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PUBLIKACJE

Chcemy żyć w społeczności
wolnej od uprzedzeń,
szanującej odmienność,
broniącej godności człowieka

Bądź z nami

Chcemy żyć w społeczności
wolnej od uprzedzeń,
szanującej odmienność,
broniącej godności człowieka

Bądź z nami!

Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobiiwww.otwarta.org

 

Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii
Organizacja pożytku publicznego

Krakowskie Przedmieście 16/18
00-325 Warszawa 
Polska

tel: 22 828 11 21
e-mail: otwarta@otwarta.org
www.otwarta.org

Folder wykonany w ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” 
realizowanego w ramach programu 
Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG

KRS: 0000123605

Konto bankowe
wpłaty krajowe
14 1020 1055 0000 9102 0146 3298

wpłaty z zagranicy
SWIFT: BPKOPLPW
IBAN: PL 14 1020 1055 0000 9102 0146 3298

Wpłaty na Fundusz Nagród Konkursu im. J. J. Lipskiego
z dopiskiem „Konkurs im. J.J. Lipskiego”

Materiały filmowe (DVD):

• Dzieje dialogu. Mówione historie polskiej 
wielokulturowości	(wyd. razem z Muzeum Historii
Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”), 
Warszawa 2014

• Film Kronika Powstania w Getcie Warszawskim 
według Marka Edelmana	(ze scenariuszem lekcji), 
Warszawa 2007

• Jan Józef Lipski 
Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy. Uwagi o megalomanii 
narodowej i ksenofobii Polaków, 
Warszawa 20112011

• Przestępstwa nie stwierdzono. Prokuratorzy wobec 
doniesień o publikacjach antysemickich,  
Warszawa 2006 (nakład wyczerpany)

Seria „Dokumenty”:

• Marzec 68. Referaty z sesji na Uniwersytecie Warszawskim 
w 1981 roku, 
Warszawa 2008

Seria „Debaty”:

• Organizacje skrajne w demokratycznym państwie 
i społeczeństwie. Materiał z debat i rekomendacje 
eksperckie, Warszawa 2013

• Marzec 40 lat później. 1968-2008. Sesja naukowa 
na Uniwersytecie Warszawskim, 8-9 marca 2008, 
Warszawa 2012

Seria „Raporty”:

• Organizacje skrajne w demokratycznym państwie 
i społeczeństwie 2012-2013 
(komplet 16 osobnych publikacji), 
Warszawa 2013

• �połeczeństwo przeciw nienawiści.�połeczeństwo przeciw nienawiści. Raport 2011/2012Raport 2011/2012 
(komplet 6 osobnych publikacji), 
Warszawa 2013 

• �połeczeństwo przeciw nienawiści. Raport 2010/2011 
(komplet 6 osobnych publikacji), 
Warszawa 2011 

• Prawo przeciw nienawiści. Raport 2008/2009 
(komplet 6 osobnych publikacji), 
Warszawa 2010

• Dla tolerancji. �aport z działań 200�,Dla tolerancji. �aport z działań 200�, 
Warszawa 2007

Teksty literackie:

• Michał Głowiński	Czarna godzina	(rozdział z książki 
Czarne sezony) 
Warszawa 2011 (nakład wyczerpany)

• Franck Pavloff	Brunatny poranek,	przeł. Barbara 
Chęcińska, 
Warszawa 2011 (nakład wyczerpany)

• Albert Cohen	Do Was wołam, Bracia Człowieczy,
	przeł. Anna Sochowa, 2007 

Materiały edukacyjne:

• Poradnik dla trenera i nauczyciela. Jak uczyć 
tolerancji? (Raport 2011/2012), 
Warszawa 2013

• Warsztaty dla tolerancji. Materiały dla uczniów, 
Warszawa 2012

Adam Kwiecień
• Poradnik obywatela.Poradnik obywatela. Co możemy zrobić, gdy zetkniemy 
się z mową nienawiści? (Raport 2008/2009 i poszerzone 
wydanie Raport 2010/2011), 
Warszawa 2011



Odbywający się od 1995 r., a od 2002 r. organizowany przez Stowa-
rzyszenie Otwarta Rzeczpospolita konkurs ma upamiętniać swego 
Patrona - literaturoznawcę, krytyka literackiego, eseistę, publicystę, 
działacza opozycji demokratycznej, animatora społecznych inicjatyw 
- przez wspieranie uzdolnionych absolwentów kierunków humani-
stycznych i społecznych. Złożone z wybitnych uczonych jury ocenia 
prace magisterskie napływające z ośrodków akademickich z całej 
Polski i przyznaje nagrody: regulaminowe I i II stopnia oraz wyróż-
nienia, a także nagrody specjalne. Wprawdzie mają one - z powodu 
ograniczonych środków - skromny wymiar finansowy, ale cieszą się 
dużym prestiżem w środowisku akademickim, stanowią swoistą re-
komendację laureata w staraniach o status badacza i ułatwiają mu 
publikację tekstów na łamach czasopism naukowych.

Konkurs prac magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego

		
	

O
tw

ar
ta

	R
ze

cz
p

o
sp

o
li

ta
	-

	S
to

w
ar

zy
sz

en
ie

	p
rz

ec
iw

	A
n

ty
se

m
it

yz
m

o
w

i	
i	

K
se

n
o

fo
b

ii

		
	

O
tw

ar
ta

	R
ze

cz
p

o
sp

o
li

ta
	-

	S
to

w
ar

zy
sz

en
ie

	p
rz

ec
iw

	A
n

ty
se

m
it

yz
m

o
w

i	
i	

K
se

n
o

fo
b

ii

		
	

O
tw

ar
ta

	R
ze

cz
p

o
sp

o
li

ta
	-

	S
to

w
ar

zy
sz

en
ie

	p
rz

ec
iw

	A
n

ty
se

m
it

yz
m

o
w

i	
i	

K
se

n
o

fo
b

ii

PROJEKTY I INICJATYWY 
mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych, kulturowych, seksu-
alnych i innych, a także reakcje na takie wydarzenia ze strony właści-
wych instytucji (policji, prokuratur, sądów) oraz władz samorządowych.
 

 Warsztaty antydyskryminacyjne (2010)

Od września do grudnia 2010 r. przeprowadzono w warszawskich 
gimnazjach i liceach 120 godz. warsztatów, na których uczniowie 
dowiadywali się, czym jest dyskryminacja rasowa, religijna oraz ze 
względu na orientację seksualną, czemu trzeba walczyć z każdym 
przejawem nietolerancji i dlaczego warto poznawać i szanować 
przedstawicieli innych kultur i wyznań.

 Podróż w nieznane. Przystanek Siekierki (2009)

Pomagano dzieciom cudzoziemców przebywających w zlokalizo-
wanym na warszawskich Siekierkach ośrodku dla ubiegających się 
o nadanie statusu uchodźcy lub udzielenie azylu. Pomoc polegała 
m.in. na rozwijaniu umiejętności pracy w grupie oraz nauce języka 
polskiego poprzez zabawę. 

 Razem w Europie - Otwarci na Innych (2007)

Opracowano scenariusze zajęć edukacyjnych dotyczących sza-
cunku i tolerancji pomiędzy grupami społecznymi różniącymi 
się rasą, pochodzeniem etnicznym, religią i przekonaniami, 
a następnie przeprowadzono cykl zajęć na ich podstawie w 25 
szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

 Szkoła Otwartości (2001-2004)

Zrecenzowano ok. 180 funkcjonujących na rynku podręczników 
- do języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wycho-
wania do życia w rodzinie - pod kątem obecności treści propagu-
jących zrozumienie dla praw mniejszości, tolerancję, poszanowanie 
odmienności etnicznych, religijnych, światopoglądowych i innych. 

 Raport o mowie nienawiści (2001)

Rejestrowano przez cały 2001 rok  wypowiedzi antysemickie i kseno-
fobiczne w wybranych tytułach polskiej prasy. Wyniki opublikowano 
w formie raportu, którego książkowa wersja pt. „Zamiast	 procesu. 

 Społeczeństwo na rzecz tolerancji  
(2014-2015)

Celem realizowanego we współpracy z Fundacją Klamra projektu 
jest upowszechnianie idei tolerancji i usprawnienie działań służą-
cych zwalczaniu wszelkich form rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii  
i innych postaw godzących w godność człowieka. Prowadzony przez 
Stowarzyszenie portal www.zglosnienawisc.otwarta.org umoż-
liwia monitoring mowy i czynów nienawiści, pozwala opisywać 
i analizować konkretne przypadki i podejmować interwencje oby-
watelskie i prawne. Projekt jest realizowany w ramach programu 
Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

 Dzieje dialogu. Mówione historie polskiej 
wielokulturowości (2014)

Projekt, przeprowadzony wspólnie z Muzeum Historii Polski 
w ramach programu „Patriotyzm Jutra” w 3 szkołach warszaw-
skich, obejmował wykłady dla uczniów na temat mniejszości 
narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę oraz dyskrymi-
nacji i sposobów jej przeciwdziałania, warsztaty uczące kręcenia 
filmu, a wreszcie realizację poświęconych wybranym mniejszoś-
ciom filmów, które miały zwalczać uprzedzenia i stereotypy na 
ich temat (dostępne na youtube). 

 Organizacje skrajne w demokratycznym 
państwie i społeczeństwie (2012-2013)

Tematem projektu była problematyka organizacji i ruchów skraj-
nych - ich skali, postaci i metod działania w Polsce i w wybranych 
państwach europejskich, kwestii ich oddziaływania na poszczegól-
ne grupy, zwłaszcza młodzież, oraz aspektom prawnym przeciw-
działania ich aktywności. Rezultaty debat eksperckich, seminariów 
i kampanii informacyjnej w mediach przedstawiono w formie kilku-
nastu publikacji.

 Prawo przeciw nienawiści (2011-2012)

Badano efektywność instytucji polskiego prawa i wymiaru spra-
wiedliwości w zwalczaniu nienawistnych czynów i wypowiedzi. 
Rejestrowano akty nienawiści i dyskryminacji wobec przedstawicieli 

Otwarta Rzeczpospolita - StowarzyszenieStowarzyszenie 
przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii 
powstało	 w	 1999	 roku	 z	 potrzeby	 przeciwdziałania	 ksenofobicz-
nym	i	antysemickim	uprzedzeniom	odżywającym	w	polskim	życiu	
publicznym.	Podstawowe	cele	Stowarzyszenia	to	krzewienie	po-
staw	otwartości	i	szacunku	dla	osób	i	grup	o	odmiennej	identyfi-
kacji	etnicznej,	narodowej,	wyznaniowej,	kulturowej	i	społecznej	
oraz	przeciwdziałanie	wszelkim	formom	rasizmu,	antysemityzmu,	
ksenofobii	i	innym	postawom	naruszającym	godność	człowieka.

Czym się zajmujemy
 inicjujemy działania edukacyjne zwalczające stereotypy 

dotyczące	 „obcych” i uprzedzenia na tle różnic narodowościowych, 
etnicznych lub wyznaniowych, wspieramy szerzenie wiedzy o wieloet-
nicznych źródłach polskiej kultury;

 dokumentujemy przejawy uprzedzeń narodowościowych, ra-
sowych i religijnych, zwracamy na nie uwagę opinii publicznej, władz 
państwowych, środków masowego przekazu, Kościołów, stowarzyszeń 
społecznych, naukowych i kulturalnych;

 w wypadkach publicznego wzywania do nienawiści, znieważania 
lub dyskryminacji ze względu na przynależność narodową, etniczną, 
rasową lub wyznaniową (albo bezwyznaniowość), płeć, orientację 
seksualną czy niepełnosprawność - podejmujemy działania inter-
wencyjne, wydając oświadczenia i apele, inicjując protesty, a także 
wkraczając na drogę prawną;

 propagujemy nasze cele i ideały, organizując otwarte spotkania, 
odczyty i dyskusje, wydając własne publikacje, inicjując wypowiedzi 
i dyskusje w środkach masowego przekazu (dokumentacja na stronie 
www.otwarta.org);

 zwracamy uwagę przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości 
i administracji państwowej, a także opinii publicznej, na konieczność 
przestrzegania przez Polskę międzynarodowych konwencji nakazu-
jących ściganie przejawów rasizmu, ksenofobii i innych rodzajów 
dyskryminacji;

 dokumentujemy, upowszechniamy i wspieramy inicjatywy 
obywatelskie na rzecz tolerancji i współdziałamy z instytucjami i sto-
warzyszeniami mającymi podobne cele.

Raport	o	mowie	nienawiści” autorstwa Magdaleny Tulli i Sergiu-
sza Kowalskiego ukazała się w wydawnictwie W.A.B. w 2003 r. 

 Debaty Otwartej Rzeczpospolitej i Teatru 
Polskiego w Warszawie 
Od 2010 r. Stowarzyszenie we współpracy z Teatrem Polskim 
im. Arnolda Szyfmana organizuje otwarte dla wszystkich deba-
ty na ważne społecznie tematy. Wprowadzeniem do debaty jest 
panelowa dyskusja specjalistów, po której głos zostaje oddany 
publiczności. Każda debata jest dedykowana pamięci wybitnej 
postaci z najnowszej historii Polski. Tematy dotychczasowych 
debat to m.in. aktualne zagrożenia dla demokracji, zawłasz-
czanie przestrzeni publicznej, pytanie o otwartość i tolerancję 
współczesnych Polaków, związki między sztuką a polityką, wizja 
Polski „dla wszystkich”, merytoryczne i społeczne wartości kryty-
ki i sporów, prawda i stereotypy o Romach i Polakach. Patronami 
debat byli Marek Edelman, Arnold Szyfman, Jan Józef Lipski, 
Halina Mikołajska, Jacek Kuroń, Maciej Geller, Tadeusz Mazo-
wiecki, Krzysztof Krauze i Karol „Parno” Zieliński. Odbywające 
się dwa razy w roku debaty można też śledzić za pośrednictwem 
internetu.


