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Szanowni Państwo,  
 
22 października 2022 r. minie dwa lata.  
Politycy decydują o naszym zdrowiu i życiu, a ten film pokazuje skutki ich politycznej decyzji. Film oddaje 
głos kobietom i medykom, którzy widzą w swoich gabinetach skutki braku możliwości wyboru aborcji   
w przypadku tj. ciąż z wadami embriopatologicznymi.  
 

Zapraszamy  

czwartek 20 października 2022 r. Kinoteka sala nr 7 „Wiedza”, PKiN, Warszawa  
na konferencję prasową, przed premierowym pokazem filmu dokumentalnego „O tym się nie mówi”  

godz. 18.30 konferencja prasowa  
godz. 19.30 premiera filmu z udziałem prasy, zaproszonych gości i bohaterek_ów 
filmu.  
 
Liczba miejsc na widowni jest ograniczona -  prosimy o potwierdzenie obecności 
poprzez formularz google https://forms.gle/SNM6MKTHe6L7eLqM9 

 

 
W konferencji uczestniczyć będą:  
Anita Czarniecka Koordynatorka inicjatywy #OTSNM, prezeska Fundacji Damy Radę  
Marek Osiecimski, scenarzysta i reżyser filmu #OTSNM  
oraz lekarki, lekarze zespołu #OTSNM  
 
 
 
 
 
W imieniu zespołu #OTSNM  
 
Radosław Sujak tel. 669-179-515 
Anita Czarniecka tel. 602-282-581  
www.FundacjaDamyRade.com  
www.oTymSieNieMowi.pl   
 

 

 

 

 

https://forms.gle/SNM6MKTHe6L7eLqM9
http://www.fundacjadamyrade.com/
http://www.otymsieniemowi.pl/
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W imieniu zespołu wolontariuszek i wolontariuszy oddolnej, obywatelskiej inicjatywy  
www.otymsieniemowi.pl   

serdecznie zapraszamy Państwa na premierę filmu, która odbędzie się  
20 października 2022 r. o godz. 19.30 w Kinotece sala nr 7 „Wiedza”, 

 Pałac Kultury i Nauki (wejście od al. Jerozolimskich)  
Pl. Defilad 1, Warszawa.  

 
Prosimy o potwierdzenie udziału w premierze.  

Dla ułatwienia komunikacji, potwierdzenia udziału można dokonać poprzez ten formularz google 
https://forms.gle/SNM6MKTHe6L7eLqM9 

 
Film jest dla osób pełnoletnich.  
Obiekt nie jest przystosowany dla gości z niepełnosprawnościami.  
Premiera odbędzie się z udziałem bohaterek filmu, darczyńców, zaproszonych gości i prasy.  
 
 
Kalendarium pokazów filmu:  
✓ 8-9 października 2022 r.  prapremiera na Kongresie Kobiet we Wrocławiu 

https://www.facebook.com/otymsieniemowifilm/videos/488001693055267/  

✓  20 października 2022 r. premiera, PKiN, Kinoteka, Warszawa  

✓  21 października 2022 r. pokaz w Naczelnej Izbie Lekarskiej, Warszawa 

✓  Gdańsk, Kraków, Tychy, Warszawa - po 20 października odbędą się lokalne premiery „Zrób z nami 

pokaz w swoim mieście/miasteczku/wsi” https://www.facebook.com/events?source=46&action_history=null  

✓  22 października film zostanie udostępniony na kanale https://www.youtube.com/c/otymsieniemowifilm/playlists   

 
 
***** 
Po 22 października 2020 r., po nieprawomocnym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, Polki nie mają 
możliwości decyzji w przypadku stwierdzenia ciąży z wadą embriopatologiczną lub innym ciężkim 
uszkodzeniem płodu. Ten nieprawomocny wyrok wpływa na zdrowie i życie Polek a także dobrostan ich rodzin.  
 
Celem inicjatywy było stworzenie filmu dokumentalnego pt. „O tym się nie mówi” oddającego głos 
kobietom, lekarkom, lekarzom i położnej.  
 
Oficjalna zapowiedź filmu:  https://www.youtube.com/watch?v=RpPy-mMW0DI&list=PLMnil-
bAdMhTEwtn2uyi_8bQKpBfUSu2c  
 
Film powstał dzięki zbiórce publicznej. Zebraliśmy 100 000 zł na produkcję filmu - 2028 darczyńców  
sfinansowało film. Obecnie trwa II etap na promocję, pokazy i działania edukacyjne  
https://zrzutka.pl/otymsieniemowifilm  
 

http://www.otymsieniemowi.pl/
https://forms.gle/SNM6MKTHe6L7eLqM9
https://www.facebook.com/otymsieniemowifilm/videos/488001693055267/
https://www.facebook.com/events?source=46&action_history=null
https://www.youtube.com/c/otymsieniemowifilm/playlists
https://www.youtube.com/watch?v=RpPy-mMW0DI&list=PLMnil-bAdMhTEwtn2uyi_8bQKpBfUSu2c
https://www.youtube.com/watch?v=RpPy-mMW0DI&list=PLMnil-bAdMhTEwtn2uyi_8bQKpBfUSu2c
https://zrzutka.pl/otymsieniemowifilm
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Film zostanie przetłumaczony na inne języki, aby edukował i  pomagał kobietom na całym świecie  
(w tej chwili mamy deklarację 18 tłumaczy).  
 
Zespół inicjatywy #OTSNM  
 

Maja Drożdżak - lekarz, w trakcie specjalizacji ginekologii i położnictwa;  

Bartosz Fiałek - lekarz, specjalista w dziedzinie reumatologii, 

Maja Herman - lekarka, specjalistka psychiatrii, psychoterapeutka,  

dr n. med. Maciej Jędrzejko - lekarz specjalista położnictwa i ginekologii,  

dr n. med. Aleksandra Krasowska - lekarka,  specjalistka psychiatrii, seksuolożka,  

Małgorzata Kraszewska - lekarka, specjalistka położnictwa i ginekologii, 

Anna Parzyńska - lekarka,  specjalistka położnictwa i ginekologii,  

Artur Płachta - lekarz, specjalista położnictwa i ginekologii,  

dr n. med. Grzegorz Pietras - lekarz specjalista położnictwa i ginekologii,  

Dominik Przeszlakowski - lekarz specjalista położnictwa i ginekologii,  

dr n. med. Maciej Socha - lekarz, specjalista położnictwa i ginekologii, ginekologii onkologicznej, 

perinatologii, seksuolog 

dr n. med. Anna Michalik - położna, specjalistka pielęgniarstwa położniczego,  

Mateusz Wartęga – lekarz, rezydent chirurgii’ 

Monika Sawicka-Kacprzak - pisarka, która w swojej książce „NieBoPiekło” opisuje historie kobiet w ciąży 

z wadą letalną - w tym swoją własną, 

realizacja: *Marcelina Brzozowska *Daria Cherubin *Anita Czarniecka *Paulina Hoppe-Gołębiewska 

*adw. Marek Kanawka *Karol Łyżwa *Andrzej Majdan *Mariusz Malinowski *dr Magdalena Muszel 

*Katarzyna Nowak *Marek Osiecimski *Katarzyna Pogorzelska - Szczerek *Aleksandra Pustelnik *Sława 

Rafalak  *Daria Serafin *Radosław Sujak *Marcin Talarek *Martyna Zalewska 

 
 
Recenzje filmu #OTSNM   

„Ten film powinien obejrzeć każdy przeciwnik aborcji. Aby zobaczyć, na co skazał kobiety, każąc im 
rodzić dzieci z wadami letalnymi. Ale ten film powinien być też początkiem zmiany myślenia o 
aborcji. Bo nie chodzi tylko o to, by nie zmuszać kobiet do rodzenia śmiertelnie chorych płodów. 
Chodzi o to, by kobiety miały wybór. Zawsze.”  https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-
obcasy/7,182090,28995564,rozwoj-plodu-z-wadami-jest-jak-tworzenie-sie-nowotworu-obejrzalam.html  
 
 

„Jest poruszający, na pewno zasługuje na dyskusję, by każdy i każda, kogo obchodzi temat aborcji 
w Polsce, samodzielnie wyrobił/a sobie o nim zdanie" - o filmie "O tym się nie mówi", który 
wywołał burzę w środowiskach feministycznych, piszą Agnieszka Graff i Inga Iwasiów 
https://oko.press/graff-i-iwasiow-co-nowego-w-sali-tortur-dla-kobiet-bronimy-filmu-o-tym-sie-nie-mowi/   
 
A jakie jest Wasze zdanie o filmie ? 

https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,182090,28995564,rozwoj-plodu-z-wadami-jest-jak-tworzenie-sie-nowotworu-obejrzalam.html
https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,182090,28995564,rozwoj-plodu-z-wadami-jest-jak-tworzenie-sie-nowotworu-obejrzalam.html
https://oko.press/graff-i-iwasiow-co-nowego-w-sali-tortur-dla-kobiet-bronimy-filmu-o-tym-sie-nie-mowi/

