
KALENDARZ WYDARZEO OKOŁOMANIFOWYCH 
 TOWARZYSZĄCYCH OBCHODOM DNIA KOBIET w KRAKOWIE w 2011 r.  

 

Data Wydarzenie Szczegóły wydarzenia Godzina, miejsce Organizuje / kontakt/szczegóły 

 
22.02 

 
WARSZTAT 
 

Kalendarium 
Praw 
Człowieka - 
edukacja i 
działanie, czyli 
jak młodzi 
ludzie mogą 
się 
zaangażowad 
w działania na 
rzecz praw 
człowieka? 

 
Z okazji 100. rocznicy pierwszych obchodów Dnia Praw Kobiet w Krakowie, 
Fundacja Autonomia zaprasza wszystkie osoby zainteresowane edukacją na 
rzecz praw człowieka na spotkanie, które poświęcone będzie temu, w jaki 
sposób możemy współ/pracowad z młodzieżą i uczyd angażując i inspirując 
do działao wspierających idee równości, wolności i poszanowania praw 
człowieka.  
 
Zapraszamy szczególnie osoby pracujące z młodzieżą w szkołach (na 
poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym), organizacjach 
pozarządowych, świetlicach, klubach i innych instytucjach.  
Na 3 godzinnym spotkaniu przedstawimy naszą najnowszą publikację 
„Kalendarium Praw Człowieka - edukacja i działanie" i zaprezentujemy kilka 
sposobów pracy z tym podręcznikiem. Chcemy, by spotkanie dało także 
możliwośd wymiany doświadczeo i wspólnej refleksji nad tym, w jaki sposób 
możemy razem z młodymi ludźmi zorganizowad obchody święta Praw Kobiet 
i innych dni związanych z prawami człowieka. 
Spotkanie i warsztat poprowadzą Agata Teutsch i Ewa Stoecker.  
Udział w warsztacie jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona!  
Więcej informacji o naszych dotychczasowych działaniach a także o 
"Kalendarium" można znaleźd tu: www.autonomia.org.pl 

 
Miejsce:  
Sala zajęciowa Fundacji 
Autonomia,  ul. Krakowska 
19 (na domofonie "TIK").  
 
Godziny: do ustalenia, 
podane przed warsztatami 

 
Fundacja Autonomia  
 
Należy potwierdzid swój udział 
wysyłając maila zgłoszeniowego 
na adres: 
e.stoecker@autonomia.org.pl  
W mailu proszę podad imię i 
nazwisko, informację na temat 
tego, z jaką grupą młodzieży 
najczęściej Pan/Pani pracuje 
oraz w jakich godzinach 
powinien odbyd się warsztat, 
żeby było to najdogodniejsze. 
Proponujemy albo termin 
poranny - w godz. 9-12 albo 
popołudniowy - w godz. 16-19. 
O tym, czy spotkanie odbędzie 
się rano czy po południu 
zdecyduje liczba chętnych osób, 
o wyborze terminu 
poinformujemy mailowo. 

 
24.02. 

 
IMPREZA 
 

Benefit na 
Manifę, czyli 

impreza taneczna, 
loteria, pokaz taoca  

 
Baw się i taocz przy świetnej muzyce, wspomagając przy tym organizację 
tegorocznej manify!  Zapraszamy na Benefit przed krakowską Manifą 2011! 
W programie sety muzyczne, loteria, pokaz taneczny, domowe wypieki.  
Specjalnie dla nas zagrają DJane:  Dj Layla (roots, dub, dancehall, dubstep) 
oraz  Dj Bajka//nukru (dancehall, roots).  Wystąpi również zaspół taneczny 
Callicore - Tribal Belly Dance. Do wygrania koszulki, kolczyki, książki, słodycze 
i wiele innych. 
 

 
godz. 20.00 
Miejsce: dawny LaF,  
Plac Wolnica 7 
Wstęp: 7 zł  
UWAGA: bilet na imprezę 
jest jednocześnie losem w 
loterii fantowej. 

 
Komitet Manifowy 

http://www.autonomia.org.pl/
mailto:e.stoecker@autonomia.org.pl
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6.03  

 

MANIFA 
 
19 marca 1911 r. odbyły się pierwsze krakowskie obchody 
Międzynarodowego Dnia Kobiet. Rozpoczął je wiec w budynku dawnej 
Ujeżdżalni. Następnie kilka tysięcy kobiet wyruszyło pod pomnik 
Mickiewicza, a później do magistratu przy Placu Wszystkich Świętych, gdzie 
na ręce prezydenta Leo złożone zostały postulaty politycznego 
równouprawnienia kobiet oraz  żądania ochrony zdrowia, życia i godnej 
płacy dla kobiet pracujących.  
I my, spadkobierczynie krakowskich emancypantek, podążymy niemal 100 
lat później wyznaczoną przez nie trasą. 6 marca 2011 roku, upamiętniając 
100. rocznicę pierwszych obchodów Dnia Kobiet w Krakowie, rozpoczniemy 
Krakowską Manifę tak jak w 1911 roku, pod dawną Ujeżdżalnią (budynek 
Ujeżdżalni został zburzony w ubiegłym roku) przy ul. Rajskiej, naprzeciwko 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, następnie przejdziemy herstoryczną 
trasą na Rynek i zakooczymy naszą demonstrację pod urzędem miasta.  
W Dzieo Kobiet, 8 marca, prezydent Krakowa otrzyma nasze postulaty. 
 

 
godz. 13.00 
 
Miejsce: spotkanie przed 
dawną Ujeżdżalnią (obecnie 
Małopolski Ogród Sztuk w 
budowie), naprzeciwko 
Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej 

 
Komitet Manifowy 
 
więcej informacji tutaj: 
www.manifakrakow.blox.pl 
http://po100laty.wordpress.co
m/ 
 

 
6.03 

 
KONCERT 
 

Translola 
 

 
Po manifie zapraszamy na koncert krakowskiego zespołu Translola!  
Translola o sobie: „Translola to kobiecy skład, który rozpoczął działalnośd 
pod koniec 2008 w Krakowie. Pochodząca z Bejrutu Amina - poszukująca 
nowych brzmieo gitarowych, studentka malarstwa. Gabi - obdarzona 
charyzmatyczną osobowością i głosem, studentka sztuk plastycznych. 
Ewa - pełen pasji muzyk rockowy i aktorka. Żaneta - muzyk zawodowy. 
Muzyka jest dla nas poszukiwaniem własnej drogi i stylu, jesteśmy związane 
z ideą zaznaczania pierwiastka kobiecości w sztuce. Obecnie zafascynowane 
jesteśmy postacią zmarłej tragicznie w 1991 r. Yanki Dyagilewej, ikony 
niezależnej kultury rosyjskiej, której piosenki wykonujemy we własnych 
aranżacjach. Przez niespełna dwa lata działalności udało nam się nagrad dwie 
demówki, jedną z naszymi utworami, drugą z piosenkami Yanki Dyagilewej. 
Staramy się aby nasze koncerty były jak performance odsłaniający kolejne 
oblicza Transloli.” http://www.myspace.com/translola 

 
Godz. do potwierdzenia, 
zostanie podana na blogu 
manifowym: 
www.manifakrakow.blox.pl 
 
Miejsce: Kawiarnia Naukowa 
Koszt: 5 zł 
 

 
Szczegóły: 
www.manifakrakow.blox.pl 
http://po100laty.wordpress.co
m/ 
 

http://www.manifakrakow.blox.pl/
http://po100laty.wordpress.com/
http://po100laty.wordpress.com/
http://www.myspace.com/translola
http://www.manifakrakow.blox.pl/
http://www.manifakrakow.blox.pl/
http://po100laty.wordpress.com/
http://po100laty.wordpress.com/
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7-
10.03 

 
WARSZTAT 
 

Warsztat 
WenDo  

 
Samoobrona i asertywnośd dla kobiet od 15. do 64. roku życia.  
Prowadzenie: Agata Teutsch (Fundacja Autonomia). 
 
Obowiązują wcześniejsze zapisy – zgłoszenia do 02. 03.2011r. 
 
Kontakt z Punktem Aktywności Lokalnej: 
Tel.12 421-17-99 kom.780 511 836 
e-mail: biernaka@mops.krakow.pl 
 
Więcej informacji na temat metody WenDo: www.wendo.org.pl 
 
 

 
godz. 15:00 - 18:00  
Miejsce: ul. Semperitowców 
13,  
Punkt Aktywności Lokalnej. 
 

 
Warsztat organizowany we 
współpracy Fundacji Autonomia 
z Punktem Aktywności Lokalnej, 
Filii nr I Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. 

 
7.03 

 
SPOTKANIE 
 

Odzyskad głos 
– historia 
oporu 
pracownic 
chioskich 
fabryk - 
spotkanie o 
kobietach w 
związkach 
zawodowych 
  
 

 
Czy transformacja gospodarki z socjalistycznej na kapitalistyczną w Chinach i 
możliwośd migracji zarobkowej ze wsi do miasta niosą w sobie 
emancypacyjny potencjał dla kobiet? Czy polska transformacja i możliwośd 
migracji może mied podobny wpływ na sytuację pracownic w Polsce? 
  
Podczas spotkania zapoznamy się z historią kilku pokoleo chioskich kobiet, 
która doprowadziła do współczesnego zjawiska migracji w poszukiwaniu 
lepszego życia. Zastanowimy się jaką rolę odegrały ich doświadczenia w 
niedawnych strajkach przeciwko wyzyskowi i dyskryminacji pracownic i 
pracowników w fabrykach. 
  
Prezentacja przygotowana zostanie przez uczestnika projektu 
www.gongchao.org, tłumacza Pun Ngai na język niemiecki i redaktora 
niedawno wydanej książki "Aufbruch der zweiten Generation, Wanderarbeit, 
Gender und Klassenzusammensetzung in China" na temat drugiego 
pokolenia migrantek i migrantów zarobkowych w Chinach. Spotkanie będzie 
tłumaczone na j. polski. 
 

 
godz. 19.00 
Miejsce: Klub Re, ul. św. 
Krzyża 4 
 
Wstęp wolny. 

 
Sekcja socjologii Krytycznej 
Fundacja Autonomia 
Kobiety z Inicjatywą (Inicjatywa 
Pracownicza) 
 

mailto:biernaka@mops.krakow.pl
http://www.wendo.org.pl/
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8.03 

 
SPOTKANIE 
 

Krakowski 
Szlak Kobiet w 
Sekcji 
Antropologii 
Historycznej 

 
Spotkanie w ramach Sekcji Antropologii Krytycznej. 
 
Na spotkaniu będziemy gościd członkinie zarządu Fundacji Przestrzeo Kobiet: 
Ewę Furgał i Natalię Saratę, które opowiedzą nam o realizowanym od kilku 
lat projekcie: "Krakowski Szlak Kobiet".  Porozmawiamy o kobietach w 
historii, women's history,, zastanowimy się nad najefektywniejszymi 
sposobami przypominania zapomnianych małych-dużych postaci z 
przeszłości. 
 

 
godz. 18.30 
Miejsce: Instytut Historii UJ 
(Collegium Witkowskiego) 
ul. Gołębia 13, sala 108 

 
Sekcja Antropologii Historycznej 
i Fundacja Przestrzeo Kobiet 

 
8.03 

 
PROJEKCJA 
 

Deadly Honour 

(Izrael 2009)  
 

 
Film Zabójczy honor (Deadly Honour) dokumentuje liczne morderstwa 
młodych kobiet w izraelskim mieście Ramla. Narratorką jest 15-letnia Salma, 
opowiadająca - opartą na faktach - historię z życia dziewczyny ocalałej z 
honorowego zabójstwa. W przygnębiającym Juarish, ponurej części Ramli, 
dziewczęta dorastają w oczekiwaniu na swoją kolej, by stawid czoło 
zabójcom. Dzięki historii Salmy film wydobywa dynamikę potężnego klanu 
Beduinów, kiedyś zamieszkujących południową częśd pustyni Negev, 
wysiedlonych i przeniesionych do miasta podczas narodzin paostwa Izrael. 
Film pokazuje strach i traumę tych, które przeżyły, ale też zagląda w 
społeczną materię mieszanki żydowsko-arabskiej w mieście, gdzie kobiety 
lepiej zintegrowały się ze społecznością Izraela niż mężczyźni. 
Reżyserka i scenarzystka Lipika Pelham jest brytyjsko-bengalską 
dziennikarką, która przez 12 lat pracowała dla BBC w Londynie, a w 2005 r. 
przeniosła się do Jerozolimy. To w trakcie pracy nad radiowym programem 
dokumentalnym dla BBC o honorowych zabójstwach w Ramli, w środkowej 
części Izraela, zdecydowała się nakręcid film, ponieważ historia była zbyt 
wstrząsająca, aby opowiedzied ją tylko dla kilku nagrao radiowych. Jest to jej 
pierwszy film dokumentalny. 
Po seansie zapraszamy wszystkich na lampkę wina i dyskusję  na temat 
sytuacji i możliwości migrantek i migrantów oraz  wyzwao w kontekście 
rosnącej mobilności i stykania się kultur w Europie z udziałem gości.  

 
godz. 19:45 
Miejsce: Rynek 29 (I piętro) - 
nad kawiarnią Vis-a-Vis 
 
Wstęp bezpłatny.  Ilośd 
miejsc ograniczona. 
 
Przez cały czas, od 19:45 - 
22:45 prezentacja organizacji 
zajmujących się projektami 
mobilnościowymi i edukacją 
międzykulturową. 
 
Film dokumentalny, czas 
trwania: 58 min. 
 
 

 
Żydowskie Stowarzyszenie 
Czulent w ramach Żydowskich 
Spotkao Filmowych 
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08.03 

 
PROJEKCJA 
 

Żona 
anarchisty – 

projekcja filmu 
Marie Noelle i 
Petera Sehra 

 
Obraz został doceniony przez jury festiwalu filmowego w Monachium, które 
wyróżniło go Bernhard Wicki Film Award. 
 
Mężem Manueli (María Valverde) jest popularny komentator radiowy, Justo 
(Juan Diego Botto). Podczas hiszpaoskiej wojny domowej bezkompromisowy 
mężczyzna walczy w obronie swoich ideałów przeciwko nacjonalistom 
generała Franco. Niebawem trafia do więzienia, a żona traci z nim kontakt. 
Mijają kolejne lata, a Manuela wciąż nie ma żadnej wiadomości o 
ukochanym. Mimo iż jest bliska załamania, nie przestaje wierzyd, że jeszcze 
go ujrzy. Poruszająca opowieśd o miłości, wojnie i poświęceniu dla 
wyznawanych przez siebie wartości. 
 

 
godz. 19.00  
Miejsce:  Kawiarnia 
Naukowa  
ul. Jakuba 29-31 
Wejście: 3 zł 
 

 
Federacja Anarchistyczna 

 
15.03 

 
SPOTKANIE 
 

Spotkanie 
dyskusyjno-
czytelnicze w 
Czytelni dla 
Kobiet im. 
Marceliny 
Kulikowskiej 
wokół książki 
„Zaprzysiężona 
dziewica” 

 
Od marca 2011 Fundacja Przestrzeo Kobiet zaprasza na nowy cykl spotkao w 
Czytelni dla Kobiet im. Marceliny – tym razem punktem wyjścia do dyskusji 
w Czytelni są (nareszcie) książki i tematy w nich poruszane.  
 
Podczas pierwszego spotkania podyskutujemy wokół książki „Zaprzysiężona 
dziewica” Elviry Dones (DodoEditor, Kraków 2010) i historii jej 
bohaterki/bohatera, a także o różnorodnych znaczeniach dziewictwa i 
doświadczeniach z nim związanych.  
 
Spotkanie będzie miało charakter czytelniczo-warsztatowy. Poprowadzi je 
Anna Zawadzka, członkini redakcji feministyczno-lesbijskiego pisma Furia, 
socjolożka, reżyserka filmu „Żydokomuna” i twórczyni feministycznego zina 
„Leworęczna”. Pracuje w Archiwum Etnograficznym przy ISNS UW. Pisze 
doktorat o dziewictwie, na gender studies UW prowadziła zajęcia 
„Dziewictwo - rytuał bez przewodnika”. 
 
 
 

 
godz. 18.00 
Miejsce: Massolit 
Cafe&Books 
 ul. Felicjanek 4 
 
Podczas spotkania będzie 
można kupid książkę 
„Zaprzysiężona dziewica” 
Elviry Dones. Więcej o 
książce: 
http://www.dodoeditor.pl/t
ytuly/zaprzysiezona-dziewica 
 

 
Fundacja Przestrzeo Kobiet 

http://www.dodoeditor.pl/tytuly/zaprzysiezona-dziewica
http://www.dodoeditor.pl/tytuly/zaprzysiezona-dziewica
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19.03 

 
WYCIECZKA 
 

Wycieczka 
śladami 
krakowskich 
emancypantek 
w 100. 
rocznicę 
pierwszej 
krakowskiej 
Manify 

 
Dokładnie w 100. rocznicę pierwszych krakowskich obchodów 
Międzynarodowego Dnia Kobiet, który obchodzony był od 1911 r. w dniu 19 
marca, przejdziemy po Krakowie śladami walki krakowskich emancypantek o 
prawa kobiet do edukacji wyższej, prawa polityczne i prawa pracownicze.  
W ramach wycieczki szlakiem krakowskiego ruchu emancypacyjnego z 
przełomu XIX i XX wieku poznamy rewolucyjny Kraków, jakiego nie znacie. 
Opowiemy zapomnianą historię tego miasta, związaną z działaniami i 
dorobkiem pierwszych krakowskich emancypantek, działaczek na rzecz praw 
kobiet, opowiemy o ich rewolucyjnych, wyjątkowych dokonaniach. 
Przedstawimy miejsca związane z działalnością m.in. Kazimiery Bujwidowej, 
Marceliny Kulikowskiej, Jadwigi Sikorskiej Klemensiewiczowej, Marii 
Turzymy, Władysławy Habichtówny, odkryjemy w przestrzeni Krakowa ślady 
zapomnianych działaczek, naszych Przodkio, historii kobiet i miejsc 
tworzonych przez kobiety. 
Wycieczka trwa ok. 3 godziny.  
Prowadzenie: Anna Kiesell 
 

 
godz. 14.00  
koszt: 9 zł / osoba 
 
Ilośd miejsc ograniczona, 
wcześniejsze zgłoszenia do 
16.03: 
przestrzen.kobiet@gmail.co
m 
 
Przy zgłoszeniu podamy 
informacje o miejscu startu 
wycieczki.  

 
Fundacja Przestrzeo Kobiet 
 
Szczegóły: 
www.krakowskiszlakkobiet.pl 

 
19.03 

 
SPOTKANIE 
 

1911-2011. 
100 lat Dnia 
Kobiet w 
Krakowie   
- spotkanie w 100. 
rocznicę I 
krakowskich 
obchodów MDK 

 
W setną rocznicę pierwszych krakowskich obchodów Międzynaorodowego 
Dnia Kobiet (19.03.1911) porozmawiamy o historii walki kobiet o prawa 
polityczne, obywatelskie, ekonomiczne, przyjrzymy się postulatom pierwszej 
krakowskiej Manify z okazji Dnia Kobiet, porozmawiamy o strategiach 
krakowskich emancypantek z XIX i XX w. i strategiach współczesnego ruchu 
na rzecz wyzwolenia kobiet. Przeczytamy relacje z manifestacji sprzed 100 
lat, dotrzemy do archiwalnych zdjęd i przekazów. Zastanowimy się, jakie 
postulaty z 1911 r. udało się zrealizowad i co jeszcze pozostaje do zrobienia.  
 
W spotkaniu udział wezmą dr Dobrochna Kałwa (Instytut Historii UJ) i Agata 
Teutsch (Fundacja Autonomia, Ulica Siostrzana, do potwierdzenia). 
Spotkanie poprowadzi Natalia Sarata (Fundacja Przestrzeo Kobiet).  
 

 
Miejsce i godzina: do 
potwierdzenia. 
 
Więcej informacji: 
www.przestrzenkobiet.pl  
www.krakowskiszlakkobiet.p
l 
 
 

 
Fundacja Przestrzeo Kobiet 

mailto:przestrzen.kobiet@gmail.com
mailto:przestrzen.kobiet@gmail.com
http://www.krakowskiszlakkobiet.pl/
http://www.przestrzenkobiet.pl/
http://www.krakowskiszlakkobiet.pl/
http://www.krakowskiszlakkobiet.pl/
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22.03 

 
SPOTKANIE 
 

Holokaust - 
socjologiczne i 
feministyczne 
interpretacje - 
spotkanie z 
Agnieszką Nikliborc 

 
Wykład będzie stanowił inspirację do dyskusji nad pytaniami: 
Czy w przypadku Holocaust (wydarzenia granicznego) można mówid o 
„prawdziwych” świadkach? Czy "feministyczne studia nad Holocaustem mają 
za zadanie, służyd jedynie celom budzenia świadomości i propagandy 
feministycznej"? 
Czy istnieje swoiście kobiece doświadczanie przemocy i narracja o niej? Jak 
przeciwdziaład konfliktowi ról w procesie badawczym i seksualnemu 
uprzedmiotowienie kobiety w akademickim dyskursie o przemocy i 
ludobójstwie?  
 
Agnieszka Nikliborc  - doktorantka w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu 
Jagielooskiego, absolwentka socjologii na Akademii Górniczo-Hutniczej oraz 
stosunków międzynarodowych na UJ, autorka książki „Uwięzione w KL 
Auschwitz-Birkenau” oraz artykułów traktujących o „kobiecych" historiach i 
autobiogafiach. Zainteresowania badawcze: ludobójstwo, Holokaust, 
gender, historia mówiona, socjologia miasta oraz  jakościowe metody 
badawcze (a w szczególności  metoda biograficzna, autoetnografia, 
feministyczne  procedury badawcze i etyczne aspekty badao społecznych). 
 

 
godz. 19.00,  
Miejsce: Instytutu Socjologii 
UJ, ul. Grodzka 52, sala nr  52 
(sala kominkowa - czytelnia) 
Wstęp wolny. 

 
Sekcja Socjologii Krytycznej  

 
24.03 

 
SPOTKANIE 
 

Spotkanie 
dyskusyjno-
czytelnicze w 
Czytelni dla 
Kobiet im. 
Marceliny 
Kulikowskiej 

 
Tym razem dyskusja toczyd się będzie wokół książki Elaine Morgan 
„Pochodzenie kobiety” i tekstu Emily Martin „Jajo i plemnik”.  
 
Tytuł książki „Pochodzenie kobiety” nawiązywał do darwinowskiego „The 
Descent of Man”, wydanego równo 100 lat wcześniej. Zapowiadał 
feministyczną zmianę perspektywy w spojrzeniu na ewolucję człowieka. Z 
polską tłumaczką  książek Elaine Morgan Małgorzatą Danicką oraz z 
antropolożką Katarzyną Puzon podyskutujemy o patriarchalnym 
konstruowaniu dyskursu naukowego. Za punkt wyjścia posłużą nam teksty E. 
Morgan i E. Martin. Sprawdzimy, jak patriarchat wpływa (lub nie) na przekaz 
naukowy i co to znaczy dla nas dziś współcześnie.  

 
godz. 18.30 
Miejsce: Massolit 
Cafe&Books, Felicjanek 4 
 
Podczas spotkania będzie 
można kupid książkę Elaine 
Morgan. Więcej o książce 
tutaj: 
http://www.anadiomene.pl/i
ndex.php?option=com_cont
ent&view=article&id=46&Ite
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KALENDARZ WYDARZEO OKOŁOMANIFOWYCH 
 TOWARZYSZĄCYCH OBCHODOM DNIA KOBIET w KRAKOWIE w 2011 r.  

 

wokół książki 
„Pochodzenie 
kobiety” 

 
Rozmawiad będziemy w oparciu o przedstawiony w trakcie spotkania film, 
książkę „Pochodzenie kobiety” oraz tekst Emily Martin, który będzie 
dostępny do odbioru w biurze Fundacji Przestrzeo Kobiet na kilka dni przed 
spotkaniem. Osoby zainteresowane otrzymaniem tekstu prosimy o kontakt: 
przestrzen.kobiet@gmail.com 
 

mid=75 
 

 
29.03 

 
SPOTKANIE 
 

Kobiety, opór i 
wzmocnienie 
pozycji kobiet  
 

 
Zofka Łapniewska (Fundacja na rzecz różnorodności Polistrefa) opowie o 
kobietach w historii oporu, akcjach, działaniach bezpośrednich i kobietach 
przeciwko przemocy nowego neoliberalnego porządku. Wykład z 
fragmentami filmów i dyskusją na temat możliwych strategii feministycznych 
podejmowanych na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet. 

 
godz. 18.00 
Miejsce: Instytut Socjologii 
UJ, ul. Grodzka 52, sala nr 52 
(sala kominkowa – czytelnia)  

 
Sekcja Socjologii Krytycznej  

 
31.03 

 
SPOTKANIE 
 

Spotkanie w 
Czytelni dla 
Kobiet im. 
Marceliny 
Kulikowskiej 
wokół książki 
„Artystki 
polskie” 

 
W połowie marca ukaże się książka Artystki polskie pod red. Agaty 
Jakubowskiej. W ostatnim dniu marca spotkamy się w Krakowie z 
krakowskimi artystkami, by z nimi porozmawiad o książce, postaciach kobiet-
artystek w niej przedstawionych. Wiele z nich mieszkało w Krakowie: Hanna 
Rudzka-Cybis, Zofia Stryjeoska, Olga Boznaoska, Maria Jarema. Wiele lat 
temu aktywnośd bohaterek książki przecierała szlaki kobietom do 
artystycznej niezależności i do twórczości współcześnie. Czy krakowskie 
artystki uznają te lub inne artystki za swoje przodkinie? Czy inspirują się ich 
pracą? Czy widzą podobieostwa, różnice w swoich drogach życiowych, 
artystycznych? Czy to chciane, czy niechciane przodkinie?  
W spotkaniu wezmą udział krakowskie artystki: m.in. Monika Drożyoska, , 
Małgorzata Markiewicz, Cecylia Malik (do potwierdzenia)oraz współautorka 
książki Magda Ujma.  
Spotkanie poprowadzi Anna Grajewska, historyczka sztuki, współautorka 
książki Krakowski Szlak Kobiet. Przewodniczka po Krakowie emancypantek,. 
 

 
godz. 19.00 
Miejsce: Centrum 
Społeczności Żydowskiej / 
JCC 
ul. Miodowa 24 
Wstęp wolny. 

 
Fundacja Przestrzeo Kobiet we 
współpracy z PWN Szkolne i 
Centrum Społeczności 
Żydowskiej / JCC 
 
Dziękujemy JCC za nieodpłatne 
użyczenie sali na spotkanie.  
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