IV Trójmiejski Marsz Równości - 26 maja 2018, godzina 15:00
W tym roku idziemy pod hasłem: „Razem jesteśmy silniejsze i silniejsi”. Organizatorem jest
Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBT Tolerado , współorganizatorem Krytyka Polityczna Świetlica w
Trójmieście.
W 2018 roku świętujemy stulecie nadania praw wyborczych kobietom. Wiele z naszych tegorocznych
wydarzeń jest skupionych wokół tematu roli kobiet w społeczeństwie, historii emancypacji i walki o
godność. Tak jak 100 lat temu sufrażystki tak i my dzisiaj musimy stanąć razem. Zapomnieć o
przyziemnych sporach, o dzielących nas poglądach, wierze, marzeniach i skupić się wokół nadrzędnych
wartości. Tylko razem jesteśmy w stanie obronić wartości demokratyczne i uczynić nasz kraj otwartym
i przyjaznym dla wszystkich. Razem jesteśmy silniejsze i silniejsi.
Marsz jest częścią Trójmiejskich Dni Równości trwających 12 do 27 maja odbywających się w
wszystkich trzech miastach aglomeracji. W programie między innymi : kurs samoobrony dla kobiet,
żywa biblioteka, tęczowa gra miejska, pokazy filmów, warsztaty, koncerty, przedstawienie teatralne,
wielki piknik oraz spotkania i debaty. Honorowy Patronat nad tegorocznymi wydarzeniami objął
Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, który zapowiedział także swój udział w samym
przemarszu.
Od września 2017 roku Tolerado jako jedna z kilkunastu organizacji bierze udział w pracach nad
Gdańskim Modelem na Rzecz Równego Traktowania. W czasie minionego pół roku zostało
wypracowanych 175 rekomendacji mających uczynić Gdańsk miastem bardziej otwartym i
przyjaznym. W szczególności już 20 maja będziemy obchodzili Dzień Różnorodności przygotowany
wspólnie z Miastem Gdańsk pod marką „Łączy nas Gdańsk”.
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. Obywatelami niestety pomijanymi 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.
Tegoroczny Marsz odbywa się w dniu szczególnym, Dniu Matki. Dlatego bardzo gorąco zachęcamy
wszystkich aby na Marsz przyszli z osobami im najbliższymi. Przygotowaliśmy na tę okoliczność kilka
niespodzianek!
Kontakt: Marta Magott 883 129 426, Nikodem Mrożek 530 809 319
Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBT „Tolerado”, ul. Miszewskiego 17, Gdańsk
e-mail: tolerado@tolerado.org; strona: www.tolerado.org

Strona internetowa: facebook.com/toleradostowarzyszenie, marsz3miasto.pl
Program Trójmiejskich Dni Równości
12.05| sobota
10:00 | Ja Pas! Warsztaty WENDO, część I | Obowiązują zapisy
Ja pas! - warsztaty WenDo – budowanie pewności siebie, asertywność i samoobrona dla kobiet i osób
socjalizowanych do roli kobiety. Warsztaty poprowadzi Anna Urbańczyk.

13.05| niedziela
10:00 | Ja Pas! Warsztaty WENDO, część I | Obowiązują zapisy
16:00 | Speed Dating LGBT — kobiety | Obowiązują zapisy
19:00 | Speed Dating LGBT — mężczyźni | Obowiązują zapisy
Szybkie Randki to sposób na zawieranie kontaktów międzyludzkich o charakterze miłosnym. Każda kobieta
otrzymuje kartę startową i podczas spotkania rozmawia po kolei z wszystkimi uczestniczkami, a następnie zaznacza
na karcie te, które chciałaby spotkać po raz kolejny. Jeżeli dwie kobiety zaznaczą się wzajemnie, organizator
przekazuje dane kontaktowe. Te same zasady dla mężczyzn.

14.05| poniedziałek
18:00 | Media bez dyskryminacji - warsztaty| Europejskie Centrum Solidarności (Gdańsk, pl. Solidarności 1)
W dzisiejszych czasach często słyszymy o mowie nienawiści i o potrzebie jej przeciwdziałania. Ale czym jest tak
naprawdę mowa nienawiści? Czy przeciwdziałanie mowie nienawiści to cenzura zagrażająca mediom? Postaramy
się odpowiedzieć na te pytania, a także zastanowimy się jaka jest rola odpowiedzialnego dziennikarstwa. Warsztat
przeprowadzi Joanna Szymańska.

17.05| czwartek
18:00 | Pokaz filmu "Professor Marston and the Wonder Women" wraz z dyskusją | Świetlica Krytyki Politycznej
w Trójmieście (Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 35)
Film opowiada prawdziwą historię Williama Marstona — twórcy postaci Wonder Women. Inspiracją do stworzenia
bohaterki był jego poliamoryczny związek. Po seansie zapraszamy na dyskusję z filmoznawczynią Julią Gierczak.

19.05| sobota
16:00 | Żywa Biblioteka | Galeria Guntera Grassa (Gdańsk, ul. Szeroka 34/35)
Niepowtarzalna okazja, by porozmawiać z osobami z grup dyskryminowanych i wykluczonych. Przyjdź i poznaj ich
historie.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBT „Tolerado”, ul. Miszewskiego 17, Gdańsk
e-mail: tolerado@tolerado.org; strona: www.tolerado.org

20.05| niedziela
Dzień różnorodności – cykl wydarzeń przygotowanych wspólnie z Miastem Gdańsk
12:00 | Tęczowa Gra Miejska | Gdańsk, Targ Węglowy
Tęczowa Gra Miejska to zabawa dla całej rodziny, która pozwoli bliżej poznać świat osób LGBT+. Główne Miasto
stanie się planszą gry, na której czekają niespodzianki i zadania do wykonania.
12:00 | Kuchnia społeczna | 100cznia (Gdańsk, ul. Popiełuszki 5)
Razem przygotujemy wielokulturowe dania. Następnie, przy wspólnym stole, spróbujemy smaków świata i
ocenimy efekty naszej pracy.
19:00 | Koncert „Kapeli ze wsi Warszawa”| 100cznia (Gdańsk, ul. Popiełuszki 5)

21.05| poniedziałek
18:00 | Konkurs fotograficzny i kameralny koncert | Klub Ziemia (Gdańsk, al. Grunwaldzka 76)
Wystawa prac i wręczenie nagród uczestnikom konkursu fotograficznego „Równość po polsku”. Spotkanie
uświetnią występy artystów z Opery Bałtyckiej.

22.05| wtorek
18:00 | Pokaz filmu "Fantastyczna kobieta" połączony z wieczorkiem kultury chilijskiej | Świetlica Krytyki
Politycznej w Trójmieście (Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 35)
„Fantastyczna kobieta” to laureat tegorocznego Oscara dla najlepszego nieanglojęzycznego filmu. Opowiada
historię transpłciowej kobiety. Po seansie zapraszamy na lampkę chilijskiego wina i południowoamerykańskie
specjały.

23.05| środa
18:30 | Spektakl teatralny „Spalony” | Teatr Gdynia Główna (Gdynia, pl. Konstytucji 1) | Obowiązują zapisy
O tym jak obcować z „innością” i jej nie dyskryminować, porozmawiamy podczas spektaklu Teatru Forum pt.
"Spalony". Spektakl TF to wypowiedź na temat homoseksualności, odarta z jej popkulturowego wizerunku.

24.05| czwartek
18:00 | Płeć: dana czy zadana? Osoby transpłciowe w Polsce!| Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście
(Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 35)
Zapraszamy na wykład dr Anny Kłonkowskiej o transpłciowości. Po prelekcji zapraszamy do dyskusji z udziałem
osób transpłciowych.
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25.05| piątek
21:00 | Bifor Party z koncertem „Gangu Śródmieście”| Red Light Pub (Gdańsk, ul. Piwna 28/31)
Dawka dobrej zabawy przed Marszem. W tym roku dodatkowo uświetni ją solidna porcja świetnej muzy od „Gangu
Śródmieście”.

26.05| sobota
15:00 | IV Trójmiejski Marsz Równości
17:00 | Tęczowy Piknik Rodzinny ”| 100cznia (Gdańsk, ul. Popiełuszki 5)
Świetna okazja, aby po przejściu całej trasy Marszu przysiąść i posilić się w sielskiej atmosferze, odwiedzić
miasteczko organizacji pozarządowych lub skorzystać z jednej z wielu niespodzianek.
22:00 | After Party | HaH Sopot (Sopot ul. Mamuszki 21)
Wielki After poprowadzi Jej Perfekcyjność. Wstęp 15 zł. Wejście od 21 lat.

27.05| niedziela
13:00 | Spacer śladami społeczności LGBT w Gdańsku (vol. 2) | Start spod Urzędu Miasta w Gdańsku
„Ryk tęczowego lwa” – spacer miejscami związanymi z historią LGBT z komentarzem Ryszarda Kisiela,
niezwykłego gawędziarza i znawcy wszelkich sekretów trójmiejskich gejów i lesbijek oraz Krzysztof Górskiego,
pasjonata historii. W tym roku nowa trasa i nowe miejsca!
15:00 | Występ chóru LGBT „Voces Gaudii” | Instytut Kultury Miejskiej (Gdańsk, Długi Targ 39/40)
Występ pierwszego w Polsce chóru LGBT pod przewodnictwem charyzmatycznego Miszy Czerniaka.
Zaprezentują nam swoje aranżacje znanych hitów.
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