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Szanowni Państwo,
W sobotę, 13 maja 2017 roku, w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie w godzinach 10.00 – 16.00, pod patronatem Jego
Eminencji Kazimierza Kardynała Nycza Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego, odbędzie się, „Pierwszy Europejski Festiwal
Schumana”. Organizatorami „Pierwszego Europejskiego Festiwalu Schumana” są Instytut Myśli Schumana i Grupy Schumana,
które powstały 13 grudnia 2015 roku. To z ich inicjatywy został powołany do życia, 11 lipca 2016 roku Instytut Myśli Schumana,
łączący wszystkie Grupy działające w Polsce.
Serdecznie zapraszamy do wielu warsztatów, ale szczególnie do udziału przy okrągłym stole jaki utworzymy wokół
Roberta Schumana w czasie tzw. warsztatu nr. 4 pt. „Debata Wspólnoty Narodów jako platforma budowania porozumienia i
tworzenia relacji pomiędzy ludźmi różnych narodów w kontekście myśli Roberta Schumana”. Na to spotkanie zapraszamy
ambasadorów ze wszystkich krajów Europy oraz wszystkich pracowników ambasad, polityków, posłów, senatorów,
samorządowców, europosłów i przedstawicieli władz różnego szczebla z Polski, Europy i świata. Chcemy, rozważając idee
Schumana, zastanowić się jak Europa ma kroczyć dzisiaj i dokąd zmierzać. Prosimy o zachęcenie do udziału w Festiwalu
wszystkich działaczy samorządowych i społecznych a także obywateli z Państwa terenu.
Obok oprawy muzycznej uczestnicy Festiwalu będą mieli okazję wysłuchać prelekcji o Robercie Schumanie oraz
uczestniczyć w wielu warsztatach poświęconych różnym aspektom życia społecznego w świetle idei przyświecających
działaniom tego wielkiego człowieka.
Prosilibyśmy o zamieszczenie informacji o Festiwalu na stronach internetowych Państwa instytucji oraz o
skierowanie zaproszenia do wszystkich obywateli z otoczenia.
Uważamy, że budowanie jedności, solidarności i pokoju w Europie nie może odbywać się bez Roberta Schumana i
jego idei opartych na wartościach chrześcijańskich, które mają między innymi na celu propagowanie wartości patriotycznych,
budowanie relacji między ludźmi i wspieranie rozwoju narodów w duchu solidarności. Chcemy pokazywać rzeczywiste idee, które
głosił Robert Schuman, aby można było przynosić owoce w życiu społecznym i publicznym. Przez Festiwal chcemy pobudzić do
refleksji wokół tak ważnego tematu dla budowania „Europy Schumana”.
Przy tej okazji chcemy prosić Państwa o wspieranie misji Instytutu Myśli Schumana i Grup Schumana, które
działają na rzecz przemiany Europy w duchu Sługi Bożego Roberta Schumana. Obecnie jest już wiele osób w różnych regionach
Polski związanych z Instytutem i Grupami Schumana.
Wstęp na Festiwal jest wolny, a szczegółowe informacje dotyczące tego ważkiego wydarzenia można znaleźć na stronie
IMSchuman.com.

Licząc na Państwa obecność pozostaję z poważaniem,

Prezes Instytutu Myśli Schumana
Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Krysiak,
Tel. 796 140 400, e-mail: Zbigniew.Krysiak@IMSchuman.com
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