11 XII – Krakó w – I seminarium kobierzyń skie
– „Kultura solidarnoś ci w zdrowiu i chorobie”
We czwartek 11 grudnia 2014 r, o godz., 11.00 w szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego w
Krakowie (Willa Dyrektora) rozpocznie się Sympozjum „Praca w Kulturze Solidarności – Kultura
Solidarności w zdrowiu i w chorobie”.
Sympozjum współorganizowane jest przez Polski Czerwony Krzyż wraz ze Szpitalem Specjalistycznym
im. dra Józefa Babińskiego w Krakowie oraz Akademią Oświęcimską i wpisuje się w program V Dni
Kultury Solidarności, które rozpoczęły się 17 października w Krakowie.
Dni Kultury Solidarności to cykl spotkań i imprez o różnym charakterze, które mają na celu
ukazywanie solidarności jako wartości, na której warto opierać relacje społeczne – zgodnie z
nauczaniem św. Jana Pawła II, który podkreślał, że solidarność to znaczy jeden i drugi, a skoro
brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni –
przeciw drugim.
Krakowskie sympozjum będzie również inauguracją nowej Kampanii Społecznej Pro Publico Bono pt.
Laborem exercens. W ten sposób podczas spotkania w krakowskim Kobierzynie szczególne znaczenie
będą miały dwie encykliki świętego Papieża: Sollicitudo rei socialis (pod tym tytułem odbywają się V
Dni Kultury Solidarności) oraz Laborem exercens.
Ma to szczególne znaczenie w kontekście miejsca, w którym odbywa się sympozjum – krakowski
szpital w Kobierzynie jest miejscem, gdzie troska o najbardziej potrzebujących, o osoby, które z
powodu swych chorób niejednokrotnie muszą zmagać się nie tylko z cierpieniem wynikającym
bezpośrednio z choroby, lecz także z odrzuceniem i brakiem zrozumienia ze strony osób zdrowych.
Stąd też praca, która stanowi istotną część odnajdywania się na nowo w społeczeństwie ma
znaczenie nie tylko ekonomiczne, lecz przede wszystkim formacyjne i terapeutyczne.
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PROGRAM SYMPOZJUM
„Praca w Kulturze Solidarności. Kultura Solidarności w zdrowiu i w chorobie”.
11.00 Otwarcie sympozjum i powitanie uczestników sympozjum Stanisław Kracik Dyrektor Szpitala
Specjalistycznego im. dra J. Babińskiego
11.15 Panel I – – prof. Aleksander Surdej, Stanisław Kracik, Michał Drozdek, po panelu prezentacja
filmu o Spółdzielni Socjalnej KOBIERZYN oraz informacja o jej działaniach
13.00-13.30 Przerwa kawowa
13.30 Panel II, który rozpocznie wystąpienie prof. Zdzisława Jana Ryna „Praca – aspekt twórczy i
terapeutyczny w ujęciu Antoniego Kępińskiego”, w dyskusji uczestniczy będą – prof. Andrzej Zoll i dr
Leopold Zgoda

