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Udział wzięli:  
uczniowie PSP nr 1  w Dąbrowie Tarnowskiej; 
uczniowie PSP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej; 
uczniowie PSP w Lipinach 
uczniowie PSP w Nieczajnie Dolnej 
uczniowie PSP w Gruszowie Wielkim 

 
„Tolerancja – tak czy nie?” 

 
Zwracamy się z prośbą do Samorządów Uczniowskich oraz 

Wychowawców o podjęcie takich działań, by pojęcie TOLERANCJI 
wypracowane na drodze debaty stało się ważną sprawą dla każdego 

ucznia.  
 

Rozpropagowanie niniejszych wniosków, omówienie ich  
z wychowankami i poddanie refleksji w jak najszerszym kontekście 
będzie naszą pracą na rzecz lepszej przyszłości i wizerunku nie tylko 

Szkół, ale Regionu i całej Ojczyzny.  
 
 

0rganizatorzy:                                                                    Dyrektorzy szkół : 
 
 

 

 



Tolerancja – tak czy nie 

Tolerancja (od łac. tolerare = znosić, wytrzymywać) oznacza cierpliwość i wyrozumiałość 
dla odmienności. Jest poszanowaniem cudzych uczuć, postaw,  poglądów, upodobań, 
wierzeń, obyczajów i postępowania choćby były całkowicie odmienne od naszych.  
To szacunek dla wolności innych ludzi, ich myśli i opinii, sposobu życia, a także 
niepełnosprawności.  

Być tolerancyjnym  nie oznacza  przyzwolenia na  zło ani krzywdę. Być tolerancyjnym, to 
znaczy być wrażliwym i wyczulonym oraz wyrozumiałym tak, aby współtworzyć z innymi 
ludźmi zdrowe, nowoczesne i rozwijające się społeczeństwo. Tolerancja jest zatem  
niezbędnym elementem życia każdego człowieka! 

Uczestnicy debaty zaprezentowali wyniki wywiadów środowiskowych oraz materiały 
prasowe, które dały następującą diagnozę: 

• Uczniowie szkół wiedzą, co to tolerancja, lecz mają problemy z jej przestrzeganiem; 
• Dorośli także wiedzą, co to tolerancja, lecz nie wiedzą jak i gdzie jej przestrzegać lub 

nie chcą tego robić; 
• Większość Polaków w deklaracjach jest tolerancyjna, lecz wielu ludzi wolałoby, aby 

uchodźcy mieszkali z dala od nich. 

Należy uświadamiać młodych ludzi  w tej kwestii od najwcześniejszych lat, aby jako dorośli 
byli otwarci na problemy innych, na inne kultury i aby potrafili dzięki tolerancji osiągać 
dobro własne oraz dobro otoczenia. Musimy wiedzieć, że: 

• Dorośli i dzieci powinny postępować zgodnie z zasadami tolerancji; 
• Nietolerancja prowadzi do szowinizmu, terroru, wojen, holocaustu, rasizmu, 

antysemityzmu, przemocy, dyskryminacji, fanatyzmu  i stwarza zagrożenie; 
• Dzięki tolerancji mamy prawo do własnego zdania i wolności jako ludzie. Tolerancja 

jest ściśle związana z prawami człowieka, co jest dokładnie określone w Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka i innych podobnych obowiązujących  nas dokumentach; 

• Obok różnych rodzajów odmienności w Polsce  jest około pięć milionów osób 
niepełnosprawnych, dlatego każdy Polak powinien uczyć się tolerancji, zwłaszcza 
wobec takich ludzi; 

• W wielu szkołach dyskryminowani są uczniowie z uboższych rodzin. Należy zrobić 
wszystko, aby zmienić ten stan rzeczy; 

• Nietolerancja może zmienić zwykły dzień w koszmar, a nawet doprowadzić  
do ludzkich dramatów i tragedii. 

 

Niełatwo być tolerancyjnym. Tolerancja w życiu codziennym wymaga odwagi i pewności 
siebie. Nie wystarczy o niej mówić, trzeba ją naprawdę praktykować. 

 

 

 



Co robić, aby być tolerancyjnym? 

 

• Nie osądzamy ani nie ośmieszamy czyjegoś zachowania, stylu życia,  upodobań, pasji, 
braków, itp. , zwłaszcza, jeżeli to w żaden sposób nie szkodzi nam ani innym; 

• Aby łatwiej było kogoś tolerować, należy poznać  jego inność np. jego chorobę, 
kulturę, powody odmienności. To pozwoli nam zrozumieć, a więc ułatwi tolerowanie; 

• Nie należy udawać tolerancji, lecz trzeba być tolerancyjnym, ważne są czyny,                  
a nie słowa; 

• Należy tolerować obcokrajowców i ludzi innej wiary, bo każdy ma prawo wierzyć  
w co chce i osiedlać się tam, gdzie chce; 

• Nie wolno wyśmiewać ani dyskryminować w żaden sposób nikogo, kto w jakiś 
sposób odstaje od naszego pojęcia normy, zwłaszcza, jeśli taka osoba nie jest winna 
takiej odmienności, np. widocznego ubóstwa; 

• Należy zwracać uwagę na charakter, a nie na to, co ktoś posiada; 
• Tolerancja oznacza dopuszczenie do zaistnienia poglądów, które uważamy za wrogie. 

I gotowość do uznania, że można zakwestionować każdą opinię; 
• Nie należy krytykować ludzi z odmiennymi poglądami tylko dlatego, że są inne niż 

nasze; 
• Postępować tak, aby nikt naszego sposobu okazywania tolerancji nie mógł pomylić  

z nieczułością na zło; 
• Powinno się zdecydowanie reagować na wszelkie objawy nietolerancji; 
• Należy bronić osób nietolerowanych. 

 

W niektórych sytuacjach można, a nawet trzeba być nietolerancyjnym: 

• Nie wolno bezkrytycznie wszystkiego akceptować.  Tam, gdzie komuś dzieje się jakaś 
krzywda, tam jest granica tolerancji. 

• Nie można tolerować sytuacji, jeżeli zdecydowana mniejszość chce narzucić swoje 
zasady większości – np. kiedy grupa cudzoziemców chce zmieniać prawo lub zasady 
obowiązujące w danym społeczeństwie; 

• Nie należy tolerować przejawów zła w  żadnej postaci; 
• Nie należy tolerować przestępców; 
• Nie należy tolerować pseudokibiców, tzw. „kiboli” i ich zachowania; 
• Nie należy tolerować żadnego zachowania zaburzającego unormowane zasady życia 

społecznego, np. śmiecenia, przeklinania, wandalizmu itp. 

 

 
 

 


