
KOBIECE UTOPIE W DZIAŁANIU 
Ramowy program konferencji 

Wydarzenia towarzyszące 

8 września 

Dyskusja panelowa „Czy kobiety potrzebują państwa?” z udziałem Sławomiry Walczewskiej, 

Beaty Kowalskiej oraz Lany Dadu. Prowadzi Anna Chromik 

Czas i miejsce: godz. 18:30, Dom Norymberski, ul. Skałeczna 2 

13 września 

Spotkanie wokół kultury / literatury / słów „darcie pierza | darcie książki” wokół książki Naomi 

Alderman „Siła” 

Czas i miejsce: godz. 18:00, Dom Norymberski, ul. Skałeczna 2 

20 września 

"Kobieca walka o przestrzeń!” spotkanie z Shaną Penn. Prowadzi Anna Chromik 

Czas i miejsce: godz. 18:00, Dom Norymberski, ul. Skałeczna 2 

21 września 

Wernisaż: Open call dla Twórczyń/Twórców 

Czas i miejsce: godz. 13:30, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. 

Grodzka 52  

Pokaz filmu "Lejla. O sytuacji kobiet w Bośni i Hercegowinie", reżyseria Saša Peševski 

po pokazie lampka wina i poczęstunek 

Czas i miejsce: godz. 19:15, Goethe-Institut Krakau, Rynek Główny 20 

22 września 

„Bunt jest naszym obowiązkiem”. Strajk RON strajkiem kobiet? – debata organizowana przez 

Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo 

Czas i miejsce: godz. 17:00, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. 

Grodzka 52 

23 września 2018 

Oprowadzanie kuratorskie: finisaż wystawy TA | Keymo | Demko | Womanspreading oraz 

„Mieszczanki/mieszkanki” – panel dyskusyjny 

Czas i miejsce: godz. 11:00, Dom Norymberski, ul. Skałeczna 2 



28 września 2018 

Wernisaż wystawy Agaty Stępień BODY GAMES "Gry ciała" 

Czas i miejsce: godz. 19:00, Galeria Off-Frame, ul. Krakowska 41 

Czas trwania wystawy: 28.09.2018 - 19.10.2018 

 

 

Program Główny 

21 września 

Sesje plenarne 

Miejsce: Collegium Novum, ul. Gołębia 24, Sala 52 

9:00-9:30 Otwarcie 

9:30-11:00 Sesja plenarna: #metoo 

11:00-11:30 Przerwa kawowa 

11:30-13:00 Sesja plenarna: Kobiece utopie w działaniu 

Sesje tematyczne 

Miejsce: Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Grodzka 52 

13:00-14:30 Obiad 

14:30-16:30 Sesje tematyczne 

Sprawiedliwość reprodukcyjna – utopia czy świat możliwy (Sesja 1) 

Polskie #metoo 

Genderowe aspekty zaradności społecznej- między ideą a praktyką społeczną (Sesja 1) 

Intymne oraz seksualne obywatelstwo kobiet w sferze prywatnej i publicznej (Sesja 1) 

Gospodarka przyszłości: równość, opieka, redystrybucja 

Walka o równość w polskich rodzinach – procesy egalitaryzacji a upodmiotowienie (Sesja 1) 

Gender w porządkach religijnych, religie w reżimach płci 

Utopie i dystopie w literaturze kobiet (Sesja 1) 

16:30-17:00 Przerwa kawowa 

17:00-19:00 Sesje tematyczne 

Sprawiedliwość reprodukcyjna – utopia czy świat możliwy (Sesja 2) 



 „Mniejszość w mniejszości“ – kobiety a dyskryminacja wielokrotna 

Genderowe aspekty zaradności społecznej- między ideą a praktyką społeczną (Sesja 2) 

Intymne oraz seksualne obywatelstwo kobiet w sferze prywatnej i publicznej (Sesja2) 

Pamięć, niepamięć i gender – reprezentacje i ograniczenia pamięci kobiet i o kobietach 

Walka o równość w polskich rodzinach – procesy egalitaryzacji a upodmiotowienie (Sesja 2) 

Utopie i dystopie w literaturze kobiet (Sesja 2) 

22 września 

Sesje tematyczne 

8:30-9:00 Poranna kawa 

9:00-11:00 Sesje tematyczne 

Feministyczne studia o niepełnosprawności (Sesja 1) 

Determinanty społeczne a trendy w zdrowiu fizycznym i w zdrowiu psychicznym kobiet (Sesja 

1) 

Nowe oblicza walki z patriarchatem. Feministyczne działania oczami młodego pokolenia  

Intymność i ekonomia – „wrogie światy” czy przenikające się sfery? 

Równość płci w akademii – utopia? 

Kobiety - obywatelki w perspektywie pokoleniowej. Pomiędzy sferą prywatną a publiczną  

11:00-11:30 Przerwa kawowa 

11:30-13:30 Sesje tematyczne 

Feministyczne studia o niepełnosprawności (Sesja 2) 

Determinanty społeczne a trendy w zdrowiu fizycznym i w zdrowiu psychicznym kobiet (Sesja 

2) 

Atrakcjonizm kobiecego ciała – przejawy oraz strategie oporu  

Feminizm w działaniu/praktyce - codzienna praktyka feministycznych grup nieformalnych i 

organizacji obywatelskich (Sesja 1) 

Strażniczki nierówności? O roli kobiet w utrwalaniu podrzędnego statusu w rodzinie 

Siła migracji kobiet (Sesja 1) 

Utopie i dystopie w literaturze kobiet (Sesja 3) 

13:30-14:30 Obiad 

14:30-16:30 Sesje tematyczne 

Kobiety w sztuce  



Prawne instrumenty wyrównywania szans kobiet – teoria a praktyka (Sesja 1) 

Ciągłość, zmiana, zerwanie? Podmiotowość i sprawczość ruchu kobiecego w XX i XXI wieku 

(Sesja 1) 

Feminizm w działaniu/praktyce - codzienna praktyka feministycznych grup nieformalnych i 

organizacji obywatelskich (Sesja 2) 

Mężczyźni na rzecz równości (Sesja 1) 

Siła migracji kobiet (Sesja 2) 

Utopie i dystopie w literaturze kobiet (Sesja 4) 

16:30-17:00 Przerwa kawowa 

17:00-19:00 Sesje tematyczne 

Prawne instrumenty wyrównywania szans kobiet – teoria a praktyka (Sesja 2) 

Ciągłość, zmiana, zerwanie? Podmiotowość i sprawczość ruchu kobiecego w XX i XXI wieku 

(Sesja 2) 

Mężczyźni na rzecz równości (Sesja 2) 

 

19:00 Book Party– promocja książki Ann Snitow i wspólne świętowanie 100 lat 

praw wyborczych kobiet  

Miejsce: Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Grodzka 52, II piętro  

 


