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WYDAWNICTWA ZWARTE 

Artykuły z wydawnictw zwartych 

 

1. Buduj mosty nie mury : 97 ćwiczeń z zakresu praw człowieka, 

zrozumienia interkulturowego i rozwiązywania konfliktów / Enver Djuliman 

i Lillian Hjorth ; z norweskiego przełożyli Witold Biliński, Ewa M. Bilińska. - 

Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Dialog" Anna Parzymies, 2017. –  

510 s.  

sygnatura M 162324 

 

2. Czym jest hejt? Kilka słów o werbalnej nienawiści / Adam Olczyk // W: 

Hejterstwo : nowa praktyka kulturowa? : geneza, przypadki, diagnozy / Łódź : 

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. – 2017, S. 25-38 

sygnatura 162944 

 

3. Hejt — zło odwieczne czy kulturowy nowotwór? / Stanisław Stasiewicz // 

W: Hejterstwo : nowa praktyka kulturowa? : geneza, przypadki, diagnozy / 

Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. – 2017, S. 13-24 

sygnatura 162944 

 

4. Hejtera obraz moralny: postawy wobec uchodźców w kontekście 

przekonań i wartości / Marta Banout, Anna Pyszkowska  // W: Hejterstwo : 

nowa praktyka kulturowa? : geneza, przypadki, diagnozy / Łódź : 

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. – 2017, S. 214-230 

sygnatura 162944 

 

5. Hejterstwo : nowa praktyka kulturowa? : geneza, przypadki, diagnozy / 

Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. – 2017, 239 s. 

sygnatura 162944 

 

6. Hejterstwo: przejaw wiedzy czy niewiedzy? Analiza wypowiedzi 

internautów w odniesieniu do zjawiska ubóstw / Michał Przybylski // W: 

Hejterstwo : nowa praktyka kulturowa? : geneza, przypadki, diagnozy / Łódź : 

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. – 2017, S. 200-213 

sygnatura 162944 

 

7. Hejtoholik czyli Jak zaszczepić się na hejt, nie wpaść w pułapkę 

obgadywania oraz nauczyć zarabiać na tych, którzy cię oczerniają / 

Michał Wawrzyniak  // Gliwice : Wydawnictwo "Helion". – 2015, 230 s. 

sygnatura 162214 



Zawiera: Definicje. Co jest/nie jest hejtem? Powody hejtu. Czy hejt jest zły? 

Czy heejt jest dobry? Potrójne zaprzeczenie. Archetypy hejtoholików. 4 fazy 

hejtbustera. Metody radzenia sobie z hejtem. 

 

8. Hejtowanie hejterów, czyli jak radzimy sobie z mową nienawiści w 

internecie / Aleksandra Wysokińska // Hejterstwo : nowa praktyka kulturowa? 

: geneza, przypadki, diagnozy / Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 

– 2017, S. 80-98 

sygnatura 162944 

 

9. Media w służbie osoby : etyka społecznego komunikowania / Zbigniew 

Sareło, // Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek. – 2002, 198 s. 

sygnatura M 145591, p 145590 / 316 

 

 

10. Mosty zamiast murów : o komunikowaniu się między ludźmi : praca 

zbiorowa / pod red. Johna Stewarta - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 

2000. 

sygnatura M2 22668 

 

11. Mowa nienawiści : problem odpowiedzialności karnej / Jakub Ławicki // W: 

Hejterstwo : nowa praktyka kulturowa? : geneza, przypadki, diagnozy. Łódź : 

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego . - 2017, S. 49-65 

sygnatura 162944 

 

12. Nienawiść w czasach internetu / Alina Naruszewicz-Duchlińska  // Gdynia : 

Novae Res. - 2015, 202 s. 

sygnatura 161336 -7 

 

13.  Rola mowy nienawiści w zjawiskach dyskryminacji i stygmatyzacji / 

Patrycja Chrzanowska // W: Hejterstwo : nowa praktyka kulturowa? : geneza, 

przypadki, diagnozy / Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. – 2017, 

S.185-199 

 

14. Toksyczne słowa : słowna agresja w związkach / Patricia Evans // 

Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca. – 2018, 319 s. 

sygnatura 165605 

 

15. W sieci : [jak sieci społeczne kształtują nasze życie] / Nicholas A. 

Christakis // Sopot : Smak Słowa. -  2011, 317 s. 

sygnatura 155194 

 

16. Wobec krzywdzących słów. Kilka uwag o niezmiennych mechanizmach 

mowy nienawiści / Agnieszka Więckiewicz // W: Hejterstwo : nowa praktyka 



kulturowa? : geneza, przypadki, diagnozy / Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu 

Łódzkiego. – 2017, S. 39-48 

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM 

 

 

1. Akceptacja agresji w życiu politycznym. Rola dostępności poznawczej 

proagresywnych przekonań o świecie oraz specyfiki obserwowanego 

aktu agresji / Krystyna Skarżyńska, Piotr Radkiewicz, Tomasz Jułkowski.// 

Psychologia Społeczna  2017, nr 4, s. 380-397 

 

2. Alergia na dźwięki / Szczepan Grzybowski // Charaktery 2012, nr 10, s. [64]- 

66 

 

3. Czym jest mowa nienawiści? / Anna Cegieła  // Poradnik Językowy  2014,  

z. 1, s. 7-17 

 

4. Diabeł jest gdzie indziej : mowa nienawiści / Michał Olszewski // Tygodnik 

Powszechny : katolickie pismo społeczno-kulturalne. 2011, nr 40, s. 10-11 

 

5. Destrukcja zapisana w języku / Urszula Górska // Przegląd Humanistyczny 

2011, nr 2, s. 171-177 

 

6. Diss na świat : mowa nienawiści / Michał Olszewski // Tygodnik 

Powszechny : katolickie pismo społeczno-kulturalne. 2011, nr 40, s. 11-12 

 

7. Fabryki hejterów / Tomasz Kozłowski // Dyrektor Szkoły : miesięcznik 

kierowniczej kadry oświatowej. - 2017, nr 6, dod. Niezbędnik Dyrektora,  

s. 70-72 

 

8. Gdy uczeń dręczy ucznia / Adam Krasnosielski // Charaktery 2015, nr 10,  

s. 42-45 

 

9. Jak przeciwdziałać nienawiści / Maciej Kępka // Dyrektor Szkoły : 

miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej 2017, nr 6, dod. Niezbędnik 

Dyrektora, s. 79-82 

 

10. Jak radzić sobie z mową nienawiści : projekt edukacyjny / Marzena Tyl. // 

Biblioteka w Szkole : czasopismo pracowników bibliotek oświatowych 2018, 

 nr 1, s. 18-21 

 



11. Jest miłość tak silna, jak nienawiść innych /  Bożenna Jankiewicz 

Język Polski w Liceum 2011/2012, nr 3,  s. 39-48 

 

12. Język jako środek wyrazu, mowa jako środek komunikacji / Elżbieta 

Binswanger-Stefańska// Edukacja i Dialog 2015, nr 5/6, s. 30-33 

 

13. Mowa (bez) nienawiści / Michał Rusinek // Charaktery : magazyn 

psychologiczny dla każdego 2016, nr 12, s. 88-91 

 

14. "Musimy uczyć w szkołach, przedszkolach, na uniwersytetach, że zło 

jest złem, nienawiść jest złem i że miłość jest obowiązkiem" : o wojennej 

literaturze dla dzieci i młodzieży / Beata Gdak // "Guliwer" 2009, nr 2,  

s. 5-14 

 

15. Praktyczne aspekty realizacji programu profilaktyki agresji wsród 

najmłodszych - "Spotkania z Leonem" / Ewa Czemierowska-Koruba // 

Meritum : kwartalnik Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli. - 2017, nr 2, s. 47-53 

  

16. Skąd się bierze mowa nienawiści? / Tomasz Garstka // Dyrektor Szkoły : 

miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej 2017, nr 6, dod. Niezbędnik 

Dyrektora, s. 74-78 

 

17. Słowa niosące nienawiść /  Karolina Kudyba // Niebieska Linia 2017, nr 2,  

s. 27-30. 

 

18. Stalking – gdzie kończy się szacunek, a zaczyna nienawiść / Radosław 

Mysior // Remedium 2013, nr 4, s. 8-10 

 

19. STOP hejtowi / Agnieszka Łaszczych // Biblioteka w Szkole : : czasopismo 

pracowników bibliotek oświatowych 2019, nr 1, s. 36-39 

 

20. Szkolna walka z wulgaryzmami / Włodzimierz Kaleta // Dyrektor Szkoły : 

miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej  2017, nr 6, dod. Niezbędnik 

Dyrektora, s. 82-85 

 

21. Świat wartości i postaw w języku uczniów szkól ponadgimnazjalnych / 

Beata Udzik // Język Polski w Liceum  2015/2016, nr 2,  s. 13-25 

 

22. Złożony obraz bullyingu / Dorothy Espelage // Psychologia w Szkole 2016, 

nr 1, s. 82-85 

 



 

 

ŻRÓDŁA INTERNETOWE 

Społeczna percepcja przemocy werbalnej i mowy nienawiści, oprac.  Michał 

Feliksiak,  Komunikat CBOS, 2017, http://www.mowanienawisci.info/post/spoleczna-

percepcja-przemocy-werbalnej-i-mowy-nienawisci/ dostęp 21 stycznia 2019. 

 

 

 

źródło : https://www.facebook.com/edukacjawdzialaniu/ 

 Mowa nienawiści, 
narzędziownik: http://www.mowanienawisci.info/se…/materialy-dla-
edukatorow/ 
 

 Lekcja: Słowa, które ranią: https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/slowa-ktore-
rania/ 

 

 Czym jest mowa nienawiści? http://uprzedzuprzedzenia.org/czym-mowa-
nienawisci/ 

 

 Książeczka do pracy z młodszymi i starszymi o jednym z największych 
stereotypów w Polsce: O Żydach i Żydówkach. Pomysły można adaptować 
praktycznie do każdego innego zagadnienia związanego z 
uprzedzeniami: http://uprzedzuprzedzenia.org/…/11/OZydachiZydowkach_ebo
ok.… 
 

 Video Czym jest przywilej? (Związany z tematyką 
antydyskryminacyjną) https://www.youtube.com/watch?v=FBQx8FmOT_0 
 

 Inny eksperyment społeczny o 
przywileju: https://www.youtube.com/watch?v=F2hvibGdg4w 
 

 Eksperyment Niebieskoocy o rolach jakie przybieramy i jak łatwo w nie 
wchodzimy https://www.youtube.com/watch?v=sI7r6cyJ_f0 (szukajcie różnych 
dłuższych wersji pt" Niebieskoocy, blue eyes experiment) 
 

 
 Scenariusz lekcji z OK i kartami pracy o mowie 

nienawiści: https://biblioteka.ceo.org.pl/…/Od%20hate%20speech%20do%20h
… 
 

http://www.mowanienawisci.info/post/spoleczna-percepcja-przemocy-werbalnej-i-mowy-nienawisci/
http://www.mowanienawisci.info/post/spoleczna-percepcja-przemocy-werbalnej-i-mowy-nienawisci/
http://www.mowanienawisci.info/sekcja/materialy-dla-edukatorow/?fbclid=IwAR3x50b1KqtEIFAAAr81GUE5Luo2GRNUEToGXFjnlQbNUcX8pRIXxq34tL8
http://www.mowanienawisci.info/sekcja/materialy-dla-edukatorow/?fbclid=IwAR3x50b1KqtEIFAAAr81GUE5Luo2GRNUEToGXFjnlQbNUcX8pRIXxq34tL8
https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/slowa-ktore-rania/?fbclid=IwAR0VfPKiytm0r-0r5ceyASdNVFSrfaeliLhbbamuUHtzpWGPq00ytxKy3qM
https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/slowa-ktore-rania/?fbclid=IwAR0VfPKiytm0r-0r5ceyASdNVFSrfaeliLhbbamuUHtzpWGPq00ytxKy3qM
http://uprzedzuprzedzenia.org/czym-mowa-nienawisci/?fbclid=IwAR3cQPzyVP8O1NbsCrzFbfmzOTjJJtuI5_ZTlgp33S6WOQT92NvMwfBv5qE
http://uprzedzuprzedzenia.org/czym-mowa-nienawisci/?fbclid=IwAR3cQPzyVP8O1NbsCrzFbfmzOTjJJtuI5_ZTlgp33S6WOQT92NvMwfBv5qE
http://uprzedzuprzedzenia.org/wp-content/uploads/2016/11/OZydachiZydowkach_ebook.pdf?fbclid=IwAR3Fi-Tzev0ioq_sMksdQ2xEu3AMyfu6nZeepnvYY8F3d7JWp4X0QSiEiEI
http://uprzedzuprzedzenia.org/wp-content/uploads/2016/11/OZydachiZydowkach_ebook.pdf?fbclid=IwAR3Fi-Tzev0ioq_sMksdQ2xEu3AMyfu6nZeepnvYY8F3d7JWp4X0QSiEiEI
https://www.youtube.com/watch?v=FBQx8FmOT_0&fbclid=IwAR3WkOiiX5WOTphKoTSx5oWwQiBdhWUHfjLgsI-RfdVake9Qby-XhzwcKrY
https://www.youtube.com/watch?v=F2hvibGdg4w&fbclid=IwAR0V9-O6HsliX138ByYCTsFWL-y4-na0_m_moVlMZy-kYyGfVILCN2ZXX3Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DsI7r6cyJ_f0%26fbclid%3DIwAR2lRYqsfNTGj3_GHQ4gn0osbn70TXEiEt9h0XU9oWqXstXzEuZODaMj_4Y&h=AT2rWO7KuQfWXrMEXABteALQRzmECEVmNV--X9grx4YPSsH_IKCsJeBSgJolJqQFHvQGONJ37NnFSzn1eUlZ_bq34Rmes3pKceZHSZ3RgIarbDEBib39xq3A1IW9PLFrAqCHtUYuxuN2X47dKargS8raOLp2hrB1-KVGZN84DN-QSXzhVO5eWYoDDXRKB1X2kNeXJJekQqAQbeM9zRDhE4RV_AjdKJGyQN3CN1B42TQyd4Y5ih3lge8-3j1eWSsP_xyZw2sMDcgavj7z6-IFRzZO_tSO056ETaSbOBLA40UDDsuqP5pzWqX_SvGlvvo3lP4gdgya7V4BuTFV3IeP4y3tbcmBltMjUvZVv6Ce3eT48TSWoq5QPNa8SzQ7iy5PQiBilvemFk48dV4tNezjjxQ18d1ycC5TS3QVxMpz2wajdW8jz4c6rozRLOyAG2btWzYm2iMQJOXLv7QNsFg_0JVqAB5Ivc3AD9gaWCgG5lzg9aqH6ztAmLtx2EY00IFytMqD_t6If548mz4gwwYv1kk5xAHwTWB3GAyFF218xeKqHB-kjn37eNByr7zDavD_WNJqlS4fsLNUsYu5z2x3EfSScV8-HjV9Uem93LSFiKlu2iqR7y17R1o9NBw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbiblioteka.ceo.org.pl%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FOd%2520hate%2520speech%2520do%2520hate%2520crime_scenariusz%2520lekcji.pdf%3Ffbclid%3DIwAR1cJ_8wB_DMKv-k7uux60k176rVp6VBgF1_cwntmSrPONon8mi6yPs3fV0&h=AT1Dd2aQzAiA6bElH01DPlitQpwcz-TrIqvQ21BNDcJ51yNVaQiWQJHO52GQz78O-BB9UpnW8DHQP1iJG2DDdQkO5QW1FDyX_SWd_q3yPAznyQYejgrJFinAh6XJZljaxFys_NZ1CPMyXtCwyaK8hpzK1rCfisSVvi_rS14dk7LbIkWc-HQRJ0FIIBkMi-b-v83Qb5o_lnb8W6sty-SfcEQZJ2v7WNzpmEZwZzkSHEZjjXGoDiTRRPFyMRwG4IsD5bFIJ3MqMb1Vo-u-vWJsjMx0lxNehfiz9D6tUSHGoFlkCsy_8RSHSGm1Dhhl2aa8kRAP2DTiaQVcw8nyO-hcCxZxGB9hyDURJftTgZ8dIUkqnUzGESFEewBgGN23UO28QXpsif4te6ahb9A2jCta9qX28OThMKlSu679gy4ZcAVKVpTdklJ4xsMqjtmG39_wqTcj6SlFZOnsgCypE9-12a-cLRZJNDjHSe5YDef0p_9-ZzQoppghUXA_Mujc1FXyoQJMa98ISFYMvOFPapklqaCYP4FePSmKiYLpU20fbrRoy2pGzArSqPKP0Q8RS3l2m3WApwcK52bZ7SR0AKm-yTVeP_WUwRo1buEj7A8GvLvd4e1klkrNO2fKjFU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbiblioteka.ceo.org.pl%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FOd%2520hate%2520speech%2520do%2520hate%2520crime_scenariusz%2520lekcji.pdf%3Ffbclid%3DIwAR1cJ_8wB_DMKv-k7uux60k176rVp6VBgF1_cwntmSrPONon8mi6yPs3fV0&h=AT1Dd2aQzAiA6bElH01DPlitQpwcz-TrIqvQ21BNDcJ51yNVaQiWQJHO52GQz78O-BB9UpnW8DHQP1iJG2DDdQkO5QW1FDyX_SWd_q3yPAznyQYejgrJFinAh6XJZljaxFys_NZ1CPMyXtCwyaK8hpzK1rCfisSVvi_rS14dk7LbIkWc-HQRJ0FIIBkMi-b-v83Qb5o_lnb8W6sty-SfcEQZJ2v7WNzpmEZwZzkSHEZjjXGoDiTRRPFyMRwG4IsD5bFIJ3MqMb1Vo-u-vWJsjMx0lxNehfiz9D6tUSHGoFlkCsy_8RSHSGm1Dhhl2aa8kRAP2DTiaQVcw8nyO-hcCxZxGB9hyDURJftTgZ8dIUkqnUzGESFEewBgGN23UO28QXpsif4te6ahb9A2jCta9qX28OThMKlSu679gy4ZcAVKVpTdklJ4xsMqjtmG39_wqTcj6SlFZOnsgCypE9-12a-cLRZJNDjHSe5YDef0p_9-ZzQoppghUXA_Mujc1FXyoQJMa98ISFYMvOFPapklqaCYP4FePSmKiYLpU20fbrRoy2pGzArSqPKP0Q8RS3l2m3WApwcK52bZ7SR0AKm-yTVeP_WUwRo1buEj7A8GvLvd4e1klkrNO2fKjFU


 Zamiast hejtu - 
scenariusz http://www.edu.fdds.pl/…/Extras/scenariusz_zamiast-hejtu.pdf 
 

 
 Polski eksperyment o mowie nienawiści z udziałem młodzieży pt Grażyna 

Żarko https://www.youtube.com/watch?v=xLIqyVsUnuk oraz 
artykuł http://wroclaw.naszemiasto.pl/…/eksperyment-grazyna-zarko-u… 

 

 

Nowe materiały: 

 Materiały edukacyjne dla młodszych i starszych 
uczniów: http://globaldignity.pl/materialy-do-pobrania/ 
 

 Co robić w praktyce w sieci i w realu z mową nienawiści? Jak reagować? Kroki 
i przydatne grafiki: http://uchodzcy.info/mowa-nienawisci/zglos-mowe-
nienawisci/… 
 

 Olbrzymia baza scenariuszy materiałów młodzieży i dzieci nt uchodźców:  
podręcznik ZAKŁADKI -  
http://www.ngofund.org.pl/…/Zakladki_podrecznik-przeciwko-m… 
 

 oraz dla młodszych KOMPASIK -
http://www.bc.ore.edu.pl/Content/185/Kompasik.pdf 

 

http://www.edu.fdds.pl/c453bec6-830f-4e3c-9f2e-27452e13002f/Extras/scenariusz_zamiast-hejtu.pdf?fbclid=IwAR26ntvHDx5o-Ei01pzpwXLUJ8D4poL1X3Z3ZJl8mU4mA6nZeiIVYAqe_jo
https://www.youtube.com/watch?v=xLIqyVsUnuk&fbclid=IwAR2JhR1K70M2p7S5fNtyWufX7vxsY5o9VSAzsY0L0dobVcEFt9jLUrBYZUk
http://wroclaw.naszemiasto.pl/artykul/eksperyment-grazyna-zarko-ujawnil-dwa-oblicza-polskiego,2800654,art,t,id,tm.html?fbclid=IwAR2SjBq1GcxLQuFoP5JGehXrSWTV90O3mvGBI7mL7onit8179AUJcDrVIOg
http://globaldignity.pl/materialy-do-pobrania/?fbclid=IwAR25LBNu8lfWxd0L0u6MxBKX4wT3NRxdzaldYoof8y6Sk6hpLNl83sgJQcs
http://uchodzcy.info/mowa-nienawisci/zglos-mowe-nienawisci/?fbclid=IwAR07NIzgBdY18lZsKOWwBRzSpTXXivvKXOFqiRKLvLt8i3Gz2-eITpTKLEs
http://uchodzcy.info/mowa-nienawisci/zglos-mowe-nienawisci/?fbclid=IwAR07NIzgBdY18lZsKOWwBRzSpTXXivvKXOFqiRKLvLt8i3Gz2-eITpTKLEs
http://www.ngofund.org.pl/wp-content/uploads/2015/04/Zakladki_podrecznik-przeciwko-mowie-nienawisci.pdf?fbclid=IwAR2w4VptJgc8dVZH5_y_jN2bJZLExnuwbo9_cFaveD1WjYGegkF1Y9SdhtI
http://www.bc.ore.edu.pl/Content/185/Kompasik.pdf?fbclid=IwAR3DuB7L9PGqcROs5sL1y9MX4l_Ml9AFSDwlF_2S7-NiA5_HihDGfrgXito

