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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 udziału w nieodpłatnych spotkaniach edukacyjnych.  

Po październikowych spotkaniach z Aleksandrą Bilewicz pt. „Wieś, która powinna zniknąć.  

O uprzedzeniach antychłopskich, ich źródłach i konsekwencjach” i z Moniką Borys  pt. „Klasa, płeć  

i wieś. Obrazy „polskiej wsi” w perspektywie intersekcjonalnej”, zapraszamy na spotkanie:  

 

Etnograficzne badania w działaniu.  

Spotkania, współpraca, praktyki dekolonizujące. 

Prowadzenie: dr Tomasz Rakowski 

 

Termin: 19 listopada, w godz. 17.00-20.00 

Miejsce: Kraków 

O szczegółach miejsca spotkania poinformujemy osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu, które 

zgłoszą się przesyłając formularz zgłoszeniowy.  

 

Celem warsztatu jest uchwycenie samorzutnego, spontanicznego i oddolnego charakteru 

powstawania treści kultury w wiejskich społecznościach lokalnych. Przedstawione zostaną badania 

prowadzone w środowiskach wiejskich, uznawanych w dyskursach publicznych i często przez samych 

lokalnych aktorów za peryferyjne, należące do obszarów marginalizowanych i pozbawionych 

dostępu do kultury. Język warsztatu będzie miał więc potencjał krytyczny wobec dominujących 

politycznie i kulturalnie ośrodków/dyskursów, narzucających swoje normy i wizje kreatywności 

kulturowej, przesłaniających często w ten sposób oddolne mechanizmy twórczego działania aktorów 

ze społeczności lokalnych czy peryferyjnych.   

Warsztat będzie zatem polegał na rozpoznawaniu istotnych sfer aktywności społecznej i kulturalnej, 

a następnie - na skonstruowaniu i zaproponowaniu takich działań animacyjnych i artystycznych 

które mogą potencjał dekolonizujący (i antydyskryminacyjny). 
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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).  

 

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: Spotkanie odbywa 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 
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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 w ramach projektu „O wsi bez uprzedzeń” skierowane 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. Jednak jeśli przeciwdziałanie dyskryminacji i zagadnienie uprzedzeń związanych z miejscem 

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 spotkaniu jest ograniczona. Jeśli interesuje Cię udział  

w spotkaniu, prześlij formularz zgłoszeniowy do dnia 14 listopada do godz. 12.00. 

Informację o wynikach rekrutacji prześlemy do 15 listopada.  

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 

Projekt "O wsi bez uprzedzeń" jest realizowany przez Fundację Przestrzeń Kobiet w ramach programu 

Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. 
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