
Mi ędzynarodowy Dzień Praw Człowieka  
w VI LO im. J. Dąbrowskiego w Częstochowie 

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Praw 
Człowieka, panie Aneta Szczepańska  
i Magdalena Rataj, nauczycielki VI LO w Częstochowie 
zadały uczniom następujące pytania: 
 
1. Czym są dla Ciebie prawa człowieka? 
2. Które są dla Ciebie najwaŜniejsze? 
3. Czy odczuwasz ograniczenie swoich praw? 
 
Oto uzyskane odpowiedzi, które opublikowane zostały w broszurze: 
 
Artur klasa 3b 
Prawa człowieka są dla mnie wartościami, które kaŜdy człowiek posiada i których 
przestrzegania moŜe wymagać od innych. Są to równieŜ z góry określone szeregi zachowań, 
których kaŜdy z nas powinien przestrzegać, aby na świecie był pokój, ład i porządek. 
Moim zdaniem, najwaŜniejszymi z praw są te, które zabraniają znęcania się nad innymi, 
zmuszania do niewolnictwa, czy poniŜania kogoś w nieludzki sposób. Drugim niezmiernie 
waŜnym prawem jest według mnie prawo do wolności oraz moŜliwości wyraŜania własnego 
zdania czy posiadania własności. Jednak wszystkie prawa są bardzo waŜne! 
Ja osobiście nie odczuwam ograniczania praw, lecz w codziennym Ŝyciu moŜna dostrzec 
róŜne sytuacje, które świadczą o łamaniu, czy naginaniu praw człowieka. Chciałbym, aby to się 
jednak zmieniło i aby wszyscy szanowali się wzajemnie wtedy wszystkim Ŝyłoby się lepiej. 
 
Paulina klasa 3b 
Przede wszystkim z praw człowieka moŜe korzystać kaŜdy człowiek bez względu na płeć, 
pochodzenie, kolor skóry czy wyznanie. Główne prawa to prawo do wolności, Ŝycia, 
wyznania. Są dla mnie waŜne, poniewaŜ nikogo tych praw nie moŜna pozbawić, przysługują 
kaŜdemu bez wyjątku. 
Za najwaŜniejsze uwaŜam prawo do Ŝycia, wolności myśli, sumienia i przekonań oraz 
wolności od tortur. 
Odczuwam ograniczanie praw z tego powodu, Ŝe niektóre prawa działają tylko teoretycznie, 
w praktyce jest z nimi znacznie gorzej. 
 
Agata klasa 3b 
Prawa człowieka są to zasady i obowiązki, do których dostosowuje się kaŜdy z nas. Człowiek 
jest istotą społeczną, Ŝyjącą w danym społeczeństwie, które właśnie dzięki tym prawom stara 
się Ŝyć ze sobą w porozumieniu, zgodzie oraz harmonii. 
NajwaŜniejsze dla mnie prawa to przede wszystkim prawo do wolności słowa. Mogę 
świadomie i publicznie wyraŜać swoją opinię na dany temat. 
Szczerze mówiąc, nie odczuwam Ŝadnego ograniczenia praw człowieka. KaŜdy z nas ma 
prawo do wolności słowa i wyraŜania własnej opinii.  
 
Hubert klasa 3b 
Prawa są dla mnie przywilejami, których naleŜy się trzymać, ustawami regulującymi nasze Ŝycie. 
Za najwaŜniejsze uwaŜam prawo do wyraŜania swojej własnej opinii oraz do posiadania 
swojej własności. 
Nie odczuwam ich ograniczenia, uwaŜam, Ŝe posiadam wszystkie przywileje, które są mi 
potrzebne w danym momencie. 
 



Damian klasa 3b 
Prawa człowieka są dla mnie waŜne, poniewaŜ uwaŜam, Ŝe kaŜdy człowiek ma takie same 
prawa. Poszanowanie praw człowieka i godności ludzkiej jest najwaŜniejsze. 
Według mnie najwaŜniejszymi prawami człowieka są: 
Prawo do Ŝycia 
Prawo do wolności 
Prawo do bezpieczeństwa osobistego 
Prawo do głosowania 
Prawo do wyznania  
Prawo do własnych myśli i wolność zgromadzeń 
Prawo do wyraŜania opinii 
Prawo do posiadania własności  
Ja nie odczuwam ograniczania praw, ale pewnie w niedalekiej przyszłości będzie inaczej. 
 
Anna  klasa 3b 
Prawa człowieka są dla mnie waŜne, poniewaŜ przysługują kaŜdemu człowiekowi.  
Za najwaŜniejsze uwaŜam: prawo do Ŝycia oraz wolność wyznania, a takŜe prawo do nauki  
i dostępu do kultury. 
Nie odczuwam ograniczenia swoich praw. 
 
Anna klasa 3c 
Prawa człowieka są to dla mnie prawa, które przynaleŜą kaŜdemu człowiekowi  i dają 
człowiekowi pozwolenie do pewnych zachowań. 
NajwaŜniejsze to:  
• prawo do własnego zdania – uwaŜam, Ŝe kaŜdy człowiek musi mieć własne 

nieprzymuszone zdanie, które naleŜy wygłaszać; jest to waŜne w kształtowaniu relacji 
społecznych 

• prawo do nauki – kaŜdy człowiek powinien być wykształcony 
• prawo do bezpieczeństwa – ludzie muszą czuć się bezpieczni 
• prawo do własnych poglądów religijnych i politycznych – kaŜdy człowiek ma prawo do 

wyznawania własnej religii, nie naleŜy mieć negatywnego nastawienia do ludzi 
wyznających inna wiarę. Tak równieŜ jest z polityką: w państwach demokratycznych 
kaŜdy moŜe popierać inną partię polityczną i polityka, na których chce głosować. 

 
Katarzyna klasa 3c 
Prawa człowieka to niezbywalne prawa. Prawa, które towarzyszą nam zawsze, wszędzie i w 
kaŜdej dziedzinie Ŝycia.  
UwaŜam, Ŝe najwaŜniejsze prawo to prawo do wolności, dzięki któremu nikt nie moŜe nas do 
niczego zmusić.  
Nie odczuwam ograniczania moich praw. 
 
Paulina klasa 2b 
Prawa człowieka są dla mnie podstawą funkcjonowania. Na dzień dzisiejszy prawa człowieka 
są powszechnie znane i przestrzegane. Nie wyobraŜam sobie nie tolerowania tych praw np. za 
czasów II wojny nie przestrzegano praw człowieka. Zwykli ludzie byli mało waŜni np. 
kobiety w ciąŜy podczas selekcji w obozie koncentracyjnym były zabijane. Nie odbywały się 
procesy sądowe. Nie wyobraŜam sobie takiego świata, dlatego prawa człowieka są waŜne 
zarówno dla mnie, jak i dla innych. 

NajwaŜniejsze dla mnie to prawo do Ŝycia, wolności osobistej, wolności, wyznania.  
Nie mam Ŝadnych zastrzeŜeń, jeśli chodzi o przestrzeganie moich praw. 
 



Katarzyna klasa 3c 
Prawa człowieka to bardzo waŜna rzecz w kaŜdym państwie. Dla mnie jest to po prostu 
wolność, więc w państwie czujemy się bezpiecznie i swobodnie, bez Ŝadnego przymusu 
wyraŜamy swoją opinię. 
NajwaŜniejsze dla mnie to wolność słowa i prawo do edukacji. 
Nie odczuwam ograniczenia egzekwowania swoich praw.  
 
Konrad klasa 3c 
Prawa człowieka są dla mnie prawami, które nie powinny być ograniczane. KaŜdy jest równy 
i kaŜdy powinien być traktowany z takim samym szacunkiem, ale takŜe kaŜdy powinien 
ponosić takie same konsekwencje za swoje czyny. 
Według mnie najwaŜniejszym prawem jest wolność, kaŜdy ma prawo wyrazić swoje zdanie 
na dany temat, a takŜe swobodnie wyraŜać swoje poglądy i przemyślenia. 
W pewnych sytuacjach prawa człowieka są minimalnie ograniczane, lecz ja tego nie odczuwam. 
 
Maciej klasa 3c 
Prawa człowieka są dla mnie bardzo waŜne, gdyŜ ukazują, co mogę zrobić w państwie. 
Sprawiają, Ŝe wiem, czy moje zachowanie jest zgodne z prawem. 
Według mnie najwaŜniejsza jest wolność słowa. KaŜdy ma swoje zdanie i dobrze, Ŝe moŜe je 
wypowiedzieć bez Ŝadnych konsekwencji. Liczy się równieŜ dla mnie równość, poniewaŜ 
kaŜdy powinien być traktowany jednakowo. 
Sądzę, Ŝe większość ludzi odczuwa ograniczenie. KaŜdy chce dla siebie jak najlepiej, dlatego 
często łamane są prawa drugiego człowieka. 
 
Seweryna klasa 3c 
Prawa człowieka są dla mnie określeniem wszystkich praw dla kaŜdego Ŝyjącego człowieka, 
są formą bezpieczeństwa dla kaŜdego z nas. 
NajwaŜniejszymi prawami dla mnie są prawa do wolności, prawo do bezpieczeństwa, 
wolności słowa oraz religii, poniewaŜ nikt nie moŜe zabronić nam wiary w danego Boga. 
Mamy prawo do wyraŜania własnego zdania i nie moŜemy być za to karani. Prawo do 
bezpieczeństwa jest równieŜ bardzo waŜne, poniewaŜ moŜemy się czuć względnie bezpieczni 
i mamy świadomość tego, Ŝe kaŜde naruszenie naszego bezpieczeństwa będzie karane. 
Nie odczuwam ograniczania moich praw. 
 
Kinga klasa 3c 
Prawa człowieka są dla mnie spisem postanowień, do których przywódcy państw i ludzie 
rządzący powinni się stosować. 
NajwaŜniejsze dla mnie prawa człowieka to: wolność, równość, prawo do Ŝycia. 
Wiele razy w sądownictwie prawa człowieka są ograniczane i źle interpretowane. 
 
Patrycja klasa 2b 
Prawa człowieka są dla wszystkich ludzi takie same. Prawa człowieka są dla mnie 
wskazówką w Ŝyciu. Dzięki nim wiem, do czego mam prawo. Prawa te naleŜą się kaŜdemu. 
Prawa te to: prawo do Ŝycia, do wolności, do religii, do wolności słowa, do zdrowia, do nauki, 
do odpoczynku. 

Dla mnie najwaŜniejszym prawem jest prawo do Ŝycia, religii, własności i wolności, 
poniewaŜ, kaŜdy człowiek jest wolnym, ma prawo do własnego wyboru, kierowania swoim 
Ŝyciem. Nikt nie moŜe drugiego człowieka pozbawić Ŝycia czy wolności, dlatego są to dla 
mnie najwaŜniejsze prawa. 

Nie odczuwam ograniczania moich praw, poniewaŜ sama dokonuję Ŝyciowych wyborów  
i kieruję swoim Ŝyciem. 
 



Ewa klasa 2b 
Prawa człowieka są dla mnie podstawowym drogowskazem do działania w Ŝyciu – dzięki nim 
wiem, kim jestem, co mi wolno, czego robić nie moŜna. Dzięki nim czuję się równieŜ 
bezpieczna i jeŜeli będę czuła zagroŜenie, mogę się powołać na prawa człowieka i odwołać do 
odpowiednich instytucji. 
NajwaŜniejsze dla mnie prawa to: prawo do zdrowia, wolność słowa, wyraŜania własnych 
myśli, prywatności i przede wszystkim wolności i nauki. 
Nie odczuwam ograniczania praw, jedynie prawo do wolności będzie mi w pełni dane w 
chwili, gdy ukończę 18 lat. 
 
Marta klasa 3 c 
Prawa człowieka są to dla mnie rzeczy, których mogę wymagać od innych obywateli, zasady, 
według których naleŜy Ŝyć w państwie. 
NajwaŜniejsze to tolerancja, wolność słowa. 
Odczuwam ograniczenie egzekwowania swoich praw np. przez polityków, którzy albo 
narzucają nam swoje zdanie lub krytykują nasze wybory. Ograniczenie odczuwam równieŜ ze 
strony księŜy.  
 
Agnieszka klasa 3c 
Prawa człowieka są dla mnie bardzo waŜną wartością. 
NajwaŜniejsze prawa człowieka to wolność wyznania, prawo do nauki, prawo wygłaszania 
własnych poglądów politycznych, wolność słowa. 
Nie odczuwam ograniczenia praw człowieka.  
 
Bartosz klasa 2b 
Prawa człowieka są dla mnie niczym, bo co z tego, Ŝe są, skoro są niesprawiedliwe. Człowiek 
człowiekowi nierówny, jeden ma więcej praw, drugi mniej a trzeci wcale ich nie ma. KaŜdy 
ma prawo do prywatności, więc dlaczego musi się legitymować choćby nawet podczas 
zatrzymania przez policję? Ja jestem inaczej traktowany niŜ polityk, który moŜe jeździć po 
pijanemu, łamie wszystkie przepisy. Gdybym ja tak zrobił, na pewno bym to srogo odczuł. 
NajwaŜniejsze jest prawo do wolności, własności. 
Tak, odczuwam ograniczanie moich praw. 
 


