
 

 

http://swietochlowice.slaska.policja.gov.pl/k25/informacje/aktualnosci/273034,Stop-nienawisci-kilka-policyjnych-slow-o-
stereotypach-uprzedzeniach-i-dyskrymina.html 

Postawa człowieka ujęta w słowa: 

„Żyj tak, aby tobie było dobrze i z 

tobą było dobrze”. 

,, [...] ludzie popełniają błędy, a ty musisz ocenić, czy są 
one większe niż twoja miłość do danej osoby.’’  

,,Jeśli o mnie chodzi, może być nawet w kropki, o ile 
dobrze cię traktuje i nie jest przestępcą.’’  

Angie Thomas - The Hate U Give. Nienawiść, którą dajesz. 

http://swietochlowice.slaska.policja.gov.pl/k25/informacje/aktualnosci/273034,Stop-nienawisci-kilka-policyjnych-slow-o-stereotypach-uprzedzeniach-i-dyskrymina.html
http://swietochlowice.slaska.policja.gov.pl/k25/informacje/aktualnosci/273034,Stop-nienawisci-kilka-policyjnych-slow-o-stereotypach-uprzedzeniach-i-dyskrymina.html
https://lubimyczytac.pl/autor/142518/angie-thomas
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4864231/the-hate-u-give-nienawisc-ktora-dajesz


,,Dawniej myślałam, że złą jest nienawiść. 

Gniewać się, mieć urazę – to inna rzecz, ale nienawiść 

Przecie to jest pragnienie krzywdy’’ 

Ludzie bezdomni – Stefan Żeromski 

Największe zło to tolerować krzywdę.     Platon  

Nienawiść -  Wisława Szymborska 
 

Spójrzcie, jaka wciąż sprawna,  

jak dobrze się trzyma  

w naszym stuleciu nienawiść.  

Jak lekko bierze przeszkody.  

Jakie to łatwe dla niej – skoczyć, dopaść.  

 

Nie jest jak inne uczucia.  

Starsza i młodsza od nich jednocześnie.  

Sama rodzi przyczyny,  

które ją budzą do życia.  

Jeśli zasypia, to nigdy snem wiecznym.  

Bezsenność nie odbiera jej sił, ale dodaje.  

Religia nie religia -  

byle przyklęknąć na starcie.  

Ojczyzna nie ojczyzna –  

byle się zerwać do biegu.  

Niezła i sprawiedliwość na początek.  

Potem już pędzi sama.  

Nienawiść. Nienawiść.  

Twarz jej wykrzywia grymas  

ekstazy miłosnej.  

 

Ach, te inne uczucia -  

cherlawe i ślamazarne.  

Od kiedy to braterstwo  

może liczyć na tłumy?  

Współczucie czy kiedykolwiek  

pierwsze dobiło do mety?  

Zwątpienie ilu chętnych porywa za sobą?  

Porywa tylko ona, która swoje wie.  

Zdolna, pojętna, bardzo pracowita.  

Czy trzeba mówić ile ułożyła pieśni.  

Ile stronnic historii ponumerowała.  

Ile dywanów z ludzi porozpościerała  

na ilu placach, stadionach.  

 

Nie okłamujmy się:  

potrafi tworzyć piękno.  

Wspaniałe są jej łuny ciemną nocą.  

Świetne kłęby wybuchów o różanym świcie.  

Trudno odmówić patosu ruinom  

i rubasznego humoru  

krzepko sterczącej nad nimi kolumnie.  

 

 

 

 

Jest mistrzynią kontrastu  

między łoskotem a ciszą,  

między czerwoną krwią a białym śniegiem.  

A nade wszystko nigdy jej nie nudzi  

motyw schludnego oprawcy  

nad splugawioną ofiarą.  

 

Do nowych zadań w każdej chwili gotowa.  

Jeżeli musi poczekać, poczeka.  

Mówią, że ślepa. Ślepa?  

Ma bystre oczy snajpera  

i śmiało patrzy w przyszłość  

- ona jedna.  

 

 



  

https://www.swnsdigital.com/2011/11/december-most-stressful/ 
http://lomza-tuiteraz.blogspot.com/2019/09/portale-wyswietlajace-reklamy.html 

 

 

http://www.egida.us.edu.pl/felieton/lekcja-nr-1-mowa-nienawisci/rx4 

Mowa nienawiści to ogół wypowiedzi zawierających elementy 

wyszydzające, poniżające osobę lub grupy osób ze względu na ich cechy takie, jak 
np. płeć, kolor skóry, wyznanie, niepełnosprawność”  

Istnieje jeszcze jedna definicja mowy nienawiści, dokładnie wg Rady Europy: 

“Mowa nienawiści obejmuje wszelkie formy wypowiedzi, które 

szerzą, propagują czy usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm 
oraz inne formy nienawiści bazujące na nietolerancji m.in.: nietolerancję wyrażającą 
się w agresywnym nacjonalizmie i etnocentryzmie, dyskryminację i wrogość wobec 
mniejszości, imigrantów i ludzi o imigranckim pochodzeniu.” 

 

 

https://www.swnsdigital.com/2011/11/december-most-stressful/
http://lomza-tuiteraz.blogspot.com/2019/09/portale-wyswietlajace-reklamy.html
http://www.egida.us.edu.pl/felieton/lekcja-nr-1-mowa-nienawisci/rx4


Nie możemy zatem przechodzić obok tego zjawiska 
obojętnie, zwłaszcza że polskie prawo dostarcza 
instrumentów do walki z obraźliwymi treściami 
umieszczanymi w Internecie i nie tylko. 

 
Źródło: https://www.posters.pl/asian-woman-in-chinese-costume-covered-her-face-with-regret-for-being-racism-and-f325967344 

 

,,Na tym polega problem: pozwalamy ludziom 
mówić różne gówna, a oni mówią je tak często, że 
stają się dla nich czymś całkowicie w porządku, a 

dla nas czymś oczywistym, naturalnym. Po co nam 
głos, skoro milczymy wtedy, kiedy właśnie nie 

powinniśmy milczeć?’’ 

Angie Thomas - The Hate U Give. Nienawiść, którą dajesz  

 

Puste worki nadyma wiatr, bezmyślnych ludzi – próżność. 

Sokrates  

 

https://www.posters.pl/asian-woman-in-chinese-costume-covered-her-face-with-regret-for-being-racism-and-f325967344
https://lubimyczytac.pl/autor/142518/angie-thomas
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4864231/the-hate-u-give-nienawisc-ktora-dajesz


Co robić, gdy mamy do czynienia z nienawiścią 
w przestrzeni publicznej? 

 1. Zgłoś sprawę na policję 

W przypadku, gdy jesteśmy świadkami wpisów bądź komentarzy, które mogą wypełniać 
ustawowe znamiona wyżej opisanych przestępstw, warto zrobić tzw. „screena” i załączyć go 
do zawiadomienia, które należy złożyć w wybranej jednostce policji lub prokuratury. Śledczy 
mają obowiązek przyjąć zawiadomienie i ocenić czy zgromadzony materiał dostatecznie 
uzasadnia potrzebę wszczęcia postępowania. Jeżeli organ odmówi wszczęcia bądź uprzednio 
wszczęte postępowanie umorzy – przysługuje nam zażalenie na taką decyzję – warto o tym 

pamiętać. Prawo karne: (art. 256 kk) i (art. 257 kk). 
2. Zgłoś sprawę do sądu 

Jeżeli mowa nienawiści jest skierowana przeciwko tobie, możesz walczyć o zadośćuczynienie 
– czyli określoną w pozwie kwotę mającą na celu wyrównanie szkody niemajątkowej, w tym 
wypadku wynikającej z naruszenia naszych dóbr osobistych. Niestety, przepisy proceduralne 
jasno precyzują, że to po stronie powoda leży obowiązek ustalenia danych osobowych (w tym 

adresu) pozwanego. Prawo karne: art. 23 Kodeksu cywilnego 

3. Zgłoś sprawę administratorowi strony internetowej 

Zgodnie z art. art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną odpowiedzialność 
pośrednika (na przykład właściciela stron internetowych publikujących teksty 
i umożliwiających ich komentowanie), rozpoczyna się, gdy użytkownik poinformuje go 
o bezprawnym charakterze opublikowanych danych. Administrator platformy musi wówczas 
zareagować. Na portalu Facebook, znajdują się specjalne przyciski umożliwiające zgłaszanie 
nienawistnych postów czy komentarzy. Wystarczy kliknąć „Uzyskaj pomoc lub zgłoś post” 
i wskazać przyczyny naszej obywatelskiej interwencji. Program Google Perpective – 
oprogramowanie przeznaczone dla programistów chcących ocenić potencjalną ''toksyczność'' 
komentarza 

4. Zgłoś sprawę odpowiednim organizacjom 

Poniżej znajdują się linki do stron internetowych prowadzonych przez podmioty 
zajmujące się walką z szeroką pojętą mową nienawiści. Jeśli padłeś ofiarą bądź byłeś 
świadkiem poniżania, wyzywania czy zwykłego chamstwa – nie bój się reagować 
i zgłaszać takich przypadków. Pamiętajmy, że wszystko zaczyna się od języka. 

Paweł Kowalewicz 

Przydatne strony internetowe: 

http://stopmowienienawisci.pl 

http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/zglos 

http://krytykapolityczna.pl/felietony/jas-kapela/ty-tez-mozesz-zglosic-hejtera 

http://hejtstop.pl/ 

Źródło:  http://lustrobiblioteki.pl/ 

http://stopmowienienawisci.pl/
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/zglos
http://krytykapolityczna.pl/felietony/jas-kapela/ty-tez-mozesz-zglosic-hejtera
http://hejtstop.pl/
http://lustrobiblioteki.pl/


Warszawa wspiera ofiary przemocy 

domowej mimo epidemii. 
Miasto Stołeczne Warszawa przygotowało akcję mającą na celu 

rozpowszechnienie informacji dot. oferty pomocy w sytuacji 

wystąpienia przemocy w rodzinie w okresie epidemii. 

Przemoc karmi się milczeniem 
 

Jeśli doznajesz przemocy ze strony osoby 
najbliższej, zwróć się o pomoc. Pamiętaj, nawet 
w sytuacji epidemii możesz z niej skorzystać. 

 

800 120 002 
 

telefon Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" bezpłatny 

24/7 
mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info 

 
Więcej informacji o dostępnej w Warszawie pomocy: 

 

um.warszawa.pl/antyprzemocowa/ 

 

NIE WSTYDŹ SIĘ! 

 SKORZYSTAJ Z POMOCY JEŚLI 

JEJ POTRZEBUJESZ ! 

 



Obejrzyj film lub przeczytaj książkę. 

Nienawiść, którą dajesz ! 

https://www.cda.pl/video/4381422e0 

 

https://www.filmweb.pl/film/Nienawi%C5%9B%C4%87%2C+kt%C3%B3r%C4%85+dajesz-2018-803872/photos 

Nienawiść, którą dajesz to jeden z lepszych ostatnio filmów poświęconych tematowi 
rasizmu. Skierowany do młodzieżowego widza – w końcu oparty na bestsellerze 
gatunku literatury young adult – w mądry sposób analizuje problemy współczesnego 
świata i wskazuje, że wszelkie zmiany świata trzeba zacząć od samego siebie.  

Poznaj samego siebie. Sofokles 

 Mimo upływu lat, film Nienawiść, którą dajesz przynosi smutną refleksję, że nic się 
przez ten czas nie zmieniło - podziały rasowe w biednych dzielnicach i społeczną 

niesprawiedliwość wynikającą tylko z koloru skóry. 

https://viva.pl/kultura/recenzja-filmu-nienawisc-ktora-dajesz-w-rezyserii-georgea-tillmana-jra-116865-r1/ 

PAMIĘTAJ ! ! ! 

Jakie słowo wypowiesz, takie usłyszysz. 

 Homer  
 

Zebrała i opracowała: Grażyna Szymczyk 

https://www.cda.pl/video/4381422e0
https://www.filmweb.pl/film/Nienawi%C5%9B%C4%87%2C+kt%C3%B3r%C4%85+dajesz-2018-803872/photos
https://viva.pl/kultura/recenzja-filmu-nienawisc-ktora-dajesz-w-rezyserii-georgea-tillmana-jra-116865-r1/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://viva.pl/styl-zycia/design/ile-lat-ma-patricia-kazadi-pierwsza-sesja-z-mama-barbara-kazadi-26593-r3/
https://viva.pl/styl-zycia/design/ile-lat-ma-patricia-kazadi-pierwsza-sesja-z-mama-barbara-kazadi-26593-r3/
https://viva.pl/styl-zycia/design/ile-lat-ma-patricia-kazadi-pierwsza-sesja-z-mama-barbara-kazadi-26593-r3/

