SIETAR POLSKA NEWSLETTER 1/2010
Szanowni Państwo, Członkowie i Sympatycy SIETAR Polska i Pasjonaci wielokulturowości. Zapraszam
do lektury nowego newslettera. Znajdziecie w nim informacje o zmianach w SIETAR Polska (dział
SIETAR OD WEWNĄTRZ), poświęcony w całości sprawom związanym ze zmianą władz i walnym
zgromadzeniem w Morsku. W dziale CZYTELNIA ciekawe propozycje wydawnicze, docelowo znajdą się
tam również recenzje. Zachęcam również do dyskusji nad tekstem, który pojawił się na TVN24.pl,
zwiastującym porażkę idei multi kulti w Niemczech (cały artykuł dostępny w dziale KIJ W MROWISKO
- DYSKUSJA). Dla spragnionych pisania i wystąpień publicznych w dziale DZIEJE SIĘ informacja
o konferencjach i możliwości publikacji.
Zachęcam do potraktowania newslettera jako platformy do dyskusji, wymiany informacji, inspiracji
do dalszych przemyśleń, a także bardziej praktycznie – jako miejsca do pochwalenia się swoim
dorobkiem publicystycznym lub naukowym, czy też ciekawą konferencją lub wydarzeniem.
Uwagi do newslettera,
motyl.agata@gmail.com.
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SIETAR OD WEWNĄTRZ
Zmiany w SIETAR POLSKA
2. października 2010, w Morsku k/ Zawiercia odbyło się walne zgromadzenie członków SIETAR
POLSKA. Na zgromadzeniu wybrano nowy zarząd, w skład którego weszli:
Barbara Bartczak –Prezes SIETAR Polska - jest absolwentką filologii germańskiej Uniwersytetu
Wrocławskiego oraz Polsko-Amerykańskiego Studium Komunikacji Społecznej w Organizacji
i Zarządzaniu. Od 2005r. wielokrotna stypendystka międzynarodowych programów naukowobadawczych. Barbara jest trenerem kulturowym dla krajów niemieckiego obszaru językowego
i Polski, jak również obszaru basenu Morza Śródziemnego. Jest założycielem niemieckiej firmy
specjalizującą się w usługach translatorycznych uwzględniających aspekty kulturowe. W ramach ich
działalności realizuje liczne
treningi kulturowe
oraz tłumaczenia specjalistyczne.
Kamila Kowenzowska –Wiceprezes SIETAR Polska - ukończyła kulturoznawstwo międzynarodowe na
Uniwersytecie Jagiellońskim oraz filologię angielską na Akademii Pedagogicznej w Krakowie; jest
w trakcie kończenia studiów podyplomowych na kierunku Międzykulturowe Public Relations.
Studiowała i pracowała m.in. w Kolumbii, USA czy Austrii. Od 3 lat pracuje w firmie Shell, obecnie na
stanowisku Expat Advisor; w pracy zajmuje się też kwestią różnorodności (diversity & inclusion).
Kamila mieszka w Krakowie.
Marek Pyz – Skarbnik SIETAR Polska - jest socjologiem, absolwentem Instytutu Stosowanych Nauk
Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Badania do swojej pracy magisterskiej prowadził
w Indiach. Obecnie prowadzi zajęcia z tematyki międzykulturowej w Wyższej Szkole Pedagogicznej
TWP w Warszawie. Realizuje również projekty unijne o charakterze społecznym.
Powołano również komisję rewizyjną w składzie:
Monika Chutnik – była Prezes SIETAR Polska. Pracuje jako trener i doradca w zakresie przywództwa,
współpracy międzykulturowej i pracy w wirtualnym kontekście. Prowadzi własną firmę doradczoszkoleniową. Doktoryzuje się w zakresie współpracy w wirtualnych, międzykulturowych zespołach.
Radosław Walentynowicz – były skarbnik SIETAR Polska. Założyciel firmy specjalizującej się
w doradztwie i treningu międzykulturowym dla firm i osób chcących współpracować z Polakami,
trener konsultingu międzykulturowego w Berlitz Cross-Cultural, Prudential Intercultural, DFA,
Sheppel FGI.
Anna Zelno – była wiceprezes SIETAR Polska. Współwłaścicielka firmy Intercultures Espana. Pracuje
jako trener i konsultant międzykulturowy dla administracji publicznej, biznesu i środowiska
akademickiego. Specjalizuje się w rozwoju kompetencji międzykulturowej w ramach treningu,
w kulturze Hiszpanii, Niemiec i Polski.

Plany SIETAR POLSKA na następną kadencję - dyskusja
W trakcie walnego zebrania członków odbyła się dyskusja o działalności i kierunku, w którym zmierza
SIETAR. Członkowie wypracowali kilka rekomendacji dla nowego zarządu:
Zalecenia organizacyjne i merytoryczne:
−

−
−

Wymiana wiedzy w ramach grup tematycznych SIETAR Polska. Udostępnianie
wypracowanych rezultatów (np. przez grupę naukową) wszystkim pozostałym członkom,
w formie np. publikacji lub raportu. Dyskusja dotyczyła również potrzeby/ możliwości
utworzenia kolejnych grup tematycznych – powstała grupa trenerska, której tworzeniem
zajmuje się Anna Zelno
Więcej kontaktów face to face
Program szkoleń dla członków, szersza wymiana doświadczeń

Technikalia:
−
−
−

Uzupełnienie statutu regulaminem – dotychczas stanowisko koordynatorów i zastępców
koordynatorów nie jest w żaden sposób regulowane.
Stworzenie bazy dokumentów i formatek z logo SIETAR PL do wykorzystania przez
koordynatorów (papier firmowy, szablon prezentacji,…) oraz portfolio
Regularnie wydawany newsletter (obecnie kwartalnik, docelowo z możliwością zmiany),
rozsyłany do członków organizacji i zawieszany na stronie www

CZYTELNIA
TYTUŁ: Wojny kultur i inne wojny
AUTORKA: Agnieszka Kołakowska
WYDAWCA: Teologia Polityczna
ROK WYDANIA: 2010
STRONA WYDAWCY: http://www.teologiapolityczna.pl

Starałam się wybrać teksty o kwestiach, o których stosunkowo rzadko się w Polsce pisze,
a jednocześnie o takich, które najbardziej mnie w społeczeństwie, w polityce, w kulturze – w Polsce
i w innych krajach Europy – przygnębiają i niepokoją. Najczęściej są to różne modne dziś ortodoksje
i ich skutki – skutki, wśród których jednym z głównych, i najbardziej niepokojących, jest szybko
postępujące kurczenie się przestrzeni między tym, co trzeba, a tym, czego nie wolno.. (...)
A. Kołakowska - słowo wstępne

TYTUŁ: Kulturo-znawstwo. Dyscyplina bez dyscypliny?
AUTORZY: Wojciech Józef Burszta; Michał Januszkiewicz (red.nauk.)
WYDAWCA: Wydawnictwo SWPS Academica
ROK WYDANIA: 2010
STRONA WYDAWCY:
www.swps.pl/www_academica/index.php/component/virtuemart/

[…] Kulturowy zwrot w humanistyce nie oznacza zatem pojawienia się jakiejś nowej dyscypliny:
granice dyscyplinarne kulturoznawstwa nie mogą zostać wyznaczone (co nie oznacza, że dyskusja
toczyć się może w sposób niezdyscyplinowany, pozbawiony rzetelności czy argumentacyjnej
racjonalności). Nie powinien to być jednak powód do ubolewań. Należałoby raczej mówić o nadziei.
Nadziei na dialog, poprzez który pragniemy coraz bardziej pogłębić nasze rozumienie: świata, życia,
kultury, czyli – siebie samych. Ów dialog, ze swej istoty, nie może jednak prowadzić do jakiegoś
ostatecznego rozumienia […]
Wojciech Józef Burszta, Michał Januszkiewicz - słowo wstępne

KIJ W MROWISKO - DYSKUSJA
„Próby stworzenia w Niemczech społeczeństwa wielokulturowego ‘zdecydowanie zawiodły’ powiedziała kanclerz Niemiec Angela Merkel podczas przemówienia w Poczdamie. Zdaniem kanclerz,
wielokulturowe podejście nie sprawdza się zwłaszcza wobec liczącej ponad cztery miliony ludzi
mniejszości
muzułmańskiej”.
(http://www.tvn24.pl/12691,1678161,1,1,merkel-integracjaimigrantow-w-niemczech-nie-dziala,wiadomosc.html, 17.10.2010r.)
Czy Kanclerz Angela Merkel miała rację? Czy problemy integracji mniejszości narodowych
przekreślają podejście międzykulturowe, czy wynikają z innych czynników? Co pozostaje z idei
multi-kulti w zderzeniu z rzeczywistymi problemami asymilacji imigrantów? Czy idea
wielokulturowości jest jedynie wymysłem akademickim, nie sprawdzającym się w praktyce?
W załączeniu artykuł z portalu tvn24.pl, zapraszam do dyskusji na grupie.

Merkel: Integracja imigrantów w Niemczech nie działa
"MULTIKULTI ZAWIODŁO"
[07:40, 17.10.2010 /PAP, Reuters]

Próby stworzenia w Niemczech społeczeństwa wielokulturowego "zdecydowanie zawiodły" powiedziała kanclerz Niemiec Angela Merkel podczas przemówienia w Poczdamie. Zdaniem kanclerz,
wielokulturowe podejście nie sprawdza się zwłaszcza wobec liczącej ponad cztery miliony ludzi
mniejszości muzułmańskiej. - Ktoś, kto natychmiast nie mówi po niemiecku nie jest tu mile witany przyznała kanclerz. Jej uwagi "podgrzały" atmosferę, w jakiej toczy się w Niemczech debata na temat
imigracji i Islamu.
Merkel wygłosiła swe przemówienie w Poczdamie, przed publicznością złożoną z młodych członków
jej partii - CDU. Kanclerz powiedziała, że w praktyce nie zadziałała koncepcja społeczeństwa
wielokulturowego - "multikulti", jak nazwali je Niemcy - w którym ludzie o różnym zapleczu religijnym,
kulturowym, etnicznym "żyliby obok siebie" szczęśliwie i zgodnie.
Zdaniem Merkel, zbyt mało wymagało się w przeszłości od imigrantów, którzy powinni robić więcej,
by zintegrować się z niemieckim społeczeństwem, zwłaszcza zaś uczyć się języka, by móc uczęszczać
do szkół i znaleźć sobie miejsce na rynku pracy. - Na początku lat 60. nasz kraj zaprosił pracowników
z zagranicy - przypomniała Merkel. - Oszukiwaliśmy się przez jakiś czas; mówiliśmy "oni nie zostaną,
któregoś dnia odejdą", ale rzeczywistość jest inna - dodała.

Integracja nie taka łatwa
Merkel musi stawić czoło presji, jaką wywiera na nią jej własna partia - komentuje agencja Reutera.
CDU nalega, by przyjęto bardziej wymagające stanowisko wobec imigrantów, którzy nie wykazują
woli przystosowania się do niemieckiego społeczeństwa. Wygłoszone w sobotę uwagi pani kanclerz
mają uspokoić jej krytyków - pisze Reuters.

Na tydzień przed wystąpieniem w Poczdamie Merkel spotkała się premierem Turcji Recepem
Tayyipem Erdoganem, z którym ustaliła, że obydwie strony podejmą kroki, by ułatwić integrację
liczącej 2,5 miliona społeczności tureckich imigrantów, którym szczególnie trudno przychodzi
przystosowanie się do niemieckiej rzeczywistości.
Kilka dni wcześniej lider bawarskiej CSU - siostrzanej partii CDU - Horst Seehofer powiedział, że staje
się oczywiste, że imigranci z innych kultur, jak Turcja i kraje arabskie, mają większe trudności
z integracją. - "Multikulti" nie żyje - stwierdził Seehofer.

Niemcy krytycznie o muzułmanach
BBC natomiast przytacza wyniki przeprowadzonego niedawno sondażu, według którego ponad 30
proc. Niemców uważa, że ich kraj jest "zalany przez cudzoziemców". Badanie, które zrobiono na
zlecenie Fundacji Friedricha Eberta, wskazuje również, że taka sama grupa respondentów sądzi, że 16
milionów imigrantów i osób obcego pochodzenia, przybyło do Niemiec ze względu na korzyści, jakie
oferuje państwo opiekuńcze.
Debata na temat imigrantów stała się szczególnie ożywiona, odkąd były członek zarządu Banku
Centralnego RFN i polityk SPD Thilo Sarrazin opublikował w sierpniu książkę, w której oskarża
muzułmańską mniejszość o zaniżanie poziomu inteligencji niemieckiego społeczeństwa. Według
Sarrazina "żadna inna grupa imigrantów (...) nie jest tak mocno kojarzona z roszczeniami pomocy
społecznej i z przestępczością". Sarrazin musiał zrezygnować z funkcji w Bundesbanku, ale jego
poglądy okazały się popularne, a sondaże dowiodły, że większość Niemców zgadza się z wieloma
opiniami wyrażonymi w jego książce.
- Tak intensywne antymigranckie nastroje, wyrażane nawet przez znane postaci głównego nurtu
polityki, pojawiły się w Niemczech razem z falą społecznego niezadowolenia wywołaną bezrobociem uważa berliński korespondent BBC Stephen Evans. Zdaniem Evansa ostry ton, jaki przybrała debata,
może spowodować, że niektóre aspekty historii Niemiec, uznawane dotąd za tabu, nie będą już
wspominane tak powściągliwie.

Źródło:
http://www.tvn24.pl/12691,1678161,1,1,merkel-integracja-imigrantow-w-niemczech-niedziala,wiadomosc.html (17.10.2010r.)

DZIEJE SIĘ
MOŻLIWOŚCI PUBLIKACJI:


The
Journal
of
Multiculturalism
in
Education
http://www.multiculturaljournal.com/guidelines/manuscripts.html
 Diversities (poprzedni tytuł: International Journal on Multicultural Societies)
http://www.unesco.org/new/en/social-and-humansciences/resources/periodicals/diversities/guidelines-for-contributors/
 Journal
of
Multilingual
and
Multicultural
Development
http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=t794297829~tab=submit~mode=
paper_submission_instructions

KONFERENCJA: The First International Interdisciplinary Conference
on Edward W. Said's Thoughts: 'SAIDISM IN THE XXI CENTURY”
Termin: 08.11.2010
Miejsce: Uniwersytet Jagielloński, Aula Collegium Novum, I piętro sala nr 54, ul. Gołębia 24, Kraków
Organizator: Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, Katedra Arabistyki UJ, Czasopismo 'Studia
Bliskowschodnie'
Kontakt: Dr hab. Adam Bieniek, Aleksandra Wilczura, Karolina Rak, Michał Lipa
saidism.conference@gmail.com;
http://www.wsmip.uj.edu.pl/konferencje1?p_p_id=56_INSTANCE_X8Zl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=
normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column3&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&groupId=41658&articleId=1380029,

OGÓLNY ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI:
Sesja 1: Edward Said, Joseph Conrad i Literatura
Sesja 2: Edward
Postkolonialne

Said,

Orientalizm

Sesja 3: Edward Said i Polityczny Aktywizm
Sesja 4: Edward Said, Said-yzm i Filozofia

i

Studia

KONERENCJA: Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej
Termin: 25.11.2010 - 27.11.2010
Miejsce: Aula Collegium Novum, ul. Gołębia 24
Organizator: Katedra Teorii i Historii Badań Kulturoznawczych (ISR UJ).
Kontakt: prof. dr hab. Andrzej Pankowicz, dr Paweł Plichta, mgr Agata Tymczyszyn ujkultura@onet.eu,
http://www.wsmip.uj.edu.pl/konferencje1?p_p_id=56_INSTANCE_X8Zl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=
normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column3&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&groupId=41658&articleId=1440951
Planowana konferencja odnosi się w swym założeniu do kluczowego problemu współczesności, jakim jest
percepcja tradycji i reinterpretacja naszych wyobrażeń o przeszłości i mitów historycznych w warunkach
cywilizacji multimedialnej posługującej się zróżnicowanymi nośnikami przekazu. Przedmiotem analizy będzie
zarówno tekst w klasycznym rozumieniu tego słowa (literatura piękna, literatura faktu, literatura naukowa) jak
i fotografia, film, TV oraz Internet (…)

KONFERENCJA: Religia - Nauka - Kultura
Termin: 12-13.11.2010
Miejsce: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ul. Szamarzewskiego 89;
60-568 Poznań (Instytut Filozofii, budynek C, sala 215)
Organizator: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz
Centrum Badań Interdyscyplinarnych
Kontakt: http://www.ratio.amu.edu.pl/kontakt.html
[…] Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Do uczestnictwa zapraszamy filozofów,
kulturoznawców, religioznawców oraz przedstawicieli innych dziedzin zainteresowanych powyższą
problematyką.
Sugerowane zagadnienia:
•
•
•
•
•
•

problemy racjonalności nauki;
racjonalność przekonań i działań religijnych;
religia jako przedmiot badań naukowych - problemy metodologiczne i ideologiczne;
kulturowe konsekwencje przemian religijności;
nauka a religia: konflikt, zgodność, komplementarność, rozłączność;
współczesne spory o obecność religii w życiu publicznym;

KONFERENCJA: Wiele kultur - jeden świat
Termin: 18-19.11.2010
Miejsce: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, ul. M. Piotrowskiego 12-14, 85-098 Bydgoszcz
Organizator: Kujawsko- Pomorska Szkoła Wyższa
Kontakt: http://www.kpsw.edu.pl/jeden_swiat/, www.manycultures-oneworld.kpsw.edu.pl
Szanowni Państwo,
Informujemy, że istnieje jeszcze możliwość zgłoszenia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej “Wiele
kultur - jeden świat”, która odbędzie się w dniach 18–19 listopada 2010 r. w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej
Szkoły Wyższej. Koszt obejmujący tylko uczestnictwo w obradach (bez referatu) i bankiecie oraz materiały
konferencyjne wynosi 250 zł. Zgłoszenia należy kierować na adres: conference2010@kpsw.edu.pl. Więcej
informacji na http://www.kpsw.edu.pl/jeden_swiat/, www.manycultures-oneworld.kpsw.edu.pl
Tematyka konferencji koncentrować się będzie wokół następujących problemów:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Religie świata a wielokulturowość
Polityka a dialog międzykulturowy
Stereotypy we wzajemnym postrzeganiu się narodów
Media i opinia publiczna w „globalnej wiosce”
Polityka Unii Europejskiej a wielokulturowość
Światowa ekonomia i kultura gospodarcza w czasach kryzysu
Kultura i sztuka a tożsamość narodowa
Wychowanie i edukacja w świetle różnic kulturowych
Komunikowanie międzykulturowe
Filozofia wobec wielości kultur

