
 

 

Dni Tolerancji 

w "Siódemce" 
 

Empatyczne współistnienie i krzewienie Kultury Dialogu to - od wielu już lat - filary i 

lejtmotywy corocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Tolerancji w VII Liceum w Toruniu. 

Jednym z nich jest wielostronny i wieloaspektowy namysł nad rolą Innego w naszym życiu, nad 

koniecznością przeciwdziałania wszelkim przejawom wykluczenia, nietolerancji, homofobii, rasizmu, 

mowy nienawiści czy ksenofobii. „Żyć z Innym, żyć jako Inny Innego, oto fundamentalne zadanie 

człowieka”. Tegoroczna odsłona Dnia Tolerancji, zgodnie z tradycją, ma formułę wielomodułową.  

 

Łukasz Skowroński zaprasza 
 

na panel dyskusyjny "Biały orzeł na chałacie", czyli szachy w cieniu wojny". Dedykowany 

miłośnikom szachów. Przedwojenne, wojenne i powojenne losy Mendla Mieczysława Najdorfa i 

pozostałych polskich szachistów pochodzenia żydowskiego. Polski szachowy Wunderteam jako 

fenomen sportowy i socjologiczny. Tłem rozważań będzie polemika, jaka rozgorzała na ten temat na 

łamach polskiej prasy międzywojennej. Napastliwe i antysemickie wystąpienie publicystyczne Karola 

Zbyszewskiego versus afirmatywny i życzliwy głos Antoniego Słonimskiego. Pytanie: czy 

pochodzenie sportowca i jego tożsamość (np. religijna czy etniczna) powinny mieć jakiekolwiek 

znaczenie dla sympatyków danej dyscypliny sportu? 

 

Część druga panelu to rozegranie partii szachów przez jego uczestników (obrona sycylijska, tzw. 

otwarcie Najdorfa). 

 

Harmonogram: 

17 listopada (czwartek) - 1-2 godzina lekcyjna, sala 025. 

Grupa międzywydziałowa. 

 

"Żydowski Pejzaż Torunia". W ramach Międzynarodowego Dnia Tolerancji, w semestrze drugim, 

Łukasz Skowroński zaprasza uczniów klasy 2A do odwiedzenia toruńskiego kirkutu bez macew, 

cmentarza żydowskiego na Jakubskim Przedmieściu (niedaleko naszej szkoły), nie tylko po to, by 

opowiedzieć im o tym niezwykłym miejscu, ale również dlatego, żeby porozmawiać o ludziach, 

którzy współtworzyli historię naszego miasta, a teraz niewielu o nich pamięta. Wsłuchamy się w 

Ciszę, uświadomimy sobie dojmujący Brak toruńskich Żydów. To już druga odsłona "Żydowskiego 

Pejzażu Torunia", projektu zainaugurowanego przez Łukasza Skowrońskiego przed pandemią 

(pierwsza miała charakter stacjonarny, panelowy).  

 

 

Otylia Talarczyk-Smoleń zachęca 

 
do   Współ-Istnienia, spotkania zogniskowanego wokół takich pojęć, jak: wielokulturowość i 

różnorodność. W projekcie wezmą udział nie tylko uczniowie naszej szkoły, ale także studenci 

obcokrajowcy  z UMK w Toruniu, którzy opowiedzą licealnemu audytorium o krajach, z których 

pochodzą. Propozycja wyszła od Pani Fuss, pracującej na toruńskim Uniwersytecie, która jest mamą 

Ignacego, ucznia naszej szkoły. 

"KO-egzystencja, KO-operacja, KO-kreacja, KO-tolerancja... Bycie obok ludzi, wśród ludzi, z 

ludźmi. Czasem trudno jest zaakceptować inność, odmienność, czy to wynikającą z czynników od nas 

niezależnych, czy z takich, na które każdy z nas ma wpływ i o nich decyduje. Nie poddawaj się! KO-

egzystuj! 

Wspólne świętowanie tego dnia polegać będzie na warsztatach multikulturowych  

przeprowadzonych w szkole (15 uczniów/uczennic oraz 15 studentów/studentek z różnych krajów).  

Drugą część będzie stanowił performance, który grupa pokaże mieszkankom/mieszkańcom Torunia 

na Rynku Staromiejskim. W razie niepogody (deszczu) performance zostanie przeniesiony do Dworu 

Artusa. Warsztaty przeprowadzi: Małgorzata Błaszczak - instruktorka tańca współczesnego i bungee 

flying, animatorka kultury ze specjalizacją twórczych form teatralnych, specjalistka do spraw 

międzynarodowych partnerstw na UMK, propagatorka otwartości i integracji międzykulturowej". 



Harmonogram: 

14 listopada  - warsztaty. Godziny: 11.00-14.00 (sala 025 i sala gimnastyczna). 

16 listopada  - dociekania filozoficzne z Tolerancją w tle. Klasa 3D, 8.10-8.55, sala 216.  

16 listopada - performance w mieście. Wyjście ze szkoły grupy uczniów o godzinie 11.15. Czas 

trwania Projektu: 11.45-13.30. 

17 listopada - dociekania filozoficzne z Tolerancją w tle. Klasa 3B, 12.55-13.40, sala 219. 

 

 

Nauczyciele angliści zjednują 

 

 
uczniów do projektu  "Respect, acceptance, co-existance".  Za pomocą krótkich filmów, tekstów 

literackich, cytatów, angliści chcieliby sprowokować młodzież do refleksji i dyskusji na temat 

potrzeby wzajemnego poszanowania wobec wzrastającej na świecie ksenofobii,  ekstremizmu, a także 

zagrożenia wojennego.  

 

Harmonogram: 

Cały tydzień (14-18 listopada) na zajęciach języka angielskiego. Wszystkie klasy. 

 

 

Krzysztof Greding zaprasza 
 

do wzięcia udziału w intelektualnej Przygodzie, jaką są niewątpliwie dociekania filozoficzne. 

Inspiracją do dyskusji, stawiania pytań, niuansowania ważnych kwestii  będzie filmik pod 

intrygującym tytułem Nikt nie jest normalny.  

Harmonogram: 

17 listopada - Klasa 1A, 6-7 godzina lekcyjna. 

25 listopada - Klasa 1B, 2-3 godzina lekcyjna. 

 

 

Tatiana Olejnik zachęca 
 
do komunikacji bez przemocy. Zajęcia będą miary charakter stricte warsztatowy. Rozmowa będzie 

zogniskowana wokół frapującej biografii Marii Konopnickiej (w centrum zainteresowań dyskutantów 

- status związku oraz matryce wykluczenia). 

Harmonogram: 

16 listopada - klasa 3A, 5 godzina lekcyjna, sala 121. 

17 listopada - klasa 1B, 4-5 godzina lekcyjna, sala 121. 

 

Julita Słupczyńska zainicjuje 

na szkolnym korytarzu akcję przypinkową, której lejtmotywem będzie Tolerancja, jak również, 

wespół z klasą 2D, podejmie namysł nad tolerancją wobec osób z niepełnosprawnościami i osobami 

wykluczonymi. 

16 listopada - Klasa 2D, 4 godzina lekcyjna, sala 201. 

 

 

 


