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Wstęp: Decyzje, decyzje, decyzje…

Cześć! 

Który sweter założyć do szkoły? O jaki urodzinowy prezent poprosić rodziców? Co zaplanować na weekend – 
pójść na rower czy poczytać książkę? Codziennie podejmujemy setki mniej lub bardziej poważnych decyzji, prawda?

Wyobraź sobie jednak, że na co dzień decydujesz o „większych” sprawach. Że to od Ciebie zależy, jaką pensję 
dostaną nauczyciele w Twojej szkole i czy z planu lekcji znikną zajęcia WF-u. Że to Ty decydujesz, skąd będzie 
odjeżdżał autobus do centrum miasta i czy sala gimnastyczna w Twojej szkole zostanie zamieniona na basen. 

Od rozwiązywania ważnych problemów może rozboleć głowa. Dlatego takich decyzji nie podejmują dzieci. 
Nie decydują też wszyscy dorośli. A zatem kto? Dorośli wybierają swoich przedstawicieli, którzy zajmują się 
rządzeniem krajem. To politycy, a cały ten proces nazywa się demokracją. 

Czy demokracja przypomina wybieranie ciastek w cukierni? Albo decydowanie, gdzie pojedziemy na waka-
cje? Zapraszamy Cię na wycieczkę po świecie wyborów, prezydentów, premierów i królowych. Rozglądaj się 
uważnie, bo sam/sama jesteś ważną częścią tej układanki! Może kiedyś, w przyszłości, to Ty zostaniesz pre-
zydentem lub panią prezydent Polski?
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Gotowi? No to w drogę!  3, 2, 1… start!

Ania 
chodzi do piątej klasy szkoły podstawowej. Uwielbia czytać książki i jeździć na rowerze.

Zosia
uczy się 

w czwartej klasie 

szkoły podstawowej. 

Jej hobby to taniec 

i rysowanie. 

Jest siostrą Bartka.

Filip jest z zosią w tej samej klasie.  W przyszłości chciałby  zostać sławnym gitarzystą.Ma 3-letniego brata Franka i kuzynkę olę 

Bartek 
chodzi do drugiej klasy 

gimnazjum. Jego pasje 

to sport i gry 

komputerowe. 

Ma młodszą siostrę 

zosię. 
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?
RoZDZIAł 1 

Zakopane czy Jastarnia? 
Pączki czy sernik?

Filip i Zosia przychodzą do szkoły. Wychowawca ogła-
sza, że w maju cała klasa ma pojechać na wycieczkę. 
– Gdzie jedziemy? – zastanawiają się uczniowie.
– Sami możecie zdecydować – mówi nauczyciel  
z uśmiechem.
– Naprawdę? Ale jak? – dziwi się Zosia.
– Demokratycznie, w głosowaniu – odpowiada wy-
chowawca. 

Najpierw zapisuje na tablicy nazwy czterech miast: 
Jastarnia, Zakopane, Kraków i Wrocław. Później 
rozdaje każdemu kawałek papieru.
– Napiszcie, proszę, gdzie chcecie jechać. A potem 
wrzućcie swój głos do pudełka na biurku – tłumaczy. 

W demokratycznym głosowaniu uczniowie wybrali 
miasto, do którego pojadą na majówkę. Okazało się, 
że najwięcej osób zagłosowało na Zakopane.

Po szkole Filip i Zosia spotykają się ze swoimi rodzi-
cami i rodzeństwem – bratem Zosi Bartkiem i ku-
zynką Filipa Olą. Razem idą do cukierni.

– Mamo, kupmy pączki! – prosi Zosia.
– Ja tam wolę sernik – niecierpliwi się Bartek.
– A może zrobimy głosowanie, takie demokratyczne? 
– proponuje Filip. 
Zdziwione mamy wymieniają uśmiechnięte spoj-
rzenia.
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W demokracji bezpośredniej 
ludzie o wszystkim decydują 
wspólnie – przez głosowanie. 
Każdy może oddać jeden głos, 
który ma taką samą wagę.  
Nie jest tak, że głos starszego 
liczy się bardziej niż 
młodszego, bogaty ma więcej 
głosów niż biedny, a łysi  
w ogóle nie mogą głosować. 
Po głosowaniu zlicza się głosy 
i wygrywa ta propozycja, 
która ma ich większość. 
Większość to ponad połowa. 

Jeśli głosowało 19 uczniów 
i 1 nauczyciel – łącznie  
20 osób – większość to 
będzie przynajmniej

11 głosów. 
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W Polsce mieszka 38 milionów Polaków. W Chi-
nach ponad miliard Chińczyków. Nie jest więc 
możliwe, żeby wszyscy decydowali o wszystkim, 
bo zajmowałoby to za dużo czasu. Dlatego wy-
myślono demokrację przedstawicielską. 
Tu decyzje podejmują przedstawiciele społe-
czeństwa, którzy zostali wybrani w wyborach. 
Najpierw ludzie głosują na tych, którzy będą 
za nich podejmować decyzje, a potem wybrane 
osoby rządzą – tworzą prawo, którego musimy 
przestrzegać (na przykład określają maksymal-
ną prędkość, z jaką wolno poruszać się samocho-
dem, albo wysokość podatków). 

A co, jeśli tylko jeden człowiek decyduje za wszyst-
kich? To dyktatura, czyli władza jednej osoby. Taki 
system jest niedemokratyczny i niesprawiedliwy.  
W historii świata było wielu dyktatorów: Czyngis-
-chan, Hitler, Stalin, Saddam Husajn czy Muammar 
al-Kaddafi. Wywoływali wojny, bogacili się, kiedy  
ludzie w ich państwach byli bardzo biedni. Im mniej 
na świecie dyktatorów, tym lepiej żyje się wszystkim. 

załóżmy, że Twoja szkoła ma zmienić 
lokalizację. Gdzie powinna się teraz mieścić? 
dlaczego akurat tam? Wybierzcie lidera grupy 
i zorganizujcie debatę. Wypiszcie argumenty 
za i przeciw, zróbcie głosowanie. 
Czy łatwo było ustalić wspólne stanowisko?   
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RoZDZIAł 2

Spacer demokratyczny

– Córciu, ubieraj się szybko. Idziemy na głosowanie 
– zawołała mama Anię.
Była niedziela. Cała Polska wybierała nowy skład 
parlamentu – Sejmu i Senatu.
– Mamo, ale jest zimno. Nie chce mi się – próbowała 
wykręcić się dziewczynka.
– Możesz przy okazji wziąć Puzona. Zrobimy z tego 
spacer demokratyczny – zdecydował tata, zakłada-
jąc psu smycz.  

– Co to jest demokracja? – zaczęła zastanawiać się 
Ania w drodze do lokalu wyborczego.
– To znaczy, że każdy ma głos. Ja dzisiaj wybiorę 
osobę, która będzie reprezentować nas w Sejmie – 
powiedział tata. 
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Demokracja to inaczej władza 
ludzi: demos to po grecku ludzie, 
a krateo – rządzić. 
ojczyzną demokracji są Ateny – 
starożytne państwo-miasto 
w środkowej Grecji 
(dziś grecka stolica). 
Tam, na wzgórzu o nazwie 
Pnyks, spotykali się obywatele 
aten, głośno debatowali 
o swoich problemach 
i pomysłach. 
a później głosowali nad 
tym, które z nich staną się 
prawem dla wszystkich. 
To było dawno temu, 
w czasach od VI do 
połowy iV wieku p.n.e. 

Do oBWoDoWEJKoMISJI 
WYBoRCZEJ
NR 15
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oznacza, że wszyscy ludzie 
są równi, mogą swobodnie się 
wypowiadać (wolność słowa), 
myśleć i wierzyć, w co chcą 
(wolność sumienia). 
Każdy może też pracować, 
gdzie chce, może założyć firmę, 
swobodnie słuchać radia 
i korzystać z internetu. 
a także może głosować 
w wyborach na tę osobę, 
która mu się podoba. 

Demokracja

ATEŃSKIE  NOWINY

wydanie starożytne, 12 grudnia 431 r  p.n.e.

ateńczycy głosują 

za wojną! Autor: Phineas

Ateńskie Zgroma-

dzenie Ludowe 

zdecydowało dzi-

siaj, że Ateny idą 

na wojnę ze Spar-

tą. Rada Pięciuset 

przedstawiła rano 

projekt wojenny 

Zgromadzeniu. 

6,5 tysiąca obywa-

teli Aten, którzy 

posiadają prawa 

wyborcze, wzięło 

udział w historycz-

nym głosowaniu. Ale najpierw była gorąca debata. Niektórzy 

obywatele przemawiali tak długo, że trzeba było ich ściągać  

z mównicy. W jednego z nich, Achillesa, zaczęto nawet rzucać 

zgniłymi jabłkami! W końcu na wieczór zapowiedziano głoso-

wanie. Przez ponad dwie godziny jeden z urzędników liczył pod-

niesione ręce Ateńczyków. Okazało się, że nieco ponad połowa 

obywateli zdecydowała, żeby zaatakować Spartę. „Mamy więc 

wojnę!” – wykrzyknął Perykles, wybitny ateński polityk, 

który był też strategiem. 
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Ale na świecie wciąż jest wiele krajów, których oby-
watele nie są w pełni wolni. Na przykład w Korei Pół-
nocnej ludzie nie mają dostępu do wolnych mediów 
czy internetu, a telefon komórkowy to dla wielu 
prawdziwy luksus. Nawet jeśli w kraju organizowane 
są wybory, ich wyniki zostają zafałszowane. Dlatego 
zawsze wygrywają ci, których wybiera dyktator.  
Wyobrażasz sobie życie w takim kraju? 

Taka była Polska kilkadziesiąt lat temu, w czasach 
komunizmu. Prawdziwa demokracja wróciła do nas  
w 1989 roku, po obradach okrągłego Stołu  i pierw-
szych wolnych wyborach. 

  Wymień najważniejsze cechy 
   demokracji. 
 Czym może różnić się życie 

   w Polsce i w Korei Północnej? 
 Jak myślisz, co oznacza określenie

  wszyscy ludzie są równi?
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RoZDZIAł 3

Czy państwo działa jak 
lokomotywa? 

Zaczęły się ferie zimowe. Do Filipa przyjechała 
w odwiedziny kuzynka Ola z Łodzi. Filip mieszka 
z mamą Zuzanną, tatą Piotrem i 3-letnim bratem 
Frankiem w Pabianicach. 

Już pierwszego dnia ciocia Zuzanna przedstawiła 
Oli plan zajęć: pobudka o 9.00 rano, wspólne śnia-
danie, do 13.00 Ola z Filipem zajmują się małym 
Frankiem. O 13.00 przychodzi opiekunka Frania  
i gotuje wszystkim obiad. Od 15.00 do kolacji Ola  
i Filip są wolni. Mogą oglądać telewizję, grać w gry  
i biegać po parku.
– Jeśli chcecie, wieczorem mogę was zawieźć na lo-
dowisko albo do kina – zaproponował wujek Piotr. 

– Ale o 20.00 musicie być w domu, bo jemy wspólnie 
kolację.
– U was w domu wszystko działa jak w zegarku! – 
zdziwiła się Ola.
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Zarządzanie 4-osobową rodziną to sporo pracy. 
Prawie jak w dużej firmie. A wiecie, kto rządzi 
w 38-milionowym kraju, takim jak Polska? 

W Polsce mamy trójpodział władzy. 
Każda z nich jest NiEzaLEŻNa od drugiej, 
czyli nie mogą wzajemnie wpływać na 
swoje decyzje. 

Sejm i Senat decydują o tym, co 
wolno, a czego nie wolno, czyli tworzą 
prawo. To władza ustawodawcza. 

Rada Ministrów z premierem 
oraz prezydent rządzą na co 
dzień, czyli sprawują władzę 
wykonawczą. 

Sądy i trybunały (Trybunał 
Konstytucyjny i Trybunał 
Stanu) oceniają, czy wszystko 
jest zgodne z prawem. 
To władza sądownicza. 

?
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Grunt to regulamin!

W codziennym zarządzaniu rodziną Zuzannie 
i Piotrowi pomaga kilka zasad, które nazwali 
„Regulaminem Pociągowym”, inspirując się wier-
szem Juliana Tuwima Lokomotywa. Dlaczego 
lokomotywa? Bo to ona jest maszyną napędową 
pociągów. 

1. Codziennie rano jemy razem śniadanie. 2. Podczas wspólnych śniadań i kolacji      nie oglądamy telewizji. 3. Niedziela jest dniem odpoczynku      i zabawy – możemy bałaganić. 4. Filip raz w tygodniu sprząta u siebie     w pokoju. 
5. W sobotę wieczorem rodzice mają      dwie godziny dla siebie poza domem. 6. Filip zajmuje się Frankiem w piątki      wieczorem i zmywa po weekendowych      obiadach. 

7. zuzanna gotuje obiad w sobotę.8. Piotr gotuje obiad w niedzielę. 9. Kiedy wychodzimy z domu,      telefony komórkowe zawsze mamy przy sobie! 



15

KONSTYTUCJA 
RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ
Polska też ma swój „domowy” regulamin. 
To konstytucja – najważniejszy doku-

ment prawny w państwie. Wymienia i porządkuje 
wszystkie prawa i obowiązki obywateli. 

Polska konstytucja zapewnia też, że wszyscy  
jesteśmy równi, a każdy powinien szanować 
wolność innych. Wszystkie inne prawa i ustawy  
w kraju muszą być zgodne z konstytucją. Ta obowią-
zująca dzisiaj pochodzi z 2 kwietnia 1997 roku. 

W Polsce historycznie bardzo ważna jest Konstytucja 
z 3 maja 1791 roku, która była pierwszą spisaną 
konstytucją w Europie, a drugą – po amerykańskiej 
– na świecie. Do dziś każdego 3 maja obchodzimy 
Święto Konstytucji. 

Wyobraź sobie, że masz możliwość spotkania 
z kandydatem na prezydenta/panią prezydent 
Polski. Wiesz już, o co chciałbyś/chciałabyś 
zapytać? Spisz swoje pytania, a później porównaj 
je z problemami, o których chcieli rozmawiać 
Twoi koledzy i koleżanki. Czy są pytania, które 
najczęściej się powtarzają?

  
Napisz Konstytucję 
Swojej Rodziny 
– wypisz najważniejsze 
prawa i obowiązki 
oraz funkcje członków 
Twojej rodziny. 
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RoZDZIAł 4

Chcesz zostać politykiem?  
W wielu programach telewizyjnych można zagłoso-
wać na swojego ulubionego wokalistę lub tancerza. 
Wystarczy, że zadzwoni się pod odpowiedni numer 
albo wyśle SMS. 

Podobnie jest w demokracji – to w wyborach decy-
dujemy o tym, kto będzie naszym prezydentem, 
posłem, senatorem czy radnym. Różnica jest taka, 
że każdy ma tylko jeden głos. I nie można 
wysyłać SMS-ów! Trzeba osobiście pojawić się w lo-
kalu wyborczym i postawić krzyżyk przy nazwisku 
naszego kandydata na karcie do głosowania. 

W pracy parlament jest wspierany przez rząd, czy-
li Radę Ministrów, w której główną osobą jest 
premier. Premier jest jak dyrygent. Tak powinien 
prowadzić całość, żeby orkiestra dobrze grała, tyl-
ko zamiast muzykom zleca zadania ministrom.  
To oni zarządzają polskimi finansami, kulturą, rol-
nictwem i edukacją. To polityka krajowa. 

Z kolei polityka lokalna reguluje nasze zacho-
wanie w najbliższej okolicy: mieście, dzielnicy czy 
na osiedlu. Odpowiadają za nią lokalni politycy – 
radni miast, wsi, a także wójtowie, burmistrzowie 
i prezydenci miast. To oni decydują na przykład, ile 
kosztują bilety komunikacji miejskiej. 

W Polsce co cztery lata wybieramy 
460 posłów do Sejmu i 100 senatorów, 
którzy zasiądą w Senacie. Sejm i Senat 
to parlament. Swoją siedzibę mają w Warszawie 
przy ul. Wiejskiej. ?
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Każdy kraj ma swoją głowę państwa: prezyden-
ta, premiera lub kanclerza. W niektórych systemach 
politycznych przywódcę wybierają obywatele (Pol-
ska, Stany Zjednoczone). W innych człowiek rodzi 
się władcą: królem, królową czy cesarzem. Te kraje 
to monarchie. Najczęściej na świecie obowiązuje 
dziś jednak zasada, że król panuje, ale nie rządzi. 
Tak jest na przykład w Japonii czy Wielkiej Bryta-
nii. Japoński cesarz Akihito czy brytyjska królowa 
Elżbieta II są symbolicznymi głowami państwa.  
Codziennymi obowiązkami politycznymi zajmują 
się tam parlamenty krajowe i premierzy. 

WYJĄTEK! Jedną z nielicznych monarchii abso-
lutnych, gdzie król ma pełnię władzy, jest Arabia 
Saudyjska. Król Abdullah bin Abdulaziz Al Saud jest 
też premierem i przywódcą religijnym. Poddani na-
zywają go „Strażnikiem Dwóch Świątyń”. ?

Co pięć lat wszyscy Polacy wybierają też 
prezydenta – czyli najważniejszą osobę  
w państwie. Prezydent RP pełni wiele funkcji, 
między innymi jest najwyższym zwierzchnikiem 
sił zbrojnych oraz reprezentuje Polskę na arenie 
międzynarodowej (razem z premierem 
i ministrem spraw zagranicznych). 
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Czy wiesz, że co roku 1 czerwca, czyli w Dzień Dziec-
ka, w polskim parlamencie spotyka się Sejm Dzieci 
i Młodzieży? Zapytaj swojego nauczyciela o to, jak 
na jeden dzień możesz zostać posłem/posłanką.

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Art. 62.1. Obywatel ma prawo do udzia-
łu w referendum oraz prawo do wybiera-
nia Prezydenta Rzeczypospolitej, posłów,  
senatorów i przedstawicieli do organów sa-
morządu terytorialnego, jeżeli najpóźniej 
w dniu głosowania kończy 18 lat.  

Ale czy każdy może głosować 
w wyborach? Dzieci też? 

Nie, dzieci nie głosują. 
Ale młodzież już tak – kiedy skończy 18 lat. 

Czy wiesz, że Ty też możesz spróbować swoich sił 
jako polityk? W wielu miastach i gminach działają 
Młodzieżowe Rady Miasta (albo dzielnicy, gmi-
ny, powiatu). Młodzi ludzie, tacy jak Ty, są wybierani 
do rady przez swoich rówieśników w wyborach or-
ganizowanych w szkołach. Doradzają później polity-
kom w bieżących sprawach dotyczących młodzieży. 

       Zaangażuj się!

Chcesz, żeby w Twojej dzielnicy 
poprawiła się jakość boisk sportowych 

albo powstały nowe ścieżki rowerowe? 

Uważasz, że Twoje miasto powinno 
bardziej inwestować w kulturę, na 

przykład organizując festiwal 
Twojej ulubionej 

muzyki?



19

Jak myślisz, kto za co odpowiada? dopasuj osoby z lewej kolumny do obowiązków z prawej:

Lekarz odpowiada za politykę Twojego miasta. 

Dziennikarz/redaktor Decyduje o podwyżce podatków.

Kucharka/kucharz w szkole Decyduje, jak długo chory powinien zostać w domu 
i jakie ma brać leki.

Radny/radna w urzędzie miasta Decyduje, czego uczycie się na lekcjach.

Tata, mama Decyduje, co będzie na obiad.

Sędzia Decyduje, o czym będzie artykuł w gazecie.

Premier/prezydent (w zależności 
od systemu politycznego) Decyduje, czy wysłać kogoś do więzienia.

Nauczyciel/nauczycielka Decyduje, gdzie jedziecie na wakacje.

 Jaka byłaby Twoja pierwsza decyzja, 
   gdybyś został/została prezydentem/panią prezydent Polski?
 Czym różni się król od premiera?
 Czy uważasz, że wybory mogłyby odbywać się przez internet? 
 Jakie są największe problemy z tym związane?
 Jakich znasz polityków z Polski lub ze świata? 

   Który/która wydaje Ci się najbardziej interesujący/interesująca i dlaczego?
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RoZDZIAł 5

Jak płatki śniegu – różni, 
ale tak samo piękni

Czy wiesz, co to jest dyskryminacja? 
Różnimy się od siebie. 
Pewien amerykański pisarz określił to tak: 

Ludzie są jak płatki śniegu – każdy z nas 
jest inny, ale wszyscy jesteśmy piękni. 

Rozejrzyj się po swojej klasie lub najbliższym otocze-
niu. Ile osób ma brązowe, ile niebieskie, a ile zielone 
oczy? Ile jest dziewczynek, a ilu chłopców? Ile osób 
ma piegi? Ilu jest wegetarian? Czy znasz kogoś, kto 
nie urodził się w Polsce? Albo ma inny kolor skóry?

A teraz wyobraź sobie, że Twoja klasa musiała-
by podzielić się na grupy – według koloru włosów.  

Blondynki, blondyni i rudowłosi uczyliby się w sali 
na pierwszym piętrze, bruneci i brunetki na dru-
gim, a osoby o brązowych włosach na trzecim. I że 
od tej chwili nie wolno byłoby im ze sobą rozmawiać,  
a każdy miałby inny program zajęć. Podobałoby Ci 
się takie rozwiązanie? 

Kiedyś kobiety nie mogły głosować, pracować 
i kupować domów. Jeszcze dawniej czarnoskórzy 
amerykanie nie mieli nic na własność i musieli 
pracować jako niewolnicy w zamian za skromne 
mieszkanie i jedzenie. 
To właśnie jest dyskryminacja. dzielenie ludzi 
na grupy według jakichś kryteriów i odmawianie 
im pełnych praw do godnego życia. 

Współczesne państwa demokratyczne walczą 
z dyskryminacją, bo wszyscy obywatele 
są równi. 
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?Płeć 
Każdy z nas – kobiety i mężczyźni – ma takie same 
prawa i obowiązki, a także możliwości rozwoju. 
W pracy i w domu. Nie zawsze tak było. Kobiety  
w Polsce dostały prawo do głosowania w 1918 roku. 
A w Portugalii dopiero w 1974 roku! Teraz kobiety nie 
tylko głosują, ale też rządzą. Premier Wielkiej Bry-
tanii Margaret Thatcher, kanclerz Niemiec Angela 
Merkel czy amerykańska senator Hillary Clinton to 
tylko kilka najsławniejszych pań w polityce. Kobiety 
przewodzą też dużym firmom i korporacjom. 

Ale równość jest ważna nie tylko w pracy i życiu pu-
blicznym. Każdy ma prawo do odpoczynku i podej-
mowania własnych decyzji. Dzisiaj kobiety i męż-
czyźni równo dzielą się obowiązkami domowymi: 
sprzątaniem, praniem, zakupami czy gotowaniem. 

Jesteś dziewczyną i lubisz majsterkowanie oraz jaz-
dę samochodem? Jesteś chłopakiem i pasjonuje cię 
gotowanie? Współcześnie nie ma hobby damskich  
i męskich. Wszyscy mamy wolny wybór. 
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Kolor skóry 
Kiedy podróżujesz lub oglądasz filmy z całego świa-
ta, widzisz, że ludzie naprawdę bardzo się różnią. 
Mieszkańcy Wietnamu są niżsi od Polaków i mają 
skośne oczy, podobnie jak Chińczycy czy Japoń-
czycy. Twój kolega z Włoch może mieć ciemniejszą 
skórę, a koleżanka, która urodziła się w Kenii, nosić 
fryzurę afro. Kolor skóry zależy od miejsca urodze-
nia i koloru skóry naszych rodziców. Nie ma żadne-
go wpływu na naszą osobowość i zdolności. Życie 
wśród ludzi, którzy są różni, jest ciekawe. Ale wy-
maga też szacunku dla tego, że ktoś jest od nas inny. 

Religia 
W każde Święta Bożego Narodzenia i Wielkano-
cy większość z nas idzie z rodzinami do kościoła. 
Ksiądz czyta Biblię i tłumaczy, jak być dobrym czło-
wiekiem. Ale w Polsce i na świecie istnieje wiele re-
ligii. Katolicy spotykają się w kościele katolickim, 

protestanci w zborze protestanckim, prawosławni 
świętują w cerkwi, a żydzi chodzą do synagogi, gdzie 
pod przewodnictwem rabina czytają Torę i Talmud. 
Na świecie są też inne religie – na przykład islam czy 
buddyzm. Żadna religia nie nawołuje do przemocy  
i wojen. 

Oczywiście można nie należeć do żadnego wyzna-
nia i także żyć według zasad. Podobnie jak religia,  
w zrozumieniu świata i rządzących nim reguł lu-
dziom pomagają też prawo, etyka i humanistyka. 

Czy wiesz, że prawosławna Wigilia Bożego 
Narodzenia przypada nie 24 grudnia, ale 
trzynaście dni później, czyli 6 stycznia? 
a Chiński Nowy Rok, swoje najważniejsze święto 
narodowe, Chińczycy obchodzą między końcem 
stycznia a końcem lutego – co roku przypada ono 
innego dnia. 
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Wiek  
Wszyscy, niezależnie od wieku, mamy prawo do 
szczęścia, prywatności, wolności, bezpieczeństwa, 
edukacji i decydowania o sobie. W Polsce praw dzie-
ci broni Rzecznik Praw Dziecka. Jeśli masz jakiś 
problem – w domu, w szkole czy w życiu osobistym – 
zawsze możesz poprosić o pomoc szkolnego pedago-
ga, nauczyciela lub psychologa albo zajrzeć na stronę 
Rzecznika Praw Dziecka: www.brpd.gov.pl. War-
to też zadzwonić do Dziecięcego Telefonu Zaufania 
Rzecznika Praw Dziecka pod numer: 800 12 12 12 
– bezpłatnie z każdego telefonu stacjonarnego. 

W Polsce rodzi się coraz mniej dzieci, a jednocześnie 
żyjemy coraz dłużej. Dlatego coraz więcej jest do-
koła nas osób starszych. Nie zawsze seniorzy mają 
wystarczająco dużo sił fizycznych, żeby cieszyć się 
światem. Pomagaj im, jak możesz – ustępując miej-
sca w autobusie czy nosząc zakupy. Nie traktuj ich 
z pogardą tylko dlatego, że nie potrafią korzystać 

z komputera albo nie wiedzą, czym jest Facebook 
i Twitter. Ich wiedza o świecie i życiu jest znacznie 
bogatsza od Twojej. Stosunek do osób starszych 
świadczy o naszej kulturze osobistej. Pomyśl, że kie-
dyś sam/sama będziesz w ich wieku. 
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Miejsce urodzenia
Masz rodzinę albo kolegów czy koleżanki z innego 
miasta czy kraju? Nikt nie ma wpływu na to, gdzie 
się urodził – w Moskwie, Berlinie, Abu Dhabi, War-
szawie, Radomiu czy wsi na Mazurach. Nie jest waż-
ne, skąd ktoś pochodzi, ale jak się zachowuje wobec 
innych. Traktuj ludzi tak, jak Ty chcesz być trakto-
wany/traktowana. 

Związki – przyjaźń, miłość, rodzina
Jedni lubią pizzę, inni zupę pomidorową, jeszcze 
inni przepadają za słodyczami – ludzie mają bardzo 
różne gusta. Podobnie jest w związkach przyjaciel-
skich i miłosnych. Nie mamy wpływu na to, w kim 
się zakochujemy. 
Po co nam relacje z innymi ludźmi? Bo żaden czło-
wiek nie jest wyspą i nie da się żyć samemu na 
świecie. W przyjaźni i miłości najczęściej szukamy 
zrozumienia, akceptacji, pocieszenia, rozbawienia  
i wsparcia. Część par, kiedy osiągnie dorosłość, 

?
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stworzy własne rodziny. Każda rodzina, jeśli jest  
w niej miłość, szacunek i wsparcie, daje jej członkom 
dużo szczęścia. To silne i dobre relacje, a nie pięk-
ny dom czy duży samochód, budują dobrą rodzinę.

Nie-w-pełni-sprawni  
Nie mamy wpływu na to, jakimi się rodzimy. Jedni 
są z natury wysocy i chudzi, inni mają skłonności do 
tycia. Niektórzy są dobrzy w sporcie, inni w matema-
tyce. Są też tacy, którzy mają słaby wzrok, słuch lub 
inne problemy ze zdrowiem. Niepełnosprawność nie 
przeszkadza w budowaniu trwałych i silnych przy-
jaźni i związków. 

Tak jak w książce francuskiego pisarza Antoine’a de 
Saint-Exupéry’ego, w której tytułowy Mały Książę 
mówi: 

Dobrze widzi się tylko sercem. 
Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. 

Jakie cechy są dla Ciebie ważne 
przy wyborze przyjaciela/przyjaciółki? 
Jakimi kryteriami kieruje się właściciel firmy, 
który szuka pracownika? 
Czy spotkałeś/spotkałaś się z dyskryminacją? 

Wymyśl i spisz na kartce 10 swoich 
praw w codziennym życiu, na 
przykład: „Nikt nie ma prawa mnie 
bić: ani mama, ani tata, ani kolega”, 
albo: „Jestem dziewczynką i nie 
muszę zawsze sprzątać, czasami 
może sprzątnąć mój brat”. 
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RoZDZIAł 6

Karta Dobrego obywatela

Zosia ma problem. Jej kolega Filip od kilku dni nie 
przychodzi do szkoły. A za tydzień ich klasa organi-
zuje przedstawienie o krajach Unii Europejskiej. Zo-
sia jest reżyserką, a Filip ma zagrać rolę Hiszpana. 

Zosia postanawia odwiedzić kolegę i sprawdzić, czy 
jest przygotowany do swojej roli.
– Nic jeszcze nie napisałem! – wyznaje z przeraże-
niem Filip.
Zosia decyduje się mu pomóc. Tekst wystąpienia pi-
szą do północy. Tydzień później Filip zostaje gwiaz-
dą szkolnych Dni Europy. A Zosię rozpiera duma. 
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Okazuje się, że warto pomagać innym. Nie każdy 
może od razu zostać premierem lub prezydentem 
Polski i rządzić krajem. Ale warto próbować zmie-
niać świat dokoła siebie. Jak to zrobić? Zostań 
Dobrym obywatelem – zakładaj koła zaintereso-
wań i stowarzyszenia, po ukończeniu 18 lat głosuj  
w wyborach. Interesuj się tym, co dzieje się w Twoim 
mieście. Namawiaj kolegów do działania – niech nie 
spędzają całego wolnego czasu przed komputerem! 

Dobry obywatel to taki, który...

oRIENTUJE SIĘ!
Czy oglądasz wiadomości i czytasz prasę? Czy wiesz, 
co dzieje się w Twoim kraju, dzielnicy i w Twojej 
szkole? Czy wiesz, dlaczego warto wyłączać światło, 
kiedy wychodzi się z pokoju? Od którego roku życia 
będziesz mógł/mogła głosować w wyborach na pre-
zydenta Polski?

DBA o oToCZENIE!
Ulica, po której chodzisz, tramwaj, którym jeździsz, 
park, w którym spacerujesz – to wszystko jest do-
brem wspólnym każdego obywatela Polski. Czyli 
Twoim też! Jeśli widzisz, że ktoś śmieci lub zamazu-
je ściany bloku, zwróć mu uwagę. 

 Czy wiesz, że Japończycy tak kochają 
swoje państwo, że nigdy nie rzuciliby papierka na ulicę? Z kolei 

w maleńkim państwie Singapur za wyplucie na ulicę gumy do żucia 
można zapłacić grzywnę 1000 dolarów (około 3 tysięcy złotych)

 i zostać skazanym na pracę fizyczną na rzecz miasta!
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SZK ło
JEST EKo!
Czy wyobrażasz sobie świat jak z filmów science fic-
tion, w którym nie ma zieleni, nie śpiewają ptaki, 
nie słychać szumu morza? Nasza Ziemia ma ograni-
czone zasoby naturalne – nie można ich marnować. 
Na przykład, kiedy wychodzisz z pokoju, gaś świat-
ło i wyłączaj komputer. Jeśli wychodzisz tylko na 
chwilę, ustaw laptop na opcję „hibernacja”. Kompu-
ter będzie czuwał, ale zużyje znacznie mniej energii. 
Pamiętaj też o recyklingu odpadów surowcowych – 
odkładaj papier, plastik i szkło do oddzielnych po-
jemników. Jeśli w pobliżu Twojego domu nie ma kon-
tenerów na surowce wtórne, możesz napisać mail lub 
zadzwonić do lokalnego urzędu i dowiedzieć się, czy 
odpowiednie pojemniki mogą zostać zainstalowane. 

DZIAłA!
Jeśli coś ci przeszkadza – sąsiad hałasuje późno  
w nocy, sąsiadka nie sprząta po swoim dużym psie, 
kolega z klasy obraża koleżanki – zastanów się, jak 

PLASTIK

PA P I ER
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możesz to zmienić. Zaangażuj się w działalność sa-
morządu uczniowskiego, zrób gazetkę szkolną o wal-
ce z przemocą albo wymyśl kampanię ekologiczną,  
w której namówisz sąsiadów do recyklingu odpadów 
i sprzątania po psich pupilach. Nie ignoruj zachowań, 
które są społecznie nieakceptowalne: przemocy, agre-
sji słownej, rasizmu, braku grzeczności i wandalizmu. 

Warto działać także w ramach organizacji. Kiedy 
skończysz 18 lat, możesz założyć fundację lub sto-
warzyszenie, na przykład wielbicieli japońskich ko-
miksów czy obrońców praw zwierząt. Musisz wtedy 
wymyślić nazwę stowarzyszenia i zarejestrować je 
w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Możesz 
stworzyć stronę internetową i ustanowić regulamin 
członków, a potem nawet wydawać własne komiksy. 

fundację? 
Fundacja to organizacja pozarządowa, która 
ma pewien ogólny cel działania, najczęściej 
społeczny, na przykład pomoc głodnym 
dzieciom albo wsparcie chorych. Żeby założyć 
fundację, trzeba wybrać osobę fundatora, 
spisać akt założenia i ustanowić majątek 
fundacji (nie musi być duży). 

stowarzyszenie? 
Stowarzyszenie to też organizacja 
pozarządowa. Może je założyć grupa 
pełnoletnich osób (przyjaciół, znajomych, 
członków rodziny) o wspólnych 
zainteresowaniach lub wspólnym celu 
(na przykład ochrona zabytków 
w mieście albo wsparcie lokalnego zoo). 
Nie potrzebują majątku, ale konieczne 
jest zebranie co najmniej 15 członków. 

Jak założyć: 

W Polsce zakazane jest istnienie organizacji,  
które nawiązują do praktyk nazizmu, faszyzmu  
i komunizmu. Czy domyślasz się, dlaczego tak jest? 
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PoMAGA INNYM!
Rozejrzyj się dokoła – wiele osób może potrzebować 
Twojej pomocy i wsparcia. Kolega Bartka, Wojtek, 
porusza się na wózku inwalidzkim, dlatego nie mogą 
razem grać w piłkę. Ale za to co niedziela spotykają 
się w domu i grają w gry komputerowe, a Wojtek obie-
cał Bartkowi, że nauczy go grać na gitarze elektrycz-
nej, bo jego tata jest muzykiem. 

Pomagać możesz wszędzie – odciążaj swoich rodzi-
ców i dziadków w obowiązkach domowych, pomagaj 
rodzeństwu. Pomagaj też przyjaciołom, jeśli jesteś  
w czymś od nich lepszy.

Nie bądź kanapowcem! Ani wiecznym internautą! 

I przede wszystkim pamiętaj:

Jeśli chcesz zmieniać świat, 
zacznij od siebie!

Społeczeństwo, w którym obywatele 
biorą sprawy w swoje ręce i aktywnie 

działają na rzecz poprawy jakości życia, 
to społeczeństwo obywatelskie. 



31

Sprawdź, czy mógłbyś/
mogłabyś 
dostać Kartę 
dobrego obywatela 
już dziś:

Czy wiesz, jaki system polityczny mamy w Polsce? 
Kto jest prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, 
a kto premierem? Czy znasz nazwiska jakichś 
polskich działaczy społecznych i politycznych?

Czy wiesz, czym różni się demokracja od 
dyktatury?

Co jest Ci bliższe – rywalizacja czy współpraca? 
Gdybyś miał/miała założyć fundację, wybrałbyś/
wybrałabyś siebie na prezesa czy zrobiłbyś/
zrobiłabyś głosowanie?

1 Czy wiesz, jakie święto co roku obchodzimy 
w Polsce 11 listopada?

Czy gasisz światło i wyłączasz komputer, 
kiedy wychodzisz z pokoju/domu? 
Czy segregujesz śmieci? 

Czy pomógłbyś/pomogłabyś nieznajomemu 
człowiekowi, któremu na ulicy rozsypały się 
dokumenty? 

Czy zdarzyło Ci się rzucić na ulicę papierek, 
bo nie było w pobliżu kosza na śmieci? Czy 
wyobrażasz sobie, że przychodzi do Ciebie  
w gości kolega, zjada batonik, a opakowanie 
rzuca na dywan? 

Jaka jest różnica między dobrem prywatnym 
a publicznym?
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Podzielcie się 
na dwie grupy. 
Każda przygotuje 
jeden projekt. 

Pierwsza zrealizuje zadanie pomocy starszym 
osobom w robieniu zakupów czy wyjściu na 
spacer: musicie znaleźć kilka starszych osób, 
które mieszkają niedaleko szkoły, zrobić listę 
potrzebnych produktów albo wybrać 
przyjemną trasę spacerową.
 
druga grupa zorganizuje projekt sprzątania 
najbliższej okolicy, który angażuje też 
uczniów młodszych klas: zwróćcie 
uwagę na recykling surowców wtórnych. 

2 W obu przypadkach waszym doradcą będzie 
nauczyciel. zróbcie plan każdego 
z projektów, w którym rozpiszecie zadania, 
funkcje, a także podsumowanie wykonanych zadań. 
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Czy 
w demokracji wszyscy jesteśmy równi?
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