
LISTA ZAKUPÓW NA AKCJĘ ZAMALOWANIA 
Ilości zależą od powierzchni do zamalowania –  

skonsultujcie z administracją oraz ze sprzedawcą w sklepie 

□ Farba fasadowa + barwniki uzgodnione z administracją 

 Zapisz kolor: ____________________________________ 

□ Powłoka antygraffiti 

□ Wałki różnych rozmiarów + uchwyty teleskopowe 

□ Pędzle różnych rozmiarów 

□ Kuwety malarskie  

□ Mieszadło do farb  

□ Wiaderko, lub pojemnik do przelania farby  

□ Folia malarska 

□ Taśma malarska  

□ Kombinezony malarskie i ochraniacze na buty 

□ Rękawiczki  

□ Worki na śmieci  

□ Woda niegazowana  

□ Ręczniki papierowe lub szmatki 

□ Rozpuszczalnik 

 

Udanych zakupów! 

 

 

 
 

 

Zmaluj to sam! 
 

czyli 

 

instrukcja obsługi 
 

Jak zorganizować akcję zamalowywania  
antysemickich (i hejterskich) bazgrołów  

na naszych domach 
 

 
Usuń hejterskie napisy z murów swojego miasta – te 

antysemickie i inne nawołujące do nienawiści i psujące 
naszą wspólną przestrzeń publiczną. 

 
My zrobiliśmy to w ramach projektu finansowanego z 

funduszy EOG, których operatorem jest Fundacja im. 
Stefana Batorego, ale każda i każdy z Was może to zrobić 

również sam, z małą pomocą przyjaciół, albo różnorakich 

instytucji. 
 

 

Zobaczcie, jakie to proste! 



Zacznijmy od tego, że najważniejszym 
jest działać legalnie - nie tak, jak ci, 

którzy te bazgroły malują. Dlatego 
konieczne jest pozyskanie 

wszystkich niezbędnych zgód przed 
planowaną akcją. Nie zapomnij wziąć ich 
ze sobą!  

 
 

Oto pięć kroków pokazujących, jak można usunąć mowę 
nienawiści z murów naszych domów. 
 

Krok 1 - Dowiedz się, kto jest właścicielem / 
administratorem budynku. 

Jak znaleźć taką informację? Na budynku powinna być tabliczka z 
danymi zarządcy, czy też firmy administrującej nieruchomością. 
Jeżeli jej nie ma - możesz porozmawiać z mieszkańcami i od nich 

uzyskać kontakt do właściciela, czy administratora. 
 

Krok 2 - Skontaktuj się z właścicielem i uzyskaj zgodę na 
zamalowanie. 

Pobierz wzór zgody ze strony projektu Zmaluj to! (zmalujto.pl), 
wydrukuj go i uzupełnij Pamiętaj też, żeby zawsze uzgodnić z 
administratorem kolor farby i wpisać to do zgody! 

 
Krok 3 - Zbierz znajomych, ogłoś akcję w internecie. 

Utwórz wydarzenie na swoim profilu na Facebooku, wyślij 
koniecznie informację o planowanej akcji do Straży Miejskiej i 
Policji (lokalny posterunek Policji), poinformuj i zaproś do 

działania również mieszkańców danej kamienicy. 
 

Krok 4 - Zdobądź materiały 
Poproś właściciela / administratora budynku o udostępnienie 
materiałów lub sfinansowanie ich zakupu; zorganizuj zbiórkę 

wśród znajomych i mieszkańców, zgłoś się do firm lub 
organizacji, by udzieliły wam wsparcia.  Narzędzia można też 

wypożyczyć od znajomej firmy remontowej, albo od nas. Co 
będzie potrzebne? Lista zakupowa znajduje się na ostatniej 
stronie tej instrukcji. 

Krok 5 
Wspólnie ze znajomymi usuń napis 

Koniecznie uwiecznij ten moment na zdjęciach! O rezultatach 
poinformuj w tych wszystkich miejscach, w których promowałeś 

akcję, aby pokazać jej rezultaty i zachęcić innych do 
działania. Pokaż innym, że można zmienić swoje otoczenie! 
Nie zapomnij pomalować wyczyszczonej ściany specjalną powłoką 

anty graffiti. Jeżeli komuś przyjdzie ochota coś znowu tam 
namalować - do usunięcia wystarczy wtedy gorąca woda! 

 
Jeżeli macie więcej pytań - napiszcie do nas, a chętnie 
podzielimy się naszym doświadczeniem w walce z mową 

nienawiści na murach Kazimierza i Podgórza. 
 

Na stronie internetowej projektu (zmalujto.pl) znajdziecie różnorakie 

materiały informacyjne: wzór zgody na zamalowanie, listę materiałów 

potrzebnych do zamalowania (w formie listy zakupów znajdziecie ją też 

na ostatniej stronie tej ulotki), sugestie odnośnie promocji i adresy do 

zgłaszania napisów, jeżeli sami nie możecie ich usunąć.  

 

To jest naprawdę proste działanie, którego efekty zmieniają nie 

tylko nasze otoczenie, ale i ludzi w nim mieszkających, których 

nie zatruwa już mowa nienawiści. 

 

 

 

Kontakt z ekipą Zmaluj to! 

e-mail: office@jewishfestival.pl 

www: zmalujto.pl 

telefon: 12 431 15 17 

Facebook: zmalujtokrakow 

_________________________________________________________ 
 
Projekt Zmaluj to! Mowie nienawiści mówimy nie. Kraków przeciw antysemityzmowi był 
realizowany od 1.09.2014 do 31.12.2015 przez wolontariuszy Stowarzyszenia Festiwal 
Kultury Żydowskiej, w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z 
Funduszy EOG. Operatorem grantu jest Fundacja im. Stefana Batorego. 
 

                
 


