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Wstęp. 

Kampania „Biała wstążka” to największa na świecie kampania przeciwko przemocy wobec kobiet 

zainicjowana i organizowana przez mężczyzn. Adresatami przesłania „Białej wstążki” są również 

mężczyźni. „Biała wstążka” przeprowadzana jest jednocześnie  w ponad 55 krajach świata. 

Idea wywodzi się z Kanady, gdzie to w 1991 r. w ciągu sześciu tygodni ponad 100 000 mężczyzn 

zadeklarowało, poprzez założenie białej wstążki fakt, iż nigdy nie będą sprawcami przemocy wobec 

kobiet oraz, że będą zawsze reagować widząc przemoc wobec kobiet. 

Kampania odbywa się w ramach 16 Światowych Dni Przeciwko Przemocy. Rozpoczyna się 25 

listopada w Międzynarodowym Dniu Przeciw Przemocy Wobec Kobiet upamiętniającym 

zamordowanie w 1960 r. sióstr Mirabal - działaczek na rzecz praw człowieka w Republice 

Dominikany. Koniec kampanii „Białej wstążki” przypada  10 grudnia w Międzynarodowym Dniu Praw 

Człowieka i podkreśla, że przemoc wobec kobiet, ale nie tylko, jest łamaniem podstawowych praw 

człowieka. 

W dniach od 25 listopada 2015 r. do 10 grudnia 2015 r. w ramach 16 Światowych Dni 

Przeciwdziałania Przemocy wrocławski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie patronował pierwszej wrocławskiej kampanii „Biała wstążka”. Inicjatywa przeprowadzenia 

wydarzenia była oddolna ponieważ zaproponowali i zrealizowali ją w dużej mierze liderzy ds. 

przemocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. 

W ramach przeprowadzonych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie odbyły się takie 

wydarzenia jak seminaria, fora,  eventy na wrocławskim Rynku. 

Celem przeprowadzenia kampanii było nie tylko zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem 

przemocy, ale także nawiązanie dialogu pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz zwalczania 

przemocy domowej i poprawa współpracy pomiędzy tymi organizacjami.  

W wydarzeniach uczestniczyło wiele osób, a zaplanowane działania wzbudzały zainteresowanie 

społeczeństwa, jak również organizacji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Podczas eventów, debat i seminarów informowano o zjawisku przemocy, konieczności reagowania na 

zachowania przemocowe, wymieniano doświadczenia pomiędzy instytucjami i organizacjami 

działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Podczas wydarzeń kampanii zostało rozdanych tysiące sztuk białych wstążeczek, broszur 

informacyjnych i ulotek.  

Poprzez podjęte działania zwiększono świadomość społeczną na temat przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie i ograniczania jej skutków m.in. poprzez zwiększenie społecznego zaangażowania 

w sprawy związane z przeciwdziałaniem przemocy - podnoszenie społecznej wrażliwości 

w odniesieniu do zjawiska przemocy w rodzinie, poszerzenie poziomu wiedzy obywateli oraz 

przedstawicieli organizacji i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy  na temat 

przemocy domowej, nawiązanie dialogu i poprawę współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami 

działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej i promowanie wartości rodzinnych. 
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Wrocławska Kampania „Biała wstążka” 2017 potwierdziła, że przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

powinno opierać się na interdyscyplinarnej współpracy służb i organizacji oraz na edukacji społecznej. 

Opierając się na wnioskach płynących z poprzednich dwóch kampanii, za cel wrocławskiej „Białej 

wstążki 2017”  wyznaczono edukację społeczności lokalnej oraz przedstawicieli instytucji i organizacji 

działających na rzecz przeciwdziałania przemocy, a także dalszą pracę nad doskonaleniem współpracy 

interdyscyplinarnej pomiędzy instytucjami zobowiązanymi do realizacji procedury „Niebieskie Karty” 

i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Hasło Wrocławskiej Kampanii Przeciwko Przemocy – Biała Wstążka 2017 „Przerwij przemoc”   

w swym przekazie nawołuje: przerwij przemoc – nie bój się prosić o pomoc; przerwij przemoc – 

reaguj, pomóż wyrwać się z szarej niemocy; przerwij przemoc – dość tajemnic czterech ścian; przerwij 

przemoc – nie krzywdź;   Nawołuje do tego, by wciąż poszukiwać najskuteczniejszych działań 

profilaktycznych w zapobieganiu występowania przemocy. Wreszcie, motywuje do tego, by wciąż 

udoskonalać dobre praktyki i współpracę interdyscyplinarną w przeciwdziałaniu przemocy. Dlatego 

też, działania kampanii 2017 skupiały się na edukacji, dyskusji, wymianie doświadczeń i analizie tego 

co działa oraz poszukiwaniu nowych rozwiązań w walce z przemocą.  
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1. Wrocławska kampania „Biała wstążka” – osoby odpowiedzialne 

za organizację.  

Głównym patronem kampanii „Biała wstążka” był Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie we Wrocławiu. W organizacji wydarzenia aktywnie uczestniczyli liderzy ds. 

przemocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Koordynacją i monitoringiem wszystkich wydarzeń kampanii „Biała wstążka” zajęła się Izabela 

Pawłowska –lider ds. przemocy ZTPS 7. 

Nadzór merytoryczny nad wszelkimi działaniami podejmowanymi w ramach kampanii „Biała wstążka” 

prowadzony był przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie – Małgorzatę Makarczuk – Kłos. 

Działaniami kuratorów Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej koordynowała Monika Kłonica.  

Działaniami Policji koordynowała Ewelina Rosa – członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, przedstawicielka Komendy Miejskiej Policji oraz Joanna Kusiak 

z Komendy Wojewódzkiej Policji. 

Poszczególne działania kampanii wspierane były przez liderów ds. przemocy MOPS Wrocław, 

organizatorów społeczności lokalnej MOPS Wrocław, kuratorów, w tym przez Kuratora Okręgowego 

P. Mirosława Nawrockiego oraz partnerów biorących udział we współorganizowaniu kampanii.  

Szczegółowy opis wszystkich wydarzeń kampanii zostanie zaprezentowany w dalszej części 

dokumentu. 
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2. Czas trwania wrocławskiej kampanii „Biała wstążka”. 

Zgodnie z ideą i genezą kampanii przeciwko przemocy „Biała wstążka” wydarzenie we Wrocławiu 

zostało przeprowadzone w dniach od 25 listopada 2017 r. do 10 grudnia 2017 r.  

W okresie tym zostały przeprowadzone zaplanowane działania i wydarzenia na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

3. Cele wrocławskiej  kampanii „Biała wstążka”. 

Celem głównym przeprowadzonej kampanii „Biała wstążka” było zwiększenie świadomości 

społecznej na temat przeciwdziałania przemocy. 

Cele szczegółowe kampanii to: 

• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ograniczenie jej skutków m.in. poprzez: 

zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy związane z przeciwdziałaniem przemocy - 

podnoszenie społecznej wrażliwości w odniesieniu do zjawiska przemocy w rodzinie; 

• poszerzenie poziomu wiedzy obywateli oraz przedstawicieli organizacji i instytucji 

działających w obszarze przeciwdziałania przemocy  na temat przemocy domowej; 

• nawiązanie dialogu i poprawa współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami działającymi 

na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej; 

• promowanie wartości rodzinnych; 
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4. Miejsce realizacji wrocławskiej kampanii „Biała wstążka”. 

Kampania „Biała wstążka” realizowana była w mieście Wrocław. Wydarzenia odbywały się na 

wrocławskim Rynku, na Uniwersytecie Wrocławskim,  w Nadodrzańskim Centrum Wsparcia, 

wrocławskich Sądach, na Stadionie Miejskim, na terenie wrocławskich szkół oraz w lokalnych 

mediach. 

5. Partnerzy wrocławskiej kampanii „Biała wstążka”. 

Głównym patronem kampanii był Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie – ul. Rydygiera 43 a, 50 – 248 Wrocław. 

Partnerami wrocławskiej kampanii przeciwko przemocy „Biała wstążka” byli: 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – ul. Strzegomska 6, 53 - 611 Wrocław; 

 Komenda Miejska Policji – ul. Podwale 31, 50 – 040 Wrocław; 

 Komenda Wojewódzka Policji - ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław 

 Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej: Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków, Sądu 

Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia, Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej oraz 

Sąd Okręgowy wraz z Kuratorem Okręgowym we Wrocławiu. 

 Miasto Wrocław – Biuro Promocji Miasta, ul. Przejście Żelaźnicze 1, 50 – 107 Wrocław; Urząd 

Miejski Wrocławia, Biuro Prezydenta, Sukiennice 9, 50 – 107 Wrocław; 

 Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii - Koło Naukowe Praw 

Człowieka i Koło Naukowe Postępowania Karnego – ul. Uniwersytecka 7, 50 – 145 Wrocław; 

 Fundacja Non Licet – ul. Stalowa 6a, 53 – 425 Wrocław;  

 Świetlica środowiskowa „Źródełko” – ul. Wolska 9 a, 54 – 076 Wrocław – Leśnica; 

 Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław S.A. – ul. Oporowska 62, 53 – 434 Wrocław; 

 Stowarzyszenie Intro - plac św. Macieja 4/5/6, 50-244 Wrocław; 

 Kurator.info - Portal Kuratorskiej Służby Sądowej - @kurator.info; 

 Frontis - Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych - ul. Poleska 45/23, 51-354 

Wrocław;  

 Fundacja Punkt Widzenia - Legnicka 65, 50-001 Wrocław; 

 Policealne Studium Animatorów Kultury „SKiBA” - ul.  Niemcewicza 2, 50-238 Wrocław; 

 Kontury Kultury - ul. Jagiellończyka 10 a, 50-240 Wrocław; 

 Szkoła Podstawowa 74 -   Kleczkowska 2, 50-227 Wrocław; 

 Szkoła Podstawowa 93 - ul.  Niemcewicza 29/31, 50-238 Wrocław; 

 Szkoła Podstawowa nr 108 - ul.  Chrobrego 3, 50-254 Wrocław; 

 Szkoła Podstawowa nr 58 - ul. Składowa 2/4, 50-209 Wrocław; 

 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 - ul. Kielecka 51,  54-029 Wrocław; 

 Zespół Szkół nr 1 - ul. Słubicka 29/33, 53 - 615 Wrocław; 

 Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, Filia we Wrocławiu - ul. 

Braniborska 59, 53-680 Wrocław; 

 Centrum Praw Kobiet - ul. Ruska 46b, 50-079 Wrocław; 

 Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe - ul. Ołbińska 18/5,  50-237 Wrocław; 
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 Fundacja Familijny Wrocław -  ul. Jedności Narodowej 112,  50 - 301 Wrocław; 

 Studio Design -  ul. Gajowa 7, 63-500 Ostrzeszów; 

 Klub „Pogodnego Seniora” przy Radzie Osiedla Szczepin - ul. Zachodnia 2, 53-643 Wrocław; 

 KARAN Centrum Interwencji Kryzysowej Wrocław - ul. Skoczylasa 8,  50-001 Wrocław; 

 Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta, Koło Wrocławskie - ul. bp. Bernarda Bogedaina 

5, 50-514 Wrocław; 

 Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - ul. Swobodna 73a, 50-089 Wrocław; 

 Wydział Nauk Pedagogicznych Dolnośląska Szkoła Wyższa - ul.  Strzegomska 55, 53-611 

Wrocław; 

 International Primary School - ul. Drukarska 52, 52-312 Wrocław; 

 Szkoła Podstawowa nr 91 - ul.  Sempołowskiej 54,  51-661 Wrocław; 

 

6. Uczestnicy wrocławskiej kampanii „Biała wstążka”. 

Uczestnikami wrocławskiej kampanii „Biała wstążka” byli organizatorzy, partnerzy, adresaci kampanii, 

przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

znane wrocławskie osobistości, wolontariusze i  zaproszeni goście oraz społeczność lokalna. 
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7. Harmonogram i promocja wydarzeń wrocławskiej  kampanii 

„Biała wstążka”. 

 

 

WYDARZENIA OTWARTE  

25.11.2017 godz. 12.00 Event Białej Wstążki Rynek, Plac Gołębi 

26.11.2017 godz. 18.00 Klub sportowy WKS Śląsk Wrocław S.A. wspiera Białą Wstążkę podczas 

meczu WKS Śląsk Wrocław – Zagłębie Lubin 

Stadion Miejski we Wrocławiu 

01.12.2017 godz. 12.30 Forum interdyscyplinarne „Jak wspólnie skutecznie przeciwdziałać 

przemocy” 

Stowarzyszenie INTRO, Familijny 

Wrocław, MOPS ZTPS 7,  

06.12.2017 godz. 13.00 Spektakl „Słowa mają czołgi” Komenda Miejska Policji, Wydział 

Edukacji, Akademia Sztuk Teatralnych 

w Krakowie, filia we Wrocławiu, duża 

sala Teatru, ul. Braniborska  59 

07.12.2017 

 

godz. 17.00 Seminarium eksperckie „Ukryte oblicza przemocy” Uniwersytet Wrocławski, Wydział 

Prawa, Administracji i Ekonomii, sala 

202 D 

08.12.2017 

 

godz. 11.00 Forum „Historie przemocą pisane…” Zespół Szkół nr 1, ul. Słubicka 29/33, 

sala koncertowa 

08.12.2017 godz. 17.00 Konferencja „Uwarunkowania i przeciwdziałanie przemocy."– 

podsumowanie wrocławskiej kampanii przeciwko przemocy Biała Wstążka 

2017 

Uniwersytet Wrocławski, Wydział 

Prawa, Administracji i Ekonomii, sala 

205 D 

10.12.2017 godz. 18.00 Marsz mężczyzn przeciwko przemocy wobec kobiet Plac Uniwersytecki, pod Szermierzem 

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE  

28.11.2017 godz. 12.00 Wernisaż podsumowujący warsztaty edukacyjne dla dzieci „Razem 

przeciwko przemocy każdego dnia” 

MOPS, ZTPS 7, Kontury Kultury – 

wydarzenie adresowane do uczestników 

warsztatów, ich rodziców i kadry 

dydaktycznej szkoły, której są uczniami 

30.11.2017 godz. 10.00  Spotkanie edukacyjne „Przerwij przemoc – dowiedz się jak.”  

Biała Wstążka w Szkole Podstawowej 93 

MOPS, ZTPS 7 - Wydarzenie 

adresowane do uczniów i kadry 

dydaktycznej SP 93 

30.11.2017 godz. 11.00 Seminarium „Sytuacja dziecka krzywdzonego” MOPS, ZTPS 2 - wydarzenie 

adresowane do zaproszonych gości 

30.11.2017 godz. 12.00  Panel dyskusyjny „Istota dokumentowania działań grupy roboczej w 

postępowaniach na rzecz ustania przemocy w rodzinie” 

MOPS, ZTPS 7, Zespół 

Interdyscyplinarny – wydarzenie 

adresowane do członków grup 

roboczych powołanych przez 

wrocławski Zespół Interdyscyplinarny 

01.12.2017 godz. 10.00 Spotkanie edukacyjne dla pracowników socjalnych "Przemoc tkwi w 

głowach, a nie w zaciśniętych pięściach…” 

MOPS, ZTPS 4 – wydarzenie 

adresowane do zaproszonych gości 

04.12.2017 godz. 14.00 Spotkanie edukacyjne dot. reagowania na przemoc podczas interwencji Policji 

dla służb patrolowo-interwencyjnych Policji 

MOPS, ZTPS 3 – wydarzenie 

adresowane do zaproszonych gości 

04.12.2017 godz. 15.30 Spotkanie edukacyjne dla seniorów i mieszkańców Rady Osiedla Szczepin 

„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” 

MOPS, ZOBU - wydarzenie adresowane 

do zaproszonych gości 
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Strona Internetowa promująca Kampanię „Biała Wstążka” -  @bialawstazkawroclaw 

Plakat promujący kampanię: 

Plakat kampanii 2017, której hasło brzmi „Przerwij przemoc” został wykonany przez wrocławskiego 

artystę, który pragnie pozostać anonimowy. Do projektu został wykorzystany gipsowy odlew twarzy 

kobiety wykonany przez autora oraz fotografia wykonana na potrzeby projektu przez Kontury 

Kultury. Autor plakatu włożył w jego przygotowanie dużo pracy, wykorzystał swój talent, poświęcił 

swój wolny czas – i zrobił to wszystko nieodpłatnie. Autor wykonanym projektem plakatu wyraził 

przekaz kampanii: Przerwij przemoc – nie bój się prosić o pomoc; Przerwij przemoc – reaguj, pomóż 

wyrwać się z szarej niemocy; Przerwij przemoc – dość tajemnic czterech ścian; Przerwij przemoc – nie 

krzywdź;  Pokazuje on, że uwikłanie w przemoc oraz brak reakcji na nią ze strony otoczenia zamyka 

nas w szarej masce przeróżnych emocji, odczuć, zamyka w szarej masce tajemnicy. Pokazuje też, że 

jest możliwe przerwać tę tajemnicę, że jest możliwe przerwanie przemocy, że jest możliwy kolorowy, 

spokojny świat.   

Współpraca merytoryczna przy 

projektowaniu przekazu graficznego: 

Wioletta Smardzewska – specjalista pracy 

socjalnej, Zespół Terenowej Pracy Socjalnej 

nr 7 MOPS Wrocław, Izabela Pawłowska – 

lider ds. przemocy Zespół Terenowej Pracy 

Socjalnej nr 7 MOPS Wrocław. Autor 

fotografii wykorzystanej w projekcie plakatu 

- Paweł Stafij, instruktor fotografii, Kontury 

Kultury. 

Autor hasła kampanii - Izabela Pawłowska – 

lider ds. przemocy Zespół Terenowej Pracy 

Socjalnej nr 7 MOPS Wrocław. 

 

 

Ulotki promujące kampanię:  
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Ulotka "Dekalog prawdziwego mężczyzny" - autor projektu - Karolina Pawłowska – wolontariusz; 

treść merytoryczna – Małgorzata Makarczuk – Kłos – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Izabela Pawłowska – lider ds., przemocy w rodzinie ZTPS 

7. Ulotka wykorzystywana do promocji kampanii od 2015r. 
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Ulotka „Stop przemocy” - powstała przy wykorzystaniu rysunków uczniów SP 93 wykonanych podczas 

Kampanii 2016 r. Pomysł projektu ulotki w formie pocztówki – Izabela Pawłowska, lider ds. przemocy 

ZTPS 7, MOPS Wrocław. Projekt merytoryczny treści ulotki – Małgorzata Makarczuk – Kłos, 

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Izabela 

Pawłowska, lider ds. przemocy ZTPS 7, MOPS Wrocław. Wykonanie fotografii rysunków dzieci – 

Karolina Pawłowska – fotograf, wolontariusz. Projekt graficzny ulotki - Aleksandra Niemiec, grafik, 

Kontury Kultury. Wydruk ulotki w ilości 1000 szt. – Kontury Kultury. 
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Broszury opracowana przez Naukowe Koło Postępowania Karnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Opracowanie treści oraz opracowanie graficzne – 

członkowie Koła Naukowe Postępowania Karnego. Nadzór merytoryczny nad treścią broszur – 

Małgorzata Makarczuk – Kłos – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie. 

Broszura nr 1: Pokrzywdzony. 
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Broszura nr 2: Przemoc seksualna. 
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Broszura nr 3: Świadek. 
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8. Opis działań organizacyjnych oraz wydarzeń wrocławskiej 

kampanii „Biała wstążka”. 

8.1. Organizacja i przygotowanie kampanii „Biała wstążka”. 

8.1.1. Mailing. 

Osobą odpowiedzialną za założenie, obsługę i stworzenie bazy teleadresowej była Izabela Pawłowska 

– lider ds. przemocy ZTPS 7. Baza teleadresowa została stworzona z blisko 250 adresów mailowych 

do instytucji, organizacji pozarządowych, urzędów i osób, które w zakresie swojej działalności 

spotykają się z problemem przemocy w rodzinie, przeciwdziałają jej, wspierają osoby doznające 

przemocy, wykonują zadania związane z pracą z osobami stosującymi przemoc. Wykorzystanie 

skrzynki mailowej posłużyło do przesłania zaproszeń i harmonogramu wydarzeń kampanii „Biała 

wstążka” do wymienionych powyżej adresatów nie tylko z terenu Wrocławia, ale z terenu Dolnego 

Śląska. Mailing został skierowany między innymi, do Ośrodków Pomocy Społecznej, Zespołów 

Interdyscyplinarnych, Ośrodków Interwencji Kryzysowej, Zakładów Karnych, szkół, przedszkoli, 

świetlic środowiskowych.  

Treści merytoryczne przesyłanych wiadomości konsultowane były z Przewdoniczącą Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we Wrocławiu, Panią Małgorzatę 

Makarczuk – Kłos. 

Adres mailowy kampanii „Biała wstążka” 2017: zespolinterdyscyplinarny.bialawstazka@wp.pl  

8.1.2. Strona internetowa na portalu społecznościowym Facebook. 

Strona internetowa kampanii „Biała wstążka” prowadzona jest od 2015 r. Administratorami strony są 

Małgorzata Makarczuk – Kłos – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Izbaela Pawłowska – lider ds. przemocy ZTPS 7 MOPS Wrocław, która na 

bieżąco aktualizuje stronę. 

Podczas trwania kampanii „Biała wstążka” 2017 na prowadzonej stronie internetowej zamieszczone 

były aktualne opisy wydarzeń kampanii, zdjęcia ilustrujące wydarzenia, prezentowane były materiały 

promocyjne, takie jak ulotki, plakat, broszury. 

Strona internetowa kampanii aktualizowana było o bieżące informacje pojawiające się w mediach na 

temat wydarzenia. Były to teksty zamieszczane w prasie internetowej, na stronach naszych 

partnerów, audycje radiowe i relacje telewizyjne. 

Adres strony internetowej kampanii na poratlu społecznościowym Facebook: @bialawstazkawroclaw 

 

 

mailto:zespolinterdyscyplinarny.bialawstazka@wp.pl
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8.1.3. Przygotowanie wstążeczek. 

W przygotowaniu białych wstążeczek wzięli udział uczniowie czterech szkół podstawowych z terenu 

Nadodrza i Kleczkowa: SP 58, SP 93, SP 108, SP 74, dzieci uczęszczające do świetlicy środowiskowej 

„Źródełko” z siedzibą w Leśnicy oraz Kamil Zając, uczeń SP nr 91, syn pracownika socjalnego ZTPS 7, 

MOPS Wrocław P. Beaty Zając. 

Przygotowanie białych wstążeczek poprzedziły rozmowy edukacje z dziećmi poruszające definicję 

i formy przemocy, sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu oraz 

sposobach reagowania  na przemoc wobec nas samych oraz innych osób. 

Organizacja spotkań edukacyjnych: 

 Szkoła Podstawowa nr 58, 09.11.2017 r.: organizacja spotkania: Magdalena Juska – 

organizator społeczności lokalnej ZTPS 7, MOPS Wrocław, Izabela Pawłowska – lider ds. 

przemocy ZTPS 7, MOPS Wrocław, Urszula Jasiak – pedagog SP 58. Prelegenci: Magdalena 

Juska – organizator społeczności lokalnej ZTPS 7, MOPS Wrocław, Izabela Pawłowska – lider 

ds. przemocy ZTPS 7, MOPS Wrocław, Policjantka z Ogniwa ds. Nieletnich Komisariatu Policji 

Wrocław Ołbin. 

 Szkoła Podstawowa 93, 15.11.2017 r.: organizacja spotkania – Magdalena Kubczak – 

organizator społeczności lokalnej, ZTPS 7, MOPS Wrocław, Izabela Pawłowska - lider ds. 

przemocy ZTPS 7, MOPS Wrocław. Prelegenci: Izabela Pawłowska - lider ds. przemocy ZTPS 7, 

MOPS Wrocław, Tomasz Sobkowicz – dzielnicowy Komisariatu Policji Wrocław Ołbin. 

 Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży "Źródełko", 17.11.2017 r.: organizacja 

spotkania: Urszula Karkocha – kierownik świetlicy, Izabela Pawłowska – lider ds. przemocy 

ZTPS 7, MOPS Wrocław. Prelekcję wygłosiła Urszula Karkocha – kierownik świetlicy. 

 Szkoła Podstawowa nr 108, 20.11.2017 r.: organizacja spotkania – Katarzyna Nowicka, 

organizator społeczności lokalnej ZTPS 7, MOPS Wrocław, Izabela Pawłowska – lider ds. 

przemocy ZTPS 7, MOPS Wrocław, Katarzyna Malinowska – pedagog SP 108. Prelegenci: 

Katarzyna Nowicka, organizator społeczności lokalnej ZTPS 7, MOPS Wrocław, Izabela 

Pawłowska – lider ds. przemocy ZTPS 7, MOPS Wrocław, Robert Górski - Kierownik Ogniwa 

ds. Nieletnich i Patologii. 

 Szkoła Podstawowa nr 74, 21.11.2017 r.: - organizacja spotkania i prelekcja – Katarzyna 

Nowicka, organizator społeczności lokalnej ZTPS 7, MOPS Wrocław, Izabela Pawłowska – lider 

ds. przemocy ZTPS 7, MOPS Wrocław, Wioletta Smardzewska – specjalista pracy socjalnej 

ZTPS 7, MOPS Wrocław. 
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8.2. „Przerwij przemoc” – wydarzenia kampanii „Biała wstążka” 

2017. 

8.2.1. Reklamy społeczne. 

W dniu 23.11.2017 r. odbył się przedpremierowy, zorganizowany dla członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego, liderów ds. przeciwdziałania przemocy oraz kierownictwa i pracowników 

socjalnych Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr 7 MOPS Wrocław,  pokaz reklam społecznych 

stworzonych specjalnie dla potrzeb wrocławskiej kampanii przeciwko przemocy Biała Wstążka 2017 

pod hasłem „Przerwij przemoc”.  

Reklamy społeczne zostały zrealizowane przez słuchaczy pierwszego roku Państwowego Studium 

Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy SKiBA, znajdującej się przy ul. Niemcewicza 2 we 

Wrocławiu.  

Słuchacze studium wsparci konsultacjami merytorycznymi specjalisty pracy socjalnej Wioletty 

Smardzewskiej i lidera ds. przemocy Izabeli Pawłowskiej - pracowników Zespołu Terenowej Pracy 

Socjalnej nr 7 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, pod czujnym okiem swoich 

wykładowców Pani Magdaleny Zambrzyckiej i Pana Marka Hamery oraz zaprzyjaźnionych twórców 

filmowych stworzyli etiudy filmowe nawołujące do zwrócenia uwagi na problem przemocy.  

Reklamy zostały zrealizowane bez nakładów finansowych, a słuchacze samodzielnie stworzyli 

scenariusze, wybrali muzykę, dokonali montażu filmów. Podczas pokazu prezentowano te same 

reklamy w różnych konfiguracjach montażowych. Było to niezwykle ciekawe doświadczenie, 

a słuchacze pierwszego roku studium SKiBA wyróżnili się nie tylko niezwykłymi zdolnościami 

artystycznymi i kunsztem filmowym, ale także dużą wrażliwością na problem przemocy.  

Reklamy społeczne stworzone dla wrocławskiej Białej Wstążki 2017 są niezwykle poruszające, 

przejmujące i nakłaniające do tego, by przerwać przemoc. Tworzenie reklam było okazją do 

zapoznania się z problemem przemocy w rodzinie przez jej twórców, którzy wcześniej nie skupiali się 

na zjawisku przeciwdziałania przemocy. Z tej perspektywy tworzenie etiud filmowych poruszających 

tematykę przemocy niosło za sobą również wymiar edukacyjny, a punkt widzenia twórców 

prezentowany w zrealizowanych filmach okazał się niezwykle ciekawym i pouczającym spojrzeniem 

na problem przemocy.  

Reklamy społeczne zrealizowane przez SKiBA poruszają aspekt osoby doznającej przemocy oraz 

ukazują obraz osoby stosującej przemoc. 

Krótkie etiudy filmowe przez cały okres trwania kampanii „Biała wstążka” 2017, jak i po jej 

zakończeniu prezentowane są na stronie internetowej „Białej wstążki”. Filmy obejrzało w Internecie 

blisko 5 000 osób. 
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8.2.2. Warsztaty edukacyjne dla dzieci "Razem przeciwko przemocy 

każdego dnia" 17.10.2017 - 28.11.2017. 

Warsztaty edukacyjne dla dzieci: "Razem przeciwko przemocy każdego dnia" to zajęcia edukacyjne 

dla dzieci obejmujące profilaktykę z zakresu przemocy. Realizacja tych zajęć może się przyczynić do 

wczesnego rozpoznania przez same dzieci trudnych, zagrażających sytuacji. Zajęcia profilaktyczne nie 

dają gwarancji ochrony dziecka przed krzywdzeniem, stają się jednak okazją do wyposażenia dzieci 

w wiedzę i umiejętności rozpoznawania zagrożenia oraz skutecznego reagowania. Ważne jest, by 

dzieci zwracały się do dorosłych o pomoc i umiały mówić o trudnej dla nich sytuacji na jak 

najwcześniejszym etapie. Prowadzący opierali się na podstawowych metodach pracy z dziećmi 

w zakresie profilaktyki przemocy. Warsztaty mające na celu zapobieganie przemocy i edukację dzieci 

w tym zakresie zostały uzupełnione o temat dotyczący emocji. Część ta była ważna ze względu na 

użyteczność rozpoznawania i nazywania emocji przez dziecko w procesie identyfikacji sytuacji 

potencjalnie zagrażających. Istotne jest także to, żeby dzieci dowiedziały się, że emocje są motorem 

napędzającym określone zachowania. Głównym założeniem warsztatów było przedstawienie 

i  dzieciom problemu przemocy poprzez aktywne zaangażowanie w proponowane formy edukacyjne. 

Podczas opracowywania programów poszczególnych zajęć warsztatów zostały wykorzystane 

profilaktyczne strategie edukacyjne. Zajęcia z dziećmi odbywały się w kilku blokach tematycznych 

w okresie od 17.10.2017 - 28.11.2017 

Pracownicy socjalni Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr 7 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

(Wioletta Smardzewska – specjalista pracy socjalnej, Izabela Pawłowska – lider ds. przemocy) 

i Kontury Kultury wspierani przez doświadczonego animatora zabaw dziecięcych (Karolina Giza) 

rozpoczęli w dn. 17.10.2017 r., warsztaty dla dzieci "Razem przeciwko przemocy każdego dnia”. 

Podczas spotkania dzieci aktywnie uczestniczyły w zadaniach, które pozwoliły im poznać definicję 

przemocy, rodzaje przemocy, a także nauczyły się rozpoznawać i pokazywać emocje. Na koniec 

warsztatów dzieci otrzymały, do uzupełnienia w domu lub szkole, komiksy mówiące o tym co mogę 

zrobić, by pomóc komuś krzywdzonemu i co mogę zrobić, by pomóc sobie, kiedy ktoś krzywdzi mnie. 

Zajęcia miały na celu edukację dzieci z zakresu rozpoznawania zachowań przemocowych, sposobów 

reagowania na przemoc, a także poznania emocji, które powodują różne zachowania ludzi. Dzieci 

pracowały w grupach. W warsztatach rozwiązywano problem reakcji negatywnych na niemiłe 

traktowanie oraz zamiany ich na reakcje pozytywne. Dzieci prezentowały na forum to, co 

wypracowały. Później przy wykorzystaniu gry Kalambury rozpoznawały prezentowane przez siebie 

emocje, omawiały, kiedy, jakie emocje nam towarzyszą i jak się wtedy zachowujemy.  

 W dn. 24.10.2017 r. przeprowadzono  drugą część warsztatów edukacyjnych  dla dzieci "Razem 

przeciwko przemocy każdego dnia”. Zajęcia pod nazwą „Wulkan emocji” rozpoczęły się od  

omówienia komiksów rozdanych dzieciom na poprzednich zajęciach. Dzieci uzupełniły rysunki  o ich 

propozycje reakcji na sytuację, w której są świadkami krzywdzenia drugiej osoby oraz kiedy, to ich 

samych spotyka złe traktowanie ze strony innych ludzi. Wnioskiem płynącym z wykonanego zdania 

było stwierdzenie, że nie zgadzamy się na żadne formy przemocy i zawsze reagujemy w celu 

przerwania takiej sytuacji. Omówiono wspólnie możliwe sposoby tych reakcji. Przy tej okazji dzieci 

dowiedziały się o kampanii Biała wstążka, o celach jakie jej przyświecają. Uczestnicy warsztatów 

z  przyłączą się w przygotowanie białych wstążeczek, które są symbolem kampanii. Następnie 

przypomniano treści dotyczące emocji, których temat poruszany był na poprzednich zajęciach 
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i przeszliśmy do zajęć z aktywnym udziałem dzieci. Dzieci z butelek, gazet, kasztanów, listków, bibuły, 

masy solnej stworzyły w parach uśpiony wulkan i jego otoczenie. Przy okazji dzieci dostrzegły, że 

pomimo tego, iż korzystały z tych samych materiałów, stworzyły kilka zupełnie różnych od siebie 

uśpionych wulkanów. Później, przy pomocy prowadzących, do wnętrza wulkanów dzieci dodawały 

kolejno poszczególne składniki, które po połączeniu powodowały erupcję wulkanu. Poszczególne 

składniki, które spowodowały, że wulkany „wybuchały” nazwaliśmy emocjami; np. ocet – gniew, soda 

– złość, płyn do naczyń – wstyd; woda – zazdrość;  Celem zabawy była edukacja dzieci w zakresie 

wyjaśnienia, że o emocjach należy rozmawiać, w trudnych sytuacjach należy prosić o pomoc, że 

emocji nie należy się wstydzić. Przy okazji uświadomienie dzieciom tego, że gromadzenie emocji 

może doprowadzić do wybuchu agresji i przemocy. Wyjaśnienie dzieciom, tego, że ładny, radosny 

wygląd zewnętrzny nie świadczy zawsze o tym, że podobnie jest wewnątrz – uświadomienie, że 

czasami ludzie pod ładną aparycją, miłym usposobieniem skrywają trudne emocje, które w końcu 

mogą wybuchnąć. Na podsumowanie dzieci dowiedziały się do kogo należy zwrócić się o pomoc, 

kiedy spotkają się z trudną dla ich sytuacją. Zajęcia były bezpieczne dla dzieci, a do ich realizacji użyto 

tylko produktów spożywczych. 

W dn.07.11.2017 r. i dn. 14.11.2017 r. w Konturach Kultury  odbyły się kolejne warsztaty "Razem 

przeciwko przemocy każdego dnia". Tym razem warsztaty poprowadził Konturowy duet, Katarzyna 

Kulpa oraz Julia Kulpa. Podczas tych spotkań  połączono dźwięk z obrazem i kolorem. Ta część 

warsztatów miała charakter arteterapii, nawiązywała do emocji oraz ich wyrażania. Efektem działań 

dzieci były mandale.  

28.11.2017 r. o godz. 12.00 w Kontury Kultury odbyło się uroczyste podsumowanie warsztatów 

„Razem przeciwko przemocy każdego dnia” połączone z wernisażem mandali wykonanych przez 

uczniów Szkoły Podstawowej nr 74 we Wrocławiu, którzy byli uczestnikami warsztatów 

i najważniejszymi gośćmi spotkania. Podczas krótkiej prezentacji warsztatów przedstawiono 

zgromadzonym gościom założenia i przebieg warsztatów, wskazano na korzyści z przeprowadzonych 

zajęć, zwrócono uwagę na potrzebę edukacji dzieci z zagadnień dotyczących emocji, przyczyn agresji, 

konieczności reagowania w sytuacjach kiedy jest się świadkiem przemocy, a także wskazania, gdzie 

należy się zwrócić w sytuacji kiedy to my doznajemy przemocy. Podkreślono aktywność dzieci 

podczas prowadzonych zajęć oraz ich zainteresowanie poruszanymi treściami. Zwrócono uwagę na 

duże zaangażowanie wszystkich prowadzących warsztaty oraz zauważono ich wkład w sukces 

prowadzonych zajęć. Za wspomniany sukces należy uznać fakt, iż uczniowie widocznie zwiększyli 

swoją wiedzę z zakresu emocji – potrafią je rozpoznawać i nazywać, wiedzą czym jest przemoc oraz 

jak na nią reagować. Na zakończenie uczestnicy warsztatów otrzymali Dyplomy oraz upominki. Po 

spotkaniu oficjalnym zaproszeni goście, wśród których byli przedstawiciele Konturów Kultury, 

Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr 7 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu, 

Komisariatu Policji Wrocław Psie Pole, Szkoły Podstawowej nr 74 oraz uczestnicy warsztatów dla 

seniorów, mogli obejrzeć wykonane przez dzieci mandale. 

Organizatorzy wydarzenia: Izabela Pawłowska – lider ds. przemocy ZTPS 7, MOPS; Wioletta 

Smardzewska – specjalista pracy socjalnej ZTPS 7, MOPS; Karolina Giza – animator zabaw dziecięcych; 

Paweł Stafu – Kontury Kultury; Katarzyna Kulpa – Kontury Kultury; Julia Kulpa – Kontury Kultury. 

Uczestnicy/odbiorcy wydarzenia: uczniowie III klasy Szkoły Podstawowej nr 74 

 

https://www.facebook.com/konturykultury/
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8.2.3. Rynek – 25.11.2017 r. 

Tradycyjnie już, na wrocławskim Rynku na inaugurację kampanii rozdaliśmy kilkaset białych 

wstążeczek, a to oznacza, że kilkaset osób zainteresowało się akcją, zwróciło uwagę na problem 

przemocy i zgodziło się z tym, że przemocy mówimy stanowcze NIE! Podczas przeprowadzonej akcji 

organizatorzy informowali przechodniów wrocławskiego Rynku o celu kampanii Biała Wstążka, przy 

okazji wręczając im jej symbol w postaci białych wstążeczek. Na Rynku obecni byli z nami liderzy ds. 

przemocy i pracownicy socjalni Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu, kuratorzy 

Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej, wolontariuszki z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2, 

Kamil, który jako pierwszy przygotował wstążeczki na dzisiejsze wydarzenie, wolontariuszki P. Monika 

i P. Ania, przedstawicielka Kongresu Kobiet, przedstawicielki Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz jego Przewodnicząca. Odwiedziło nas Radio Wrocław. 

Organizatorzy wydarzenia: Małgorzata Makarczuk – Kłos - Przewodnicząca Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; Izabela Pawłowska – lider ds. 

przemocy ZTPS 7, MOPS; Beata Zając – pracownik socjalny ZTPS 7, MOPS; Janusz Kucab – lider ds. 

przemocy ZTPS 1, MOPS; Bożena Janiszewska - lider ds. przemocy ZTPS 4, MOPS; Magdalena 

Nowacka - lider ds. przemocy ZTPS 4, MOPS; Daria Pytkowska - Pracownik socjalny ZTPS 4, MOPS; 

Agnieszka Strzecha - lider ds. przemocy ZOBU, MOPS; Katarzyna Puślecka – Zespół Interdyscyplinarny 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; Ewa Śliwińska– Zespół Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; Lidia Janas – wychowawca, Młodzieżowy Ośrodek 

Socjoterapii nr 2; podopieczne Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2; Monika Kłonica - Kurator 

specjalista delegowany do Sądu Okręgowego we Wrocławiu; Ilona Polańska - Kurator,  II Zespół 

Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Krzyków. 

Uczestnicy/odbiorcy wydarzenia: społeczność lokalna  
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8.2.4. Biała wstążka na meczu WKS Śląsk Wrocław – Zagłębie Lubin 

– 26.11.2017 r. 

W dn. 26.11.2017 r. podczas meczu WKS Śląsk Wrocław – Zagłębie Lubin zawodnicy naszej drużyny, 

na znak sprzeciwu przeciwko przemocy wobec kobiet, a także na znak poparcia dla wrocławskich 

działań w ramach kampanii Biała Wstążka wybiegli na murawę z wpiętymi do koszulek białymi 

wstążeczkami. Niektórzy z piłkarzy grali ze wstążeczkami w klapach do końca pierwszej połowy 

meczu. Na telebimach kilkukrotnie wyświetlany był plakat wrocławskiej kampanii przeciwko 

przemocy Biała Wstążka 2017 i jej hasło: Przerwij przemoc. Obok widniał napis, że klub WKS Śląsk 

Wrocław popiera akcję. Podczas spotkania spiker klubu Pan Andrzej Gliniak – ambasador Białej 

Wstążki od 2015 r. – informował o idei kampanii. Jeszcze jedna dobra informacja jest taka, że Śląsk 

wygrał mecz 1 bramką, strzeloną w ostatniej minucie meczu. 

Organizatorzy wydarzenia: Izabela Pawłowska – lider ds. przemocy ZTPS 7, MOPS; Marcin Prochera – 

WKS Śląsk Wrocław, Dział Marketingu; Karolina Pawłowska – WKS Śląsk Wrocław, fotograf. 

Uczestnicy/odbiorcy wydarzenia: piłkarze WKS Śląsk Wrocław, kibice obecni na stadionie 

i zgromadzeni przed telewizorami. 

8.2.5. Panel dyskusyjny „Istota dokumentowania działań grupy 

roboczej w postępowaniach na rzecz ustania przemocy w 

rodzinie” – 30.11.2017 r. 

W dn. 30.11.2017 w ramach kampanii Biała Wstążka „Przerwij przemoc” odbył się panel dyskusyjny 

członków grup roboczych zatytułowany „Istota dokumentowania działań grupy roboczej 

w postępowaniach na rzecz ustania przemocy w rodzinie”. Poruszaliśmy tematy związane 

z bezpośrednią pracą z rodzinami uwikłanymi w przemoc, rozważaliśmy w jaki sposób usprawnić 

działania grup roboczych, a także podnosiliśmy kwestie związane z dokumentowaniem działań 

poszczególnych członków grup roboczych. Podczas spotkania skorzystaliśmy z porad eksperta, 

Policjanta z wieloletnim stażem pełniącego wysokie rangą stanowiska, obecnie wykładowcy DSW.  

Organizatorzy wydarzenia: Izabela Pawłowska – lider ds. przemocy ZTPS 7, MOPS; Monika Wodejko - 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; Katarzyna Puślecka - Zespół 

Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; 

Uczestnicy/odbiorcy wydarzenia: członkowie grup roboczych z ramienia MOPS i Policji. 
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8.2.6. Spotkanie edukacyjne „Przerwij przemoc – dowiedz się jak.” – 

30.11.2017 r. 

W dn. 30.11.2017 r. dzięki uprzejmości Dyrekcji Biała Wstążka ponownie zagościła w Szkole 

Podstawowej nr 93. Liderzy ds. przeciwdziałania przemocy i organizatorzy społeczności lokalnej 

Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr 7 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu oraz 

dzielnicowi Komisariatu Policji Wrocław Ołbin opowiedzieli uczniom o Kampanii Biała Wstążka 

i przypomnieli o tym, że na przemoc należy reagować. Pretekstem do inicjatywy była ulotka, która 

powstała z rysunków uczniów SP 93 wykonanych podczas ubiegłorocznej Kampanii. Spotkanie 

przebiegło w miłej atmosferze. Oprócz ulotek dzieci otrzymały upominki ufundowane przez Komendę 

Miejską Policji we Wrocławiu, były też słodkości oraz zdjęcia grupowe z Komisarzem Lwem, którego 

oczywiście nie mogło zabraknąć wśród nas. 

Organizatorzy wydarzenia: Izabela Pawłowska – lider ds. przemocy ZTPS 7, MOPS; Piotr Nietreba - 

lider ds. przemocy ZTPS 7, MOPS; Katarzyna Nowicka – organizator społeczności lokalnej ZTPS 7, 

MOPS; Magdalena Kubczak - organizator społeczności lokalnej ZTPS 7, MOPS; Tomasz Sobkowicz – 

dzielnicowy, Komisariat Policji Wrocław Ołbin; Mariusz Antczak - dzielnicowy, Komisariat Policji 

Wrocław Ołbin. 

Uczestnicy/odbiorcy wydarzenia: kadra dydaktyczna i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 93. 

8.2.7. „Sytuacja dziecka krzywdzonego w kontekście przemocy 

w rodzinie” – 30.11.2017 r. 

W dn. 30.11.2017 r. Zespół Terenowej Pracy Socjalnej Nr 2 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

we Wrocławiu zorganizował w KARAN Centrum Interwencji Kryzysowej Wrocław spotkanie 

edukacyjno-społeczne z przedstawicielami środowiska lokalnego. Tematem spotkania była „Sytuacja 

dziecka krzywdzonego w kontekście przemocy w rodzinie”. 

W spotkaniu wzięli udział reprezentanci Szkół, Przedszkoli, Policji, Rad Osiedli, Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznych. Seminarium to było wydarzeniem towarzyszącym Wrocławskiej 

Kampanii Przeciwko Przemocy „ Biała Wstążka”.  Prezentacje przygotowane przez Prelegentów były 

profesjonalne i z pewnością pomogą wielu uczestnikom pomóc w rozwiązywaniu problemów 

związanych z przeciwdziałaniem przemocy. 

Organizatorzy wydarzenia: Daniel Zaręba – lider ds. przemocy ZTPS 2, MOPS; Bożena Barańska - lider 

ds. przemocy ZTPS 2, MOPS; 

Uczestnicy/odbiorcy wydarzenia: reprezentanci Szkół, Przedszkoli, Policji, Rad Osiedli, Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznych. 
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8.2.8. „Przemoc tkwi w głowach a nie w zaciśniętych pięściach” – 

01.12.2017 r. 

W dniu 01.12.2017 roku w Zespole Terenowej Pracy Socjalnej nr 4 Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej we Wrocławiu odbyło się spotkanie edukacyjne w ramach Kampanii Białej Wstążki pt.: 

„Przemoc tkwi w głowach a nie w zaciśniętych pięściach”. Spotkanie poprowadziła psycholog NCW 

Pani Benita Dobrzańska. 

Organizatorzy wydarzenia: Patrycja Kruk – lider ds. przemocy ZTPS 4, MOPS; Magdalena Ratuszny - Ut 

- lider ds. przemocy ZTPS 4, MOPS; 

Uczestnicy/odbiorcy wydarzenia: pracownicy socjalni. 

8.2.9. „Jak wspólnie skutecznie przeciwdziałać przemocy” – 

01.12.2017 r. 

W dn. 01.12.2017r. na zaproszenie fundacji Familijny Wrocław odbyło się forum interdyscyplinarne 

„Jak wspólnie skutecznie przeciwdziałać przemocy”. Spotkanie zostało zainicjowane przez 

pracowników przedszkoli i żłobków, którzy czują potrzebę podnoszenia swoich kompetencji z zakresu 

podejmowania konkretnych działań w przypadkach podejrzenia stosowania przemocy wobec dzieci. 

Ekspertami w spotkaniu była Prezes Stowarzyszenie Intro, Wrocław, Przewodnicząca Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Liderzy ds. przeciwdziałania 

przemocy z Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr 3 i nr 7 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we 

Wrocławiu. Podczas spotkania omówiłyśmy definicję przemocy, jej mechanizmy, profil osób 

doznających przemocy, a także osób stosujących przemoc. Zwróciłyśmy szczególną uwagę na to, jakie 

symptomy mogą świadczyć, iż dziecko doznaje przemocy. W oparciu o obowiązujące przepisy prawa 

przybliżyłyśmy obowiązki poszczególnych instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy, opisałyśmy 

procedurę Niebieskie Karty oraz skupiłyśmy się na istocie interdyscyplinarnej współpracy w grupach 

roboczych. Podjęłyśmy dyskusję na poruszane podczas spotkania zagadnienia. Efektem forum są 

plany na dalszą współpracę w zakresie podnoszenia kompetencji przedstawicieli przedszkoli 

i żłobków w obszarze przeciwdziałania, rozpoznawania i reagowania na przypadki krzywdzenia dzieci. 

Ustaliłyśmy, że kolejne spotkania będą miały formę warsztatową opartą na studium przypadków. 

Organizatorzy wydarzenia: Małgorzata Osipczuk – Stowarzyszenie INTRO; Katarzyna Paikert – 

Stowarzyszenie Familijny Wrocław; Małgorzata Makarczuk – Kłos – Przewodnicząca Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy; Małgorzata Mocha – lider ds. przemocy ZTPS 3, 

MOPS; Izabela Pawłowska – lider ds. przemocy ZTPS 7, MOPS; 

Uczestnicy/odbiorcy wydarzenia: kadra dydaktyczna żłobków i przedszkoli. 
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8.2.10. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” – 04.12.2017 r., 

05.12.2017 r. 

W dniach 04.12.2017r. i  05.12.2017r. w ramach III Wrocławskiej Kampanii „Biała Wstążka”, liderzy 

grup roboczych Zespół ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we 

Wrocławiu przy ul. Zachodniej 3 we Wrocławiu, zorganizowali spotkania edukacyjne w Klubie 

„Pogodnego Seniora” przy Radzie Osiedla Szczepin. Na spotkanie został zaproszony wspomniany klub 

oraz mieszkańcy Osiedla Szczepin. Tematem spotkania było przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

Przygotowana prezentacja w znacznym stopniu przybliżyła zaproszonym gościom tematykę przemocy 

oraz ukazała możliwości radzenia sobie w wielu problemach życia codziennego. 

Organizatorzy wydarzenia: Barbara Mańturz – lider ds. przemocy ZOBU, MOPS; Agnieszka Strzecha - 

lider ds. przemocy ZOBU, MOPS. 

Uczestnicy/odbiorcy wydarzenia: seniorzy, społeczność lokalna. 

8.2.11. "Słowa mają czołgi" – 06.12.2017 r. 

W dn. 06.12.2017 r. w Dużej Sali Teatru Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu przy ul. 

Braniborskiej 59 odbyła się premiera spektaklu "Słowa mają czołgi" . Witając zaproszonych gości 

tradycyjnie już rozdawano białe wstążeczki oraz ulotki, a Mikołaj – ambasador Białej wstążki 

obdarowywał słodkościami. "Słowa mają czołgi" to spektakl o różnych rodzajach przemocy: od 

domowej do werbalnej i cyberprzemocy. Biorą w nim udział dzieci i młodzież z czterech wrocławskich 

szkół: z Zespołu Szkół nr 13, Szkoły Podstawowej nr 71, Szkoły Podstawowej nr 96 i Szkoły 

Podstawowej nr 85. Przedstawienie stworzyli wrocławscy artyści: reżyseruje aktor Rafał 

Kronenberger, tekst napisała Marzena Sadocha, muzykę Patrycja Hefczyńska, choreografię stworzyła 

Natasza Sołtanowicz, a wideo przygotował Jakub Lech. Projekt powstał w wyniku współpracy 

z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji w ramach Kampanii "Biała wstążka" oraz Programu 

Bezpieczna Szkoła. W trakcie spektaklu cytowana jest m.in. definicja przemocy oraz artykuł 216 k.k. 

„§ 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub 

w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności 

(...)”. Cytowane przepisy oraz definicje stają się wyraźnym wstępem do rozmów o przemocy 

w rodzinie, hejcie i granicach wolności w Internecie. Cyberprzemoc też zostawia ślady. Oglądając 

spektakl przekonujemy się, że słowa ranią bardzo, że pozostawiają trwałe ślady w ludzkich głowach, 

że wpływają nieodwracalnie na życie człowieka. Złe, krzywdzące, obraźliwe, poniżające słowa są jak 

czołgi, po których przejechaniu w człowieku pozostają głębokie ślady, których nie można ot tak 

zasypać, czy przykryć. Twórcy i aktorzy spektaklu - uczniowie wrocławskich szkół, w bardzo 

profesjonalny, przekonujący sposób wypowiedzieli się na temat przemocy. Forma wypowiedzi na 

temat przemocy była formą niepowtarzalną i zaskakującą. Twórcy i odtwórcy w pełni zasłużyli na 

otrzymane owacje na stojąco! Po przedstawieniu były podziękowania i nagrody. Na widowni Dużej 

Sali Teatru Akademii Sztuk Teatralnych zasiadły takie osobistości jak Pani Wiceprezydent Wrocławia, 

Komendant Miejski Policji, Dyrekcja Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu, Dyrektorzy 

szkół, których uczniowie tworzyli zespół artystyczny, przedstawiciele Straży Miejskiej we Wrocławiu, 

Zastępca Kuratora Okręgowego, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie. Wśród publiczności znaleźli się dumni rodzice i rodziny aktorów, 
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przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wrocławskich szkół. 

Wśród zaproszonych gości znalazły się też podopieczne Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 we 

Wrocławiu wraz z opiekunem. 

Organizatorzy wydarzenia: Ewelina Rosa – Komenda Miejska Policji, Zespół Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; Małgorzata Makarczuk – Kłos – Przewodnicząca Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; Ewa Chrzan – Nadodrzańskie 

Centrum Wsparcia; Izabela Pawłowska – lider ds. przemocy ZTPS 7, MOPS; Piotr Nietreba - lider ds. 

przemocy ZTPS 7, MOPS; Janusz Kucab - lider ds. przemocy ZTPS 1, MOPS; Adam Ambroży - lider ds. 

przemocy ZTPS 1, MOPS. 

Uczestnicy/odbiorcy wydarzenia: przedstawiciele instytucji, młodzież, społeczność lokalna. 

8.2.12. "Ukryte oblicza przemocy" – 07.12.2017 r. 

W dn. 07.12.2017 r. w Sali Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się seminarium „Ukryte oblicza 

przemocy” zorganizowane przy współpracy Koła Naukowego Praw Człowieka i ZTPS 7 Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Podczas spotkania prelekcje wygłosiły: Pani Agnieszka 

Wywrot – Fundacja Centrum Praw Kobiet oddział we Wrocławiu, która mówiła o przemocy 

ekonomicznej; Pani Ewelina Seklecka – Fundacja Punkt Widzenia, która poruszyła temat przemocy 

seksualnej w związku; Pani Anna Makowska – Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe we 

Wrocławiu, która wygłosiła prelekcję dot. mobbingu oraz Pani Małgorzata Osipczuk – Stowarzyszenie 

Intro, Wrocław, która zreferowała problem molestowania w przestrzeni publicznej. Spotkanie było 

bardzo udane, a poruszane tematy wywołały dyskusję uczestników dot. ich refleksji związanych 

z prezentowanymi ukrytymi obliczami przemocy. Prezentowane wykłady  wzbudziły refleksję, a także 

pozwoliły spojrzeć na problem przemocy z innej perspektywy. 

Organizatorzy wydarzenia: Izabela Pawłowska – lider ds. przemocy ZTPS 7, MOPS; Piotr Nietreba - 

lider ds. przemocy ZTPS 7, MOPS; Karolina Kocemba – Uniwersytet Wrocławski 

Uczestnicy/odbiorcy wydarzenia: przedstawiciele instytucji, społeczność lokalna. 

8.2.13. „Reagowanie na przemoc podczas interwencji” – 04.12.2017 r. 

W związku z Wrocławską Kampanią Przeciwko Przemocy - Biała Wstążka 2017r., temat przewodni 

„Przerwij Przemoc”, w dniu 04.12.2017r., w godzinach od 14:00 do 16:00 na terenie ośrodka ZTPS nr 

3 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu przy ul. Nowowiejskiej 102, Liderzy ds. Grup 

Roboczych zorganizowali spotkanie edukacyjne dla Służb Patrolowo - Interwencyjnych Policji 

dotyczące reagowania policji na przemoc podczas interwencji w środowisku. Członkowie grup 

roboczych zainicjowali chęć wspólnego spotkania w celu wymiany doświadczeń, poznania specyfiki 

pracy służb interwencyjnych oraz przedstawienia oczekiwań co do wypełniania karty „A”, jak również 

rozróżniania problemów w rodzinie, a mianowicie różnic pomiędzy konfliktem, a przemocą. 

W szkoleniu wzięło udział 16 osób tj: policjanci służb, którzy najczęściej uruchomiają procedurę NK 

z Komisariatu Policji Wrocław- Śródmieście ul. Grunwaldzka 6 i Komisariatu Policji Wrocław – Ołbin 

ul. Rydygiera 46. Spotkanie rozpoczęto od krótkiego przedstawienia się osób prowadzących i osób 

zaproszonych. Omówiono plan spotkania, następnie Ewa Zyków przybliżyła definicję przemocy, 
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przepisy prawa, zadania policji w procedurze Niebieskiej Karty. Zwrócono szczególna uwagę na 

różnice pomiędzy konfliktem, przemocą. „Konflikt = kłótnia, Przemoc = intencjonalność” – 

prezentacja audio. Wymiana swoich spostrzeżeń, doświadczeń, omówienie materiału. Zakończono 

części pierwszą, zaproponowanie przerwy. Drugą część zajęć rozpoczęła Małgorzata Mocha 

szczegółowym omówieniem karty „A” na podstawie przygotowanych materiałów szkoleniowych, 

pomocniczych i edukacyjnych dotyczących policji zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005r 

o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie, nowelizacja; 10 czerwiec 2010 roku oraz wskazaniem 

słabych punktów w trakcie wypełniania procedury. Następnie przystąpiono do wyświetlenia 

materiału - filmu „Rozpoznanie krzywdzenia dzieci”. Po zakończeniu prezentacji uczestnicy mieli czas 

na zadawanie pytań, podsumowanie spotkania. Wnioski: tego rodzaju spotkania pozytywnie 

wpływają na współpracę interdyscyplinarną w grupach roboczych, podkreślają obowiązki 

poszczególnych instytucji budują zaplecze do pracy w rozwiazywaniu problemu przemocy w rodzinie. 

OSOBY PROWADZĄCE; 1. Ewa Zyków – Specjalista pracy socjalnej MOPS/ZTPS nr 3 ul. Nowowiejska 

102, Lider ds. Grup Roboczych, 2. Małgorzata Mocha – Starszy pracownik socjalny MOPS /ZTPS nr 3 

ul. Nowowiejska 29, Lider ds. Grup Roboczych.   

Organizatorzy wydarzenia: Małgorzata Mocha – lider ds. przemocy ZTPS 3, MOPS; Ewa Zyków - lider 

ds. przemocy ZTPS 3, MOPS;  

Uczestnicy/odbiorcy wydarzenia:  Służby Patrolowo - Interwencyjne Policji 

8.2.14. „Uwarunkowania i przeciwdziałanie przemocy." – 

08.12.2017 r. 

W dn. 08.12.2017 Koło Naukowe Praw Człowieka działające przy Wydziale Prawa, Administracji 

i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 7 MOPS Wrocław 

w ramach kampanii „Biała Wstążka” zorganizowali seminarium „Uwarunkowania i przeciwdziałanie 

przemocy."  

W pierwszej części spotkania Magdalena Czech - psycholog, edukator seksualny opowiedziała 

o psychologicznych uwarunkowaniach przemocy w odniesieniu do osób doznających przemocy, ale 

również do osób przemoc stosujących. Przybliżyła uczestnikom schematy przemocy oraz jej cykle.  

Następnie Pani Agnieszka Zembrzuska – adiunkt na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląska 

Szkoła Wyższaj przedstawiła kulturowe uwarunkowania przemocy, które w diagnozowaniu zjawiska 

przemocy są niezwykle istotne. Tym bardziej, że w obecnych czasach coraz częściej spotykamy się 

z rodzinami, których członkowie pochodzą z różnych krajów, wyznają różne religie, pielęgnują 

odmienne tradycje. Wymaga to od nas poznania uwarunkowań kulturowych wynikających z korzeni 

ich pochodzenia.  

Drugą część spotkania rozpoczęły Panie Elwira Szwedo – Mazurkiewicz - Prezes Fundacji „Kilo 

Kultury”, Kierownik Konturów Kultury i Pani Katarzyna Kulpa, która zajmuje się malarstwem 

sztalugowym, ściennym, arteterapią i sztuką akcji, współpracuje z Konturami Kultury, jest założycielką 

Laboratorium Twórczego. Panie opowiedziały o przeciwdziałaniu przemocy przy wykorzystaniu 

arteterapii i tworzeniu sztuki jako środków profilaktycznych, ale przede wszystkim terapeutycznych 

skierowanych do osób uwikłanych w przemoc oraz środowisk zagrożonych wystąpieniem tego 
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zjawiska. Pani Katarzyna Kulpa podczas swojej prelekcji poprosiła uczestników o stworzenie mandali. 

Opowiedziała też o swoich doświadczeniach z pracy terapeutycznej z udziałem dzieci z rejonów 

Ukrainy, które są dotknięte konfliktem zbrojnym.  

Kolejną prelegentką była Pani Honorata Czajkowska – Prezes DSKS Frontis, która przybliżyła 

uczestnikom działania profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy, ale nie tylko, realizowane 

przez DSKS Frontis. Wachlarz podejmowanych przez Stowarzyszenie działań jest bardzo szeroki. 

Kuratorzy działają w tym obszarze poczynając od umożliwiania udziału swoim podopiecznym 

w wydarzeniach kulturalnych, poprzez cykl spotkań i warsztatów edukacyjnych kierowanych 

do dzieci, aż po organizację profesjonalnych szkoleń kierowanych do kuratorów zawodowych 

i społecznych.  

Na zakończenie spotkania Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie Pani Małgorzata Makarczuk – Kłos i Izabela Pawłowska, lider ds. 

przeciwdziałania przemocy Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr 7 Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej we Wrocławiu podsumowały dotychczasowe działania wrocławskiej kampanii przeciwko 

przemocy Biała Wstążka 2017 – Przerwij przemoc.  

Spotkanie obfitowało w ciekawe treści, prezentowało niezwykle interesujące i różnorodne formy 

przeciwdziałania przemocy, przybliżyło uwarunkowania występowania przemocy. Uczestnicy 

podejmowali dyskusję i zadawali pytania. Swoją obecnością podczas seminarium zaszczycił nas 

Kurator Okręgowy Pan Mirosław Nawrocki. 

Organizatorzy wydarzenia: Izabela Pawłowska – lider ds. przemocy ZTPS 7, MOPS; Piotr Nietreba - 

lider ds. przemocy ZTPS 7, MOPS; Karolina Kocemba – Uniwersytet Wrocławski. 

Uczestnicy/odbiorcy wydarzenia:  przedstawiciele instytucji i organizacji, społeczność lokalna. 

8.2.15. "Historie przemocą pisane..." – 08.12.2017 r. 

W dn 08.12.2017 r. w Sali teatralnej Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Słubickiej 29/33 odbyło się forum 

„Historie przemocą pisane…”.  

Podczas spotkania Pani Wioletta Smardzewska, specjalista pracy socjalnej Zespołu Terenowej Pracy 

Socjalnej nr 7 MOPS Wrocław opowiedziała historię realizacji reklam społecznych stworzonych przez 

słuchaczy pierwszego roku Państwowe Pomaturalne Stud. Kształcenia Animatorów Kultury 

i Bibliotekarzy specjalnie dla wrocławskiej kampanii przeciwko przemocy Biała Wstążka 2017 – 

Przerwij przemoc. Opowiadającej tę historię towarzyszyli młodzi twórcy zrealizowanych reklam 

społecznych, którzy podzielili się z uczestnikami swoimi przeżyciami i refleksjami, jakie towarzyszyły 

im podczas pisania scenariuszy, kręcenia scen oraz montażu filmów. Dzięki tej współpracy korzyści są 

obopólne – Biała Wstążka zyskała niezwykłe etiudy filmowe prezentujące świeże spojrzenie młodych 

twórców na problem przemocy, które obejrzało już blisko 5 000 odbiorców. Młodzi twórcy 

zainteresowali się problemem przemocy, uwrażliwili się na to zjawisko, odkryli nowy, nieznany dla 

nich wcześniej temat. Przy tej okazji podziękowano wszystkim osobom zaangażowanym w to, że 

nasze reklamy powstały. Szczególne podziękowania zostały skierowane do profesjonalistów, 

opiekunów młodych twórców, wykładowców Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia 

Animatorów Kultury i Bibliotekarzy, Pani Magdaleny Zambrzyckiej i Pana Marka Hamera. Przy tej 
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okazji, za zgodą twórców, zaprezentowaliśmy również reklamę społeczną „Życie to nie film” 

zrealizowaną przez Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy, 

reklamę społeczną dot. problemu przemocy wobec dzieci, nagrodzoną na festiwalu filmowym 

w Austrii zrealizowaną prze Kontury Kultury oraz teledysk zrealizowany przy współpracy z kadrą 

dydaktyczną Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu. Wszystkie filmy zostały 

wyreżyserowane przez Panią Magdalenę Zambrzycką. Wszystkie filmy, również te zrealizowane dla 

naszej kampanii, zostały nakręcone na wrocławskim Nadodrzu.  

Kolejnym punktem forum było zaprezentowanie w niecodzienny sposób statystyk dotyczących 

przemocy wobec kobiet oraz statystyk dot. zjawiska występowania przemocy w rodzinie we 

Wrocławiu. Prezentacji dokonał Pan Piotr Nietreba, lider ds. przeciwdziałania przemocy w Zespole 

Terenowej Pracy Socjalnej nr 7 MOPS Wrocław. Prezentowane dane statystyczne zostały 

udostępnione przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we 

Wrocławiu.  

prezentacji statystyk uczestnicy forum mieli okazję obejrzeć film zrealizowany w 2014 r. przy 

współpracy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu oraz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we 

Wrocławiu. Film „Kolekcja zagrożeń” – to historie opowiedziane niezwykle dosadnie i bez zbędnej 

cenzury, poruszając problemy przemocy domowej, uzależnień i zagrożeń z jakimi współczesna 

młodzież może spotkać się na co dzień. Materiał powstał z inicjatywy funkcjonariuszy Komendy 

Miejskiej Policji we Wrocławiu przy wsparciu Departamentu Edukacji, Biura Promocji Miasta oraz 

Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia. Scenariusz do 

filmu wyłoniony został w drodze konkursu przeprowadzonego wśród młodzieży wrocławskich szkół. 

Głównym celem i przesłaniem twórców filmu było przekazać informacje dotyczące zagrożeń, z jakimi 

styka się młodzież (np. narkotyki, przemoc, alkohol, przemoc rówieśnicza, kradzieże itp.); pokazać 

problemy młodzieży, z którymi spotykają się w szkole, domu, w czasie wolnym lub podczas spotkań 

ze znajomymi. Osoby tworzące scenariusz mogły przedstawić problemy swoje lub innych. Film 

zawiera przesłanie o konsekwencjach wynikających z zachowania niezgodnego z prawem.  

Drugą część forum otworzyła prelekcja Pani Joanny Kot, psychologa pracującego w stowarzyszeniu 

Św. Brata Alberta we Wrocławiu. Prezentacja Pani Joanny Kot „Bezdomność – historia przemocą 

pisana” opowiedziała o przemocy jako przyczynie bezdomności kobiet. Przytoczyła kilka historii 

kobiet doświadczających przemocy, które z tego właśnie powodu potrzebowały wsparcia oraz o tym, 

jak skorzystały z danych im możliwości. Poruszony temat był niezwykle ciekawy i interesujący, 

a przytoczone historie kobiet niezwykle poruszające. Pani Joanna Kot poleciła uwadze uczestników 

lekturę książki Agnieszki Żądło-Jadczak „Znowu w grze” oraz zaprezentowała teledysk zrealizowany 

z udziałem bohaterek przedstawionych historii do piosenki Marty Podulki zatytułowanej „Mocna”. 

(https://www.youtube.com/watch?v=hhfMTIhia9c).  

Ostatnią historią przemocą pisaną była historia Pani Marii zaprezentowana przez liderów ds. 

przeciwdziałania przemocy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu do tekstu Izabeli 

Pawłowskiej, jednego z liderów. Ci, którzy uczestniczą w naszej kampanii od 2015 r. wiedzą, że 

prezentacja tej gry jest prezentacją interakcyjną z publicznością i polega na tym, że Pani Maria 

opowiadając swoją historię dochodzi do dylematów, potrzebuje podpowiedzi. Uczestnicy wybierają 

jedno z dwóch możliwych rozwiązań zgodnie, z którym historia toczy się dalej. Celem prezentacji 

zawsze jest to żeby pokazać uczestnikom z jakimi dylematami mierzy się osoba doznająca przemocy, 

https://www.youtube.com/watch?v=hhfMTIhia9c
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a także zaprezentowanie dobrych praktyk w realizacji procedury Niebieskiej Karty. Tym razem dzięki 

uprzejmości Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli mogliśmy skorzystać z niezwykłej sali 

teatralnej mieszczącej się w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Słubickiej 29/33 i dzięki temu zaprezentować 

naszą historię w formie przedstawienia – na scenie, z grą światła i rekwizytami (za co bardzo 

dziękujemy Panu Krzysztofowi Popielowi – konsultantowi WCDN). Aktorami w tym przedstawieniu 

byli liderzy ds. przeciwdziałania przemocy i pracownicy socjalni z Zespołów Terenowej Pracy Socjalnej 

nr 1, nr 6, nr 7 i Zespołu ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

we Wrocławiu: Agnieszka Strzecha (Pani Maria), Adam Ambroży (Adaś), Katarzyna Nowicka 

(sąsiadka), Janusz Kucab (Policjant), Piotr Nietreba (lekarz), Barbara Mańturz (pracownik socjalny), 

Izabela Pawłowska (przedstawiciel Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), Joanna Mech 

– Polańska (narrator).  

Forum poprowadziła z niezwykłą przyjemnością Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we Wrocławiu Pani Małgorzata Makarczuk Kłos, a na sali 

gościliśmy przedstawicieli dolnośląskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Policjantów, asystentów 

rodziny, przedstawicieli oświaty, uczniów wrocławskich szkół, przedstawicielkę Kongresu Kobiet oraz 

przedstawicieli Mężczyźni przeciw przemocy. 

Organizatorzy wydarzenia: Izabela Pawłowska – lider ds. przemocy ZTPS 7, MOPS; Piotr Nietreba - 

lider ds. przemocy ZTPS 7, MOPS; Małgorzata Makarczuk – Kłos – Przewodnicząca Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; Krzysztof Popiel – konsultant WCDN. 

Uczestnicy/odbiorcy wydarzenia:  przedstawiciele instytucji i organizacji, społeczność lokalna. 
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8.2.16. Marsz Mężczyzn Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet – 

10.12.2017 r. 

W dn. 10.12.2017 r. na zakończenie wrocławskiej kampanii przeciwko przemocy „Biała Wstążka 

2017” – Przerwij przemoc, z inicjatywy Fundacji NON LICET przez wrocławski Rynek przeszedł Marsz 

Mężczyzn Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet. Kilkadziesiąt osób z białymi wstążeczkami w klapach 

przeszło spod fontanny Szermierza z pl. Uniwersyteckiego, ul. Kuźniczą na Plac Gołębi na 

wrocławskim Rynku. Uczestnicy marszu skandowali hasła przeciwko przemocy wobec kobiet. Na 

trasie marszu rozdawaliśmy ulotki, w tym Dekalog Prawdziwego Mężczyzny. Niestety po drodze 

znalazło się kilku Panów, którzy prawdziwymi mężczyznami zostać nie chcieli i w bardzo wulgarny 

sposób odmawiali przyjęcia tejże ulotki. To tylko dowód na to, że nasza akcja ma sens i wciąż należy 

edukować społeczeństwo, że nie ma zgody na przemoc w żadnej formie, że przemoc jest zamachem 

na godność osoby doznającej przemocy oraz, że ZA PRZEMOC ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWSZE PONOSI 

SPRAWCA! Dla tych, którzy uważają, że białą wstążeczką nie zmienimy otaczającej nas rzeczywistości, 

w której nader często dochodzi do przemocy przekaz jest taki: biała wstążeczka to symbol sprzeciwu 

wobec przemocy, symbol ten nie jest jedynym elementem kampanii, a tylko jej towarzyszy.  

W czasie 16 dni trwania kampanii podjęliśmy wiele działań mających na celu zwrócenie uwagi na 

problem przemocy, edukację społeczeństwa z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz ciągłą, 

nieustającą pracę nad doskonaleniem dobrych praktyk służb działających na rzecz rodzin uwikłanych 

w przemoc.  

Organizatorzy wydarzenia: Agnieszka Świętczak – Fundacja NON LICET; Marcelina Krawiec - Fundacja 

NON LICET; Małgorzata Makarczuk – Kłos – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;  Izabela Pawłowska – lider ds. przemocy ZTPS 7, MOPS; Piotr 

Nietreba - lider ds. przemocy ZTPS 7, MOPS;  

Uczestnicy/odbiorcy wydarzenia:  społeczność lokalna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


