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Zadałam to pytanie jednemu z uczniów I LO 

w Chorzowie. Z lekkim uśmiechem na twarzy 

odpowiedział mi: „Szczerze mówiąc, nie sądzę, 

aby jakiekolwiek inicjatywy propagujące gło-

sowanie dały oczekiwany efekt. Polaków nale-

ży do głosowania zmusić, bo tylko rygor jest 

w stanie ich zmotywować do podjęcia działań. 

Niestety, większość z nas twierdzi, że polityka 

ich w ogóle nie interesuje, a ich głos w wybo-

rach i tak nic nie zmieni.". Mimo to, że poglądy 

tegorocznego maturzysty wydają się absurdal-

Polacy do urn! Świnie do koryta... 

19. września 
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Pismo Klubu Miłośników Historii - Klubu Europejskiego 

da właśnie w ten sposób. Kolejne 20% sądzi, 

że nie potrafi wybrać odpowiedniego kan-

dydata, ponieważ wszyscy ci, którzy mają 

realną szansę na wygraną, nie zrealizowali 

swojego programu w ostatnich latach. Przera-

żający jest fakt, że aż 8% badanych nigdy nie 

zastanawiało się nad tym, dlaczego nie chodzi 

na wybory. Co należy zrobić, aby Polacy za-

częli brać udział w  wyborach, a nie jedynie 

szukali pretekstu, żeby w nich nie uczestni-

czyć? 
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ne, to jednak sondaże pokazują, że ma on dużo 

racji. Gdyby udział w wyborach był obowiąz-

kiem każdego obywatela, pod rygorem kary 

grzywny, do urn poszłoby aż 76% ankietowa-

nych. Jednak to ciągle nie byliby wszyscy oby-

watele. Z kolei Wojciech, uczeń szkoły zawo-

dowej twierdzi, że: „Polacy zaczną masowo 

głosować wtedy, gdy zobaczą, że największe 

partie, mimo różnicy poglądów, będą zgodnie 

działały dla wspólnego dobra naszego kraju. 

Musimy widzieć, że nasze podatki są spożytko-

wane w sposób, który ma na celu rozwój Pol-

ski.". 

 Analizując tendencje polityczne obec-

ne wśród młodych ludzi zetknęłam się z kilko-

ma osobami przejawiającymi interesujące po-

glądy na ten temat. Wśród nich na szczególną 

Wyborcy traktowani 

są jak stado krów 
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N 
ieuchronnie zbliża się termin wy-

borów parlamentarnych. Jesteśmy 

z każdej strony zasypywani spota-

mi reklamowymi, audycjami ra-

diowymi i telewizyjnymi. Niestety, wbrew 

oczekiwaniom polityków, Polacy masowo nie 

wybierają się do głosowania. Powodów jest 

wiele. Zgodnie z sondażem, który przeprowa-

dziłam na respondentach w wieku 18-25 lat, 

najważniejszą przyczyną niskiej frekwencji 

jest fakt, iż wyborcy nie wierzą w to, że polity-

cy spełnią swoje obietnice. Aż 60% odpowia-



uwagę zasługuje świeżo upieczony student prawa na Uniwer-

sytecie Jagiellońskim, a zarazem absolwent naszego liceum - 

Bartłomiej Kot. Na pytanie dotyczące powodu, dla którego 

Polacy nie chodzą na wybory odpowiedział tak samo jak więk-

szość respondentów. Umotywował to słowami: „Polityka nie 

jest prowadzona w sposób merytoryczny. Ciągle funkcjonują 

oklepane hasła. Ponadto, wyborcy traktowani są jak stado 

krów, które zaakceptują istniejącą rzeczywistość polityczną 

niezależnie od realizacji obietnic polityków.. Jak widać ich 

przekonania są błędne, ponieważ coraz mniejsza ilość osób 

uczestniczy w głosowaniu". Kiedy zapytałam go o to, czy 

wprowadzenie obowiązku głosowania byłoby dobrym rozwią-

zaniem, bez wahania odpowiedział, że nie. Twierdził, iż 

w oczach polityków wysoka frekwencja na wyborach, spowo-

dowana tym właśnie nakazem, skutkowałaby złudnym wraże-
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kandydaci. Zagłosować zgodnie ze swoimi poglądami, nawet 

jeżeli są one odmienne od tego, co sądzą inni ludzie. Najważ-

niejsze jest to, aby nasz wybór był dobry dla państwa. Wielu 

z nas nie chce brać odpowiedzialności za podejmowane decy-

zje, wolą, aby inni zagłosowali za nich. Jednak warto trakto-

wać ojczyznę, jako coś nam bliskiego, bo tylko wtedy, gdy 

naprawdę pokochamy nasz kraj, będziemy się w stanie o niego 

troszczyć w odpowiedni sposób. Nie będziemy chcieli, aby 

o dobru tego, co jest dla nas ważne decydował ktoś inny." Po 

chwili dodał: „Rodzice powinni uczyć dzieci szacunku do oj-

czyzny. Nie samo wykształcenie kształtuje obywatela, a wła-

śnie odpowiednie wychowanie. Nowe pokolenia powinny być 

odchowane w duchu patriotyzmu." 

 Jak mówiła Janina Ipohorska: „Gdyby urządzić cał-

kowicie wolne wybory, każdy głosowałby na siebie." Niestety, 

a może na szczęście, nie mamy takiej możliwości, dlatego 

powinniśmy podjąć świadomą decyzje dotyczącą wyboru na-

szego kandydata. W Polsce udział w głosowaniu nie jest obo-

wiązkowy, jednak pamiętajmy o tym, że jeżeli nie pójdziemy 

na wybory, to nie mamy prawa krytykować nowej władzy. 

30%

31%

32%

33%

34%

35%

36%

37%

tak nie trochę 
słyszałem

Czy interesujesz się polityką? 
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Czy masz zamiar oddać świadomy głos w wyborach 

w ramach akcji: „Młodzi głosują”? 

kwencja jest rodzajem wyboru dokonanego przez obywateli." 

Zapytałam Bartka, czy uważa, że akcja: „Młodzi glosują" mo-

że przyczynić się do zwiększenia liczby osób chodzących na 

wybory i czy jego zdaniem jest ona konieczna? Stwierdził, że 

jeżeli prowadzi ona do wzrostu zainteresowania polityką 

wśród młodzieży, to jest wręcz niezbędna. Niestety w niektó-

rych szkołach służy ona jedynie do faworyzowania programu 

wyborczego konkretnej partii. Sądzi także, że na chwilę obec-

ną dysponuje wystarczającą wiedzą na temat kandydatów, aby 

o d d a ć  ś w i a d o m y  g ł o s  n a  j e d n e g o 

z nich. 

 Aby sprawdzić, czy akcja „Młodzi głosują" jest tak 

samo postrzegana przez rówieśników Bartka, postanowiłam 

przeprowadzić krótką ankietę wśród młodzieży w wieku 15-19 

lat. Wyniki przedstawione są na 

trzech zamieszczonych wykre-

sach słupkowych. 

 Mimo, iż ponad 70% 

badanych uważa, że ta akcja jest 

dobrym pomysłem i powinna 

być realizowana, to jedynie 48% 

ma zamiar poważnie do niej po-

dejść. „Bartku, co w takiej sytu-

acji radzisz tym, którzy chcą 

przemyśleć poważnie swój głos 

w prawyborach?" „Myślę, że 

wystarczy wyłączyć telewizor na 

czas wyborów. Odciąć się od 

tego, co teraz próbują zrobić 

niem silnej legitymizacji wła-

dzy. Co w takim razie należało-

by zrobić, aby obywatele chęt-

nie korzystali z prawa wy-

borczego? Jego zdaniem odpo-

wiedź jest prosta: „Frekwencja 

wzrośnie wtedy, kiedy programy 

prezentowane przez polityków 

będą ściśle odpowiadały oczeki-

waniom wyborców. Żadna akcja 

zachęcająca do uczestniczenia 

w wyborach nie odpowiada na 

pytanie: co mam zrobić, kiedy 

nie potrafię dostrzec odpowied-

niego dla siebie wyboru? 

Ponadto uważam, że niska fre-

Alicja Wróbel 
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Dzień, który nic nie zmieni. 

P 
atrząc na to, co obecnie prezentuje sobą 

polska polityka, można śmiało dojść do 

wniosku, że do takiego szamba nikt mą-

dry pchać się nie będzie. Faktem jest, że 

inne kraje przeżywają także poważne problemy ze swoją 

klasą polityczną. 

W obecnych czasach, gdy kryzys ekonomiczny 

dopada nas ze wszystkich stron, powinniśmy zdać sobie 

sprawę, że musimy podjąć dość drastyczne środki za-

radcze. Nasi politycy dobrze o tym wiedzą, ale równocze-

śnie wiedzą też, że gdyby wprowadzili daleko idące refor-

my to społeczeństwo, które niestety nie interesuje się kon-

dycją naszej polityki, gospodarki czy czegokolwiek, zmie-

cie rząd reformatorów. A niestety politycy chcą mieć spo-

kój i następną kadencję, a nie dbać o dobro państwa. Doty-

czy to wszystkich czterech partii będących w sejmie. Do 

polityki nikt rozsądny się nie pcha, co można zobaczyć 

śledząc listy wyborcze. Cztery największe partie politycz-

ne nie mają żadnego sensownego programu. Program 

w mniejszym lub większym stopniu posiadają partie spoza 

zabetonowanej sceny politycznej. Przeglądając pobieżnie 

programy wyborcze różnych komitetów doszedłem do 

wniosku, że obecnie najlepszy pomysł na uzdrowienie 

naszej gospodarki ma Nowa Prawica Janusza Korwina-

Mikke. To ugrupowanie głośno mówi, co należy zrobić, 

aby wyciągnąć kraj z marazmu gospodarczego. Wielkie 

partie zasiadające w sejmie nie-

stety poza chwytliwymi hasłami 

nie posiadają nic do zaoferowa-

nia, oprócz tego skutecznie uni-

kają wprowadzania reform. 

Każda z tych partii w ciągu 

ostatnich 20 lat miała okazję 

rządzić, więc mówienie, że od 

następnej kadencji wprowadzi 

reformy, jest tylko czczą gada-

niną mającą na celu dochrapanie 

się do władzy, stołka i pieniędzy. Ludzie zasiadający 

w sejmie już mieli swój czas, teraz nadszedł moment, aby 

nastąpiła wymiana pokoleń. Obecni posłowie w większo-

ści są już tak oderwani od rzeczywistości, że nie wiedzą, 

co się dzieje i jak się żyje w rządzonym przez nich kraju. 

Nie twierdzę, że ich ewentualni następcy dokonają po-

trzebnych reform, ale jest taka możliwość. Myślę, że nale-

ży spróbować, bo może trafimy na kogoś, kto będzie miał 

tyle samozaparcia by działać. W każdym bądź razie przy 

obecnym stanie rzeczy, kiedy wali się nam gospodarka, 

służba zdrowia i szkolnictwo leży i kwiczy, a opieka spo-

łeczna woła o pomstę do nieba, nie możemy sobie pozwo-

lić na dalsze zwlekanie z reformami. Sytuacja wymaga od 

nas mądrego wyboru posłów, potrzebni są fachowcy, a nie 

celebryci. Jednak w tym miejscu jest pies pogrzebany, 

ponieważ nikt rozsądny nie pcha się do polityki, co widać. 

Oczywiście są wyjątki, jednak są to przypadki odosobnio-

ne i niestety w większości bez siły przebicia. Patrząc na 

tytuły ministrów można odnieść wrażenie, że rządzą nami 

ludzie kompetentni, jednak są oni tak otumanieni i ode-

rwani od rzeczywistości, że nie potrafią, nie wiedzą lub 

nie chcą reformować niczego. 

Widać tu też bezpośrednią zależność:, jakie spo-

łeczeństwo - tacy politycy. No i dochodzimy do sedna. Do 

momentu, kiedy ludzie nie zaczną się interesować polityką 

i państwem nie będziemy mieć dobrych włodarzy, a że na 

razie ludzie zaczynają się mieszać w politykę dopiero przy 

okazji wyborów lub jakiś specjalnych okoliczności, to nie 

mamy co liczyć na szybkie zmiany. Swoją rolę do odegra-

nia mają też media pokazujące nam wiele zagadnień 

w sposób, niestety, subiektywny. Potrzebujemy progra-

mów i artykułów, które naświetliłyby problem rzeczowo 

i obiektywnie. 

Jednakże nie możemy zrzucać wszystkiego na innych, my 

też możemy wziąć sprawy w swoje ręce i zrobić porządek.  

Jacek Przyłucki 

J 
ak dobrze wiemy 9 października 2011 roku w całym 

kraju odbędą się wybory parlamentarne, dlatego 

czas debat oraz kampanii wyborczych ruszył pełną 

parą. W sierpniu, kiedy większość uczniów naszej 

szkoły cieszyła się ostatnimi dniami tzw. "wolności", zna-

lazły się osoby, które poświęciły swój czas współpracy 

z posłami na sejm RP, pomagając w przygotowaniu ich 

kampanii wyborczych. W dniach 11,16,19 i 23 sierpnia 

grupka młodzieży wraz z posłem na Sejm RP Markiem 

Wójcikiem zbierała podpisy poparcia dla kandydatów na 

posłów z ramienia Platformy Obywa-

telskiej. 

 Reakcje ludzi były podzielo-

ne: jedni z chęcią składali swoje pod-

pisy, ale były też takie osoby, które 

nie wyrażały zgody i mówiły, co im 

się nie podoba w obecnej władzy. 

Niestety muszę stwierdzić, że niewie-

le było zainteresowanych osób wydarzeniami na ul. Wol-

ności. Można zrozumieć, że nie interesują się polityką, nie 

oglądają obrad sejmu, ani wiadomości wieczornych w TV. 

Jednak jak można nie wiedzieć, kto jest prezydentem 

naszego kraju? Czy też tego, czym jest sejm i senat? Wy-

daje nam się to śmieszne, ale jednak taka jest prawda. Wie-

le osób nie wie, co się dzieje w kraju, co nie przeszkadza 

Kampanię czas zacząć. 



im w krytykowaniu polityków i sytuacji w Polsce. Zdarza-

ły się też osoby, które oceniały negatywnie tych młodych 

ludzi, którzy zbierali podpisy i czynnie angażowali się 

w życie polityczne naszego kraju. Fakt ten podsumuję jed-

nym zdaniem: łatwiej krytykować władzę niż, zapozna-

jąc się z sytuacją polityczną, świadomie decydować 

o losie swoim i swojego kraju. 

 

Kompendium wiedzy każdego obywatela RP:  

• Prezydentem RP jest Bronisław Komorowski. 

• Sejm – w III RP Sejm stanowi niższą izbę polskiego par

 lamentu. Składa się on z 460 posłów, wybiera-

 nych w wyborach powszechnych, równych, bez

 pośrednich i proporcjonalnych w tajnym głosowa-

 niu. Kadencja Sejmu, zgodnie z Konstytucją trwa 

 4 lata; biegnie od dnia pierwszego posiedzenia 

 nowo wybranego sejmu i trwa do dnia poprzedza-

 jącego dzień zebrania się sejmu następnej kaden-

 cji. 

• Senat – organ władzy ustawodawczej, wyższa izba pol-

 skiego parlamentu. Składa się ze 100 senatorów, 

 wybieranych w wyborach powszechnych w jed-

 nomandatowych okręgach wyborczych na cztero

 letnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą 

 wraz z kadencją Sejmu.  
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drugorzędne – najważniejszy jest cały towarzyszący im 

proces edukacyjny. 

 Uważamy, że szeroko prowadzona akcja wybo-

rów wśród młodzieży w przyszłości może zwiększyć fre-

kwencję w wyborach powszechnych, a także ma szansę 

zmienić społeczne nastawienie do inicjatyw obywatel-

skich. Ten głos oddany przez młodych ludzi jest dla nich 

często pierwszą prawdziwą szansą wyrażenia własnego 

zdania w sprawach ważnych dla kraju!” 

 Akcja ta ma na celu przedstawienie nam zasad 

wyborczych a także podkreślenie znaczenia, jakie ma 

udział w wyborach. Zachęca również młodzież do intere-

sowania się polityką naszego kraju, do aktywnego uczest-

nictwa w życiu publicznym. 

 Chce również zapobiec obiegowej opinii – „nie 

jesteś pełnoletni, nie masz wpływu na władzę w kraju.” 

Uczniowie którzy interesują się polityką mogą wywoływać 

dyskusje, zachęcać do świadomego głosowania rodzinę 

czy pełnoletnich znajomych. Także wtedy, gdy będziemy 

już w wieku pozwalającym na samodzielne oddanie głosu, 

dzięki znajomości sytuacji na scenie politycznej nasz wy-

bór będzie mądry i przemyślany. 

 W dniu wyborów będziemy wybierali pomiędzy 

partiami:  

 Polskie Stronnictwo Ludowe 

 Platforma Obywatelska RP 

 Sojusz Lewicy Demokratycznej 

 Prawo i Sprawiedliwość 

 Polska Jest Najważniejsza 

 Ruch Poparcia Palikota 

 PPP – Sierpień 80’ 

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie: 

 

Centrum  

Edukacji Obywatelskiej 

 

www.ceo.org.pl/pl/mlodzi 

Młodzi Głosują 2011 

D 
nia 24 września 2011r. w naszej szkole odbędą 

się wybory parlamentarne w ramach ogólno-

polskiej akcji „Młodzi głosują”. 

 Akcja „Młodzi głosują” jest prowa-

dzona już od 16 lat i uczestniczyło w niej dotąd ponad 2,5 

miliona uczniów. W 2010 roku w młodzieżowych wybo-

rach prezydenckich wzięło udział 1400 szkół i ponad 130 

tys. uczniów. Od 2007 roku akcja posiada honorowy patro-

nat Rzecznika Praw Obywatelskich.  

 „Projekt Młodzi 

głosują w swoim założe-

niu jest daleki od jakiej-

kolwiek agitacji politycz-

nej - zależy nam wyłącz-

nie na angażowaniu młodych ludzi w demokratyczne wy-

bory i obywatelskie działanie. Dlatego też wyniki wybo-

rów młodzieżowych mają w pewnym sensie znaczenie 

Klaudia Ostanek 


