
Wszyscy jesteśmy równi, ale różni



TOLERANCJA

Możemy szanowad człowieka, dlatego że jest od 
nas odmienny,
i możemy go rozumied, ponieważ jest nam równy.



Tolerancja według 
Wikipedii:

• Termin stosowany w socjologii, 
badaniach nad kulturą i religią, 
oznaczający postawę zgody na 
wyznawanie i głoszenie poglądów oraz 
wierzeo z którymi się nie zgadzamy, jak i 
praktykowanie sposobu życia, którego 
zdecydowanie nie aprobujemy, a więc 
zgody na to, aby społecznośd do której 
przynależymy, była różnorodna w 
aspektach dla nas istotnych.



Tolerancja według 
mnie:

• Tolerowanie u ludzi ich upodobao, tego 
co chcą robid w życiu, tego kim chcą byd, 
tego w co wierzą. Nie musze tego lubid 
poprostu to tolerowad nie oczerniad, 
wyzywad czyli innym słowem – szanowad.





Orientacja

Dużo osób w naszym kraju boją się wyznad 
innym swoją orientację, ponieważ wiedzą że 
zostaną wyśmiani lub inni będą ich wyzywad 
tylko dlatego, że czują coś innego niż 
większośd.



Wiara

Inni zatem wyznają różne wiary. Niektórzy są 
katolikami, ateistami lub wyznają jeszcze inną 
wiarę. Czy naprawdę uważasz że jeżeli twój 
kolega z klasy wyznaje inną wiarę to jest 
gorszy od ciebie? Niektórzy nie zwracają 
uwagi na to co czują inni i próbują zrzucid 
resztę na drugi plan



Kolor skóry 

Czy my sami wybieramy jacy się rodzimy? Czy 
mamy na to jaki kolwiek wpływ? Dużo ludzi w 
naszym kraju nie akceptuje tego że człowiek 
może byd ciemnoskóry. A dlaczego? Dlaczego 
ludzie tak traktują innych? Jest taki cytat który 
idealnie to opisuje „Nie oceniaj książki po 
okładce”. Zastanów się najpierw co powiesz 
komuś innemu z racji tego że on nie miał na 
to wpływu 



Narodowość

Łatwo jest skreślad ludzi, prawda? Ale skoro 
ich nie znamy co możemy o nich powiedzied. 
Możemy sobie powymyślad przeróżne rzeczy 
ale tak naprawdę nie wiemy nic o tej osobie. 
Łatwo jest oceniad ludzi po jednym fakcie. A 
reszta? 



’’Prawdziwa 
grzeczność 
polega na 
wyrażaniu 

życzliwości.’’



Życzliwość według 
Wikipedii:

Cecha kogoś, kto lubi innych ludzi, chce 
ich dobra i gotów jest działad w tym celu, 
aby działo im się dobrze



Życzliwość 
według 
mnie: 
Dobro dawane drugiemu 
człowiekowi, niezależnie jaki on 
jest.



• https://www.youtube.com/watch?v=qQacq
JsWyrs#t=01
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Dziękuje za uwagę! 
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