
Projekt poprawki do apelu I Komisji Problemowej, autorstwa  

posła Marcina Malika 
 

Dotychczasowa wersja: 

 

My posłanki i posłowie XV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży zwracamy się  

z apelem do obywateli RP posiadających czynne prawo wyborcze. 

W tym roku w Polsce obchodzimy jubileusz „Solidarności”, a co za tym idzie pierwszych 

wolnych wyborów. W tamtych latach nasi przodkowie walczyli  

o zasady demokracji, w tym prawo do wolnych wyborów. W 1989 roku,  

w pierwszych wolnych wyborach frekwencja wyniosła 62%. Z wyborów na wybory jest coraz 

mniej ludzi decydujących się oddać swój głos w wyborach. 

W związku z tym apelujemy do społeczeństwa polskiego o korzystanie ze swobód 

demokratycznych, z takim trudem wywalczonych przez naszych rodziców i dziadków oraz 

oddawanie głosów w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca br. 

Istota proponowanej poprawki (wszystkie zmiany zaznaczone są kolorem żółtym): 

 

• Dodano trzeci akapit – Prosimy pamiętać także…, przypominający o tym, że obywatel 

i zarazem wyborca to odpowiedzialna funkcja, wymagająca wielu przemyśleń, a nie 

ślepego głosowania za pustymi sloganami, co niestety jest powszechniejsze. 

• Usunięto niektóre powtórzenia wyrazu wybory, poprzez zamianę zwrotów: 

 

walczyli o zasady demokracji, w tym prawo do wolnych wyborów 

na 

walczyli o wolność słowa i demokrację 

 

Z wyborów na wybory  

na  

Z roku na rok 

 

jest coraz mniej ludzi decydujących się oddać swój głos w wyborach  

na  

jest coraz mniej ludzi, chcących wziąć udział w procesie kształtowania się naszych 

polskich władz 

 

APEL PO WPROWADZENIU POPRAWEK: 

 

My posłanki i posłowie XV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży zwracamy się  

z apelem do obywateli RP, posiadających czynne prawo wyborcze. W tym roku w Polsce 

obchodzimy jubileusz „Solidarności”, a co za tym idzie pierwszych wolnych wyborów. W 

tamtych latach nasi przodkowie walczyli o wolność słowa i demokrację. W 1989 roku, w 

pierwszych wolnych wyborach frekwencja wyniosła 62%. Z roku na rok jest coraz mniej ludzi, 

chcących wziąć udział w procesie kształtowania się naszych polskich władz.  

W związku z tym apelujemy do społeczeństwa polskiego o korzystanie ze swobód 

demokratycznych, z takim trudem wywalczonych przez naszych rodziców i dziadków oraz 

oddanie swojego głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca. 

Należy pamiętać także, by przy wyborze swojego reprezentanta, szczegółowo 

zapoznać się z jego programem wyborczym. Przy podejmowaniu takich decyzji, należy 

kierować się przede wszystkim rozumem i swoim sumieniem, a nie pustymi sloganami, 

ogólnym wrażeniem czy emocjami. Nie należy także kierować się sondażami, w których 

jeden ankietowany reprezentuje nawet 60 tysięcy Polaków uprawnionych do głosowania. W 

demokracji nie istnieje głos stracony. 


