
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
11.00–11.10 Powitanie – prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw 

Obywatelskich 
11.10–12.00 Wystąpienia panelistów: Bogusław Chrabota, red. nacz. 

„Rzeczpospolitej”, Mamadou Diouf, Fundacja „Afryka 
Inaczej”, Prof. Stanisław Krajewski, Instytut Filozofii UW, 
Krzysztof Śmiszek, prezes Polskiego Towarzystwa Prawa 
Antydyskryminacyjnego, Krystyna Starczewska, dyrektor 
Społecznego Gimnazjum nr 20 w Warszawie, Rafał 
Ziemkiewicz – publicysta 

12.00–13.00 Otwarta dyskusja z udziałem gości 
Moderator debaty –dr Jakub Kloc-Konkołowicz, 

Instytut Filozofii UW 
 

W czasie debaty będziemy szukać odpowiedzi na pytania: 
 

 Czym jest tolerancja? Wyrazem akceptacji? Dowodem bezsilności (braku 
innych skutecznych środków wpływu)? Czy świadomym wyborem 
kompromisu? 
 

 Dawniej pojęcie tolerancji odnosiło się głównie do wyznawanej religii 
(światopoglądu). Czy obecnie rozciąganie tej zasady na niemal wszystkie 
kwestie życiowe,  
np. tożsamości seksualnej, nie jest swoistym nadużyciem? Jaki zakres spraw 
powinna obejmować zasada tolerancji w życiu publicznym?  
 

 Jak głęboko powinna sięgać tolerancja? Czy osoby nietolerancyjne zasługują  
na tolerancyjne traktowanie? 
 

 Czy też chodzi o prostą symetrię: toleruję zachowania innych w takim stopniu, 
w jakim inni tolerują moje? 
 

 Współcześnie głównym narzędziem służącym do utrzymania niezbędnego 
poziomu tolerancji stała się tzw. poprawność polityczna. Jej przeciwnicy 
twierdzą jednak, że jest to tylko zwykła broń ideologiczna służąca w istocie  
do ograniczania wolności innych i tworzenia nowych tabu. Kto ma rację? 
Ponadto, czy polityczna poprawność jest w stanie trwale zmieniać postawy  
czy tylko tworzy grę pozorów, nie likwidując głębszych uprzedzeń  
i stereotypów? 

 Czy istnieje ideał tolerancyjnego państwa (społeczeństwa)? Które z 
funkcjonujących obecnie w świecie rozwiązań prawnych i politycznych są pod 
tym względem godne szczególnej uwagi? ROGRAM 
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