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Przygoda z ekonomi?

W Castel Gandolfo w dniach 23–27 pa?dziernika z reprezentacj? Polski w sk?adzie: Andrzej
Mi?kowski, Sonia ?elazo, Ania Sobiecka, Kacper Pietraszewski; byli?my na spotkaniu Ekonomii
Komunii i ró?nych innych organizacji (zwanych inondacjami) wyp?ywaj?cych z duchowo?ci
naszego Ruchu, które prowadz? dialog w kulturze na ró?nych polach (m.in. w polityce,
ekonomii, ochronie zdrowia, ekologii, sztuce, architekturze, psychologii). ?W spotkaniu
uczestniczy?y równie? osoby z Nowej Ludzko?ci – organizacji, która zajmuje si?
reprezentowaniem Ruchu Focolari na arenie mi?dzynarodowej, np. w ONZ, UNESCO, gdzie
przedstawiany jest nasz Idea? zjednoczonego ?wiata i powszechnego braterstwa.?
?Najpierw spotkali?my si? w ramach inondacji Ekonomii Komunii. Luigino Bruni - doradca
papie?a ds. ekonomii, podzieli? si? z nami pomys?em spotkania nazwanym Ekonomi?
Franciszka, które ma zgromadzi? w marcu w Asy?u ekspertów oraz m?odych przedsi?biorców,
protagonistów, studentów i doktorantów z ró?nych krajów wspólnie z papie?em, aby zmieni?
oblicze wspó?czesnej ekonomii. Nast?pnie mieli?my spotkanie w grupie dzielenia z osobami
z naszej strefy krajów Europy ?rodkowo-Wschodniej, na którym podzielili?my si?
do?wiadczeniami, jak dzia?a Ekonomia Komunii w naszych krajach. Rozmawiali?my równie? o
wyzwaniach i szybko zobaczyli?my, ?e braki w jednym kraju mo?na uzupe?ni? do?wiadczeniem
z drugiego, jednak do tego potrzebne jest wzajemne komunikowanie si?. Potem w ró?nych
grupach j?zykowych mieli?my si? podzieli? nasz? wizj? tego jak Ekonomia Komunii ma
wygl?da? za 10 lat. Tu wiele uwagi po?wi?cono m?odym oraz problemowi nierówno?ci
spo?ecznych.?
Kolejnego dnia spotkali?my si? ju? z przedstawicielami innych inondacji i Nowej Ludzko?ci.
Ka?da organizacja mia?a moment, aby podsumowa? to, co uda?o si? zrobi? w ci?gu ostatnich 5
lat. Mieli?my te? moment dzielenia i pracy w grupach. Podkre?lano, jak wa?ne jest pracowanie
w sieci ró?nych organizacji, ale tak?e mi?dzy inondacjami i dostrzeganie w tym dialogu ka?dej
osoby, poniewa? dialog odbywa si? z konkretnymi lud?mi, którzy reprezentuj? kultur?, a nie jest
to dialog z kultur? czy dialog z organizacjami. Mieli?my po??czenie z Jeffreyem Sachsem, Ver?
Araujo, Luc? Fioranim, Luigino Brunim, Silvi? Cataldi i Pasquale Ferrara – ekspertami z ró?nych
dziedzin – ekonomii, biblistyki, ekologii, socjologii i polityki, gdzie poruszono wiele problemów
dzisiejszego ?wiata.
W weekend p?ynnie przeszli?my do spotkania kolejnego dialogu i Nowej Ludzko?ci z m?odymi
osobami z ró?nych krajów. S?uchali?my do?wiadcze? osób i uczestniczyli?my w ró?nych
warsztatach - z Ekonomi? Komunii i NetOne (inondacj? zajmuj?c? si? komunikacj?), z Ruchem
Polityków dla Jedno?ci oraz Edukacji Jedno?ci. Z?apali?my sporo inspiracji. Mogli?my te?
podzieli? si? z innymi m?odymi w ma?ych grupach nt. tego, kim jeste?my i co robimy.
Rozmawiali?my o dobrych praktykach, które stosujemy w naszym otoczeniu i dzi?kowali?my
sobie za inspiracje. Nast?pnego dnia w tych samych grupach próbowali?my uj?? ubóstwo z
perspektywy naszych specjalizacji i wzajemnie pomóc sobie w rozwi?zaniu tego problemu
poprzez tworzenie sieci wzajemnych powi?za?.?
Nied?ugo po powrocie do Polski nadarzy?a si? okazja, aby rozpocz?? lokaln? wspó?prac?.
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Dowiedzieli?my si?, ?e Luigino Bruni b?dzie w listopadzie w Krakowie i w Warszawie razem z s.
Alessandr? Smerilli. W Warszawie podj?li?my kilkustronn? wspó?prac? z SGH, ?wiatowym
Ruchem Katolików na Rzecz ?rodowiska, Centrum My?li Jana Paw?a II i Klubem Inteligencji
Katolickiej, które razem organizowa?y panel dyskusyjny o Ekonomii Franciszka. Chcieli?my
do??czy?, proponuj?c przed tym spotkaniem warsztaty, podczas których mogliby?my podzieli?
si? tym, czego do?wiadczyli?my na spotkaniu w Castel Gandolfo. W mi?dzyczasie Andrzej
Mi?kowski ze Staszkiem Grochmalem, kilkoma osobami z Ruchu i Duszpasterstwem Talent
organizowa? spotkanie w Krakowie. Mieli?my te? po??czenie skype z polsk? komisj? Ekonomii
Komunii, aby zapewni? si? o jedno?ci.?
By?o ma?o czasu, ale oba spotkania dzi?ki wzajemnej wspó?pracy oraz ?yczliwo?ci odby?y si?
i zgromadzi?y po kilkadziesi?t osób. Czuli?my niesamowite wsparcie, gdy zobaczyli?my wiele
osób z Ruchu Focolari i du?? rado??, widz?c wiele osób spoza Ruchu, których zainteresowa?o
nasze zaproszenie.
W miar? krótko przedstawili?my si? – podsumowali?my te? ankiet? dla uczestników. Przez
proste oszacowanie liczby znajomych i przy za?o?eniu, ?e mamy nawet do 20 procent
wspólnych znajomych, wysz?o nam, ?e robi?c nawet ma?e rzeczy, mo?emy dotrze? do 20 000
osób. Podczas warsztatów chcieli?my u?wiadomi?, jak du?y mamy wp?yw na nasze otoczenie,
do jak ró?nych ?rodowisk i organizacji nale?ymy oraz jak ró?ne specjalizacje reprezentujemy.
Krótko opowiedzieli?my o Ruchu Focolari i Ekonomii Komunii.
W parach zastanowili?my si?, jakie wyzwania spo?eczno-ekonomiczne stoj? przed
nami.?Odpowiedzi na pytania trzeba by?o wpisa? przez internetowy formularz na
telefonie. Nast?pnie podzielili?my si? na ma?e grupy, prowadzone przez m?odych – Alka,
Natali?, Alin?, Julka, Ani? i Kacpra. Mieli?my odpowiedzie? na pytania, reprezentuj?c okre?lone
grupy spo?eczne takie jak: przedsi?biorcy, naukowcy, politycy, studenci, pracownicy, ubodzy –
jak powinni?my my?le?, dzia?a? i czu?, aby budowa? bardziej zjednoczony ?wiat i
odpowiedzie? na te wyzwania. U?ywali?my ró?nych metod – burzy mózgów, scenek i rysunków.
Nast?pnie mieli?my za zadanie opowiedzie? jak z perspektywy naszych specjalizacji mo?na
zdefiniowa? ubóstwo i jak dana dyscyplina mo?e pomóc w rozwi?zaniu tego problemu, a
nast?pnie kto z po?ród osób w grupie mo?e nam pomóc i z u?yciem sznurka utworzyli?my sieci
w losowych grupach – uda?o si?, ?eby ka?dy by? w ni? w??czony. ?Od pewnego momentu
przypatrywa? si? nam Luigino Bruni z s. Alessandr? Smerilli, którzy dotarli do nas po spotkaniu
w Krakowie i po zameldowaniu w warszawskim hotelu, a nast?pnie odpowiadali na nasze
pytania z sali.?
Po naszym spotkaniu szybko przeszli?my do Auli, gdzie odby?a si? debata ekspercka.
Dotyczy?a ona idei Ekonomii Franciszka i chrze?cija?skiego g?osu w ekonomii. Na spotkanie z
papie?em Franciszkiem wybiera si? Ania z Kacprem i Jankiem. Odb?dzie si? w marcu w Asy?u
?ladami ?w. Franciszka. Prosimy o modlitw?! Z naszych warsztatów sporo osób wysz?o z
oczekiwaniem, ?e na tych warsztatach si? nie sko?czy. Zobaczymy, co mo?emy robi? dalej.?
Chcemy jeszcze pojawi? si? na Europejskim Spotkaniu M?odych Taizé pod koniec roku, które
odb?dzie si? we Wroc?awiu.
Dzi?kujemy wszystkim uczestnikom i osobom reprezentuj?cym organizacje odpowiedzialne za
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panel dyskusyjny. Mamy nadziej?, ?e to pocz?tek naszej sieci.
Kacper Pietraszewski
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