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Program konferencji

czwartek, 18 czerwca 2015
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno- Społecznych i Szkoleń,  
ul. Stara 4, Warszawa

12:00 – 12:45 – Otwarcie konferencji 
12:45 – 14:45 – Trochę podsumowań dla uczniów/uczennic 
                            i nauczycielek 
14:45 – 15:45 – Obiad
15:45 – 18:45 – Dyskryminacja w szkole; dla nauczycielek
15:45 – 17:15 - Przygotowanie do spotkania z ekspertami i ekspertkami;  
                            w grupach
17:15 – 18:45 - Oda do Radości - przygotowanie do animacji miejskich 
19:30               - Kolacja  

piątek,  19 czerwca 2015
Marzyciele i Rzemieślnicy (Dom Braci Jabłkowskich) 
 ul. Bracka 25, piętro 3,  Warszawa.

8:30                 – Śniadanie 
10:00 – 11:00 - Przygotowanie stanowisk przez grupy projektowe 
11:00 – 11:30 - Prezentacja grup projektowych i ekspertów
11:30 – 13:00 - GIEŁDA PROJEKTÓW:  
                            Spotkania z Ekspertami + animacje
13:00 – 13:30 - Panel podsumowujący z ekspertami
13:30 – 15:00 – Animacja Miejska



O PROGRAMIE

Nienawiść. Jestem przeciw! to międzynarodowy projekt realizowany przez Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej, we współpracy z Europejskim Centrum Wergelanda 
w Norwegii.  Projekt dotyczy szeroko rozumianego przeciwdziałania mowie nie-
nawiści i kierowany jest do  uczniów i uczennic szkół gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych. Celem projektu była chęć pokazania młodym ludziom czym jest mowa 
nienawiści,  „uzbrojenie” w narzędzia do jej przeciwdziałania oraz przede wszyst-
kim zachęcenie do refleksji i odpowiedzi na pytania:  Jak mowa nienawiści wpły-
wa na tych, przeciwko którym jest skierowana? Jakie niesie zagrożenia? Co ja, jako 
użytkownik Internetu, mogę zrobić, by się jej przeciwstawić? Jak pisać i mówić, by 
nie szerzyć nienawiści i nie dyskryminować innych?  Poprzez udział w kursie inter-
netowym, warsztatach antydyskryminacyjnych, webinariach i festiwalach wirtualnych 
uczniowie i uczennice zostali przygotowani do stworzenia własnych kampanii.  Grupy 
projektowe ze szkół z całej Polski przeprowadziły własne kampanie przeciwko mo-
wie nienawiści zarówno w Internecie jak i w swojej szkole lub społeczności lokalnej.

ORGANIZATOR

Centrum Edukacji Obywatelskiej (Warszawa, Pol-
ska)  to niezależna instytucja edukacyjna, działająca od 
1994 r. Upowszechnia wiedzę, umiejętności i postawy klu-
czowe dla społeczeństwa obywatelskiego. Wprowadza do 
szkół programy, które nauczycielkom i nauczycielom po-

zwalają lepiej i skuteczniej uczyć, a młodym ludziom pomagają zrozumieć świat, rozwi-
jają krytyczne myślenie, wiarę we własne możliwości, zachęcają do angażowania się w 
życie publiczne i działania na rzecz innych. Obecnie CEO realizuje blisko 30 programów
adresowanych do szkół, kadry pedagogicznej oraz uczniów i uczennic.

PARTNER

Europejskie Centrum Wergelanda (Oslo, Norwegia) 
pełni rolę europejskiego centrum zasobów w dziedzinie 
edukacji międzykulturowej, edukacji o prawach człowieka 
i edukacji obywatelskiej. Działania Centrum adresowane 

są m.in. do nauczycieli, osób kształcących nauczycieli, multiplikatorów i decydentów z 
państw członkowskich Rady Europy, działających w dziedzinie edukacji międzykulturo-
wej, praw człowieka i edukacji obywatelskiej. EWC jest częścią projektu Rady Europy 
No Hate Speech Movement  działającemu na rzecz przeciwdziałania mowie nienawiści
w Internecie.



KOORDYNATORKI PROGRAMU

Malina Baranowska - Janusz -  koordynatorka projektu Niena-
wiść. Jestem Przeciw! w Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej, 
psycholożka międzykulturowa, trenerka i animatorka kultury.                        

Anna Czerwińska - Kierowniczka działu Kultura i Media w Fun-
dacji Centrum Edukacji Obywatelskiej, trenerka, animatorka kultu-
ry. Autorka i koordynatorka projektów edukacyjnych: „Nienawiść. 
Jestem przeciw”, „Cztery strony Warszawy. Wielokulturowa stoli-
ca”, „Pogwarki filmowe” i wiele innych.

Zakia Akkouh – koordynatorka projektu w partnerskiej organiza-
cji-  Europejskim Centrum Wergelanda. Odpowiedzialna za projek-
ty związane z “Mową Nienawiści”, oraz za internetową platformę 
„Dziel i łącz”, obecność w mediach społecznościowych i inne formy 
komunikacji. Absolwentka stosunków międzynarodowych i dyplo-
macji Uniwersytetu w Londynie (Wydział Studiów Orientalnych i 
Afrykańskich), posiada tytuł licencjata stosunków międzynarodo-
wych i dziennikarstwa Uniwersytetu w Oslo.



OPISY KAMPANII GRUP PROJEKTOWYCH

NIE HEJTUJĘ I DOBRZE SIĘ Z TYM CZUJĘ!
Nazwa grupy: Technicy 
Opiekunka projektu:  Teresa Witkowska
Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

Opis dziaań:  10 lutego grupa zorganizowała Dzień Bez-
piecznego Internetu pod hasłem „Nie hejtuję i dobrze 
się z tym czuję!”. Głównym celem było zainteresowanie 
uczniów szkoły problemem hejtowania w Internecie. 
Na auli szkolnej wydzielono kilka stref:  stre-
fa FILMOWA- oglądanie  filmów z różnych kam-
panii antydyskryminacyjnych, strefa DEKLARA-
CJI- poznanie zasad antyhejtowymi i składali 
podpisy pod deklaracją, strefa HASŁO- wykonanie napisu 
antydyskryminacyjny i zrobieni sobie z nim zdjęcia, strefa 
CZYTELNICZA-  mini czytelnia z książkami, ulotkami an-

tydyskryminacyjnymi, strefa CZYSTEGO FB-  instruktarz czyszczenia Facebooka. 
Uczestnicy i uczestniczki zorganizowali także konkursu plastyczny „STOP nienawiści”.  

„Z chęcią pooglądałam wyświetlane z auli filmiki.”
„Mogłam napisać swoje hasło i zrobić sobie z nim zdjęcie” 

„Dużo się nauczyłem biorąc udział w kursie internetowym i całym programie”.

MIEJ ODWAGĘ!!!
Nazwa grupy: Zegrzynki
Opiekunka projektu:  Arletta Marzęcka
Gimnazjum nr 4  im. A. Kamińskiego w Legionowie

Opis działań: Grupa projektowa zorganizowała tzw. „wyj-
ście w teren”, w trakcie którego wyszukiwała miejsca z 
wulgaryzmami na ścianach i murach, które można potem 
zamalować. Następnie  przygotowała materiał w formie 
plakatów i prezentacji multimedialnej. Wyniki tych działań 
zostały zaprezentowane w formie wystawy plakatów i 

prezentacji  na stronie szkoły.

„ Nie wiedziałam, że tylu ludzi potrzebuje pomocy”     
                „Nienawiść ma swoje źródła”.
                „Jest tyle przemocy na świecie”. 



BĄDŹ PIERWSZY! REAGUJ NA NIENAWIŚĆ!
Nazwa grupy: III A 
Opiekunka projektu:  Izabela Krawiec
Publiczne Gimnazjum im. M. Skłodowskiej- Curie w Pyrzycach

Opis działań Uczniowie i uczennice przeprowadzili ankietę wśród 
uczniów klas trzecich klas na temat mowy nienawiści, następnie 
przygotowali dwie gazetki ścienne i zorganizowali dwa konkursy 
na plakat i koszulkę promujące postawy sprzeciwu przeciwko mo-
wie nienawiści. Powstała ulotka zawierającą wskazówki jak postę-
pować w przypadku spotkania się z mową nienawiści.  Zwieńcze-
niem działań było wydarzenie pt. Bądź pierwszy! Reaguj na 
nienawiść!, w trakcie którego odbyło się uczniowskie przedsta-
wienie, robienie toreb z hasłami antydyskryminacyjnymi, zdjęć w 
faceboardach i ze skrzydłami anioła.  Akcje odbyły się na terenie 
szkoły dla uczniów szkoły oraz w Pyrzyckim Domu Kultury dla 
mieszkańców miasta (pracowników Urzędu Miasta, 
starostwa itp.).

„Wokół mnie jest tyle nienawiści, jestem bardzo zadowolona, że młodzież również ma już tego 
dosyć - mówcie o tym głośno”

PARA SOL, PARA PLUIE, PARA HEJT!
Nazwa grupy:  Adversum
Opiekunka projektu:  Ewa Lewandowska
Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza we Wrześni 

Opis działań: Grupa projektowa przeprowadziła ankiety, 
wywiady i  sondę uliczną, żeby zebrać informację o tym 
jaka jest świadomość uczniów i uczennic na temat mowy 
nienawiści. Następnie podjęli dwojakie działania: pierwsze 
w szkole, gdzie stworzyli plakaty, gabloty i wystawy okolicz-
nościowe, a także przeprowadzili lekcje, warsztaty i spo-
tkania  dla swoich kolegów, którym przybliżyli temat mowy 
nienawiści. Drugie w Internecie, gdzie pisali komentarze 
pod hejterskimi tekstami, udostępniali strony o tematyce 
antydyskryminacyjnej oraz prowadzili bloga www.klubmlo-
degopolityka.pl i stronę na Facebooku.

 „Tak wiele dzieje się wokół nas, a czy my wszystko to widzimy i czy chcemy widzieć”.
„Mowa nienawiści. Najwyższy czas, by zmeinić punkt widzenia”



WYGLĄDAMY RÓŻNIE,  ALE TO NAS ŁĄCZY!
Nazwa grupy:  Nieobojętni
Opiekunka projektu:  Anna Chuchro
Zespól Szkól, Gimnazjum im. Wandy Rutkiewicz w Rząsce

Opis działań:  Uczniowie i uczennice przygotowali hap-
pening pod hasłem HEJT –STOP, w którym uczestniczyła 
cała szkolna społeczność. Celem akcji była promocja idei 
szkoły i Internetu wolnego od mowy nienawiści.  Następ-
nie przygotowali kolejny happening „żywy obraz” pod 
hasłem:  „Wyglądamy różnie, ale to nas łączy”. Na ścia-
nie zawiesili stereotypowe hasła, które często słyszy się 
w szkole, następnie prowokowali kolorowym wyglądem 
swoich rówieśników do zainteresowania się tematem.

„Tego jeszcze u nas w szkole nie było”. 
„Czy można właczyś się do akcji? 

NIE WAŻNE JAK WYGLĄDAMY, WSZYSCY JESTEŚMY LUDŹMI! 
ZABIEZPIECZ SIĘ PRZED HEJTAMI! YOUR HATE is LATE!
Nazwa grupy:  Facelook
Opiekunka projektu:  Dorota Stępniak
Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Ożarowie Mazowieckich

Opis działań: Uczniowska grupa zorganizowała insta-
lację i burzenie MUR UPRZEDZEŃ  oraz  happening 
pod hasłem „NIE WAŻNE JAK WYGLĄDAMY, WSZY-
SCY JESTEŚMY LUDŹMI”. Na stolikach i ławkach szkol-
nych pojawiły się napisy uwrażliwiające na problem 
stereotypów w szkole: np. „ubiera się na czarno”, „z za-
granicznym akcentem”.  Nakręcili także film „Nie hejtu-
je”, promujący postawę otwartości i nie szerzenia nie-
nawiści w szkole i Internecie.  Powstały plakaty, ulotki.

„Ja przebrałam się za gotkę. Nasz happening się udał, przebrania wywołały duże porusze-
nie, większość osób odpowiadało „tak, przeszkadzasz mi”. Niektórzy podchodzili i próbowali 
wyrwać mi kartkę i wiele osób miało do mnie pretensję za to, że zajmuję im miejsce na ławce. 

Co można uznać za duży sukces.” 



BAŚNIE 1001 TWARZY!
Nazwa grupy:  Prusaki
Opiekunka projektu:  Renata Sidoruk- Sołoducha
ZS nr 77 XXXV LO im. B. Prusa z Oddziałami Dwujęzycznymi

Opis działań: Pod hasłem „Baśnie 1001 Twarzy” uczniowie 
i uczennice zorganizowali Tydzień Kultury Muzułmańskiej, 
w ramach którego odbyły się: spotkania z ekspertami: 
Aleksandra Szymczyk „Słowem o Iranie”, Agnieszka Kaim 
„Turcja czyli pasaże między Wschodem a Zachodem”; wy-
kłady: Agata Nalborczyk „Wizerunek kobiety w Islamie”, 
Małgorzata Litwinowicz „Na Wschód czyli do domu” Al-
bert Kwiatkowski „O Faruq, poetce irańskiej”; warsztaty 
w klasach: Kalina Czwarnóg oraz Ali Siargedien, Fundacja 
Ocalenie w ramach Warszawskich Warsztatów Wielo-
kulturowych; kiermasz ciast, loteria; pokaz filmu: ”Życie 
jest muzyką”, wystawa zdjęć „Iran jakiego nie znacie”, 
a także zbiórka pieniędzy na dzieci w Palestynie i na Bli-
skim Wschodzie, za pośrednictwem organizacji PCRF.

„Bardzo pozytywne komentarze ze strony nauczycieli 
będących uczestnikami Tygodnia Kultury Muzułmańskiej”,

 „Profesjonalnie przygotowane zajęcia, atrakcyjna wystawa, ciekawe tematy wykładów, warsz-
tatów, interesujący goście.”

STOP NIENAWIŚCI!
Nazwa grupy:  Trzecioklasiści
Opiekunka projektu:  Ludmiła Rutka
Gimnazjum Samorządowe nr 3 im. Jana Pawła II w Bolesławcu

Opis działań: Grupa zorganizowała konkurs plastyczny i li-
teracki dotyczący przeciwdziałania mowie nienawiści. Pod-
czas festynu szkolnego przygotowała akcję promocyjną 
projektu, ulotki, uczniowie rozmawiali z uczestnikami im-
prezy rekreacyjno – sportowej „Bądźmy Razem”. Włożyli 
wiele wysiłku w nagranie flash – mob’a „Jak nie reagować 
na mowę nienawiści”. Poza tym uzyskali zgody właścicieli 
garaży i zaplanowali zagospodarowanie ścian na murale 
propagujące środowisko wolne od mowy 
nienawiści. 

„Podoba mi się to, co robicie.”, 
„Nie wolno przyjmować postawy biernej.”,

                                                „Myślałam, że młodym ludziom wszystko jedno, myliłem się.”, 



9 PRZECIW MOWIE NIENAWIŚCI!
Nazwa grupy:  Klub Szkoły Humanitarnej
Opiekunka projektu:  Iwona Kryczka
Gimnazjum nr 9 im cc mjra Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie

Opis działań: Grupa uczniowska zaczęła od przygoto-
wania ankiety i opracowanie jej wyników. Następnie 
stworzyli ulotki oraz prezentację na temat mowy nie-
nawiści - wszystko zostało zaprezentowane w trak-
cie Dni Otwartych w szkole. Kolejnym działaniem było 
przygotowanie scenariusza zajęć dla kolegów i kole-
żanek z gimnazjum oraz przeprowadzenie zajęć dla 
klas I – III. W międzyczasie powstał list do szkół lubel-
skich informujący o akcji „Lublin miastem NO HEJT”,  
oraz spot reklamowy o tytule „ My nie hejtujemy”.  

„Nie wiedziałam, że mowa nienawiści jest taka wszechobecna.”
„Każdy z nas powinien zacząć od siebie. Ja nie hejtuję. I zrobi się milej...”

OTWÓRZ OCZY NA NIENAWIŚĆ!
Nazwa grupy:  Szkolna Grupa Praw Człowieka
Opiekunka projektu:  Aleksandra Roleder
Zespół Szkół nr 3 w Rybniku

Opis działań: Grupa stworzyła dwa plakaty: pierw-
szy- ”Otwórz oczy na nienawiść!”, którego ce-
lem było zwrócenie uwagi rówieśników na pro-
blem nienawiści, oraz drugi- który wyraża sprzeciw 
wobec chuligańskiego graffiti szpecącego nasze miasto
Powstał także film o tej samej tematyce. Uczniowie i 
uczennice zorganizowali także akcje odbijania dłoni, dla 
uczniów ZS nr 3 oraz uczniów i rodziców odwiedzają-
cych naszą szkołę podczas Dnia Otwartego. Podczas tych 
akcji każdy mógł wyrazić swój sprzeciw wobec nienawiści.

,,Wierzę, że uda nam się uświadomić rówieśników, że mowa nienawiści jest groźnym zjawiskiem.”
,,Każde działanie ma sens”

„ Trzeba rozmawiać, uświadamiać, działać”
,,Nie można lekceważyć skutków hejterstwa”



STOP CYBERPRZEMOCY!
Nazwa grupy:  Publiczne Gimnazjum im. M. Rejewskiego
Opiekunka projektu:  Ewa Jakubowska
Publiczne Gimnazjum im M. Rejewskiego w Białych Błotach

Opis działań: Uczniowie i uczennice wzięli udział w warsz-
tatach antydyskryminacyjnych oraz spotkaniu z Dariu-
szem Paczkowskim, z którym zaplanowali prace nad pro-
jektowaniem muralu. Następnie powstał mural Mowa@
Miłości na budynku przed szkołą, który został uroczyście 
odsłonięty w obecności Macieja Kulpy wójta Gminy Bia-
łe Błota, dyrekcji Publicznego Gimnazjum im. M. Rejew-
skiego oraz uczniów, rodziców i przedstawicieli społecz-
ności lokalnej. Wszystko zostało uwiecznione w filmie, 

„Kampania zmusza do refleksji, że po drugiej stronie komputera jest też człowiek, którego cyber-
-przemoc bardzo dotyka”.

„1 hejt mniej, sto uśmiechów więcej!”

TOLERUJĘ. NIE HEJTUJĘ!
Nazwa grupy:  Nienawiść? Gim 3 jest przeciw!
Opiekunki projektu:  Liliana Sobieska- Jędruszczak i Ewa Jaskuła
Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zgierzu

Opis działań:  Grupa zorganizowała ścieżkę antydyskrymi-
nacyjną w ramach Drzwi Otwartych w szkole. Zostało roz-
stawionych 6 stoisk, przy których trzeba było wykonać ja-
kieś zadanie dotyczące dyskryminacji, stereotypów, własnej 
tożsamości oraz innych narodowości ze Zgierza. Następ-
nie grupa wzięła udział w Żywej Bibliotece. Uczestniczki i 
uczestnicy projektu stworzyli billbord, który pojawił się w 
maju 2015 r. w Zgierzu, z hasłem: Mniej różnic na siłę, wię-
cej równości dla wszystkich. Podsumowaniem działań pro-
jektowych w kampanii społecznej pod hasłem: Toleruję. Nie 
hejtuję! był  flash mob – taniec w przestrzeni miejskiej, na 
którym byli obecni uczniowie/uczennice, rodzice, nauczy-
ciele/nauczycielki, a także przedstawiciele/ki władz miasta. 
Grupa opracowała koszulki, plakat i przypinkę z ich hasłem, 

które rozdawali przybyłym gościom. Następnie powtórzyła działania i zatańczyła na Placu 

Jana Pawła II przed Urzędem Miasta Zgierza.

„Cieszę się, że mogłam komuś przybliżyć problem nietolerancji.” 
„Dziękujemy za interesującą i przydatną lekcję!”  

„Dowiedzieliśmy się również, jak łatwo kogoś nieświadomie zranić”.  



TWOJE SŁOWO MOŻE ZABIĆ!
Nazwa grupy:  Młodzi sprawiedliwi
Opiekunka projektu:  Ewa Jabłońska
Gimnazjum nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tychach

Opis działań : Grupa stworzyła specjalny numer gazetki 
szkolnej poświęcony kampanii przeciw mowie nienawiści. 
Zorganizowała międzyklasowy konkurs na plakat promują-
cy naszą kampanię oraz konkurs wiedzy na temat zagad-
nień związanych z dyskryminacją i mową nienawiści.
W szkole powstała galeria zdjęć uczniów/uczennic i na-
uczycieli/nauczycielek z hasłami antydyskryminacyjnymi. 
Cała szkoła została zaproszona do zabawy edukacyjnej „Lu-

bię Cię za...” i na premierę filmu promującego kampanię.

„Mocne hasło”

STOP MOWIE NIENAWIŚCI
Nazwa grupy:  ZSB nienawiści mówi NIE
Opiekunki projektu: Agnieszka Hruszowiec i  Irmina Wieczorek
Internat Zespołu Szkół Budowlanych im. Mikołaja Kopernika w Gorzowie Wielkopolskim

Opis działań: Kampania społeczna tej grupy to kilkuminuto-
wy filmik z udziałem wychowanków i wychowanek Inter-
natu. Nad jego realizacją, zaangażowaniem i montażem 
czuwała zarówno młodzież, jak i wychowawczynie. Filmik 
został zaprezentowany społeczności internackiej w czerw-
cu. Obejrzenie filmu stało się pretekstem do dyskusji, wy-
miany zdań, refleksji oraz spostrzeżeń w gronie kolegów i 
koleżanek. Spotkanie prowadzili uczestnicy i uczestniczki 
projektu. Spot miał również swoją premierę na profilu Fa-

cebook’owym grupy, gdzie obejrzało go ponad 200 osób.   

„Warto rozmawiać”
„Zacznijmy od siebie”



STOP NIENAWIŚCI
Nazwa grupy:  Tolerare
Opiekunka projektu:  Beata Kędzierska
Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumii

Opis działań:  Uczniowie i uczennice zorganizowali 5 maja 
2015r. Festiwal Wielokulturowy w swoim mieście. Jego ce-
lem była promocja wielokulturowości poprzez wspólną, 
zabawę, każdy z uczestników przemarszu przygotował 
swój własny niepowtarzalny strój grupy narodowej, etnicz-
nej lub wyznaniowej. W orszaku szli więc: ŻYDZI, HINDU-
SI, MUZUŁMANIE, ROMOWIE, GÓRALE, KASZUBI, JA-
POŃCZYCY.  Przeszli ulicami Rumii do Urzędu Miasta, 
gdzie wręczyli panu vice- burmistrzowi Stanisławowi Pogo-
rzelskiemu wykonaną samodzielnie 

statuetkę TOLERANCJI.

„Ten marsz to manifestacja wielokulturowości, którą chcemy pokazać jako bogactwo świata!”

PRZECIW NIENAWIŚCI
Nazwa grupy:  II
Opiekunka projektu:  Barbara Litwiniuk
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie – Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej

Opis: działań:  Grupa zaczęła działania od przeprowadzenia 
ankiety wśród uczniów klas I, II, III. Następnie zorganizowa-
ła dyskusję z uczniami/uczennicami i nauczycielami/nauczy-
cielkami na temat uzyskanych wyników.  W szkole ogłoszo-
ny został konkurs na plakat „Nienawiść. Jestem przeciw” 
oraz przeprowadzona akcja informacyjna jak można się 
bronić przed mową nienawiści w Internecie, powstały pla-
katy, ulotki, nalepki oraz gazetka ścienna. Poza tym liderzy  
grupy przeprowadzili lekcje wychowawcze dla uczniów i 
uczennic klas II i III  na temat mowy nienawiści oraz warsz-
taty dla gimnazjalistów i gimnazjalistek odwiedzających 
szkołę w trakcie Dnia Otwartego Szkoły. Grupa projekto-
wa brała także udział w cyklach lekcji i 
warsztatów antydyskryminacyjnych. 

„Nie możemy nienawidzić „innych”. Musimy się przekonać, że „inni” to także „my”.”  
„Aby kogoś zrozumieć trzeba go poznać.”



KOCHAJ ŻYĆ BEZ NIENAWIŚCI. 
Nazwa grupy:  Language
Opiekunka projektu:  Ewelina Waląg
Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Górze

Opis działań:  Grupa z Góry zaczęła działania w projekcie 
od wykonania muralu, na którym znalazło się hasło projek-
tu „Nienawiść. Jestem przeciw!”. Następnie uczestniczki 
inspirowane hasłem: „Przeprowadzka z-ło do-bro” zorga-
nizowały akcje pt. „Kilometry i kroki przeciwko nienawi-
ści”. Była to wspólna wyprawa rowerowa i piesza, w ra-
mach której liczone były kroki i kilometry przeciwko 
mowie nienawiści. W realizację  liczenia kroków 
zaangażowały się całe klasy.

„Żeby nie było czasu, ale przede wszystkim ochoty na nienawiść w sercach”
„Ponad język, narodowość, płeć, „rasę”, religię, orientację seksualną i całą gamę stereotypów – 

najważniejsze, żeby być dobrym człowiekiem”

ZWYCIĘŻAJ NIENAWIŚĆ – MIŁOŚCIĄ! 
Nazwa grupy:  Grupa hotelarsko reklamowa przeciw nienawiści
Opiekunka projektu:  Elżbieta Wyderka
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi

Opis działań: Uczestnicy i uczestniczki projektu zorganizo-
wali apel w szkole  o przemocy, agresji  i mowie nienawiści, 
na którym omawiali jak przeciwdziałać i przeciwstawiać 
się tym zjawiskom. Uczyli się także jak w różnych językach 
sztucznych np. migowym, Mors’ a , Braille’ a oraz w języ-
kach oficjalnych brzmią słowa – miłość i bez nienawiści. 
Wzięli udział w szkolnym konkursie wiedzy o życiu Jana 
Karskiego i Ireny Sendlerowej, wykonali również plakaty o 
tej tematyce. Zwieńczeniem projektu był dzień przeciw 
nienawiści  „Dzień Życzliwości”, grupa rozdawała koleżan-
kom i kolegom jabłka i kartki z pozdrowieniami, a na list-
kach pisali miłe słowa i złote myśli, zawisły one 

potem na drzewku stojącym na korytarzu. 

„ Wszyscy jesteśmy tacy sami.” 
„Nie skreślaj od razu innych”

...............................................................................................................................



PRZESTRZEŃ WOLNA OD NIENAWIŚCI
Nazwa grupy:  Każdy inny- wszyscy równi
Opiekunka projektu:  Aleksandra Rauzer
Zespół Szkół Publicznych Nr 7 w Żyrardowie

Opis: działań  Uczniowie i uczennice  dobrowolnie, przez 
kilka godzin dziennie usuwali wulgarne napisy i szlifowali 
ściany ostatniego piętra swojej szkoły. Robili to, by zniknęło, 
to, co przez ostatnie lata zostawili po sobie ich koledzy i 
koleżanki. Chcą stworzyć w tym miejscu  „przestrzeń wol-
ną od nienawiści” – odnowić  ściany, pomalować je na ko-
lorowo, stworzyć kącik, w którym można  będzie zapoznać 
się z  hasłami  związanymi  z przeciwdziałaniem 
negatywnym zrachowaniom.

„Uczniowie są bardzo zaangażowani  w stworzenie tego miejsca. 
Mają nadzieję, że  pozostali zauważą  ich trud i uświadomią sobie, że pisanie  wulgaryzmów  było złe” 

MOWA NIENAWIŚCI. TO BOLI
Nazwa grupy:  Na_szóstki
Opiekunka projektu:  Anna Sosna i Aneta Podlas
Gimnazjum nr 6 w Zespole Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Częstochowie

Opis działań: Kampania rozpoczęła się od przygotowania i 
rozdania kolegom i koleżankom „antyhejtowych serdu-
szek”. Na serduszkach z jednej strony umieszczone zostały 
hasła „Nienawiść. Jestem przeciw” i „Miłość. Jestem za”, z 
drugiej strony zaś były „miłe słowa na początek dnia”. 
Członkowie grupy stworzyli gazetkę ścienną, zaprojekto-
wali dwa plakaty kampanii oraz spot reklamowy, którego 
odbiorcami byli rówieśnicy, uczniowie i uczennice star-
szych klas szkół podstawowych, gimnazjów i młodszych 
klas szkół średnich. Celem było budowanie świadomości 
problemu.  Grupa „Na_szóstki” przygotowała dwa kon-
kursy:  plastyczny na „Projekt koszulki przeciwko mowie 

nienawiści”, oraz wiedzowy z zakresu edukacji wielokulturowej i antydyskryminacyjnej. Zakoń-
czeniem kampanii był happening poruszający zagadnienie równych szans i zwracający uwagę 

na czynniki utrudniające osiągnięcie sukcesu życiowego. 

„Nie wszyscy ludzie na starcie mają równe szanse, 
i że niektóre odpowiedzialne za to czynniki nie są od nich zależne”  



KRZESŁA (NIE)TOLERANCJI
Nazwa grupy:  Gimnazjum 9
Opiekunki projektu:  Joanna Sztyma, Joanna Kot i Patrycja Blak
Gimnazjum nr 9 im. św. Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu

Opis działań: Grupa z Wrocławia zrobiła akcję, w którą za-
angażowała całą szkołę. Stworzyła galerię mówiącą o (NIE)
TOLERANCJI. Każda klasa miała za zadanie stworzyć krze-
sło, które przedstawiało i prześmiewało stereotyp dotyczą-
cy danej grupy mniejszościowej.  Powstała wystawa „Krze-
sła (nie)tolerancji” podejmująca ważne kwestie - hejtowania, 

mowy nienawiści, stereotypów, dyskryminacji.  

„Wszyscy stosujemy jakąś mowę nienawiści, bo działamy w oparciu o stereotypy”
„ Nie umiemy odrzucić stereotypów. Nie chcemy ich odrzucić”.

JĘZYK NIENAWIŚCI. JESTEŚMY PRZECIW! 
Grupa: Paczkowskie Asy
Opiekunka: Jolanta Kalisz
Zespół Szkół w Paczkowie

Opis:  Grupa Paczkowskie Asy przeprowadziła ogólnosz-
kolną ankietę na temat mowy nienawiści, a potem zorgani-
zowała warsztaty dla swoich kolegów i koleżanek. Kolej-
nym działaniem był maraton pisania listów z Amnesty 
International i organizacja Dnia Godności.  Uczestnicy i 
uczestniczki prowadzili także bloga oraz
 gazetkę tematyczna. 

„Żądamy godności”





O NASZYCH EKSPERTACH I EKSPERTKACH:

Maja Dobiasz – koordynatorka programu „Szkoła 
Tolerancji” i „Liderzy i liderki Tolerancji” w Centrum 
Edukacji Obywatelskiej oraz programów edukacji 
kulturalnej i antydyskryminacyjnej. Doktorantka w 
Instytucie Kultury Polskiej, gdzie przygotowuje prace 
doktorską o alternatywach w edukacji. Szkoli przy-
szłych nauczycieli języków obcych na Uniwersytecie 
Warszawskim, sama też jest wykształconą nauczy-
cielką. Autorka publikacji, animatorka kultury, 
etnografka.

Ewa Duda-Maciejewska - współwłaścicielka 
agencji marketingowej Albert Lumberjacker oraz  
firmy doradczej Good Company,  gdzie realizuje ma-
rzenie o współtworzeniu rozwiązań komunikacyj-
nych niosących społecznie użyteczne zmiany.  Mar-
ketingowiec i socjolog  (MA Society & Culture, 
Lancaster University),  wykładowca - School of 
Form/SWPS. Członek Stowarzyszenia Komunikacji 
Marketingowej SAR.  Juror w konkursie 
efektywności reklamowej EFFIE.

Maciej Kępka- specjalista ds. edukacji w programie 
„Dziecko w sieci” realizowanym przez Fundację 
Dzieci Niczyje. Politolog o specjalności profilaktyka 
społeczna i resocjalizacja. Posiada doświadczenie w 
pracy z młodzieżą i młodymi dorosłymi zagrożonymi 
wykluczeniem społecznym. Pracował jako dzienni-
karz w wydawnictwie specjalizującym się w nowych 
technologiach.



 Krzysztof Łoś -  edukator, trener antydyskrymina-
cyjny, działacz społeczny. Głosy Przeciw Przemocy 
oraz członek zarządu Fundacji Równość. info,  przy 
której działa portal równość. info. Propagator różno-
rodności, równości i świata bez przemocy. Związany 
ze Stowarzyszeniem Sieć  Obywatelska – Watchdog
 Polska, grupą.

Justyna Suchecka – dziennikarka „Gazety Wybor-
czej”. Skończyła studia na Uniwersytecie Ekonomicz-
nym w Poznaniu, gdzie oprócz ekonomii studiowała 
politykę społeczną. Tam odkryła, że   bardziej od liczb 
interesują ją ukryci za nimi ludzie. Do poznańskiego 
oddziału „Gazety Wyborczej” trafiła w 2008 roku - 
jeszcze na studiach. W maju 2013 roku przeniosła się 
do Warszawy. Pisze głównie o edukacji i problemach 
młodych.

Hanna Zielińska- Animatorka kultury, edukatorka, 
trenerka. Ukończyła kulturoznawstwo na Uniwersy-
tecie Warszawskim. Członkini Stowarzyszenia Prak-
tyków Kultury, Towarzystwa Edukacji Antydyskrymi-
nacyjnej oraz zespołu trenerskiego Fundacji Forum 
Dialogu. Pracuje w projektach z obszaru wrażliwości 
kulturowej, równości płci  i przeciwdziałania wyklu-
czeniu. Autorka i redaktorka publikacji poświęco-
nych tym zagadnieniom. Współpracuje m.in. z Mu-
zeum Historii Żydów Polskich POLIN, Centrum 
Edukacji Obywatelskiej, Fundacją Pozytywnych 
Zmian.



 Projekt „Nienawiść - jestem przeciw” realizowany jest we współpracy z Europejskim 
Centrum Wergelanda w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego 
z Funduszy EOG.


