Białystok, 24.04.2013

Fundacja SocLab realizuje projekt „Jak to pięknie się różnić”
„W momentach spojrzenia na życie z lotu ptaka, kiedy wspominamy bliskie
osoby, które odeszły albo staramy się uchwycić istotę naszego podniebnego
bytowania, przywołujemy najczęściej nie to, co ktoś kiedyś umieścił w książce,
na obrazie czy w spektaklu, ale to, co ktoś powiedział w rozmowie z drugim
człowiekiem, w obecności innego” Krzysztof Czyżewski
Nasza Fundacja w swoją misję ma wpisany dialog. Rozumiemy to pojęcie jako
rozmowę równorzędnych partnerów, którzy z empatią i dobrą wolą słuchają siebie
nawzajem. Taki dialog może być widoczny np. w konsultacjach społecznych, w
procesie współdecydowania co do kształtu przestrzeni miejskiej.
Dialog jest również dla nas ważny w kontekście zróżnicowania kulturowego w
naszym kraju, a zwłaszcza w naszym regionie. Tutaj właśnie tkwią źródła projektu
„Jak to pięknie się różnić”.
W jakim celu?
Poznanie tradycji religii monoteistycznych obecnych od wieków na Podlasiu.
Pogłębienie wiedzy na temat dialogu międzyreligijnego.
Gdzie?
Pracownia Filmu, Dźwięku i Fotografii w Michałowie - Michałowo, ul. Fabryczna 33
Kiedy?
7 czerwca, g. 17.00: spotkanie z przedstawicielami islamu, prawosławia oraz
protestantyzmu.
23 czerwca, g. 16.00: spotkanie z przedstawicielami judaizmu i katolicyzmu.
Kto?
W spotkaniach potwierdzili udział: Imam Jarosław Banasiuk, Bella SzwarcmanCzarnota, O. Michał Krajewski, dr Andrzej Kluczyński, Bogdan Białek, ks. Tomasz
Wigłasz.
Jak?
Każde spotkanie będzie składało się z dwóch podstawowych części:
 Prezentacji multimedialnej prezentującej poszczególne religie w kontekście
lokalnej historii. Prezentacje przygotowuje Pracownia Filmu, Dźwięku i
Fotografii w Michałowie (Kierownik dr Tomasz Wiśniewski) .
 Moderowanej dyskusji prowadzonej przez Katarzynę Sztop-Rutkowską i
Andrzeja Kluczyńskiego.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tą tematyką na nasze spotkania!
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