
Wrocław, 2019



Przemoc, to jedno z najbardziej demokratycznych zjawisk
społecznych. Dlaczego? Ponieważ może dotknąć każdego z nas.
Dlatego tak ważne jest łamanie tabu, jakie towarzyszy zjawisku
przemocy. Przełamywanie tego tabu poprzez profilaktykę polegającą
między innymi na edukacji i zwracaniu uwagi społecznej na to, jak
ważne jest uwrażliwienie - nas ludzi - na fakt występowania
przemocy, podkreślenie niezwykle istotnej kwestii reagowania na
przemoc, sprzeciwiania się jej. Wystawa rysunków uczniów Szkół
Podstawowych nr 58, 74 i 93 we Wrocławiu była częścią takiej
profilaktyki. Autorzy wystawionych prac, zanim je stworzyli,
poświęcili czas na zastanowienie się, zadanie sobie pytania czym
właściwie jest przemoc? Na zadanie sobie tego pytania i poszukania
na nie odpowiedzi, którą zaprezentowali za pośrednictwem swoich
artystycznych wypowiedzi. Warto obejrzeć te prace, z pewnością
skłaniają do refleksji…





Autorką powyższego rysunku stanowiącego fundament
plakatu IV Wrocławskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy
Biała Wstążka jest uczennica Szkoły Podstawowej nr 50 we
Wrocławiu. Autorka zinterpretowała graficznie hasło
PRZEMÓC PRZEMOC, które towarzyszyło wydarzeniom
Wrocławskiej Kampanii Biała Wstążka w 2018 r. Plakat zwracał
uwagę odbiorców na to, że każdy z nas może dać moc, tym
którzy doświadczają przemocy. Recepta na to jest prosta –
odpowiednie reagowanie na przypadki przemocy, przerwanie
milczenia i zdecydowany sprzeciw przeciwko przemocy.

WSZYSCY MAMY MOC PRZEMÓC PRZEMOC!





"Na swoim rysunku chciałam pokazać człowieka w postaci jabłka. Każdy owoc ma
swoje drzewo, a każde dziecko ma swoich rodziców. Każdy je widzi oświetlone
blaskiem uczuć, miłość i dobroci jednak nie każdy owoc (dziecko) ma to szczęście.
Część z nich rośnie w ciemnych miejscach, gdzie słońce nie dochodzi (miłość,
dobroć itd.). Często są bite, krzywdzone jak np. grad, który obija owoce w sadzie.
Owoce te może z zewnątrz są piękne i nie uszkodzone, ale od zewnątrz zaczynają
się psuć. Tak właśnie jest z dziećmi, które ukrywają swoją sytuację będąc skryte w
sobie- jakby ukryte w skórce. Nie czują miłości, uścisku i innych miłosnych gestów
co sprawia, że ich dusza jest bolesna jak rany i sińce na ciele. Owoce, które
pięknie lśnią w słońcu mają szansę na dobry los, jednak te co źle się zapowiadają
już na drzewie (np. płaczące dziecko) lub opadły na ziemię (dorastające dziecko)
zostają tam i psują się dalej (brak zainteresowania przez rodziców – przemoc
fizyczna i psychiczna). Musimy każdy owoc (każde dziecko) od początku
obserwować, dawać dobry przykład, kochać, doceniać, a także oświetlać ciepłym
blaskiem (przytulać), aby dorastało i dojrzewało w najlepszych warunkach co
gwarantuje rodzicom (owocne zbiory) dorastającego, pewnego siebie i swojej
wartości człowieka. Każde dziecko tak jak i owoc należy pielęgnować i regularnie
podlewać witaminami: miłość, radość, szacunek, spokój, ciepło, szczerość oraz
otulać ”KORONĄ DRZEW” – wielkie serce rodziców.

Każdy ma prawo być szczęśliwy!"











"Kiedy ktoś robi nam krzywdę (fizyczną czy
psychiczną) wokół nas panuje chaos. Nie czujemy
się bezpiecznie, odczuwamy niepokój i strach.
Wszystko widzimy w czarnych kolorach.





Kiedy wokół nas panuje dobroć i przyjazna
atmosfera, wtedy w nas jest spokój, wtedy
życie jest wspaniałe. Takie życie kojarzy
nam się z bielą."



















"Przemoc to każde zachowanie, które nas poniża, narusza nasze
prawa, ogranicza naszą wolność i powoduje fizyczne i psychiczne
cierpienie. Powinniśmy reagować na przemoc i nie pozostawać
obojętni. Nie powinniśmy milczeć tylko reagować. Jest na to
wiele sposobów:

 pozostając anonimowi możemy powiadomić odpowiednie
służby

 powinny nas niepokoić dziwne dźwięki lub krzyki dochodzące
z mieszkania sąsiadów

 mając możliwość możemy porozmawiać z osobą krzywdzoną
 możemy uświadomić osobie stosującej przemoc, że jest to

przestępstwo.

Zawsze warto reagować gdy źle dzieje się wokół nas. Każdy z nas 
może być osobą, która przerwie krąg milczenia."























































"PRZEMOC:

 jest to zamierzone działanie lub zaniechanie do działania;
 jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą;
 działanie lub zaniechanie jednej osoby narusza prawa i dobra

osobiste drugiej;
 osoba wobec której stosowana jest przemoc doznaje

cierpienia, szkód fizycznych i psychicznych;

Przemoc fizyczna to: bicie, popychanie, szarpanie, kopanie,
duszenie, ciągnięcie, klapsy, krępowanie ruchów.

Przemoc psychiczna to : hejt, straszenie, szantaż, krzyczenie,
grożenie, oczernianie, oskarżanie, krytykowanie.

Przemoc stosowana jest wobec dzieci, dorosłych i seniorów.

NIE BĄDŹ OBOJETNY REAGUJ WOBEC PRZEMOCY!!!"



WYSTAWA
























