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Gdańsk, 15 marca 2010 

Szanowni Państwo, 
 

Serdecznie zapraszamy Państwa do zainteresowania uczniów i podopiecznych 
organizowanymi przez nas konkursami. 

Tegoroczny temat SOLIDARNOŚĆ NARODÓW nawiązuje do 30. rocznicy SIERPNIA '80 
i powstania NSZZ SOLIDARNOŚĆ. Wydaje się, Ŝe przypominanie dzieciom i młodzieŜy o tych 
historycznych rocznicach ma głęboki sens i powinno być stale obecne w działaniach 
edukacyjnych. 

Naszym celem nie jest jednak tylko wspominanie heroicznych postaw polskiego społeczeństwa. 
Chcielibyśmy uzmysłowić młodym Polakom, Ŝe postulat solidarnego działania jest aktualny 
takŜe dzisiaj i to w bardzo wielu wymiarach.  

W dalszym ciągu w Polsce i w wielu innych krajach świata spotykamy się z nieposzanowaniem 
praw człowieka, nierównością społeczną, dyskryminacją ze względu na wyznanie, pochodzenie, 
kolor skóry lub płeć oraz z biedą. Często róŜnych ludzi dotykają klęski Ŝywiołowe i kataklizmy … 

ZaleŜy nam na zwróceniu uwagi młodych ludzi na te zjawiska z nadzieją, Ŝe staną się oni 
świadomymi, aktywnymi obywatelami o duŜej wraŜliwości społecznej, chętnie pomagającymi 
potrzebującym. 

Będziemy bardzo zobowiązani, jeŜeli przedstawią Państwo dzieciom i młodzieŜy moŜliwie 
szeroko rozumiany temat SOLIDARNOŚCI NARODÓW, nie ograniczony tylko do wspominania 
i celebrowania wydarzeń roku 1980. Prace konkursowe mogą dotyczyć wszystkich aspektów 
tematu. 

* * * 

Być moŜe nie ma to istotnego znaczenia, ale staraliśmy się, by nagrody były moŜliwie 
atrakcyjne dla autorów prac oraz dla ich opiekunów i Państwa placówek. 

Dodatkowo nagrodzone prace, z podaniem nazwisk autorów, ich opiekunów oraz placówek, 
w których prace powstały będą pokazywane na wystawach w Gdańsku i innych polskich 
miastach. 

Na prace wraz z niezbędną kartą zgłoszenia czekamy do 20 maja 2010. 

Wyniki wszystkich konkursów ogłosimy w czerwcu 2010 na stronach internetowych 
organizatorów oraz partnerów konkursów. Wręczenie nagród odbędzie się w Gdańsku 
pod koniec roku szkolnego w czerwcu 2010. 

Regulaminy i karty zgłoszeń moŜna takŜe pobrać z internetu: www.wspolnotagdanska.pl 
oraz www.agl.org.pl. 

Pozostaję z nadzieją, Ŝe zechcecie Państwo zostać naszymi sojusznikami w promocji idei 
SOLIDARNOŚCI NARODÓW. 

Z wyrazami szacunku 

 

 

Andrzej Stelmasiewicz 
Prezes Zarządu Fundacji "Wspólnota Gdańska" 
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Solidarność narodów jest wspaniałą ideą umoŜliwiającą przyjazne, pokojowe współistnienie, 
pomoc w sytuacjach tragicznych klęsk Ŝywiołowych, tworzącą klimat sprzyjający zwykłym 
ludzkim przyjaźniom. 

Solidarność narodów Europy była podstawą stopniowo realizowanej idei Unii Europejskiej, 
która zakończyła okres krwawych wojen totalnych na tym kontynencie. 

W Polsce solidarne, pokojowe wystąpienie róŜnych grup społecznych w roku 1980 umoŜliwiło 
ostateczne wyzwolenie się Polaków z opresji komunistycznej w roku 1989 i zapoczątkowanie 
procesu uzyskiwania niezaleŜności spod zwierzchności Związku Radzieckiego przez narody 
Europy Centralnej i Wschodniej. To "wybijanie się na niepodległość” byłoby znacznie 
trudniejsze bez wielkiej pomocy politycznej, finansowej i moralnej przekazywanej przez narody 
Europy Zachodniej i USA, organizacje międzynarodowe i organizacje pozarządowe. 

Narody wykazują się wielką solidarnością w obliczu klęsk Ŝywiołowych dotykających liczne 
miejsca na Ziemi (trzęsienia ziemi, huragany, tsunami, powodzie, …). Misje ratunkowe, pomoc 
Ŝywnościowa i medyczna są finansowane przez rządy, ale takŜe ze zbiórek publicznych - 
datków ofiarowywanych przez rzesze zwykłych ludzi na wszystkich kontynentach. 

WaŜną rolę w promowaniu idei, dobrego klimatu i inicjowania konkretnych działań wokół 
solidarności narodów odgrywają wybitne osobistości, autorytety moralne o wymiarze 
światowym, takie jak Jan Paweł II, Lech Wałęsa, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Matka 
Teresa z Kalkuty i wiele innych osób. 

Niektóre polskie organizacje pozarządowe prowadzą szeroko zakrojone działania 
poza granicami Polski. Trzeba tu wymienić m.in. Polską Akcję Humanitarną prowadzoną 
przez Janinę Ochojską oraz Caritas. 

Polacy, zwykle na zasadach wolontariatu, aktywnie uczestniczą w działaniach, m.in. Amnesty 
International, organizacji Lekarze Bez Granic. 

Dzisiaj, ciesząc się wolnością i rosnącym poziomem zamoŜności, Polacy solidaryzują się 
z innymi narodami, dla których wolność i poszanowanie praw człowieka są w dalszym ciągu 
celem do osiągnięcia oraz z narodami cierpiącymi z powodu kataklizmów. 

Wyrazem tej solidarności były i są liczne misje pokojowe w rejonach ogarniętych wojną 
oraz akcje pomocy w miejscach klęsk Ŝywiołowych. Przykłady moŜna mnoŜyć: 

o Akcja ratunkowa na Haiti dotkniętym tragicznym trzęsieniem ziemi (2010) 
o Budowa studni w Sudanie przez Polską Akcję Humanitarną (od 2006) 
o Akcja ratunkowa w rejonach dotkniętych tsunami (2004) 
o Wspieranie poszanowania praw człowieka na Białorusi 
o Wspieranie dąŜeń wolnościowych w Tybecie 
o Udział polskich Ŝołnierzy w kontyngencie sił ONZ i UE na półwyspie Bałkańskim (lata 90-te XX w.) 
o Udział polskich Ŝołnierzy w misji stabilizacyjnej ONZ w Czadzie (od 2008) 
o Aktywny udział Polaków w działaniach Amnesty International 
o Wspieranie działań UNESCO 
o Działalność misyjna kościoła katolickiego (kraje Afryki, Azji, Ameryki łacińskiej) 
 

*   *   * 

PowyŜsze przykłady solidarności narodowej mogą posłuŜyć, jako tematy wyjściowe prac 
konkursowych jednak pozostawiamy Państwu pełną dowolność w interpretacji tego niezwykle 
szerokiego i aktualnego tematu. 

 


