Wolność dla mnie to…
Judyta Mazurkiewicz (17 lat)
Jeśli człowiek jest wolny, oznacza to, że nikt nie może narzucić mu swoich zasad czy przekonań. Wolny
człowiek ma poczucie własnej wartości. Czuje się szczęśliwy, że nie może zostać ukarany za to, że np. nie
zgadza się poglądami większości.
W moim sąsiedztwie mieszka rodzina, której członkowie nie są katolikami. Na całe szczęście, jest u nas
wolność wyznania, więc ci ludzie, nie są dyskryminowani ze względu na religię. Nie są traktowani jak
„obcy”.
Dorota Raj (17 lat)
Nie chcąc pisać szkolnego „wolność jednego człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna drugiego"
szukałam długo odpowiedzi na to pytanie: co to jest wolność? Doszłam do wniosku, że jestem wolna i nie
muszę pisać tej wypowiedzi, ale chcę to zrobić dla mojej przyjaciółki, która mnie o to poprosiła. I tak właśnie
rozpatruję wolność. To przeznaczanie czasu na rzeczy dla mnie istotne i działanie w sposób słuszny,
rozpatrując sytuacje według własnego sumienia oraz moralności.
Tomek Grzegorzek (17 lat)
Wolność to coś, co „mogę ale nie muszę”. Możliwość wyboru i życie wśród ludzi decydujących o
własnym losie. To swoboda wyznania i możliwość wygłaszania własnych przekonań. To brak przywiązania
do czegoś, co nas zniewala. Wolność to prawo, które stoi za godnością człowieka i z poszanowaniem patrzy
na cechy, które różnią nas od siebie.
Kamil Szabla (17 lat).
Wolność to po prostu możliwość robienie tego, co się chce, kiedy się chce. Kiedy nikt nie nakłada na
mnie żadnych ograniczeń. Kiedy nie jestem zmuszany do robienia rzeczy, których nie chce robić. Czuję się
wolny, kiedy robię to, co sprawia, że czuję się naprawdę dobrze.
Justyna Piwowarczyk (18 lat)
Wolność to możliwość wyrażania swojego zdania. Każdy człowiek powinien mieć takie prawo, nie tylko
teoretycznie, ale także w praktyce. Za wolność, w jakimś stopniu, uważam również wkroczenie w dorosłe
życie. Jest to ogromna odpowiedzialność, ale także możliwość działania według własnego sumienia i
poglądów bez ingerencji rodziców.
Adam Szczerba (17 lat)
Wolność to stan ducha. Każdy z nas potrzebuje czegoś innego, by czuć się wolnym.
Dla jednej osoby jest to wyjazd w góry, dla innej skok ze spadochronu, a dla mnie możliwość osiągania
swoich kolejnych celów i rozwijania pasji.
Ada Wojciechowska (17 lat)
Wolność to także możliwość decydowania, czy w danej sprawie zabierzemy zdanie, czy nie. Niestety w
Polsce w jakimś stopniu jesteśmy tu ograniczani. Często jesteśmy zmuszani do wypowiadania się na tematy,
które nas nie interesują. Każdy powinien podejmować swoje decyzje i ponosić za nie konsekwencje, ale nie
powinniśmy być ograniczani przez władze.
Wojtek Kukla (17 lat)
Wolność jest możliwością podejmowania samodzielnych decyzji. Świadomością, że to ja decyduję z kim
się spotykam, kiedy się uczę, co czytam. Niektórzy twierdzą, że wolność to brak obowiązków czy zasad.
Myślę jednak, że to nie była by tak naprawdę wolność, lecz totalna anarchia, bezprawie.
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Sylwester Stanio (21 lat)
Wolność to swoboda działania w kierunku, który sobie wyznaczymy. A także ćwiczenia i wszelki ruch
swoim ciałem. Bycie wolnym to możliwość w doświadczaniu nowych przygód.
Justyna Januszyk (17 lat)
Bycie wolnym to podejmowanie własnych decyzji i robienie tego, na co mamy ochotę, gdzie jedynym
ograniczeniem jest „wchodzenie” w wolność drugiego człowieka. Częściową wolność odczuwam, gdy jestem
z daleka od miast, cywilizacji, zatopiona w przyrodzie, kiedy wzrok nie dostrzega żadnych barier.
Kuba Knutel (20 lat)
Zrozumiałem czym jest wolność dopiero, gdy zdałem sobie sprawę, że mogę dowolnie kształtować
swoją przyszłość. Pójść, gdzie zechcę, zostać kim zechcę i rozwijać swoje pasje. Tym właśnie jest dla mnie
wolność. Możliwością nieskrępowanego niczym wyboru w kreowaniu siebie.
Magda Kacperek (18 lat)
Wolność jest wtedy, kiedy jedynym co mnie ogranicza jestem ja sama i czasami mój brak motywacji.
Wolność to możliwość rozwijania swoich pasji i marzeń. Bo to ona sprawiają, że życie jest piękne. Uwielbiam
góry, bo pokazują brak ograniczeń i kocham to cudowne uczucie kiedy wychodzę na szczyt, rozglądam się,
biorę głęboki oddech i mogę poczuć WOLNOŚĆ!
Justyna Boba (17 lat)
Dla mnie wolność jest jedną z najważniejszych wartości w życiu. Nie mogłabym funkcjonować bez
poczucia swobody i niezależności. Gdy człowiek zostaje pozbawiony prawa do samodzielnego decydowania
o sobie, czuje się jak w klatce. Nawet jeśli byłaby to złota klatka, a zostałby pozbawiony wolności nie mógłby
cieszyć się życiem.
Wolność to również odpowiedzialność za czyny.
Nikt nie może nam jej odebrać, ale sami możemy ją ograniczyć przez niewłaściwe wybory. Gdy robię to
co kocham, co sprawia mi frajdę, jestem szczęśliwa. Pasja to właśnie ta wolność, która pozwala oderwać się
od codziennych trosk. Czuję się wolna, ponieważ podstawą wolności jest odwaga - nikt nie może narzucić mi
swojego zdania, ponieważ mam własne poglądy, których bronię i nie boję się mówić tego, z czym się nie
zgadzam.
Najważniejsze jest żeby żyć, a nie tylko być. Życie mamy tylko jedno, korzystajmy z niego jak najlepiej
potrafimy, popełniajmy błędy, żeby wyciągać z nich wnioski i stać się bardziej doświadczonym. Żeby każdy z
nas po latach nie myślał, co by było gdybym to zrobił, lecz pomyślał jestem szczęśliwym człowiekiem,
niczego nie żałuję, doskonale wykorzystałem swoją wolność.
Jakub Stanio (21 lat)
Wolność to dla mnie poczucie spójności i wewnętrznego spokoju. Spójność w słowach, myślach i
czynach oraz uczucie spokoju i pewności co do drogi którą się podąża. Wolnością jest dla mnie świadomość
tego, że sobie poradzę zawsze i dam z siebie wszystko niezależnie z jaką sytuacją przyjdzie mi się zmierzyć i
jakie przeszkody napotkać na swojej drodze. Czuję się wolny, gdy mogę bez żadnych ograniczeń wyrażać
samego siebie oraz cieszyć się każdą chwilą tego wspaniałego, pełnego doznań i niespodzianek życia.
Aleksandra Holak (17 lat)
Wolnością jest możliwość postępowania w każdej sytuacji zgodnie z moim sumieniem, robienia tego, na
co mam ochotę oraz tego, co przybliża mnie do spełnienia własnych marzeń. Wolność przede wszystkim
polega na wyrażaniu wszystkich swoich uczuć i przekonań bez żadnych ograniczeń. To dzięki niej możemy
być w życiu tym, kim naprawdę pragniemy i tylko ona pozwala być całkowicie szczęśliwym człowiekiem.
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Ola Czekaj (17 lat)
Wolność to możliwość rozwijania własnych pasji, próbowania nowych rzeczy. Czuję się wolna, gdy mogę
robić co chcę w danym miejscu i w danej chwili. Dzięki temu jestem sobą, więc wolność to bycie
prawdziwym wobec siebie i innych. Wolność to również pewien wspomnienie historii, które polega na tym,
że dzięki poświęceniu pewnych osób mogę żyć we własnym kraju i mówić w ojczystym języku. Wolność to
również skończenie jakiejś trudnej rzeczy i wymarzony wypoczynek, chwila luzu np. wakacje
Jakub Zajas (18 lat)
Wolność jako niezwykle cenny podmiot naszego życia stał się dla nas tak oczywistym, że nie potrafimy
go już docenić. Dziś wolnością nazywamy wakacje, długie weekendy, urlop czy po prostu okazjonalne dni
wolne od szkoły czy pracy. Świadczy to tylko o tym, że mało z nas, Polaków, cieszy się ze swojego położenia i
tego kim jest. Chcemy uciec i uwolnić się od tego, do czego wciąż jesteśmy zmuszani, dążymy
przełamywania barier, a czasami nawet łamania prawa, aby odczuć wolność (nie zawsze mądrą) na własnej
skórze. Tak, myślę, że wolność to coś, co już dawno utraciliśmy przestając dostrzegać jej wartość.
Justyna Szatanik (17 lat)
Wolność to możliwość życia według własnych zasad, swoboda wypowiedzi swoich przekonań
(politycznych czy religijnych). Wolność to możliwość decyzji kim będę i kształtowania siebie. Poczucie
bezpieczeństwa, ochrony życia i zdrowia.
Klaudia Knapik (17 lat)
Wolność to prawo do życia zgodzie z własnym sumieniem, estetyką i osobowością. To także prawo do
popełniania błędów i do brania za nie odpowiedzialności: do odbywania kary, żałowania i naprawiania.
Wolność to prawo do życia w grupie, jednocześnie zachowując swoją indywidualność.
Dzięki wolności mogę spełniać swoje marzenia, realizować pasję, podróżować, poznawać nowych ludzi i
żyć wobec swoich własnych zasad. Wolność to również coś takiego, czego nie da się całkowicie utracić.
Nawet więźniowie mają wolność myślenia, wolność mówienia, wolność tworzenia i kreacji.
Wolność wyswobadza nas z odgórnie narzuconych reguł i systemu, którego nie akceptujemy. Myślę, że
nawet patrząc przez pryzmat historii wielu z nas tej wolności nie docenia. Wielu traktuje ją, jak coś, co po
prostu jest, bo musi być. Dla mnie to dar, bez którego nie udałoby się nam osiągnąć tylu rzeczy, które już
osiągnęliśmy.
Gustaw Dłużak (18 lat)
Być wolnym znaczy być nieuzależnionym przez coś lub kogoś. Kiedy jestem wolny to czuje wiatr we
włosach. Poczułem się wolny, gdy pierwszy raz usiadłem za kierownicą.
Klaudia Kowalczyk (17 lat)
Być wolnym to znaczy czuć się bezpiecznym i potrzebnym. Jest to świadomość własnej wartości.
Człowiek wolny czuje się szczęśliwy i spełniony. Myślę, że wolność jest dla każdego człowieka czymś co
przytrzymuje go przy życiu, nadaje mu sens.
Magda Momot (17 lat)
Wolność ma dla mnie dwa znaczenia: duchową i fizyczną. Duchowa jest mentalnym, szerokim polem
manewru, nieograniczonym uprzedzeniami czy zakazami. Gdy jest się wolnym duchowo, nie przeszkadza
nawet brak wolności fizycznej. Bo fizyczna jest tylko stanem tymczasowym, ulotnym, a duchowa może
poprowadzić nas do wielkich działań.
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Jurek Kasprzyk (17 lat)
Wolność to dla mnie możliwość do bycia szczęśliwym.
Asia Strug (17 lat)
Wolność to prawo do podejmowania własnych decyzji, ale także obowiązek do brania
odpowiedzialności za nie. Być wolnym znaczy mieć możliwość do swojego zdania, bez żadnych
konsekwencji. Wolność to swoboda, dająca poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość spełniania marzeń.
Monika Frączek (17 lat)
Wolność to możliwość decydowania o sobie i swoim najbliższym otoczeniu oraz wyrażania opinii bez
obaw i skrępowania. Być wolnym oznacza także posiadanie odwagi do brania odpowiedzialności za swoje
decyzje i ponoszenia ich konsekwencji. Wolność to jedno z najważniejszych praw każdego człowieka, niestety
nadal często łamane. Wykonując tylko czyjeś polecenia stajemy się więźniami, nie mogącymi odnaleźć
swojego prawdziwego ja. Życie każdego człowieka polega przecież na ciągłym dokonywaniu wyborów –
żyjąc według ustalonego przez kogoś schematu tracimy jego sens. Dlatego wolność to jedna z tych wartości,
o którą warto walczyć do samego końca.
Klementyna Kwiatkowska (17 lat)
Wolnością jest przede wszystkim swobodne wyrażanie własnego zdania, poglądów oraz uczuć, a także
możliwość ciągłego rozwoju czy spełniania marzeń. Ważne jest również podróżowanie po świecie. To
również otwarty dostęp do różnych kultur oraz nieograniczone szanse tworzenia relacji z ludźmi innych
narodowości.
Aleksandra Budzeń (17 lat)
Wolność to wykraczanie poza granice zwyczajności, wyróżnianie się z tłumu. Czuję się wolna, kiedy
jestem w stanie robić to, co jest moją pasją i co sprawia mi radość. Wolnością jest również to, że mogę sama
zadecydować o mojej przyszłości, o tym, czego chcę się uczyć, co w sobie rozwijać. Jestem wdzięczna za to,
że mogę być wolna i dokonywać własnych wyborów.
Dominika Kocot (16 lat)
Czuję się wolna, gdy tańczę. Jestem wolna, kiedy mogę beztrosko iść przed siebie ze słuchawkami na
uszach. Wolność to dla mnie czas spędzony w górach. Wolnością jest też piękno natury, które cieszy moje
oczy. Po prostu jestem wolna, gdy robię to, co kocham.
Dominika Pilarska (17 lat)
Wolność to umiejętność uciekania od świata i jego problemów. Małe dzieci są w tym mistrzami – są
beztroskie i nie przejmują się tym, co przyniesie jutro. Z biegiem lat, tracąc dziecięcą wyobraźnię i
niewinność coraz trudniej jest być po prostu wolnym. Wolność jest szczęściem, które sprawia, że żyjemy
wyłącznie teraźniejszością, nie rozmyślając o przeszłości i nie bojąc się przyszłości. Ja czuję się wolna będąc z
przyjaciółmi, którzy sprawiają, że jestem szczęśliwa. Dzięki nim chociaż na krótką chwilę nie pamiętam o
kłopotach ani o przytłaczających mnie na co dzień złych uczuciach.
Dominik Żołdak (17 lat)
Wolność to możliwość rozwijania się i kształtowania swojego życia. Czuję ją, gdy nikt nie ogranicza
mojej ciekawości. Czasem wydaje mi się, że jestem ograniczany przez codzienności, bo w końcu jeszcze się
uczę, ale te „ograniczenia” kiedyś sprawią, że stanę się wartościowym człowiekiem. Wolność daje mi
rodzina i przyjaciele. Wiem, że mogę im ufać, porozmawiać z nimi na każdy temat, poradzić się. Dzięki
takim osobom czuję swobodę. Uwolnieniem od codziennej rutyny bywa tez muzyka i sport.
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Piotrek Dziędziel (…lat)
Wolność - mamy szczęście bo jesteśmy wolni w naszym kraju. Każdy z nas ma prawo do wolności czy to
słowa, religii czy poglądów politycznych.
Być wolnym znaczy, że mogę mówić to, co myślę i robić to, na co mam ochotę (oczywiście w granicach
moralno-prawnych). Ale jesteśmy wolni i to jest ważne.
Wolność - ujmę to w moim stylu: rolki-freeride, określę to tak, iż ta odmiana/styl jazdy pasuje idealnie
do tego tematu, free - wolny(bez ograniczeń) ride-jazda i o to chodzi - tu nas nic nie ogranicza czy to
spokojna przejażdżka, czy może szalona jazda po mieście. To jest ten styl, WOLNY styl, nikt nam nic nie
narzuca.
Wolny czuję się, gdy zakładam rolki na nogi i robię to, co kocham.
Beata Przeżywalska (17 lat)
Wolność to możliwość wypowiedzenia własnego zdania. Jest to poruszanie się po ulicy i możliwość
rozmawiania z wszystkimi, bez względu na ich kolor skóry czy wiarę. Być wolnym znaczy być sobą, nikogo i
niczego się nie wstydzić. Mówić innym ludziom o sobie, o swoich wadach i zaletach bez zagrożenia życia.
Kiedy jestem wolna to czuję, że mogę robić wszystko, co jest zgodne z prawem i na co mam ochotę. Mogę
tańczyć, wyjeżdżać za granicę na konkursy taneczne, zdobywać nowe doświadczenia i czuć się wszędzie
bezpiecznie. Poczułam się wolna, gdy zobaczyłam w telewizji, jak mogą być zniewoleni ludzie żyjąc w innych
krajach.
Julia Walica (17 lat)
Być wolnym znaczy być kreatorem swojego życia. Kiedy jestem wolna to czuję, że mam wpływ na to co
mnie otacza. Poczułam się wolna gdy wspięłam się na top masztu Fryderyka Chopina podczas podróży przez
Atlantyk.
Paweł Drabczyk (17 lat)
Wolność to możliwość podejmowania decyzji, które ja uważam za najlepsze, a nie ktoś inny. Być
wolnym znaczy dążyć do realizacji swoich marzeń, starać się robić to, co się kocha. Kiedy jestem wolny to
czuję, że mogę zrobić wielkie rzeczy, bo mam prawdziwy zapał i motywację, ponieważ pracuję nad czymś
czego naprawdę chce. Czuje się wolny, gdy robię coś dobrego z własnej inicjatywy, gdy sam podejmuję
decyzje w sprawach mnie dotyczących lub przynajmniej mam w tym udział.
Wojciech Cichy (…lat)
Jedyną granicą dla mojej wolności jest wolność innych ludzi, której nie można przekroczyć oraz prawo
stojące na straży przestrzegania tejże wolności.
Jesteśmy wolni, bo:
- mówimy to, co myślimy
- wierzymy, w co zapragniemy
- robimy, co chcemy
… ale to wszystko jest do początku wolności drugiego człowieka.
Wolność to przede wszystkim niezależność.
Natalia Zdżalik (17 lat)
Wolność to uczucie, kiedy człowiek może się spełniać w tym, co robi najlepiej.
Fizycznie człowiek może poczuć się wolny skacząc na banji lub jeżdżąc kolejką górską w wesołym
miasteczku. Wykonując te doświadczenia, jesteśmy w stanie poczuć bezwładność ciała.
Wolność istnieje w różnej postaci. Dla jednych wolnością jest posiadanie pieniędzy, dla innych jest to
swobodne wyznawanie wiary, bez prześladowań.
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Jakub Katerla (18 lat)
Wolność daje nam możliwość wyboru reguł, jakimi chcemy kierować się w życiu. Przecież w każdej
chwili możemy zmienić obywatelstwo, wiarę oraz osobisty system wartości. Nie jesteśmy wolni, gdy nie
godzimy się na coś, co robimy, gdy ktoś nam narzuca sposób myślenia i postępowania. Dlaczego warto mieć
zasady? Człowiek, który robi, co chce i nic go nie ogranicza, przekroczy w końcu pewną granicę i stanie się
złym człowiekiem, według każdych narodowości i religii. Wolność to możliwość wyboru.
Angelika Stanek (17 lat)
Wolność to możliwość robienia tego co mówi serce, bez strachu co powie inna osoba, która oczekuje od
nas posłuszeństwa .To również możliwość bycia sobą ,wyrażanie siebie i rozwijanie swoich umiejętności. To
bezpieczne wyjście z domu i pójście na rower, spotkanie z przyjaciółmi, nauka w szkole i szczęście, bo
wolność to największe szczęście, które jest bardzo niedoceniane.
Magdalena Chmielek (22 lata)
Być wolnym znaczy być niezależnym, żyć swoim tempem, bez względu na to, co robi większość, byle nie
krzywdzić innych tym, co robimy, nie łamać ogólnie przyjętych reguł. Kiedy jestem wolna, to czuję spokój i
szczęście. Jako studentka największą wolność czuję po zakończeniu sesji :)
Magdalena Pietras (17 lat)
Dzięki wolności możemy spełniać swoje marzenia i pasje oraz możemy przebywać z osobami, które
kochamy. Wolność to możliwość cieszenia się każdą chwilą, każdą nawet najmniejszą rzeczą. To dar, dzięki
któremu możemy spokojnie żyć delektując się pięknem otaczającego nas świata. Bycie wolnym oznacza dla
mnie bycie szczęśliwym.
Dominika Ocylok (17 lat)
Wolność to swoboda życia na własny rachunek oraz możliwość samodzielnego i świadomego
przyjmowania zarówno pochwał, jak i krytyki własnego postępowania. Jedynie poczucie takiej wolności
sprawia, że nasze istnienie jest kompletne, prawdziwe i określone barwami innymi niż odcienie szarości.
Klaudia Rąba (17 lat)
Moją najwspanialszą pasją jest taniec. To dzięki niemu rozwijam się fizycznie, ale i psychicznie. Taniec
pozwala mi się otworzyć na ludzi i pokazać prawdziwą siebie. Tańcząc nie muszę udawać nikogo innego i
właśnie wtedy czuję się wolna. Kiedy jestem wolna to wiem, że mogę zrobić wszystko i że nikt mnie nie
powstrzyma. Jestem tylko ja, muzyka i kawałek podłogi.
Robert Sroka (17 lat)
Ludzie mogą różnie postrzegać pojęcie wolności. Zależy to od naszego sposobu życia i naszego
charakteru. Dla mnie wolność oznacza, że mogę spokojnie wyjść z domu niczego się nie obawiając. Czuję się
wolny, gdy mogę robić wszystko niezależnie od innych osób. To też wolność słowa, gdy mogę wyrazić swoje
opinie na każdy temat, w każdym gronie.
Basia Ślusarczyk (17 lat)
Wolność to poczucie bezpieczeństwa, to świadomość, że mogę być tym, kim chcę, podejmować własne
decyzje. Wolność to jedna z rzeczy, które cenię najbardziej. Ma ogromne znaczenie w moim życiu, bez niej
nie mogłabym być szczęśliwa. Każdy człowiek, bez względu na pochodzenie, kolor skóry czy religię,
zasługuje na wolność.
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Iza Kowalówka (17 lat)
Wolność to stan, który spotyka nas jako ludzi dość rzadko. Jesteśmy wtedy przepełnieni pozytywną
energią i dobrym samopoczuciem. Dla mnie jest czymś w rodzaju szczęścia. To szczęście daje brak kontroli i
uczucie wewnętrznego spełnienia. Być wolnym znaczy postępować zgodnie z własnymi pragnieniami i
poglądami.
Olga Tęcza (17 lat)
Wolność to możliwość podejmowania własnych wyborów, nawet, a może zwłaszcza, tych złych. Ludzie
wolni sami kierują swoim życiem. Ludzie wolni mogą mieć własne, jawne poglądy; wyznawać jaką chcą
religię lub też nie wierzyć w nic. Wolni ludzie żyją w wolnym kraju, co oznacza, że sami wybierają, kto ten
kraj będzie reprezentował, kto będzie podejmował za nich decyzję, sami decydują, jak będzie wyglądała
przyszłość, to oni tą przyszłość kreują. Jednak nie możemy zapominać o tym, że nie tylko my, ale i inni ludzie
mają swoje prawa i swoją wolność.
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