
 

IDEA TOLERACJI 

1. Zabrania się zabraniać! Ludziom nie wolno niczego zabraniać! 

2. Każdy ma swoją prawdę na temat tego, co jest słuszne a co nie 

i nikt nie ma prawa narzucać innym swojego sposobu myślenia. 

3. Nie powinno się w ogóle krytykować poglądów czy postępowania innych ludzi  

– każdy ma prawo postępować jak chce i sam decyduje, co jest dobre, a co złe. 

4. Trzeba szanować wybory dokonywane przez innych ludzi  

5. Ludzi, którzy mają inne przekonania i inny sposób postępowania 

trzeba szanować, ale można krytykować ich poglądy czy sposób postępowania.  

6. ... 

7. ... 
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HISTORIA POLSKIEJ RODZINY  

TRAKTOWANEJ JAK NIEWOLNICY 

 

Według oficjalnych danych w 2016 roku (...) zidentyfikowano w Wielkiej Brytanii 163 polskie ofiary 

niewolnictwa, z czego 148 osób padło ofiarą wyzysku w pracy. (...) W materiale Sky News pokazano młodą 

polską rodzinę – Rafała i Agnieszkę, którzy wraz z dwójką dzieci zostali uwolnieni z zaniedbanego mieszkania, 

gdzie przetrzymywał ich oprawca. Wcześniej zmusił ich do otwarcia fałszywych kont bankowych, kontrolując 

dokumenty, pensje i dostęp do zasiłków dla dzieci. Polacy otrzymywali jedynie 10 funtów na osobę 

tygodniowo i musieli korzystać z banków żywności, aby przetrwać. Agnieszka tłumaczyła, że „bała się pójść 

na policję”, bo nie wiedziała, jaką to wywoła reakcję osoby, pod której kontrolą się znaleźli. Rafał dodał: 

„byliśmy w kropce, nie wiedzieliśmy, gdzie się zgłosić, a nawet gdy dzieci były przeziębione, to jego (ich 

oprawcę – red.) to nie interesowało”.  

https://wiadomosci.wp.pl/rodzina-polakow-uciekla-przed-handlarzami-ludzmi-w-nocy-takich-historii-sa-

setki-6180319402592385a  
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MOŻLIWA OBRONA  

ZMUSZANIA INNYCH DO NIEWOLNICZEJ PRACY 

Z ODWOLANIEM SIĘ DO ARGUMENTU Z TOLERANCJI  

 

O co macie do mnie pretensje? Bądźcie dla mnie tolerancyjni. Pozwólcie mi robić to, co uważam za słuszne 

i dobre dla siebie. Jeśli Wam się nie podoba moje postępowanie, to tak nie róbcie. Nikt Wam nie każe tak 

postępować. Ale nie narzucajcie mi swoich poglądów i swojego sposobu myślenia.  

 

]Jak byście odpowiedzieli, gdyby ten człowiek, który krzywdził rodzinę Rafała i Agnieszki w swej obronie 

odwołał się do takiego „argumentu z tolerancji”? 
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