować pojawiające się zagrożenia 

i dawać sobie wsparcie.  
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