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WSPÓLNOTA
WDZIĘCZNOŚCI

Tamtego sierpnia przed Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej im. Lenina 
czuwały tłumy, wewnątrz robotnicy negocjowali kolejne postulaty,
a do strajku dołączały wciąż nowe zakłady pracy z całej Polski. 
Wielkie nadzieje przeplatały się z lękiem, że powtórzy się scenariusz 
z Grudnia ’70, kiedy władza użyła wobec obywateli broni. To właśnie 
z tego lęku, paradoksalnie, narodziła się nowa siła, nowa kultura 
protestu, bez walki, bez przemocy – dotąd w powojennej historii 
naród nigdy jeszcze tego nie zaznał. We wszystkich, którzy pamiętają 
tamten czas, wciąż tli się tęsknota za tamtym doświadczeniem 
wspólnoty. Strajki zakończyły się sukcesem.
W sierpniu 2015 roku przygotowaliśmy w ECS rocznicowy projekt – 
instalację dźwiękową MASZ WIADOMOŚĆ. Na zakończenie 
zwiedzania naszej wystawy stałej – dedykowanej Solidarności
i zmianom, jakie pod jej wpływem dokonały się w całej Europie – 
każdy z naszych gości może na karteczce spisać swoje przesłanie
i dołączyć je do setek innych, które układają się w wielki napis 
„solidarność”. Pracownicy ECS, wolontariusze, współpracujące z nami 
organizacje pozarządowe… wszyscy czytaliśmy treść tych karteczek. 
Pobrzmiewa w nich nade wszystko wdzięczność i podziw dla 
poświęcenia tych, którym starczyło odwagi, aby stanąć do walki
o wolność. Jednak na wielu z nich przywoływana jest również 
odpowiedzialność: „Jesteśmy przeszczęśliwi, że żyjemy w wolnej 
Polsce, musimy wszyscy dbać o jej dalsze losy – Bogusia, Janka, 
Wojtek”.
Solidarność w Sierpniu ’80 powołała wielki kapitał społeczny, 
którego wartość opierała się na wspólnej idei, wzajemnych relacjach 
międzyludzkich i zaufaniu, czyli trosce o „dalsze losy”. Projekt 
ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ powstał właśnie po to, abyśmy zachowali dla 
przyszłych pokoleń pamięć o tamtych wydarzeniach i na nowo 
odnaleźli w sobie właśnie tamtą wspólnotę. 
Za entuzjazm, mądrość, solidarne współdziałanie, budowanie 
wzajemnego zaufania i radość, jaką niesie ten czas wspólnego 
świętowania – serdecznie Wam wszystkim dziękujemy i prosimy
o więcej. 

Basil Kerski
dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności, menadżer kultury, 
politolog i publicysta, redaktor naczelny dwujęzycznego „Magazynu 
Polsko-Niemieckiego DIALOG”



KULTURA
I SOLIDARNOŚĆ
Znakiem naszego czasu staje się kultura odpowiadająca na wyzwanie 
solidarności. I nie chodzi tutaj o powierzchowne zmiany, o kolejny 
trend w kulturze, o nową estetykę czy temat społeczny. Naszym 
doświadczeniem staje się gruntowna rewolucja języka, który 
ukształtował matrycę naszej kultury – zmienia się nie tylko jego 
słownictwo, ale także gramatyka. Kultura musi stać się solidarna nie 
tylko w tym, o czym opowiada, ale także w tym, jak jest czyniona.

Powracamy do solidarności, rozumiejąc, że jest ona autentycznym 
spoiwem dla świata coraz głębszych podziałów społecznych
i kulturowych, a jednocześnie coraz bardziej współzależnego. Żyjemy 
w czasie, w którym to solidarność zmienia paradygmat kultury, 
stawiając ją oko w oko z rutyną codzienności i potrzebą dzielenia się 
wolnością z innymi.

Krzysztof Czyżewski
praktyk idei, animator kultury,
poeta i eseista, redaktor, współtwórca
i dyrektor Ośrodka „Pogranicze – sztuk, 
kultur, narodów” w Sejnach

2015



OBYWATELSKIE
OBCHODY SIERPNIA ’80
Misją sierpniowych aktywności jest kreowanie własnej, wspólnej 
nowej rzeczywistości. Pielęgnujemy w ten sposób pamięć
o wydarzeniach, które dały podwaliny wolnej Polsce, i powracamy do 
idei solidarności przez małe „s”, która poprzez współdziałanie ludzi, 
wzajemne zaufanie i wyjście poza własne potrzeby dla budowania 
dobra wspólnego była najważniejszą wartością Sierpnia ’80. 
ECS corocznie zaprasza organizacje pozarządowe, rady dzielnic, 
instytucje i osoby prywatne – działające na rzecz swojej społeczności 
lokalnej – do wspólnego projektu ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ. 
Przedsięwzięcie ma charakter otwarty, a więc przystąpić może do 
niego każdy, kto ma pomysł i wolę jego realizacji. Grupy inicjatywne 
pracują w ramach wspólnot dzielnicowych lub sąsiedzkich. 

SUBIEKTYWNO-OBIEKTYWNA OCENA PROJEKTU
prezentują
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Iwona Katarzyńska-Czaplewska
Biskupia Górka & Piaskownia,
Siedlce, Długie Ogrody

Anna Fedas
Stogi, Sąsiedzi Stoczni, Orunia 

Katarzyna Skrzypiec
Teatr Stocznia 



O projekcie ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ mówią:
Iwona Katarzyńska-Czaplewska i Anna Fedas z Wydziału Projektów 
Obywatelskich ECS, koordynatorki projektu. 

Dwa do przodu, jeden w tył
Szacujemy, że w realizację projektu ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ 
zaangażowanych jest niemal 100 aktywistów – osób prywatnych
i organizacji. A w aktywnościach projektowych uczestniczyło ok. 
półtora tys. osób.
Dotychczas zrealizowaliśmy pięć edycji projektu ZROZUMIEĆ 
SIERPIEŃ i z roku na rok cieszymy się coraz większym 
zaangażowaniem mieszkańców Gdańska. Przez cztery lata
z sukcesami kontynuowaliśmy współpracę z mieszkańcami pięciu 
dzielnic: Stogów, Oruni, Nowego Portu, Brzeźna, Siedlec. W 2013 
roku dołączyła wspólnota sąsiedzka z okolic dawnej Stoczni 
Gdańskiej im. Lenina, zwana: Sąsiedzi Stoczni. W 2014 roku do 
partnerstwa przystąpiła szósta dzielnica – Biskupia Górka
i Piaskownia oraz nowa społeczność – emigranci z Trójmiasta, Stogi 
zaś rozszerzyły krąg wpływów o Krakowiec. W 2015 roku zawiązał 
się Teatr Stocznia i dołączyła wspólnota Długie Ogrody. Straciliśmy 
jednak Nowy Port i Brzeźno – gdzie zadziałał czynnik ludzki, 
oczekiwania, ambicje i plany – oraz emigrantów, którzy włączyli się
w pracę zespołu ds. imigrantów w Gdańsku i ich działalność 
przybrała inny wymiar. 

Metoda pracy
Finały projektu ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ w dzielnicach, które 
odbywają się w dniach 14–31 sierpnia, poprzedzają wielomiesięczne 
przygotowania. 
Projekt, którego pierwsza edycja odbyła się w 2010 roku, co roku 
ewoluuje. Uczymy się na własnych błędach i wciąż doskonalimy 
formułę. Przygotowania do projektu ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ pełną 
parą ruszają wiosną, po trzymiesięcznej, reklamowanej publicznie 
akcji pozyskiwania partnerów. 
Nabór do edycji 2015 roku zakończył się 8 marca. Grupy inicjatywne 
wzięły udział w warsztatach na temat badania potrzeb lokalnych,
a następnie na przełomie marca i kwietnia przeprowadziły badania
w swoich dzielnicach. Wyniki badań były podstawą do określenia – 
także w formule warsztatów – form i zakresu projektów. 
Najciekawsze projekty przeszły w fazę realizacji. W kwietniu, maju
i czerwcu odbywały się spotkania grup inicjatywnych, mające na celu 
wypracowanie szczegółów koncepcyjnych oraz realizacyjnych 
projektów. W lipcu przeprowadzono spotkania logistyczne grup 
inicjatywnych.

Dobra zmiana
W 2014 roku do zespołu projektowego po raz pierwszy dołączyło 
siedmiu młodych animatorów, sześć pań i jeden pan. Każdy z nich – 
mając już na swoim koncie realizację kilku projektów 
społeczno-kulturalnych – objął opiekę nad „swoją” dzielnicą. „Swoją” 
– tzn. przydzieloną do opieki, bo chodziło o to, aby animatorzy nie 
mieszkali na terenie dzielnicy, którą się opiekują, i spojrzeli na nią 
świeżym okiem. Animator jest osobą, która łączy wszystkie idee i ich 
twórców, służy radą i opieką, niekiedy łagodzi konflikty i rozwiązuje 
problemy.
W 2015 roku powtórzyliśmy ten model pracy, ale z pewnymi 
zmianami. Do współpracy zaprosiliśmy mniej, bo dwóch animatorów 
– Agnieszkę Balkus i Krzysztofa Skrzypskiego. Zaangażowanie 
animatorów, którzy koordynowali działania w kilku dzielnicach, było 
więc większe. Ich udział w projekcie to wielkie wsparcie dla 
społeczności lokalnych i ECS, są swoistym łącznikiem pomiędzy nami 
a lokalnymi organizacjami i grupami. 
Agnieszka Balkus ukończyła architekturę wnętrz na gdańskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. Działa jako animatorka kultury. To wielka 
pasjonatka animacji poklatkowej, pracy z dziećmi, rowerowych 
podróży oraz jedzenia. Od ponad czterech lat prowadzi warsztaty 
oraz obozy twórcze dla młodzieży, współpracują z firmą BTA 
Kompas.
Krzysztof Skrzypski jest z wykształcenia pedagogiem, a z zamiłowania 
społecznikiem i aktywistą. Mieszka na osiedlu Przymorze. 
Współtworzył Partnerstwo „Przymorze”, koordynował grupę 
inicjatywną „Przymorze chce Rad Dzielnic”, organizował wiele 
projektów dzielnicowych. 

Innowacje
W 2015 roku, inaczej niż w latach poprzednich, nim w dzielnicach 
powstał program ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ, wszyscy biorący w nim 
udział przeprowadzili na swoim terenie badanie potrzeb środowiska. 
Odeszliśmy od modelu – realizujemy gotowe pomysły, z jakimi 
przychodzą twórcy projektu. Badanie potrzeb środowiska nie tylko 
pozwoliło określić realne potrzeby ludzi, ale i wskazało miejsca, gdzie 
pożądana jest zmiana jakościowa, oraz zainicjowało lub wzmocniło 
więź lokalnych aktywistów z mieszkańcami dzielnicy.
Wyśmienicie ten model sprawdził się np. na Oruni, gdzie wysiłki 
partnerów ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ skoncentrowały się na zaradzeniu 
realnej bolączce lokalnej – dzikiemu przejściu przez tory kolejowe, 
które dzielą dzielnicę na pół. Cały projekt zmierzał ku temu, żeby 
oswoić tunel, którym można przedostać się na drugą stronę
i zmniejszyć liczbę wypadków.
Na Stogach jednak – gdzie od lat działa bardzo sprawnie efektywna 
grupa liderów lokalnych – choć udało się pozyskać nowych 
partnerów, szkołę i dom pogodnej jesieni, to wypracowanie nowych 
celów okazało się bardzo trudne. Zwłaszcza, że tej grupie udało się 
odnieść niebywały sukces – od lat zaangażowani w przywracanie 
życiu zaniedbanych okolic Pustego Stawu, zdobyli np. fundusze
z Budżetu Obywatelskiego na rewitalizację i siłownię pod chmurką. 
W 2016 roku postanowiliśmy zorganizować otwarte spotkania
z mieszkańcami tych dzielnic Gdańska, w których dotąd projekt nie 
był realizowany. Mamy nadzieję, że ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ zagości 
na przykład na Wyspie Sobieszewskiej, Ujeścisku czy Kowalach
(w gminie Kolbudy, ale dzielnica położona jeszcze przed obwodnicą, 
powszechnie łączona jest z Gdańskiem).  

Sukces 
Sukces akcji ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ nie jest mierzony liczbami. 
Nadrzędną wartością jest zaangażowanie i współdziałanie sąsiadów, 
znajomych, okolicznych mieszkańców, działających na tym samym 
terenie organizacji pozarządowych i instytucji, wspólna 
odpowiedzialność za najbliższe otoczenie, budowanie tożsamości 
lokalnej i poczucia dumy.
Nie sposób jednak nie dostrzegać realnych korzyści. Społeczność 
Stogów w ramach projektu ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ gromadziła się 
wokół zaniedbanego Pustego Stawu. Niegdyś tętniło tam życie – 
przystań łodzi, komfortowo wyposażona gospoda, dom kuracyjny, 
sala taneczna… Dzięki aktywności mieszkańców w ramach Budżetu 
Obywatelskiego powstał wokół stawu ogólnodostępny teren 
wypoczynkowo-rekreacyjny z trasami spacerowymi i placem zabaw. 
Na Siedlcach grupa inicjatywna ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ w marcu 
2014 roku powołała do życia Stowarzyszenie „Dla Siedlec”.

Koordynatorki projektu ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ

Iwona Katarzyńska-Czaplewska
Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 
Pracowała w instytucjach kultury oraz organizacjach pozarządowych, 
gdzie zajmowała się 
kreowaniem i realizacją projektów społeczno-kulturalnych. W ECS 
pracuje od czterech lat. 

Anna Fedas
Absolwentka komunikacji społecznej oraz animacji kultury i społeczności 
lokalnej na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracowała w organizacjach 
pozarządowych i instytucjach publicznych przy wielu projektach 
społecznych, badawczych i kulturalnych. Założycielka kilku 
organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych. W ECS pracuje 
od dwóch i pół roku. 

ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ
OD PODSZEWKI
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z mieszkańcami tych dzielnic Gdańska, w których dotąd projekt nie 
był realizowany. Mamy nadzieję, że ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ zagości 
na przykład na Wyspie Sobieszewskiej, Ujeścisku czy Kowalach
(w gminie Kolbudy, ale dzielnica położona jeszcze przed obwodnicą, 
powszechnie łączona jest z Gdańskiem).  

Aga Balkus

Krzysztof Skrzypski

Sukces 
Sukces akcji ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ nie jest mierzony liczbami. 
Nadrzędną wartością jest zaangażowanie i współdziałanie sąsiadów, 
znajomych, okolicznych mieszkańców, działających na tym samym 
terenie organizacji pozarządowych i instytucji, wspólna 
odpowiedzialność za najbliższe otoczenie, budowanie tożsamości 
lokalnej i poczucia dumy.
Nie sposób jednak nie dostrzegać realnych korzyści. Społeczność 
Stogów w ramach projektu ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ gromadziła się 
wokół zaniedbanego Pustego Stawu. Niegdyś tętniło tam życie – 
przystań łodzi, komfortowo wyposażona gospoda, dom kuracyjny, 
sala taneczna… Dzięki aktywności mieszkańców w ramach Budżetu 
Obywatelskiego powstał wokół stawu ogólnodostępny teren 
wypoczynkowo-rekreacyjny z trasami spacerowymi i placem zabaw. 
Na Siedlcach grupa inicjatywna ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ w marcu 
2014 roku powołała do życia Stowarzyszenie „Dla Siedlec”.

Koordynatorki projektu ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ

Iwona Katarzyńska-Czaplewska
Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 
Pracowała w instytucjach kultury oraz organizacjach pozarządowych, 
gdzie zajmowała się 
kreowaniem i realizacją projektów społeczno-kulturalnych. W ECS 
pracuje od czterech lat. 

Anna Fedas
Absolwentka komunikacji społecznej oraz animacji kultury i społeczności 
lokalnej na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracowała w organizacjach 
pozarządowych i instytucjach publicznych przy wielu projektach 
społecznych, badawczych i kulturalnych. Założycielka kilku 
organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych. W ECS pracuje 
od dwóch i pół roku. 



O projekcie ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ mówią:
Iwona Katarzyńska-Czaplewska i Anna Fedas z Wydziału Projektów 
Obywatelskich ECS, koordynatorki projektu. 

Dwa do przodu, jeden w tył
Szacujemy, że w realizację projektu ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ 
zaangażowanych jest niemal 100 aktywistów – osób prywatnych
i organizacji. A w aktywnościach projektowych uczestniczyło ok. 
półtora tys. osób.
Dotychczas zrealizowaliśmy pięć edycji projektu ZROZUMIEĆ 
SIERPIEŃ i z roku na rok cieszymy się coraz większym 
zaangażowaniem mieszkańców Gdańska. Przez cztery lata
z sukcesami kontynuowaliśmy współpracę z mieszkańcami pięciu 
dzielnic: Stogów, Oruni, Nowego Portu, Brzeźna, Siedlec. W 2013 
roku dołączyła wspólnota sąsiedzka z okolic dawnej Stoczni 
Gdańskiej im. Lenina, zwana: Sąsiedzi Stoczni. W 2014 roku do 
partnerstwa przystąpiła szósta dzielnica – Biskupia Górka
i Piaskownia oraz nowa społeczność – emigranci z Trójmiasta, Stogi 
zaś rozszerzyły krąg wpływów o Krakowiec. W 2015 roku zawiązał 
się Teatr Stocznia i dołączyła wspólnota Długie Ogrody. Straciliśmy 
jednak Nowy Port i Brzeźno – gdzie zadziałał czynnik ludzki, 
oczekiwania, ambicje i plany – oraz emigrantów, którzy włączyli się
w pracę zespołu ds. imigrantów w Gdańsku i ich działalność 
przybrała inny wymiar. 

Metoda pracy
Finały projektu ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ w dzielnicach, które 
odbywają się w dniach 14–31 sierpnia, poprzedzają wielomiesięczne 
przygotowania. 
Projekt, którego pierwsza edycja odbyła się w 2010 roku, co roku 
ewoluuje. Uczymy się na własnych błędach i wciąż doskonalimy 
formułę. Przygotowania do projektu ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ pełną 
parą ruszają wiosną, po trzymiesięcznej, reklamowanej publicznie 
akcji pozyskiwania partnerów. 
Nabór do edycji 2015 roku zakończył się 8 marca. Grupy inicjatywne 
wzięły udział w warsztatach na temat badania potrzeb lokalnych,
a następnie na przełomie marca i kwietnia przeprowadziły badania
w swoich dzielnicach. Wyniki badań były podstawą do określenia – 
także w formule warsztatów – form i zakresu projektów. 
Najciekawsze projekty przeszły w fazę realizacji. W kwietniu, maju
i czerwcu odbywały się spotkania grup inicjatywnych, mające na celu 
wypracowanie szczegółów koncepcyjnych oraz realizacyjnych 
projektów. W lipcu przeprowadzono spotkania logistyczne grup 
inicjatywnych.

Dobra zmiana
W 2014 roku do zespołu projektowego po raz pierwszy dołączyło 
siedmiu młodych animatorów, sześć pań i jeden pan. Każdy z nich – 
mając już na swoim koncie realizację kilku projektów 
społeczno-kulturalnych – objął opiekę nad „swoją” dzielnicą. „Swoją” 
– tzn. przydzieloną do opieki, bo chodziło o to, aby animatorzy nie 
mieszkali na terenie dzielnicy, którą się opiekują, i spojrzeli na nią 
świeżym okiem. Animator jest osobą, która łączy wszystkie idee i ich 
twórców, służy radą i opieką, niekiedy łagodzi konflikty i rozwiązuje 
problemy.
W 2015 roku powtórzyliśmy ten model pracy, ale z pewnymi 
zmianami. Do współpracy zaprosiliśmy mniej, bo dwóch animatorów 
– Agnieszkę Balkus i Krzysztofa Skrzypskiego. Zaangażowanie 
animatorów, którzy koordynowali działania w kilku dzielnicach, było 
więc większe. Ich udział w projekcie to wielkie wsparcie dla 
społeczności lokalnych i ECS, są swoistym łącznikiem pomiędzy nami 
a lokalnymi organizacjami i grupami. 
Agnieszka Balkus ukończyła architekturę wnętrz na gdańskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. Działa jako animatorka kultury. To wielka 
pasjonatka animacji poklatkowej, pracy z dziećmi, rowerowych 
podróży oraz jedzenia. Od ponad czterech lat prowadzi warsztaty 
oraz obozy twórcze dla młodzieży, współpracują z firmą BTA 
Kompas.
Krzysztof Skrzypski jest z wykształcenia pedagogiem, a z zamiłowania 
społecznikiem i aktywistą. Mieszka na osiedlu Przymorze. 
Współtworzył Partnerstwo „Przymorze”, koordynował grupę 
inicjatywną „Przymorze chce Rad Dzielnic”, organizował wiele 
projektów dzielnicowych. 

Innowacje
W 2015 roku, inaczej niż w latach poprzednich, nim w dzielnicach 
powstał program ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ, wszyscy biorący w nim 
udział przeprowadzili na swoim terenie badanie potrzeb środowiska. 
Odeszliśmy od modelu – realizujemy gotowe pomysły, z jakimi 
przychodzą twórcy projektu. Badanie potrzeb środowiska nie tylko 
pozwoliło określić realne potrzeby ludzi, ale i wskazało miejsca, gdzie 
pożądana jest zmiana jakościowa, oraz zainicjowało lub wzmocniło 
więź lokalnych aktywistów z mieszkańcami dzielnicy.
Wyśmienicie ten model sprawdził się np. na Oruni, gdzie wysiłki 
partnerów ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ skoncentrowały się na zaradzeniu 
realnej bolączce lokalnej – dzikiemu przejściu przez tory kolejowe, 
które dzielą dzielnicę na pół. Cały projekt zmierzał ku temu, żeby 
oswoić tunel, którym można przedostać się na drugą stronę
i zmniejszyć liczbę wypadków.
Na Stogach jednak – gdzie od lat działa bardzo sprawnie efektywna 
grupa liderów lokalnych – choć udało się pozyskać nowych 
partnerów, szkołę i dom pogodnej jesieni, to wypracowanie nowych 
celów okazało się bardzo trudne. Zwłaszcza, że tej grupie udało się 
odnieść niebywały sukces – od lat zaangażowani w przywracanie 
życiu zaniedbanych okolic Pustego Stawu, zdobyli np. fundusze
z Budżetu Obywatelskiego na rewitalizację i siłownię pod chmurką. 
W 2016 roku postanowiliśmy zorganizować otwarte spotkania
z mieszkańcami tych dzielnic Gdańska, w których dotąd projekt nie 
był realizowany. Mamy nadzieję, że ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ zagości 
na przykład na Wyspie Sobieszewskiej, Ujeścisku czy Kowalach
(w gminie Kolbudy, ale dzielnica położona jeszcze przed obwodnicą, 
powszechnie łączona jest z Gdańskiem).  

Sukces 
Sukces akcji ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ nie jest mierzony liczbami. 
Nadrzędną wartością jest zaangażowanie i współdziałanie sąsiadów, 
znajomych, okolicznych mieszkańców, działających na tym samym 
terenie organizacji pozarządowych i instytucji, wspólna 
odpowiedzialność za najbliższe otoczenie, budowanie tożsamości 
lokalnej i poczucia dumy.
Nie sposób jednak nie dostrzegać realnych korzyści. Społeczność 
Stogów w ramach projektu ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ gromadziła się 
wokół zaniedbanego Pustego Stawu. Niegdyś tętniło tam życie – 
przystań łodzi, komfortowo wyposażona gospoda, dom kuracyjny, 
sala taneczna… Dzięki aktywności mieszkańców w ramach Budżetu 
Obywatelskiego powstał wokół stawu ogólnodostępny teren 
wypoczynkowo-rekreacyjny z trasami spacerowymi i placem zabaw. 
Na Siedlcach grupa inicjatywna ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ w marcu 
2014 roku powołała do życia Stowarzyszenie „Dla Siedlec”.

Koordynatorki projektu ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ

Iwona Katarzyńska-Czaplewska
Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 
Pracowała w instytucjach kultury oraz organizacjach pozarządowych, 
gdzie zajmowała się 
kreowaniem i realizacją projektów społeczno-kulturalnych. W ECS 
pracuje od czterech lat. 

Anna Fedas
Absolwentka komunikacji społecznej oraz animacji kultury i społeczności 
lokalnej na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracowała w organizacjach 
pozarządowych i instytucjach publicznych przy wielu projektach 
społecznych, badawczych i kulturalnych. Założycielka kilku 
organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych. W ECS pracuje 
od dwóch i pół roku. 
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BISKUPIA
GÓRKA
& PIASKOWNIA

staż w projekcie | 2 lata
liderzy | 6 osób + 7 organizacji
szacowany czas przygotowania | 50 godzin
liczba odbiorców | 100–150 osób 

Największy sukces
Stworzenie przez mieszkańców mebli ogrodowych z palet – od 
projektu do wykonania. Na wernisaż przyszły żony i dzieci oraz 
mężowie, aby zobaczyć pracę mężów, ojców, dziadków i żon, matek. 
Nastąpiła trwała zmiana, nie tylko w postaci powołania do życia 
wspólnej przestrzeni rekreacyjnej, ale również zmiana mentalna – 
„wspólne” nie oznacza „niczyje” i bliżej nam do siebie, niż 
przypuszczaliśmy. 

Wyzwanie
Frekwencja. W 2016 roku była niższa niż spodziewali się 
organizatorzy, np. podczas spacerów po dzielnicy, które dla 
mieszkańców przygotowali licencjonowani przewodnicy. Większe 
było za to zaangażowanie w projekt osób starszych. Nauczka na 
przyszłość: nie dzielić aktywności na dwa miejsca, ale skupić się na 
jednej lokalizacji.

Plany na przyszłość
Kontynuowanie projektu z położeniem większego nacisku na 
współpracę mieszkańców już w trakcie przygotowań. Kontynuacja, 
dalsze prace nad wspólnotowym wprowadzaniem zmian w przestrzeni 
społecznej.

Marzenia
Trwała zmiana: wlanie w ludzi wiary w ich moc sprawczą, 
wzmocnienie poczucia własnej wartości, a w dalszej perspektywie 
zmiana wizerunku tego miejsca i wyeksponowanie historycznego 
znaczenia dzielnicy.

 
 

 
 

BISKUPIA GÓRKA
& PIASKOWNIA

ORGANIZATORZY
Dominika Ikonnikow | Kryspin Kichler | Mirosława Piotrowska
Anna Sadowska | Krzysztof Skrzypski | Anna Zielińska

PARTNERZY
Cukiernia Płończak | Europejskie Centrum Solidarności  
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna | Gruszki Na Wierzbie  
Klub Sportowy Movement | Kolektyw Twórczy MAMYWENE  
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku
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NASZA NOWA
ŁAWECZKA
NOWA ŁAWECZKA połączyła mieszkańców Biskupiej Górki
i Piaskowni. I nie jest to jedynie metafora, ale prawdziwy, 
najprawdziwszy mebel ogrodowy.

Szczególnie ci, którzy Gdańska nie znają, muszą wiedzieć, że Biskupia 
Górka na obrzeżach ścisłego centrum miasta, malowniczo położona 
na wzgórzu, pełna jest XIX-wiecznych domów, ale, niestety, bardzo 
zaniedbana. 
Zanim w czasie finału akcji na trawniku przy ul. Górka i alejkach 
Salwator stanęły meble ogrodowe z drewnianych palet 
przemysłowych, wcześniej mieszkańcy własnoręcznie je wykonali 
podczas trzech spotkań warsztatowych. 
– Chciałabym, żeby te miejsca odżyły, bo są piękne, aby mieszkańcy 
zjednoczyli się ze sobą. Teraz są smutni, wycofani, wydaje im się, że nikt
o nich nie pamięta – mówiła Dominika Ikonnikow, lokalna działaczka 
na Biskupiej Górce i Piaskowni. – Mam nadzieję, że przez następne lata, 
dzięki tego typu wydarzeniom, uda nam się te dzielnice ożywić, zachęcić 
mieszkańców, by aktywnie uczestniczyli w społecznych  przedsięwzięciach. 

Podczas festynu na mieszkańców czekało wiele aktywności, m.in. 
porady ogrodnicze i sadzenie kwiatków, gry zręcznościowe, pokazy 
sportowe, warsztaty plastyczne, ogrodnicze oraz wycieczki
z przewodnikami po tajemniczych zakątkach dzielnicy. 
– Ludzie się tu integrują, sąsiedzi się zapoznają, łatwiej się wtedy żyje
– cieszył się Leszek Piotrowski, od 45 lat mieszkający przy ul. Górki.
Alicja Żarkiewicz z MAMYWENE, która animowała warsztaty 
przyrodniczo-ogrodnicze, była bardzo zadowolona z tego, że na 
placu wreszcie skoszono trawę.
– Wczoraj widziałam tu chłopców grających w piłkę, to miłe. Moim 
marzeniem jest więcej akcji oddolnych, by ludzie sami co weekend 
wychodzili na ten skoszony plac, by były ławeczki – rozmarzyła się Alicja 
Żarkiewicz.

Z myślą o mieszkańcach przygotowano w ramach akcji ZROZUMIEĆ 
SIERPIEŃ na Piaskowni i Biskupiej Górce spacery z przewodnikami, 
bo kto dziś pamięta, że… na terenie Piaskowni dawniej mieszkali 
drobni kupcy i tzw. partacze, niezrzeszeni cechowo rzemieślnicy, 
którzy wytwarzali buty? Że niegdyś była tu rafineria cukru, fabryka 
tabaki, czekolady? Kto wie, że w miejscu, gdzie obecnie jest 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, w XIX w. znajdował się 
niezwykle nowoczesny wówczas szpital miejski z karetkami 
konnymi?
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DŁUGIE
OGRODY
staż w projekcie | premiera
liderzy | 8 osób + 6 organizacji
szacowany czas przygotowań | 30 godzin
liczba odbiorców | 100 osób 

Największy sukces
Sukcesem był sam fakt realizacji wspólnego działania w dzielnicy, 
która nie ma w tej mierze dużej tradycji i doświadczenia. Zawiązała 
się pierwsza w historii współpraca lokalnych organizacji. 
Organizatorzy, którzy dotychczas nie znali swoich możliwości
i oczekiwań, mogli się lepiej poznać. Mieszkańcy zaś zabrali do 
domów doniczki pełne kwiatów, które w dłuższej perspektywie 
czasu będą przywoływać wspomnienia o wspólnych aktywnościach. 

Wyzwanie
Małe zainteresowanie mieszkańców grą miejską, przygotowaną 
przez lokalną młodzież oraz mniejsza niż oczekiwano frekwencja, 
choć jak na pierwsze działanie godna odnotowania. 

Plany na przyszłość
Kontynuacja  projektu i poszerzenie oferty. Położenie większego 
nacisku na proces przygotowania działań. i realizację działań przed 
finałem.

Marzenia
Dalsze prace nad wspólnotowym wprowadzaniem zmian w przestrzeni 
społecznej, zmierzających do dużej aktywność lokalnej społeczności.

ORGANIZATORZY
Katarzyna Gregorkiewicz | Zdzisław Gregorkiewicz
Kaja Medowska | Marta Mężyk | Ania Miler | Paulina Rubinkowska 
Katarzyna Topór Paulina Urbańska | Jadwiga Wojciechowska

PARTNERZY
Dzielnicowy Dom Kultury „Gedanus”  
Europejskie Centrum Solidarności | Rada Dzielnicy Śródmieście  
Ruta Urban Garden | SKS Perfect  
Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” 
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ROZRUCH DZIELNICY
– Mieszkam tu i stwierdziłam, że dobrze byłoby zrobić coś blisko siebie, 
poznać ludzi, którzy tu żyją. Okazało się, że jest bardzo dużo osób, które 
od dawna działają. Spotkaliśmy się i zaczęliśmy robić wszystko razem, 
m.in. z Dzielnicowym Domem Kultury „Gedanus”, streetworkerkami
z Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”, paniami z Rady 
Dzielnicy, biblioteką. Dzieciaki razem ze streetworkerkami wymyślały 
zadania do gry miejskiej – Ania Miler, pomysłodawczyni wydarzeń
w tej części miasta, opowiadała o kolektywnie, który się zawiązał. – 
Ważne było to, by zrobić coś, co nawiązuje do historii Długich 
Ogrodów, a było to kiedyś zaplecze warzywnicze Gdańska. 
Chcieliśmy też spędzić z mieszkańcami czas w miejscu, które 
najbardziej lubią, w parku przy ul. Świętej Barbary.

Wspólne piknikowanie, grill, sadzenie roślin, gra miejska, koncert 
lokalnego zespołu – to atrakcje, które na mieszkańców Długich 
Ogrodów czekały w parku przy ul. św. Barbary, ulubionym miejscu 
relaksu. Frekwencja i pogoda dopisały.
Miłośnicy ogrodów w specjalnie przygotowanej strefie i pod okiem 
fachowców mogli posadzić rośliny w drewnianych skrzynkach. 
– Namawiamy mieszkańców, by zakładali własne ogrody, pokazujemy, że 
na każdej, nawet bardzo małej przestrzeni, można sadzić rośliny jadalne, 
czy to kwiaty, czy warzywa, krzewy owocowe – opowiadała Paulina 
Urbańska z RUTA Urban Garden, która wraz z mężem prowadziła
w czasie pikniku warsztaty ogrodowe. – Takie wydarzenia są potrzebne 
w dzielnicach, sąsiedzi spotykają się zazwyczaj tylko przelotem. Dzięki 
warsztatom można się przekonać, że ludzie potrzebują usiąść razem,
a przy okazji zjeść, pomalować, posadzić, wymienić się doświadczeniami, 
szczególnie międzypokoleniowo. Ja jako młoda osoba pokazuję, jak coś 
można zrobić, ale na przykład pani, która ma o wiele więcej lat ode mnie, 
pamięta jakieś stare sposoby wysiewu, których ja nie znam, także ja też 
się uczę. W ten sposób seniorzy czują, że ktoś ich słucha i są 
potrzebni.

Już rodziły się plany na przyszłość. Zdzisław Gregorkiewicz, lokalny 
działacz społeczny, prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego 
„Perfect”, które zarządza położonym przy parku i ul. św. Barbary 
Dzielnicowym Domem Kultury „Gedanus”, widzi potrzebę 
wskrzeszenia kulturalno-rozrywkowego życia w tej dzielnicy. 
W planach jest odtworzenie siedziby Gedanusa, gdzie do 1985 roku 
działał osiedlowy dom kultury. Zachowała się pełna dokumentacja 
aktywności tego miejsca. I jest nadzieja, że współdziałanie młodzieży 
i seniorów pozwoli odzyskać ten obiekt dla życia dzielnicy.
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ORUNIA

Największy sukces
Nastąpiła trwała zmiana w przestrzeni społecznej – powstał mural
w przejściu podziemnym, co było wysoce ryzykownym pomysłem. 
Mieszkańcy do dziś pozytywnie wspominają etap wspólnego 
zaangażowania w to przedsięwzięcie i wiążą je z projektem. Akcja 
odbiła się szerokim echem w mediach. Zawiązał się sojusz z PKP, 
które wyraziło zgodę na realizację projektu, i kibicami Lechii Gdańsk, 
którzy miejsce to „mieli od PKP już dawno obiecane na swój mural”. 
Udało się uzyskać pozytywne dla projektu stanowiska Rady Dzielnicy 
i wszystkich aktywistów oruńskich.
Godna odnotowania jest bardzo dobra frekwencja, choć w dniu 
finału działania projektowe były rozciągnięte w czasie, co było 
ryzykowne. Zanotowano wzrost zainteresowania w każdej grupie 
wiekowej. 

Wyzwanie na przyszły rok
Bardzo duża grupa inicjatorów i wiele już wspólnie zrealizowanych 
projektów zmusza do poszukiwania coraz bardziej widocznych
i trwałych rozwiązań, co nie jest proste.  

Plany na przyszłość
Projekt będzie kontynuowany. Otwarte pozostaje pytanie, jak 
stworzyć coś innowacyjnego, skoro tak wiele już się udało? Trwają 
poszukiwania kolejnych brzydkich i nieprzyjaznych ścian czy 
podwórek, gdzie mural czy inne działania estetyzujące przestrzeń 
mogą trwale zmienić przestrzeń.

Marzenia
Dalsze działanie na rzecz kluczowych problemów Oruni – podział 
dzielnicy przez tory z jednej strony, a czteropasmową drogę z drugiej, 
kwestie socjalne – alkoholizm i przemoc oraz samobójstwa.

staż w projekcie  | 4 lata
liderzy | 6 osób + 5 organizacji + 8 wolontariuszy 
szacowany czas przygotowań | 50 godzin
liczba odbiorców | 100 osób 

ORGANIZATORZY
Roman Itrich | Przemysław Kluz | Marianna Mierzwińska
Ewa Patyk | Paweł Patyk | Dorota Przybylska

PARTNERZY
Dom Sąsiedzki „Gościnna Przystań” 
Europejskie Centrum Solidarności 
Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej 
Portal mojaorunia.pl 
Rada Dzielnicy Orunia – Św. Wojciech – Lipce  

WOLONTARIUSZE
Agnieszka Bartków | Agnieszka Hrycak | Bartek Hrycak 
Damian Krefft | Magdalena Olek | Emilia Paszko | Dawid Solarz
Hanna Wętek
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MOZAIKA W TUNELU 
W przejściu podziemnym istne czary, beton zamienił się
w prawdziwe dzieło sztuki. Każdy mógł wyciąć z papieru odbicie 
swojej dłoni, napisać na nim życzenia dla Oruni, a następnie przykleić 
na baner z napisem ORUNIA PONAD PODZIAŁAMI. Obok odbywał 
się piknik, zawody rowerowe, leżakowanie i sąsiedzkie pogawędki, 
a na koniec koncert w ludowym rytmie. 

Skwerek, gdzie spotkali się uczestnicy festynu, to miejsce położone 
w sąsiedztwie torów kolejowych i przejścia podziemnego 
prowadzącego na drugą stronę Oruni, z którego akceptacją wciąż 
wielu mieszkańców ma problem. Nielegalne wyprawy przez tory 
nadal są powodem wypadków.
Artystka Ania Taut przez prawie tydzień realizowała projekt 
artystyczny, który miał na celu oswoić przejście podziemne.
Z pamiątek, które ofiarowali jej mieszkańcy Oruni, zrozbiła wielką 
mozaikę – ramy obrazów, zdjęcia rodzinne, dywan, drzwi, 
płaskorzeźba, stare walizki, pamiątki ślubne, kafle ze sklepu 
warzywniczego, fragment szafki, stare radio…
– Pierwszy raz spotkałam się z czymś takim, że ludzie nie mają obiekcji: 
„dlaczego takie kolory”, „za czyje to pieniądze”… Wszyscy się cieszą, 
dziękują, przynoszą mi jedzenie, herbatę – opowiadała autorka mozaiki 
Anna Taut. 

Roman Itrich, zastępca przewodniczącego Rady Dzielnicy Orunia – 
Święty Wojciech – Lipce, zauważa zmiany zachodzące na Oruni. 
– Choć nadal mamy wiele problemów, choćby z lokatorami mieszkań 
socjalnych, to dzielnica pięknieje, coraz więcej się tu dzieje, ludzie czują, 
skąd są, czują swoje korzenie – zauważał, przywołując wspomnienie 
międzyludzkiej solidarności z Sierpnia ’80.
Syn Lidii Tytuły miał wtedy osiem lat, całą rodziną dowozili do stoczni 
jedzenie. 
– Śpiewaliśmy i modliliśmy się, by w strajkujących nie wjechali Rosjanie, 
by nie zniszczyli tych wartościowych ludzi. Tych emocji nie da się 
powtórzyć, to były piękne chwile – wspominała. 
Beata Cichosz, od 10 lat mieszkanka Lipiec, potwierdzała, że dziś 
wiele dzieci nie wie, jak wiele znaczył dla narodu tamten czas.
– W gestii rodziców leży, by im wytłumaczyć i by uczestniczyły w takich 
wydarzeniach jak to dzisiaj. Jako matka bardzo często biorę udział
w takich akcjach po to, by dzieci potem kontynuowały działalność 
społeczną – mówiła. 
A życzenia dla swojej dzielnicy mieszkańcy Oruni wypisali piękne: 
placu zabaw; dużo kwiatów; pomocy dla tych, którzy jej potrzebują; 
wesołości i radości; miłości; wzajemnej dobroci i współdziałania; 
parku linowego; pysznej lodziarni; jak najwięcej takich imprez; 
życzliwości; bezpieczeństwa; a nawet rzeki z arbuzami!
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SĄSIEDZI
STOCZNI

Największy sukces
Plac zabaw to trwała zmiana w przestrzeni społecznej, osiągnięta 
wysiłkiem i zaradnością całej wspólnoty. Mieszkańcy przejawiają 
zaangażowanie w troskę o wygląd własnego podwórka. Wzmocniła 
się pozycja lidera projektu.

Wyzwania
Brak grupy inicjatywnej, cała moc skupia się w jednym liderze. 
Potrzebne są stałe zajęcia dodatkowe dla dzieci, na co trudno znaleźć 
odpowiedź w formule projektu ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ. Niska 
frekwencja nie powinna być porównywana z innymi i odczytywana 
jako porażka. Projekt jest bowiem adresowany do mieszkańców 
jednego podwórka, które jest zarządzane przez jedną wspólnotę 
mieszkaniową.

Plany na przyszłość
Projekt będzie kontynuowany, choć znalezienie nowego celu nie 
będzie łatwe, skoro marzenia się spełniły – są: plac zabaw, ławka i 
kwiaty.

Marzenia
Rozpoznanie marzeń mieszkańców jest bardzo trudne, bowiem 
bronią się zażarcie przed wszelkimi badaniami potrzeb. Jednocześnie 
te same osoby potrafią z wielkim zaangażowaniem uczestniczyć w 
finale akcji: malując, plewiąc i piekąc. Wspaniale byłoby, gdyby 
powstał kolektyw.

staż w projekcie | 3 lata
liderzy | 1 osoba + 2 organizacje
szacowany czas przygotowań | 20 godzin
liczba odbiorców | 30 osób 

ORGANIZATOR
Piotr Sewaściuk 

PARTNERZY
Europejskie Centrum Solidarności  
Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Robotnicza 21–26
i ul. Jana z Kolna 26–30
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STRZEŻCIE SIĘ MIESZKAŃCY, 
WASZE PODWÓRKO KRYJE
TAJEMNICE

Panie i Panowie! Czy wiecie Państwo, co dzieje się na Waszym 
podwórku, kiedy nikt nie patrzy?

Dzięki konsekwentnym i solidarnym działaniom tutejszej Wspólnoty 
ul. Robotnicza 21–26, Jana z Kolna 26–30, wiele zmieniło się w tym 
miejscu, powstał plac zabaw dla dzieci.
– Zmienił się wygląd naszego szarego podwórka, gdzie był jeden garaż
i stare bunkry. Teraz robi się wreszcie kolorowo, ładnie, a na podwórku 
widać dzieci, które siedziały w mieszkaniach. Marzenia można mieć, 
następny cel to remont kamienicy – mówi Piotr Sewaściuk, inicjator 
akcji rewaloryzacji podwórka.
Jedna zmiana pociąga za sobą kolejne – posadzono kwiatki.
– Ludzie zaczynają dbać o porządek i to jest aż dziwne, przestali
z psami wychodzić na podwórko, głupio im się zrobiło, jak widzą ten plac. 
Przychodzą tu nasze dzieci, ale też te z okolicznych budynków – 
opowiada nam Alicja Buniowska, mama 8-letniego Szymona, który 
po raz drugi w ramach akcji ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ brał udział
w warsztatach filmowych.
ECS fetowało te zmiany, ofiarowując mieszkańcom stylową 
ławeczkę, którą z entuzjazmem i zaangażowaniem na kolorowo 
pomalowały dzieci. 

Podczas pikniku odbyła się wielka premiera dzieła młodych 
filmowców, druga już w dziejach tego miejsca. Tym razem wyszło na 
jaw, ile tajemnic kryje to niepozorne podwórko!
Dzieciaki nakręciły film w technice poklatkowej – „Kiedy nikt nie 
patrzy”. 
– Staraliśmy się, żeby rzeczy, które dzieciom wydają się brzydkie
i kompletnie niepotrzebne, zaaranżować tak, by coś z nich urosło. One 
same były reżyserami, robiły zdjęcia. Widziałam ich radość jako twórców 
– relacjonowała Agnieszka Balkus, koordynatorka warsztatów 
animacji poklatkowej.
Strzeżcie się mieszkańcy, wasze podwórko kryje więcej tajemnic, niż 
wam się wydaje! Z piwnic wypełzają dziwne stwory, obok suszącego 
się prania zagnieździły się magiczne poczwarki, zabawki ożyły,
a superbohaterowie wyszli z ukrycia.
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SIEDLCE

staż w projekcie | 4 lata
liderzy | 26 osób + 5 organizacji
szacowany czas przygotowań | 40 godzin
liczba odbiorców | 400 osób 

Największy sukces 
Coraz większa liczba podmiotów – lokalnych organizacji, grup 
nieformalnych – zaangażowanych w realizację projektu. Wybór 
nowego miejsca, gdzie odbył się finał akcji, był wielkim 
sprzymierzeńcem frekwencji. Wzrosła liczba uczestników w każdej 
grupie wiekowej.

Wyzwanie
Większe wykorzystanie projektu ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ do 
promocji aktywności obywatelskiej, np. udziału mieszkańców
w budżecie obywatelskim.

Plany na przyszłość
Projekt będzie kontynuowany. W 2016 roku spróbujemy podnieść 
poprzeczkę, zachęcając liderów do wyjścia poza schemat warsztat – 
festyn na rzecz zmiany w przestrzeni społecznej.

Marzenia 
Trwałą zmiana w przestrzeni publicznej, jako pamiątka po ZROZUMIEĆ 
SIERPIEŃ w 2016 roku.

ORGANIZATORZY
Brygida Banaszak | Stanisława Berenthal | Agata Chruszcz 
Marta Cicharska | Beata Dargacza | Agnieszka Dmitruczuk 
Emilia Dobiesz | Wiktoria Dobrowolska | Krystyna Dulska 
Marcin Gędzierski | Wojciech Gilii | Jakub Kaniuk | Maja Kosińska  
Beata Kwaśniewska | Damian Nasiadko | Ewa Ostapska  
Edyta Petelska | Danuta Pik-Kordelia | Henryk Polański 
Jolanta Rychlik | Joanna Sroga | Anna Sucharska 
Magdalena Witczak | Jędrzej Włodarczyk | Jakub Zarzeczny 
 
PARTNERZY
Europejskie Centrum Solidarności 
Fundacja „Świat Wrażliwy”  
Stowarzyszenie „Dla Siedlec” 
Rada Dzielnicy Siedlce 
Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy
Wybrzeże Gdańsk  
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KULTURALNY
TOR PRZESZKÓD
Chyba nie da się tych wszystkich atrakcji wymienić jednym tchem? 
Spróbujcie! – gra sportowa, punkt wymiany książek, gry świata, 
warsztaty plastyczne, punkt adopcji kota, konsultacje z Radą 
Dzielnicy, warsztaty rękodzieła, występy wokalne oraz taneczne w 
wykonaniu seniorów, wypieki sąsiedzkie… A to wszystko podczas 
festynu rodzinnego w parku przy ul. Bema na Siedlcach.

Podczas finałowego sierpniowego pikniku na Siedlcach można było 
spotkać ludzi w każdym wieku i o różnych upodobaniach: seniorów, 
rodziców z dziećmi, pary leniuchujące na kocach i leżakach, lokalnych 
działaczy społecznych, sportowców, muzyków amatorów... 

Były warsztaty arteterapii oraz warsztaty plastyczne dla dzieci
i młodzieży. 
– Mieliśmy taki pomysł, żeby zrobić dokumentację fotograficzną naszej 
dzielnicy, żeby za 40 lat było co wspominać – opowiadała Brygida 
Folkmann-Banaszak, oprowadzając po wystawie fotograficznej 
„Siedlce 2015”, prezes Stowarzyszenia „Dla Siedlec”, zastępca 
przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy.
Tadeusz Polański, emerytowany nauczyciel matematyki i pasjonat 
gier planszowych, prezentował najpopularniejsze gry świata.
– Chodzi o to, żeby odciągnąć dzieciaki od ekranu komputera, tu kolega
z kolegą gra i o to chodzi – podkreślał pan Tadeusz.
Na scenie seniorzy zaprezentowali repertuar taneczny, który ćwiczyli 
pod okiem profesjonalnego instruktora. Wystąpili także miłośnicy 
śpiewu, którzy uczęszczali na warsztaty wokalne pod opieką 
Magdaleny Witczak, pedagoga muzycznego, światowej klasy 
śpiewaczki operowej.

– Sierpień jest nam właśnie po to dany, że możemy spotkać się na takim 
pikniku, cieszyć wolnością, chyba o to ludziom chodziło. Musimy nauczyć 
się żyć wolnością, był czas, że się o nią walczyło, teraz trzeba z niej 
korzystać, to znaczy być razem, dzielić się sobą – podsumowywała 
spotkanie Renia Kostecka, która zebrała brawa za piosenki 
„Kamienie” i „Czy pamiętasz jak to było?”.
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STOGI

staż w projekcie | 5 lat
liderzy | 7 osób + 4 organizacje
szacowany czas przygotowań | 40 godzin
liczba odbiorców | 300 osób 

Największy sukces 
Stogi, jak żadna inna dzielnica uczestnicząca w projekcie, ma na 
swoim koncie zwycięstwo w kolejnych odsłonach Budżetu 
Obywatelskiego. W ten sposób odradza się serce tego miejsca, 
niegdyś tętniące życiem kuracyjnym – Pusty Staw i okolice, powstał 
ogólnodostępny teren wypoczynkowo-rekreacyjny. Godna 
zauważenia jest wysoka frekwencja i liczniejszy udział dwóch grup 
wiekowych – młodzieży i seniorów. 

Wyzwania
Nie cieszyła się zbyt wielkim powodzeniem innowacyjna inicjatywa 
Banku Czasu. Istotne będzie znalezienie nowego celu, formuły
i miejsca. 

Plany na przyszłość
Projekt będzie kontynuowany, choć być może w nowej formule. 
Zastanowimy się, czy jest na Stogach miejsce, któremu warto 
przywrócić blask, tak jak to się udało z Pustym Stawem. 
 
Marzenia
Wydobycie wszystkich możliwości rekreacyjnych terenów wokół 
Pustego Stawu. 

ORGANIZATORZY
Anna Krawczyńska | Ryszard Krawczyński | Sylwia Majewska  
Henryk Polański | Adam Rachwalski | Katarzyna Rachwalska  
Dorota Snopek

PARTNERZY 
Europejskie Centrum Solidarności | Gdański Klub Morski LOK  
Szkoła Podstawowa nr 11 | Szkoła Podstawowa nr 62
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KAJAKI, SZANTY
i BANK CZASU
„Morze, nasze morze” – nie tylko szanty rozbrzmiewały podczas 
finału akcji ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ na Stogach. Kolejny raz 
mieszkańcy spotkali się przy kultowym niegdyś kąpielisku Gdańska – 
Pustym Stawie. Czekały gry planszowe, punkt informacyjny akcji 
BANK CZASU, wystawa fotografii, kajaki, leżaki i scena tętniąca 
życiem. 

Festyn tradycyjnie odbywał się przy Pustym Stawie, miejscu bardzo 
ważnym dla społeczności lokalnej. Choć trudno uwierzyć, że niegdyś 
znajdował się tu dwór i browar, a jeszcze w XIX w. bawili kuracjusze, 
to dzięki wspólnemu zaangażowaniu mieszkańców dzielnicy
w ostatnich latach sporo się tu zmieniło. To kolejny rok, w którym 
udało się pozyskać fundusze z Budżetu Obywatelskiego: zrobić 
ścieżkę spacerową i zamontować inteligentne oświetlenie ledowe.

Katarzyna Rachwalska, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 62 na 
Krakowcu, koordynująca program akcji ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ na 
Stogach, dostrzega rosnące zaangażowanie tutejszej społeczności
i współpracę międzypokoleniową. 
– Widzę, że jesteśmy razem, a w sierpniu pomagamy sobie, ludzie 
przychodzą i pytają: „Co będzie w tym roku, w czym możemy pomóc?”, to 
mnie buduje. Chciałabym, aby za kilka lat zjednoczyli się przy tym stawie 
wszyscy, są tu teraz zaangażowane szkoły, dom pomocy społecznej, ale 
jeszcze nam brakuje kilku instytucji ze Stogów, pracujemy nad tym – 
relacjonowała Katarzyna Rachwalska. 

Mieszkańcy Stogów próbowali zrobić kolejny krok na drodze 
integracji. W tym roku uruchomili punkt informacyjny nowej 
inicjatywy – BANK CZASU. Jak to działa?
– To prosta zasada, mam czas, ale nie mam pieniędzy, mogę więc 
zaoferować swój czas komuś, pomóc mu, wykorzystując na przykład 
swoje zdolności, a on ofiaruje mi swoje umiejętności i czas – tłumaczy 
Anna Krawczyńska, jedna z lokalnych aktywistek, nauczycielka. 
Jednym słowem: zyskują wszyscy! 
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TEATR STOCZNIA

Największy sukces 
Mieszkańcy okolic stoczni zostali zaangażowani w proces 
powstawania scenariusza. To od nich reżyserka pozyskiwała historie, 
dzięki czemu mogli w spektaklu znaleźć kawałek swojego życia.
W grupie teatralnej doszło do integracji wielopokoleniowej, bowiem 
aktorami byli zarówno ludzie młodzi, jak i seniorzy. Członkowie 
teatru mówili o tym doświadczeniu, jako „rozwijającym”, 
„kształcącym” i „otwierającym”. Przed premierą zawiązała się 
sympatyczna współpraca z mieszkańcami kamienic, klubu B90,
w okolicach których odgrywane były kolejne sceny. Podczas 
premiery mieszkańcy chętnie dzielili się wrażeniami, wspomnieniami. 
Frekwencja dopisała.

Wyzwania
Niedopowiedzenia techniczne i organizacyjne, których efektów nie 
było widać podczas premiery, ale znacznie utrudniały pracę. 

Plany na przyszłość
Czy projekt będzie kontynuowany, zależy od reżyserki i aktorów. 
Przemyślenia wymagają kwestie takie, jak: repertuar czy otwarcie 
grupy teatralnej na nowych członków.

Marzenia
Spektakl teatru Stocznia w bardzo wdzięczny sposób, jak klamrą, 
spiął wszystkie sierpniowe działania obywatelskie, gromadząc ludzi 
w dawnej przestrzeni Stoczni Gdańskiej, gdzie wszystko się zaczęło. 
Może udałoby się co roku przygotowywać podobne przedsięwzięcie?

staż w projekcie | premiera
liderzy | 1 osoba + 1 organizacja + 8 partnerów
szacowany czas przygotowań | 100 godzin 
liczba odbiorców | 200 osób 

ORGANIZATORZY
Rita Jankowska | Europejskie Centrum Solidarności

PARTNERZY
Drewnica Development sp. z o.o. 
Jarek Marciszewski i Tomek Antonowicz | Klub B90  
Maritime Services Poland sp. z o.o. | „Nasza Wspólnota” – 
Zarzadzanie i Administrowanie Nieruchomościami sp. z o.o.  
Piotr Manasterski | Zespół projektu Metropolitanka
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UTWÓR O STOCZNI
I SĄSIADACH
Dwunastu aktorów amatorów, trzy miejsca akcji, muzyka wyrwana
z wnętrza stoczni, oryginalna scenografia i rekwizyty z duszą. Ponad 
100 osób przyszło obejrzeć premierową inscenizację teatru Stocznia. 

– Spektakl utkany jest z historii, które usłyszałam od mieszkańców 
dzielnicy i pozyskałam z zasobów projektu Metropolitanka, czyli 
opowieści kobiet, pracownic stoczni – mówiła Rita Jankowska, 
reżyserka i autorka scenariusza do spektaklu, dramatopisarka, która 
ma już na swoim koncie wiele realizacji teatralnych zaangażowanych 
społecznie. – To także moje subiektywne rozliczenie się z miastem i ze 
stocznią jako córki stoczniowca, mieszkanki Gdańska. Z tej fuzji inspiracji 
powstał spektakl, opowieść uniwersalna. Spektakl skierowany do 
mieszkańców i miłośników stoczni. 

Scenografię wygrzebano ze strychów i piwnic. O udźwiękowienie 
spektaklu postarali się muzycy: Jarek Marciszewski i Tomek 
Antonowicz. 
– Zrobiliśmy wcześniej kilkudniową sesję nagraniową i wykorzystaliśmy 
dźwięki, które tu usłyszeliśmy: szlifierkę, młotek, spawanie oraz dźwięki 
eksplorowane z napotkanych w stoczni przedmiotów – opowiadał 
Tomek. 
Dla 21-letniej Aleksandry Trawińskiej, pasjonatki teatru, która
w „Utworze o stoczni i sąsiadach” odegrała m.in. rolę wdowy
i bufetowej, inscenizacja miała wymiar symboliczny. 
– Chcemy przypomnieć, jak było i pokazać, jak jest, to podziękowanie dla 
tych ludzi, którzy walczyli, którzy tak dużo zrobili – argumentowała.

„Utwór o stoczni i sąsiadach” to spektakl wędrujący, wędrówka po 
czasie, przestrzeni, historiach i miejscach. Pierwszym punktem na 
mapie spektaklu była ul. Robotnicza, gdzie rozegrały się sceny m.in. 
poruszające problematykę tożsamości narodowej i kontroli ze strony 
rodzącej się władzy komunistycznej. Kolejnym miejscem akcji była ul. 
Jaracza i scena nawiązująca do stanu wojennego. Ostatnia odsłona 
zaprowadziła publiczność na ul. Elektryków do hali 33B, gdzie 
usłyszeć można było o trudnej pracy stoczniowców, zwyczajnym, 
prostym życiu bez bohaterstwa w tle. 

Odgrywający w spektaklu rolę młodego robotnika 21-letni Sławek 
Wąs uważa, że władza widziała wówczas tylko tłum, masę, nie 
jednostki.
– To były konkretne osoby ze swoją historią i w tym była siła. Chcemy 
pokazać, że tych historii nie tworzyli herosi, to byli zwykli ludzie, którzy 
mieli marzenia, chcieli mieć swoje życie, rodzinę, jedzenie, trochę 
rozrywki, a my patrzymy na nich zawsze w kontekście Solidarności
i wielkich haseł. 
Jakby na poparcie tej tezy, w jednej ze scen kobiety wykrzykiwały: 
„Co myśmy tak walczyły? Myśmy po prostu robiły!”.
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KULTURA
I SOLIDARNOŚĆ
Krzysztof Czyżewski

Człowiek, który znalazłby się sam we wszechświecie, nie miałby 
żadnych praw, ale miałby powinności.
Simone Weil, Zakorzenienie

Powracamy do solidarności jak wędrowcy powracają do domu
z dalekiej podróży ścieżkami wolności. Stworzyliśmy dla wolności 
kartezjański światopogląd z ludzkim „ja” w centrum, stworzyliśmy dla 
niej systemy: państwowy (w służbie niepodległości narodowej), 
polityczny (z władzą ustanawianą wolną wolą większości obywateli)
i gospodarczy (oparty na własności prywatnej i wolnym rynku), 
wreszcie stworzyliśmy kulturę sytuującą w centrum niczym 
nieskrępowane ego artysty demiurga. Potrzeba było czasu, abyśmy 
zrozumieli, że wolność bez równości i braterstwa niesie zniewolenie. 
W suwerennych państwach narodowych zaczęliśmy czuć się 
zagrożeni wewnętrzną i zewnętrzną przemocą ze strony tych, którzy 
na własnej skórze doświadczyli braku solidarności i których życie 
nauczyło, że świat wieczną walką o swoje stoi. W świecie postępu 
cywilizacyjnego i rosnącego dobrobytu, co wiązaliśmy z demokracją 
oraz liberalizmem kulturowym i gospodarczym, doświadczamy coraz 
głębszych podziałów społecznych, konfliktów kulturowych i rozpadu 
więzi międzyludzkich. W imię wolności narodów i emancypacji 
jednostki buntowaliśmy się przeciw zbiorowym formom zniewolenia, 
takim jak kolonialny imperializm, państwo represyjne, konwenanse 
obyczajowe czy tradycje kulturowo-religijne. Poszerzając nieustannie 
pole wolności indywidualnej, zaczęliśmy poznawać gorzki smak 
alienacji, egoizmu i samotności wśród innych, a także depresji, tej 
najbardziej rozpowszechnionej choroby społeczeństw liberalnych. 
Trzeba było tego doświadczenia współczesności, abyśmy 
uświadomili sobie, że człowiek rodzi się dla wolności, ale staje się 
prawdziwie wolny dopiero wtedy, gdy dobrowolnie potrafi z niej 
zrezygnować.
Dlatego powracamy do solidarności. Wobec wyzwań współczesnego 
świata, takich jak globalne ocieplenie, bezpieczeństwo, bieda czy 
wykluczenie, szukamy nowych rozwiązań, które opierają się w coraz 
większym stopniu na idei współzależności, a nie – jak w epokach 
modernizmu i nacjonalizmu – niezależności. Ale powroty do 
dziewiętnastowiecznych idei solidaryzmu (fr. solidaire), głoszących 
wspólnotę interesów ludzi ponad podziałami (wówczas głównie 
klasowymi), znajdują posłuch również pośród tych, którzy zamiast 
„wszystkich ludzi” wolą mówić „swoich ludzi”, po raz kolejny w historii 
nadając tym ideom ton ksenofobiczny i faszyzujący. 
W 2011 roku, jak tylko ruszyła fala protestów od amerykańskiego 
Occupy Wall Street po hiszpańskie Indignados, organizatorzy ruchu 
oburzonych zabiegali o wsparcie Lecha Wałęsy. Zaproszenie 
legendarnego przywódcy Solidarności do Parku Zuccottiego na 
dolnym Manhattanie (choć zostało przyjęte, do wizyty ostatecznie 
nie doszło) odwołuje nas jednak do zupełnie innego kontekstu niż
o siedem lat wcześniejsza jego obecność na Majdanie Nezależnosti, 
podczas ukraińskiej pomarańczowej rewolucji. W Kijowie Wałęsa był 
symbolem antyreżimowej walki o niepodległość i demokrację, 
podczas gdy w Nowym Jorku symbolizował solidarność społeczną
i walkę z neoliberalną autokracją. W łonie polskiego ruchu 
Solidarność nurty niepodległościowy i społeczny łączyły się ze sobą. 

O ile jednak dzisiaj dla większości Polaków niepodważalny jest fakt, 
że ruch ten przyniósł Polsce wolność i demokrację, o tyle bardzo 
wielu z nich będzie kwestionować jego zwycięstwo w sferze 
solidarności społecznej. 
Niezależnie od tego, jak będziemy oceniać dorobek polskiej 
Solidarności oraz innych ruchów wolnościowych i społecznych
w świecie w ostatnich dekadach, doświadczenie osób i społeczeństw 
zaangażowanych w te ruchy mówi nam, że suwerenność państw
i wolność jednostki nie niosą ze sobą automatycznie międzyludzkiej 
solidarności, a to właśnie ona staje się dla nas na początku XXI wieku 
największym wyzwaniem. Zresztą nie tylko solidarność 
międzyludzka, także ta obejmująca współistnienie ze wszystkimi 
żywymi istotami na całej Ziemi. Wiemy już, że wolność może 
zniewalać, tak jak wiemy również, że równość i miłość bliźniego mogą 
być realnym fundamentem wolności jednostek i wspólnot. To są 
kwestie zasadnicze, które musimy dzisiaj rozważyć, pytając o kulturę 
i solidarność.
Kultura, którą dziedziczymy po ostatnich dwóch stuleciach
i uprawiamy współcześnie, dobrze się czuje w sferach wolności
i niezależności. Obecnie dołączyła do nich także sfera różnorodności 
kulturowej, rozumianej jako bogactwo języków i lokalnych 
tożsamości, domagające się ochrony przed unifikującą globalizacją. 
Kultura tworzona na matrycy epoki przemysłowej, 
modernistycznego indywidualizmu i światopoglądu oświeceniowego 
dobrze współgrała z wolnościowymi zrywami narodów
i kształtowaniem się na ich gruncie nowoczesnych państw
i tożsamości, a także z budowaniem Unii Europejskiej pod hasłem 
jedności w różnorodności. Szczególnie dla narodów przez całe 
stulecia pozbawionych państwowości stanowiła prawdziwą i często 
jedyną ostoję ducha i przetrwania. I dzisiaj jeszcze istnieją takie 
miejsca na mapie świata, gdzie ta właśnie misja kultury nie została 
wypełniona. Nie zmienia to jednak faktu, że sam wolnościowy 
aspekt, podobnie jak stanie na straży zróżnicowania i poszanowania 
odmienności, nie wyczerpują już dzisiaj misji kultury zaangażowanej 
w najważniejsze sprawy naszego czasu. 

Dla globalizującego się i coraz bardziej współzależnego świata 
najważniejszym wyzwaniem staje się solidarność obejmująca całość 
relacji człowieka, tak z innymi ludźmi jak i z naturą. Człowiekowi 
nowej epoki prawdziwe wyzwolenie przyniesie sztuka współistnienia 
z Innym, o którą będzie zabiegał z taką samą determinacją i odwagą 
jak wcześniej o wolność i którą będzie w sobie kształtował, nie 
uciekając od wolności, lecz dobrowolnie się jej wyrzekając, albo też – 
co na jedno wychodzi – mądrze się nią dzieląc. Zapowiada to 
całkowitą zmianę paradygmatu kulturowego. Trudno nam jeszcze 
sobie w pełni uświadomić przełom, na którego progu obecnie się 
znajdujemy, i jakie będą jego konsekwencje dla twórczości 
artystycznej i praktyk kulturowych. Zmiany, które najwyraźniej dzisiaj 
dostrzegamy, dotyczą możliwości oferowanych przez nowe media
i technologie oraz tego, jak one oddziałują na tworzenie i odbiór 
współczesnej kultury. Jednak rzeczywista rewolucja w kulturze, 
której nowoczesna technika jest jedynie podatnym instrumentem, 
dokonuje się poprzez coraz silniejszą obecność Innego w naszym 
życiu. Już nie kartezjańskie „ja”, lecz druga osoba – „ty” sytuować się 
będzie w centrum naszego światoobrazu. Kultura egocentryczna jest 
dzisiaj kulturą wyczerpania. Stajemy się w coraz większym stopniu 
jednostkami i społecznościami dialogicznymi, a nawet polilogicznymi, 
skoro w rozmowie toczonej za wspólnym stołem słyszalnych jest 
więcej głosów niż tylko drugiej strony.

Od kultury oczekujemy interaktywności, współtworzenia, 
interdyscyplinarności, na równi egalitarności i nowatorstwa. Coraz 
mniej satysfakcjonuje nas uczestniczenie w kulturze w pozycji 
biernych odbiorców, a coraz bardziej chcemy być aktorami – zarazem 
autorami i wykonawcami swoich idei i dążeń. 
Jesteśmy dopiero na początku długiego procesu, ale wyczuwamy już 
wyraźnie, że to nie przekraczanie kolejnych tabu ograniczających 
wolność jednostki i nie manifestacja odmienności czyni współczesną 
sztukę awangardową, lecz poszukiwanie nowych, autentycznych 
form wyrazu dla wspólnotowości w bardzo zróżnicowanym 
środowisku. Wychylenie ku Innemu prowadzi ku pełni naszego 
osobowego istnienia i konstytuuje naszą tożsamość równie silnie, jak 
przynależność narodowa czy kulturowa. Dlatego solidarność stawia 
najpoważniejsze wyzwanie przed kulturą czasu przełomu, szukając 
dla wolności oparcia i legitymizacji we współ/tworzeniu, 
wspó/odpowiedzialności, współ/zależności, współ/pracy
i współ/czuciu. 

Tworząc zespół Pogranicze, który powołał do istnienia fundację, 
ośrodek kultury w Sejnach i Międzynarodowe Centrum Dialogu
w Krasnogrudzie, od początku – czyli od 1990 roku – musieliśmy 
zmierzyć się z nieprzystawalnością myślenia o kulturze i warsztatu 
artysty do pracy, która była przed nami do wykonania. Naszym 
zadaniem nie było bowiem kontynuowanie kultury wolnościowej, 
podziemnej i alternatywnej z poprzedniej, PRL-owskiej epoki. Nie 
zamierzaliśmy bronić swojej wolności artystycznej ani też budować 
jakiejkolwiek innej twierdzy obronnej. Wiele zrobiliśmy dla i wspólnie 
z rozmaitymi mniejszościami i ludźmi odmiennymi ze względu na 
swój język, wyznanie, narodowość, wiek, status społeczny czy 
obyczajowość, ale również i to nie stanowiło trzonu naszej pracy. 
Chcieliśmy budować międzyludzką i międzykulturową tkankę łączną, 
tu i teraz, w konkretnych społecznościach lokalnych, na bolesnych 
pograniczach, pełnych pozrywanych mostów, traumatycznych 
pamięci i zadawnionych konfliktów, odrębnych mitologii narodowych 
i raniących sąsiadów mitów wolnościowych. Oczywiście, że często 
przychodziło nam przełamywać różne tabu, zmagać się
z uprzedzeniami i różnymi formami ideologicznego zniewolenia,
a więc działać na polu poszerzania wolności i niezależności kultury. 
Ale też nigdy na tym nie poprzestawaliśmy. Istotne dla nas były więzy 
międzyludzkie, to, co staje się następnego dnia po wieczorze z poezją 
czy muzyką, w długim trwaniu, co jest kultywowane i rozwija się
w procesie, co osadza w życiu esencję. Tak rozumieliśmy 
kontynuowanie dzieła Solidarności po 1989 roku. Naszym imieniem 
odpowiadającym etosowi solidarności było „pogranicze”, obejmujące 
całą wspólnotę, z granicami przebiegającymi w jej wnętrzu i mostami 
niezbędnymi jej do życia. Nie mieliśmy jednak kultury do 
praktykowania etosu pogranicza. Kultura zorientowana na event
i medialność, uzależniona od rynku, krótkotrwałych grantów, 
narcystycznego gwiazdorstwa, efekciarskiego indywidualizmu, 
jednorazowa i kupcząca przekraczaniem różnych tabu nie może być 
częścią warsztatu budowniczego mostów. Tworzone przez niego 
dzieło potrzebuje zanurzenia w głąb i ciągłości, nie zna czasu 
dokonanego, ma za to czas na rozmowę i przemianę, w długim 
trwaniu przywraca ludziom godność, pamięć i zaufanie. Podobnie 
trudno przysposobić do tego rzemiosła starą matrycę kultury, 
obronną dla tożsamości narodowej i różnorodności, ale już 
niemieszczącą w swych ramach tkanki łącznej, która nie jest przecież 
sumą odrębnych komórek, lecz integralną całością, stanowiącą 
jakość samą w sobie. 

Podążając za powinnością solidarności, znaleźliśmy się z zespołem 
Pogranicze na ścieżce poszukującej nowego paradygmatu, który 
dawałby możliwość tworzenia kultury rodzącej się w transgresji od 
„ja” ku „ty”.
Inicjując z Warsztatami Kultury w Lublinie w 2011 roku Kongres 
Kultury Partnerstwa Wschodniego, byliśmy przekonani, że program 
sąsiedztwa Unii Europejskiej, komplementarny do Unii 
Śródziemnomorza, na wschodzie Europy musi przybrać kształt 
również projektu kulturowego. Najoporniej postępuje tu integracja 
polityczna, co związane jest z silnie obecnym dziedzictwem 
post-totalitarnym i zagrożeniem demokracji ze strony reżimów 
autorytarnych. Wydawało się więc, że partnerstwo kulturalne będzie 
się tu koncentrować na kulturze zaangażowanej w działania 
anty-reżimowe, które często łączą się także z obroną tożsamości 
narodowej, rozwiązywaniem konfliktów etniczno-religijnych i innymi 
działaniami poszerzającymi obszary wolności jednostki i wspólnoty. 
Obok jednak sfery wolnościowej, która w istocie jest ważna
i aktualna, równie szybko zrodziła się potrzeba dyskusji i nowych 
praktyk w nurcie uspołecznienia kultury. O ile oczywistymi stawały 
się pytania o to, po co nam kultura, o tyle coraz więcej ciekawości
i kontrowersji budziły pytania o to, jaka kultura, jak robiona, dla kogo, 
z czyim udziałem, z jakim długofalowym skutkiem, dzięki jakim 
kompetencjom etc. W tle tych pytań czaił się niepokój, często 
podświadomy, o solidarność, a uczciwiej – o rozsiew między kulturą
i solidarnością. 
Pytania te, coraz częściej towarzyszące rozmowom z twórcami
z krajów Partnerstwa Wschodniego, obnażają do pewnego stopnia 
wyczerpanie kultury wyłącznie antyreżimowej czy 
antyestablishmentowej, dobrze przyjmowanej na Zachodzie i chętnie 
tam konsumowanej, ale coraz mniej efektywnej na rodzimym 
gruncie. Towarzyszy temu potrzeba wyjścia z podziemia, z elitarnych 
kręgów, z metropolitalnego centrum ku ludziom, ku zmianie 
społecznej, ku pracy organicznej, ku prowincji i marginesom.
W kulturze zaangażowanej zaczyna ważyć już nie to, przeciwko 
komu jesteśmy, a z kim. Co ciekawe, ta zmiana nie wiąże się,
a przynajmniej nie musi, ze zmianą generacyjną czy też wymianą elit 
kulturalnych. Bardzo często właśnie ci twórcy i myśliciele, którzy byli 
zaangażowani w kulturę protestu, narodowowyzwoleńczą czy 
antyreżimową, dzisiaj poszukują spoiwa dla kultury i solidarności 
społecznej, rozumiejąc, że w warunkach, jakie obecnie istnieją w ich 
krajach, wolności nie zdobędzie się na rewolucyjnych barykadach, 
lecz pracą organiczną, budującą międzyludzkie więzi i kapitał 
społeczny dla ewolucyjnej zmiany. Podczas świętowania Roku 
Czesława Miłosza w auli Akademii Muzycznej w Mińsku przywołany 
został wiersz Który skrzywdziłeś, którego fragment wyryty jest na 
pomniku stojącym na placu Solidarności przed Stocznią Gdańską. 
Odczytany ze sceny w językach polskim, rosyjskim i białoruskim 
przez Ryszarda Krynickiego, Natalię Gorbaniewską i Andreja 
Chadanowycza, wywołał duże emocje. Ale słowa, które najbardziej 
zapadły w pamięć licznie zgromadzonej publiczności i które 
słyszałem potem powtarzane w kuluarach, pochodziły z Traktatu 
moralnego: „Lawina bieg od tego zmienia, / Po jakich toczy się 
kamieniach…”.

Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku od początku swego 
istnienia miało przed sobą poważny dylemat: upamiętniać 
Solidarność czy tworzyć kulturę solidarności. Oczywiście 
przedstawiam to w znacznym uproszczeniu, tym bardziej że kwestie 
te nie muszą się wzajemnie wykluczać.

Niemniej istnieje realne napięcie między strategią budowania 
muzeum dedykowanego historii ruchu Solidarność i zjawiskom mu 
pokrewnym w Europie Środkowo-Wschodniej i w świecie a strategią 
tworzenia żywego centrum kultury, dedykowanego etosowi 
Solidarności/solidarności. W tym drugim przypadku rzeczą naturalną 
i wręcz konieczną jest nawiązanie do tradycji. Prawdziwym jednak 
wyzwaniem jest wprowadzenie tej tradycji w kontekst współczesny, 
w strumień działań istotnych dla świata dzisiaj i jutro, innymi słowy – 
stworzenie nowoczesnego centrum kultury solidarności. Potrzebni 
są do tego animatorzy kultury solidarności tworzący innowacyjne 
programy odbudowujące etos wspólnotowości na gruncie 
społecznym. Dotyczy to zarówno Polski, głęboko podzielonej na 
różne obozy i kościoły, jak też naglącej potrzeby budowania nowej 
platformy solidarności z uchodźcami i imigrantami, z Ukrainą, 
północną Afryką, Bliskim Wschodem czy innymi regionami świata. 

Przywołane tu przykłady Pogranicza, Kongresu Kultury Partnerstwa 
Wschodniego i Europejskiego Centrum Solidarności, choć 
umiejscowione w różnych kontekstach społecznych i politycznych, to 
jedno mają wspólne – uczestniczą w tworzeniu kultury solidarności, 
która staje się wielkim wyzwaniem dla ponowoczesnego świata. 
Naturalnym środowiskiem rozwoju tej kultury są mikrokosmosy 
globalnej wioski – bliskie ojczyzny, małe miasteczka, dzielnice 
metropolii i sąsiedzkie podwórka, fawele i getta. To tam właśnie,
w intymnych przestrzeniach wspólnoty, gdzie budują się albo też 
najbardziej zostają poranione ludzkie więzi, na pograniczach 
kontrastujących ze sobą światów znajduje się dzisiaj linia frontowa,
a więc awangarda sztuki współczesnej. 
25 lipca 2013 roku papież Franciszek powiedział słowa silnie 
korespondujące z naszymi rozważaniami, i nie jest przypadkiem, że 
uczynił to, odwiedzając fawelę Varginha w Rio de Janeiro: „To nie 
kultura egoizmu, indywidualizmu, która często panuje w naszym 
społeczeństwie, buduje świat bardziej ludzki i do niego prowadzi, ale 
kultura solidarności. Trzeba w drugim człowieku widzieć nie 
konkurenta lub numer, ale brata. […] Dopiero wtedy, gdy jesteśmy 
zdolni do dzielenia się, wzbogacamy się naprawdę, zaś miara 
wielkości społeczeństwa zależy od sposobu, w jaki traktuje ono 
najbardziej potrzebujących”. 
Znakiem naszego czasu staje się kultura odpowiadająca na wyzwanie 
solidarności. I nie chodzi tutaj o powierzchowne zmiany, o kolejny 
trend w kulturze, o nową estetykę czy temat społeczny. Naszym 
doświadczeniem staje się gruntowna rewolucja języka, który 
ukształtował matrycę naszej kultury – zmienia się nie tylko jego 
słownictwo, ale także gramatyka. Kultura musi stać się solidarna nie 
tylko w tym, o czym opowiada, ale także w tym, jak jest czyniona.

Zygmunt Bauman, rozważając charakter „eksplozji solidarności”, jaką 
był ruch oburzonych, który stał się w istocie krótkotrwałym 
karnawałem, obnażającym fakt, że nasza kulturowa rzeczywistość 
jest „dla solidarności niegościnna”, konstatował: „Chcesz 
solidarności? Stań oko w oko i weź się za bary z rutyną codzienności. 
Z jej logiką czy jej brakiem. Z mocą jej wymogów, nakazów i zakazów. 
Krótko mówiąc, ze sposobem życia ludzi odpowiedzialnym za 
przyszły kierunek ludzkiej historii, przez którą był stworzony i jest 
odtwarzany”.
Powracamy do solidarności, rozumiejąc, że jest ona autentycznym 
spoiwem dla świata coraz głębszych podziałów społecznych
i kulturowych, a jednocześnie coraz bardziej współzależnego. Żyjemy 
w czasie, w którym to solidarność zmienia paradygmat kultury, 
stawiając ją oko w oko z rutyną codzienności i potrzebą dzielenia się 
wolnością z innymi.
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Człowiek, który znalazłby się sam we wszechświecie, nie miałby 
żadnych praw, ale miałby powinności.
Simone Weil, Zakorzenienie

Powracamy do solidarności jak wędrowcy powracają do domu
z dalekiej podróży ścieżkami wolności. Stworzyliśmy dla wolności 
kartezjański światopogląd z ludzkim „ja” w centrum, stworzyliśmy dla 
niej systemy: państwowy (w służbie niepodległości narodowej), 
polityczny (z władzą ustanawianą wolną wolą większości obywateli)
i gospodarczy (oparty na własności prywatnej i wolnym rynku), 
wreszcie stworzyliśmy kulturę sytuującą w centrum niczym 
nieskrępowane ego artysty demiurga. Potrzeba było czasu, abyśmy 
zrozumieli, że wolność bez równości i braterstwa niesie zniewolenie. 
W suwerennych państwach narodowych zaczęliśmy czuć się 
zagrożeni wewnętrzną i zewnętrzną przemocą ze strony tych, którzy 
na własnej skórze doświadczyli braku solidarności i których życie 
nauczyło, że świat wieczną walką o swoje stoi. W świecie postępu 
cywilizacyjnego i rosnącego dobrobytu, co wiązaliśmy z demokracją 
oraz liberalizmem kulturowym i gospodarczym, doświadczamy coraz 
głębszych podziałów społecznych, konfliktów kulturowych i rozpadu 
więzi międzyludzkich. W imię wolności narodów i emancypacji 
jednostki buntowaliśmy się przeciw zbiorowym formom zniewolenia, 
takim jak kolonialny imperializm, państwo represyjne, konwenanse 
obyczajowe czy tradycje kulturowo-religijne. Poszerzając nieustannie 
pole wolności indywidualnej, zaczęliśmy poznawać gorzki smak 
alienacji, egoizmu i samotności wśród innych, a także depresji, tej 
najbardziej rozpowszechnionej choroby społeczeństw liberalnych. 
Trzeba było tego doświadczenia współczesności, abyśmy 
uświadomili sobie, że człowiek rodzi się dla wolności, ale staje się 
prawdziwie wolny dopiero wtedy, gdy dobrowolnie potrafi z niej 
zrezygnować.
Dlatego powracamy do solidarności. Wobec wyzwań współczesnego 
świata, takich jak globalne ocieplenie, bezpieczeństwo, bieda czy 
wykluczenie, szukamy nowych rozwiązań, które opierają się w coraz 
większym stopniu na idei współzależności, a nie – jak w epokach 
modernizmu i nacjonalizmu – niezależności. Ale powroty do 
dziewiętnastowiecznych idei solidaryzmu (fr. solidaire), głoszących 
wspólnotę interesów ludzi ponad podziałami (wówczas głównie 
klasowymi), znajdują posłuch również pośród tych, którzy zamiast 
„wszystkich ludzi” wolą mówić „swoich ludzi”, po raz kolejny w historii 
nadając tym ideom ton ksenofobiczny i faszyzujący. 
W 2011 roku, jak tylko ruszyła fala protestów od amerykańskiego 
Occupy Wall Street po hiszpańskie Indignados, organizatorzy ruchu 
oburzonych zabiegali o wsparcie Lecha Wałęsy. Zaproszenie 
legendarnego przywódcy Solidarności do Parku Zuccottiego na 
dolnym Manhattanie (choć zostało przyjęte, do wizyty ostatecznie 
nie doszło) odwołuje nas jednak do zupełnie innego kontekstu niż
o siedem lat wcześniejsza jego obecność na Majdanie Nezależnosti, 
podczas ukraińskiej pomarańczowej rewolucji. W Kijowie Wałęsa był 
symbolem antyreżimowej walki o niepodległość i demokrację, 
podczas gdy w Nowym Jorku symbolizował solidarność społeczną
i walkę z neoliberalną autokracją. W łonie polskiego ruchu 
Solidarność nurty niepodległościowy i społeczny łączyły się ze sobą. 

O ile jednak dzisiaj dla większości Polaków niepodważalny jest fakt, 
że ruch ten przyniósł Polsce wolność i demokrację, o tyle bardzo 
wielu z nich będzie kwestionować jego zwycięstwo w sferze 
solidarności społecznej. 
Niezależnie od tego, jak będziemy oceniać dorobek polskiej 
Solidarności oraz innych ruchów wolnościowych i społecznych
w świecie w ostatnich dekadach, doświadczenie osób i społeczeństw 
zaangażowanych w te ruchy mówi nam, że suwerenność państw
i wolność jednostki nie niosą ze sobą automatycznie międzyludzkiej 
solidarności, a to właśnie ona staje się dla nas na początku XXI wieku 
największym wyzwaniem. Zresztą nie tylko solidarność 
międzyludzka, także ta obejmująca współistnienie ze wszystkimi 
żywymi istotami na całej Ziemi. Wiemy już, że wolność może 
zniewalać, tak jak wiemy również, że równość i miłość bliźniego mogą 
być realnym fundamentem wolności jednostek i wspólnot. To są 
kwestie zasadnicze, które musimy dzisiaj rozważyć, pytając o kulturę 
i solidarność.
Kultura, którą dziedziczymy po ostatnich dwóch stuleciach
i uprawiamy współcześnie, dobrze się czuje w sferach wolności
i niezależności. Obecnie dołączyła do nich także sfera różnorodności 
kulturowej, rozumianej jako bogactwo języków i lokalnych 
tożsamości, domagające się ochrony przed unifikującą globalizacją. 
Kultura tworzona na matrycy epoki przemysłowej, 
modernistycznego indywidualizmu i światopoglądu oświeceniowego 
dobrze współgrała z wolnościowymi zrywami narodów
i kształtowaniem się na ich gruncie nowoczesnych państw
i tożsamości, a także z budowaniem Unii Europejskiej pod hasłem 
jedności w różnorodności. Szczególnie dla narodów przez całe 
stulecia pozbawionych państwowości stanowiła prawdziwą i często 
jedyną ostoję ducha i przetrwania. I dzisiaj jeszcze istnieją takie 
miejsca na mapie świata, gdzie ta właśnie misja kultury nie została 
wypełniona. Nie zmienia to jednak faktu, że sam wolnościowy 
aspekt, podobnie jak stanie na straży zróżnicowania i poszanowania 
odmienności, nie wyczerpują już dzisiaj misji kultury zaangażowanej 
w najważniejsze sprawy naszego czasu. 

Dla globalizującego się i coraz bardziej współzależnego świata 
najważniejszym wyzwaniem staje się solidarność obejmująca całość 
relacji człowieka, tak z innymi ludźmi jak i z naturą. Człowiekowi 
nowej epoki prawdziwe wyzwolenie przyniesie sztuka współistnienia 
z Innym, o którą będzie zabiegał z taką samą determinacją i odwagą 
jak wcześniej o wolność i którą będzie w sobie kształtował, nie 
uciekając od wolności, lecz dobrowolnie się jej wyrzekając, albo też – 
co na jedno wychodzi – mądrze się nią dzieląc. Zapowiada to 
całkowitą zmianę paradygmatu kulturowego. Trudno nam jeszcze 
sobie w pełni uświadomić przełom, na którego progu obecnie się 
znajdujemy, i jakie będą jego konsekwencje dla twórczości 
artystycznej i praktyk kulturowych. Zmiany, które najwyraźniej dzisiaj 
dostrzegamy, dotyczą możliwości oferowanych przez nowe media
i technologie oraz tego, jak one oddziałują na tworzenie i odbiór 
współczesnej kultury. Jednak rzeczywista rewolucja w kulturze, 
której nowoczesna technika jest jedynie podatnym instrumentem, 
dokonuje się poprzez coraz silniejszą obecność Innego w naszym 
życiu. Już nie kartezjańskie „ja”, lecz druga osoba – „ty” sytuować się 
będzie w centrum naszego światoobrazu. Kultura egocentryczna jest 
dzisiaj kulturą wyczerpania. Stajemy się w coraz większym stopniu 
jednostkami i społecznościami dialogicznymi, a nawet polilogicznymi, 
skoro w rozmowie toczonej za wspólnym stołem słyszalnych jest 
więcej głosów niż tylko drugiej strony.

Od kultury oczekujemy interaktywności, współtworzenia, 
interdyscyplinarności, na równi egalitarności i nowatorstwa. Coraz 
mniej satysfakcjonuje nas uczestniczenie w kulturze w pozycji 
biernych odbiorców, a coraz bardziej chcemy być aktorami – zarazem 
autorami i wykonawcami swoich idei i dążeń. 
Jesteśmy dopiero na początku długiego procesu, ale wyczuwamy już 
wyraźnie, że to nie przekraczanie kolejnych tabu ograniczających 
wolność jednostki i nie manifestacja odmienności czyni współczesną 
sztukę awangardową, lecz poszukiwanie nowych, autentycznych 
form wyrazu dla wspólnotowości w bardzo zróżnicowanym 
środowisku. Wychylenie ku Innemu prowadzi ku pełni naszego 
osobowego istnienia i konstytuuje naszą tożsamość równie silnie, jak 
przynależność narodowa czy kulturowa. Dlatego solidarność stawia 
najpoważniejsze wyzwanie przed kulturą czasu przełomu, szukając 
dla wolności oparcia i legitymizacji we współ/tworzeniu, 
wspó/odpowiedzialności, współ/zależności, współ/pracy
i współ/czuciu. 

Tworząc zespół Pogranicze, który powołał do istnienia fundację, 
ośrodek kultury w Sejnach i Międzynarodowe Centrum Dialogu
w Krasnogrudzie, od początku – czyli od 1990 roku – musieliśmy 
zmierzyć się z nieprzystawalnością myślenia o kulturze i warsztatu 
artysty do pracy, która była przed nami do wykonania. Naszym 
zadaniem nie było bowiem kontynuowanie kultury wolnościowej, 
podziemnej i alternatywnej z poprzedniej, PRL-owskiej epoki. Nie 
zamierzaliśmy bronić swojej wolności artystycznej ani też budować 
jakiejkolwiek innej twierdzy obronnej. Wiele zrobiliśmy dla i wspólnie 
z rozmaitymi mniejszościami i ludźmi odmiennymi ze względu na 
swój język, wyznanie, narodowość, wiek, status społeczny czy 
obyczajowość, ale również i to nie stanowiło trzonu naszej pracy. 
Chcieliśmy budować międzyludzką i międzykulturową tkankę łączną, 
tu i teraz, w konkretnych społecznościach lokalnych, na bolesnych 
pograniczach, pełnych pozrywanych mostów, traumatycznych 
pamięci i zadawnionych konfliktów, odrębnych mitologii narodowych 
i raniących sąsiadów mitów wolnościowych. Oczywiście, że często 
przychodziło nam przełamywać różne tabu, zmagać się
z uprzedzeniami i różnymi formami ideologicznego zniewolenia,
a więc działać na polu poszerzania wolności i niezależności kultury. 
Ale też nigdy na tym nie poprzestawaliśmy. Istotne dla nas były więzy 
międzyludzkie, to, co staje się następnego dnia po wieczorze z poezją 
czy muzyką, w długim trwaniu, co jest kultywowane i rozwija się
w procesie, co osadza w życiu esencję. Tak rozumieliśmy 
kontynuowanie dzieła Solidarności po 1989 roku. Naszym imieniem 
odpowiadającym etosowi solidarności było „pogranicze”, obejmujące 
całą wspólnotę, z granicami przebiegającymi w jej wnętrzu i mostami 
niezbędnymi jej do życia. Nie mieliśmy jednak kultury do 
praktykowania etosu pogranicza. Kultura zorientowana na event
i medialność, uzależniona od rynku, krótkotrwałych grantów, 
narcystycznego gwiazdorstwa, efekciarskiego indywidualizmu, 
jednorazowa i kupcząca przekraczaniem różnych tabu nie może być 
częścią warsztatu budowniczego mostów. Tworzone przez niego 
dzieło potrzebuje zanurzenia w głąb i ciągłości, nie zna czasu 
dokonanego, ma za to czas na rozmowę i przemianę, w długim 
trwaniu przywraca ludziom godność, pamięć i zaufanie. Podobnie 
trudno przysposobić do tego rzemiosła starą matrycę kultury, 
obronną dla tożsamości narodowej i różnorodności, ale już 
niemieszczącą w swych ramach tkanki łącznej, która nie jest przecież 
sumą odrębnych komórek, lecz integralną całością, stanowiącą 
jakość samą w sobie. 

Podążając za powinnością solidarności, znaleźliśmy się z zespołem 
Pogranicze na ścieżce poszukującej nowego paradygmatu, który 
dawałby możliwość tworzenia kultury rodzącej się w transgresji od 
„ja” ku „ty”.
Inicjując z Warsztatami Kultury w Lublinie w 2011 roku Kongres 
Kultury Partnerstwa Wschodniego, byliśmy przekonani, że program 
sąsiedztwa Unii Europejskiej, komplementarny do Unii 
Śródziemnomorza, na wschodzie Europy musi przybrać kształt 
również projektu kulturowego. Najoporniej postępuje tu integracja 
polityczna, co związane jest z silnie obecnym dziedzictwem 
post-totalitarnym i zagrożeniem demokracji ze strony reżimów 
autorytarnych. Wydawało się więc, że partnerstwo kulturalne będzie 
się tu koncentrować na kulturze zaangażowanej w działania 
anty-reżimowe, które często łączą się także z obroną tożsamości 
narodowej, rozwiązywaniem konfliktów etniczno-religijnych i innymi 
działaniami poszerzającymi obszary wolności jednostki i wspólnoty. 
Obok jednak sfery wolnościowej, która w istocie jest ważna
i aktualna, równie szybko zrodziła się potrzeba dyskusji i nowych 
praktyk w nurcie uspołecznienia kultury. O ile oczywistymi stawały 
się pytania o to, po co nam kultura, o tyle coraz więcej ciekawości
i kontrowersji budziły pytania o to, jaka kultura, jak robiona, dla kogo, 
z czyim udziałem, z jakim długofalowym skutkiem, dzięki jakim 
kompetencjom etc. W tle tych pytań czaił się niepokój, często 
podświadomy, o solidarność, a uczciwiej – o rozsiew między kulturą
i solidarnością. 
Pytania te, coraz częściej towarzyszące rozmowom z twórcami
z krajów Partnerstwa Wschodniego, obnażają do pewnego stopnia 
wyczerpanie kultury wyłącznie antyreżimowej czy 
antyestablishmentowej, dobrze przyjmowanej na Zachodzie i chętnie 
tam konsumowanej, ale coraz mniej efektywnej na rodzimym 
gruncie. Towarzyszy temu potrzeba wyjścia z podziemia, z elitarnych 
kręgów, z metropolitalnego centrum ku ludziom, ku zmianie 
społecznej, ku pracy organicznej, ku prowincji i marginesom.
W kulturze zaangażowanej zaczyna ważyć już nie to, przeciwko 
komu jesteśmy, a z kim. Co ciekawe, ta zmiana nie wiąże się,
a przynajmniej nie musi, ze zmianą generacyjną czy też wymianą elit 
kulturalnych. Bardzo często właśnie ci twórcy i myśliciele, którzy byli 
zaangażowani w kulturę protestu, narodowowyzwoleńczą czy 
antyreżimową, dzisiaj poszukują spoiwa dla kultury i solidarności 
społecznej, rozumiejąc, że w warunkach, jakie obecnie istnieją w ich 
krajach, wolności nie zdobędzie się na rewolucyjnych barykadach, 
lecz pracą organiczną, budującą międzyludzkie więzi i kapitał 
społeczny dla ewolucyjnej zmiany. Podczas świętowania Roku 
Czesława Miłosza w auli Akademii Muzycznej w Mińsku przywołany 
został wiersz Który skrzywdziłeś, którego fragment wyryty jest na 
pomniku stojącym na placu Solidarności przed Stocznią Gdańską. 
Odczytany ze sceny w językach polskim, rosyjskim i białoruskim 
przez Ryszarda Krynickiego, Natalię Gorbaniewską i Andreja 
Chadanowycza, wywołał duże emocje. Ale słowa, które najbardziej 
zapadły w pamięć licznie zgromadzonej publiczności i które 
słyszałem potem powtarzane w kuluarach, pochodziły z Traktatu 
moralnego: „Lawina bieg od tego zmienia, / Po jakich toczy się 
kamieniach…”.

Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku od początku swego 
istnienia miało przed sobą poważny dylemat: upamiętniać 
Solidarność czy tworzyć kulturę solidarności. Oczywiście 
przedstawiam to w znacznym uproszczeniu, tym bardziej że kwestie 
te nie muszą się wzajemnie wykluczać.

Niemniej istnieje realne napięcie między strategią budowania 
muzeum dedykowanego historii ruchu Solidarność i zjawiskom mu 
pokrewnym w Europie Środkowo-Wschodniej i w świecie a strategią 
tworzenia żywego centrum kultury, dedykowanego etosowi 
Solidarności/solidarności. W tym drugim przypadku rzeczą naturalną 
i wręcz konieczną jest nawiązanie do tradycji. Prawdziwym jednak 
wyzwaniem jest wprowadzenie tej tradycji w kontekst współczesny, 
w strumień działań istotnych dla świata dzisiaj i jutro, innymi słowy – 
stworzenie nowoczesnego centrum kultury solidarności. Potrzebni 
są do tego animatorzy kultury solidarności tworzący innowacyjne 
programy odbudowujące etos wspólnotowości na gruncie 
społecznym. Dotyczy to zarówno Polski, głęboko podzielonej na 
różne obozy i kościoły, jak też naglącej potrzeby budowania nowej 
platformy solidarności z uchodźcami i imigrantami, z Ukrainą, 
północną Afryką, Bliskim Wschodem czy innymi regionami świata. 

Przywołane tu przykłady Pogranicza, Kongresu Kultury Partnerstwa 
Wschodniego i Europejskiego Centrum Solidarności, choć 
umiejscowione w różnych kontekstach społecznych i politycznych, to 
jedno mają wspólne – uczestniczą w tworzeniu kultury solidarności, 
która staje się wielkim wyzwaniem dla ponowoczesnego świata. 
Naturalnym środowiskiem rozwoju tej kultury są mikrokosmosy 
globalnej wioski – bliskie ojczyzny, małe miasteczka, dzielnice 
metropolii i sąsiedzkie podwórka, fawele i getta. To tam właśnie,
w intymnych przestrzeniach wspólnoty, gdzie budują się albo też 
najbardziej zostają poranione ludzkie więzi, na pograniczach 
kontrastujących ze sobą światów znajduje się dzisiaj linia frontowa,
a więc awangarda sztuki współczesnej. 
25 lipca 2013 roku papież Franciszek powiedział słowa silnie 
korespondujące z naszymi rozważaniami, i nie jest przypadkiem, że 
uczynił to, odwiedzając fawelę Varginha w Rio de Janeiro: „To nie 
kultura egoizmu, indywidualizmu, która często panuje w naszym 
społeczeństwie, buduje świat bardziej ludzki i do niego prowadzi, ale 
kultura solidarności. Trzeba w drugim człowieku widzieć nie 
konkurenta lub numer, ale brata. […] Dopiero wtedy, gdy jesteśmy 
zdolni do dzielenia się, wzbogacamy się naprawdę, zaś miara 
wielkości społeczeństwa zależy od sposobu, w jaki traktuje ono 
najbardziej potrzebujących”. 
Znakiem naszego czasu staje się kultura odpowiadająca na wyzwanie 
solidarności. I nie chodzi tutaj o powierzchowne zmiany, o kolejny 
trend w kulturze, o nową estetykę czy temat społeczny. Naszym 
doświadczeniem staje się gruntowna rewolucja języka, który 
ukształtował matrycę naszej kultury – zmienia się nie tylko jego 
słownictwo, ale także gramatyka. Kultura musi stać się solidarna nie 
tylko w tym, o czym opowiada, ale także w tym, jak jest czyniona.

Zygmunt Bauman, rozważając charakter „eksplozji solidarności”, jaką 
był ruch oburzonych, który stał się w istocie krótkotrwałym 
karnawałem, obnażającym fakt, że nasza kulturowa rzeczywistość 
jest „dla solidarności niegościnna”, konstatował: „Chcesz 
solidarności? Stań oko w oko i weź się za bary z rutyną codzienności. 
Z jej logiką czy jej brakiem. Z mocą jej wymogów, nakazów i zakazów. 
Krótko mówiąc, ze sposobem życia ludzi odpowiedzialnym za 
przyszły kierunek ludzkiej historii, przez którą był stworzony i jest 
odtwarzany”.
Powracamy do solidarności, rozumiejąc, że jest ona autentycznym 
spoiwem dla świata coraz głębszych podziałów społecznych
i kulturowych, a jednocześnie coraz bardziej współzależnego. Żyjemy 
w czasie, w którym to solidarność zmienia paradygmat kultury, 
stawiając ją oko w oko z rutyną codzienności i potrzebą dzielenia się 
wolnością z innymi.



Człowiek, który znalazłby się sam we wszechświecie, nie miałby 
żadnych praw, ale miałby powinności.
Simone Weil, Zakorzenienie

Powracamy do solidarności jak wędrowcy powracają do domu
z dalekiej podróży ścieżkami wolności. Stworzyliśmy dla wolności 
kartezjański światopogląd z ludzkim „ja” w centrum, stworzyliśmy dla 
niej systemy: państwowy (w służbie niepodległości narodowej), 
polityczny (z władzą ustanawianą wolną wolą większości obywateli)
i gospodarczy (oparty na własności prywatnej i wolnym rynku), 
wreszcie stworzyliśmy kulturę sytuującą w centrum niczym 
nieskrępowane ego artysty demiurga. Potrzeba było czasu, abyśmy 
zrozumieli, że wolność bez równości i braterstwa niesie zniewolenie. 
W suwerennych państwach narodowych zaczęliśmy czuć się 
zagrożeni wewnętrzną i zewnętrzną przemocą ze strony tych, którzy 
na własnej skórze doświadczyli braku solidarności i których życie 
nauczyło, że świat wieczną walką o swoje stoi. W świecie postępu 
cywilizacyjnego i rosnącego dobrobytu, co wiązaliśmy z demokracją 
oraz liberalizmem kulturowym i gospodarczym, doświadczamy coraz 
głębszych podziałów społecznych, konfliktów kulturowych i rozpadu 
więzi międzyludzkich. W imię wolności narodów i emancypacji 
jednostki buntowaliśmy się przeciw zbiorowym formom zniewolenia, 
takim jak kolonialny imperializm, państwo represyjne, konwenanse 
obyczajowe czy tradycje kulturowo-religijne. Poszerzając nieustannie 
pole wolności indywidualnej, zaczęliśmy poznawać gorzki smak 
alienacji, egoizmu i samotności wśród innych, a także depresji, tej 
najbardziej rozpowszechnionej choroby społeczeństw liberalnych. 
Trzeba było tego doświadczenia współczesności, abyśmy 
uświadomili sobie, że człowiek rodzi się dla wolności, ale staje się 
prawdziwie wolny dopiero wtedy, gdy dobrowolnie potrafi z niej 
zrezygnować.
Dlatego powracamy do solidarności. Wobec wyzwań współczesnego 
świata, takich jak globalne ocieplenie, bezpieczeństwo, bieda czy 
wykluczenie, szukamy nowych rozwiązań, które opierają się w coraz 
większym stopniu na idei współzależności, a nie – jak w epokach 
modernizmu i nacjonalizmu – niezależności. Ale powroty do 
dziewiętnastowiecznych idei solidaryzmu (fr. solidaire), głoszących 
wspólnotę interesów ludzi ponad podziałami (wówczas głównie 
klasowymi), znajdują posłuch również pośród tych, którzy zamiast 
„wszystkich ludzi” wolą mówić „swoich ludzi”, po raz kolejny w historii 
nadając tym ideom ton ksenofobiczny i faszyzujący. 
W 2011 roku, jak tylko ruszyła fala protestów od amerykańskiego 
Occupy Wall Street po hiszpańskie Indignados, organizatorzy ruchu 
oburzonych zabiegali o wsparcie Lecha Wałęsy. Zaproszenie 
legendarnego przywódcy Solidarności do Parku Zuccottiego na 
dolnym Manhattanie (choć zostało przyjęte, do wizyty ostatecznie 
nie doszło) odwołuje nas jednak do zupełnie innego kontekstu niż
o siedem lat wcześniejsza jego obecność na Majdanie Nezależnosti, 
podczas ukraińskiej pomarańczowej rewolucji. W Kijowie Wałęsa był 
symbolem antyreżimowej walki o niepodległość i demokrację, 
podczas gdy w Nowym Jorku symbolizował solidarność społeczną
i walkę z neoliberalną autokracją. W łonie polskiego ruchu 
Solidarność nurty niepodległościowy i społeczny łączyły się ze sobą. 

O ile jednak dzisiaj dla większości Polaków niepodważalny jest fakt, 
że ruch ten przyniósł Polsce wolność i demokrację, o tyle bardzo 
wielu z nich będzie kwestionować jego zwycięstwo w sferze 
solidarności społecznej. 
Niezależnie od tego, jak będziemy oceniać dorobek polskiej 
Solidarności oraz innych ruchów wolnościowych i społecznych
w świecie w ostatnich dekadach, doświadczenie osób i społeczeństw 
zaangażowanych w te ruchy mówi nam, że suwerenność państw
i wolność jednostki nie niosą ze sobą automatycznie międzyludzkiej 
solidarności, a to właśnie ona staje się dla nas na początku XXI wieku 
największym wyzwaniem. Zresztą nie tylko solidarność 
międzyludzka, także ta obejmująca współistnienie ze wszystkimi 
żywymi istotami na całej Ziemi. Wiemy już, że wolność może 
zniewalać, tak jak wiemy również, że równość i miłość bliźniego mogą 
być realnym fundamentem wolności jednostek i wspólnot. To są 
kwestie zasadnicze, które musimy dzisiaj rozważyć, pytając o kulturę 
i solidarność.
Kultura, którą dziedziczymy po ostatnich dwóch stuleciach
i uprawiamy współcześnie, dobrze się czuje w sferach wolności
i niezależności. Obecnie dołączyła do nich także sfera różnorodności 
kulturowej, rozumianej jako bogactwo języków i lokalnych 
tożsamości, domagające się ochrony przed unifikującą globalizacją. 
Kultura tworzona na matrycy epoki przemysłowej, 
modernistycznego indywidualizmu i światopoglądu oświeceniowego 
dobrze współgrała z wolnościowymi zrywami narodów
i kształtowaniem się na ich gruncie nowoczesnych państw
i tożsamości, a także z budowaniem Unii Europejskiej pod hasłem 
jedności w różnorodności. Szczególnie dla narodów przez całe 
stulecia pozbawionych państwowości stanowiła prawdziwą i często 
jedyną ostoję ducha i przetrwania. I dzisiaj jeszcze istnieją takie 
miejsca na mapie świata, gdzie ta właśnie misja kultury nie została 
wypełniona. Nie zmienia to jednak faktu, że sam wolnościowy 
aspekt, podobnie jak stanie na straży zróżnicowania i poszanowania 
odmienności, nie wyczerpują już dzisiaj misji kultury zaangażowanej 
w najważniejsze sprawy naszego czasu. 

Dla globalizującego się i coraz bardziej współzależnego świata 
najważniejszym wyzwaniem staje się solidarność obejmująca całość 
relacji człowieka, tak z innymi ludźmi jak i z naturą. Człowiekowi 
nowej epoki prawdziwe wyzwolenie przyniesie sztuka współistnienia 
z Innym, o którą będzie zabiegał z taką samą determinacją i odwagą 
jak wcześniej o wolność i którą będzie w sobie kształtował, nie 
uciekając od wolności, lecz dobrowolnie się jej wyrzekając, albo też – 
co na jedno wychodzi – mądrze się nią dzieląc. Zapowiada to 
całkowitą zmianę paradygmatu kulturowego. Trudno nam jeszcze 
sobie w pełni uświadomić przełom, na którego progu obecnie się 
znajdujemy, i jakie będą jego konsekwencje dla twórczości 
artystycznej i praktyk kulturowych. Zmiany, które najwyraźniej dzisiaj 
dostrzegamy, dotyczą możliwości oferowanych przez nowe media
i technologie oraz tego, jak one oddziałują na tworzenie i odbiór 
współczesnej kultury. Jednak rzeczywista rewolucja w kulturze, 
której nowoczesna technika jest jedynie podatnym instrumentem, 
dokonuje się poprzez coraz silniejszą obecność Innego w naszym 
życiu. Już nie kartezjańskie „ja”, lecz druga osoba – „ty” sytuować się 
będzie w centrum naszego światoobrazu. Kultura egocentryczna jest 
dzisiaj kulturą wyczerpania. Stajemy się w coraz większym stopniu 
jednostkami i społecznościami dialogicznymi, a nawet polilogicznymi, 
skoro w rozmowie toczonej za wspólnym stołem słyszalnych jest 
więcej głosów niż tylko drugiej strony.

Od kultury oczekujemy interaktywności, współtworzenia, 
interdyscyplinarności, na równi egalitarności i nowatorstwa. Coraz 
mniej satysfakcjonuje nas uczestniczenie w kulturze w pozycji 
biernych odbiorców, a coraz bardziej chcemy być aktorami – zarazem 
autorami i wykonawcami swoich idei i dążeń. 
Jesteśmy dopiero na początku długiego procesu, ale wyczuwamy już 
wyraźnie, że to nie przekraczanie kolejnych tabu ograniczających 
wolność jednostki i nie manifestacja odmienności czyni współczesną 
sztukę awangardową, lecz poszukiwanie nowych, autentycznych 
form wyrazu dla wspólnotowości w bardzo zróżnicowanym 
środowisku. Wychylenie ku Innemu prowadzi ku pełni naszego 
osobowego istnienia i konstytuuje naszą tożsamość równie silnie, jak 
przynależność narodowa czy kulturowa. Dlatego solidarność stawia 
najpoważniejsze wyzwanie przed kulturą czasu przełomu, szukając 
dla wolności oparcia i legitymizacji we współ/tworzeniu, 
wspó/odpowiedzialności, współ/zależności, współ/pracy
i współ/czuciu. 

Tworząc zespół Pogranicze, który powołał do istnienia fundację, 
ośrodek kultury w Sejnach i Międzynarodowe Centrum Dialogu
w Krasnogrudzie, od początku – czyli od 1990 roku – musieliśmy 
zmierzyć się z nieprzystawalnością myślenia o kulturze i warsztatu 
artysty do pracy, która była przed nami do wykonania. Naszym 
zadaniem nie było bowiem kontynuowanie kultury wolnościowej, 
podziemnej i alternatywnej z poprzedniej, PRL-owskiej epoki. Nie 
zamierzaliśmy bronić swojej wolności artystycznej ani też budować 
jakiejkolwiek innej twierdzy obronnej. Wiele zrobiliśmy dla i wspólnie 
z rozmaitymi mniejszościami i ludźmi odmiennymi ze względu na 
swój język, wyznanie, narodowość, wiek, status społeczny czy 
obyczajowość, ale również i to nie stanowiło trzonu naszej pracy. 
Chcieliśmy budować międzyludzką i międzykulturową tkankę łączną, 
tu i teraz, w konkretnych społecznościach lokalnych, na bolesnych 
pograniczach, pełnych pozrywanych mostów, traumatycznych 
pamięci i zadawnionych konfliktów, odrębnych mitologii narodowych 
i raniących sąsiadów mitów wolnościowych. Oczywiście, że często 
przychodziło nam przełamywać różne tabu, zmagać się
z uprzedzeniami i różnymi formami ideologicznego zniewolenia,
a więc działać na polu poszerzania wolności i niezależności kultury. 
Ale też nigdy na tym nie poprzestawaliśmy. Istotne dla nas były więzy 
międzyludzkie, to, co staje się następnego dnia po wieczorze z poezją 
czy muzyką, w długim trwaniu, co jest kultywowane i rozwija się
w procesie, co osadza w życiu esencję. Tak rozumieliśmy 
kontynuowanie dzieła Solidarności po 1989 roku. Naszym imieniem 
odpowiadającym etosowi solidarności było „pogranicze”, obejmujące 
całą wspólnotę, z granicami przebiegającymi w jej wnętrzu i mostami 
niezbędnymi jej do życia. Nie mieliśmy jednak kultury do 
praktykowania etosu pogranicza. Kultura zorientowana na event
i medialność, uzależniona od rynku, krótkotrwałych grantów, 
narcystycznego gwiazdorstwa, efekciarskiego indywidualizmu, 
jednorazowa i kupcząca przekraczaniem różnych tabu nie może być 
częścią warsztatu budowniczego mostów. Tworzone przez niego 
dzieło potrzebuje zanurzenia w głąb i ciągłości, nie zna czasu 
dokonanego, ma za to czas na rozmowę i przemianę, w długim 
trwaniu przywraca ludziom godność, pamięć i zaufanie. Podobnie 
trudno przysposobić do tego rzemiosła starą matrycę kultury, 
obronną dla tożsamości narodowej i różnorodności, ale już 
niemieszczącą w swych ramach tkanki łącznej, która nie jest przecież 
sumą odrębnych komórek, lecz integralną całością, stanowiącą 
jakość samą w sobie. 

Podążając za powinnością solidarności, znaleźliśmy się z zespołem 
Pogranicze na ścieżce poszukującej nowego paradygmatu, który 
dawałby możliwość tworzenia kultury rodzącej się w transgresji od 
„ja” ku „ty”.
Inicjując z Warsztatami Kultury w Lublinie w 2011 roku Kongres 
Kultury Partnerstwa Wschodniego, byliśmy przekonani, że program 
sąsiedztwa Unii Europejskiej, komplementarny do Unii 
Śródziemnomorza, na wschodzie Europy musi przybrać kształt 
również projektu kulturowego. Najoporniej postępuje tu integracja 
polityczna, co związane jest z silnie obecnym dziedzictwem 
post-totalitarnym i zagrożeniem demokracji ze strony reżimów 
autorytarnych. Wydawało się więc, że partnerstwo kulturalne będzie 
się tu koncentrować na kulturze zaangażowanej w działania 
anty-reżimowe, które często łączą się także z obroną tożsamości 
narodowej, rozwiązywaniem konfliktów etniczno-religijnych i innymi 
działaniami poszerzającymi obszary wolności jednostki i wspólnoty. 
Obok jednak sfery wolnościowej, która w istocie jest ważna
i aktualna, równie szybko zrodziła się potrzeba dyskusji i nowych 
praktyk w nurcie uspołecznienia kultury. O ile oczywistymi stawały 
się pytania o to, po co nam kultura, o tyle coraz więcej ciekawości
i kontrowersji budziły pytania o to, jaka kultura, jak robiona, dla kogo, 
z czyim udziałem, z jakim długofalowym skutkiem, dzięki jakim 
kompetencjom etc. W tle tych pytań czaił się niepokój, często 
podświadomy, o solidarność, a uczciwiej – o rozsiew między kulturą
i solidarnością. 
Pytania te, coraz częściej towarzyszące rozmowom z twórcami
z krajów Partnerstwa Wschodniego, obnażają do pewnego stopnia 
wyczerpanie kultury wyłącznie antyreżimowej czy 
antyestablishmentowej, dobrze przyjmowanej na Zachodzie i chętnie 
tam konsumowanej, ale coraz mniej efektywnej na rodzimym 
gruncie. Towarzyszy temu potrzeba wyjścia z podziemia, z elitarnych 
kręgów, z metropolitalnego centrum ku ludziom, ku zmianie 
społecznej, ku pracy organicznej, ku prowincji i marginesom.
W kulturze zaangażowanej zaczyna ważyć już nie to, przeciwko 
komu jesteśmy, a z kim. Co ciekawe, ta zmiana nie wiąże się,
a przynajmniej nie musi, ze zmianą generacyjną czy też wymianą elit 
kulturalnych. Bardzo często właśnie ci twórcy i myśliciele, którzy byli 
zaangażowani w kulturę protestu, narodowowyzwoleńczą czy 
antyreżimową, dzisiaj poszukują spoiwa dla kultury i solidarności 
społecznej, rozumiejąc, że w warunkach, jakie obecnie istnieją w ich 
krajach, wolności nie zdobędzie się na rewolucyjnych barykadach, 
lecz pracą organiczną, budującą międzyludzkie więzi i kapitał 
społeczny dla ewolucyjnej zmiany. Podczas świętowania Roku 
Czesława Miłosza w auli Akademii Muzycznej w Mińsku przywołany 
został wiersz Który skrzywdziłeś, którego fragment wyryty jest na 
pomniku stojącym na placu Solidarności przed Stocznią Gdańską. 
Odczytany ze sceny w językach polskim, rosyjskim i białoruskim 
przez Ryszarda Krynickiego, Natalię Gorbaniewską i Andreja 
Chadanowycza, wywołał duże emocje. Ale słowa, które najbardziej 
zapadły w pamięć licznie zgromadzonej publiczności i które 
słyszałem potem powtarzane w kuluarach, pochodziły z Traktatu 
moralnego: „Lawina bieg od tego zmienia, / Po jakich toczy się 
kamieniach…”.

Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku od początku swego 
istnienia miało przed sobą poważny dylemat: upamiętniać 
Solidarność czy tworzyć kulturę solidarności. Oczywiście 
przedstawiam to w znacznym uproszczeniu, tym bardziej że kwestie 
te nie muszą się wzajemnie wykluczać.

Niemniej istnieje realne napięcie między strategią budowania 
muzeum dedykowanego historii ruchu Solidarność i zjawiskom mu 
pokrewnym w Europie Środkowo-Wschodniej i w świecie a strategią 
tworzenia żywego centrum kultury, dedykowanego etosowi 
Solidarności/solidarności. W tym drugim przypadku rzeczą naturalną 
i wręcz konieczną jest nawiązanie do tradycji. Prawdziwym jednak 
wyzwaniem jest wprowadzenie tej tradycji w kontekst współczesny, 
w strumień działań istotnych dla świata dzisiaj i jutro, innymi słowy – 
stworzenie nowoczesnego centrum kultury solidarności. Potrzebni 
są do tego animatorzy kultury solidarności tworzący innowacyjne 
programy odbudowujące etos wspólnotowości na gruncie 
społecznym. Dotyczy to zarówno Polski, głęboko podzielonej na 
różne obozy i kościoły, jak też naglącej potrzeby budowania nowej 
platformy solidarności z uchodźcami i imigrantami, z Ukrainą, 
północną Afryką, Bliskim Wschodem czy innymi regionami świata. 

Przywołane tu przykłady Pogranicza, Kongresu Kultury Partnerstwa 
Wschodniego i Europejskiego Centrum Solidarności, choć 
umiejscowione w różnych kontekstach społecznych i politycznych, to 
jedno mają wspólne – uczestniczą w tworzeniu kultury solidarności, 
która staje się wielkim wyzwaniem dla ponowoczesnego świata. 
Naturalnym środowiskiem rozwoju tej kultury są mikrokosmosy 
globalnej wioski – bliskie ojczyzny, małe miasteczka, dzielnice 
metropolii i sąsiedzkie podwórka, fawele i getta. To tam właśnie,
w intymnych przestrzeniach wspólnoty, gdzie budują się albo też 
najbardziej zostają poranione ludzkie więzi, na pograniczach 
kontrastujących ze sobą światów znajduje się dzisiaj linia frontowa,
a więc awangarda sztuki współczesnej. 
25 lipca 2013 roku papież Franciszek powiedział słowa silnie 
korespondujące z naszymi rozważaniami, i nie jest przypadkiem, że 
uczynił to, odwiedzając fawelę Varginha w Rio de Janeiro: „To nie 
kultura egoizmu, indywidualizmu, która często panuje w naszym 
społeczeństwie, buduje świat bardziej ludzki i do niego prowadzi, ale 
kultura solidarności. Trzeba w drugim człowieku widzieć nie 
konkurenta lub numer, ale brata. […] Dopiero wtedy, gdy jesteśmy 
zdolni do dzielenia się, wzbogacamy się naprawdę, zaś miara 
wielkości społeczeństwa zależy od sposobu, w jaki traktuje ono 
najbardziej potrzebujących”. 
Znakiem naszego czasu staje się kultura odpowiadająca na wyzwanie 
solidarności. I nie chodzi tutaj o powierzchowne zmiany, o kolejny 
trend w kulturze, o nową estetykę czy temat społeczny. Naszym 
doświadczeniem staje się gruntowna rewolucja języka, który 
ukształtował matrycę naszej kultury – zmienia się nie tylko jego 
słownictwo, ale także gramatyka. Kultura musi stać się solidarna nie 
tylko w tym, o czym opowiada, ale także w tym, jak jest czyniona.

Zygmunt Bauman, rozważając charakter „eksplozji solidarności”, jaką 
był ruch oburzonych, który stał się w istocie krótkotrwałym 
karnawałem, obnażającym fakt, że nasza kulturowa rzeczywistość 
jest „dla solidarności niegościnna”, konstatował: „Chcesz 
solidarności? Stań oko w oko i weź się za bary z rutyną codzienności. 
Z jej logiką czy jej brakiem. Z mocą jej wymogów, nakazów i zakazów. 
Krótko mówiąc, ze sposobem życia ludzi odpowiedzialnym za 
przyszły kierunek ludzkiej historii, przez którą był stworzony i jest 
odtwarzany”.
Powracamy do solidarności, rozumiejąc, że jest ona autentycznym 
spoiwem dla świata coraz głębszych podziałów społecznych
i kulturowych, a jednocześnie coraz bardziej współzależnego. Żyjemy 
w czasie, w którym to solidarność zmienia paradygmat kultury, 
stawiając ją oko w oko z rutyną codzienności i potrzebą dzielenia się 
wolnością z innymi.
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Człowiek, który znalazłby się sam we wszechświecie, nie miałby 
żadnych praw, ale miałby powinności.
Simone Weil, Zakorzenienie

Powracamy do solidarności jak wędrowcy powracają do domu
z dalekiej podróży ścieżkami wolności. Stworzyliśmy dla wolności 
kartezjański światopogląd z ludzkim „ja” w centrum, stworzyliśmy dla 
niej systemy: państwowy (w służbie niepodległości narodowej), 
polityczny (z władzą ustanawianą wolną wolą większości obywateli)
i gospodarczy (oparty na własności prywatnej i wolnym rynku), 
wreszcie stworzyliśmy kulturę sytuującą w centrum niczym 
nieskrępowane ego artysty demiurga. Potrzeba było czasu, abyśmy 
zrozumieli, że wolność bez równości i braterstwa niesie zniewolenie. 
W suwerennych państwach narodowych zaczęliśmy czuć się 
zagrożeni wewnętrzną i zewnętrzną przemocą ze strony tych, którzy 
na własnej skórze doświadczyli braku solidarności i których życie 
nauczyło, że świat wieczną walką o swoje stoi. W świecie postępu 
cywilizacyjnego i rosnącego dobrobytu, co wiązaliśmy z demokracją 
oraz liberalizmem kulturowym i gospodarczym, doświadczamy coraz 
głębszych podziałów społecznych, konfliktów kulturowych i rozpadu 
więzi międzyludzkich. W imię wolności narodów i emancypacji 
jednostki buntowaliśmy się przeciw zbiorowym formom zniewolenia, 
takim jak kolonialny imperializm, państwo represyjne, konwenanse 
obyczajowe czy tradycje kulturowo-religijne. Poszerzając nieustannie 
pole wolności indywidualnej, zaczęliśmy poznawać gorzki smak 
alienacji, egoizmu i samotności wśród innych, a także depresji, tej 
najbardziej rozpowszechnionej choroby społeczeństw liberalnych. 
Trzeba było tego doświadczenia współczesności, abyśmy 
uświadomili sobie, że człowiek rodzi się dla wolności, ale staje się 
prawdziwie wolny dopiero wtedy, gdy dobrowolnie potrafi z niej 
zrezygnować.
Dlatego powracamy do solidarności. Wobec wyzwań współczesnego 
świata, takich jak globalne ocieplenie, bezpieczeństwo, bieda czy 
wykluczenie, szukamy nowych rozwiązań, które opierają się w coraz 
większym stopniu na idei współzależności, a nie – jak w epokach 
modernizmu i nacjonalizmu – niezależności. Ale powroty do 
dziewiętnastowiecznych idei solidaryzmu (fr. solidaire), głoszących 
wspólnotę interesów ludzi ponad podziałami (wówczas głównie 
klasowymi), znajdują posłuch również pośród tych, którzy zamiast 
„wszystkich ludzi” wolą mówić „swoich ludzi”, po raz kolejny w historii 
nadając tym ideom ton ksenofobiczny i faszyzujący. 
W 2011 roku, jak tylko ruszyła fala protestów od amerykańskiego 
Occupy Wall Street po hiszpańskie Indignados, organizatorzy ruchu 
oburzonych zabiegali o wsparcie Lecha Wałęsy. Zaproszenie 
legendarnego przywódcy Solidarności do Parku Zuccottiego na 
dolnym Manhattanie (choć zostało przyjęte, do wizyty ostatecznie 
nie doszło) odwołuje nas jednak do zupełnie innego kontekstu niż
o siedem lat wcześniejsza jego obecność na Majdanie Nezależnosti, 
podczas ukraińskiej pomarańczowej rewolucji. W Kijowie Wałęsa był 
symbolem antyreżimowej walki o niepodległość i demokrację, 
podczas gdy w Nowym Jorku symbolizował solidarność społeczną
i walkę z neoliberalną autokracją. W łonie polskiego ruchu 
Solidarność nurty niepodległościowy i społeczny łączyły się ze sobą. 

O ile jednak dzisiaj dla większości Polaków niepodważalny jest fakt, 
że ruch ten przyniósł Polsce wolność i demokrację, o tyle bardzo 
wielu z nich będzie kwestionować jego zwycięstwo w sferze 
solidarności społecznej. 
Niezależnie od tego, jak będziemy oceniać dorobek polskiej 
Solidarności oraz innych ruchów wolnościowych i społecznych
w świecie w ostatnich dekadach, doświadczenie osób i społeczeństw 
zaangażowanych w te ruchy mówi nam, że suwerenność państw
i wolność jednostki nie niosą ze sobą automatycznie międzyludzkiej 
solidarności, a to właśnie ona staje się dla nas na początku XXI wieku 
największym wyzwaniem. Zresztą nie tylko solidarność 
międzyludzka, także ta obejmująca współistnienie ze wszystkimi 
żywymi istotami na całej Ziemi. Wiemy już, że wolność może 
zniewalać, tak jak wiemy również, że równość i miłość bliźniego mogą 
być realnym fundamentem wolności jednostek i wspólnot. To są 
kwestie zasadnicze, które musimy dzisiaj rozważyć, pytając o kulturę 
i solidarność.
Kultura, którą dziedziczymy po ostatnich dwóch stuleciach
i uprawiamy współcześnie, dobrze się czuje w sferach wolności
i niezależności. Obecnie dołączyła do nich także sfera różnorodności 
kulturowej, rozumianej jako bogactwo języków i lokalnych 
tożsamości, domagające się ochrony przed unifikującą globalizacją. 
Kultura tworzona na matrycy epoki przemysłowej, 
modernistycznego indywidualizmu i światopoglądu oświeceniowego 
dobrze współgrała z wolnościowymi zrywami narodów
i kształtowaniem się na ich gruncie nowoczesnych państw
i tożsamości, a także z budowaniem Unii Europejskiej pod hasłem 
jedności w różnorodności. Szczególnie dla narodów przez całe 
stulecia pozbawionych państwowości stanowiła prawdziwą i często 
jedyną ostoję ducha i przetrwania. I dzisiaj jeszcze istnieją takie 
miejsca na mapie świata, gdzie ta właśnie misja kultury nie została 
wypełniona. Nie zmienia to jednak faktu, że sam wolnościowy 
aspekt, podobnie jak stanie na straży zróżnicowania i poszanowania 
odmienności, nie wyczerpują już dzisiaj misji kultury zaangażowanej 
w najważniejsze sprawy naszego czasu. 

Dla globalizującego się i coraz bardziej współzależnego świata 
najważniejszym wyzwaniem staje się solidarność obejmująca całość 
relacji człowieka, tak z innymi ludźmi jak i z naturą. Człowiekowi 
nowej epoki prawdziwe wyzwolenie przyniesie sztuka współistnienia 
z Innym, o którą będzie zabiegał z taką samą determinacją i odwagą 
jak wcześniej o wolność i którą będzie w sobie kształtował, nie 
uciekając od wolności, lecz dobrowolnie się jej wyrzekając, albo też – 
co na jedno wychodzi – mądrze się nią dzieląc. Zapowiada to 
całkowitą zmianę paradygmatu kulturowego. Trudno nam jeszcze 
sobie w pełni uświadomić przełom, na którego progu obecnie się 
znajdujemy, i jakie będą jego konsekwencje dla twórczości 
artystycznej i praktyk kulturowych. Zmiany, które najwyraźniej dzisiaj 
dostrzegamy, dotyczą możliwości oferowanych przez nowe media
i technologie oraz tego, jak one oddziałują na tworzenie i odbiór 
współczesnej kultury. Jednak rzeczywista rewolucja w kulturze, 
której nowoczesna technika jest jedynie podatnym instrumentem, 
dokonuje się poprzez coraz silniejszą obecność Innego w naszym 
życiu. Już nie kartezjańskie „ja”, lecz druga osoba – „ty” sytuować się 
będzie w centrum naszego światoobrazu. Kultura egocentryczna jest 
dzisiaj kulturą wyczerpania. Stajemy się w coraz większym stopniu 
jednostkami i społecznościami dialogicznymi, a nawet polilogicznymi, 
skoro w rozmowie toczonej za wspólnym stołem słyszalnych jest 
więcej głosów niż tylko drugiej strony.

Od kultury oczekujemy interaktywności, współtworzenia, 
interdyscyplinarności, na równi egalitarności i nowatorstwa. Coraz 
mniej satysfakcjonuje nas uczestniczenie w kulturze w pozycji 
biernych odbiorców, a coraz bardziej chcemy być aktorami – zarazem 
autorami i wykonawcami swoich idei i dążeń. 
Jesteśmy dopiero na początku długiego procesu, ale wyczuwamy już 
wyraźnie, że to nie przekraczanie kolejnych tabu ograniczających 
wolność jednostki i nie manifestacja odmienności czyni współczesną 
sztukę awangardową, lecz poszukiwanie nowych, autentycznych 
form wyrazu dla wspólnotowości w bardzo zróżnicowanym 
środowisku. Wychylenie ku Innemu prowadzi ku pełni naszego 
osobowego istnienia i konstytuuje naszą tożsamość równie silnie, jak 
przynależność narodowa czy kulturowa. Dlatego solidarność stawia 
najpoważniejsze wyzwanie przed kulturą czasu przełomu, szukając 
dla wolności oparcia i legitymizacji we współ/tworzeniu, 
wspó/odpowiedzialności, współ/zależności, współ/pracy
i współ/czuciu. 

Tworząc zespół Pogranicze, który powołał do istnienia fundację, 
ośrodek kultury w Sejnach i Międzynarodowe Centrum Dialogu
w Krasnogrudzie, od początku – czyli od 1990 roku – musieliśmy 
zmierzyć się z nieprzystawalnością myślenia o kulturze i warsztatu 
artysty do pracy, która była przed nami do wykonania. Naszym 
zadaniem nie było bowiem kontynuowanie kultury wolnościowej, 
podziemnej i alternatywnej z poprzedniej, PRL-owskiej epoki. Nie 
zamierzaliśmy bronić swojej wolności artystycznej ani też budować 
jakiejkolwiek innej twierdzy obronnej. Wiele zrobiliśmy dla i wspólnie 
z rozmaitymi mniejszościami i ludźmi odmiennymi ze względu na 
swój język, wyznanie, narodowość, wiek, status społeczny czy 
obyczajowość, ale również i to nie stanowiło trzonu naszej pracy. 
Chcieliśmy budować międzyludzką i międzykulturową tkankę łączną, 
tu i teraz, w konkretnych społecznościach lokalnych, na bolesnych 
pograniczach, pełnych pozrywanych mostów, traumatycznych 
pamięci i zadawnionych konfliktów, odrębnych mitologii narodowych 
i raniących sąsiadów mitów wolnościowych. Oczywiście, że często 
przychodziło nam przełamywać różne tabu, zmagać się
z uprzedzeniami i różnymi formami ideologicznego zniewolenia,
a więc działać na polu poszerzania wolności i niezależności kultury. 
Ale też nigdy na tym nie poprzestawaliśmy. Istotne dla nas były więzy 
międzyludzkie, to, co staje się następnego dnia po wieczorze z poezją 
czy muzyką, w długim trwaniu, co jest kultywowane i rozwija się
w procesie, co osadza w życiu esencję. Tak rozumieliśmy 
kontynuowanie dzieła Solidarności po 1989 roku. Naszym imieniem 
odpowiadającym etosowi solidarności było „pogranicze”, obejmujące 
całą wspólnotę, z granicami przebiegającymi w jej wnętrzu i mostami 
niezbędnymi jej do życia. Nie mieliśmy jednak kultury do 
praktykowania etosu pogranicza. Kultura zorientowana na event
i medialność, uzależniona od rynku, krótkotrwałych grantów, 
narcystycznego gwiazdorstwa, efekciarskiego indywidualizmu, 
jednorazowa i kupcząca przekraczaniem różnych tabu nie może być 
częścią warsztatu budowniczego mostów. Tworzone przez niego 
dzieło potrzebuje zanurzenia w głąb i ciągłości, nie zna czasu 
dokonanego, ma za to czas na rozmowę i przemianę, w długim 
trwaniu przywraca ludziom godność, pamięć i zaufanie. Podobnie 
trudno przysposobić do tego rzemiosła starą matrycę kultury, 
obronną dla tożsamości narodowej i różnorodności, ale już 
niemieszczącą w swych ramach tkanki łącznej, która nie jest przecież 
sumą odrębnych komórek, lecz integralną całością, stanowiącą 
jakość samą w sobie. 

Podążając za powinnością solidarności, znaleźliśmy się z zespołem 
Pogranicze na ścieżce poszukującej nowego paradygmatu, który 
dawałby możliwość tworzenia kultury rodzącej się w transgresji od 
„ja” ku „ty”.
Inicjując z Warsztatami Kultury w Lublinie w 2011 roku Kongres 
Kultury Partnerstwa Wschodniego, byliśmy przekonani, że program 
sąsiedztwa Unii Europejskiej, komplementarny do Unii 
Śródziemnomorza, na wschodzie Europy musi przybrać kształt 
również projektu kulturowego. Najoporniej postępuje tu integracja 
polityczna, co związane jest z silnie obecnym dziedzictwem 
post-totalitarnym i zagrożeniem demokracji ze strony reżimów 
autorytarnych. Wydawało się więc, że partnerstwo kulturalne będzie 
się tu koncentrować na kulturze zaangażowanej w działania 
anty-reżimowe, które często łączą się także z obroną tożsamości 
narodowej, rozwiązywaniem konfliktów etniczno-religijnych i innymi 
działaniami poszerzającymi obszary wolności jednostki i wspólnoty. 
Obok jednak sfery wolnościowej, która w istocie jest ważna
i aktualna, równie szybko zrodziła się potrzeba dyskusji i nowych 
praktyk w nurcie uspołecznienia kultury. O ile oczywistymi stawały 
się pytania o to, po co nam kultura, o tyle coraz więcej ciekawości
i kontrowersji budziły pytania o to, jaka kultura, jak robiona, dla kogo, 
z czyim udziałem, z jakim długofalowym skutkiem, dzięki jakim 
kompetencjom etc. W tle tych pytań czaił się niepokój, często 
podświadomy, o solidarność, a uczciwiej – o rozsiew między kulturą
i solidarnością. 
Pytania te, coraz częściej towarzyszące rozmowom z twórcami
z krajów Partnerstwa Wschodniego, obnażają do pewnego stopnia 
wyczerpanie kultury wyłącznie antyreżimowej czy 
antyestablishmentowej, dobrze przyjmowanej na Zachodzie i chętnie 
tam konsumowanej, ale coraz mniej efektywnej na rodzimym 
gruncie. Towarzyszy temu potrzeba wyjścia z podziemia, z elitarnych 
kręgów, z metropolitalnego centrum ku ludziom, ku zmianie 
społecznej, ku pracy organicznej, ku prowincji i marginesom.
W kulturze zaangażowanej zaczyna ważyć już nie to, przeciwko 
komu jesteśmy, a z kim. Co ciekawe, ta zmiana nie wiąże się,
a przynajmniej nie musi, ze zmianą generacyjną czy też wymianą elit 
kulturalnych. Bardzo często właśnie ci twórcy i myśliciele, którzy byli 
zaangażowani w kulturę protestu, narodowowyzwoleńczą czy 
antyreżimową, dzisiaj poszukują spoiwa dla kultury i solidarności 
społecznej, rozumiejąc, że w warunkach, jakie obecnie istnieją w ich 
krajach, wolności nie zdobędzie się na rewolucyjnych barykadach, 
lecz pracą organiczną, budującą międzyludzkie więzi i kapitał 
społeczny dla ewolucyjnej zmiany. Podczas świętowania Roku 
Czesława Miłosza w auli Akademii Muzycznej w Mińsku przywołany 
został wiersz Który skrzywdziłeś, którego fragment wyryty jest na 
pomniku stojącym na placu Solidarności przed Stocznią Gdańską. 
Odczytany ze sceny w językach polskim, rosyjskim i białoruskim 
przez Ryszarda Krynickiego, Natalię Gorbaniewską i Andreja 
Chadanowycza, wywołał duże emocje. Ale słowa, które najbardziej 
zapadły w pamięć licznie zgromadzonej publiczności i które 
słyszałem potem powtarzane w kuluarach, pochodziły z Traktatu 
moralnego: „Lawina bieg od tego zmienia, / Po jakich toczy się 
kamieniach…”.

Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku od początku swego 
istnienia miało przed sobą poważny dylemat: upamiętniać 
Solidarność czy tworzyć kulturę solidarności. Oczywiście 
przedstawiam to w znacznym uproszczeniu, tym bardziej że kwestie 
te nie muszą się wzajemnie wykluczać.

Niemniej istnieje realne napięcie między strategią budowania 
muzeum dedykowanego historii ruchu Solidarność i zjawiskom mu 
pokrewnym w Europie Środkowo-Wschodniej i w świecie a strategią 
tworzenia żywego centrum kultury, dedykowanego etosowi 
Solidarności/solidarności. W tym drugim przypadku rzeczą naturalną 
i wręcz konieczną jest nawiązanie do tradycji. Prawdziwym jednak 
wyzwaniem jest wprowadzenie tej tradycji w kontekst współczesny, 
w strumień działań istotnych dla świata dzisiaj i jutro, innymi słowy – 
stworzenie nowoczesnego centrum kultury solidarności. Potrzebni 
są do tego animatorzy kultury solidarności tworzący innowacyjne 
programy odbudowujące etos wspólnotowości na gruncie 
społecznym. Dotyczy to zarówno Polski, głęboko podzielonej na 
różne obozy i kościoły, jak też naglącej potrzeby budowania nowej 
platformy solidarności z uchodźcami i imigrantami, z Ukrainą, 
północną Afryką, Bliskim Wschodem czy innymi regionami świata. 

Przywołane tu przykłady Pogranicza, Kongresu Kultury Partnerstwa 
Wschodniego i Europejskiego Centrum Solidarności, choć 
umiejscowione w różnych kontekstach społecznych i politycznych, to 
jedno mają wspólne – uczestniczą w tworzeniu kultury solidarności, 
która staje się wielkim wyzwaniem dla ponowoczesnego świata. 
Naturalnym środowiskiem rozwoju tej kultury są mikrokosmosy 
globalnej wioski – bliskie ojczyzny, małe miasteczka, dzielnice 
metropolii i sąsiedzkie podwórka, fawele i getta. To tam właśnie,
w intymnych przestrzeniach wspólnoty, gdzie budują się albo też 
najbardziej zostają poranione ludzkie więzi, na pograniczach 
kontrastujących ze sobą światów znajduje się dzisiaj linia frontowa,
a więc awangarda sztuki współczesnej. 
25 lipca 2013 roku papież Franciszek powiedział słowa silnie 
korespondujące z naszymi rozważaniami, i nie jest przypadkiem, że 
uczynił to, odwiedzając fawelę Varginha w Rio de Janeiro: „To nie 
kultura egoizmu, indywidualizmu, która często panuje w naszym 
społeczeństwie, buduje świat bardziej ludzki i do niego prowadzi, ale 
kultura solidarności. Trzeba w drugim człowieku widzieć nie 
konkurenta lub numer, ale brata. […] Dopiero wtedy, gdy jesteśmy 
zdolni do dzielenia się, wzbogacamy się naprawdę, zaś miara 
wielkości społeczeństwa zależy od sposobu, w jaki traktuje ono 
najbardziej potrzebujących”. 
Znakiem naszego czasu staje się kultura odpowiadająca na wyzwanie 
solidarności. I nie chodzi tutaj o powierzchowne zmiany, o kolejny 
trend w kulturze, o nową estetykę czy temat społeczny. Naszym 
doświadczeniem staje się gruntowna rewolucja języka, który 
ukształtował matrycę naszej kultury – zmienia się nie tylko jego 
słownictwo, ale także gramatyka. Kultura musi stać się solidarna nie 
tylko w tym, o czym opowiada, ale także w tym, jak jest czyniona.

Zygmunt Bauman, rozważając charakter „eksplozji solidarności”, jaką 
był ruch oburzonych, który stał się w istocie krótkotrwałym 
karnawałem, obnażającym fakt, że nasza kulturowa rzeczywistość 
jest „dla solidarności niegościnna”, konstatował: „Chcesz 
solidarności? Stań oko w oko i weź się za bary z rutyną codzienności. 
Z jej logiką czy jej brakiem. Z mocą jej wymogów, nakazów i zakazów. 
Krótko mówiąc, ze sposobem życia ludzi odpowiedzialnym za 
przyszły kierunek ludzkiej historii, przez którą był stworzony i jest 
odtwarzany”.
Powracamy do solidarności, rozumiejąc, że jest ona autentycznym 
spoiwem dla świata coraz głębszych podziałów społecznych
i kulturowych, a jednocześnie coraz bardziej współzależnego. Żyjemy 
w czasie, w którym to solidarność zmienia paradygmat kultury, 
stawiając ją oko w oko z rutyną codzienności i potrzebą dzielenia się 
wolnością z innymi.



Człowiek, który znalazłby się sam we wszechświecie, nie miałby 
żadnych praw, ale miałby powinności.
Simone Weil, Zakorzenienie

Powracamy do solidarności jak wędrowcy powracają do domu
z dalekiej podróży ścieżkami wolności. Stworzyliśmy dla wolności 
kartezjański światopogląd z ludzkim „ja” w centrum, stworzyliśmy dla 
niej systemy: państwowy (w służbie niepodległości narodowej), 
polityczny (z władzą ustanawianą wolną wolą większości obywateli)
i gospodarczy (oparty na własności prywatnej i wolnym rynku), 
wreszcie stworzyliśmy kulturę sytuującą w centrum niczym 
nieskrępowane ego artysty demiurga. Potrzeba było czasu, abyśmy 
zrozumieli, że wolność bez równości i braterstwa niesie zniewolenie. 
W suwerennych państwach narodowych zaczęliśmy czuć się 
zagrożeni wewnętrzną i zewnętrzną przemocą ze strony tych, którzy 
na własnej skórze doświadczyli braku solidarności i których życie 
nauczyło, że świat wieczną walką o swoje stoi. W świecie postępu 
cywilizacyjnego i rosnącego dobrobytu, co wiązaliśmy z demokracją 
oraz liberalizmem kulturowym i gospodarczym, doświadczamy coraz 
głębszych podziałów społecznych, konfliktów kulturowych i rozpadu 
więzi międzyludzkich. W imię wolności narodów i emancypacji 
jednostki buntowaliśmy się przeciw zbiorowym formom zniewolenia, 
takim jak kolonialny imperializm, państwo represyjne, konwenanse 
obyczajowe czy tradycje kulturowo-religijne. Poszerzając nieustannie 
pole wolności indywidualnej, zaczęliśmy poznawać gorzki smak 
alienacji, egoizmu i samotności wśród innych, a także depresji, tej 
najbardziej rozpowszechnionej choroby społeczeństw liberalnych. 
Trzeba było tego doświadczenia współczesności, abyśmy 
uświadomili sobie, że człowiek rodzi się dla wolności, ale staje się 
prawdziwie wolny dopiero wtedy, gdy dobrowolnie potrafi z niej 
zrezygnować.
Dlatego powracamy do solidarności. Wobec wyzwań współczesnego 
świata, takich jak globalne ocieplenie, bezpieczeństwo, bieda czy 
wykluczenie, szukamy nowych rozwiązań, które opierają się w coraz 
większym stopniu na idei współzależności, a nie – jak w epokach 
modernizmu i nacjonalizmu – niezależności. Ale powroty do 
dziewiętnastowiecznych idei solidaryzmu (fr. solidaire), głoszących 
wspólnotę interesów ludzi ponad podziałami (wówczas głównie 
klasowymi), znajdują posłuch również pośród tych, którzy zamiast 
„wszystkich ludzi” wolą mówić „swoich ludzi”, po raz kolejny w historii 
nadając tym ideom ton ksenofobiczny i faszyzujący. 
W 2011 roku, jak tylko ruszyła fala protestów od amerykańskiego 
Occupy Wall Street po hiszpańskie Indignados, organizatorzy ruchu 
oburzonych zabiegali o wsparcie Lecha Wałęsy. Zaproszenie 
legendarnego przywódcy Solidarności do Parku Zuccottiego na 
dolnym Manhattanie (choć zostało przyjęte, do wizyty ostatecznie 
nie doszło) odwołuje nas jednak do zupełnie innego kontekstu niż
o siedem lat wcześniejsza jego obecność na Majdanie Nezależnosti, 
podczas ukraińskiej pomarańczowej rewolucji. W Kijowie Wałęsa był 
symbolem antyreżimowej walki o niepodległość i demokrację, 
podczas gdy w Nowym Jorku symbolizował solidarność społeczną
i walkę z neoliberalną autokracją. W łonie polskiego ruchu 
Solidarność nurty niepodległościowy i społeczny łączyły się ze sobą. 

O ile jednak dzisiaj dla większości Polaków niepodważalny jest fakt, 
że ruch ten przyniósł Polsce wolność i demokrację, o tyle bardzo 
wielu z nich będzie kwestionować jego zwycięstwo w sferze 
solidarności społecznej. 
Niezależnie od tego, jak będziemy oceniać dorobek polskiej 
Solidarności oraz innych ruchów wolnościowych i społecznych
w świecie w ostatnich dekadach, doświadczenie osób i społeczeństw 
zaangażowanych w te ruchy mówi nam, że suwerenność państw
i wolność jednostki nie niosą ze sobą automatycznie międzyludzkiej 
solidarności, a to właśnie ona staje się dla nas na początku XXI wieku 
największym wyzwaniem. Zresztą nie tylko solidarność 
międzyludzka, także ta obejmująca współistnienie ze wszystkimi 
żywymi istotami na całej Ziemi. Wiemy już, że wolność może 
zniewalać, tak jak wiemy również, że równość i miłość bliźniego mogą 
być realnym fundamentem wolności jednostek i wspólnot. To są 
kwestie zasadnicze, które musimy dzisiaj rozważyć, pytając o kulturę 
i solidarność.
Kultura, którą dziedziczymy po ostatnich dwóch stuleciach
i uprawiamy współcześnie, dobrze się czuje w sferach wolności
i niezależności. Obecnie dołączyła do nich także sfera różnorodności 
kulturowej, rozumianej jako bogactwo języków i lokalnych 
tożsamości, domagające się ochrony przed unifikującą globalizacją. 
Kultura tworzona na matrycy epoki przemysłowej, 
modernistycznego indywidualizmu i światopoglądu oświeceniowego 
dobrze współgrała z wolnościowymi zrywami narodów
i kształtowaniem się na ich gruncie nowoczesnych państw
i tożsamości, a także z budowaniem Unii Europejskiej pod hasłem 
jedności w różnorodności. Szczególnie dla narodów przez całe 
stulecia pozbawionych państwowości stanowiła prawdziwą i często 
jedyną ostoję ducha i przetrwania. I dzisiaj jeszcze istnieją takie 
miejsca na mapie świata, gdzie ta właśnie misja kultury nie została 
wypełniona. Nie zmienia to jednak faktu, że sam wolnościowy 
aspekt, podobnie jak stanie na straży zróżnicowania i poszanowania 
odmienności, nie wyczerpują już dzisiaj misji kultury zaangażowanej 
w najważniejsze sprawy naszego czasu. 

Dla globalizującego się i coraz bardziej współzależnego świata 
najważniejszym wyzwaniem staje się solidarność obejmująca całość 
relacji człowieka, tak z innymi ludźmi jak i z naturą. Człowiekowi 
nowej epoki prawdziwe wyzwolenie przyniesie sztuka współistnienia 
z Innym, o którą będzie zabiegał z taką samą determinacją i odwagą 
jak wcześniej o wolność i którą będzie w sobie kształtował, nie 
uciekając od wolności, lecz dobrowolnie się jej wyrzekając, albo też – 
co na jedno wychodzi – mądrze się nią dzieląc. Zapowiada to 
całkowitą zmianę paradygmatu kulturowego. Trudno nam jeszcze 
sobie w pełni uświadomić przełom, na którego progu obecnie się 
znajdujemy, i jakie będą jego konsekwencje dla twórczości 
artystycznej i praktyk kulturowych. Zmiany, które najwyraźniej dzisiaj 
dostrzegamy, dotyczą możliwości oferowanych przez nowe media
i technologie oraz tego, jak one oddziałują na tworzenie i odbiór 
współczesnej kultury. Jednak rzeczywista rewolucja w kulturze, 
której nowoczesna technika jest jedynie podatnym instrumentem, 
dokonuje się poprzez coraz silniejszą obecność Innego w naszym 
życiu. Już nie kartezjańskie „ja”, lecz druga osoba – „ty” sytuować się 
będzie w centrum naszego światoobrazu. Kultura egocentryczna jest 
dzisiaj kulturą wyczerpania. Stajemy się w coraz większym stopniu 
jednostkami i społecznościami dialogicznymi, a nawet polilogicznymi, 
skoro w rozmowie toczonej za wspólnym stołem słyszalnych jest 
więcej głosów niż tylko drugiej strony.

Od kultury oczekujemy interaktywności, współtworzenia, 
interdyscyplinarności, na równi egalitarności i nowatorstwa. Coraz 
mniej satysfakcjonuje nas uczestniczenie w kulturze w pozycji 
biernych odbiorców, a coraz bardziej chcemy być aktorami – zarazem 
autorami i wykonawcami swoich idei i dążeń. 
Jesteśmy dopiero na początku długiego procesu, ale wyczuwamy już 
wyraźnie, że to nie przekraczanie kolejnych tabu ograniczających 
wolność jednostki i nie manifestacja odmienności czyni współczesną 
sztukę awangardową, lecz poszukiwanie nowych, autentycznych 
form wyrazu dla wspólnotowości w bardzo zróżnicowanym 
środowisku. Wychylenie ku Innemu prowadzi ku pełni naszego 
osobowego istnienia i konstytuuje naszą tożsamość równie silnie, jak 
przynależność narodowa czy kulturowa. Dlatego solidarność stawia 
najpoważniejsze wyzwanie przed kulturą czasu przełomu, szukając 
dla wolności oparcia i legitymizacji we współ/tworzeniu, 
wspó/odpowiedzialności, współ/zależności, współ/pracy
i współ/czuciu. 

Tworząc zespół Pogranicze, który powołał do istnienia fundację, 
ośrodek kultury w Sejnach i Międzynarodowe Centrum Dialogu
w Krasnogrudzie, od początku – czyli od 1990 roku – musieliśmy 
zmierzyć się z nieprzystawalnością myślenia o kulturze i warsztatu 
artysty do pracy, która była przed nami do wykonania. Naszym 
zadaniem nie było bowiem kontynuowanie kultury wolnościowej, 
podziemnej i alternatywnej z poprzedniej, PRL-owskiej epoki. Nie 
zamierzaliśmy bronić swojej wolności artystycznej ani też budować 
jakiejkolwiek innej twierdzy obronnej. Wiele zrobiliśmy dla i wspólnie 
z rozmaitymi mniejszościami i ludźmi odmiennymi ze względu na 
swój język, wyznanie, narodowość, wiek, status społeczny czy 
obyczajowość, ale również i to nie stanowiło trzonu naszej pracy. 
Chcieliśmy budować międzyludzką i międzykulturową tkankę łączną, 
tu i teraz, w konkretnych społecznościach lokalnych, na bolesnych 
pograniczach, pełnych pozrywanych mostów, traumatycznych 
pamięci i zadawnionych konfliktów, odrębnych mitologii narodowych 
i raniących sąsiadów mitów wolnościowych. Oczywiście, że często 
przychodziło nam przełamywać różne tabu, zmagać się
z uprzedzeniami i różnymi formami ideologicznego zniewolenia,
a więc działać na polu poszerzania wolności i niezależności kultury. 
Ale też nigdy na tym nie poprzestawaliśmy. Istotne dla nas były więzy 
międzyludzkie, to, co staje się następnego dnia po wieczorze z poezją 
czy muzyką, w długim trwaniu, co jest kultywowane i rozwija się
w procesie, co osadza w życiu esencję. Tak rozumieliśmy 
kontynuowanie dzieła Solidarności po 1989 roku. Naszym imieniem 
odpowiadającym etosowi solidarności było „pogranicze”, obejmujące 
całą wspólnotę, z granicami przebiegającymi w jej wnętrzu i mostami 
niezbędnymi jej do życia. Nie mieliśmy jednak kultury do 
praktykowania etosu pogranicza. Kultura zorientowana na event
i medialność, uzależniona od rynku, krótkotrwałych grantów, 
narcystycznego gwiazdorstwa, efekciarskiego indywidualizmu, 
jednorazowa i kupcząca przekraczaniem różnych tabu nie może być 
częścią warsztatu budowniczego mostów. Tworzone przez niego 
dzieło potrzebuje zanurzenia w głąb i ciągłości, nie zna czasu 
dokonanego, ma za to czas na rozmowę i przemianę, w długim 
trwaniu przywraca ludziom godność, pamięć i zaufanie. Podobnie 
trudno przysposobić do tego rzemiosła starą matrycę kultury, 
obronną dla tożsamości narodowej i różnorodności, ale już 
niemieszczącą w swych ramach tkanki łącznej, która nie jest przecież 
sumą odrębnych komórek, lecz integralną całością, stanowiącą 
jakość samą w sobie. 

Podążając za powinnością solidarności, znaleźliśmy się z zespołem 
Pogranicze na ścieżce poszukującej nowego paradygmatu, który 
dawałby możliwość tworzenia kultury rodzącej się w transgresji od 
„ja” ku „ty”.
Inicjując z Warsztatami Kultury w Lublinie w 2011 roku Kongres 
Kultury Partnerstwa Wschodniego, byliśmy przekonani, że program 
sąsiedztwa Unii Europejskiej, komplementarny do Unii 
Śródziemnomorza, na wschodzie Europy musi przybrać kształt 
również projektu kulturowego. Najoporniej postępuje tu integracja 
polityczna, co związane jest z silnie obecnym dziedzictwem 
post-totalitarnym i zagrożeniem demokracji ze strony reżimów 
autorytarnych. Wydawało się więc, że partnerstwo kulturalne będzie 
się tu koncentrować na kulturze zaangażowanej w działania 
anty-reżimowe, które często łączą się także z obroną tożsamości 
narodowej, rozwiązywaniem konfliktów etniczno-religijnych i innymi 
działaniami poszerzającymi obszary wolności jednostki i wspólnoty. 
Obok jednak sfery wolnościowej, która w istocie jest ważna
i aktualna, równie szybko zrodziła się potrzeba dyskusji i nowych 
praktyk w nurcie uspołecznienia kultury. O ile oczywistymi stawały 
się pytania o to, po co nam kultura, o tyle coraz więcej ciekawości
i kontrowersji budziły pytania o to, jaka kultura, jak robiona, dla kogo, 
z czyim udziałem, z jakim długofalowym skutkiem, dzięki jakim 
kompetencjom etc. W tle tych pytań czaił się niepokój, często 
podświadomy, o solidarność, a uczciwiej – o rozsiew między kulturą
i solidarnością. 
Pytania te, coraz częściej towarzyszące rozmowom z twórcami
z krajów Partnerstwa Wschodniego, obnażają do pewnego stopnia 
wyczerpanie kultury wyłącznie antyreżimowej czy 
antyestablishmentowej, dobrze przyjmowanej na Zachodzie i chętnie 
tam konsumowanej, ale coraz mniej efektywnej na rodzimym 
gruncie. Towarzyszy temu potrzeba wyjścia z podziemia, z elitarnych 
kręgów, z metropolitalnego centrum ku ludziom, ku zmianie 
społecznej, ku pracy organicznej, ku prowincji i marginesom.
W kulturze zaangażowanej zaczyna ważyć już nie to, przeciwko 
komu jesteśmy, a z kim. Co ciekawe, ta zmiana nie wiąże się,
a przynajmniej nie musi, ze zmianą generacyjną czy też wymianą elit 
kulturalnych. Bardzo często właśnie ci twórcy i myśliciele, którzy byli 
zaangażowani w kulturę protestu, narodowowyzwoleńczą czy 
antyreżimową, dzisiaj poszukują spoiwa dla kultury i solidarności 
społecznej, rozumiejąc, że w warunkach, jakie obecnie istnieją w ich 
krajach, wolności nie zdobędzie się na rewolucyjnych barykadach, 
lecz pracą organiczną, budującą międzyludzkie więzi i kapitał 
społeczny dla ewolucyjnej zmiany. Podczas świętowania Roku 
Czesława Miłosza w auli Akademii Muzycznej w Mińsku przywołany 
został wiersz Który skrzywdziłeś, którego fragment wyryty jest na 
pomniku stojącym na placu Solidarności przed Stocznią Gdańską. 
Odczytany ze sceny w językach polskim, rosyjskim i białoruskim 
przez Ryszarda Krynickiego, Natalię Gorbaniewską i Andreja 
Chadanowycza, wywołał duże emocje. Ale słowa, które najbardziej 
zapadły w pamięć licznie zgromadzonej publiczności i które 
słyszałem potem powtarzane w kuluarach, pochodziły z Traktatu 
moralnego: „Lawina bieg od tego zmienia, / Po jakich toczy się 
kamieniach…”.

Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku od początku swego 
istnienia miało przed sobą poważny dylemat: upamiętniać 
Solidarność czy tworzyć kulturę solidarności. Oczywiście 
przedstawiam to w znacznym uproszczeniu, tym bardziej że kwestie 
te nie muszą się wzajemnie wykluczać.

Niemniej istnieje realne napięcie między strategią budowania 
muzeum dedykowanego historii ruchu Solidarność i zjawiskom mu 
pokrewnym w Europie Środkowo-Wschodniej i w świecie a strategią 
tworzenia żywego centrum kultury, dedykowanego etosowi 
Solidarności/solidarności. W tym drugim przypadku rzeczą naturalną 
i wręcz konieczną jest nawiązanie do tradycji. Prawdziwym jednak 
wyzwaniem jest wprowadzenie tej tradycji w kontekst współczesny, 
w strumień działań istotnych dla świata dzisiaj i jutro, innymi słowy – 
stworzenie nowoczesnego centrum kultury solidarności. Potrzebni 
są do tego animatorzy kultury solidarności tworzący innowacyjne 
programy odbudowujące etos wspólnotowości na gruncie 
społecznym. Dotyczy to zarówno Polski, głęboko podzielonej na 
różne obozy i kościoły, jak też naglącej potrzeby budowania nowej 
platformy solidarności z uchodźcami i imigrantami, z Ukrainą, 
północną Afryką, Bliskim Wschodem czy innymi regionami świata. 

Przywołane tu przykłady Pogranicza, Kongresu Kultury Partnerstwa 
Wschodniego i Europejskiego Centrum Solidarności, choć 
umiejscowione w różnych kontekstach społecznych i politycznych, to 
jedno mają wspólne – uczestniczą w tworzeniu kultury solidarności, 
która staje się wielkim wyzwaniem dla ponowoczesnego świata. 
Naturalnym środowiskiem rozwoju tej kultury są mikrokosmosy 
globalnej wioski – bliskie ojczyzny, małe miasteczka, dzielnice 
metropolii i sąsiedzkie podwórka, fawele i getta. To tam właśnie,
w intymnych przestrzeniach wspólnoty, gdzie budują się albo też 
najbardziej zostają poranione ludzkie więzi, na pograniczach 
kontrastujących ze sobą światów znajduje się dzisiaj linia frontowa,
a więc awangarda sztuki współczesnej. 
25 lipca 2013 roku papież Franciszek powiedział słowa silnie 
korespondujące z naszymi rozważaniami, i nie jest przypadkiem, że 
uczynił to, odwiedzając fawelę Varginha w Rio de Janeiro: „To nie 
kultura egoizmu, indywidualizmu, która często panuje w naszym 
społeczeństwie, buduje świat bardziej ludzki i do niego prowadzi, ale 
kultura solidarności. Trzeba w drugim człowieku widzieć nie 
konkurenta lub numer, ale brata. […] Dopiero wtedy, gdy jesteśmy 
zdolni do dzielenia się, wzbogacamy się naprawdę, zaś miara 
wielkości społeczeństwa zależy od sposobu, w jaki traktuje ono 
najbardziej potrzebujących”. 
Znakiem naszego czasu staje się kultura odpowiadająca na wyzwanie 
solidarności. I nie chodzi tutaj o powierzchowne zmiany, o kolejny 
trend w kulturze, o nową estetykę czy temat społeczny. Naszym 
doświadczeniem staje się gruntowna rewolucja języka, który 
ukształtował matrycę naszej kultury – zmienia się nie tylko jego 
słownictwo, ale także gramatyka. Kultura musi stać się solidarna nie 
tylko w tym, o czym opowiada, ale także w tym, jak jest czyniona.

Zygmunt Bauman, rozważając charakter „eksplozji solidarności”, jaką 
był ruch oburzonych, który stał się w istocie krótkotrwałym 
karnawałem, obnażającym fakt, że nasza kulturowa rzeczywistość 
jest „dla solidarności niegościnna”, konstatował: „Chcesz 
solidarności? Stań oko w oko i weź się za bary z rutyną codzienności. 
Z jej logiką czy jej brakiem. Z mocą jej wymogów, nakazów i zakazów. 
Krótko mówiąc, ze sposobem życia ludzi odpowiedzialnym za 
przyszły kierunek ludzkiej historii, przez którą był stworzony i jest 
odtwarzany”.
Powracamy do solidarności, rozumiejąc, że jest ona autentycznym 
spoiwem dla świata coraz głębszych podziałów społecznych
i kulturowych, a jednocześnie coraz bardziej współzależnego. Żyjemy 
w czasie, w którym to solidarność zmienia paradygmat kultury, 
stawiając ją oko w oko z rutyną codzienności i potrzebą dzielenia się 
wolnością z innymi.
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ECS
ZAPRASZAMY DO ŚRODKA
WYSTAWA STAŁA | I i II piętro
To serce budynku ECS. Wystawa jest dedykowana historii ruchu 
Solidarność oraz zmianom, jakie dokonały się pod jego wpływem
w Europie. Zajmuje 7 sal na niemal 3 tys. m kw. Tu prezentowanych 
jest ok. 1800 obiektów, wiele w sposób interaktywny.

AUDYTORIUM | parter
Amfiteatralna sala jest wyposażona w 419 foteli multimedialnych,
3 kabiny dla tłumaczy symultanicznych i sprzęt umożliwiający emisję 
filmów 3D.

BIBLIOTEKA | I piętro
Specjalistyczna, naukowa biblioteka publiczna, bezpłatna i dostępna 
dla wszystkich. Oferuje wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe, 
opiniotwórczą prasę codzienną i magazyny publicystyczne, a także 
bibułę krajową i literaturę emigracyjną. Tutaj organizowane są 
wydarzenia kulturalne, spotkania literackie i szkolenia. Sercem 
biblioteki będzie centrum informacji naukowej.

BIURO LECHA WAŁĘSY | II piętro
Z Zielonej Bramy Lech Wałęsa, legendarny przywódca strajku
w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, a następnie przewodniczący 
Solidarności i pierwszy demokratycznie wybrany prezydent RP, 
przeniósł swoje biuro do budynku ECS.

ARCHIWUM | II piętro
W ogólnodostępnej czytelni archiwum udostępniane są materiały 
archiwalne i fotograficzne w wersji oryginalnej oraz zdigitalizowanej, 
które gromadzi ECS. 

MEDIATEKA | I piętro
W pięciu kabinach i sali projekcyjnej można zobaczyć m.in. filmy 
archiwalne, materiały audio, notacje filmowe, a także filmy 
dokumentalne.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE | III piętro
Swoje siedziby mają tu organizacje pozarządowe wyłonione
w drodze konkursu, działające na rzecz społeczeństwa 
obywatelskiego.

RESTAURACJA + KAWIARNIA + BAR | parter + I piętro
W karcie tradycyjne dania polskie i starogdańskie oraz potrawy 
kuchni europejskiej. 

SALE EDUKACYJNE | III piętro
To dwa pomieszczenia na 49 osób każde. 

TARAS | VI piętro 
To otwarta przestrzeń na dachu budynku, 30 metrów ponad ziemią.
Pełni rolę tarasu widokowego, ale mogą się tam również odbywać np.
kameralne spotkania dyskusyjne.

WYDZIAŁ ZABAW | parter
Multimedialna i interaktywna przestrzeń do zabawy i nauki dla dzieci.

Europejskie Centrum Solidarności
Gdańsk, pl. Solidarności 1
wstęp do budynku | bezpłatny
otwarte | 7 dni w tygodniu
październik – kwiecień | godz. 10–18
maj – wrzesień | godz. 10–20
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● ma moc zmieniania świata wokół siebie
● leży mu na sercu dobro wspólne wszystkich mieszkańców dzielnicy 

● umie inspirować i wspierać
oraz jest otwarty na inspiracje i wsparcie innych ludzi

● szuka nowych przyjaciół, innych pasjonatów i aktywistów 
● cieszy się małymi sukcesami i umie czekać na wielkie.

Razem stworzymy projekt,
który będzie miał finał
w sierpniu 2016 roku

Zapraszamy do współpracy
każdego, kto


