
TOLERANCJA-to szacunek, wyrozumiałość, poszanowanie drugiej osoby, uznanie 

praw drugiej osoby.  

Tolerancja- to niewywieranie przymusu.(J.Locke)  

 

 Tolerancja jest wtedy, gdy nie czynię wbrew, chociaż czyjeś opinie  czy 

zachowanie nie odpowiadają mi, sprawiają przykrość. 

Mam siłę by im przeszkodzić, ale nie czynię tego, bo uznaję uprawnienia ludzi 

do tych zachowań.(J.Keller) 

 Znosić cierpliwie to, czego nie lubimy, potępiamy  - to tolerancja (Z.Szawarski). 

 Tolerancja to gotowość szanowania ideałów innych ludzi tak, jak własnych 

(R.M.Hoare) . 

POMYŚL: 

*Czy uważasz, że jesteś tolerancyjny?;  

*Czy potrafisz zaakceptować poglądy, przekonania innych kolegów/koleżanek?; 

 *Czy zachowania kolegi/ki jego/ej poglądy mogą popsuć Twoje -Wasze relacje?; 

 *Czy tolerancja jest rzeczą trudną?;  

Co jest przyczyną nie tolerancji? 

Nietolerancja bierze się z uprzedzeń.  

 Uprzedzenie to: wroga postawa wobec jakiejś grupy ludzi różniących się 

zachowaniem i strojem.  

Podstawą uprzedzeń są stereotypy myślowe, czyli przypisywanie każdej osobie      

z danej grupy identycznych cech. 

Tolerancja oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności jest jedną           

z najważniejszych cnót obywatelskich. 

Jest poszanowaniem cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów      

i postępowania wolności innych ludzi, ich myśli i opinii oraz sposobu życia. 



 Bardzo ciężko jest być człowiekiem tolerancyjnym. Zastanawiamy się czy można 

tolerować każde zachowanie, każdą postawę. 

 Należy jednak uważać zawsze, aby nasze wypowiedzi nie naruszały 

podstawowych praw człowieka i nie były obraźliwe względem drugiej osoby. 

Na zakończenie proszę przeczytajcie wiersz Jana Twardowskiego 

"Podziękowania" odnoszącego się w swej treści do tematu "tolerancji". 

 Dziękuję ci, że nie jest wszystko tylko białe albo czarne 

 za to ze są krowy łaciate  

bladożółta psia trawka 

 kijanki od spodu oliwkowozielone 

 dzięcioły pstre z czerwona planszą pod ogonem 

 pstrągi szaroniebieskie 

  brunatnofioletowa wilcza jagoda 

 złoto co się godzi z każdym kolorem i nie przyjmuje cienia                                                                                                                                                                                                       

policzki piegowate 

 dzioby nie tylko krótkie albo długie                                                                                                                                                                                                                                               

przecież gile mają grube a dudki krzywe 

 za to że niestałość spełnia swe zadanie 

 i ci co tak kochają że bronią błędów 

 tylko my chcemy być wciąż albo-albo 

 i jesteśmy na złość stale w kratkę. 

 wych.J.Hume 


