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QUEEROWY MAJ 2011 
19-22 MAJA, KRAKÓW 

 
 

program festiwalu: 
 
 
 
 

czwartek, 19 maja 
 
Otwarcie festiwalu z alter ego Almodovara! 
 
19 maja (czwartek), godz. 20.00 
Cafe Foyer (pl. Św. Ducha 1)  
 
"Międzynarodowa gwiazda porno, czy też międzynarodowy symbol 
seksu…", czyli Jagoda Rall w monodramie od lat granym przez Ewę 
Kasprzyk 
 
Patty Diphusa to postać stworzona przez hiszpańskiego reżysera Pedro 
Almodovara. Różowe włosy, czarna sukienka, koci pazur i lawina gorących 
historyjek z jej prywatnego i gorącego życia to tylko niewielki zarys tej 
prowokacyjnej, ale sentymentalnej i komicznej zarazem kobiety, która w pełni 
świadoma wielkości swojego "JA" nie kryje swojej kobiecości i drapieżności. 
 
Po monodramie zapraszamy na kameralną imprezę z hitami lat 70, 80, 90 i 
tańcami na rurze… Na hasło "Queerowy Maj" 10 % zniżki w barze! 
 
 

piątek, 20 maja 
 
QUEEROWA LINIA RADYKALNA 
 
20 maja (piątek), godz. 16.00-20.00 
Kawiarnia Naukowa, ul. Jakuba 29-31 
 
wycinamy SzaBLonY 
 
- przynieś koszulkę/dres/kawałek materiału  
- wymyśl własny wzór lub skorzystaj z naszych inspiracji  
- ciesz się szablonem w przestrzeni miejskiej 
 
robimy ZinA  
 
- ,,Queer, czyli co ...?" - spontaniczna twórczość indywidualna: 
teksty/rysunki/wiersze/kolaże/komiksy 
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oglądamy FiLm  
 
- „Jihad dla miłości” reżyserii Parveza Sharmy (2007), poprzedzony 
krótkim wprowadzeniem o anty-rasizmie jako części strategii queer 
 
bądź punktualnie – mówmy sobie po imieniu – razem zmieńmy przestrzeń miejską 
[ podczas warsztatów przewidujemy vegański poczęstunek oraz mini queerowe distro ] 
 
 
Wieczór z seksem 
 
20 maja (piątek), godz. 18.00 
miejsce warsztatu zostanie podane e-mailem 
 

Zapraszamy na warsztat dotyczący bezpieczniejszych zachowań 
seksualnych dla kobiet, tych mniej i bardziej zorientowanych seksualnie. 
Podyskutujemy o : 
- „z kwiatka na kwiatek” czy stały, wzajemnie wierny związek – stereotyp lesbijki 
wśród lesbijek 
- czy kobiety są bardziej narażone na zakażenie chorobami przenoszonymi drogą 
płciową? 
- ryzykowne zachowania wśród kobiet nieheteroseksualnych 
- lesbijki, prezerwatywy i masa różnych gadżetów 
- czy lesbijki wchodzą w kontakty seksualne z mężczyznami? 
- zachowania seksualne wśród lesbijek 
- czy prezerwatywy są tylko dla mężczyzn? 
- choroby przenoszone drogą płciową a kwestie prawne 
W trakcie warsztatów będziecie miały możliwość korzystania z materiałów 
edukacyjnych. 
 
Zgłoszenia przyjmujemy do 18 maja do godz. 20.00 na adres email: 
sekswarsztat@wp.pl 
Grupa warsztatowa będzie składać się maksymalnie z 12 osób. Potwierdzenie 
uczestnictwa oraz powiadomienie o miejscu, w którym odbędą się warsztaty 
roześlemy drogą e-mailową w dn. 18 maja do godz. 23.00. 
 
organizatorka: Stowarzyszenie Pomocowe Lambda Kraków 
 
 
Nić – pokaz filmu 
 
20 maja (piątek), godz. 21.00 
Teatr Noffy (Cocon), ul. Gazowa 21 
 
Subtelnie opowiedziana historia rozgrywająca się w scenerii tunezyjskiego lata. 
"Nić" to  niebanalny romans doprawiony zdjęciami pięknego kraju Południa z 
udziałem Claudii Cardinale, Antonina Stahly, Salima Kechiouche. 
 
Nić (Le Fil) 
Francja/Belgia/Tunezja, 2009 
reż. Mehdi Ben Attia 
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93 min. 
 
Pokaz filmu zorganizowany został dzięki współpracy z Tongariro Releasing: 
www.tongariro.pl  
Filmy dostępne w sprzedaży tego dystrybutora będzie można kupić na 
miejscu. Wstęp wolny! 
 
 
DA BOYZ w Coconie 
 
20 maja (piątek), godz. 23.00 
Cocon, ul. Gazowa 21 
 

Grupa drag kingowa DA BOYZ powstała w kwietniu 2006 roku i 
wystąpiła po raz pierwszy przed szeroką publicznością klubu Kitch w 
Krakowie. W skład grupy wchodzą DK Antonio, DK Morfi i DK Tivv. 
Przestrzeń ich występów to zaskakujący i wciągający spektakl gry z 
konwencjami płci i seksualności.  
Wstęp wolny! 
 
 

sobota, 21 maja 
 
Niewidoczne (dla) społeczności 
 
21 maja (sobota), godz. 12.00 
Młynek, Pl. Wolnica 7 
 

Lesbijki stanowią część społeczności nie tylko w stosunkowo dobrze już 
zbadanych pod tym kątem miastach, lecz także na wsi. W miastach znajdują / 
znajdujemy swoje przestrzenie spotkań, wsparcia i współdziałania. A jak wygląda 
sytuacja lesbijek, które żyją na wsi i w mniejszych miastach? Z jakimi 
problemami się spotykają / spotykacie / spotykamy? O czym nie możecie / nie 
możemy mówić w małych miejscowościach? Czym jest dyskryminacja krzyżowa 
lesbijek – ze względu na płeć, orientację seksualną i miejsce zamieszkania? 
Dlaczego w dużych miastach na znanych uniwersytetach wiemy o niej tak 
niewiele? Czego / kogo nie widać?  

W ramach projektu „Niewidoczne (dla) społeczności”, który tym 
spotkaniem inauguruje Fundacja Przestrzeń Kobiet, podjęłyśmy wyzwanie 
uzupełnienia białych plam na mapie badań sytuacji osób LGBT i 
udokumentowania sytuacji nieheteroseksualnych kobiet żyjących na terenach 
wiejskich i poza dużymi ośrodkami miejskimi. Takich danych brakuje, co nie 
oznacza, że brakuje aktów dyskryminacji wobec lesbijek na wsi. 

 
Podczas spotkania Ewa Furgał, Justyna Struzik i Natalia Sarata opowiedzą 

o założeniach projektu, wyzwaniach z nim związanych, pustych miejscach na 
mapach naszej wiedzy o sytuacji lesbijek, a także o tym, dlaczego warto włączyć 
się w nasz projekt. Serdecznie zapraszamy! 

 
Projekt „Niewidoczne (dla) społeczności” realizowany przy wsparciu 

Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu „Demokracja w działaniu – 
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Tolerancja”. W jego efekcie powstanie raport o specyfice dyskryminacji lesbijek 
żyjących na wsi i poza dużymi ośrodkami miejskimi w Polsce.  

 
organizatorka: Fundacja Przestrzeń Kobiet 
 
 
MARSZ RÓWNOŚCI 
 
21 maja (sobota), godz. 14.00 
start: Plac Wolnica 
 
Otwartość na różnorodność i sprzeciw wobec wykluczeń – te cele będą 
przyświecać, jak co roku, manifestacji przy dźwiękach samby ulicznej. 
Zapraszamy! 
 
 
 
Przebrani w płeć 
 
21 maja (sobota), godz. 16.00 
Cafe Szafe, ul. Felicjanek 10 
 
Spotkanie związane z najnowszą publikacją Stowarzyszenia Kobiet 
Konsola pt. Przebrani w płeć. Zjawisko DRAG w kulturze, pod red. Pauliny 
Szkudlarek. Książka jest zbiorem tekstów prezentujących fenomen drag w 
różnorodnych kontekstach: kultury popularnej, dyskursu mniejszości 
seksualnych, estetyki, czy polityczno-filozoficznej debaty o płciowości i 
ciele.  
 

W dyskusji na te tematy udział wezmą: 
- Paulina Szkudlarek 
- Michał Pelczar  
- Drag King Morfi 
moderacja: Aleksandra Sowa 
 
Podczas spotkania będzie możliwość zakupu książki Przebrani w płeć. Zjawisko 
DRAG w kulturze. 

 
organizatorka: Stowarzyszenie Kobiet Konsola 
 
 
Rewolucje Izabeli Jarugi–Nowackiej 
 
21 maja (sobota), godz. 19.00 
Teatr 38 (Klub Pod Jaszczurami), Rynek Główny 8 
 
Spotkanie wokół książek Drogi równości. Izabela Jaruga-Nowacka – 
polityczka, feministka, działaczka lewicy (wyd. Fundacja Przestrzenie 
Dialogu) i Tęczowa rewolucja. Rozmowy Les/Gej/Bi/Trans (wyd. AdPublik).  
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Pierwsza z nich oczami przyjaciół i współpracowników Izabeli Jarugi-Nowackiej 
ukazuje działalność polityczną i społeczną feministki i obrończyni praw człowieka.  
Druga to wywiady z ludźmi, którzy dokonali publicznych coming outów, bądź 
podnoszą kwestię dyskryminacji osób nieheteroseksualnych w dyskursie 
publicznym, niejednokrotnie dokonując małych i większych tęczowych rewolucji 
składających się na zmianę sytuacji osób LGBTQ w Polsce. 
 
 W dyskusji wezmą udział: 
Robert Biedroń – współzałożyciel i pierwszy prezes Kampanii Przeciw Homofobii, 
konsultant i ekspert organizacji chroniących prawa człowieka 
Katarzyna Kądziela - redaktorka książki Drogi równości, feministka, wieloletnia 
współpracowniczka Izabeli Jarugi–Nowackiej 
Beata Kowalska – socjolożka, adiunkt w Instytucie Socjologii UJ, feministka 
Aleksandra Sowa – współpracowniczka organizacji LGBTQ, rzeczniczka prasowa i 
współorganizatorka  festiwalu Queerowy Maj i Marszu Równości w Krakowie, publicystka 
Krzysztof Tomasik – współredaktor książki Tęczowa rewolucja, publicysta, członek 
zespołu Krytyki Politycznej 
 
Podczas spotkania będzie możliwość zakupu książki Tęczowa rewolucja i 
otrzymania publikacji Drogi równości. 
 
organizatorzy: Fundacja Przestrzenie Dialogu oraz AdPublik 
 
 

niedziela, 22 maja 
 
Queerowa Gra Miejska 
  
22 maja (niedziela), godz. 10.00-13.00 
start z Placu Wolnica 
 

Przegięty Henryk Walezy, Maria „Piotrek” Dulębianka, czyli dziewczyna Konopnickiej i 
Smok Wawelski, o którym niektórzy twierdzą, że jest lesbijką, a inni, że woli dziewice… 
Historia Krakowa nie jest taka prosta (straight), jak się wydaje! Te i inne postaci będą 
bohater(k)ami Queerowej Gry Miejskiej. Wszyscy przybyli oczywiście do Krakowa na 
Marsz Równości, a niedzielne przedpołudnie będzie niepowtarzalną okazją na spotkanie z 
nimi. Ich odnalezienie i rozpoznanie nie powinno Wam nastręczyć zbyt wielu trudności. A 
jeśli nawet trochę zboczycie z drogi, to też nie szkodzi ;) 

Start: 22 maja, godz. 10:00, Plac Wolnica; zakończenie: godz. 12:30, Park Jordana  

Limit czasu: 2 h 

Zespoły: queerowe, czyli dowolna ilość, płeć, wiek itp. 

Zasady: Zadaniem uczestników będzie dotarcie w czasie trwania gry do jak największej 
ilości punktów (zlokalizowanych w miejscach związanych z queerową historią Krakowa – 
pewna orientacja w tym temacie może pomóc, ale nie jest konieczna) i rozwiązanie 
związanych z nimi zadań. Wskazówki dotyczące lokalizacji punktów będą zaszyfrowane 
(np. zdjęcie, rebus). 
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Zgłoszenia: do 20 maja na adres queerowymaj@gmail.com (nazwa zespołu, liczba osób, 
telefon kontaktowy) 
 
 
Piknik queerowy z Rytmami Oporu 
 
22 maja (niedziela), godz. 12.00-15.00 
Park Jordana 
 
W programie - dla ciała i dla ducha: 
- słów kilka o idei Rytmów Oporu 
- nauka podstawowych rytmów 
- gry i zabawy 
- warsztaty: zrób swój instrument 
- wegańskie jedzenie/przysmaki/słodkości i słoności 
+ inne atrakcje! 
 
organizator: Samba Ka - Rytmy Oporu 
http://sambaka.wordpress.com/about 
 
 
Spotkanie bilardowe kobiet i dziewcząt LBT 
 
22 maja (niedziela), godz. 14.00 
Cue bar, ul. Mogilska 35 
 

Zapraszamy na spotkanie bilardowe kobiet i dziewcząt LBT, które 
pasjonują się grą w bilarda i snookera, ale nie grają zawodowo. W maju 
br. obchodzimy drugie urodziny naszych wspólnych rozgrywek.  
 
Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o zgłaszanie się na 
adres email: lesbilardos@wp.pl do dnia 18 maja do północy. 
Osoby towarzyszące nie wymagają wcześniejszego zgłoszenia. Zapewniamy 
dostęp do profesjonalnych stołów i sprzętu za częściową partycypacją kosztów 
najmu stołów tj. 15 zł od osoby, jako darowizny do lambdowej puszki. Więcej 
informacji: www.lambda-krakow.org 
 
organizatorka: Stowarzyszenie Pomocowe Lambda Kraków 
 
 
Siatkówka z Krakersami 
 
22 maja (niedziela), godz. 16.45 
sala AGH, ul. Piastowska 26a (budynek SWFiS AGH za salą UJ) 
 
KKS Krakersy zaprasza wszystkich do spędzenia niedzielnego popołudnia 
na sportowo! 2-godzinny trening piłki siatkowej dla zarówno 
doświadczonych, jak i początkujących miłośniczek i miłośników tej 
dyscypliny. Szczegóły na: www.kks.malopolska.pl 
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organizator: Krakowski Klub Sportowy Krakersy 
 
 
Pokój Leo – pokaz filmu 
 
22 maja (niedziela), godz. 20.00 
Teatr Noffy (Cocon), ul. Gazowa 21 
 
Różne oblicza Leo prowadzą do narastającego napięcia. Leo nie chce nikogo 
rozczarować. Pragnie przestać się ukrywać, lecz paraliżuje go strach. Film ten 
porusza ważne kwestie dla osób homoseksualnych, a także ich bliskich i 
przyjaciół. Wielu ludzi w różnych etapach swojego życia może utożsamiać się z 
tytułowym Leo, który nie mogąc sprostać oczekiwaniom innych wikła się w sieci 
wewnętrznych konfliktów. Film podejmuje również tematy, takie jak otwartość w 
relacjach międzyludzkich, życie w zgodzie ze sobą i szczerość wobec własnych 
pragnień. Przede wszystkim jednak daje nadzieję. 
 
Pokój Leo (El Cuarto de Leo) 
Argentyna/Urugwaj, 2009 
reż. Enrique Buchichio 
94 min. 
 
Pokaz filmu zorganizowany został dzięki współpracy z Tongariro Releasing: 
www.tongariro.pl  
Filmy dostępne w sprzedaży tego dystrybutora będzie można kupić na 
miejscu. Wstęp wolny! 
 
 
 
 
 

Zapraszamy! 
 

Komitet Organizacyjny festiwalu Queerowy Maj i Marszu Równości w Krakowie 
 
 
 

Więcej informacji: www.queerowymaj.pl 
 
 

Organizator: 
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Współpraca: 
 
 

     
 

        
 
 

       
 

 
 
 
 
 
 

Matro/patronatują festiwalowi: 
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