Praca w cywilizacji solidarnoś ci
Sympozjum otwierające Kampanię Społeczną Pro Publico Bono: Praca w cywilizacji
solidarności- „Laborem exercens”. Stalowa Wola, 9 grudnia 2015 r.

Sympozjum „Praca w cywilizacji solidarności” to jedno z wydarzeń tegorocznych VI Dni
Kultury Solidarności. Inauguruje ono kolejną kampanię społeczną Pro Publico Bono, której
nazwa została zapożyczona od encykliki Jana Pawła II „Laborem exercens”, ogłoszonej w
1981, kiedy w Polsce trwała obywatelska konfederacja „Solidarności” zrodzona z odwagi
upomnienia się o godność i wolność ludzi pracy a dążąca w sposób pokojowy do
przywrócenia sprawiedliwych stosunków pracy i poszanowania praw człowieka. Źródłem tej
odwagi oraz wartości, w imię których „Solidarność” powstała, był duchowy wpływ na
Polaków wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową i pierwszej pielgrzymki Jana
Pawła II do Ojczyzny w roku 1979. Głoszone podczas niej papieskie nauczanie stało się
natchnieniem dla odnowionej etyki społecznej – „etyki solidarności”. Znalazła ona odbicie w
programie i etosie „Solidarności”, której 35. rocznica narodzin przypada w tym roku. Te
chwalebne dokonania trzeba nie tylko odzyskać dla naszej wspólnotowej kultury pamięci, ale
także sprawić, by inspirowały myślenie nad kształtem nowego, narodowego ustroju pracy.
Sympozjum stalowowolskie stanie się jednym ze sposobów realizacji zasad Karty
Solidarności - instytucji powołanej do odnawiania kultury solidarności, rozwoju kapitału
społecznego, budowania więzi międzyludzkich, również na polu twórczej przedsiębiorczości i
samorządności obywatelskiej.
Znaczenie symboliczne ma nie tylko czas inauguracji nowej kampanii społecznej Pro
Publico Bono, ale także jej miejsce. Stalowa Wola, ze względu na jej rolę w historii
„Solidarności” oraz w odrodzeniu 25 lat temu Samorządu Terytorialnego RP, ma szczególne
tytuły po temu, by gościć debatę o ustroju pracy z perspektywy godności człowieka i o pracy
jako o fundamencie stosunków gospodarczych. Jest znaczącym miejscem dla rozmowy o
wzorcach kultury solidarności, samorządności i praw człowieka.
W sympozjum „Praca w cywilizacji solidarności” wezmą udział przedstawiciele
środowisk akademickich, samorządowych, gospodarczych. Głos w dyskusji zabiorą
specjaliści w dziedzinie antropologii kulturowej, katolickiej nauki społecznej, politologii,
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ekonomii, socjologii, prawa, teorii zarządzania i administracji publicznej. Wykłady
programowe wygłoszą: dr Leopold Zgoda z Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej Pro Publico
Bono, przewodniczący Akademii Solidarności, współtwórca założeń programowych Karty
Solidarności oraz dr hab. Aleksander Surdej, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w
Krakowie, ekspert Centrum im. Mirosława Dzielskiego, współtwórca założeń programowych
Karty Solidarności.
W trakcie dwóch sesji dyskusyjnych: „Praca i przedsiębiorczość” oraz „Praca jako
prawo człowieka i obywatela” omówione zostaną, m.in. rutynowe i twórcze elementy pracy,
rola automatyzacji pracy, kwestia dochodu wobec innych form użyteczności pracy, ramy
prawne względem norm społecznych w regulowaniu stosunków zatrudnienia i inne
zagadnienia.
Następne, drugie sympozjum w ramach kampanii społecznej „Laborem Exercens”
odbędzie się w Krakowie, w styczniu 2016 r.
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