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Miasteczko Myśli jest inne niż wszystkie miasta.
Jego mieszkańcy chętnie dzielą się tu wiedzą
i doświadczeniami. W labiryncie tematów wybieramy
tylko te najważniejsze i najciekawsze. W naszych
rozmowach towarzyszą nam eksperci, menedżerowie
i liderzy opinii. Wspólnie szukamy inspiracji,
opisujemy rzeczywistość i oswajamy przyszłość.
Bardziej niż na prezentowaniu gotowych odpowiedzi
skupiamy się na poszukiwaniu nowych idei.

Słowniczek Tłumacza Myśli

Tłumacz Myśli, którego egzemplarz trzymasz
w ręku, jest uzupełnieniem poruszanych podczas
Miasteczka Myśli tematów. Inspiruje i otwiera
wyobraźnię. Ma też zachęcać do myślenia i działania.
Tak jak Miasteczko Myśli. Dlaczego zaczynamy
od pomagania? Ponieważ pomaganie jest
w naturze człowieka i ma wiele twarzy.
Pokażemy, jak pomaga wiedza, działanie i słowo.
Wszystkie twarze dobra są dla Ciebie.
Jak przeczytasz, zajrzyj na ostatnią stronę.
Tam czeka na Ciebie pytanie.

empatia – słownikowo: „umiejętność

Mamy też dla Ciebie niespodziankę – pocztówkę
„Twarzy dobra”, która powstała w trakcie spotkania
Miasteczka Myśli. Przygotowała ją Agnieszka,
która pracuje w Orange. Pamiętaj, warto dzielić się
dobrem, dlatego nie wahaj się wysłać
„dobrej kartki” do przyjaciela.

Słownik pomaga zrozumieć świat.
W rzeczywistości miliarda słów wskazuje,
w którą stronę podążają nasze myśli.
Słownik ma pomóc. Możesz skorzystać
z zawartych tu definicji albo potraktować je
jak wskazówkę i poszukać własnych.
Przed Tobą słowa-klucze.

wczuwania się w stan wewnętrzny drugiej
osoby”; w praktyce – fundament większości
działań dobroczynnych.

impuls – wyzwala pokłady dobra tkwiące
w każdym z nas; aby działalność dobroczynna
miała charakter trwały, impulsowi potrzeba
instytucjonalnego wsparcia.
wyobraźnia – rozwijasz ją z każdą
przewróconą kartką książki. To m.in. dzięki
wyobraźni i literaturze możesz przez chwilę
poczuć, że granica między pomaganiem
a przyjmowaniem pomocy
jest bardzo płynna.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Miasteczka Myśli – www.miasteczkomysli.pl
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Twarz wiedzy

Dobroczynność i altruistyczne zachowania są wyznacznikiem człowieczeństwa.
Nic dziwnego, że pytanie o ich przyczyny od zawsze wywoływało zaciekawienie.

W czasach kiedy dominujący wzorzec
kulturowo-społeczny opiera się w dużej mierze
na chciwości i egoistycznej konsumpcji,
sportretowanej na przykład w „Wilku z Wall Street”,
dostrzeżenie lepszej, altruistycznej części
każdego z nas nie jest łatwym zadaniem.
A jednak liczne przykłady nie pozostawiają
wątpliwości, że ludzi niosących pomoc
z pobudek moralnych nie brakuje.
Skąd bierze się w nas chęć pomagania
i jak ją rozwijać? Czy jest częścią natury ludzkiej,
czy raczej działaniem wbrew logice ewolucji?
Z psychologicznego punktu widzenia
kluczowe znaczenie dla podejmowania
działań dobroczynnych mają emocje.
Nie bez powodu w biblijnej przypowieści
o dobrym Samarytaninie znajdziemy opis
„głębokiego wzruszenia”, które ogarnęło go
na widok osoby cierpiącej i popchnęło do
niesienia pomocy. Zdolność do odczuwania
emocji, empatia – a więc umiejętność
przyjęcia perspektywy drugiego człowieka –

Pomaganie
jest ważnym
elementem
naszego
poczucia
spełnienia.

a także wiara w sprawiedliwy świat to czynniki,
które sprzyjają czynieniu dobra. Natura naszej
psychiki sprawia także, że do czerpania
maksymalnej satysfakcji z dobroczynności
potrzebujemy widzieć jej wymierne efekty.
Właśnie dlatego biblijny Samarytanin
zapowiedział, że wróci i upewni się, czy znajdujący
się w potrzebie podróżny ma się lepiej.
Z pytaniem o przyczyny zachowań
dobroczynnych zmagają się również
ewolucjoniści. Wszak Karol Darwin postrzegał
występowanie altruizmu w przyrodzie jako
największe wyzwanie dla swojej teorii.
Współcześnie wśród badaczy przyjmujących
podejście ewolucyjne dominuje teoria altruizmu
odwzajemnionego oraz doboru krewniaczego.
Ta pierwsza przekonuje, że nasza gotowość
do dokonywania aktów bezinteresownej pomocy
rośnie proporcjonalnie do prawdopodobieństwa
jej odwzajemnienia oraz oczekiwania,
że możemy jej potrzebować w przyszłości.
Z kolei teoria doboru krewniaczego tłumaczy

Bądźmy dumni z tego, że pomagamy; że robimy coś ważnego i cennego. W ten sposób
wprowadzamy się w dobry stan wewnętrzny, a jak wynika z badań, właśnie wtedy
najchętniej pomagamy. Mariola Wołoszyn, psycholog, Collegium Civitas

Mariola Wołoszyn

Jacek Kowalski

Zawsze potrzebny jest swoisty zapalnik – ktoś, kto uruchomi lawinę pomocy. Ale aby działania
pomocowe przekształciły się w coś trwałego, musi on być także wytrwałym organizatorem
i koordynatorem. To jest historia, która stoi za sukcesem wielu organizacji.
Jacek Kowalski, członek zarządu ds. zasobów ludzkich w Orange Polska

zachowania altruistyczne wobec osób z nami
spokrewnionych dążeniem do reprodukcji genów.
To przeświadczenie o ukrytej interesowności
pomagania z pewnością znajdzie zrozumienie
u wielu z nas. Zapewne przynajmniej w części jest
ono słuszne. Coraz powszechniejsze jest bowiem
przekonanie, że zaangażowanie się w działania
dobroczynne jest ważnym elementem budowania
naszego poczucia spełnienia. Jednocześnie jednak
to, że niesienie pomocy pozwala nam czuć się
dobrze, wcale nie oznacza przecież, że dobry nastrój
jest jedynym motywatorem. Badania
przeprowadzone wśród osób wykazujących się
ponadprzeciętną gotowością niesienia pomocy
innym pokazują, że zazwyczaj nie uważają one,
że robią coś nadzwyczajnego. Są natomiast
przekonane, że „musiały” się tak zachować,
co pokazuje, że niesienie dobra jest częścią
ich tożsamości. Nie przypadkiem aktywna postawa

w tym zakresie często kształtuje się
jeszcze w dzieciństwie (np. w harcerstwie).
Polacy są uważani za ludzi emocjonalnych,
więc wspomniana na początku korelacja między
zdolnością odczuwania emocji a gotowością
do niesienia pomocy zdaje się predestynować
nas do miana liderów dobroczynności. Choć
dostępne badania raczej nie potwierdzają tej
hipotezy, to sondaże CBOS pokazują, że pomaga
zdecydowana większość z nas. I tak w 2015 r. pomoc
potrzebującym (w formie finansowej, rzeczowej
lub nieodpłatnej pracy bądź usługi), choćby
jednorazową, zadeklarowało prawie 80 proc.
Polaków. Co ciekawe, wbrew powszechnemu
stereotypowi, zgodnie z którym najchętniej
pomagają ludzie ubodzy, badania pokazują,
że dobroczynności najbardziej sprzyjają takie
czynniki jak wyższe wykształcenie czy lepsza
pozycja zawodowa i finansowa.
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Twarz dzieła

Dobro może mieć twarz każdego z nas. Często jedyne, czego potrzebujemy,
to pozytywny impuls.

Choć działań dobroczynnych zapewne
nie powinno się układać w hierarchie, to wielu
z nas zgodzi się, że te, u podstaw których
leży ludzkie nieszczęście, mają wyjątkową
moc oddziaływania na emocje i wyobraźnię.
Są bowiem przykładem, że coś, czego każdy
z nas chce uniknąć – na przykład długotrwały
pobyt w szpitalu – może dać impuls do tego,
czego chcielibyśmy doświadczyć jak najwięcej –
na przykład zjednoczenie się lokalnej
społeczności, by pomóc najbardziej
potrzebującym.
W ten niezwykły schemat wpisuje się historia
Anny Ojer. Po kilkumiesięcznym pobycie ze swoją
córką w Centrum Zdrowia Dziecka postanowiła
wykorzystać możliwości, jakie dają media
społecznościowe, by pomóc rodzicom małych
pacjentów CZD. O ile bowiem ci ostatni znajdują
się pod opieką szpitalną, to ich opiekunowie
muszą sobie radzić sami. CZD jest wyjątkową
placówką. Leczą się tam dzieci z różnych

To impuls
wyzwala
obecną w nas
wszystkich
chęć
pomocy.

zakątków Polski cierpiące na szczególnie ciężkie
choroby. Razem z nimi, często w dramatycznych
okolicznościach, do szpitala trafiają rodzice:
nie tylko poddani niesłychanie silnym emocjom,
ale po prostu nieprzygotowani do dłuższego
pobytu przy łóżkach swoich dzieci. Czasami
nie mają możliwości odejść od nich nawet
na chwilę, by zrobić podstawowe zakupy.
Na szczęście z pomocą przyszli im mieszkańcy
okolicy, będący członkami założonej przez
Annę Ojer fejsbukowej grupy „SOS Mieszkańcy
Wawra – Rodzicom z CZD”. Czego potrzebują
rodzice, którzy znaleźli się w ekstremalnej
sytuacji? Najczęściej chodzi o tak podstawowe
rzeczy, jak koce, ubrania na zmianę, zrobienie
zakupów, prania, ale też po prostu zwykła
rozmowa. Pomysł Anny Ojer okazał się strzałem
w dziesiątkę – odzew na jej inicjatywę był
ogromny, liczba członków grupy szybko urosła
do ponad 6,5 tysiąca, a jej zasięg wykroczył
poza warszawski Wawer.

Wystarczyło dać impuls, by się przekonać, jak pięknie ludzie chcą włączać się w pomaganie,
ile jest w nich dobra. To, że rodzice przebywający w CZD z chorym dzieckiem piszą:
„Dzięki Wam jest łatwiej, bo wiemy, że nie jesteśmy sami” – to daje nam siłę.
Anna Ojer, twórczyni grupy „SOS Mieszkańcy Wawra – Rodzicom z CZD”

Anna Ojer

Warto się zastanowić, jakie wnioski płyną z tej
pokrzepiającej historii. Po pierwsze, na pewno
pokazuje ona, jak ważną rolę w czynieniu
dobra odgrywa impuls, który wyzwala
obecną w nas wszystkich chęć pomocy.
Przy czym, jak widać, bynajmniej nie chodzi tutaj
o wydarzenie w rodzaju wielkiej darowizny
któregoś z amerykańskich miliarderów.
Ten impuls może dać każdy z nas.
Po drugie, czynienie dobra jest zaraźliwe.
Anna Ojer opowiadała, że największą satysfakcję
sprawia jej obserwowanie, jak rodzice, którym
pomogła społeczność „SOS”, chcą odwzajemnić
otrzymane wsparcie i sami zaczynają pomagać
innym. Ten efekt widoczny jest nawet u jej
własnych dzieci, które dziś są gotowe podzielić się
swoimi zabawkami z rówieśnikami z CZD.
Innymi słowy – pomaganie jednoczy i sprawia,
że coraz więcej osób chce się w nie włączać.
Do tego dochodzi wdzięczność ze strony
rodziców, która dodatkowo nakręca
wszystkich członków grupy.

Po trzecie wreszcie, ta historia ukazuje jaśniejszą
stronę internetu, a w szczególności mediów
społecznościowych. Po początkowej fazie
idealistycznego zachwytu w ostatnim czasie
wahadło wychyliło się w stronę podkreślania ich
ciemnej strony, w tym wszechobecnego hejtu
czy też ilości czasu, który „pożerają”. Media
społecznościowe same w sobie z pewnością
nie są złotym środkiem w zakresie czynienia
dobra, jednak bezsprzecznie zwiększają siłę
oddziaływania tych, którzy mogą dać niezbędny
impuls. O skali ich potencjalnego wpływu
niech świadczy fakt, że do 2018 roku liczba
użytkowników mediów społecznościowych ma
wzrosnąć do 2,44 miliarda z 970 tysięcy w 2010
roku (według danych World Economic Forum).
Oprócz inspirowania nowych ludzi stwarzane
przez nie możliwości komunikacyjne pozwalają
także połączyć wysiłek pojedynczych osób,
zwiększając tym samym ich siłę oddziaływania.
Historia Anny Ojer jest tego doskonałym
przykładem.
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Twarz słowa

Gdy obcujemy z literaturą, podnosimy swoje zdolności do czynienia dobra. Książki uczą nas
świata, zwiększają empatię i otwartość na tych, którzy potrzebują pomocy.

Książki i w ogóle historie są
sprzymierzeńcami dobroczynności. Biblijna
przypowieść o dobrym Samarytaninie czy też
historia Prometeusza z mitologii greckiej inspirują
ludzkość od tysięcy lat. Co ciekawe, choć wraz
z wiekiem bohaterowie literaccy zwykle
odchodzą do odległych zakamarków naszej
pamięci, to część z nich – jak na przykład Mały
Książę czy Kubuś Puchatek – pozostaje z nami
na dłużej. Potwierdza to lista książek inspirujących
do pomagania sporządzona na podstawie
odpowiedzi uczestników Miasteczka Myśli
i dostępna na stronie internetowej projektu.
Pozytywną rolę książek i opowieści
w kontekście pomagania można rozpatrywać
na kilku płaszczyznach. Ta zapewne najważniejsza
dotyczy ich oddziaływania na naszą psychikę.
Jak dowodzą badania psychologiczne, czytanie
literatury pięknej rozwija nasze zdolności
rozpoznawania i rozumienia emocji innych ludzi.

Książka
może być
wydarzeniem
sprzyjającym
czynieniu
dobra.

Co więcej, analizując zmagania bohaterów
literackich, poznajemy wielowymiarowość natury
ludzkiej, a także uczymy się spoglądać na ludzi
z wielu perspektyw. Moc literatury zawiera się
w tym, że w iście czarodziejski sposób jesteśmy
w stanie doświadczyć świata oczami innych.
Przy czym nie zawsze są to ci, którymi
chcielibyśmy być. Co ważne, dzieje się to
bez uszczerbku na naszym bezpieczeństwie.
W jaki sposób to wszystko przekłada się
na czynienie dobra? Po pierwsze, rozwija
zdolność do empatii – czyli kluczową cechę
warunkującą gotowość do pomagania
innym. Po drugie, obcowanie z opowieściami
sprawia, że łatwiej jest nam do pojęcia „my”
włączyć nie tylko najbliższą rodzinę, lecz także
szersze otoczenie – całe miasto czy nawet
wszystkie żywe istoty. Stąd tylko krok
do przekonania o konieczności niesienia
im pomocy.

Dzięki książkom mamy możliwość zaangażowania się w czyjąś historię. Możemy widzieć
świat z perspektywy danego bohatera, w tym obcego, np. uchodźcy, i razem z nim
przeżywać różne nieszczęścia. To, że literatura potrafi rozszerzyć naszą zdolność
odczuwania, jest jej właściwością magiczną.
dr hab. Jacek Wasilewski, językoznawca, medioznawca, specjalista od storytellingu i retoryki

Marek Seretny

Jacek Wasilewski

Anna Dziewit-Meller

Promocję książki „Niewidzialni” zorganizowaliśmy przy minusowej temperaturze. Czytający
jej fragmenty Radosław Pazura – fundator Fundacji Kapucyńskiej, który na co dzień
ją wspiera i jest blisko bezdomnych – stwierdził, że tak naprawdę dopiero teraz można
zrozumieć, co przeżywają nasi podopieczni. Marek Seretny, prezes Fundacji Kapucyńskiej
Kolejnym pozytywnym aspektem literatury
z perspektywy pomagania jest to, że przybliża
nam rzeczywistość osób potrzebujących różnego
rodzaju pomocy. Wspomnieć tutaj można
chociażby rolę reporterów, którzy zanurzają się
w często mało znany i mało przyjazny świat,
by „wrócić” i opowiedzieć nam o swoich
doświadczeniach. Przykładem może być
Jacek Hugo-Bader, który na potrzeby głośnego
reportażu „Charlie w Warszawie” przebrał się
za bezdomnego i z tej perspektywy opisywał
warszawską rzeczywistość. Z kolei lepsze poznanie
świata ludzi potrzebujących niesie za sobą szersze
otwarcie się na nich. Dodatkowo, pozwala nam
również poczuć w sobie pewien dług wobec
świata, który zazwyczaj jest dobrym
i długotrwałym motorem działań dobroczynnych.
I wreszcie, książka może być wydarzeniem
sprzyjającym czynieniu dobra.

Tak jak niezwykła pozycja „Niewidzialni” wydana
przez Fundację Kapucyńską. Jej twórcy wyszli
od obserwacji, że dla wielu z nas ludzie bezdomni
są de facto niewidzialni. Nie chcemy ich widzieć ze
względu na nasze obawy i lęki. Obcowanie z ludźmi
bezdomnymi może także uzmysławiać fakt,
że granica między „normalnym” życiem
a bezdomnością jest często cieńsza, niż nam się
wydaje. Dlatego książka „Niewidzialni”, oprócz tego,
że ma mało atrakcyjną, szarą okładkę z kartonu,
została zadrukowana specjalnym tuszem, który staje
się widoczny wyłącznie w ujemnej temperaturze.
By ją przeczytać, trzeba więc znaleźć się na mrozie,
zbliżyć do warunków, w jakich zimą funkcjonują
ludzie bezdomni, a przez to z nimi współodczuwać.
Kiedy mimo tych niesprzyjających warunków
zajrzymy do środka, przekonamy się, że wnętrze
kryje poruszającą treść – historie, wiersze oraz sztukę
teatralną, których autorami są osoby bezdomne.

Wolontariat i pomoc charytatywna
Aktywność społeczna w Polsce w 2014 r.
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organizacjami

2

3,5tys.

tylu pracowników Orange Polska
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Zaangażowanie w pomoc charytatywną 2010–2015
liczba form pomocy
charytatywnej
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nim dobry Samarytanin.
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tylu bezdomnych żyło w 2014 r.
w Unii Europejskiej.
W tym samym czasie
domów stało pustych.

11mln
Źródło: „The Guardian”

Książki, które inspirują
Nigdy nie jest za późno, by zacząć
pomagać innym. Czasami otwarcie się na to
wspaniałe doświadczenie następuje jeszcze
w dzieciństwie. Czasami zaś ten moment
przychodzi później, często pod wpływem
silnego impulsu. Może nim być poruszająca
lub dająca do myślenia lektura.
Uczestnicy spotkania „Wszystkie twarze dobra”
podzielili się z nami swoim doświadczeniem.
Wśród wymienianych książek znalazły się
klasyki literatury dziecięcej, teksty religijne,

biografie wielkich ludzi, opisy innowacji
społecznych czy też poruszające historie
„zwyczajnych bohaterów”.
Z ponad 150 odpowiedzi na pytanie
o książkę, która inspiruje do pomagania
innym ludziom, wybraliśmy kilka tytułów
– te wskazywane najczęściej oraz te,
które uznaliśmy za najbardziej intrygujące.
Pełną listę znajdziecie na stronie
Miasteczka Myśli

Najpopularniejsze

1
2
3

Biblia
Szczęście do wzięcia
| Jason F. Wright
Mały Książę

| Antoine de Saint-Exupéry
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Żydowska mądrość w biznesie

| Levi Brackman, Sam Jaffe

Przedsiębiorstwo społeczne:
kapitalizm dla ludzi | Muhammad Yunus
Leczenie ran wojennych
w Powstaniu Warszawskim

| Anna Marek

Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń

| Nick Vujicic

Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań
prawdy | Mahatma Gandhi
Od zwierząt do bogów

| Yuval Noah Harari

Czy dobro
może mieć
Twoją twarz?

„Twarz dobra”, rys. Agnieszka Kwiatkowska

Czy dobro
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