BIULETYN 1/2010 (4 stycznia 2010)

POLSKA SIEĆ
EUROŚRÓDZIEMNOMORSKIEJ FUNDACJI DIALOGU KULTUR IM. ANNY LINDH

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w drugim etapie wspólnego projektu polskiej sieci „W
poszukiwaniu utraconej Rzeczpospolitej. Jedno- czy wielokulturowa Polska?”
Termin realizacji:

wrzesień 2009 – marzec 2010

Partnerzy:

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Ośrodek “Pogranicze – sztuk,
kultur, narodów” w Sejnach, Fundacja “KrzyŜowa” dla Porozumienia
Europejskiego, SIETAR Polska

Projekt ma na celu integrację polskiej sieci Fundacji poprzez prezentację najlepszych praktyk w
dziedzinie dialogu międzykulturowego w Polsce, realizowanych przez jej członków. Ma to być rodzaj
wzajemnej edukacji poszczególnych organizacji członkowskich. Składa się z trzech części – dwie z
nich to działania lokalne w Sejnach oraz KrzyŜowej; trzecią część projektu stanowi ksiąŜka polskoangielska In Search of the Lost Commonwealth. Uni- or Multi-cultural Poland? Projekt jest
przygotowaniem do Zgromadzenia Generalnego członków Fundacji w marcu 2010 w Barcelonie.
Spotkania: Sejny - KrzyŜowa
Na miejsce spotkań wybraliśmy dwa miejsce znajdujące się na przeciwległych krańcach Polski –
Sejny i KrzyŜową. Nie przypadkowo. Miejsca wybrano ze względu na siedzibę organizacji aktywnie
działających w sferze wielokulturowości, jak równieŜ geograficzne połoŜenie w miejscach znanych z
tradycji wieloetnicznej i wieloreligijnej. Tak więc projekt ten to swoista „wizja lokalna” – dotarcie do
miejsc w których dialog międzykulturowy nie jest zagadnieniem teoretycznym lecz stanowi wyzwanie
codzienności. Celem działania jest pokazanie uczestnikom pracy i wyzwań, które stawia
wielokulturowe środowisko, takŜe wyposaŜenie ich w narzędzia do podobnej pracy we właściwych im
warunkach. Projekt to nie tylko prezentacje i seminaria, ale takŜe warsztaty praktyczne oraz
uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych. Spotkania stanowią takŜe okazję do prezentacji
działalności innych członków sieci, a specjalne warsztaty mają wyposaŜyć uczestników w instrumenty
do pracy w wielokulturowym zespole – tak, by członkowie polskiej sieci łatwiej mogli realizować
projekty z partnerami z basenu Morza Śródziemnego.
KsiąŜka
W swym zarysie ksiąŜka składać ma się zarówno z analizy miejsca dialogu międzykulturowego we
współczesnej Polsce, jak równieŜ stanowić swoisty przegląd najlepszych praktyk podejmowanych w
kierunku promocji tolerancji i wzajemnego szacunku. Punkt wyjścia stanowić będą zakresy
tematyczne realizowane przez Fundację im. Anny Lidh w ramach trzyletniego programu 2009 – 2011,
a jej zawartość będzie m.in. pochodna działań podejmowanych przez polską sieć w ramach
Wspólnego Projektu Sieci (Sejny, KrzyŜowa). Publikacja stanowić będzie polski wkład do badań nad
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zjawiskiem wielokulturowości w obszarze EuroMedu i prezentować wybrane zagadnienia tematyczne
z ukierunkowaniem na odbiorcę zagranicznego. Eseje ekspertów będą uzupełniane raportami
praktyków w obszarze dialogu międzykulturowego. Premiera ksiąŜki przewidziana jest na wiosnę 2010
– jej prezentacja zostanie dokonana w Barcelonie podczas Walnego Zgromadzenia Fundacji im. Anny
Lindh. Będzie ona stanowić polski wkład do dyskusji nad kondycją dialogu w regionie.

SPOTKANIE W KRZYśOWEJ
1-3 LUTEGO 2009
Pobyt w Domu Spotkań i Miejscu Pamięci Fundacji „KrzyŜowa” to kontynuacja działań rozpoczętych w
Sejnach w październiku 2009 roku. Wyprawa na Dolny Śląsk będzie okazją, by zapoznać się z
wielokulturową tradycją regionu ale takŜe współczesnymi inicjatywami z obszaru dialogu
międzykulturowego. Ta część projektu to takŜe spojrzenie na południe, w stronę Morza Śródziemnego
– stąd część spotkania stanowić będą warsztaty na temat komunikacji międzykulturowej, prezentacja
działań członków Fundacji w regionie EuroMedu oraz spotkanie z izraelską Koordynatorką Fundacji
im. Anny Lindh.
Dom Spotkań Fundacji „KrzyŜowa” połoŜony jest w majątku rodziny von Moltke, ok. 65 kilometrów od
Wrocławia. W czasie II wojny światowej pałac był miejscem tajnych spotkań niemieckiej
antynazistowskiej grupy „Kręgu z KrzyŜowej”. 12 listopada 1989 w KrzyŜowej spotkali się premier
Polski Tadeusz Mazowiecki oraz kanclerz Niemiec Helmut Kohl.
Termin: 1 – 3 lutego 2009
Dzień 1
13.00 wyjazd z Wrocławia
14.00 Świdnica: zwiedzanie Kościoła Pokoju i prezentacja
działalności ekumenicznej i kulturalnej Parafii EwangelickoAugsburskiej
16.00 Ośrodek Fundacji „KrzyŜowa”, oprowadzanie po
Międzynarodowym Domu Spotkań i Miejscu Pamięci Fundacji
„KrzyŜowa”
18.00 obiadokolacja
19.00 projekcja filmu From Kristallnacht to Crystal Day: A
Synagogue in Wroclaw Glows Again
Dzień 2

9.00
śniadanie
10.00 – 12.00 prezentacja międzykulturowej działalności Fundacji „KrzyŜowa” oraz projektów eurośródziemnomorskich realizowanych przez członków Fundacji im. Anny Lindh
(Akademia Muzyczna w Krakowie, Fundacja dla Wolności, Together Polska)
12.00 – 19.00 warsztaty nt. komunikacji międzykulturowej przygotowane przez specjalistów
Stowarzyszenia SIETAR Polska
13.30
obiad
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19.00
20.00

kolacja
spotkanie z Harriet Gimpel (Van Leer Institute w Jerozolimie, izraelski koordynator
Fundacji im. Anny Lindh) – rozmowa w języku angielskim

Dzień 3
9.00
śniadanie, wyjazd do Wrocławia
10.00 wizyta w Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań
we Wrocławiu
12.00 wizyta w Muzułmańskim Centrum Kulturalno-Oświatowym we
Wrocławiu
14.00 obiad, poŜegnanie uczestników

Kwestie logistyczne
Koordynator polskiej sieci Fundacji im. A. Lindh pokrywa koszty transportu z Wrocławia do KrzyŜowej i
z powrotem oraz koszty noclegu i wyŜywienia dla 30 uczestników spotkania. Ze względu na
ograniczoną liczbę miejsc organizator zastrzega sobie moŜliwość doboru uczestników spotkania.
Ostateczna lista uczestników będzie znana 27 stycznia br.
Nabór uczestników na spotkania w Sejnach i KrzyŜowej jest prowadzony oddzielnym trybem. Uczestnictwo w pierwszym
spotkaniu nie warunkuje ani nie wyklucza uczestnictwa w kolejnym.

Transport:

uczestnicy spotkania dojeŜdŜają na własny koszt do Wrocławia, skąd autokar
zabiera ich do KrzyŜowej

Nocleg:

Dom Spotkań Fundacji KrzyŜowa

WyŜywienie:

Dom Spotkań Fundacji KrzyŜowa

Miejsce warsztatów:

Dom Spotkań Fundacji KrzyŜowa
Zgłoszenia:

Prosimy o przesyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych do 26 stycznia drogą
elektroniczną na 2 adresy: sanetra@mck.krakow.pl i kusek@mck.krakow.pl.

Serdecznie pozdrawiamy,
Joanna Sanetra-Szeliga
Robert Kusek
Koordynatorzy polskiej sieci Fundacji im. A. Lindh
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