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Dobra, efektywna i wiarygodna komunikacja międzyludzka i międzyinstytucjonalna jest dziś strate-
gicznym dobrem wspólnym. Bez niej nie „ogarniemy” współczesnego, złożonego świata i nie będziemy 
w  stanie myśleć i  działać zbiorowo, dlatego „racją stanu” stają się płaszczyzny (huby) efektywnej 
komunikacji różnych „światów”. Chcemy, by na Pomorzu taką agorą stał się regionalny thinkletter 
„Idee dla Pomorza”.

Dobra, efektywna i  inkluzywna komunikacja międzyludzka i międzyinstytucjonalna jest dziś strategicznym 
dobrem wspólnym. Bez niej nie „ogarniemy” współczesnego, złożonego świata i nie będziemy w stanie myśleć 
i działać zbiorowo. Oddolne zamykanie się we własnych bańkach informacyjnych, indywidualne profilowanie 
przez biznes i sterowanie informacyjne poprzez władzę prowadzi do rozpadu społeczeństwa, do utraty zdol-
ności do  rozwiązywania współczesnych problemów, które wymagają współpracy i  współdziałania wszyst-
kich – w pionie i w poziomie! „Racją stanu” stają się więc płaszczyzny (huby) efektywnej komunikacji różnych 
„światów” (środowisk, pokoleń itd.), służące spotkaniu i  uspójnianiu różnych rodzajów wiedzy, doświad-
czeń, wrażliwości, tworzone na zasadzie „dobrych usług” i oparte na etosie etycznej komunikacji – dążeniu 
do prawdy, prostocie i empatii.

Dlatego – tu na Pomorzu – w regionie, który był już nieraz „natchnieniem” czy też laboratorium dla Polski, 
podjęliśmy nową inicjatywę, która chce realizować te założenia. Wierzymy, że to właśnie dobra komunikacja 
jest kluczem do budowy nowej konkurencyjności, udanej zielonej transformacji i odporności naszego regionu 
na różnego rodzaju szoki zewnętrzne (katastrofy, kryzysy, pandemia itd.).

W gruncie rzeczy chodzi o naszą pomorską dojrzałość co do wyboru i realizacji dalszej drogi rozwoju. Jesteśmy 
zdolni do samodzielnego rozpoznania naszych zasobów i znalezienia (w dialogu) własnych patentów na rozwój 
– bezrefleksyjne importowanie pomysłów lub opieranie się wyłącznie na wytycznych z Brukseli czy Warszawy 
się nie sprawdzi. Aby to osiągnąć musimy uwierzyć sami w siebie i się nawzajem szanować i słuchać. Musimy 
mieć dobrą partnerską komunikację, bez lęku, że zostaniemy „ukarani” za wypowiadanie szczerych opinii lub 
że silniejszy przejmie nasze pomysły. Musimy też wyjść z kleszczy podziału na MY i ONI. Ten podział zatruwa naszą 
komunikację i działanie. W świecie niepewności i konieczności eksperymentowania oraz podejmowania różnych 
ryzykownych decyzji, czyhanie na  potknięcie drugiego podcina nam skrzydła. Bez zdolności do  konsensusu 
i akceptacji ryzyka, nie wybijemy się na rozwój proinnowacyjny, nie zbudujemy regionu o wysokiej jakości życia.

Diagnoza sytuacji Pomorza
• Żyjemy w świecie współzależnym. Aby w takiej rzeczywistości zachowywać się racjonalnie, trzeba rozu-

mieć całość i dobrze rozczytywać o współzależności.

• W tych warunkach o sukcesie decyduje zdolność do zarządzania złożoną całością. Wychodzenie z kryzysu 
gospodarczego i nasilających się podziałów, rozwiązywanie problemów klimatyczno ‑ekologicznych, wyko-
rzystanie technologii cyfrowych wymaga koordynacji horyzontalnej (między różnymi sektorami/sferami) 
i wertykalnej (od gospodarstwa domowego poprzez władze gminne, regionalne aż do centralnej).
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• Konieczna jest budowa regionalnej wspólnoty – władza samorządowa tylko razem ze społeczeństwem 
może rozwiązywać najważniejsze problemy. Kluczowa jest synergia realnych masowych zachowań 
społecznych z  tym, co  robi (w  sensie regulacyjnym i  inwestycyjnym) władza samorządowa. Polityka 
publiczna i  środki publiczne nie wystarczą. Musimy stworzyć całościowy mechanizm odpornościowo‑
‑rozwojowy, integrujący politykę publiczną z  milionami polityk (prywatnych, indywidualnych i  rodzin-
nych) i przekładający ją na codzienną praktykę działania.

• Musimy poradzić sobie w warunkach rosnących potrzeb, a malejących zasobów i rosnących ich cen. Aby 
było to możliwe należy skończyć z dominacją i eksploatacją – rozpoczynamy erę partnerstwa we wspól-
notowości. Kiedy przestawimy się z logiki dominacji na logikę współpracy, lojalności i partnerstwa, szybko 
zobaczymy, ile środków dotychczas marnowaliśmy. Zmiana reguł gry zależy od nas samych, naszej świa-
domości, a właściwie – uświadomienia sobie jak bardzo jesteśmy współzależni.

Cele pomorskiej agory komunikacyjnej – Thinklettera Idee dla Pomorza
• Budowanie przestrzeni do dyskusji o kluczowych działaniach, instytucjach i regulacjach, które zapewnią 

bezpieczeństwo i stabilny rozwój Pomorza.

• Pokazywanie współzależności rozwojowych, identyfikowanie i promowanie tego, co nas łączy oraz redu-
kowanie tego, co dzieli.

• Budowanie świadomości wspólnych wyzwań i  ułatwienie konsensusu wokół wspólnych celów: miesz-
kańców Pomorza, samorządu, organizacji społecznych i przedsiębiorstw.

• Wyrabianie umiejętności rozumienia nas samych jako wspólnoty regionalnej, naszej tożsamości, potrzeb, 
mocnych i słabych stron, naszych aspiracji, dążeń i obaw.

• Propagowanie nowych standardów debaty publicznej opartej na  języku, który nikogo nie wyklucza – 
zgodnie z zasadami etyki słowa: mówienia prawdy, mówienia jasno i empatycznie.

• Wykorzystanie potencjału intelektualnego regionu poprzez włączenie do debaty publicznej wszystkich 
chętnych, a zwłaszcza: pracowników i studentów pomorskich uczelni i szkół wyższych.

Pomorska droga 2020‑2030. Dlaczego nowa przestrzeń komunikacyjna?

BARDZIEJ WYMAGAJĄCE WARUNKI ROZWOJU
niepewność, zakłócenia, wzrost kosztów funkcjonowania i zasobów


POTRZEBA NOWEJ DOKTRYNY ROZWOJU

łączącej jakość życia, innowacyjność i zielony ład


POTRZEBA NOWEGO MECHANIZMU ROZWOJOWEGO

opartego na zaufaniu, lojalności, współpracy i aktywizacji wszystkich zasobów


POTRZEBA NOWEJ ŚWIADOMOŚCI

w społeczeństwie oraz w kręgach władzy i rynku

ORAZ WIĘZI Z REGIONEM (POSZERZONEJ TOŻSAMOŚCI)


POTRZEBA NOWEJ KOMUNIKACJI – POMORSKI THINKLETTER

IDEE DLA POMORZA
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Wydawca Partner wydania Partnerzy

O autorze
Dr Jan Szomburg – doktor nauk ekonomicznych, współzałożyciel oraz Prezes Instytutu Badań nad Gospodarką 
Rynkową, inicjator Kongresu Obywatelskiego i Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego. 
Promotor publicznej refleksji i  debaty nad tożsamością i  wspólnotowością Polaków. Współtwórca polskiej 
myśli transformacyjnej dotyczącej gospodarki. Autor wielu opracowań na  temat kulturowych przesłanek 
i uwarunkowań rozwoju. Wydawca serii wydawniczej „Wolność i Solidarność” (od 2005). W latach 80. zaangażo-
wany w gdańskiej „Solidarności”, w stanie wojennym współpracował z podziemiem. Absolwent Uniwersytetu 
Gdańskiego.


