
  Drodzy uczniowie! 

  Jestem zawiedziona szerzącym się brakiem tolerancji na świecie. Coraz częściej przechodząc ulicą 

słyszymy, że ktoś obraża ludzi innej orientacji lub z innym kolorem skóry. Myślicie, że jesteście 

wtedy w jakiś sposób lepsi od nich, obrażając ich? Otóż nie, nie jesteście. Postawcie się na chwilę 

na przykład w sytuacji chłopaka, który jest homoseksualistą. Może on codziennie w szkole jest 

wyzywany od pedałów. Zastanówcie się przez chwilę jak wy byście się czuli będąc na jego miejscu. 

Chyba nie za dobrze, prawda? Takie osoby pewnie nie okazują jak bardzo je ranicie ale kto wie co 

się z nimi dzieje gdy zostają same, co kryją w sobie? 

  Jestem pewna, że nikt z nas nie byłby w stanie żyć szczęśliwie jeśli codziennie byłby poniżany za 

swoją orientację, religię czy kolor skóry. Żaden człowiek nie jest w stanie unieść takiego ciężaru z 

uśmiechem na twarzy. Niestety niektórzy muszą, właśnie przez nas. Czemu im to robimy? 

Dlaczego pozwalamy na to by ktoś przez nas tak cierpiał? Przecież Ci ludzie nie zawinili w żaden 

sposób, są po prostu inni. Wygląda na to, że w oczach wielu z nas odmienność jest czymś złym a 

wcale tak nie jest. Każdy ma prawo wybrać własną drogę w życiu i nie możemy go za to 

dyskryminować. Ale niestety to robimy, nieprawdaż?  

  Kilka dni temu byłam świadkiem sytuacji, która odbywała się w sklepie. Stałam w kolejce do kasy 

i wpuściłam przed siebie czarnoskórego mężczyznę, ponieważ miał ze sobą małe zakupy. 

Napotkało  mnie wiele krzywych spojrzeń ze strony innych ludzi, nie rozumiałam co w tym takiego 

dziwnego. Kobieta stojąca za mną z wyrzutem zapytała mnie co ja sobie wyobrażam i czemu 

wpuszczam „takich” ludzi przed siebie. Podkreśliła dokładnie to słowo... takich. Ale jakich 

konkretnie? To była normalna osoba, robiąca zakupy, tak jak ja czy ta kobieta. Różnił się tylko 

kolorem skóry. Czy to źle? Jest coś złego w tym, że ktoś pochodzi z innego kraju, przez co wygląda 

inaczej niż my? Otóż nie. Często takie osoby mają lepsze i ciekawsze życie od nas, bo nie 

zaprzątają sobie głowy spoglądaniem na innych i ocenianiem ich. Niestety bardzo ranią ich nasze 

słowa, nawet te nie wypowiedziane wprost do nich ale gdzieś szeptem za ich plecami. Czy ktoś z 

was chciałby znaleźć się na ich miejscu? 

  Podsumowując mam nadzieję, że to co powiedziałam da wam do myślenia i nakłoni do refleksji na 

ten temat. Nawet jeśli nie poruszyło to wszystkich, to wierzę, że znajdzie się chociaż parę osób, 

które wezmą sobie moje słowa do serca i będą o tym pamiętać. Bądźmy tolerancyjni, nie 

krzywdźmy innych, bo sami byśmy tego nie chcieli. 
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