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PRZEDMOWA

Komiks, który trzymacie w swoich rękach powstał z po-
trzeby reakcji na przemoc, której doświadczają w prze-
strzeni publicznej osoby o innym niż biały kolorze 
skóry, wyznawcy innej religii niż chrześcijańska, osoby 
nieheteronormatywne oraz przedstawiciele/ki mniej-
szości etnicznych czy narodowych -  marginalizowanych 
w polskim społeczeństwie. 

Przemoc motywowana uprzedzeniami to zdarzenie wy-
mierzone w ludzi lub ich własność, którego przyczyną 
jest przynależność atakowanej osoby (faktyczna lub 
wyobrażona przez sprawcę) do określonej grupy, wobec 
której sprawca ataku odczuwa niechęć, uprzedzenia lub 
nienawiść. Mogą to być np. ataki motywowane niechę-
cią z powodu koloru skóry, narodowości, pochodzenia 
etnicznego, języka, religii, płci, wieku, niepełnospraw-
ności fizycznej lub psychicznej, orientacji psychoseksu-
alnej lub innych cech wspólnych dla danej grupy ludzi.

Od 2010 roku prowadzimy punkt wsparcia dla osób nara-
żonych i pokrzywdzonych w wyniku takich ataków. Zbie-
ramy ich historie i wspieramy w walce o swoje prawa. Nie 
możemy niestety obiecać, że w przypadku takich zajść 
osoba stojąca obok zareaguje. Zbyt często słyszymy 
stwierdzenie, że „nikt ze świadków nie reagował”, „nikogo 
to nie interesowało”, „wszyscy odwracali wzrok”. Potrzeba  
reakcji sąsiada/ki, a tym samym społeczeństwa jest pod-
kreślane przez osoby pokrzywdzone, a jej brak odbierany 
jako komunikat o niezainteresowaniu sytuacją lub też po-
dobnych poglądach do sprawcy. Tym samym dla wielu 
osób ich lokalna społeczność jawi się jako wrogo nasta-
wiona i niewrażliwa na to, czego doświadczają pokrzyw-
dzeni/one. To poczucie osamotnienia staje się zatem 
nieodłączną częścią ich doświadczenia. Brak reakcji nie 
musi wynikać z podobnych poglądów do sprawcy, może 
być on wynikiem wrażenia, że nasze działanie jest nie-
istotne. Wielu z nas przecież nie ma poczucia sprawczości. 
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My chcemy Wam powiedzieć, że brak reakcji jest dzia-
łaniem. Działanie to wspiera sprawcę, odwracając wzrok 
to jemu podajemy rękę, przybijamy piątkę. To on po-
winien nam powiedzieć: „Dzięki, że nie zareagowałeś”. 
Nasza bierność jest akcją - wypowiadamy się swoim ru-
chem ciała, gestem odmowy, zaniechaniem działań. Tym 
komiksem chcemy przyczynić się do zrozumienia pro-
blemu przemocy motywowanej uprzedzeniami, zaak-
centować, że jest to problem nas wszystkich i przekonać 
do konieczności reakcji. Do tego, żebyśmy nie byli alie-
nującymi się jednostkami, ale częścią wspólnoty. Chcemy 
Was namówić do wzięcia odpowiedzialności za to, jakim 
społeczeństwem jesteśmy, by to społeczeństwo było in-
kluzywne i równościowe. Reagując, przyczyniamy się do 
budowania wspólnoty, dajemy wyraźny sygnał, że nie 
jest dla nas obojętne kto stoi obok. Za tym idą więk-
sze zaufanie i zrozumienie, przekonanie, że przestrzeń 
publiczna jest realnie wspólna, otwarta i bezpieczna dla 
nas wszystkich. 

Proces tworzenia tej publikacji był pracą wspólną i jest 
to ważny element, który buduje poczucie sprawczości 
i potrzeby reakcji. Historie, które w tych komiksach się 
znalazły są prawdziwe, zdarzyły się, ale w większości 
nie miały dobrego zakończenia. Dlatego wraz z różnymi 
grupami osób wypracowałyśmy w formie warsztatów 
sposoby reakcji, które mogłyby zmienić ich zakończe-
nie. Ilustratorzy i ilustratorki dostali gotowe scenariusze 
i opracowane reakcje. Kolejnym etapem tych prac, był 
rodzaj prezentacji i sprawdzenie, czy są one czytelne, 
ciekawe i przekonywujące. Pomogły nam w tym osoby, 
które brały wcześniej udział w warsztatach, przynależą 
do grup mniejszościowych oraz ci, dla których przemoc 
jest istotnym problem. Dziękujemy im wszystkim - bez 
nich nie byłoby tej publikacji. Starałyśmy się  wszystkie 
opinie rozważyć i uwzględnić. 

Teraz wykonujemy kolejny krok: przekazujemy Wam tę 
broszurę, mając nadzieję, że Wy uczynicie krok następny. 
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Jechałem z kolegą 
tramwajem... 



Nagle podbiegł do nas mężczyzna...



Wtedy nie rozumiałem, co on do nas krzyczał...



Podszedł do nas inny mężczyzna i opluł mojego kolegę...

Byłem zaskoczony i zszokowany, nikt mu nie powiedział ani słowa, nikogo to nie obchodziło...



Możesz zadzwonić na telefon alarmowy 112 lub policję 997.
Dokumentować sytuację od początku.
Rozejrzeć się i poszukać wsparcia u osób w tramwaju.

Co możesz zrobić, jeśli to Ciebie ktoś atakuje:



Co możesz zrobić, jeśli jesteś świadkiem takiego zdarzenia:

1/
Dokumentuj zdarzenie
i to w sposób widoczny

2/
Odwrócić uwagę napastników,
śpiewając arię operową.3/

Zgłoś incydent motorniczemu:
„Hej, Panie motorniczy,
tutaj koleś atakuje jednego pasażera,
proszę o interwencję”.
4/
Poszukaj wśród osób w tramwaju sojuszników.
Zwróć na siebie i tą sytuację uwagę: „Ej, widzieliście?”
„Co tu się dzieje?”
„Jak tak można?”
„A jakby na pani dziecko ktoś tak napluł?”

5/
Możesz się temu słownie przeciwstawić:
„Hej gościu, odejdź i nie waż się tu kogoś 
obrażać czy atakować.
Widzimy to wszyscy w tramwaju”

7/
Podejdź do poszkodowanego, jeśli się nie boisz zakryj go ciałem.
Do napastnika powiedz, „Idź stąd”.
Do poszkodowanego, „Cześć, przykro mi, że to wydarzenie miało miejsce.
To jest karalne polskim prawem, jeśli chcesz zadzwonię na policję?
A może chcesz odetchnąć, zapraszam na herbatę gdzieś blisko?”

9/
Krzyczysz: Kto wie jak po angielsku, francusku powiedzieć: „Jak ci pomoc?”
Jak ktoś się zgłosi, możesz poprosić o dalsze tłumaczenie.
To tez sprawia, że ty masz kontrole nad tą sytuacją.

8/
Obywatelskie zatrzymanie - prosisz motorniczego, żeby zamknął drzwi,
bo jest zdarzenie w tramwaju, można poprosić sąsiada,
żeby z tym poszedł do motorniczego. Prosisz konkretną osobę:
„Czy może Pani w żółtym swetrze, podejść do motorniczego
i poprosić go o zamknięcie drzwi, bo się tu coś stało.”

6/
Możesz zadzwonić na telefony 
alarmowe 112 lub na policje 997























HEJ  CIOTO, BYŁEŚ GRZECZNY!? 
ODROBIŁEŚ LEKCJE!?

POKAŻ!!!



HEJ  CIOTO, BYŁEŚ GRZECZNY!? 
ODROBIŁEŚ LEKCJE!?

POKAŻ!!!



Mam już dość. Wciąż mnie atakują.
W szkole i w necie też.
Wszystkie konta skasowałem, żeby już mi dali spokój.
Muszę coś z tym zrobić.
Pójdę do szkolnego psychologa i dyrektorki.



Ale jak ja mam Ci pomoc
w kontaktach z rówieśnikami?



Musisz się ze swoimi kolegami sam dogadać.
Nie mogę ingerować w każdą waszą sprzeczkę.
W szkole to normalne, że czasem się nie lubicie, a czasem lubicie.



Nie mam wyjścia, muszę coś zrobić,
skoro nikt ze szkoły nie chce mi pomóc.
Co mi pozostaje.
Sprawa w sądzie?



PO CO MI SĄD, POLICJA?! 
To pewnie dodatkowe kłopoty. 
Ani mi nie uwierzą, a jeszcze pogorszą sytuację.
Nawet nie wiem jak to zrobić, nie znam ich adresów, nazwisk.*

* Możesz złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na policji lub prokuraturze. 
   Ne musisz znać imion, nazwisk i adresów. Opisz całą sytuację i sprawców tak, jak potrafisz - resztą powinna zająć się prokuratura.

Jeśli Tobie się coś takiego przydarzyło, to możesz:

* Adres Kampanii Przeciw Homofobii: http://www.kph.org.pl/, Lambdy Warszawa: http://www.lambdawarszawa.org/

Pójść do szkolnego psychologa, zwierzyć się mu i powiedzieć, że jego obowiązkiem jest Tobie pomóc. 
To jest jego praca, a Ty oczekujesz od niego zrozumienia i reakcji.

Znaleźć przyjaciół i wsparcie wśród rówieśników i świadków, nie wszyscy myślą tak samo.

Dokumentować wszelkie takie zdarzenia w szkole i internecie.

Zgłaszać takie sytuacje w internecie administratorom stron, na których się to odbywa.

Znaleźć organizację, która Cię wesprze: Lambda Warszawa*, 
Kampania Przeciw Homofobii*. 
Idź do nich, nie bój się, oni są po to, żeby Ci pomóc.
Zadzwoń na telefon zaufania, jeśli czujesz obawę od razu do nich pójść 
lub mieszkasz w innym miejscu* tel. 22 628 52 22

Zgłoś sprawę do Rzecznika Praw Ucznia.
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Co możesz zrobić, jeśli jesteś rodzicem szykanowanego dziecka: Co możesz zrobić, jeśli jesteś świadkiem takich incydentów:

Wstaw się za osobą szykanowaną. 
Porozmawiaj z nią, zapytaj: „Może Ci jakoś pomóc? Chcesz pójść ze skargą na nich? 
Wesprę Cię i namówię innych, żeby to zrobili”.

Idź na spotkanie grona pedagogcznego i zgłoś swój pomysł na warsztaty antydyskryminacyjne, 
antyprzemocowe dla uczniów i nauczycieli.

Stawić fizyczny opór, jeśli się nie boisz.

Poinformować dyrekcję

Zachęcać innych do reakcji!

Zgłoś sprawę do organizacji zajmujących się ochroną praw dziecka.

Powiedz o tym na zebraniu rodzicielskim.

Możesz zgłosić sprawę na policji.

Poinformuj kuratorium.

Możesz też, nagłośnić sprawę dzięki mediom i zapytać dlaczego dyrekcja nie wsparła Twojego dziecka.
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ZAKOŃCZENIE































CO, GDZIE I JAK 
MOŻESZ ZGŁOSIĆ
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PRZEMOC MOTYWOWANA UPRZEDZENIAMI

Przemoc motywowana uprzedzeniami ma bezpośredni 
związek z nietolerancją, postawami rasistowskimi i kse-
nofobicznymi. Są to takie czyny, których sprawca atakuje 
osoby należące do grupy, wobec której odczuwa niechęć, 
uprzedzenia lub nienawiść. Pokrzywdzony nie musi realnie 
przynależeć do grupy, wobec której sprawca ma uprze-
dzenia, może zostać tak przez niego zakwalifikowany.

Najistotniejszy jest motyw, jakim kieruje się sprawca 
działania: niechęć lub nienawiść do danej grupy osób.

ZGŁOSZENIE PRZEMOCY MOTYWOWANEJ 
UPRZEDZENIAMI

Przestępstwa motywowane uprzedzeniami są ścigane 
z urzędu – organy ścigania (policja, prokuratura) mają 
obowiązek wszcząć postępowanie w momencie ich ujaw-
nienia. Są to głównie poważne przestępstwa, które na-
ruszają interes społeczny, tzn. zagrażają państwu lub 
społeczeństwu. Incydent możesz zgłosić (pisemnie bądź 
ustnie) zarówno jako osoba poszkodowana, jak i jako 
świadek zdarzenia. Składając zeznania jako świadek 
bądź osoba pokrzywdzona, masz prawo utajnić swoje 
dane adresowe. Dodatkowo, możesz poprosić o wsparcie 
tzw. osoby zaufania – kogoś, kto będzie ci towarzyszyć 
w trakcie dopełniania procedur na policji.
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POLSKI KODEKS KARNY ZABRANIA:

� stosowania przemocy bądź używania bezprawnej groźby 
wobec osób należących do konkretnej grupy narodowej, 
etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub grupy 
o określonym światopoglądzie (Art. 119);

– publicznego nawoływania do przemocy wobec wyżej 
wymienionych osób bądź pochwalanie tego typu ataków 
(Art. 126a);

– publicznego znieważania i naruszania nietykalności 
cielesnej z powodu przynależności narodowej, etnicz-
nej, rasowej, wyznaniowej bądź z powodu bezwyzna-
niowości (Art. 257);

– ograniczania w prawach ze względu na przynależność 
wyznaniową bądź jej brak (Art. 195);

– nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowo-
ściowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze 
względu na bezwyznaniowość (Art. 256);

– publicznego propagowania faszyzmu lub innego ustroju 
totalitarnego (Art. 256).
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Do ....................................................
(dane jednostki Policji lub prokuratury)

ZAWIADOMIENIE 
o popełnieniu przestępstwa

Na podstawie art. 304 § 1 k.p.k. zawiadamiam 
o popełnieniu w dniu .......................................(data)

w .................................................................................. 
(miejsce popełnienia przestępstwa) przestępstwa ................
............................................................ (rodzaj przestępstwa, 
wskazać na motyw jakim kierował się sprawca!)

przez ...........................................................(dane sprawcy 
lub informacja, że sprawca nieznany, jak najdokładniejszy opis 

sprawcy) oraz wnoszę o wszczęcie w tej sprawie 
postępowania przygotowawczego.

Uzasadnienie
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
(Należy tu zwięźle opisać stan faktyczny oraz zachowanie sprawcy, 
które  zdaniem  zawiadamiającego  nosi  cechy  przestępstwa  i ew-
entualnie  podać  dowody  na  poparcie  swoich  twierdzeń,  zwrócić 
uwagę co wskazywało na motyw popełnienia przestępstwa, np. sło-
wa jakie krzyczał/wypowiadał, napis na ubraniu.)

…………………………
(podpis pokrzywdzonego)
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KONTAKTY DO MIEJSC, W KTÓRYCH 
MOŻESZ SZUKAĆ WSPARCIA

Możesz zadzwonić pod bezpłatny nr 112 lub 997 
(nawet jeśli nie masz karty SIM w swoim telefonie).

O tym jak najlepiej dzwonić na nr 112 � możesz dowiedzieć się 
na stronie: www.112.gov.pl/112/jak-dzwonic-na-112/399,-
JAK-DZWONIC-NA-112.html

INSTYTUCJE

1/POLICJA
Możesz złożyć zawiadomienia o przestępstwie w każ-
dym komisariacie (pisemnie lub ustnie): www.policja.pl

2/PEŁNOMOCNIK/-CZKA KOMENDANTA POLICJI DS. 
OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA
Tu możesz zgłosić wszelkie zaniedbania i nierówne 
traktowanie ze strony policjantów/-ek: www.policja.pl/
pol/prawa-czlowieka/siec-pelnomocnikow/28103,Pel-
nomocnicy-KWPKSP.html

3/PROKURATURA
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa możesz zło-
żyć pisemnie w najbliższej prokuraturze (osobiście za 
potwierdzeniem odbioru lub wysłać pocztą, zachowując 
potwierdzenie nadania).

4/ZESPÓŁ DS. OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA (MSW)
Tu możesz zgłosić przestępstwo motywowane uprze-
dzeniami. Zespół skontaktuje się z policją lub prokura-
turą i będzie monitorował sprawę. Tu możesz też zgłosić 
niewłaściwe zachowanie policji.

Zgłoszenie można przesłać mailem: 
zpc@msw.gov.pl lub faxem pod numer: (22) 60 170 13
Listownie: Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka, Departament 
Kontroli, Skarg i Wniosków, MSW, ul. Stefana Batorego 5, 02-
591 Warszawa, telefonicznie: 22 60 141 36, 22 60 115 38.
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

nazwa kontakt oferowane wsparcie miasto

Stowarzyszenie
Interwencji
Prawnej

ul. Siedmiogrodzka 5/51,
01-204 Warszawa
(+48) 22 621 5 165
biuro@interwencjapraw-
na.pl
interwencjaprawna.pl

Porady prawne:
Zapisy na wizyty: 739 614 952, 880 145 372 
(pn-pt, g.15-16);
Kontakt z prawniczką zajmującą się 
przestępstwami motywowanymi uprzedze-
niami: k.slubik@interwencjaprawna.pl;
Monitorowanie procesów sądowych
udział w postępowaniu jako
organizacja społeczna.

Warszawa

Nomada
Stowarzyszenie

ul. Paulińska 4-8, Wrocław
71 307 03 35
sukurs@nomada.info.pl
sukurs.nomada.info.pl

Bezpośrednie wsparcie: zgłoszenie przestępst-
wa, wsparcie na policji i prokuraturze oraz 
podczas procesu sadowego;
Podstawowa pomoc prawna: wyjaśnianie pro-
cedur, pomoc w pisaniu pism;
Niezależny monitoring zdarzeń, formularz do 
zgłaszania przestępstw motywowanych up-
rzedzeniami (w języku polskim i angielskim): 
sukurs.nomada.info.pl/zglos-przemoc-
motywowana-uprzedzeniami

Wrocław

Stowarzyszenie 
Lambda
Warszawa

ul. Żurawia 24a (lok. 4)
00-515 Warszawa
22 415 83 38 (biuro)
22 486 31 25 (hostel
interwencyjny)
22 628 52 22 (Telefon
Zaufania)
warszawa@lambdawarsza-
wa.org
lambdawarszawa.org

Wsparcie dla osób pokrzywdzonych 
przestępstwami motywowanymi uprzedze-
niami ze względu na orientację seksualną:
1. Poradnictwo prawne:
- porady stacjonarne we wt., g. 18:00-21:00,
- konieczne wcześniejsze umówienie się przez 
Telefon Zaufania,
- konsultacje telefoniczne i przez skype w 
poniedziałek w g. 17:00 – 19:00 i środę
w g. 20:00 – 22:00 (tel. 571 28 52 22, skype: 
prawolambda)
- wstępne konsultacje za pomocą e-maila: 
prawo@lambdawarszawa.org.
2. Konsultacje psychologiczne i psychoterapia 
- konieczne wcześniejsze umówienie się na 
konsultację wstępną przez Telefon Zaufania
3. Hostel interwencyjny dla osób LGBT – 
całodobowa placówka dla osób doznających 
przemocy lub nią zagrożonych

Warszawa

Kampania Przeciw
Homofobii

ul.Solec 30A
(wejście od al. 3 Maja)
00-403 Warszawa
22 423 64 38
22 620 83 37 (fax)
info@kph.org.pl 
www.kph.org.pl

bezpieczniej.kph.org.pl Warszawa
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nazwa kontakt oferowane wsparcie miasto

Towarzystwo 
Interwencji Kryzysowej

interwencjakryzysowa@
gazeta.pl

Wsparcie psychologa:
-umówienie się na spotkanie:
interwencjakryzysowa@gazeta.pl
Informacja, gromadzenie opinii,rekomendacji, 
propozycji, świadectw osób poszkodowanych,
interwencja kryzysowa, wsparcie 
samoorganizacji

Kraków

Stowarzyszenie Na 
Rzecz Lesbijek, Gejów, 
Osób Biseksualnych,
Osób Transpłciowych
Oraz Osób Queer
„Pracownia
Różnorodności”

ul. Jana Mohna 50H/8, 
87-100 Toruń
668 876 075
spr_lex@wp.pl
spr.org.pl/

Porady prawne dla osób,
które doświadczyły przemocy
motywowanej uprzedzeniami
Formularz do zgłaszania
incydentów homofobicznych:
www.spr.org.pl/zg%C5%82o%C5%9Bhomofobi%
C4%99/

Toruń

Polskie
Towarzystwo Prawa
Antydyskryminacyjnego

Adres korespondencyjny: 
ul. Szpitalna 5 lok. 6a, 
II klatka
00-031 Warszawa
tel. 22 498 15 26
ptpa.org.pl/

Porady prawne:
maszprawo@ptpa.org.pl

Warszawa






