Warszawa, 17.03.2014 r.
Projekt: Skarb Solidarności
Cel projektu:
Poprzez dotarcie do duchowych korzeni, przywrócić solidarności – tej przez małe i duże „s” –
należne jej miejsce w Polsce, Europie i potencjalnie w krajach będących w fazie
transformacji.
Opis projektu:
25 lat po upadku komunizmu Centrum Myśli Jana Pawła II chce przypomnieć, czym była –
i wciąż jest – solidarność. „Skarbu solidarności należy szukać nie w polityce czy ekonomii –
tłumaczy Michał Łuczewski, wicedyrektor CMJP2 – lecz w sile ludzkiego ducha,
w pragnieniu, żeby uczynić świat bardziej ludzkim. Takie pragnienie nigdy nie przemija”.
Program „Skarb Solidarności” skierowany jest do studentów, doktorantów i osób
pracujących. Rekrutacja zakończyła się 28 lutego br.
Dzięki hojnemu wsparciu amerykańskiej fundacji Fetzer Institute 10 wybranych osób będzie
przez następne pół roku spotykać się z najlepszymi polskimi i zagranicznymi ekspertami:
Dariuszem Gawinem, Ireneuszem Krzemińskim, Zdzisławem Krasnodębskim, Czesławem
Porębskim, Zbigniewem Stawrowskim, a także prof. Danielem Philpottem, pionierem badań
nad rolą religii w międzyludzkim pojednaniu i prof. Andrea Bartolim, który ostatnie trzy
dekady spędził, prowadząc skuteczne projekty pokojowe na całym świecie. O solidarności
opowiedzą również jej praktycy, dziś często zapomniani. Jerzy Wieteszka, fotograf
„Solidarności”, który wystąpił w spocie promującym program, nie kryje wzruszenia, gdy
młodzi ludzie zgadzają się, że „Solidarność należy dokończyć”. Z kolei Grzegorz Popielczyk,
przywódca „Solidarności” z Żyrardowa, czeka na powrót tego, co w czasach „Solidarności”
było naturalne: pomocy potrzebującym.
Czerpiąc ze spotkań ze świadkami i ekspertami, uczestnicy programu stworzą praktyczny
przewodnik „Solidarność krok po kroku” (w polskiej i angielskiej wersji językowej), który
odpowie na pytanie: czym jest prawdziwa solidarność i jak można ją przywrócić. Dzięki
specjalistom z Centrum Myśli Jana Pawła II podręcznik stanie się podstawą filmu
dokumentalnego oraz scenariuszy lekcyjnych, które trafią do polskich szkół. Uczestnicy
programu w serii rozmów grupowych skonfrontują także polskich polityków z duchowym
dziedzictwem solidarności. Zwieńczeniem programu będzie międzynarodowa konferencja
w Parlamencie Europejskim. Koordynatorem programu jest dr Elżbieta Ciżewska.
Jej doktorat, opublikowany przez Narodowe Centrum Kultury pod tytułem „Filozofia publiczna
Solidarności” (2010), został wyróżniony w konkursie pod patronatem Prezydenta RP
na najlepszą pracę doktorską oraz otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów.
Więcej informacji na: www.skarbsolidarnosci.pl i www.centrumjp2.pl

