III Trójmiejski Marsz Równości - 27 maja 2017, godzina 15:00
W tym roku idziemy pod hasłem: „Miłość! Nie wojna”. Organizatorem jest Stowarzyszenie na Rzecz
Osób LGBT Tolerado.
W tym roku idziemy pod hasłem „Miłość! Nie wojna”. Społeczeństwo polskie jest w ostatnim czasie
wyjątkowo podzielone. Zapomnijmy na chwilę o politycznych sporach. Skupmy się wokół jednej
wartości wspólnej nam wszystkim – miłości. Niech w tym jednym dniu nie dzieli nas wiara, poglądy,
marzenia, idźmy wspólnie pod hasłem miłości. Każdy człowiek ma prawo kochać i być kochanym bez względu na pochodzenie etniczne, rasę, religię czy orientację seksualną. Miłość! Nie wojna.
Marsz jest częścią Trójmiejskich Dni Równości trwających 20 do 28 maja. W programie żywa
biblioteka, pokazy filmów, koncerty, przedstawienie teatralne, wielki piknik oraz spotkania i debaty.
Wśród gości m.in. Ewa Hołuszko, jedna z liderek Solidarności i pochodzący z Trójmiasta były ksiądz
Krzysztof Charamsa.
Co więcej w tym roku Trójmiejskie Dni Równości połączone będą z konferencją Europejskiego Forum
Chrześcijańskich Grup LGBT zrzeszającego wierzące osoby LGBT z całej Europy. Wśród nich również
pastorzy i pastorki o orientacji homoseksualnej. Przedstawiciele Euroforum wezmą udział w
sobotniej debacie przed Marszem. Następnie dwustu zagranicznych gości z całej Europy dołączy do
Marszu Równości. W niedzielę planowana jest także ekumeniczna msza.
Marsz organizujemy z myślą zarówno o osobach LGBT, jak i przedstawicielach heteroseksualnej
większości, którym bliskie są idee społeczeństwa równego, w którym prawa człowieka będą w pełni
respektowane. Dla osób LGBT jest to szansa, by przynajmniej raz w roku w ten sposób pokazać, że
także są obywatelami tego kraju, ale mimo wszystko są pomijani przez prawo. Związki partnerskie lub
małżeństwa zostały przyjęte w większości krajów europejskich, także o korzeniach katolickich – w
Irlandii, Włoszech czy Hiszpanii. Nie ma powodu, aby prawo nie chroniło miłości dwojga ludzi tej
samej płci także w Polsce.
Kontakt: Marta Magott 883 129 426, Nikodem Mrożek 530 809 319
Strona internetowa:, www.facebook.com/toleradostowarzyszenie
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Program Trójmiejskich Dni Równości
20.05| sobota
13:00 | początek pod Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” | Gdańsk | Jaskółcza 1
Spacer trasą: „Ryk tęczowego lwa” – miejsca związane z kulturą LGBT z komentarzem Ryszarda Kisiela, niezwykłego
gawędziarza i znawcy wszelki sekretów trójmiejskich gejów i lesbijek
16:00 – 23:00 | Galeria Guntera Grassa | Gdańsk | ul. Szeroka 34/35
Żywa Biblioteka: Niepowtarzalna okazja, by porozmawiać z osobami z grup dyskryminowanych i wykluczonych.
Przyjdź i poznaj ich historie.

22.05 | poniedziałek
18:00 | Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście | Gdańsk | ul. Nowe Ogrody 35, II p.
Pokaz filmu „L.Poetki”, który opowiada o poezji pisanej przez kobiety nieheteroseksualne. W czasie spotkania
wspólnie z twórczyniami filmu Moniką Rak i Agnieszką Małgowską będziemy rozmawiali na temat specyfiki poezji
lesbijskiej. Spotkanie poprowadzi prof. filologii polskiej Ewa Graczyk.

23.05 | wtorek
18:00 | Sopoteka | Sopot | ul. Tadeusza Kościuszki 14
Spotkanie z byłym księdzem Krzysztofem Charamsą wokół jego najnowszej książki „Kamień węgielny. Mój bunt
przeciw hipokryzji Kościoła”. Spotkanie poprowadzi Marta Abramowicz, autorka bestselleru „Zakonnice odchodzą
po cichu”.

24.05 | środa
18:00 | Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście | Gdańsk |ul. Nowe Ogrody 35, IIp.
Pokaz filmu „Paris is burning” opowiadającego o początkach kultury Drag Queen. Po filmie zapraszamy do dyskusji
o szerokim znaczeniu Drag z Bartoszem Górskim, dr Anną Kłonkowską oraz Katarzyną Dułak. Spotkanie poprowadzi
Przemysław Minta.

25.05 | czwartek
18:00 | Teatr BOTO| Sopot | Bohaterów Monte Cassino 54B
Przedstawienie teatralne pod tytułem „Moje życie królicze” autorstwa i w reżyserii Miry Izaeli Morskiej. Sztuka
opowiada o zwyczajnym życiu pary lesbijek, które w zabawny sposób ukazują swoje postrzeganie świata. W rolach
głównych Adrianna Kucner, Daria Marzec i Dagmara Broniecka.
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26.05 | piątek
19.00 | Europejskie Centrum Solidarności | Gdańsk | pl. Solidarności 1
Pokaz filmu dokumentalnego „Ciągle wierzę” o Ewie Hołuszko, wcześniej Marku Hołuszko, współtwórcy
Solidarności, delegacie na I Zjazd, a w czasie stanu wojennego – działaczu konspiracji. Po projekcji rozmowa z
bohaterką filmu, którą poprowadzi redaktor Marcin Dzierżanowski.
21.00 | Red Light Pub | Gdańsk | ul. Piwna 28/31
Before Party. Impreza w czasie której wystąpią DJ Asq oraz Julita Zielińska.

27.05 | sobota
12.00 | Europejskie Centrum Solidarności | Gdańsk | pl. Solidarności 1
Międzynarodowa debata: „Mówią, że to nie jest miłość, że tylko tak się zdaje nam… Kościoły chrześcijańskie a
osoby LGBT”. Jak to się stało, że w Kościołach protestanckich są pastorzy-geje i kobiety-pastorki? A biskupka
Sztokholmu wychowuje syna razem ze swoją żoną? Co takiego się stało, że w krajach protestanckich akceptacja dla
osób homoseksualnych jest najwyższa w Europie? Razem z zaproszonymi gośćmi zastanowimy się, czy geje, lesbijki,
osoby biseksualne i transpłciowe mogą znaleźć swoje miejsce w Kościele katolickim
13.00 | Gdańsk | Plac zebrań ludowych
Plenerowy piknik w czasie którego będzie można skorzystać z bogatej oferty punktów gastronomicznych, odwiedzić
miasteczko organizacji pozarządowych, pobawić się przy muzyce a także wziąć udział w jednej z wielu innych
atrakcji!
15.00 | Gdańsk | Plac zebrań ludowych
III Trójmiejski Marsz Równości
22:00 | HaH Sopot | Sopot| ul. Mamuszki 21
Wielki After z show przygotowanym przez Drugą M.
Na wszystkie wydarzenia z wyjątkiem Imprezy After WSTĘP WOLNY.
Na czwartkowy pokaz teatralny będą obowiązywały wcześniejsze zapisy.
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