
1 

 

   Wspólnoty Serca          
Tel. 570 990 686, Tel. 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 

Zasady Funkcjonowania „Wspólnot Serca” 

Instytut Myśli Schumana i Grupy Schumana we współpracy z Caritas Polska 

zapraszają do systemowego dzieła pod nazwą „Życie Bez Granic” w celu budowania 

grup wsparcia tzw. „Wspólnot Serca” przez tworzenie relacji i wspólnoty tzw. osób 

sprawnych z tzw. osobami niesprawnymi od poczęcia do naturalnej śmierci. 
 

„Życie Bez Granic” to dzieło, powstałe z inspiracji Sługi Bożego Roberta Schumana 

realizujące praktyczną formułę wdrażania idei Schumana wynikającą z logicznej 

implikacji: Jedność > Solidarność > Pokój jako podstawy budowania relacji między 

ludźmi. Wzywamy wszystkich Polaków oraz różnego rodzaju instytucje i podmioty, w 

tym media, do włączenia się i zaangażowania w to dzieło i jego promocję.  

Motto Schumana: 

"Ja przyszedłem po to, aby służyć, a nie po to aby mi służono" 

„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” [Robert Schuman] 

Tworzenie zdrowego i skutecznego systemu wsparcia niesprawności człowieka wychodzić 

powinno z zasady, że „wszystkie dzieci są nasze”. Nie chodzi tu tylko dosłownie o człowieka w 

wieku dziecka, ale w ogóle o człowieka wg. kryterium stanu jego rozwoju i kondycji do 

samodzielnego radzenia sobie w różnych warunkach życia. Rezultatem takiego systemu miałoby 

być usuwanie lęku u bliskich i rodziców opiekujących się w osamotnieniu dziećmi tzw. 

niesprawnymi i tworzenie klimatu pokoju.  

Bardzo dobrze znane jest zjawisko lęku przed tym co stanie się z ich tzw. niesprawnymi 

dziećmi, gdy umrą rodzice. Taka sytuacja powoduje, że kiedy matki dowiadują się o niepełnej 

sprawności dziecka poczętego podejmują często z powodu wymienionego lęku desperackie kroki. 

W tym kontekście nie można tworzyć rozwiązań regulacyjnych dotyczących niezabijania dzieci 

poczętych w izolacji od systemu troski o tych najmniejszych po ich urodzeniu aż do naturalnej 

śmierci.  
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Fundamentalną i duchową koncepcją dzieła „Życia Bez Granic” i tworzenia grup wsparcia 

nie jest podejście do podziału ludzi na sprawnych i niesprawnych (pełnosprawnych lub 

niepełnosprawnych), czyli stosowanie tzw. logiki zero-jedynkowej, gdyż taki świat nie istnieje i 

byłoby to zafałszowanie rzeczywistości. Istniejący podział zero-jedynkowy jest pewnym 

stereotypem, który z jednej strony prowadzi do tworzenia „getta” i wykluczania lub zsuwania na 

margines jednych, tych tzw. niepełnosprawnych. Z drugiej strony tzw. pełnosprawni udzielający 

pomoc tzw. niepełnosprawnym mają tendencję do czynienia tego z pewnej „łaski” lub też 

podejmują takie działania, aby tzw. „problemu” się pozbyć, czego skrajnym przejawem jest 

zabijanie nienarodzonych lub w podeszłym wieku ludzi.  Słabszym, ale też ważnym, przejawem tzw. 

„łaski” wobec tzw. niepełnosprawnych, jest system zabezpieczenia finansowego i funkcjonalnego 

posiadające silne znamiona wykluczenia finansowego i społecznego.  

Skuteczna realizacja dzieła wg. przyjętej koncepcji wymaga uznania prawdy, że nie ma 

ludzi ani w pełni sprawnych ani w pełni niesprawnych. Takie podejście, w którym wszyscy 

uświadamiamy sobie swoją w różnym stopniu niesprawność pozwala stanąć w pokorze do siebie i 

innych a z drugiej strony usuwanie obrazu samego siebie jako w pełni sprawnego umożliwia 

redukowanie naszego egoizmu i poczucia wyższości wobec innych.  

Wszyscy jesteśmy niedoskonali i również niesprawni w różnym stopniu i w różnych 

obszarach. Nasz egoizm powoduje, że widzimy drzazgę w oku brata a belki we własnym oku nie 

dostrzegamy. Każda niedoskonałość jest pewnego rodzaju stopniem niesprawności. Jedni są mniej 

sprawni na umyśle, inni na ciele, zaś jeszcze inni na duchu lub psychice. Tak więc wszyscy 

wzajemnie siebie potrzebujemy, aby każdy mógł wspierać drugiego w takim obszarze w jakim 

występuje u niego deficyt sprawności. W ten sposób niesprawność drugiego w jednym obszarze 

daje mu możliwość wspierania pierwszego w tym w czym tenże jest niesprawny.  

Przedstawiona wyżej charakterystyka koncepcji dzieła przedstawiająca prawdę o 

wszystkich ludziach ma też w jakimś sensie poparcie w następujących słowach Sługi Bożego 

Roberta Schumana: „Wszyscy jesteśmy – z pewnością niedoskonałymi – narzędziami Opatrzności, 

która posługuje się nami, by dokonać wielkich rzeczy”. Taka perspektywa objaśnia, że „Wspólnoty 

Serca” są potrzebne nam wszystkim, abyśmy z jednej strony mogli dawać to czym możemy 

obdarować innych, zaś z drugiej strony brać to czego nam brakuje. Np. osoba niesprawna fizycznie 

może oferować swoje zdolności intelektualne tym, którzy są sprawniejsi fizycznie, ale mniej 

intelektualnie.  

Fundamentem realizacji dzieła „Życie bez Granic” jest budowanie grup wsparcia o nazwie 

„Wspólnoty Serca”. W dalszej kolejności przedstawiono ramowe zasady tworzenia, aranżacji 

spotkań, funkcjonowania, komunikacji i współpracy „Wspólnot Serca”.   

 

Ramowe zasady tworzenia, aranżacji spotkań, funkcjonowania, komunikacji i 

współpracy „Wspólnot Serca” 

▪ Wspólnoty Serca powstają dzięki oddolnym inicjatywom osób, rodzin, które dostrzegają 

wokół siebie, w swoim miejscu zamieszkania, pracy, w parafii tzw. osoby niesprawne lub 



3 

 

rodziny z tzw. osobami niesprawnymi i chcą, postanawiają z dobroci serca odpowiedzieć na 

potrzeby tych osób i zapraszają ich do nawiązywania znajomości i rozwijania relacji 

przyjaźni, aby nie czuły się samotne, gorsze i wykluczone z życia społecznego.  

▪ Lider powstającej Wspólnoty Serca zgłasza nową inicjatywę do Instytutu Myśli Schumana, 

który koordynuje działania i wspiera lokalne Wspólnoty. Do tego celu służy m.in. strona 

internetowa www.ZycieBezGranic.com.pl, gdzie oprócz wielu przydatnych informacji 

znajdzie się mapa oraz koordynatorzy Wspólnot Serca w całej Polsce. 

▪ Inicjatorzy lokalnej Wspólnoty Serca podejmują współpracę, oficjalną lub nieoficjalną, z 

parafiami, z organizacjami i instytucjami (terapeuci, lekarze itp.) powołanymi do 

specjalistycznej pomocy tzw. osobom niepełnosprawnym, z Caritasem. W pierwszej fazie 

inicjatorzy w ramach tej współpracy przekazują ogłoszenia o nowo powstającej wspólnocie, 

aby zgromadzić zainteresowane rodziny.  

▪ Wspólnoty Serca współpracują z podmiotami i instytucjami, które posiadają potrzebne 

kompetencje w podmiotowych zagadnieniach tak, aby potrzebujący byli jak najlepiej 

otoczeni opieką.  

▪ Wspólnoty Serca działają dwutorowo. Z jednej strony są to regularne, cotygodniowe 

spotkania grup Wspólnot Serca, podczas których budowane są relacje przyjaźni, wsparcie 

modlitewne i dzielenie się wzajemnymi troskami i radościami.  Z drugiej to codzienna 

pomoc w zależności od potrzeb rodzinom tzw. niesprawnym.  

▪ Cotygodniowe spotkania Wspólnot Serca służą przede wszystkim budowaniu relacji 

pomiędzy rodzinami tak, aby wszelka pomoc była wyrazem osobistej troski przyjaciela a nie 

działaniem tylko technicznym osoby sprawującej tylko taką funkcję.  

▪ Cotygodniowe spotkania Wspólnot Serca powinny się odbywać w tym samym miejscu o 

tej samej porze. W takich spotkaniach uczestniczy do 10 rodzin tzw. sprawnych i 10 rodzin 

tzw. niesprawnych.  

▪ Wspólnota Serca ma charakter otwarty i zawsze mogą do niej dołączyć nowe rodziny.  

▪ Jeżeli ilość uczestników Wspólnoty Serca przekroczy liczbę maksymalną grupa dzieli się na 

dwie wspólnoty, ponieważ celem jest to aby wszyscy dobrze się znali.  

▪ Punkty spotkania powinny realizować jej cel, dlatego w ramach spotkania powinny się 

znaleźć takie elementy jak: dzielenie się problemami i sukcesami wychowawczymi, 

dzielenie się trudnościami i radościami, wspólna modlitwa, formacja duchowa oparta na 

wybranych książkach, czas nieformalny.  

▪ Spotkania Wspólnot Serca mogą mieć miejsce: w kościołach przy parafiach, w obiektach 

dysponowanych przez władze gminy, dzielnicy, miasta, województwa, powiatu, w domach 

kultury, w salach na terenie szkół i uczelni. 
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▪ Wspólnoty Serca spotykają się na wybranej przez siebie wspólnej niedzielnej Mszy 

Świętej, które można połączyć z cotygodniowym spotkaniem. 

▪ W procesie tworzenia sieci Wspólnot Serca powoływani są koordynatorzy: parafialni, 

gminni, dzielnicowi, miejscy, powiatowi, wojewódzcy. 

▪ Wspólnoty Serca spotykają się cyklicznie z innymi Wspólnotami Serca w szerszym gronie i 

na tzw. Dniach Wspólnot Serca: na poziomie miast lub dzielnic lub powiatów lub gmin raz 

w miesiącu, na poziomie województw raz na kwartał, na poziomie ogólnopolskim raz na 

rok. 

 

Z wyrazami szacunku 

Prof. Zbigniew Krysiak 

Prezes Instytutu Myśli Schumana 

Zbigniew.Krysiak@IMSchuman.com; Tel. +48 796 140 400 

 

Ryszard Krzyżkowski 

Wiceprezes Instytutu Myśli Schumana 

Ryszard.Krzyzkowski@IMSchuman.com; Tel. +48 570 990 686 
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