
MI ĘDZYNARODOWY 
DZIEŃ TOLERANCJI I ŚWIATOWY 

DZIEŃ ŻYCZLIWO ŚCI I POZDROWIE Ń 
16 listopada obchodzony jest na całym świecie Międzynarodowy Dzień Tolerancji. 

„TOLERANCJA TO SZACUNEK DLA WOLNOŚCI INNYCH LUDZI,                                    
ICH MYŚLI I OPINII ORAZ SPOSOBU ŻYCIA”. 

Zgodnie z intencjami UNESCO, ma to być czas refleksji nad naszymi postawami wobec 
innych. Tolerancja to jedna z podstawowych cech społeczeństw demokratycznych. Po łacinie 
oznacza zrozumienie dla odmienności czy poszanowanie cudzych poglądów, nawet wtedy, 
kiedy są sprzeczne z naszymi. Konferencja Generalna UNESCO na swojej 28 sesji w 1995 

roku przyjęła Deklarację Zasad Tolerancji. Według jej zapisów tolerancja to: 
–    respektowanie cudzych praw i cudzej własności; 

–    uznanie i akceptacja różnic indywidualnych; 
–    umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych; 

–    docenianie rozmaitości kultur; 
–    otwarcie na cudze myśli i filozofi ę; 

–    ciekawość i nie odrzucanie nieznanego; 
–    uznanie, że nikt nie ma monopolu na prawdę. 

   21 listopada obchodzony jest dzień pełen uśmiechów, dobrych uczynków i pozytywnych 
emocji, czyli „ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ” 

   W naszej szkole obchody tych dni będą miały miejsce przez cały tydzień od 16.11.2017 
do 21.11.2017 pod hasłem:                                                                                                         
„Szanuj kolegę swego jak siebie samego – tolerancyjny, nie znaczy obojętny”.  
Każdy dzień ma swoje zadanie: 

16.11.2017– prosimy o ubiór w różnych jaskrawych kolorach 

17.11.2017 – ogłaszamy konkurs na życzliwe pozdrowienia i życzenia 
„ŻYCZLIWOŚĆ JEST PRAGNIENIEM SZCZĘŚCIA DRUGICH” 
Prosimy uczniów o przygotowanie kartek z życzliwym pozdrowieniem, podziękowaniem 
(podpisują się na tej kartce – imię, nazwisko, klasa). Ważne, aby kartka była estetyczna a 
treść przemyślana). Wychowawcy zbierają kartki i przekazują opiekunowi SU do 20.11.2017 
(PONIEDZIAŁEK). Kartki zostaną wyeksponowane na drzewku życzliwości i pozdrowień 
w szkole. 
AUTORZY NAJCIEKAWSZYCH POZDROWIEŃ ZOSTANĄ NAGRODZENI. 



20.11. 2017 – każdy uczeń przygotowuje kolorowy prostokątny pasek papieru o wymiarach 
20cm x 3cm z wypisanym swoim imieniem 

21.11. 2017 – tworzymy łańcuch tolerancji i życzliwości z karteczek, na których były 
umieszczone nasze imiona. 

22.11. 2014 – tworzymy „drzewko życzliwości”, na którym będą umieszczone życzenia 
i pozdrowienia. 

Akcja z każdego dnia zostanie brana pod uwagę w konkursie na „Zgraną i wzorową klasę” 

 

Organizatorzy: 

SU klas I – VII, 

SU oddziałów gimnazjalnych, 

Opiekunowie SU: S. Dyderska, M. Frankowska, I. Niewrzędowska 


