
 

 

MIĘDZYNARODOWY   DZIEŃ   TOLERANCJI 

16 listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, 

ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy 

UNESCO. Po tym wydarzeniu kraje członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat 

Zasad Tolerancji. Promocja tolerancji i poszanowania ma istotne znaczenie w tworzeniu 

atmosfery sprzyjającej akceptowaniu odmienności kulturowej.  

Artykuł I „Deklaracji Zasad Tolerancji” brzmi: 

„Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, 

naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, 

komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w 

różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. 

Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury 

wojny kulturą pokoju”. 

W „Deklaracji…” państwa członkowskie zdefiniowały pojęcie tolerancji. Według 

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 filozofię; 

 ciekawość i nie odrzucanie nieznanego; 

 uznanie, że nikt nie ma monopolu na prawdę. 



Tolerancja to postawa społeczna i osobista odznaczająca się poszanowaniem poglądów, 

zachowań i cech innych ludzi, a także ich samych. Tego dnia warto zastanowić się nad własną 

postawą w odniesieniu do ludzi, z którymi żyjemy na co dzień. 
(https://dziecisawazne.pl/miedzynarodowy-dzien-tolerancji-16-listopada) 

 

 

 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ 

ŹYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ 
 

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień (World Hello Day) został 

uchwalony w 1973r. w Stanach Zjednoczonych, miało to związek z wojną 

Izraela z Egiptem. 

W Polsce po raz pierwszy zostało zorganizowane w 2006r. we Wrocławiu. To 

wtedy, po raz pierwszy, Biuro Promocji Miasta oraz wrocławskie uczelnie 

postanowiły zorganizować obchody Dnia Życzliwości oraz kampanię, w 

której promowana będzie serdeczność, tolerancja i przychylność. 

Główną ideą tego święta jest promowanie pokoju na świecie i w najbliższym 

otoczeniu każdego człowieka. 



 

 

Co to jest życzliwość? 

Życzliwość jest pragnieniem szczęścia drugich. 

- Tolmann Pesch 

"Życzliwe słowa mogą być krótkie i łatwe do wymówienia, 

ale ich echa są naprawdę nieskończone" 

- Matka Teresa 

Szczęście znajduje się w tobie. 

Zaczyna się na dnie twojego serca, 

a ty możesz je wciąż powiększać, 

pozostając życzliwym tam, gdzie inni bywają nieżyczliwi; 

pomagając tam, gdzie już nikt nie pomaga; 

będąc zadowolonym tam, gdzie inni tylko stawiają żądania. 

Ty potrafisz się uśmiechać tam, gdzie się narzeka i lamentuje, 

potrafisz przebaczać, gdy ludzie ci zło wyrządzają. 

- Phil Bosmans 

 

Wiersz „Życzliwość” Kazimierz Surzyn 

 

Pierwszy wyciągnij rękę 

do drugiego człowieka 

powstrzymaj jego mękę. 

 

Uśmiechnij się do każdego 

ust tobie wcale nie ubędzie 

a ujrzysz człowieka radosnego. 

 

Zrób herbatkę z różą miodem 



babci mamie dziadkowi tacie 

rozpal ich serca miłości słowem. 

 

Uczyń życzliwość stylem bycia 

mów dziękuję proszę przepraszam 

te słowa są filarem naszego życia. 

 

Powiedz kocham żonie dzieciom 

zaopiekuj się nimi tak na serio 

sercem najszczerzej pomóż ludziom. 

 

Niechaj się ciepło rankiem otwiera 

kwiatem niechże kwitnie dobro 

a wieczór niech szczęście zawiera. 

 

To tak mało dla egzystencji ludzkości 

a jednak tak bardzo bardzo dużo 

w naszej szarej zawiłej rzeczywistości. 

 

 

Jak łatwo być życzliwym? 

Napisz do kogoś bliskiego smsa, maila, list z podziękowaniami lub po prostu „Lubię Cię”. 

Uśmiechnij się do kogoś, powiedz: dzień dobry, dziękuję lub przepraszam. 

Jeśli masz coś słodkiego, podziel się z innymi. 

Przytul bliskich, bez powodu np. mamę, tatę, babcię itp. 

Pomórz rodzicom w obowiązkach domowych. 



 Pomagaj starszym osobą. 

Dotrzymaj towarzystwa komuś, kto jest samotny. 

Powiedz komuś coś miłego: uwierz w siebie, jesteś dla mnie ważny, nie jesteś sam, 

przepraszam, dziękuję, sprawiłeś mi wielką radość itp. 

Pamiętaj, że słowa dają MOC! 

 

Pozdrowienia w różnych językach 

 



 

 

Świetlicowy zawrót głowy- propozycje zadań, gier i zabaw  

WARTO ZOBACZYĆ/POSŁUCHAĆ: 

Rafał Pawelec-tolerancja (co to jest tolerancja) - https://www.youtube.com/watch?v=47UOCjY7ZjQ  

Zdarzają się niesamowite rzeczy - Wstęp do zrozumienia autyzmu dla młodych nie-autystycznych 

widzów aby pomóc młodemu pokoleniu zrozumieć i zaakceptować nasze różnice. 

https://www.youtube.com/watch?v=7JdCY-cdgkI&feature=emb_logo  

Film - Jesteśmy różni - jesteśmy równi- https://www.youtube.com/watch?v=3i5VwheHszY  

Mam Serce „Duże Sprawy w Małych Głowach” - https://www.youtube.com/watch?v=N1sTKBOs78A 

Dlaczego każdy z nas jest inny? - https://www.youtube.com/watch?v=PX1nPhctwNY  

Dzieci z różnych stron świata - https://www.youtube.com/watch?v=s0NCq8-lP20  

Śpiewające Brzdące - Jesteśmy dziećmi - Piosenki dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ  

ZoZi - KAŻDY JEST INNY (piosenka dla dzieci, official video) - 

https://www.youtube.com/watch?v=UrBmQBMnayE  

Teatrzyk Bombonierka - Odc.16 - Każdy jest inny -https://www.youtube.com/watch?v=TQ5cu5z3aVc  

Piosenka Bardzo Kulturalna- Piosenki dla dzieci - Mała Orkiestra Dni Naszych 

https://www.youtube.com/watch?v=-JIrvxJheRA&feature=emb_logo   

Mała Orkiestra Dnia Naszych „Tolerancja” – https://www.youtube.com/watch?v=sdqMIQQrJ_ 

Łejery „Masz prawo być inny” : https://www.youtube.com/watch?v=r5YfLiDsVQc 

Lingualizer „Powiedz cześć w wielu językach”- film edukacyjny 

https://www.youtube.com/watch?v=9DdkqOHDiLE 

PRZYJACIELA MAM – Śpiewanki.tv - Piosenki dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=mGsicfW_yG8  
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Kubusiowe opowieści o przyjaźni - Portret przyjaźni -

https://www.youtube.com/watch?v=12noA3Z8-Zw  

Rodzina Treflików - sezon 3 - odc. 3 - "Przyjaźń" -https://www.youtube.com/watch?v=li9c0xI4edc  

My Dzieci Świata/Jesteśmy Dziećmi Wierszyk | Bajki po Polsku - 

https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0  

 

PROPOZYCJE GIER I ZABAW 

„Empatia, szacunek, tolerancja”- gra online https://wordwall.net/pl/resource/1788271) 

źródło:wordwall 

Puzzle „Tolerancja” https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/ludzie/246787-tolerancja/10x6 , źródło: 

www. puzzlefactory.pl 

„World Hello Day”- wybierz kartkę i wyślij życzenia/ pozdrowienia online: www.kartkolandia.pl 

Śpiewające Brzdące - Indiański Taniec - Piosenki dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=ZKslipdC-sY  

Zabawy/ Prace plastyczne/ Krzyżówka na Dzień Życzliwości - 

https://www.szkolneinspiracje.pl/dzien-zyczliwosci/  
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https://pl.pinterest.com/pin/672162313106799190/ 


