Widzę przeszłość, widzę przyszłość–

Piątek, 16 listopada 2018 r

stulecie praw wyborczych
kobiet w Polsce i Niemczech

18.00

18:30
19:00
19:30
20:30

w dniach 16 i 17 listopada w dworku Ramin

Wykład. Inga Iwasiów “Prawo i praktyka: o
kulturalnych warunkach nierówności”
Wykład. Bogna Czałczyńska “Ulice są gorące!”
Film o “Czarnym Proteście”
Wspólna dyskusja wszystkich uczestników
Wspólne rozmowy przy świecach

Sobota, 17 listopada 2018 r
10:00
11:00
12:30

Wspólna wymiana w tandemach niemieckopolskich kobiet - “Dwie perspektywy czy
więcej?”
Nasza światowa kawiarnia na temat kobiet
runda finałowa

Wydarzeniu towarzyszy wystawa ‘Byłam na Czarnym
Proteście’, na której zobaczyć można zdjęcia znanej
polskiej artystki Marty Frej oraz zdjęcia różnych
polskich fotografów pod tytułem ‘Czarny protest:
Szczecin 3.10.2016’.
Wystawa prezentowana będzie od 16 listopada do 10
grudnia.

© Marta Frej

Widzę przeszłość, widzę przyszłość–

stulecie praw wyborczych
kobiet w Polsce i Niemczech
Od wielu lat Polska znana była ze swojej
progresywności w sprawach politycznych kobiet. W
ostatnich latach zmiany polityczne doprowadziły do
masowych protestów. W jakiej sytuacji osobistej i
politycznej były i są kobiety w Polsce i w Niemczech?
Co to oznacza dla wspólnego życia w regionie
przygranicznym? W ramach naszego spotkania
chcielibyśmy dyskutować, by znaleźć rozwiązania dla
wyzwań, które stawia przyszłość.
Podczas wieczornego spotkania omówimy i
porównamy sytuację historyczną i obecną. Inga
Iwasiów, pisarka i profesor(ka) Uniwersytetu
Szczecińskiego, przedstawi prezentację na temat
historyczny, a Bogna Czałczyńska, aktywistka ze
Szczecina, opowie o aktualnych wydarzeń.
Drugiego dnia stworzymy forum dla kobiet w każdym
wieku z regionu, aby umożliwić podzielenie się
swoimi biografiami i odkryć wspólne perspektywy.
W oba dni towarzyszyć nam będzie “Wehikuł Czasu”,
w którym uczestnicy będą mogli nagrywać swoje
osobiste wiadomości o przeszłości i przyszłości.
Nagrania zostaną przedstawione na końcu spotkania!
Moderacja: Magdalena i Falko Reichardt

Wydarzenie zorganizowane przez DemokratieLaden Anklam we współpracy
z Deutsch-Polnischer Verein für Kultur und Integration e. V. i Fundacji Czas
Dialogu.

Zdjęcia: Tomasz Pasuła

Spotkanie odbędzie się w dwóch językach. Na miejscu będą również mediatorzy językowi dla potrzeb
indywidualnych.

