II Dni Arabskie na Uniwersytecie Gdañskim
30 listopada – 2 grudnia 2006
Tegoroczne Dni Arabskie wspóùorganizowane przez stowarzyszenie Arabia.pl i
Uniwersytet Gdañski to ju¿ drugie z kolei spotkanie przygotowane dla miùoœników
kultury arabskiej i sympatyków egzotycznych wypraw. 30 listopada miaùy miejsce
ciekawe wykùady które poprowadziù miêdzy innymi prof. nadzwyczajny Bassam Aouil
z pochodzenia Syryjczyk od wielu lat mieszkaj¹cy w Polsce na co dzieñ pracuj¹cy w
Instytucie Psychologii Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
w zakùadzie psychologii klinicznej.
Tematem wykùadu profesora Aouila byùo postawione przez niego pytanie „Czy
jest nam potrzebny dialog miêdzykulturowy, a je¿eli tak to jaki?”. Problem ten jest
ostatnio dosyã popularny i omawiany przy okazji spotkañ przedstawicieli religii
chrzeœcijañskiej i islamu. Miêdzynarodowe konferencje poœwiêcone konfrontacji i
dialogowi pomiêdzy tymi religiami odbywaùy siê miêdzy innnymi w Syrii, w klasztorze
Al-Habashi w miejscowoœci Deir Mar Musa. Wùaœnie tam najwa¿niejsi przedstawiciele
obydwu kultur kontynuowali rozpoczêty wczeœniej dialog maj¹cy pojednaã ze sob¹
wyznawców obu religii. W czwartek 30 listopada w auli Uniwersytetu Gdañskiego
Profesor Aouil próbowaù zwróciã uwagê swoim wykùadem na problem porozumienia i
dialogu miêdzykulturowego, który w wielu krajach jest ostatnio przejawem otwartoœci
œwiata zachodniego do podejmowania dziaùañ zmierzaj¹cych do pokojowego
rozwi¹zywania konfliktów.
Aouil
zwróciù
uwagê
na
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dialogu.
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swoj¹
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i spoùeczn¹ wyznawców Islamu
w krajach Unii Europejskiej.
Prof. Bassam Aouil

Mówi¹c o obecnoœci Arabów wœród europejczyków zwróciùa uwagê na etykiety im
przypisywane, niezale¿nie od wyksztaùcenia czy pozycji spoùecznej. Kieruj¹c siê
badaniami przeprowadzonymi ostatnimi laty w Egipcie na grupie muzuùmanek o
ró¿nym poziomie wyksztaùcenia, dr Maria Kazimierczak z Uniwersytetu Gdañskiego
przedstawiùa fakty i wyobra¿enia dotycz¹ce Arabów, muzuùmanów i islamu.

p. Tomasz Wilde National Geographic

Stereotypy na temat kobiety w islamie omówiùa Dalia Nazmi-Fahim z
Uniwersytetu Warszawskiego. W drugiej czêœci wykùadów wyst¹più Dariusz Mokosa z
tematem „Misja palestyñsko-izraelska – rehabilitacja ofiar konfliktu”. Na koniec sesji
Tomasz Wilde z National Geographic zaprezentowaù film „Pustynna odyseja”
pokazuj¹cy rytuaù podró¿y mùodego chùopca z plemienia Tuaregów przez Saharê w
drodze po sól. Po czêœci oficjalnej odbyùy siê arabskie andrzejki.
Marek Pauli

