
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampania „Biała wstążka” Wrocław 2019 – 
opis i podsumowanie wydarzenia. 

 

 

 

 

Wrocław, 2020 

 



W dniach od 25 listopada 2019 roku do 10 grudnia 2019 roku Zespół Interdyscyplinarny 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przeprowadził V Wrocławską Kampanię 
Przeciwdziałania Przemocy „Biała wstążka”. Adresatami kampanii byli mieszkańcy 
Wrocławia oraz przedstawiciele instytucji i organizacji działających w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Hasło kampanii „Przemoc – Reagujesz –
Zatrzymujesz” miało przekonywać zarówno mieszkańców, jak i przedstawicieli instytucji do 
reagowania na przemoc. Celem kampanii było poszerzenie społecznej wrażliwości  
i zwiększenie społecznego zaangażowania w odniesieniu do zjawiska przemocy.   
W roku 2019 Prezydent Wrocławia - Pan Jacek Sutryk objął patronatem wrocławską 
Kampanię. Tegoroczna Kampania Przeciwdziałania Przemocy "Biała wstążka" 2019, będzie 
odbywać się pod hasłem "Przemoc? Reagujesz-Zatrzymujesz". 

 

Poniżej szczegółowa informacja o inicjatywach podejmowanych w ramach kampanii „Biała 
wstążka”: 

6.11.2019 r. odbyła się konferencja prasowa promująca kampanię. W spotkaniu udział 
wzięli przedstawiciele podmiotów wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego, 
środowisk działających w obszarze przeciwdziałania przemocy, a także przedstawiciele 
biznesu, którzy wspierali kampanię. Przybyli goście udzielali informacji na temat skali 
problemu, idei kampanii, planowanych wydarzeniach oraz miejscach, w których można 
uzyskać pomoc. W 2019 roku V Wrocławską Kampanię Przeciwdziałania Przemocy „Biała 
wstążka” szeroko wspierały lokalne media, między innymi: Radio Rodzina, Wyborcza.pl, 
Wrocław Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia, Echo24, Radio RAM. 

Informacje dotyczące kampanii zamieszczono na stronach: 

 https://www.wroclaw.pl/piata-edycja-wroclawskiej-kampanii-przeciwdzialania-
przemocy-biala-wstazka-2019 

 https://www.radiorodzina.pl/2019/11/06/rusza-piata-edycja-kampaniibiala-
wstazka-wroclaw-przeciw-przemocy/ 

 https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,25384729,widzisz-przemoc-reaguj-
rusza-kampania-bialej-wstazki.html?disableRedirects=true 

 http://www.echo24.tv/artykul/kampania-biala-wstazka-7828 
 https://tuwiazowna.pl/biala-wstazka-2019-kampania-na-rzecz-przeciwdzialania-

przemocy/ 



  

2.10.2019 r. – 2 października to Międzynarodowy Dzień bez Przemocy, święto 
ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 15 czerwca 2006 roku. Wybrana data jest 
rocznicą urodzin Mahatmy Ghandiego, przywódcy indyjskiego ruchu niepodległości oraz 
pioniera filozofii i strategii działania bez przemocy. Jak stanowi rezolucja Zgromadzenia 
Ogólnego ONZ nr A/61/271 z dnia 15 czerwca 2007 r., dzień 2 października jest okazją do 
„rozpowszechnienia przesłania o unikaniu przemocy, również poprzez edukację  
i zwiększanie świadomości społecznej”. Rezolucja potwierdza „powszechne obowiązywanie 
zasady unikania przemocy” oraz ideę „by zapewnić kulturę pokoju, tolerancji, zrozumienia 
i unikania przemocy”. W myśl realizacji idei upowszechniania życia bez przemocy Zespół 
Interdyscyplinarny zaprosił Wrocławian do wykonania medali z piernika, dzięki którym idea 
działania bez przemocy trafiła do mieszkańców w ramach  
V Wrocławskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy „Biała wstążka”. 

 

21.11.2019 r.-22.11.2019 r. 

 

25.11.2019 r. – odbył się event „Biała wstążka” na wrocławskim rynku. Z inicjatywy 
Prezydenta Wrocławia na czas kampanii wrocławski ratusz został udekorowany symbolem 
kampanii - białą wstążką.  W wydarzeniu uczestniczył osobiście Prezydent Wrocławia  
i wraz z przedstawicielami podmiotów wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego 
informował przechodniów o idei kampanii, a także o możliwościach uzyskania pomocy i 
wsparcia. Wrocławianie wyrażający poparcie dla kampanii otrzymywali białe wstążki, które 
przypinali na znak poparcia idei przeciwdziałania przemocy.  



 

Mieszkańcy mieli także możliwość oddania głosu na cytat promujący przeciwdziałanie 
przemocy. Wyniki plebiscytu: 

1 miejsce - „Przemoc to upadek rozumu”. Autor: Margit Sandemo 
2 miejsce - “Milczenie też tworzy przemoc.” Autor: Jeff VanderMeer 
3 miejsce - „Kocham, szanuję, nie biję”. Autor nieznany 
4 miejsce - „Mądrym być, to wielka sztuka, Ale dobrym - jeszcze większa!”. 
Autor: Kornel Makuszyński 
Tabliczki z cytatami zostały ufundowane przez Gminę Wrocław oraz firmę DABB  
i umieszczone w placówkach użyteczności publicznej. 
 

 
 
Podczas wydarzenia rozdano – 5000 ulotek informacyjnych oraz 15 000 białych 
wstążeczek.  
 

 
 
Tego samego dnia ulicami osiedli Nadodrze i Kleczków przeciwko Przemocy 
przemaszerowali uczniowie szkół podstawowych, kadra dydaktyczna, pracownicy socjalni 



Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej 7, policjanci. Marsz poprzedzony był spotkaniami 
edukacyjnymi poświęconymi przeciwdziałaniu przemocy.  

 

 

25.11.2019 - W czasie, kiedy na wrocławskim Rynku uroczyście otwierano kolejną edycję 
Wrocławskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Biała Wstążka”, w 
Schronisku św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet zorganizowano spotkanie 
edukacyjne, które pozwoliło na przybliżenie mieszkankom placówki idei Kampanii „Biała 
Wstążka”.  

Wszystkie mieszkanki otrzymały białe wstążki, które są symbolem zobowiązania do 
przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich 
form jej stosowania.  

25.11.2019 r. – Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, z ramienia MOPS i KRPA wraz 
z przedstawicielem Wrocławskiej Rady Seniorów przeprowadzili spotkanie - Akcja 
informacyjna na temat Wrocławskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy „Biała Wstążka”. 
Celem spotkania było zwiększenie wiedzy o możliwości reagowania na niepokojące 
zachowania sąsiadów, członków rodzin w związku z podejrzeniem przemocy. 

   



Akcja została przeprowadzona wśród seniorów obecnych we Wrocławskim Centrum 
Rozwoju Społecznego przy pl. Solidarności 1/3/5. W spotkaniu uczestniczyło 20 osób. 

29.11.2019 r. – W tym roku w kampanię włączyli się szeroko przedstawiciele oświaty, 
którzy podążali wraz z podopiecznymi trasami krasnali w ramach wydarzenia „Jak 
wrocławskie krasnale przeciwdziałają przemocy”. Aktywna forma zajęć obejmowała 
czytanie dzieciom historii o przemocy, wywołującej refleksję i umożliwiającej dyskusję. 
Dzieci uzyskały wiedzę na temat przemocy, a także informację o tym, do kogo można się 
zwrócić w podobnej sytuacji.  

 

Dzieci przyjmują taki świat, w jakim żyją za rzecz oczywistą, bezwarunkowo obdarzają 
rodziców miłością i przywiązaniem. Nie wszystkie rodziny są miejscem pełnym miłości, 
troski i wsparcia, a niektóre bywają miejscem niebezpiecznym, dlatego warto wskazywać 
im możliwość sięgania po pomoc..  

 

Z proponowanego przedsięwzięcia skorzystało 300 uczniów Wrocławskich placówek 
edukacyjnych 

1.12.2019 r. Koncert Sounds Like Woman to część Międzynarodowego projektu muzyczno 
– społecznego. Dzięki aktywności Stowarzyszenia INTRO możliwe było zorganizowanie 
koncertu w ramach kampanii. Wokalistki, twórczynie muzyki i tekstów śpiewały prawdziwe 
historie o przemocy, w ten sposób edukując, wzruszając i dając kobietom, które jej 
potrzebują siłę do zmiany. 



 

Wykonawcy: Luiza Moir, Ewelina Flinta, Renata Przemyk i zagraniczne artystki: Emae 
(Wielka Brytania), Hannah Clair (Francja), Ceyda (Turcja). 

03.12.2019 r. - z liderzy ds. przeciwdziałania przemocy Zespołu Terenowej Pracy 
Socjalnej nr 3 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu zainicjowali spotkanie 
dla szkół podstawowych, których tematem była procedura „Niebieskie karty”  
z udziałem dziecka. Celem spotkania było podniesienie kompetencji i wiedzy w zakresie 
pracy z dzieckiem doznającym przemocy. W spotkaniu wzięło udział 40 osób 

 

Przeprowadzono szkolenie pt. „Dziecko w procedurze Niebieskie Karty” dla kadry 
pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 84 we Wrocławiu. Udział w szkoleniu wpłynął na 
podniesienie kompetencji na temat dzieci doznających przemocy. W szkoleniu 
uczestniczyły 34 osoby. 

05.12.2019 – odbyło się seminarium dla przedstawicieli ochrony zdrowia – seminarium 
miało na celu przypomnienie ustawowego obowiązku wszczynania procedury „Niebieskie 
karty” w sytuacji podejrzenia przemocy oraz zwiększenie efektywności udziału 
przedstawicieli ochrony zdrowia w procedurze „Niebieskie karty”. Podczas spotkania 
zaprezentowano sposób przeprowadzania rozmowy z osobą, co do której istnieje 
podejrzenie, że jest dotknięta przemocą. Omówiono także sposób wypełniania 
dokumentacji związanej z procedurą oraz kwestie prawne dotyczące przeciwdziałania 
przemocy.  W seminarium wzięły udział 34 osoby.  

06.12.2019 r.– odbyła się debata „Na językach – czyli o przemocy w życiu codziennym”. 

Debata odbyła się w 30 rocznicę masakry w Montrealu. Debatę otworzył Przewodniczący 
Rady Miejskiej Wrocławia Pan Bartłomiej Ciążyński. Podczas spotkania uczczono pamięć 
Basi Klucznik-Widajewicz - Wrocławianki, która 30 lat temu została zamordowana  
w masakrze na Politechnice w Montrealu. Zginęła bo była kobietą, która się kształciła a 



sprawca masakry odmawiał kobietom praw do edukacji  
i postanowił się zemścić na kobietach z wyższej uczelni odreagowując swoje frustracje. To 
wydarzenie było podwaliną do Kampanii społecznych Białej Wstążki na całym świecie. 
Debata "Na językach"- przybliżyła uczestnikom formy przemocy obecne w języku, które 
trudno dostrzec. Przemoc wyrażona w słowach potrafi ranić równie mocno jak ciosy. 
Przemoc w języku, to nie tylko wulgaryzmy, obraźliwe słowa, groźby, to także intrygi, 
plotki, oskarżenia, fałsz, hipokryzja, to czasem piękne słówka, pod którymi kryje się zło. 
  

 
Dzięki spotkaniu uczestnicy zyskali świadomość, że język, którym się posługujemy wpływa 
na sposób myślenia, a sposób myślenia wpływa na używanie języka, co kształtuje postawy 
i zaprasza do określonych zachowań. W debacie wzięło udział 32 uczestników.  
 
9.12.2019 r. - uroczyste odsłonięcie muralu „Oblicza Nadziei”. 

Trzydziesta rocznica tragicznych wydarzeń w Montrealu i 5 rocznica wrocławskiej kampanii 
na stałe wpiszą się w architekturę Wrocławia, na co dzień przypominając jak ważne jest 
przeciwdziałanie przemocy i „reakcja postronnych” czyli wszystkich tych, którzy widzą i 
słyszą.  

 

 

Mural „Oblicza nadziei” niesie przesłanie, że zmiana jest możliwa, że w każdym momencie 
życia można jej dokonać, czasem jednak potrzebne jest zauważenie, dobre słowo i życzliwe 
wsparcie.  



 

Autorką i wykonawczynią projektu jest wrocławska artystka Joanna Hazuka, fundatorem 
muralu jest firma Amrest. 

10.12.2019 r.– Uroczysty koncert w wykonaniu studentów Akademii Muzycznej 

Realizacja zadania była poprzedzona działaniami przygotowawczymi, wstępnymi 
(warsztaty, spotkania, projektowanie, druk ulotek, plakatów, konferencja prasowa, 
konferencja, „więzi, które chronią”). Obok głównych działań były realizowane wydarzenia 
towarzyszące (debaty, spotkania edukacyjne itp.) skierowane do wybranych grup 
odbiorców (m.in. odbyło się pieczenie pierników wg unikalnego przepisu von Birona, 
pierniki z hasłami związanymi z przeciwdziałaniem przemocy zostały rozdane podczas 
koncertu dnia 10.12.2019r.) 

 

Koncert podsumowujący kampanię mógł się odbyć dzięki wsparciu i ogromnej życzliwości 
Pana Jarosława Perduty dyrektora Dolnośląskiego Centrum Filmowego, który zgodził się 
być partnerem kampanii. Nie tylko udostępnił nieodpłatnie salę, ale także włączył się  
w event umożliwiając upowszechnianie idei kampanii poprzez uruchomienie punktu  
z białymi wstążkami na terenie kina. W 1991 roku kanadyjscy mężczyźni po raz pierwszy 
przypięli białe wstążki w akcie protestu przeciwko męskiej przemocy. Przypinając symbol 
białej wstążki my również protestujemy przeciwko przemocy. 



 

Podczas koncertu wspomniano, że kampania jest społecznym, interdyscyplinarnym 
działaniem, jej celem jest przede wszystkim oddziaływanie na świadomość społeczną. 
Tegoroczna kampania była pełna inwencji, zaangażowania, pracy, nowych wyzwań i ludzi, 
którzy w sposób aktywny, twórczy i spontaniczny włączyli się we wspólne zadanie. 
Omówiono poszczególne działania i wręczono podziękowania realizatorom. Wydarzenie 
uświetnili muzycznie studenci Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 
pod kierunkiem dr Danieli Colonny – Kasjan. W wydarzeniu wzięło udział 130 uczestników 

 


