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Pigułka gwałtu 

W przypadku tzw. pigułki gwałtu/tabletki gwałtu czy koktailu gwałtu chodzi najczęściej o 

substancje, które jako roztwór albo proszek niepostrzeżenie zostają dodane 

poszkodowanemu do jego napoju, rzadziej do jedzenia. Sprawcy stosują te substancje, żeby 

dokonać na zamroczonych albo nieprzytomnych ofiarach czynów karalnych takich jak 

rabunek czy przestępstwo na tle seksualnym.  

Substancje te są bez zapachu i bez smaku, mogą jednak pozostawiać słony albo mydlany 

posmak. Nazwa ta określa substancje pochodzące najczęściej z grupy depresantów 

GHB/GBL („Liquid Ecstasy”) a także ketaminę, środki nasenne takie jak zopiklon albo inne 

środki wywołujące senność albo powodujące, że poszkodowany staje się bezbronny. Poza 

tym sprawcy dodają również alkohol.  

 

Symptomy i działanie 

Pigułka/ tabletka gwałtu wpływa różnorodnie na poszkodowanego, jej działanie uzależnione 

jest od zawartych w niej substancji, kondycji fizycznej poszkodowanego, jak również od 

wcześniej zażytych lekarstw i wypitego alkoholu.  

• Poszkodowanych może nieoczekiwanie ogarnąć nagła senność, mogą zasnąć i 

obudzić się dopiero po wielu godzinach. Po obudzeniu czują się wyczerpani, 

osłabioni, ospali albo chorzy.  

• Inni natomiast po zażyciu pigułki/tabletki gwału nie zasypiają, ale są zamroczeni, 

ulegli i bezwolni. Najczęściej nie pamiętają, że znajdowali się w takim stanie, nie 

pamiętają również, co w tym stanie robili (urwał mi się film). Osoby postronne mają 

wrażenie, że poszkodowani są pijani albo apatyczni i obojętni. Dodatkowo mogą 

wystąpić jeszcze mdłości, wymioty, dolegliwości sercowe albo miastenia.  

• Uwaga: w zależności od rodzaju substancji, dawki i kondycji poszkodowanego 

pigułka/tabletka gwałtu może spowodować poważne uszczerbki i uszkodzenia na 

zdrowiu. Mogą wystąpić napady epilepsji, śpiączka czy problemy z oddychaniem. 

Istnieje poważne zagrożenie życia. Niezwłocznie należy wezwać pogotowie 

ratunkowe 

• Niektóre lekarstwa przeciw HIV (Inhibitory proteaz takie jak Kaletra®, Reyataz®, 

Telzir®, Norvir® czy Invirase®) utrudniają w organizmie rozpad substancji użytych 

jako pigułka gwałtu: GHB/GBL. Skutkiem tego jest wzmocnione i wydłużone dzałanie 

pigułki gwałtu.  

 

Niebezpieczna pigułka gwałtu 

Poszkodowani, którzy przed zajściem spożyli alkohol lub narkotyki albo zażyli lekarstwa, 

często właśnie tym tłumaczą sobie występowanie wymienionych objawów, a szczególnie 

utratę przytomności i zaniki pamięci. Gdy po przebudzeniu stwierdzają brak rzeczy 

wartościowych, to często niesłusznie obarczają winą za to samych siebie.  

Dopiero później uświadamiają sobie, że stali się ofiarą zaplanowanego napadu rabunkowego 

lub że byli przymuszani do czynności seksualnych albo że zostali zgwałceni. Wiele ofiar 

powodowanych strachem lub wstydem rezygnuje ze złożenia doniesienia o przestępstwie. Z 

powodu dużych luk w pamięci najczęściej nie daje się zrekonstruować dokładnej chronologii 

wydarzeń. Wielokrotnie doszło już do zgonu wskutek zaaplikowania tzw. pigułki gwałtu.  
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Zanik pamięci – i co teraz? 

Poszkodowani, którzy doszli już do siebie, czują się fizycznie wyczerpani, osłabieni i ogólnie 

chorzy. Są oszołomieni, często nie są w stanie następnego dnia pójść do pracy i muszą się 

położyć spać. Na początku nie wierzą w to, że padli ofiarą aktu przemocy i najczęściej 

dopiero dużo później dostrzegają i rozumieją to, co się faktycznie wydarzyło.  

Jeśli stwierdzisz u siebie taki stan, to radzimy ci:  

• Poinformuj natychmiast policję i powiedz policji o swoim podejrzeniu, że 

zaaplikowano ci prawdopodobnie pigułkę gwałtu. Policja zleci lekarzowi pobranie 

próbek krwi i moczu.  

• Upewnij się, czy doznałeś jakichś obrażeń. Niezwłocznie udaj się do lekarza. 

Zabezpiecz sam próbkę swojego pierwszego moczu, względnie niech lekarz 

zabezpieczy próbkę twojego moczu i krwi. Powiedz lekarzowi o swoim podejrzeniu, 

że zaaplikowano ci prawdopodobnie pigułkę gwałtu.  

• Sprawdź, czy coś zostało skradzione, czy brakuje na przykład komórki, gotówki, karty 

bankomatowej albo jakichś rzeczy wartościowych w mieszkaniu. Sprawdź swoje 

konto bankowe pod kątem odpisów. Poinformuj bank i natychmiast zablokuj  

skradzione karty bankomatowe.  

• Jeśli przypuszczasz, że sprawca był z tobą w twoim mieszkaniu, poinformuj o tym 

niezwłocznie policję, by policja mogła zabezpieczyć ślady. 

MANEO oferuje ci profesjonalne doradztwo i wsparcie.  

 

Miej oczy szeroko otwarte! 

Szczególnie w przestrzeni publicznej obowiązuje dewiza - bądź czujny: 

• Miej swój napój zawsze na oku, szczególnie gdy jesteś w klubie albo w barze. 

Uważaj na tłok, nie pozwól, aby tłok odwrócił twoją uwagę.  

• Gdy musisz iść do toalety, zabierz w miarę możliwości swój napój ze sobą albo wypij 

go przedtem do końca, nie pozostawiaj swojego napoju bez nadzoru.  

•  W porównaniu z butelkami mającymi wąskie szyjki, szklanki i kieliszki są znacznie 

szersze. To jest ich słaby punkt. Dlatego uważaj na swoją szklankę albo kieliszek 

nawet wtedy, gdy się z nimi przemieszczasz.  

• Gdy nieznajomy zaprosi cię na drinka, uważaj na jego ewentualnie podejrzane 

zachowanie. Odbieraj zamówione drinki albo wódki bezpośrednio u barmana.  

• Gdy nagle poczujesz w swoim napoju ”mydlany” albo „chemiczny” smak, bądź 
szczególnie ostrożny, najlepiej nie pij już tego napoju.  

• Gdy coś wyda ci się podejrzane i nagle poczujesz się źle, zwróć się niezwłocznie z 

prośbą o pomoc do przyjaciół, do obsługi albo zadzwoń na policję (110). 

 

Wskazówki dla świadków i osób niosących pomoc 

• Należy uważać na osoby, które  

… w lokalu/klubie nagle zachowują się jak zamroczene albo sprawiają wrażenie 

pijanych. 

...są „holowane”/ prowadzone przez jedną albo dwie osoby, których zamroczona 
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osoba jednakże nie zna albo którą/które poznała dopiero na miejscu. 

… są pod silnym wpływem nieznajomych chcących koniecznie „zatroszczyć się” o 

osobę zamroczoną. 

Nie odwracaj wzroku! Nie każda bezbronna osoba wypiła jedynie zbyt dużo.  

• Zagadnij taką osobę, zapytaj jak się nazywa, spytaj czy masz zamówić dla niej 

taksówkę. Zagadnij też osoby, które jej towarzyszą, zapytaj jak się nazywają. 

Zapamiętaj ich rysy twarzy i znaki szczególne, np. ubranie.  

• Jeśli zauważysz, że ktoś jest pod wpływem pigułki gwałtu, to postaraj się 

niezwłocznie przekazać tę osobę pod opiekę lekarza z pogotowia ratunkowego (112). 

Prawdopodobnie istnieje zagrożenie życia! 

• Jeżeli coś wydaje ci się podejrzane, zwróć się o pomoc do obsługi albo zadzwoń sam 

na policję (110) 

• Poinformuj o zajściu także MANEO (030 – 216 33 36). 

Więcej informacji na temat pigułki gwałtu znajdziesz na tych stronach: 

www.maneo.de 

 

Typowe przykłady 

Pierwszy przypadek: 42-letni gej poinformował MANEO o następującym wydarzeniu. Dzisiaj 

wieczorem stwierdził, że odpisano z jego konta sumę w wysokości 950€, przy czym w żaden 

sposób nie jest w stanie wytłumaczyć sobie tej transakcji. Przez telefon mówił zawile i 

bezładnie. Poprzedniego wieczoru był w barze a następnego dnia rano obudził się na ławce 

w parku w pobliżu tego baru. Przypuszczalnie wypił tego wieczoru zbyt dużo i dlatego 

niczego sobie nie przypomina. Noc była ciepła, więc to łagodziło w jego oczach całe to 

zajście, niemniej jednak był nim zdziwiony. Z jego portfela zniknęło prawdopodobnie trochę 

gotówki, ale nie zniknęła jego karta bankomatowa. Przypuszcza, że ktoś podał mu narkotyki 

a następnie splądrował jego konto. Nie jest jednak w stanie tego udowodnić.  

Drugi przypadek: 53-letni pracownik umysłowy poznał na portalu internetowym 22-letniego 

mężczyznę i  zaprosił go na wspólny seks do siebie do domu. Tam młody sprawca 

niepostrzeżenie wsypał jakąś substancję do napoju mężczyzny. Ofiara, która po wypiciu 

napoju szybko straciła przytomność, obudziła się dopiero następnego dnia w południe. Z 

mieszkania ofiary sprawca skradł wartościowe rzeczy takie jak laptop, aparat fotograficzny, 

komórkę i gotówkę. Poszkodowany robi sobie teraz wyrzuty, że był zbyt lekkomyślny.  

Trzeci przypadek: 25-letni mężczyzna poinformował MANEO o tym, że niedawno wrócił do 

Berlina z jednotygodniowego pobytu za granicą. Uczestniczył w międzynarodowym 

konkursie. Wielu uczestników tego konkursu miało na sobie finezyjne stroje. Wieczorem, gdy 

sam znajdował się w przebieralni, przeszła obok niego zamaskowana osoba. Nagle poczuł 

na swojej twarzy mokrą chustkę i natychmiast stracił przytomność. Gdy odzyskał 

przytomność, stwierdził, że został zgwałcony.   

Czwarty przypadek: 23-letni student języków obcych z Anglii poznał w Berlinie 35-letniego 

mężczyznę. Wspólnie spędzili parę wieczorów w berlińskich barach i zaprzyjaźnili się. Po 

jednym z kolejnych wspólnych spotkań udali się na drinka do mieszkania 35-letniego 

mężczyzny, które znajdowało się w pobliżu. Poszkodowany nie pamięta, co się wydarzyło w 

jego własnym mieszkaniu, tam urwał mu się film. Gdy się obudził, stwierdził, że został 

rozebrany, że leży plecami na sofie i że nieznajomy odbył z nim stosunek seksualny, czego 
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poszkodowany sobie nie przypomina. Poszkodowany jest teraz całkowicie zrozpaczony i 

obawia się tego, że mógł się zarazić wirusem HIV. 

 

Projekt MANEO 

Berliński Projekt Przeciwko-Przemocy MANEO istnieje od 1990 roku jako niezależny projekt  

Stowarzyszenia Mann-O-Meter e.V.  MANEO jest najbardziej doświadczonym i najbardziej 

znanym projektem gejowskim Przeciw-Przemocy w Niemczech.  

Pracownicy projektu doradzają ponad 300 osobom rocznie dotkniętym przemocą, rejestrują 

akty przemocy przeciwko gejom i prowadzą prace społeczne przeciwdziałające przemocy. 

Praca obejmuje cztery dziedziny. Współgranie tych dziedzin przyczyniło się do tego, że 

MANEO stał się w ostatnich latach bardzo dynamicznie działającym projektem.  

Oferta skierowana jest do młodocianych gejów i biseksualistów oraz dorosłych mężczyzn w 

Berlinie, niezależnie od tego czy przebywają oni tymczasowo w Berlinie, np. jako turyści, czy 

mieszkają w Berlinie. Przy korzystaniu z naszej oferty również bez znaczenia jest miejsce 

aktu przemocy i czas, w którym miał on miejsce.  

Za swoją działalność prewencyjną MANEO został wielokrotnie wyróżniony.  

Zasady funkcjonowania MANEO  

Profesjonalność i pomoc bez zbędnych formalności: Dzięki naszemu doświadczeniu i 

fachowemu podejściu do rzeczy udzielamy pomocy, szybko i bez zbędnych formalności. 

Każdą sprawę i każdy przypadek traktujemy poważnie. Wypracowywujemy indywidualne 

rozwiązania wspólnie z osobami, które się do nas zgłaszają. Wszystkie informacje traktujemy 

poufnie. 

Geje dla gejów: Żadnych zarzutów i wymówek.Nasz zespół doradczy składa się z 

doświadczonych gejów i mężczyzn biseksualnych. Na sercu leży nam pomoc osobom 

dotkniętym przemocą albo dyskryminacją, wspieranie tych osób i wzmocnienie ich w 

samostanowieniu o swojej seksualności.  

 


