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UWAŻAM, ŻE… 

Wyobraź sobie, że masz wygłosić w parlamencie krótką mowę na temat: Polska to kraj w pełni 

demokratyczny. Napisz główne tezy swego wystąpienia lub – jeśli wolisz – całe przemówienie. 

Przyjrzyj się poniższym argumentom i zastanów się, które z nich najbardziej cię przekonują (uwaga: 

zarówno argumenty „za”, jak i „przeciw” są mocno wyostrzone!). Oczywiście możesz je 

rozbudować lub dopisać własne. Wykorzystaj je w swojej mowie, ilustrując przykładami z życia 

publicznego. 

Argumenty za tezą, że „Polska to kraj w pełni demokratyczny”: 

 w naszym kraju obowiązuje demokratyczna konstytucja; 

 źródłem władzy jest lud, czyli obywatele RP, który najważniejsze decyzje podejmuje 

w drodze głosowania lub rządzi przez swoich demokratycznie wybranych 

przedstawicieli; 

 przestrzegane są prawa i wolności, a wszyscy obywatele, którzy uważają, że ich prawa 

zostały naruszone mogą złożyć skargę do odpowiednich organów; 

 obowiązują rządy prawa: wszyscy są równi wobec prawa, a władze mogą działać tylko 

w granicach prawa; 

 istnieje pluralizm polityczny, działają liczne stowarzyszenia, partie polityczne, związki 

zawodowe; 

 funkcjonują wolne media, obowiązuje wolność słowa; 

 ....................................................................................................................................... . 

Argumenty przeciw tezie, że „Polska to kraj w pełni demokratyczny”: 

 zasady demokracji nie są w Polsce w pełni przestrzegane, a konstytucja, której się nie 

przestrzega to tylko kawałek papieru; 

 obywatele nie mają poczucia, że sprawują władzę, nie biorą udziału w wyborach, nie 

ufają swoim przedstawicielom; 

 prawa i wolności są stale naruszane, o czym świadczą m.in. interwencje rzecznika 

praw obywatelskich, wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu 

czy raporty organizacji broniących praw człowieka; 
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 w rzeczywistości obywatele nie są równi wobec prawa, w Polsce nadal istnieją „równi 

i równiejsi”; 

 zdarza się, że instytucje publiczne łamią prawo, a co najmniej zwlekają 

z podejmowaniem niezbędnych decyzji i działań; 

 pluralizm polityczny jest fikcyjny, a media nie kierują się interesem publicznym, 

w rzeczywistości zależy im tylko na pozyskaniu odbiorców; 

 ....................................................................................................................................... . 

 


