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Drogie Koleżanki i Koledzy ! 
 
     Nie zgadzam się na brak tolerancji w naszej szkole ! Zbyt często jesteśmy biernymi świadkami pogardy 
– okazywanej w naszej obecności – innym kolegom. Gorzej – sami nieraz, może czasami nieświadomie ją 
okazujemy. 
     Tolerancja, to znaczy akceptacja zachowań, poglądów i cech innych ludzi, a także ich samych. Wszyscy 
pragniemy akceptacji… Więc dlaczego tak trudno nam zaakceptować innych ? 
     Tak łatwo używamy obraźliwych epitetów, które mogą poniżyć i złośliwego uśmiechu, gdy komuś się 
zdarzyło „palnąć głupotę”. Czy nam nie zdarza się nigdy mieć gorszego dnia, czegoś nie wiedzieć, 
zapomnieć ? Łatwo jest krytykować innych, bezlitośnie wytykać: rudemu – że rudy, grubemu – że gruby, 
słabszemu – że głupi ! A przecież nikt z nas nie jest idealny. 
     Jan Paweł II, który jest moim moralnym autorytetem, powiedział kiedyś, że „człowieka trzeba mierzyć 
miarą serca”. I ja zgadzam się z tym stwierdzeniem. 
     Proszę, bądźmy dla siebie tolerancyjni i dajmy sobie prawo do szacunku. Namawiam nie bądźcie 
obojętni, gdy widzicie, że biją słabszego, gdy kopią plecak kolegi, albo zachowują się chamsko w stosunku 
do nauczyciela i używają wulgarnych słów w Waszej obecności. Nie śmiejcie się przyzwalająco podczas, 
gdy komuś dzieje się krzywda. Jestem za tolerancją, ale nie za popieraniem zła. 
     Sam często byłem nietolerancyjny, nie raz i nie dwa użyłem słów, których żałuję i które chętnie bym 
cofnął. Milczałem natomiast, gdy dokuczano innym. Żałuję i Przepraszam. Chcę to zmienić i Was do tego 
namawiam. 
     Jeszcze raz pozwolę sobie przytoczyć słowa papieża, który na spotkaniu z młodzieżą w Gdańsku w 
1987 roku powiedział: „Każdy z Was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. 
Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. 
Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować.” 
     Może to nie jest wielka rzecz – być tolerancyjnym, nie wymaga bohaterstwa – ale odwagi – na pewno ! 
Wrażliwości na drugiego człowieka trzeba się uczyć jeszcze w dzieciństwie, po to, by gdy już będziemy 
dorośli, nie poniżać innych z powodu odmiennego wyznania, koloru skóry, przekonań politycznych, 
preferencji seksualnych. Nie narzucać przemocą własnych poglądów. 
     Dziękuję, że mnie wysłuchaliście. Mam nadzieję, że nie wyśmiejecie moich słów, lecz zastanowicie się 
nad przesłaniem „Zwalczamy brak tolerancji w szkole” – bo tu zaczyna się świat, w którym żyjemy            
i wspólnie tworzymy. 
 
 
 
 


