Przystanek IDEA: Egzamin z solidarności
Prelegenci:
Ignacy Dudkiewicz – redaktor naczelny magazynu „Kontakt”
prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński – Uniwersytet Gdański
Joanna Sadzik – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie WIOSNA
Kuba Wygnański – Prezes Zarządu, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
Moderator: Kuba Kaługa – dziennikarz RMF FM.

„Egzamin z Solidarności” to hasło kolejnej dyskusji zorganizowanej w ramach Przystanku IDEA,
inicjatywy powołanej do życia przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Agencję
Artystyczną GAP w celu propagowania idei Open Eyes Economy. Rozmowa moderowana przez
dziennikarza RMF FM Kubę Kaługę rozpoczęła się od rozważania, czy w obliczu pandemii COVID-19
społeczeństwo polskie zdaje egzamin z solidarności? Bez wątpienia najbliższe tygodnie i miesiące będą
stanowić wyzwanie w wymiarze indywidualnym, a wytrwałość społeczeństwa będzie najważniejszym
przejawem solidarności.
W dyskusji jako pierwsza głos zabrała Prezes Zarządu Stowarzyszenia „WIOSNA” Joanna Sadzik.
Rozmówczyni wyraziła przekonanie, że spontaniczne działania społeczne, jakie można obserwować od
pierwszych tygodni epidemii, dają powody do optymizmu. Prezes Sadzik poinformowała, że do
organizacji pozarządowych zgłaszają się nowe osoby, które dotychczas nie były zaangażowane w tego
typu inicjatywy. Powstaje wiele nowych projektów, a działania z nimi związane mają coraz większy
zasięg. Przykładem takiego ruchu może być Grupa Widzialna Ręką, która początkowo funkcjonowała
jedynie w kręgu znajomych. Obecnie inicjatywa działa w wielu polskich miastach, między innymi w
Krakowie, Warszawie, Siedlcach czy Radomiu. Prezes Sadzik dodała, że organizacje pozarządowe
wykazały się dużą elastycznością oraz kreatywnością, istnieje jednak pewna obawa o dalszy los
spontanicznych inicjatyw i projektów. Czy ich uczestnikom wystarczy wytrwałości, aby wciąż
solidaryzować się z potrzebującymi?
Prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński z Uniwersytetu Gdańskiego, zapytany o to, jak Polacy
radzą sobie na egzaminie z solidarności, odpowiedział: „Jako Profesor muszę powiedzieć, że jest jak z
egzaminem, niektórzy zdają go bardzo dobrze, innym idzie gorzej, a jeszcze inni egzamin ten olewają”.
Nasz rozmówca podkreślił, że nie należy zbytnio uogólniać wzorców, za pomocą których
charakteryzujemy działania Polaków. Zaznaczył, że różne społeczności mogą mieć odmienne potrzeby
– inaczej wygląda sytuacja mieszkańców terenów wiejskich, a inaczej wielkich metropolii. Pomoc
możne dotyczyć także rzeczy najprostszych, jak telefon do najbliższych z pytaniem, czy czegoś im
potrzeba. Czasem samo wyrażenie troski może okazać się niezwykłym wsparciem dla drugiej osoby.
„Najpierw skoncentrujmy się na tej własnej, indywidualnej zaradności, najpierw rodzina, znajomi,
później reszta społeczności” – dodał Profesor.

Prezes Zarządu Fundacji Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” Kuba Wygnański
podkreślił w swojej wypowiedzi, że jeszcze zbyt wcześnie na rozsądzanie, czy jako społeczeństwo
zdaliśmy egzamin z solidarności. Zaznaczył, że siły należy rozkładać odpowiednio do rodzących się na
bieżąco potrzeb. Warto także zastanowić się, czy w tej sposób zdefiniowane zjawisko solidarności
faktycznie jest aktem własnej, nieprzymuszonej woli każdego człowieka. O życzliwości powinno się
pamiętać na co dzień, ponieważ zdaje się, że zdążyliśmy już zapomnieć o zwyczajach panujących w
czasach, kiedy wszelkie udogodnienia i chwile beztroski były na wagę złota.
Jako ostatni zabrał głos redaktor naczelny magazynu „Kontakt”,Ignacy Dudkiewicz, który
zgodził się ze swoim przedmówcą i zauważył, że na wystawienie oceny jest jeszcze za wcześnie.
Wszystkie powstałe dotychczas inicjatywy ocenił bardzo pozytywnie, jednak przypomniał, że dużo
jeszcze przed nami. Niebawem czeka nas szczyt zachorowań, a następnie różnorakie następstwa
pandemii tak na szczeblu lokalnym, jak europejskim i ogólnoświatowym. Redaktor Dudkiewicz zwrócił
również uwagę na konieczną wytrwałość w działaniu, przede wszystkim wśród przedstawicieli tych
grup społecznych, które dotychczas nie doświadczyły jeszcze konsekwencji pandemii. Ponadto
podkreślił, że należy w sposób precyzyjny, słuszny i solidarny zidentyfikować te środowiska, które
obecnie najbardziej potrzebują naszej pomocy.

Zapraszamy do udziału w kolejnej dyskusji za pośrednictwem live streamingu:
https://www.facebook.com/events/227568981791457

