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DNI KULTURY SOLIDARNOŚCI- DOROCZNY FESTIWAL KULTURY SOLIDARNOŚCI

Spotkanie Klubu „Pochwała inteligencji w Wilanowie” – debata: Od konfederacji
Solidarności do „Samorządnej Rzeczypospolitej”

Szanowni Państwo,
15 października 2015 roku w Wilanowie nastąpi inauguracja VI Dni Kultury Solidarności, które będą
odbywać się pod hasłem: „Pamięć i Tożsamość Rzeczypospolitej”.
Okolicznościowy charakter tegorocznych Dni Kultury Solidarności koresponduje najpierw z dziesiątą
rocznicą wydania książki Ojca świętego Jana Pawła II – „Pamięć i Tożsamość”. Z kolei w perspektywie
naszych dziejów narodowych obecny rok odnotowuje jubileusz dwóch ważnych wydarzeń, które
w zasadniczy sposób wpłynęły na zmiany cywilizacyjne w Polsce, a zwłaszcza na ukształtowanie
nowego ładu ustrojowego Rzeczypospolitej- są nimi: „ostatnia polska konfederacja”, czyli powstanie
Solidarności oraz restytucja Samorządu Terytorialnego niepodległej Rzeczypospolitej w 1990 roku.
Obydwie rocznice nie tylko wyznaczają treść Dni Kultury Solidarności w zakresie, w jakim ten festiwal
społeczny stanowi okazję do kształtowania polskiej kultury pamięci, ale będą także okazją do
otwarcia nowego etapu działalności Karty Solidarności- instytucji społecznej, służącej odnawianiu
kultury solidarności w odniesieniu do najważniejszych wyzwań współczesnego świata. Dlatego DKS
2015 będzie okazją do wskazania nowych kierunków rozwoju samorządności obywatelskiej i twórczej
przedsiębiorczości Polaków, tak aby obydwa czynniki aktywności społecznej zaczęły na nowo
odgrywać istotną rolę państwowotwórczą i wpływały na kształt cywilizacji polskiej w XXI wieku.
Dlatego tytuł spotkania brzmi: Od konfederacji Solidarności do „Samorządnej Rzeczypospolitej”.
Spotkanie odbywa się w ramach organizowanego przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
cyklu debaty obywatelskiej p.t. „Pochwała inteligencji w Wilanowie” – w salonie księżnej
Lubomirskiej. Początek spotkania godz. 18.00. Przewidywane zakończenie ok. godz. 21.00.
Wprowadzenie do debaty wygłosi sędzia Jerzy Stępień, b. prezes Trybunału Konstytucyjnego,
współtwórca polskiego ustroju Samorządu Terytorialnego, autor eseju p.t. „Solidarność –ostatnia
konfederacja”, który napisał z okazji 25 rocznicy powstania Solidarności (tezy tego stanowiska były
prezentowane przez Autora m.in. podczas sympozjum wilanowskiego w roku 2006).

