19 V 2021 — 16.30
W WIELOKULTUROWEJ
WARSZAWIE
Warszawa — stolica pojednania,
czyli odkrywanie tajemnic
miasta różnorodności
Konferencja, na którą serdecznie Państwa zapraszamy, ma na
celu
przedstawienie
różnorodnych
sposobów
ochrony
wielokulturowego dziedzictwa oraz identyfikacji i zrozumienia
kluczowych źródeł konfliktów i sposobów ich przezwyciężania
w praktyce w celu kształtowania postaw otwartości, szacunku,
dialogu, akceptacji różnorodności i odmienności. Dziedzictwo
Europy — w pełnej jej różnorodności — czynimy przestrzenią
naszych zainteresowań, definiując je jako miejsce wymiany treści
kulturowych i jako warunek zrównoważonego rozwoju poprzez
wzajemne edukowanie się, inspirowanie oraz nieustanne uczenie się
tolerancji, poszanowania dla wszelkich przejawów kultur lokalnych
i regionalnych, etnicznych i narodowych, środowiskowych
i wyznaniowych. W trakcie spotkania chcemy wskazać perspektywy,
których celem jest zapewnienie innego spojrzenia na szerszy zakres
wielokulturowego, ponadwyznaniowego współistnienia, mającego
miejsce we współczesnej, zintegrowanej Europie.
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Daty i godziny

Spotkanie odbędzie się w ramach realizacji projektu Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych (Biuro Edukacji
m.st. Warszawy) „Warszawa — stolica pojednania, czyli odkrywanie tajemnic miasta różnorodności”na
platformie Google Meet za pomocą wygenerowanego linka, który zostanie dostarczony uczestnikom przed
spotkaniem.

Program spotkania
1. Uroczyste rozpoczęcie — 19 V 2021 (Dzień dobrych uczynków).
2. Przedstawienie celu badań varsavianistycznych Warszawa stolicą pojednania, czyli
odkrywanie tajemnic miasta różnorodności — CEVA ZSG.
3. Konfederacja warszawska — między tolerancją a akceptacją — dr Alicja Bielak
(Uniwersytet Warszawski). Wykład w ramach działań przygotowujących do realizacji zadań
projektowych RETOPEA.
4. Warszawa w kronikach wielokulturowej historii. Tajemnice Leśnej Polanki — Krzysztof
Gutowski (Towarzystwo Przyjaciół Warszawy).
5. Wielokulturowe pojednanie sztuk w Warszawie — występ uczniów ZSG.
6. Po warszawsku, czyli kuchnia świata — prezentacja ZSG i RO ERAZMA.
7. Prezentacja zasobów kulturowo-edukacyjnych Muzeum Niepodległości w Warszawie —
dr Beata Michalec (Zastępca Dyrektora Muzeum Niepodległości ds. Programowych).
8. Kochamy naszą Warszawę — gawęda społecznościowa.
9. Zakończenie konferencji.

