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10. Przegląd Filmów o Autyzmie i Zespole Aspergera 

9 grudnia – 11 grudnia 2022 r. 

W tym roku po raz kolejny mamy zaszczyt zaprosić Państwa do sali kinowej na wspólną 

kinematograficzną podróż podczas jubileuszowego, 10. Przeglądu Filmów o Autyzmie 

i Zespole Aspergera. Organizatorką wydarzenia jest Fundacja Atypowa, przy współpracy 

z Ośrodkiem dla Osób z Autyzmem EFFATHA i wsparciu z budżetu Miasta Krakowa. 

Formuła Przeglądu składa się nie tylko ze wspólnych seansów, ale także ze wspólnej 

przestrzeni otwartego dialogu, stąd podczas 3 dni w kinie Mikro sala kinowa będzie 

zarówno miejscem wyświetlania projekcji filmowych, jak i miejscem spotkań z gośćmi, 

którzy przyjęli nasze zaproszenie do współpracy przy organizacji tegorocznej edycji.  

10. Przegląd Filmów o Autyzmie i Zespole Aspergera odbędzie się w dniach 9 - 11grudnia 

2022 r. W trakcie trzech dni Festiwalu wyświetlimy łącznie 8 filmów. Każdego dnia 

Przeglądu odbywać się będą także spotkania i panele dyskusyjne z zaproszonymi gośćmi.  

W piątek, 9 grudnia, porozmawiamy o spektrum autyzmu w kontekście systemu 

rodzinnego. Premierowo w kinie „Mikro” zostanie wyświetlony polski film „Śubuk”.  
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W tym dniu odbędzie się także spotkanie z Przemysławem Kossakowskim, gospodarzem 

programu „Down the Road. Zespół w trasie”. Zaproszenie do rozmowy przyjęli również 

państwo Agnieszka i Marek Bachowscy, rodzice Emilii, nastolatki w spektrum autyzmu.  

Sobotni dzień Przeglądu to dzień spotkań z różnorodnością doświadczania świata przez 

osoby w spektrum autyzmu. W tym dniu zobaczymy filmowe bohaterki i bohaterów 

w spektrum życiowych etapów i okoliczności. Na ten dzień przygotowaliśmy pokaz 

filmów krótkometrażowych (animacja „Mind my Mind”, film dokumentalny „Little Fire” 

oraz fabularny „Silent Things”) oraz film dokumentalny o Grecie Thunberg („Jestem 

Greta”). Do udziału w spotkaniu zaproszenie przyjął Luke Jackson - mężczyzna  

w spektrum autyzmu, pisarz, samorzecznik. 

W niedzielę, 11 grudnia na dużym ekranie zobaczymy dwa filmy fabularne, a spotkanie 

będzie dotyczyło sposobów przedstawiania osób w spektrum autyzmu w kinematografii na 

przestrzeni lat. Do rozmowy zaprosiliśmy dr Annę Bieganowską – Skórę, zawodowo 

związaną z UMCS, autorkę książki „And the winner is… Model niepełnosprawności  

w oscarowych produkcjach” oraz aktora Piotra Głowackiego, który w serialu „Nieobecni” 

wcielił się w rolę policjanta z zespołem Aspergera.  

Z uwagi na duże zainteresowanie pokazami dedykowanymi młodzieży szkolnej, także 

w tym roku postanowiliśmy zaplanować specjalne seanse dla młodszych widzów.  
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Jak co roku, towarzyszyć nam będzie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Autyzmem 

(ze swoją autorską wystawą artystyczną) oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 

(ze swoim kącikiem czytelniczym).  

Wszystkie wydarzenia odbywają w kinie Mikro w Krakowie.  

Organizujemy Przegląd, żeby ukazać spektrum autyzmu z różnych perspektyw i budować 

otwartość na różnorodność. 

 

https://www.facebook.com/przegladfilmowoautyzmieizespoleaspergera 

https://www.przegladfilmow.autyzm.krakow.pl 

https://www.atypowa.pl 

 

 


