
Inne nie znaczy złe!



Na świecie są różne 

kolory skór!

• Na całym świecie są różne kolory skóry. Zaczynając od tych 
najjaśniejszych, a kończąc na tych najciemniejszych. Za kolor skóry 
odpowiada MELANINA co za tym idzie nie mamy wpływu na nasz kolor 
skóry. Znamiona, przebarwienia, piegi, pieprzyki- to one ozdabiają nasze 
ciało. Nikt nie ma prawa mówić nam rzeczy typu: ale masz brzdkie piegi, 
ale masz przebarwienia na skórze, lepiej byłoby ci bez nich, nie wstydzisz 
się tak pokazywać? Takich zdań nie powinniśmy mówić
nikomu.Wszstkie znaki I kolory skóry są wjątkowe I nie powinnyśmy 
rozdzielać ich na grupy brzydkie I piękne,



Inne 

wyznania/religie

• Na świecie jest niezliczona ilość wyznań. Są wśród nich takie, które rozumiemy I takie, I których nie mieliśmy 

pojęcia. Jednak nic nie daje nam prawa do naśmiewania się z różnych religii. Każda wiara ma dowody na to, że 

istnieje I jak I na to, że nie istnieje. Musimy uwierzyć w jakiś cud i wyznawać przekazania. Żadna wiara nie jest zła 
dopóki ktoś nie narzuca jej osobie niewierzącej bądź opiera się na krzywdzeniu innych.



LGBT+

• Na świece jest tysiące najróżniejszych orientacji, lesbijki, geje, osoby 
panseksualne, transeksualne, aseksualne I o wiele, wiele więcej. Orientacje są nie 
tylko wyjątkowe i piękne, ale także fascynujące. Pomyślmy tylko jaki świat 
byłby nudny gdyby wszyscy ludzie mieli te same poglądy, orientacje oraz 
podobny i niewyróżniający się styl. Uważam, że za miłośc nikt nie powiniem 
płacić krwią, zdrowiem bądź łzami. Nie chodzi tu o to, aby każdy ich kochał, 
ale o to, aby ludzie heteroseksualni szanowali osoby homoseksualne. Nie 
powinnyśmy tolerować dyskryminacji oraz dokuczaniu komuś ze względu na 
orientacje seksualną. Ostatnio głośno jest o zdaniu pewnego polityka, 
który ogłosił, że osoby lgbt+ to nie ludzie, a ideologia- z czym oczywiście nie 
powinnyśmy się zgadzać. Każdy zasługuje na miłość nie ważne jakiej jest 
orientacji, pochodzenia, wyglądu, koloru skóry oraz poglądów.



Różne style 

ubioru
• Są różne style i każdy z nich jest na swój sposób wyjątko
wy. Mamy style goth, które mają mnóstwo odmian, punk, basic, 
e-girl, boho, 
soft, vsco i masę innch. Ludzie poprzez swój ubiór mogą wyrażać siebie. Jeżeli ktoś lubi I dobrze czuję się w jakiś nietypowyc
h strojach ma prawo je ubierać. Przez ostatni rok głośno mówi się o ubieraniu się w lumpeksach. Oczywiście ma 
to swoich zwolenników jak I przeciwników. 
Nie pojmuje osób, które myślą, że osoby ubierające się w tych
sklepach nie szanują się i są biedni. 
Tacy ludzie moim zdaniem nie są dojrzali 
i ich ulubionym zajęciem jest obrażanie tych, którzy tam się ubi
erają. Wszystkie style nie ważne jak wyróżniające się I dziwne
są wyjątkowe I każdy ma prawo do ubierania się w nie.



PODSUMOWANIE:

• Nie ważne jakiej jesteś orientacji, rasy, jaki masz kolor skóry, co wyznajesz, w co wierzysz masz prawo do szczęścia I 

miłości. Żyjemy w XXI w, a tok myślenia mamy taki jak w średniowieczu. Ludzie codziennie umierają z głodu, 
tracą pracę, rodzinę, dom, a my LUDZIE zamiast połączyć siły i rozwiązać wszystkie problemy dzielimy

społeczeństwo na lepsze I gorsze. Czynnikami, które odpowiadają za przydzielenie nas do innych grup są rzeczy na, 

które nie mamy wpływu. Uważm, że małymi krokami możemy sprawić, aby nasz świat był lepszy.



Dziękuje za uwagę.


