
 

TOLERANCJA 

 

          Tolerancja oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności. Jest poszanowaniem 

cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania choćby były 

całkowicie odmienne od własnych, albo zupełnie z nimi sprzeczne. Współcześnie rozumiana 

tolerancja to szacunek dla wolności innych ludzi, ich myśli i opinii oraz sposobu życia. 

Szacunek ten przybiera formy wyrozumiałości i życzliwości dla tego, co nie musi być naszym 

udziałem, ale co cieszy się naszą akceptacją. 

Tolerancji należy się uczyć. Nie tylko w szkole, ale i w domu rodzinnym. Bardzo 

ważna jest tolerancja w najbliższym otoczeniu, wśród rówieśników, rodziny i przyjaciół. 

Istotne jest mieć świadomość, że każdy z nas ma prawo do wolności słowa, wypowiadania 

poglądów i odmiennych przekonań, innego wyznania. Ale bez naruszania godności drugiego 

człowieka i z poszanowaniem jego odmienności. Kiedy to wprowadzi się w życie, chociażby 

w najbliższym otoczeniu, będzie ono lepsze i przyjemniejsze. 

Dlaczego tak bardzo nie lubimy inności? 

Z jednej strony badania dowodzą, że lubimy ludzi podobnych do nas. Wyglądających 

podobnie, czujących podobnie, myślących podobnie, podejmujących podobne decyzje.  

A to daje nam poczucie bezpieczeństwa. Z drugiej strony inność, różnorodność wprowadza 

niepewność. Zaczynamy porównywać się z tym „innym” zastanawiając się, kto ma rację? Kto 

jest lepszy? A my bardzo chcemy w tym równaniu wyjść na lepszych.  Dlatego automatycznie 

wtłaczamy „innych” w szufladę tych gorszych. 

 W grupie rówieśniczej nietolerancja dotyczy czasami stroju, telefonów, wyglądu, 

fryzury, chłopaka czy dziewczyny, z którą się ktoś spotyka, grupy czy paczki, do której ktoś 

należy, wartości, które preferuje. Takie postawy niekiedy zmuszają młodzież do rezygnacji  

z posiadanych wcześniej wartości, z bycia sobą. Jeśli tego nie zrobisz: nie będą cię 

akceptować, nie będą rozmawiać, nie zaproszą na imprezę? Przejawami nietolerancji jest 

ocenianie ludzi ze względu np. na ich strój, stan posiadania, a przecież te symptomy nie 

świadczą o poziomie intelektualnym i wartości człowieka. 

 Brak akceptacji odmienności i naszej inności może prowadzić do odrzucania, alienacji, 

ośmieszania, upokarzania, w konsekwencji do przemocy. Osoby, które doznają przejawów 

braku tolerancji przeżywają przykre emocje, co sprawia, że czują się zagrożone, zagrożone 

jest ich poczucie bezpieczeństwa. Agresywne podejście do odmienności sprawia, że ludzie 

doznają urazów emocjonalnych, popadają w depresję, z czasem doprowadza to do 

wykluczenia. 



 Nie można szufladkować czy kategoryzować ludzi, szacunek należy się każdemu. 

Często takie zachowanie wynika z lęku, że nie potrafimy się zachować, np. wobec osób 

niepełnosprawnych, ale obojętność i unikanie są na pewno gorszymi rozwiązaniami. 

 Z tolerancją wiążą się nieodłącznie: wiedza, intelekt, odwaga, otwartość, kontakty, 

doświadczenie, wiara, chęć służenia człowiekowi. Także umiejętność rozpoznawania 

własnego lęku przed obcym oraz zdolność do konstruktywnego przetwarzania go w postawę 

sprzyjającą kontaktom z nim. Tolerancja pomaga w rozwoju. Uczy otwartości. Pozwala na 

korzystanie z bogactw, jakie zawsze ze sobą niesie odmienność. Likwiduje stereotypy  

w myśleniu i odczuwaniu. Bazuje na zgodzie i pokoju. Uszlachetnia człowieka. 
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https://www.youtube.com/watch?v=DL1Au8gOs9M 


