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CZWARTEK 26/11/2020
 Kto się boi tęczy? 
 17.15  bo nie wiedzą co czynią,  91’ 2019 USA, reż. Daniel Karslake, 
(napisy polskie, film po angielsku)

Kiedy w amerykańskich religijnych rodzinach dziecko wychodzi z szafy.
Więcej o filmie: TUTAJ

19.00 spotkanie/dyskusja Wiara i tęcza – czy to się wyklucza?

Jak żyje się osobom wierzącym ze społeczności LGBT+ w dzisiejszej Polsce? Czy czują się częścią 
swoich wspólnot? Jak czują się gdy przedstawiciele władz w Polsce dehumanizują osoby LGBT+? 
Podczas naszego spotkania oddamy głos samym zainteresowanym.

Goście/inie: przedstawicielki_e fundacji Wiara i tęcza
• Kamil Losiak z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
• Karol Szymonik z Kościoła Rzymskokatolickiego
• Artur Barbara Kapturkiewicz, chrześcijanin, któremu trudno obecnie 

określić denominację
spotkanie będzie transmitowane na Facebooku @WatchDocsKrakow
Spotkanie będzie tłumaczone na PJM

PIĄTEK 27/11/2020
 zanurzeni w ideologii 
 15.00 Patriota, 35’ 2018 Niemcy, reż. Katia Fiedułowa 
(napisy polskie, napisy angielskie)

Jak błyskawicznie zrobić karierę w rosyjskiej polityce.
Więcej o filmie: TUTAJ

 Panorama 
15.40 Prawo do pamięci 96’ 2018 Rosja, USA, reż. Ludmila Gordon 
(napisy polskie, film po rosyjsku)

Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Rosji w monologu znanego historyka i obrońcy praw człowieka.
Więcej o filmie: TUTAJ
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 Kto się boi tęczy 
 17.20 trwałe ślady  14’ 2018 Wielka Brytania, reż. Charlie Lyne 
(napisy polskie, film po angielsku)

Lata 80. XX wieku - grupa brytyjskich sadomasochistów skazana na więzienie za prywatne sex-party
Więcej o filmie: TUTAJ

18.00 Punkt zapalny   84’ 2019 Polska, reż. Wojtek Jankowski (film po polsku, angielskie 
napisy)

Tęcza Julity Wójcik – pełna symbolicznych znaczeń instalacja, której historia sama stała się symbolem. 
(link dostępny dla 30 osób)
Więcej o filmie: TUTAJ

19.30 ewangelia eureki  73’ 2018 USA, reż. Michael Palmieri, Donal Mosher (napisy polskie, 
film po angielsku)

Eureka w Arkansas - dwa tysiące mieszkańców, wielkie widowiska pasyjne i chrześcijańskie drag shows.
Więcej o filmie: TUTAJ

20.45 spotkanie/dyskusja online  Razem czy osobno? Jak żyjemy w Polsce?

Czy w Polsce możliwa jest pokojowa koegzystencja dwóch grup: hetero- i nieheteronormatywnych 
osób? Czy to co widzimy i słyszymy w mediach ma wpływ na to jak działamy na co dzień? Jaki jest 
skutek wprowadzania „stref wolnych od LGBT”? O tym wszystkim porozmawiamy z naszymi gośćmi. 

Goście: 
• Bart Staszewski – reżyser dokumentalny i aktywista LGBT, twórca filmu „Artykuł 

osiemnasty”, organizator I Marszu Równości w Lublinie oraz członek Miłość Nie Wyklucza
• Paweł Knut – adwokat, członek zespołu Kampanii Przeciw Homofobii, doktorant 

na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.
• Wojtek Jankowski  –  reżyser dokumentalny, dziennikarz, operator, montażysta

spotkanie będzie transmitowane na facebook’u @WatchDocsKrakow
Spotkanie będzie tłumaczone na PJM
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SOBOTA 28/11/2020
 ***w godzinach od 12 do 18, odbędzie się wydarzenie towarzyszące jakim 
 jest Żywa biblioteka. więcej informacji na Fb @fundacja.polistrefa oraz TUTAJ 

 zanurzeni w ideologii 
 11.00 mali niemcy  90’ 2019 Niemcy, Austria, reż. Frank Geiger, Mohammad Farokhmanesh (napisy 
polskie i angielskie, film po niemiecku)

Animowany dokument o losach dzieci niemieckich neonazistów.
Więcej o filmie: TUTAJ

12.30 amerykańska masakra  9’ 2017 USA, reż. Farihah Zaman, Jeff Reichert (napisy polskie, 
film po angielsku)

Świat w świetle filmów zrealizowanych przez guru amerykańskiej skrajnej prawicy – Steve’a Bannona.
Więcej o filmie: TUTAJ

12.50 godzina linczu  19’ 2019 Wielka Brytania, reż. Shirley Abraham, Amit Madheshiya (napisy 
polskie i angielskie)

Kolejna muzułmańska ofiara linczu w Indiach za „przemyt krów”.
Więcej o filmie: TUTAJ

 13.15 dyskusja z publicznością  –  Gdzie leży granica między patriotyzmem a nacjonalizmem?

Spotkanie odbędzie się w pokoju na facebook’u @WatchDocsKrakow

 Panorama 
 14.30 Kolor fasady: niebieski   22’, 2019 Ukraina, reż. Oleksij Radyński (napisy polskie i angielskie)

Zakusy deweloperów na ikoniczny budynek kijowskiego soc-modernizmu.
Więcej o filmie: TUTAJ

 15.00 raport z suchego miasta  13’, 2018 RPA, USA, reż. Simon Wood , François Verster (napisy 
polskie i angielskie)

Jak wygląda życie w wielkim mieście, kiedy wody nie starcza już dla wszystkich?
Więcej o filmie: TUTAJ
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 Kto się boi tęczy? 
18.00 tęczowa rodzina  85’, 2019 Kanada, reż. Julia Ivanova (napisy polskie, film po angielsku)

Dzieci wychowujące się w tęczowych rodzinach - Julia Ivanowa odwiedza po latach z kamerą bohaterów 
swojego filmu „Zostać ojcem”.
Więcej o filmie: TUTAJ

 19.30 dyskusja/spotkanie: tęczowe rodziny w Polsce 

W Polsce szacunkowo 50 tysięcy dzieci jest wychowywanych przez rodziców tej samej płci. Ich rodzice 
nie mogą zawrzeć legalnego związku, nie jest możliwa adopcja dziecka, ani inne formy sprawowania 
nad nim opieki.  Jak im się tutaj żyje? Z jakimi wyzwaniami jeszcze się zmagają? Czy widzą dla siebie 
przyszłość w Polsce?

Gościnie: 
• Justyna Struzik – adiunktka i badaczka związana z Instytutem Socjologii UJ, współautorka 

książki „Różnym głosem. Rodziny z wyboru w Polsce” (2017, razem z J. Mizielińską i A. 
Król) oraz autorka monografii „Solidarność queerowa. Mobilizacja, ramy i działania ruchów 
queerowych w Polsce (2019)

• Irmina Szałapak - członkini zarządu stowarzyszenia My, rodzice, członkini zarządu Federacji 
Znaki Równości, członkini Kampanii Przeciw Homofobii

spotkanie będzie transmitowane na facebook’u @WatchDocsKrakow
Spotkanie będzie tłumaczone na PJM

NIEDZIELA 29/11/2020
 Panorama 
 10.00 wyzwolenie  87’, 2018 USA, reż. Luc Côté (napisy polskie, film po angielsku)

Weterani amerykańskich wojen leczą psychiczne rany za pomocą ayahuaski.
Więcej o filmie: TUTAJ

 Prawo Przeciw Prawom 
 13.30 Przeciw społeczeństwu obywatelskiemu  29’, 2019 Węgry, Polska, reż. István Gábor 
Takács, Peter Sarosi (napisy polskie)

Obrońcy praw człowieka w Rosji, Kirgistanie, Polsce i Węgrzech - historie organizacji i aktywistów, 
którzy poświęcili się walce o prawa człowieka.
Więcej o filmie: TUTAJ

 14.00 Proces  16’, 2018 USA, reż. Johanna Hamilton (napisy polskie, film po angielsku)

Największy proces karny w historii USA. 
Więcej o filmie: TUTAJ
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 14.30 nowaja  75’, 2018 Rosja, reż. Askold Kurow (napisy polskie i angielskie, 
film po rosyjsku)

Jak wygląda od kuchni praca dziennikarzy słynnej niezależnej rosyjskiej gazety?
Więcej o filmie: TUTAJ

 16.00 dyskusja/spotkanie: Prawo przeciw prawom  (dyskusja organizowana jest w ramach 
Helsińskiej Inicjatywy dla Praw Człowieka)

Rządowe ataki na organizacje pozarządowe niosące wsparcie dla osób należących do mniejszości 
oraz innych najbardziej stygmatyzowanych w Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej. Brak 
prawa do sprawiedliwego procesu i wolności od tortur w Guantanamo w imię bezpieczeństwa 
narodowego. Dziennikarska solidarność i niezależność w obliczu zagrożenia deportacją jednego 
ze współpracowników.  We wszystkich filmach “bezpieczeństwo narodowe”, “ochrona granic”, 
“porządek publiczny” stają się pretekstem do ograniczania wolności a nowe prawa stają się 
narzędziem ograniczania społeczeństwa obywatelskiego. Mimo wszystko aktywiści, aktywistki, 
dziennikarze i dziennikarki nie zaprzestają działalności na rzecz praw człowieka, wykorzystując 
prawo jako narzędzie swojej walki, lub lawirując między coraz bardziej opresyjnymi regulacjami.

Goście/inie: 
• dr Dominik Hejj – politolog specjalizujący się w tematyce węgierskiej. Doktor nauk 

humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Starszy analityk w Instytucie Europy 
Środkowej w Lublinie. Nauczyciel akademicki współpracujący z Uniwersytetem 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Twórca portalu www.kropka.hu 
poświęconego węgierskiej polityce.

• Olga Łaniewska – aktywistka oddolna, anarchofeministka mieszkająca w Białorusi, od 
15 lat pracuje w temacie przeciwdziałania przemocy głównie ze względu na płeć ale też 
i z innych przesłanek.

• Małgorzata Szuleka – prawniczka, od 2010 r. związana z Helsińską Fundacją Praw 
Człowieka, w której m.in. w ramach współpracy z Agencją Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej przeprowadziła szereg badań z zakresu dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości, praw dzieci, praw osób z niepełnosprawnościami i praw osób 
pokrzywdzonych przestępstwem. W Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka odpowiada 
również za realizację międzynarodowej strategii rzeczniczej. Jest członkinią Izby 
Adwokackiej w Warszawie.

• Marcin Wolny – adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego, w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka od 2010 r., początkowo jako 
wolontariusz, a następnie prawnik w Klinice Prawa „Niewinność”, Programie Spraw 
Precedensowych oraz Programie Interwencji Prawnej; od 2019 r. odpowiedzialny 
za monitorowanie procesu legislacyjnego w obszarze praw człowieka, autor opinii 
prawnych dotyczących procedowanych ustaw oraz raportów nt. przestrzegania praw 
człowieka oraz zasady praworządności.

spotkanie będzie transmitowane na facebook’u @WatchDocsKrakow
Spotkanie będzie tłumaczone na PJM
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 Film zamKnięcia 
 17.30 Jazda obowiązkowa  71’, 2018 Polska, Ukraina, reż. Ewa Kochańska (film częściowo 
po polsku, napisy polskie i angielskie )

Ukraińska rodzina w Polsce - wysoka cena sukcesu w nowej ojczyźnie (link dostępny dla 30 osób)
Więcej o filmie: TUTAJ

 18.45 spotkanie/dyskusja: ukraiński Kraków. o życiu i prawach. 

Mieszkańcy i mieszkanki ukraińskiego pochodzenia stanowią istotną część społeczności 
polskich miast. Pracują, uczą się, działają, spełniają swoje cele i marzenia, korzystają 
z praw. Jak żyje im się “u nas”? Z jakimi trudnościami się borykają? Jaka prawa są im 
ograniczane? Dowiedzmy się więcej o naszych sąsiadach i sąsiadkach. 

Goście/inie: 

• Olivia Chwat – absolwentka socjologii UJ (lic), obecnie studiuje prawo. W ramach 
działań aktywistycznych i naukowych rozwija się w tematyce praw człowieka 
i migracji, z naciskiem na przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć 
i narodowość. Przeprowadziła badania, które eksplorowały koncepcję godziwej pracy 
w dwóch perspektywach: badań nad pracą i badań migracyjnych oraz doświadczeń 
i ocen samych migrantów_ek ukraińskich.

• Wiktor Magdziarz – ukończył socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, obecnie 
studiuje metodologię badania polityk społecznych na London School of Economics. 
Jego działalność akademicka i zainteresowania dotyczą zagadnień migracji 
międzynarodowych. 

• Anastasiya Podorozhnya – pracowniczka kultury
• Julia Reka – pochodzi z m. Kamieniec Podolski (zachodnia Ukraina), ukończyła 

dziennikarstwo we Lwowie, później studiowała socjologię (sfera publiczna) 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Do Krakowa  przeprowadziła się latem 2013. 
Od ponad 3 lat pracuje w krakowskiej agencji zatrudnienia jako Lider Zespołu 
Zatrudnienia Cudzoziemców.

• Maria Struhanets –  asystent międzykulturowy dla dzieci cudzoziemskich oraz 
z doświadczeniem migracji w Krakowie

• Natalia Styrnol – jest studentką socjologii w Instytucie Socjologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Jej zainteresowania badawcze skupiają się z jednej strony 
na migracjach, z drugiej zaś na społecznych skutkach zmian klimatu. Rozwój 
akademicki wiąże z działalnością aktywistyczną i poprzez swoją pracę stara się 
uwrażliwiać na konieczność walki z szeroko rozumianą niesprawiedliwością społeczną. 
W ostatnim czasie przeprowadziła wraz z Wiktorem Magdziarzem badania dotyczące 
sieci wsparcia migrantek i migrantów z Ukrainy zamieszkujących powiat tatrzański 
w kontekście kryzysu związanego z pandemią Covid-19. 

spotkanie będzie transmitowane na facebook’u @WatchDocsKrakow 
Spotkanie będzie tłumaczone na PJM
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