
NOMADA     Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego zaprasza
na cykl czterech spotkań złożonych z pokazów filmowych połączonych z debatami. Kolejne
sesje poświęcone zostaną sytuacji przybywających do Europy uchodźców. Celem każdej z
nich jest próba przygotowania społeczności Wrocławia na otwarte, wolne od uprzedzeń
przyjęcie ludzi szukających schronienia w naszym mieście. Stąd nazwa projektu – słowo
marhaba oznacza po arabsku przyjacielskie pozdrowienie. Przygotowany przez nas program
pomoże dowiedzieć się więcej o problemach napotykanych przez uchodźców na kolejnych
etapach ich drogi. – wyjaśnia Katarzyna Pawlik, współautorka projektu – Zaczniemy od
źródeł problemu, a więc sytuacji w Syrii. Kolejne dwa spotkania zostaną poświęcone
niebezpieczeństwom czekającym na nich w drodze do Europy. Ostatni element cyklu
zostanie przeznaczony na analizę sytuacji osób, którym udało się dotrzeć do celu. Wszystkie
spotkania są bezpłatne i otwarte dla publiczności. Zapraszamy!

***
Spotkanie I
Gdzie? Infopunt Barbara      
Kiedy? 25.02.2016 (czwartek), godz. 18.00
Program: Aleppo. Notatki z ciemności (reż. W.Szumowski, M.Przedlacki)

Tematem pierwszego spotkania będzie geneza i konsekwencje toczącego się od 2011 roku
konfliktu zbrojnego w Syrii. W efekcie działań wojennych śmierć poniosło 470 000 osób,
7.000.000 osób zostało przesiedlonych siłą, zaś niemal 5 milionów uciekło poza
granice kraju (więcej  ►  ). Jeżeli mamy zrozumieć, co popycha ludzi do pojęcia decyzji o
ucieczce do Europy – mówi Katarzyna Pawlik  – musimy pojąć jakim piekłem stała się
Syria. Tylko prawdziwa desperacja sprawia, że jej obywatele decydują się na podjęcie
ekstremalnie niebezpiecznej drogi do świata, który może zapewnić im bezpieczeństwo. 

Spotkanie rozpocznie się od prezentacji filmu dokumentalnego  Wojciecha Szumowskiego i
Michała Przedlackiego pt. "Aleppo. Notatki z ciemności” (zobacz zwiastun  ►). Ten
zrealizowany przez polskich twórców w 2013 roku dokument pokazuje jak wygląda wojenne
oblężenie. Konflikt w Syrii pokazany jest z perspektywy 7 osób. Na podstawie ich opowieści
poznajemy codzienne życie zwykłych ludzi walczących o przetrwanie pod ostrzałem - w
poszukiwaniu schronienia, żywności i wody. 

W drugiej części spotkania zaplanowano otwartą dyskusję w której udział weźmie Miriam
Mosalma (Polka, Syryjka), Alleh Al-Masri   (Syryjczyk, uchodźca) oraz Wojciech
Szumowski (współtwórca prezentowanego filmu). Dyskusję poprowadzi Dawid
Krawczyk (dziennikarz, aktywista Krytyki Politycznej).

Więcej informacji:
Maciej Mandelt, tel. 797 954 404, maciej.mandelt@nomada.info.pl
www.nomada.info.pl

***

1

http://www.nomada.info.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=MA1QT_tDdM8
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
https://www.facebook.com/barbarakultura/


Miriam Mosalma/Polka z urodzenia, Syryjka z wyboru. Pochodzi  z Trzebnicy, przez
większość życia mieszkała z rodziną w miejscowości Daraa w Syrii. To w Daraa miały
miejsce pierwsze protesty mieszkańców przeciwko władzy w 2011, które były odpowiedzią
na aresztowania i tortury dzieci z tej miejscowości. W 2015 roku Stowarzyszenie Nomada
uczestniczyło w akcji przyjazdu do Polski Miriam i jej najbliższej rodziny.

Alleh Al-Masri/Syryjczyk, uchodźca. Razem z Miriam i dziećmi mieszkali w Jordanii, po
ucieczce z kraju pochodzenia. We wrześniu 2015 roku zamieszkał wraz ze swoją najbliższą
rodziną w Trzebnicy).

Wojciech Szumowski/Reżyser, dokumentalista, producent. Współtwórca (razem z
Michałem Przedlackim) filmu "Aleppo. Notatki z Ciemności". Urodzony w Bielsku-Białej.
Ukończył Łódzką szkołę filmową na wydziale reżyserii. Od ponad 20 lat aktywny w branży
filmowej oraz telewizyjnej. Dwukrotny laureat Grand Press w kategorii reportażu
telewizyjnego za filmy „Ocaleni” oraz „Cena marzeń Syryjczyków” (zobacz więcej filmów
tego autora   ►)  

Dawid Krawczyk/Dziennikarz publikujący między innymi w Dzienniku Opinii, Gazecie
Wyborczej, Le Monde Diplomatique (edycja polska), A2larm (Czechy), Mămăliga de
Varșovia (Rumunia). Aktywista Krytyki Politycznej.

***

NOMADA Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego to
wrocławska organizacja pozarządowa działająca na rzecz praw człowieka, ich popularyzacji i
obrony, szczególnie wśród grup wykluczonych, imigrantów, obcokrajowców, mniejszości
etnicznych czy religijnych.

Działamy na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa otwartego i obywatelskiego.
Dążymy do kształtowania postaw solidarności międzyludzkiej i porozumienia ludzi i różnym
pochodzeniu i statusie społecznym.

Chcemy przełamywać stereotypy i uprzedzenia. Poprzez nasze działania, projekty
i współuczestnictwo w życiu grup z którymi pracujemy pragniemy stworzyć relację oparte na
wzajemnym zrozumieniu i dobrej komunikacji. 

***
Projekt został dofinansowany przez Fundusze EOG w ramach programu „Obywatele
dla demokracji” jest realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem im. Stanisława
Brzozowskiego i Muzułmańskim Centrum Kulturalno- Oświatowym.
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http://szumowski.pl/pl_projekty,4.html
http://szumowski.pl/pl_projekty,4.html
http://szumowski.pl/

