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ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SPOTKANIACH I WARSZTATACH  

FUNDACJI PRZESTRZEŃ KOBIET  

realizowanych w ramach projektu „O wsi bez uprzedzeń” 

 

Fundacja Przestrzeń Kobiet zaprasza edukatorki i edukatorów antydyskryminacyjnych  

i inne osoby praktycznie zajmujące się edukacją antydyskryminacyjną do udziału  

w spotkaniach edukacyjnych oraz warsztatach odbywających się w ramach projektu  

„O wsi bez uprzedzeń”. 

Prowadzisz działania antydyskryminacyjne? Zajmujesz się edukacją antydyskryminacyjną? Chcesz 

uwzględniać kontekst wsi w swoich działaniach? Chcesz uzupełnić swoją wiedzę, poddać refleksji 

własne przekonania, włączyć – obok koloru skóry, płci, orientacji seksualnej, poziomu sprawności, 

zdrowia, pochodzenia etnicznego itd. – także przesłankę pochodzenia ze wsi do swojej pracy 

edukacyjnej na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji? Zapraszamy do zgłaszania się do udziału  

w warsztatach i spotkaniach edukacyjnych, które będą odbywać się jesienią 2015 w Krakowie.  

 

SPOTKANIA EDUKACYJNE 

Spotkanie edukacyjne / seminaryjne nr 1 

7 października 2015: Wieś, która powinna zniknąć. O uprzedzeniach antychłopskich,  

ich źródłach i konsekwencjach, prowadzenie: Aleksandra Bilewicz. 

Spotkanie trwa 3 godziny, w godz. 11.00-14.00  

Aleksandra Bilewicz – Jestem socjolożką i publicystką, od niedawna pracuję w Instytucie Studiów 

Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowo zajmuję się obecnie badaniem ruchu 

spółdzielczego oraz alternatywnych sieci żywnościowych, m.in. z perspektywy antropologii 

ekonomicznej. Tematyka moich badań związana jest z relacjami miasta i wsi. Interesuję się także 

dominującym w Polsce wizerunkiem wsi i jej mieszkańców i staram się go zrozumieć, patrząc na niego 

przez pryzmat relacji centro-peryferyjnych oraz klasowych. 

 

Spotkanie edukacyjne / seminaryjne nr 2 

7 października 2015: Klasa, płeć i wieś. Obrazy ‘polskiej wsi’ w perspektywie 

intersekcjonalnej, prowadzenie: Monika Borys 

Spotkanie trwa 3 godziny, w godz. 15.00-18.00 

Monika Borys – kulturoznawczyni, doktorantka w Instytucie Kultury Polskiej UW. Jej zainteresowania 

gromadzą się wokół filozofii feministycznej i queer, studiów postkolonialnych i badań nad kulturą 

wizualną. W swojej pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami związanymi z wsią, obrazem "polskiej 
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wsi" i pochodzeniem wiejskim, patrząc na nie z perspektywy uwzględniającej kwestie klasy społecznej 

i płci. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą (nie)widzialności polskiej wsi w przestrzeni 

publicznej po 1989 roku. Publikowała m. in. w "Praktyce Teoretycznej" i "Ha!art".  

 

Spotkanie edukacyjne / seminaryjne nr 3 

3 listopada: prowadzenie dr Tomasz Rakowski (3 godziny)  [tytuł spotkania i godziny zostaną 

podane w późniejszym terminie] – osobna rekrutacja będzie prowadzona w październiku 

dr Tomasz Rakowski – etnolog, antropolog kultury, lekarz, adiunkt w Instytucie Etnologii 

i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Stały współpracownik Instytutu Kultury 

Polskiej UW i Zakładu Humanistycznych Podstaw Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Lekarz oddziału ratunkowego jednego z warszawskich szpitali. Jego obszary zainteresowań to m. in. 

antropologia społeczności zubożałych i zdegradowanych, metodologia badań terenowych, 

rzeczy/materialność w badaniach antropologicznych oraz antropologia medyczna. Autor książki 

„Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia człowieka zdegradowanego (wyd. słowo/obraz 

terytoria 2009), redaktor książki „Etnografia/Animacja/Sztuka. Nierozpoznane wymiary rozwoju 

kulturalnego” (Narodowe Centrum Kultury 2013).  

 

WARSZTATY 

17-18 października: Warsztaty „O wsi bez uprzedzeń” 

Prowadzenie: Ewa Furgał, Natalia Sarata, Sabina Drąg, Justyna Struzik (2 dni warsztatowe, łącznie 16 

godzin)  

Warsztat koncentrować się będzie wokół normy miejskocentryczności, a także uprzedzeń związanych z 

pochodzeniem ze wsi, mieszkaniem na wsi, wsią i wiejskością. Chcemy przyjrzeć się wspólnie 

specyfice dyskryminacji doświadczanej ze względu na zamieszkanie na wsi lub w małej miejscowości, 

poddać refleksji własne przekonania i obrazy wsi oraz jej mieszkanek i mieszkańców, zastanowić się 

nad wpływem własnego doświadczenia i tożsamości (wiejskiej / miejskiej / inaczej definiowanej) na 

działalność edukacyjną w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji.  

Podzielimy się doświadczeniami zespołu Fundacji Przestrzeń Kobiet z realizacji projektów „Niewidoczne 

(dla) społeczności” oraz „Spoza centrum widać więcej”, które mogą być wspierające  

w organizowaniu działań wychodzących poza normę miejskocentryczności. Ważnym elementem 

warsztatu będzie pierwsza prezentacja wstępnych wyników badań prowadzonych przez badaczki 

Fundacji Przestrzeń Kobiet dot. języka wrogości i mowy nienawiści wobec osób pochodzących ze wsi 

oraz analizy przekazów na temat wsi w debacie publicznej w Polsce. W trakcie warsztatu obejrzymy 

film „Niepamięć”, udostępniony nam przez Stowarzyszenie Folkowisko.  
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DLACZEGO TEN TEMAT?  

Od 2011 roku w Fundacji Przestrzeń Kobiet prowadzimy działania badawcze i edukacyjne związane  

z przeciwdziałaniem dyskryminacji wielokrotnej, jednocześnie ze względu na miejsce 

zamieszkania/pochodzenia (wieś, małe miasta), orientację seksualną (nieheteroseksualność) i płeć 

(kobiety), a także inne czynniki.  

Zapisem doświadczeń płynących z tych działań, w tym spotkań, rozmów, wspólnej pracy z osobami 

pochodzącymi i mieszkającymi na wsi i w małych miejscowościach są m.in. dwie książki – raporty  

z badań „Niewidoczne (dla) społeczności” (2012) oraz „Spoza centrum widać więcej” (2015). Staramy 

się angażować organizacje, grupy aktywistyczne i poszczególne działaczki/czy z metropolii na rzecz 

przeciwdziałania dyskryminacji wielokrotnej. 

Im dłużej zajmujemy się intersekcjonalną analizą dyskryminacji wielokrotnej z uwzględnieniem 

pochodzenia ze wsi i mieszkania na wsi lub w małym mieście, tym bardziej jesteśmy przekonane, że 

kategoria ta w rozmowach o uprzedzeniach i w działaniach antydyskryminacyjnych prowadzonych  

w Polsce jest niewystarczająco rozpoznana. W edukacji antydyskryminacyjnej refleksja na temat wsi 

jest wciąż zbyt mało obecna. Sformułowania „wieśniak”, „wieśniackie” czy „wiocha” są nadal 

rozpowszechnione i często bezrefleksyjnie używane, także przez osoby zajmujące się edukacją 

antydyskryminacyjną. Społecznie funkcjonuje cały kompleks uprzedzeń i stereotypów związanych  

z wiejskością i wsią, kolejnym rodzajem „inności” w społeczeństwie, w którym głównym punktem 

odniesienia staje się to, co „miejskie”.  

Aby wspólnie podnieść poziom wiedzy i wrażliwości dot. wykluczeń związanych z wiejskością, 

zapraszamy edukatorki i edukatorów antydyskryminacyjnych do udziału w spotkaniach  

i warsztatach.  

 

KWESTIE TECHNICZNE: Spotkania i warsztaty odbywają się w Krakowie. Wiemy, że dojazd  

z innych miast/miejscowości może być dla Was utrudnieniem, podobnie jak na co dzień dojazd ze wsi 

do miast może być uciążliwy dla osób z małych miejscowości, które chcą mieć możliwość udziału  

w ofercie organizacji, grup, instytucji mieszczących się w metropoliach lub korzystać z ich wsparcia. 

Tym bardziej zachęcamy do podjęcia tego wysiłku. Osobom spoza Krakowa oferujemy zwrot kosztów 

podróży (do umówionej wcześniej kwoty), a w razie potrzeby także nocleg w Krakowie. 

Udział w działaniach jest nieodpłatny, nie wiąże się z żadnymi kosztami ponoszonymi przez osoby 

uczestniczące.  

 

UWAGA: Spotkania i warsztaty przeznaczone są w pierwszej kolejności osób prowadzących edukację 

antydyskryminacyjną (EA), praktyków i praktyczek EA, chcących podnieść swój poziom wiedzy  

i świadomości dot. uprzedzeń wobec wsi i wiejskości, w intersekcjonalnym kontekście. Jeśli 

przeciwdziałanie dyskryminacji i zagadnienie uprzedzeń związanych z miejscem 
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pochodzenia/zamieszkania i innymi czynnikami są dla Ciebie ważne, ale nie zajmujesz się tym  

w praktyce, napisz nam o tym w formularzu zgłoszeniowym – w miarę możliwości postaramy się 

zaprosić Cię do udziału w wybranym przez Ciebie wydarzeniu.  

 

ZAPISY I TERMINY 

Liczba osób, które mogą wziąć udział w spotkaniach i warsztatach jest ograniczona. Jeśli interesuje 

Cię udział w warsztacie lub/i spotkaniach (albo jednym spotkaniu), prześlij formularz zgłoszeniowy na 

warsztaty lub/i spotkania edukacyjne w następujących terminach: 

Spotkanie 1 i 2: do dnia 4 października do godz. 12.00 

Warsztat 17-18 października: do dnia 10 października do godz. 12.00 

Informację o wynikach rekrutacji prześlemy 5 października (w przypadku spotkania 1 i 2) oraz 11 

października (warsztat).  

Spotkanie 3: rekrutacja będzie prowadzona osobno w późniejszym terminie 

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod mailem fundacja@przestrzenkobiet.pl, a także na stronie 

www.przestrzenkobiet.pl 

Informacje szczegółowe, pytania, wątpliwości: Natalia Sarata, natalia.sarata@przestrzenkobiet.pl 

 

Za nieodpłatne udostępnienie filmu „Niepamięć” do projekcji podczas warsztatów dziękujemy 

Stowarzyszeniu Folkowisko.  

 

Fundacja Przestrzeń Kobiet 

ul. Słowiańska 3, III p. 

31-141 Kraków 

www.przestrzenkobiet.pl 
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