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                   SOLIDARNOŚĆ WEDŁUG KOBIET 

 
Bohaterki filmu: 

Jadwiga Chmielowska, Anna Dodziuk, Joanna Gwiazda, Janina Jankowska, 

Ewa Kubasiewicz, Henryka Krzywonos, Barbara Labuda, Helena Łuczywo,   

Ewa Ossowska, Zofia Romaszewska, Bożena Rybicka, Grażyna Staniszewska,  

Jadwiga Staniszkis, Ludwika Wujec, Ewa Zydorek i inne 

 
Scenariusz:  

Marta Dzido 

 

Reżyseria:  

Marta Dzido  

Piotr Śliwowski 

 

Zdjęcia:  

Michał Wiśniowski 

Magdalena Mosiewicz 

Piotr Śliwowski 

 

Muzyka:  

Maria Holka 

 

Montaż:  

Marta Dzido 

Piotr Śliwowski 

 

Produkcja:  

Emotikonfilm Piotr Śliwowski 
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POLSKA 2014 

czas trwania:103 minuty 

 

Jest to pierwszy polski pełnometrażowy dokument                                             

współfinansowany przez uczestników crowdfundingu. 



 

 

 

 
 

 

OPIS FILMU: 

 

Miały przed sobą najlepsze lata życia. 

Dwudziestoparo-, trzydziestolatki, które zamiast tak zwanej małej stabilizacji wybrały bunt. 

Próbowano niszczyć ich małżeństwa. Straszono, że ich dzieci trafią do domu dziecka.. 

Proponowano wyjazd z kraju w zamian za zaprzestanie działalności szkodzącej systemowi. 

Nie przestały. 

 

Kiedy w sierpniową sobotę 1980 roku zadowoleni z podwyżki robotnicy chcieli wyjść ze Stoczni 

Gdańskiej, zamknęły bramy i rozpoczęły strajk solidarnościowy.  

 

W stanie wojennym, kiedy mężczyzn pozamykano w więzieniach, kobiety przejęły ich role. 

Wydawały niezależną prasę, uruchomiły radiostację. Nie zależało im na byciu we władzach 

Związku, nie dbały o to, by pełnić określone funkcje. Najważniejsza była praca i jej 

efekt.  
Siłę dawała im wiara w sens rewolucji, nadzieja na zmianę, poczucie bycia razem.  

Miały w perspektywie uwolnienie Polski od Związku Radzieckiego. 

 

Pełnometrażowy film dokumentalny Solidarność według kobiet opowiada historię kilkunastu 

odważnych Polek, których mądrość, determinacja i zaangażowanie w opozycję lat 80. 

wpłynęły na zmianę realiów politycznych w Polsce. Tym, co spaja dwie płaszczyzny 

filmu, jest postać współreżyserki i narratorki - Marty Dzido. Urodzona w 1981 roku 

symboliczna córka Solidarności  próbuje odzyskać dla tych zapomnianych kobiet miejsce w 

narracji historycznej.  

 

            
 

.  



Głosy o filmie: 

 

„Skromny, a jednocześnie perswazyjny. Angażujący emocjonalnie i ideologicznie.”  

–Paulina Kwiatkowska ,Kultura Wizualna 

 

„Recenzji nie będzie, bo to zbyt ważny film.  

Marta Dzido niczym Agnieszka z Człowieka z marmuru wyruszyła z kamerą w 

poszukiwaniu bohatera, tutaj bohaterek, które pomogą jej zrozumieć. Bez nich, bez ich 

historii, nie może poznać tak na serio historii miejsca, w którym mieszka” 

- Agnieszka Wiśniewska, Dziennik Opinii   

 

 "To bardzo dziwny dokument, wartościowa choć kontrowersyjna synteza dwóch narracji, 

które na ogół nie spotykają się ze sobą. Film niejednoznaczny i mocno na przekór”  

– Krzysztof Wołodźko, Wolny Portal Gdańsk  

 

„Przejmujący dokument  Marty Dzido i Piotra Śliwowskiego, w którym nie brakuje 

suspensu, tajemnicy ani tempa, upomina się o zapomniane bohaterki, umożliwiając nam 

spojrzenie na ostatnie trzydzieści parę lat historii Polski z nowej perspektywy.” 

 – Konrad Wirkowski, Watch Docs  

 

Dotychczasowe pokazy filmu: 

 
4 XII 2014  - pokaz specjalny, przedpremierowy z udziałem mediów i  twórców filmu                 

w warszawskim kinie Muranów, przy ulicy Generała Andersa 5.  

 

6.XII.2014  - uroczysty pokaz filmu z udziałem bohaterek filmu, jednoczesna premiera 

festiwalowa filmu w ramach 14 Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Watch Docs.   

Pokazy festiwalowe w ramach konkursu:  

10.XII.2014 Kino Antropos (Państwowe Muzeum Etnograficzne, ul. Kredytowa 1)  

13.XII.2014 w Kinie Muranów. Film zajął trzecie miejsce w plebiscycie publiczności. 

 

11.XII MUZYCZNE STUDIO POLSKIEGO RADIA im. AGNIESZKI OSIECKIEJ.  

Specjalny pokaz filmu zorganizowany przez partnera medialnego – radiową „Trójkę”            

- po pokazie odbyła się dyskusja z udziałem widzów, twórców i bohaterek filmu, 

transmitowana ze studia na żywo. Rozmowę poprowadziła Agnieszka Szydłowska. 

 

Wszystkie wymienione pokazy odbyły się przy wysokiej frekwencji. 

 

Marta Dzido i Piotr Śliwowski zostali nominowani przez dziennikarzy Polskiego Radia 

do Nagrody Kulturysta Roku 2014 

 

 

 

 
 

 

http://kulturawizualna.uw.edu.pl/roze-w-szarosci/
http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/film/20141209/wisniewska-dlaczego-trzeba-zobaczyc-solidarnosc-wedlug-kobiet
http://wolnyportal.gda.pl/tag/solidarnosc-wedlug-kobiet/


 

 

O twórcach: 

 

Marta Dzido - pisarka, dokumentalistka, montażystka. Autorka powieści "Ślad po 

mamie", "Małż", "Matrioszka". Tłumaczona na wietnamski, węgierski, niemiecki. 

Stypendystka programów: Homines Urbani, Młoda Polska, Wyszehradzkich Rezydencji 

Literackich oraz Ministra Kultury. Absolwentka PWSFTviT w Łodzi. Autorka zdjęć do 

filmu dokumentalnego "Podziemne państwo kobiet". Razem z Piotrem Śliwowskim 

zrealizowała filmy dokumentalne: "Paktofonika- hip hopowa podróż do przeszłości" 

oraz "Downtown - miasto Downów", nagrodzony the Hollywood Eagle Documentary 

Award i specjalną nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.  

 

Piotr Śliwowski - dokumentalista, producent. Studiował stosowane nauki społeczne na 

Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2005 - 2012 jako reporter, autor audycji  

i wydawca programów na żywo współtworzył TVP Kultura. Od 2007 pod szyldem 

Emotikonfilm realizuje różne formy filmowe. Jako więzień 433 brał udział w projekcie 

Artura Żmijewskiego „Powtórzenie”(Biennale Wenecja, 2005)  

 

 

 


