NAMIOT PRAW CZŁOWIEKA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
NA 26. POL’AND’ROCK FESTIVAL 2020 ONLINE

Od 2009 roku Rzecznik Praw Obywatelskich uruchamia swój namiot najpierw na Przystanku
Woodstock, a od dwóch lat na PolandRock Festival. Nie mogło nas zabraknąć także w tym
trudnym dla festiwalu czasie – w przestrzeni wirtualnej. Dlatego pełni pozytywnej energii
dołączamy do „największej domówki świata” i:
31 LIPCA OD GODZINY 9.45 rusza Namiot Praw Człowieka Rzecznika Praw Obywatelskich.

Będziemy z Wami do wieczora. Motywem przewodnim naszej aktywności będą braki
systemowe w Polsce, jakie uwidoczniła pandemia.
Zapraszamy na debaty: na temat naszej wolności w warunkach pandemii, o sytuacji
cudzoziemców w Polsce, ochrony zdrowia czy też wyzwań, jakie społeczna izolacja w epidemii
postawiła przed edukacją, przeniesioną nagle do internetu. Zapraszamy także do posłuchania
rozmów z niezwykłymi ludźmi o godności i szacunku do drugiego człowieka. Nie zabraknie
retrospekcji z działań Wolnych sądów, ciekawych rozważań sędziego Jarosława Gwizdaka na
temat procesów sądowych w serialach na Netflixie i HBO, komentujących rzeczywistość
rysunków sędziego Arkadiusza Krupy „Ślepym okiem Temidy”, filmowego spojrzenia na prawa
człowieka czy też krótkiego, acz bardzo intensywnego kursu o języku migowym Spółdzielni
socjalnej FADO.

WIRTUALNY NAMIOT PRAW CZŁOWIEKA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH –
31 LIPCA 2020 R.

Wirtualny namiot RPO został zaprojektowany równolegle w dwóch płaszczyznach
internetowych:
WIRTUALNY NAMIOT GŁÓWNY

– debaty, rozmowy, mini warsztaty, spotkania

NAMIOT PORADNICZY/KAWIARENKA ONLINE – dyżury online pracowników BRPO (można

porozmawiać o problemach, zasięgnąć informacji prawnej, złożyć wniosek do RPO)
i kawiarenka online, w której można porozmawiać indywidualnie z głównymi gośćmi naszych
debat.
WIRTUALNY NAMIOT GŁÓWNY – DEBATY, ROZMOWY, MINI WARSZTATY,
SPOTKANIA

– Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar i Dariusz Supeł (Centrum Projektów
Społecznych BRPO) – OTWARCIE SPOTKANIA
9.45 – 10.00

– DEBATA: NASZA WOLNOŚĆ W CZASIE PANDEMII (PRAWORZĄDNOŚĆ
W DOBIE KRYZYSU):
10.00 – 11.00

Rozmowa wybitnych prawników o tym, jak zapewnić bezpieczeństwo obywatelom a
jednocześnie nie ograniczać praw człowieka i obywatela, jak stanowić prawo w sytuacjach
kryzysowych, gdzie się kończy konieczność a zaczyna nadużycie, jak chroni nas Konstytucja RP.
Rozmowę prowadzi Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. W trakcie debaty internauci
mogą zadawać pytania, które trafią do prowadzącego spotkanie. Paneliści:
•

•

Prof. Andrzej Zoll, profesor nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu
Jagiellońskiego, w latach 1991–1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej,
sędzia i w latach 1993–1997 prezes Trybunału Konstytucyjnego, w latach 2000–2006
rzecznik praw obywatelskich;
Prof. Anna Rakowska-Trela, dr hab. nauk prawnych, specjalność: prawo konstytucyjne,
adwokatka, samorządowiec, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Łódzkiego.

– WOLNE SĄDY – RETROSPEKCJA WYDARZEŃ – subiektywny przegląd
najważniejszych działań.
11.00 – 11.30

•

Wolne Sądy - oddolna inicjatywa grupy prawników, nie związana z żadną opcją
polityczną. Nazwali stronę "Wolne sądy", bo to hasło powinno być na ustach każdego,
komu nie są obojętne wartości takie jak wolność, równość i demokracja.

– DEBATA: SYTUACJA UCHODŹCÓW W POLSCE. JAK MOŻESZ SIĘ
ZAANGAŻOWAĆ? – prowadzenie RPO – rozmowa o sytuacji uchodźców w Polsce w okresie
pandemii, o dzieciach uchodźców, o zaangażowaniu i pomocy na jakie stać każdego z nas.
Rozmowę prowadzi Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. W trakcie debaty internauci
mogą zadawać pytania, które trafią do prowadzącego rozmowę. Paneliści:
11.30 – 12.30

•
•
•

•

Katarzyna Błazejewska-Stuhr, dietetyczka, zaangażowana w pomoc rodzinom
i dzieciom czeczeńskim;
Maciej Stuhr, aktor, zaangażowany w pomoc rodzinom i dzieciom czeczeńskim;
Agnieszka Kosowicz, Prezeska Polskiego Forum Migracyjnego, pracuje na rzecz
uchodźców i osób ubiegających się o status uchodźcy od 2000 roku. Założycielka
Polskiego Forum Migracyjnego. Jest inicjatorką różnych działań na rzecz uchodźców
i migrantów w Polsce, autorką i współautorką publikacji na temat uchodźców,
migrantów i integracji. Prowadzi zajęcia i warsztaty na temat migracji i różnorodności
kulturowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Z wykształcenia dziennikarka;
Elsi Adajew, prezes Fundacji Sintar im. Issy Adajewa, były uchodźca, obywatel Polski,
zaangażowany w pomoc uchodźcom i uchodźczyniom.

– „ŚLEPYM OKIEM TEMIDY” – rysunki Arkadiusza Krupy, sędziego Sądu
Rejonowego w Łobzie – komentarze ad hoc z przeprowadzonych debat
12.30 – 12.45

12.45 – 13.45

– DEBATA: PROBLEMY SYSTEMOWE W OCHRONIE ZDROWIA

Czy byliśmy na ten czas przygotowani, co zagrało a co nie w ochronie zdrowia, o komunikacji,
o tym, jak o naszych działaniach decydował strach przed chorobą i jak budowała się zwykła
ludzka solidarność, o brakach i o tym, jak zdały egzamin wszelkie instytucje i działające w nich
systemy. W trakcie debaty internauci mogą zadawać pytania, które trafią do prowadzącego
rozmowę. Spotkanie poprowadzi Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich
dr Hanna Machińska. Paneliści:
•
•

•
•

Prof. Dorota Karkowska, prawniczka, specjalistka od prawa medycznego i praw
pacjentów;
Prof. Krzysztof Simon, profesor nauk medycznych, nauczyciel akademicki
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, specjalności naukowe:
choroby i choroby zakaźne;
Łukasz Jankowski, lekarz, członek Porozumienie Rezydentów OZZL, prezes Okręgowej
Izby Lekarskiej w Warszawie;
Małgorzata Żmudka, specjalistka w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

– KRÓTKI ALE INTENSYWNY KURS O JĘZYKU MIGOWYM – prowadzenie
Spółdzielnia socjalna FADO.
13.45 – 14.15

Spółdzielnia socjalna FADO – została powołana przez Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki
oraz Fundację Subsidium z Łodzi. Organizacja zajmuje się bardzo szeroko rozumianym
badaniem i wdrażaniem dostępności. Część z osób zaangażowanych w pracę Spółdzielni, to
osoby z różnymi niepełnosprawnościami: dzięki temu działania organizacji mają charakter
ekspercki i są precyzyjnie nakierowana na poszczególne problemy i wyzwania.
14.15 – 15.15

– DEBATA: JAK PRZETRWAĆ W SZKOLE W DOBIE PANDEMII?

Polska szkoła ma wiele słabości, a system edukacji przypomina ten sprzed kilkudziesięciu lat.
Pandemia COVID-19 uwypukliła dodatkowo jak wiele zmian jest potrzebnych w zakresie
chociażby edukacji zdalnej. W gronie nie tylko ekspertów, ale też nauczycieli i oczywiście
uczniów porozmawiamy o tym, co możemy zmienić.
W trakcie debaty internauci mogą zadawać pytania, które trafią do prowadzącego rozmowę.
Paneliści:
•

•
•

•

Marek Michalak, pedagog specjalny i działacz społeczny, doktor nauk społecznych,
kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, przewodniczący
Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, w latach 2008–
2018 rzecznik praw dziecka,
Natalia Krawczyk, uczennica 44 Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie,
Agnieszka Jankowiaka-Maik, Absolwentka Wydziału Historycznego i studiów
doktoranckich UAM w Poznaniu, autorka prac naukowych z zakresu najnowszej historii
Polski oraz dydaktyki historii, nauczycielka, autorka bloga 'Babka od histy'.
Wiceprzewodnicząca rady Fundacji 'Ja, nauczyciel' i aktywistka edukacyjna.
Oktawia Gorzeńska, lekcjewsieci.pl, ekspertka edukacyjnych innowacji i zmian.
Edukatorka, dyrektorka szkoły z mocą zmieniania świata i blogerka w jednej osobie.

– PRZEGLĄD HOT16CHALLENGE2 – przegląd bijących rekordy popularności
klipów z autorskim komentarzem Odety Moro, dziennikarki i prezenterki telewizyjnej.
15.15 – 15.45

– PROCESY I SĄDY W SERIALACH NA NETFLIXIE CZY HBO – przed
telewizorem okiem prawnika, czyli czy naprawdę wszyscy prawnicy zachowują się jak
bohaterowie Suits? Spotkanie poprowadzi sędzia Jarosław Gwizdak.
15.45 – 16.30

•

Jarosław Gwizdak – prawnik, działacz społeczny, sędzia, propagator sprawnych,
przyjaznych i obywatelskich instytucji życia publicznego, mediacji oraz innowacji
społecznych. Gra w amatorskim zespole punkowym The Judges.

– MŁODZIEŻ LGBT+: JAK STANĄĆ PO WASZEJ STRONIE? – DEBATA
Z UDZIAŁEM FACHOWCÓW I PRAKTYKÓW:
16.30 – 17.15

Szkoła musi być bezpieczną przestrzenią dla wszystkich uczniów – niezależnie od ich orientacji
seksualnej lub tożsamości płciowej. To pozornie oczywiste założenie nie znajduje jednak
odzwierciedlenia w rzeczywistości polskiego systemu oświaty. Młode osoby LGBT, zamiast
wsparcia i akceptacji, spotykają się w środowisku szkolnym z wykluczeniem, dyskryminacją,
a nawet przemocą. Czasami nie mają gdzie szukać pomocy, czasami nie wiedzą jak jej szukać,
a czasem nie znajdują jej tam, gdzie powinna być im zagwarantowana.
Eliminacja tych zjawisk jest zadaniem nas wszystkich – tylko jak to zrobić? Jak stanąć po
stronie młodzieży LGBT+? W trakcie debaty internauci mogą zadawać pytania, które trafią do
prowadzącego rozmowę. Spotkanie poprowadzi: Aleksandra Kaczorek ze Stowarzyszenia
Miłość Nie Wyklucza. Paneliści:
•
•
•

Ewelina Słowińska, Stowarzyszenie My Rodzice, mama transpłciowego nastolatka
Marzanna Pogorzelska, współautorka książki „Przecież Jesteśmy” o doświadczeniach
młodzieży LGBT w szkołach, wykładowczyni i nauczycieli
Alicja Sienkiewicz, Stowarzyszenie Marsz Równości w Lublinie, współorganizatorka
Marszu, aktywistka, nastolatka

17.15 – 17.30

– MINI PRZEGLĄD ETIUD FILMOWYCH O PRAWACH CZŁOWIEKA

– ROZMOWA MARKA ZAJĄCA Z REDAKTOREM MARIANEM TURSKIM –
o godności i szacunku dla drugiego człowieka
17.30 – 18.30

•

•

Marian Turski – polski historyk żydowskiego pochodzenia, dziennikarz; w czasie II
wojny światowej przesiedlony do Litzmannstadt Ghetto (1942), a następnie więziony
w niemieckim nazistowskim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau (1944–1945); od 2000
członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, od 2009 przewodniczący Rady
Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie.
Marek Zając – dziennikarz i publicysta specjalizujący się w tematyce religijnej
i społecznej, sekretarz Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, przewodniczący
rady Fundacji Auschwitz-Birkenau, dyrektor stacji telewizyjnej Polsat Rodzina.

18.30 – 19.00

– „ŚLEPYM OKIEM TEMIDY” RAZ JESZCZE

Przegląd grafik sędziego Arkadiusza Krupy powstałych podczas działania Namiotu Praw
Człowieka RPO

– UROCZYSTA GALA PRZYZNANIA PRZEZ RZECZNIKA PRAW
OBYWATELSKICH ADAMA BODNARA COROCZNEJ NAGRODY IM. PAWŁA
WŁODKOWICA
19.00 – 21.00

Nagroda RPO im. Pawła Włodkowica ma charakter honorowy i jest przyznawana jako wyraz
uznania dla występowania w obronie podstawowych wartości i prawd, nawet wbrew zdaniu
i poglądom większości. Przyznaje ją kapituła, w której skład wchodzą wszyscy rzecznicy praw
obywatelskich i dotychczasowi laureaci Nagrody.
W roku 2020 nagrodą została uhonorowana Danuta Przywara, Prezeska Helsińskiej Fundacji
Praw Człowieka. Laudację na cześć wyróżnionej wygłosi pierwsza Rzeczniczka Praw
Obywatelskich prof. Ewa Łętowska, a uroczystość poprowadzi Krzysztof Skórzyński.
Uroczystość i działanie Namiotu Praw Człowieka ZAKOŃCZY KONCERT AGY ZARYAN
z akompaniamentem gitarowym Szymona Mika
NAMIOT PORADNICZY/KAWIARENKA

DYŻURY ONLINE PRACOWNIKÓW BRPO (MOŻNA POROZMAWIAĆ O PROBLEMACH,
ZASIĘGNĄĆ INFORMACJI PRAWNEJ, ZŁOŻYĆ WNIOSEK DO RPO) I KAWIARENKA
ONLINE, W KTÓREJ MOŻNA POROZMAWIAĆ INDYWIDUALNIE Z GOŚĆMI NASZYCH
DEBAT:
10.00 – 11.00

– Porozmawiaj z prawnikiem BRPO

11.00 – 11.30

– Kawiarenka - indywidualne spotkanie z gościem debaty - prof. Andrzej Zoll

11.30 – 12.30

– Porozmawiaj z prawnikiem BRPO

– Kawiarenka - indywidualne spotkanie z gościem debaty - Katarzyna
Błażejewska-Stuhr i Maciej Stuhr
12.30 – 13.00

13.00 – 13.45

– Porozmawiaj z prawnikiem BRPO

13.45 – 14.15

– Kawiarenka - indywidualne spotkanie z gościem debaty - Prof. Krzysztof Simon

14.15 – 15.15

– Porozmawiaj z prawnikiem BRPO

15.15 – 15.45

– Kawiarenka - indywidualne spotkanie z gościem debaty – Marek Michalak

15.45 – 16.30

– Porozmawiaj z prawnikiem BRPO

16.30 – 17.00

– Kawiarenka - indywidualne spotkanie z gościem debaty – Alicja Sienkiewicz

17.00 – 17.30

– Porozmawiaj z sędzią Arkadiuszem Krupą

17.30 – 18.30

– Porozmawiaj z prawnikiem BRPO

