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Komisja Europejska, UNDP, Uniwersytet Warszawski oraz Fundacja Józefa
Rotblata zapraszają na otwarty wykład z cyklu Wykłady Kapuścińskiego.
Już 17 styczna w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich przy ul.
Krakowskie Przedmieście 32 w Warszawie będzie można wysłuchać wykładu
wielokrotnie nominowanej do Pokojowej Nagrody Nobla Dawn Engle,
twórczyni kampanii "One Billion Acts of Peace". Współzałożycielka i
dyrektora fundacji PeaceJam – sieci zrzeszającej 13 zdobywców
Pokojowej Nagrody Nobla - podzieli się swoim doświadczeniem w
motywowaniu
młodych
ludzi
do
działania
na
rzecz
lokalnych
społeczności.
Dawn Engle, wytrwała bojowniczka na rzecz pokoju, zdołała zaangażować
do działania w ramach programu PeaceJam już ponad 1,2 miliona młodych
ludzi – a liczba ta stale rośnie. Jej fundacja zrzesza 13 noblistów,
którzy pragną przekazywać swoją pasję, umiejętności i wiedzę młodym,
zaangażowanym
ludziom,
dążącym
do
zmian
w
swoich
lokalnych
społecznościach i na świecie. Dawn Engle jest również współautorką
książki "PEACEJAM: A Billion Simple Acts of Peace" i reżyserką
nagradzanych filmów dokumentalnych "Desmond Tutu: Children of the
Light", "Adolfo Perez Esquivel: Rivers of Hope" i "Rigoberta Menchu:
Daughter of the Maya".
Na Uniwersytecie Warszawskim Dawn Engle opowie m.in. o swojej kampanii
"One Billion Acts of Peace". To światowy, międzynarodowy ruch
społeczny, którego celem jest stawianie czoła problemom zagrażającym
naszej planecie, dzięki skupianiu się na codziennych wyzwaniach:
ułatwianiu dostępu do czystej wody, walce z ubóstwem, dbaniu o prawa
kobiet i dzieci.
Wykład odbędzie się 17 stycznia o godz. 10.00 na Uniwersytecie
Warszawskim w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich przy ul.
Krakowskie
Przedmieście
32
w
Warszawie.
Serdecznie
zapraszamy
wszystkich, którzy chcieliby zmienić świat, ale potrzebują odrobiny
inspiracji.
Dostępna
będzie
również
transmisja
wydarzenia
online
na:
kapuscinskilectures.eu. Pytania będzie można zadawać przez Twittera z
#KAPTalks.
Wykład zostanie przeprowadzony w języku angielskim.
Wstęp jest bezpłatny, prosimy jednak o rejestrację tutaj do 15
stycznia 2017.
Wykłady Kapuścińskiego to
Kapuścińskiego – znanego
pisarza – organizowanych
partnerskie uniwersytety

seria spotkań nazwanych na cześć Ryszarda
na całym świecie polskiego reportażysty i
wspólnie przez Komisję Europejską, UNDP,
i think tanki. Udział w wykładach daje
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niepowtarzalną możliwość wysłuchania sławnych mówców i myślicieli oraz
podyskutowania na tematy związane z rozwojem gospodarczym, takie jak
zmiany klimatu, prawa człowieka, stosunki między Afryką a Europą,
Milenijne Cele Rozwoju ONZ. Od 2009 ponad 80 wykładów zgromadziło
widownię przekraczającą 25 000 słuchaczy.
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