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Komendant Główny Policji 

Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka 

Komendant Stołeczny Policji 

Prezydent miasta stołecznego Warszawy 

Prezydent miasta Lublina 

Prezydent miasta Łodzi 

 

Szanowni Państwo, 

w ostatnim tygodniu polską opinią publiczną wstrząsnęła historia 

emigranckich dzieci z Berlina, które uczestniczyły w wycieczce „Śladami 

prześladowania i Zagłady Żydów w Polsce”. Według relacji uczniów,  

a także nauczycielki, miały one paść ofiarami serii nienawistnych zdarzeń, 

w tym w Warszawie, Lublinie i Łodzi, a także zostać potraktowane 

lekceważąco przez funkcjonariuszy policji w Lublinie. O sprawie napisały 

polskie, niemieckie i brytyjskie media: 

https://wiadomosci.wp.pl/emigranckie-dzieci-z-berlina-ponizane-i-

opluwane-w-polskich-miastach-ujawnia-wirtualna-polska-policjanci-nas-

wysmiali-6137542204237953a 

http://www.ibtimes.co.uk/hijab-wearing-muslims-girls-spat-racially-

abused-during-holocaust-study-trip-poland-1628066 

http://www.bbc.com/news/world-europe-40416133 

http://www.focus.de/politik/deutschland/horror-klassenfahrt-rassismus-in-

polen-berliner-schueler-werden-massiv-beleidigt-und-

diskriminiert_id_7288552.html 
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https://www.welt.de/vermischtes/article165970369/Berliner-Schueler-in-Polen-beleidigt-und-

diskriminiert.html 

http://www.tagesspiegel.de/berlin/theodor-heuss-schule-in-moabit-berliner-schueler-in-polen-

rassistisch-beleidigt/19985282.html 

http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-06/polen-rassismus-schule-berlin-muslime-

islam-fluechtlinge 

http://www.deutschlandfunk.de/muslimische-schueler-in-polen-ich-wurde-angespuckt-

die.1769.de.html?dram:article_id=389593 

 

Dlatego kierujemy do Państwa następujące pytania: 

1. Czy prawdą jest, że patrol policji w Lublinie przy próbie zgłoszenia przez uczestników 

ataku słownego i oplucia, zareagował śmiechem, nie przerywając przy tym zabawy 

telefonami komórkowymi? 

2. Czy prezydent Łodzi zajęła stanowisko w sprawie notorycznego znieważania dziewcząt 

uczestniczących w wycieczce z powodu noszonego przez nie hidżabu. Czy została Pani o 

tym poinformowana? Jeśli tak – czy zaproponowała Pani jakąkolwiek pomoc 

uczestnikom wycieczki? 

3. Czy stołeczna policja dysponuje informacjami w jakim hotelu i sklepie doszło do 

znieważenia ze względu na wyznawaną religię i wyproszenia z powodu rozmowy w 

języku perskim? Jeśli tak – czy ustaleni zostali sprawcy i jakie kroki wobec nich podjęto? 

4. Czy prezydent miasta stołecznego zajęła stanowisko w tej sprawie i skontaktowała się z 

opiekunami i uczestnikami wycieczki? 

5. Czy prezydent Lublina został poinformowany o zdarzeniach, mających miejsce w 

mieście (odmowa sprzedaży wody, opluwanie na ulicy, znieważenie). Czy zainteresował 

się Pan sprawą, zaoferował pomoc uczestnikom wycieczki? 

Zwracamy się, w trybie dostępu do informacji publicznej, z prośbą o udzielenie odpowiedzi na 

powyższe pytania, zgodnie z Państwa kompetencjami.  

Z wyrazami szacunku, 

 

 

Marek Gumkowski 

Prezes Zarządu 
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