CZŁOWIEK I BIZNES W SPOŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM
II INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA – T HINK TANK
Międzywodzie, 29.09. – 2.10. 2011 r.

Druga Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Think Tank z cyklu Czas na rozwój
odbyła się w Międzywodziu w dniach 29 września – 2 listopada 2011 roku i została
zorganizowana przez Katedrę Organizacji i Zarządzania Wydziału Nauk Ekonomicznych i
Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Fundację Forum Gryf.
Tegoroczny temat przewodni spotkania brzmiał „Człowiek i biznes w społeczeństwie
obywatelskim”, a wykłady i dyskusje dotyczyły istoty, czynników determinujących,
przejawów i efektów zachowań pro społecznych każdego obywatela oraz organizacji
biznesowych i innych instytucji.
Ze względu na to, że istotą konferencji była wymiana doświadczeń i wiedzy
uczestników oraz próba wypracowania wspólnego podejścia do problematyki społecznej
odpowiedzialności ludzi i organizacji, uczestnicy zostali podzieleni na dziesięcioosobowe
interdyscyplinarne zespoły dyskusyjne. Każdy uczestnik, biorąc udział w trzech
półtoragodzinnych dyskusjach starał się wypracować odpowiedzi na pytania dotyczące m. in.
zaufania, roli rodziny w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego, sposobów godzenia
życia zawodowego z prywatnym, istoty społecznej odpowiedzialności biznesu,
odpowiedzialności biznesu wobec pracowników i społecznie odpowiedzialnego
przywództwa, roli komunikacji i Internetu w społeczeństwie obywatelskim, a także
partycypacji wyborczej oraz zaangażowania w działania społeczne jako przejawu
społeczeństwa obywatelskiego.
Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele różnych środowisk zawodowych, takich
jak: artyści, lekarze, naukowcy z różnych dziedzin oraz osoby świadomie pozostające bez
zatrudnienia w celu prowadzenia domu i opieki nad dziećmi, a dominującą grupę stanowiły
osoby prowadzące działalność gospodarczą lub zajmujące stanowiska kierownicze zarówno w
mniejszych, jak i dużych organizacjach prywatnych i państwowych, o zasięgu lokalnym i
krajowym, o profilu produkcyjnym, usługowym i handlowym. W rezultacie w dyskusjach
wzięło udział 50 osób.
Gośćmi konferencji byli: prof. zw. dr hab. Antoni Kamiński, Zakład Bezpieczeństwa
Międzynarodowego i Studiów Strategicznych, ISP PAN; dr Jan Szomburg, Prezes Zarządu
Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową; prof. Ryszard Handke, Rektor Akademii Sztuki w
Szczecinie oraz Dariusz Wąs, Wiceprezydent Miasta Szczecin ds. gospodarczych.
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Pierwszy dzień konferencji rozpoczęty został wykładem inauguracyjnym dr hab. prof.
US Alberto Lozano Platonoff na temat relacji między rozwojem społeczeństwa
obywatelskiego a rozwojem danego kraju. Prelegent podkreślił, że społeczeństwo wiąże się z
czterema zagadnieniami: aktywnością ludzi i zdolnością do samoorganizacji, brakiem
rywalizacji społeczeństwa z władzą państwa, świadomością potrzeby wspólnoty
(i współpracy) oraz odpowiedzialnością z wspólne dobro. Wskazał również przykłady
inicjatyw społecznych mających na celu osiągnięcie dobra wspólnego.
W nawiązaniu do istoty społeczeństwa obywatelskiego dr Jan Szomburg w wykładzie
„Obywatelska Polska – wyzwaniem Polsków XXI wieku” przedstawił czynniki kształtujące
postawy obywatelskie wśród Polaków. Ponadto Dr Jan Szomburg zaprezentował w swoim
wystąpieniu wyzwania stojące przed Polską związane ze zmianami demograficznymi,
społecznymi i gospodarczymi. Zidentyfikował również historyczne czynniki, które
uformowały postawy i zachowani Polaków wskazując dzięki temu trzy oblicza wspólnotowej
Polski i potrzebę ich integracji by otrzymać silne społeczeństwo silnych podmiotowych
jednostek. Podstawą na drodze to tworzenia obywatelskiej Polski jest edukacja do rozwoju
osobistego opartego na samoświadomości siebie, poczuciu własnej godności i wartości,
samoodpowiedzialności, empatii i solidarności, rozumieniu otaczającego świata. Prezes
Szomburg podkreślił na końcu, że drogą do wspólnoty obywatelskiej i rozwoju jest dialog
i edukacja.
Ostatni wykład pierwszego dnia został przedstawiony przez prof. zw. Antoniego
Kamińskiego, nt. „Społeczeństwo obywatelskie: zdrada elit”. Profesor mówił o rozumieniu
społeczeństwa obywatelskiego, jego źródła i ewolucji, pokomunistycznych przemianach
ustrojowych i ich efektach oraz czy Polacy są społeczeństwem obywatelskim. Przedstawił
dość pesymistyczną wizję społeczeństwa obywatelskiego w Po lsce. Wykład Profesor
rozpoczął od historycznych podwalin idei społeczeństwa obywatelskiego. Na zakończenie
powołując się na publikację P. Glińskiego, prof. Kamiński wskazał, że „podstawowa blokadą
rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce jest niechętna tej idei postawa
większości polskich elit – nie tylko zresztą politycznych, ale także kulturalnych, medialnych,
biznesowych, a nawet intelektualnych.
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Tego dnia odbyły się również dwie półtoragodzinne sesje dyskusyjne. W trakcie
pierwszej sesji dyskutowano nad następującymi tematami:
 W jaki sposób możemy kształtować jako jednostki rozwój swojej „Małej Ojczyzny”? moderator mgr Hubert Pachciarek,
 Społeczna odpowiedzialność biznesu wobec pracowników - moderator dr Katarzyna
Gadomska- Lila,
 Jak budować zaufanie w relacjach rodzinnych, społecznych i biznesowych? - moderator
dr Aleksandra Rudawska.




Natomiast druga sesja tego dnia poruszała następujące zagadnienia:
W jaki sposób pogodzić życie zawodowe z prywatnym? - moderator dr Anna Pluta,
Społecznie odpowiedzialne przywództwo - moderator dr Bartłomiej Moszoro,
Jak poprzez komunikację w firmie oraz między firmą a otoczeniem firma może
budować społeczeństwo obywatelskie? - moderator dr Karol Kuczera.

Pierwszy wykład drugiego dnia spotkania konferencyjnego poprowadził prof. Handke,
rektor Akademii Sztuki w Szczecinie. Profesor w swoim wystąpieniu przedstawił
uczestnikom liczne przykłady małych i dużych inicjatyw kulturalnych inicjowanych
i realizowanych przez osoby dla których ważną ideą jest rozwój świadomości kulturowej
w społeczeństwa, a także rozwój społeczeństwa poprzez kulturę. Ponadto opisując wieloletnie
prace związane z otwarciem Akademii Sztuki w Szczecinie integrujące przedstawicieli
różnych środowisk i opcji politycznych pokazuje, że w praktyce idea społeczna może zostać
wdrożona w życie.






Po wykładzie prof. Handke odbyła się dyskusja w grupach na następujące tematy:
Znaczenie nowoczesnych technologii teleinformatycznych w budowaniu społeczeństwa
obywatelskiego - moderator dr Marcin Gryczka,
Tworzenie wartości dla biznesu i społeczeństwa - moderator prof. SGH Sylwia SyskoRomańczuk,
Poziom partycypacji wyborczej na Pomorzu Zachodnim na tle Polski i jak ten poziom
zwiększyć - moderator dr Maciej Drzonek
Rola rodziny w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego - moderator prof. Jan
Nikołajew i dr Grażyna Leśniewska.
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Merytoryczna cześć dnia zakończona została prezentacją dotycząca stanu społecznogospodarczego Szczecina i dyskusją nt. przyszłości rozwojowej Szczecina. Wiele głosów
koncentrowało się wokół zagadnień współpracy miasta, uczelni wyższych i organizacji
międzynarodowych w tworzeniu przestrzeni dla BPO z wykorzystaniem dostępnej
powierzchni biurowej klasy A oraz znaczną liczbą absolwentów i studentów kończących
szczecińskie uczelnie.
Trzeciego dnia konferencji moderatorzy poszczególnych paneli dyskusyjnych
podsumowali dyskusje prowadzone przy swoich stolikach, a uczestnicy wskazywali
dodatkowo swoje spostrzeżenia i uwagi.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom i uczestnikom drugiej edycji konferencji
„Czas na rozwój” za otwartość do dyskusji i cenne uwagi. Mamy nadzieję gościć Państwa
podczas kolejnych edycji.

