
1 

Program wychowawczy > Klasa VII > Wartość XV > Postawa tolerancyjna. Znaczenie Biblii, 

Koranu, Talmudu 

 

 

III. PEDAGOG 

3.1. TREŚĆ MATERIAŁU 

Zasada tolerancji wyraża się w twierdzeniu, że obowiązkiem moralnym jest pozytywne 

odnoszenie się do cudzych poglądów i czynów na podstawie szanowania uprawnień ludzi i grup 

do swobodnego propagowania swych poglądów i do postępowania zgodnie z nimi. Jest 

poszanowaniem czyichś zachowań lub poglądów, mimo że nam się one nie podobają. 

Poznanie i zrozumienie istoty właściwie rozumianej tolerancji, jej rodzajów oraz znaczenia 

w aspekcie rozwoju człowieka, świata jest pożądanym zjawiskiem. Młodzież powinna być 

wychowywana w duchu tolerancji; to jedno z ważniejszych zadań współczesnej pedagogiki. 

3.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM 

3.2.1. H. Sienkiewicz,  Quo Vadis, wyd. Greg, Kraków 2004, s. 166. 

Wstęp 

Jednym z głównych postaci z powieści H. Sienkiewicza "Quo vadis" jest Marek Winicjusz. 

To szlachetnie urodzony patrycjusz, który lubił rozpustne życie, uczty, przyjemności, chętnie brał 

w nich udział i gościł u Nerona. Znał swoje prawa, swoją siłę i chętnie ją wykorzystywał, aby 

osiągać swoje cele. 

Cytat 

„Nie umiał zdobyć się na to, by ją nazwać chrześcijańską, myśląc jednak o Ligii nie mógł 

już oddzielić jej od nauki, którą wyznawała. Pojmował nawet, że jeśli wszyscy inni udali się na 

spoczynek, a Ligia jedna, ona, którą pokrzywdził, czuwała nad nim, to właśnie dlatego, że ta 

nauka tak nakazuje. Lecz myśl ta, przejmująca go podziwem dla nauki, była mu zarazem i przykrą. 

Wolałby był, by Ligia czyniła tak z miłości dla niego, dla jego twarzy, oczu, dla posągowych 

kształtów, słowem, dla tych wszystkich powodów, dla których nieraz obwijały się naokół jego szyi 

śnieżne ramiona greckie i rzymskie”. 

Podsumowanie 

W przywołanym fragmencie Winicjusz jest pozytywnie zaskoczony nauką, którą 

wyznawała Ligia, choć jak sam zaznaczył jeszcze jej nie rozumiał. Jest mu na razie obca i tak 

różna od życia, które sam prowadził, ale to powoduje, że jest pod wrażeniem postawy chrześcijan. 
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Takie zachowanie budzi w nim początkowo ciekawość, a potem szacunek. Przebywając wśród 

chrześcijan, poznaje smak innego życia i zmienia się w innego człowieka. Dobroć 

charakteryzującą wyznawców Chrystusa zmusza Patrycjusza do zastanowienia się nad jałowością 

dotychczasowego życia, rozpustę w jakiej się pogrążał. Wreszcie zaczyna dostrzegać też potrzeby 

innych ludzi i się nawraca. 

 

 

 

 

 

 

https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-biologiczny/87318-smak

