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KOMUNIKAT PRASOWY 

Sudan Południowy krwawi. Debata o pomocy  
najmłodszemu krajowi świata i Afryce na Planete+ Doc Film Festival  

Jak mądrze pomagać Sudanowi Południowemu i krajom globalnego południa? To 
jeden z głównych tematów otwartej debaty organizowanej przez Green Cross Poland i 
Kulczyk Foundation. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 10 maja po rozpoczynającej 
się o godzinie 16.00 emisji filmu: „Jesteśmy Waszymi przyjaciółmi” w „Kinotece” w 
Warszawie. 

Do udziału w dyskusji pt. "Najmłodsze państwo świata krwawi - jak mądrze pomagać 
Sudanowi Południowemu, Afryce i krajom globalnego południa" moderowanej przez red. 
Jarosława Kociszewskiego (Polskie Radio) organizatorzy  zaprosili przedstawicieli: Polskiego 
Centrum Pomocy Międzynarodowej (Monika Piątczak), Stowarzyszenia Edukacja dla Pokoju 
(prof. Piotr Balcerowicz), Fundacji Ekonomicznej Polska-Afryka (Robert Zduńczyk) i 
Państwowego Muzeum Etnograficznego (Dariusz Skonieczko).  

„W czasie debaty z udziałem publiczności porozmawiamy o tym jak mądrze wspierać, aby 
nie szkodzić, w jaki sposób pomagać uwzględniając kwestie ekologiczne i społeczne. 
Podejmiemy tematykę historii polskiej pomocy, różnorodności kulturowej i możliwej 
współpracy gospodarczej z Afryką” – zaprasza Dominika Kulczyk, Założycielka Green Cross 
Poland i Kulczyk Foundation. 

Panel dyskusyjny organizowany jest w ramach partnerstwa Green Cross Poland i Kulczyk 
Foundation dla Planete+ Doc Film Festival. Dzięki wzajemnej współpracy w czasie trwania 
całego Festiwalu (9-18.05) w „Kinotece” obejrzeć będzie można wystawę zdjęć autorstwa 
Tatiany Jachyry pt.:„Efekt Domina”. Na wystawę składa się 16 wielkoformatowych zdjęć  
pokazujących kilka najbiedniejszych krajów, do których Dominika Kulczyk dotarła z pomocą 
w ramach zrealizowanego programu telewizyjnego. Fotografie ukazują codzienne życie 
mieszkańców i pracę przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy. Green 
Cross Poland – jako główny partner Festiwalu, już po raz drugi ufundował nagrodę dla 
najlepszego filmu o tematyce ekologicznej. Nominowane produkcje prezentowane są w 
trakcie Festiwalu w specjalnej sekcji „Klimat na zmiany”. Profil festiwalu wpisuje się w 
realizowane przez nas działania, których celem jest wspieranie i inspirowanie rozwiązań na 
rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju – mówi Dominika Kulczyk.  
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*** 

INFORMACJE DODATKOWE 

Partnerem Planete+ Doc Film Festival oraz fundatorem nagrody dla najlepszego filmu z sekcji 
konkursowej Green Cross Warsaw Award jest Green Cross Poland (GCPL) – polski oddział 
międzynarodowej organizacji Zielonego Krzyża (Green Cross International), trzeciej co do wielkości 
pozarządowej organizacji ekologicznej non-profit na świecie. Partnerem festiwalu jest Kulczyk 
Foundation – fundacja, która pomaga innym pomagać, skupiając się na projektach infrastrukturalnych 
i inwestycjach społecznych w krajach rozwijających się. Fundacja jest współorganizatorem panelu 
dyskusyjnego "Najmłodsze państwo świata krwawi - jak mądrze pomagać Sudanowi Południowemu, 
Afryce i krajom globalnego południa" odbywającego się w ramach festiwalu oraz organizatorem 
wystawy fotograficznej "Efekt Domina", która przedstawia część projektów realizowanych przez 
Kulczyk Foundation w ramach emitowanego w TVN programu “Efekt Domina”. 

Green Cross Poland swoją działalność w Polsce rozpoczęła w lutym 2010 roku, realizując od tego 
czasu liczne projekty, których celem jest wypracowywanie nowych rozwiązań na rzecz ochrony 
środowiska i zrównoważonego rozwoju. Jest platformą dialogu pomiędzy biznesem, administracją, 
organizacjami pozarządowymi oraz ośrodkami naukowymi. Warsztaty strategiczne, debaty wysokiego 
szczebla, współpraca z polskimi i zagranicznymi partnerami to tylko niektóre z działań 
podejmowanych przez GCPL w zakresie trzech głównych kierunków aktywności: zielonej gospodarki, 
gospodarki wodnej oraz  zielonych miast i gmin. Organizacja aktywnie uczestniczy w społecznych 
konsultacjach aktów prawnych i międzynarodowych strategii. Green Cross International został 
założony przez Michaiła Gorbaczowa w 1993 roku. Od sześciu lat przewodniczącym Rady Dyrektorów 
jest Jan Kulczyk. Polski oddział Green Cross założyła Dominika Kulczyk. www.greencrosspoland.org 

Kulczyk Foundation pomaga organizacjom pozarządowym i ludziom efektywnie pomagać. Wspiera 
projekty infrastrukturalne i inwestycje społeczne w krajach rozwijających się. Dba o to, by ci, którzy 
otrzymują pomoc, dostali również wsparcie i know how niezbędne do tego, by dalej samodzielnie 
zmieniać swój los. Kulczyk Foundation pomaga innym pomagać, wychodząc z przekonania, że 
najtrudniej jest zrobić pierwszy krok. Prezesem Kulczyk Foundation jest Dominika Kulczyk. 

 www.kulczykfoundation.org.pl 


