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Fundacja Przestrzeń Kobiet zaprasza edukatorki i edukatorów antydyskryminacyjnych i inne osoby 
praktycznie zajmujące się edukacją antydyskryminacyjną do udziału w warsztatach pt. 

O CZYM MÓWIMY, KIEDY MÓWIMY O WSI? 
Metronormatywność, język wrogości i uprzedzenia  

związane z pochodzeniem ze wsi a edukacja antydyskryminacyjna 

 

Data: 19-20.03.2016 r. 

Miejsce: Kraków 

Prowadzenie: Sabina Drąg, Ewa Furgał, Natalia Sarata, Justyna Struzik 
 

Zapraszamy, jeśli: 

 Zajmujesz się edukacją antydyskryminacyjną, prowadzisz działania antydyskryminacyjne, 

chcesz uwzględniać kontekst wsi w swojej aktywności. 

 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 

 Chcesz się zastanowić nad używaniem i znaczeniem takich sformułowań jak „wieśniactwo”, 

„burak”, „cebulak”, „wieś śpiewa i tańczy”, „słoma z butów”, „kukurydzianowo”? 

 

Warsztat będzie się koncentrował na narracjach o wsi i wiejskości, dyskryminacji ze względu na miejsce 
zamieszkania (wieś), normie miejskości / miejskocentryczności. Porozmawiamy także o uprzedzeniach 

związanych z pochodzeniem ze wsi, mieszkaniem na wsi, wsią i wiejskością. Zastanowimy się też nad 

wpływem własnego doświadczenia i tożsamości (wiejskiej / miejskiej / inaczej definiowanej) na 
działalność edukacyjną w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji.  

Sprawdzimy, czy i dlaczego zdarza się nam używać nacechowanych negatywnie sformułowań 
odwołujących się do wsi i wiejskości (np. „wieśniak”, „burak”, „wsiok”, „oderwany od pługa”, „kmiotki”, 

„gmin”, „cebulandia”), choć nie używamy uprzedzonych sformułowań odnoszących się do innych grup, 

uważając je za obraźliwe (np. „pedały”, „kaleki”, „downy”, „aslfalty”, „czarnuchy”, „żydki”). Przyjrzymy 
się temu, jak urasowiane są sformułowania dotyczące osób pochodzących ze wsi i ich stereotypowy 

obraz funkcjonujący społecznie. Przyjrzymy się temu, jak w tym kontekście krzyżują się z sobą różne 
wykluczenia.  

Ważnym elementem warsztatu będzie pierwsza prezentacja wyników badań dotyczących języka 
wrogości i mowy nienawiści wobec osób pochodzących ze wsi, prowadzonych przez badaczki Fundacji 

Przestrzeń Kobiet od sierpnia 2014 do września 2015. Wszystkie osoby uczestniczące w warsztacie 

otrzymają przedpremierowo naszą najnowszą książkę pt. O wsi bez uprzedzeń. Raport z badań, red. J. 
Struzik, Fundacja Przestrzeń Kobiet, Kraków 2016.  

Podzielimy się też doświadczeniami zespołu Fundacji Przestrzeń Kobiet z realizacji projektów 
Niewidoczne (dla) społeczności (2011-2012), Spoza centrum widać więcej (2014-2015) oraz O wsi bez 
uprzedzeń (2015-2016), które mogą być wspierające w organizowaniu działań wychodzących poza 

normę miejskocentryczności.  

W trakcie warsztatu obejrzymy i przedyskutujemy film Niepamięć (2015), udostępniony nam przez 

Stowarzyszenie Folkowisko.  
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UWAGA: Warsztat przeznaczony jest w pierwszej kolejności dla osób prowadzących edukację 
antydyskryminacyjną (EA), praktyków i praktyczek EA. Ale: 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 warsztacie.   

 

DLACZEGO TEN TEMAT?  

W zespole Fundacji dzielimy z sobą m.in. doświadczenie pochodzenia spoza metropolii. Działamy  
w Krakowie, ale przeprowadziłyśmy się tu z mniejszych miejscowości. Od samego początku Fundacji 

prowadzimy działania badawcze i edukacyjne uwzględniające wątek małomiejskosci i pozamiejskości. 

Od 2007 roku razem z działaczkami aktywnymi w różnych mniejszych miejscowościach w całej Polsce 
realizowałyśmy w ramach ścieżki programowej „Kobiety i Rozwój” (2007–2010) warsztaty, konferencje 

sieciujące, publikacje. Z kolei w ramach projektów „Niewidoczne (dla) społeczności” (2011–2012)  
i „Spoza centrum widać więcej” (2014–2015) podnosiłyśmy kwestię pochodzenia ze wsi i mieszkania  

w mniejszej miejscowości jako czynnika rzutującego ma sytuację i doświadczenia kobiet 

nieheteroseksualnych. Wraz z poszerzaniem się naszej wiedzy na temat dyskryminacji krzyżowej  
i pochodzenia ze wsi / wiejskości nabieramy przekonania o podstawowym znaczeniu tych zagadnień dla 

przeciwdziałania dyskryminacji. Projekt „O wsi bez uprzedzeń” (2015-2016) jest logiczną kontynuacją 
naszych działań badawczych i edukacyjnych.  

Im dłużej zajmujemy się analizą dyskryminacji wielokrotnej z uwzględnieniem pochodzenia ze wsi i 
mieszkania na wsi lub w małym mieście, tym bardziej jesteśmy przekonane, że kategoria ta jest 

niewystarczająco rozpoznana w edukacji antydyskryminacyjnej. Także w innych działaniach, które mają 

na celu przeciwdziałanie dyskryminacji, refleksja na temat wsi jest wciąż zbyt mało obecna. 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”. 
Powoduje to, że często trudno w ogóle rozmawiać o wsi i wiejskości, wyzwaniem jest wprowadzanie 

tych wątków do aktywistycznej, edukacyjnej perspektywy.  

 

KWESTIE TECHNICZNE:  

Warsztat odbywa się w Krakowie (Kazimierz). Wiemy, że dojazd z innych miast / miejscowości może 
być 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 zachęcamy do podjęcia tego wysiłku. Osobom 

spoza Krakowa oferujemy zwrot kosztów podróży (do umówionej wcześniej kwoty), a w razie potrzeby 

także nocleg w Krakowie 19/20.03.2016. Udział w działaniach jest nieodpłatny, nie wiąże się z żadnymi 
kosztami ponoszonymi przez osoby uczestniczące. W trakcie spotkania zapewniamy obiad. Sala nie jest 

niestety dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach (wysokie I piętro, schody).  

Warsztat trwa 16 godzin lekcyjnych: 19.03 w godz. 11.30-18.30, 20.03 w godz. 9.30-14.30. 

 

ZAPISY I TERMINY  

Jeśli interesuje Cię udział w warsztacie, prześlij formularz zgłoszeniowy do 10.03.2016 na adres 

natalia.sarata@przestrzenkobiet.pl. Informację o wynikach rekrutacji prześlemy do 12.03.2016.  

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod w/w. mailem, a także na stronie www.przestrzenkobiet.pl  

Informacje szczegółowe, pytania, wątpliwości: Natalia Sarata, natalia.sarata@przestrzenkobiet.pl  

Fundacja Przestrzeń Kobiet, ul. Słowiańska 3, III p., 31-141 Kraków 
www.przestrzenkobiet.pl 


