
Plan debaty 
9.12.16r. 

Emi i Marta rozdają głosy publiczności.

Wstęp (przed stołem prezenterów)

Wojtek: Witamy państwa na debacie poświęconej Unii Europejskiej. Celem spotkania jest 
zastanowienie się nad problemami Unii Europejskiej i znalezienie rozwiązań bazowanych 
na różnych światopoglądach oraz rozważenie czy warto pozostać w strukturach Unii, czy 
podążając za Wielką Brytanią, zrezygnować z członkostwa. 

Agnieszka: Dzisiejsza debata będzie przebiegać następująco; 
Dzisiejsi debatujący i debatujący są podzieleni na dwie grupy: euroentuzjastów i 
eurosceptyków. 
Przewidujemy 5 pytań do każdej z grup. 
Uczestnicy nie znają pytań, znają tylko zagadnienia, o których bedą rozmawiać .

Ola: Po usłyszeniu pytania, uczestnicy mają minutę na zastanawianie się, następnie  2 
osoby z każdej z grup zabiorą głos. Raz z jednego, raz z drugiego ugrupowania. Każda 
osoba ma na to maksymalnie 2 minuty. Po wysłuchaniu wszystkich wypowiedzi na dane 
pytanie, jedna osoba ma możliwość odniesienia się do wypowiedzi konkretnej osoby, z 
przeciwnego ugrupowania. Zapytana osoba mam minutę na odpowiedź.
Po 5 pytaniach, każda z grup zostanie poproszona o wygłoszenie wcześniej 
 przygotowanego stanowiska, które może trwać do 3 minut.

Wojtek: Następnie bedą  państwo oraz moderujący debatę  możliwość zadania pytań do 
konkretnych uczestników i uczestniczek debaty. Teraz powitajmy naszych odważnych, 
którzy zdecydowali się na publiczne zaprezentowanie swoich poglądów. Obiecujemy, że 
na sali nie ma przedstawicieli Trójmiejskich mediów.

Agnieszka: *przedstawienie euroentuzjastów*
Ola: *przedstawienie eurosceptyków, prowadzących oraz organizatorów, mówi że 
bedziemy zbierać kartki*

Ola idzie kręcić debatę.
Marta robi zdjęcia.

1 pytanie
Wojtek: W ostatnim czasie mogliśmy i mogłyśmy zaobserwować wzrost w siłę 
nacjonalistycznych ugrupowań. Czy uważają państwo, że jest to realne zagrożenie dla 
wizji multikulturowego, tolerancyjnego społeczeństwa Unii Europejskiej oraz dla 
bezpieczeństwa mieszkańców innych narodowości. Czy jest to pozytywne niewarte uwagi 
zjawisko? Mają państwo minutę na zastanowienie się. W tym czasie przygotowaliśmy 
prezentację.



Czy któryś z państwa, chciałby się odnieść do jednej z wypowiedzi przeciwnika? 
Maksymalnie minuta.

2 pytanie
Agnieszka: Wiele kontrowersji wzbudziło ostatnio podpisanie umowy o wolnym handlu 
pomiędzy Kanadą, a Unią Europejską. Czy uważają państwo, że Unia, w tym Polska 
więcej zyska, czy straci, na tak zwanej umowie CETA?

3 pytanie
Wojtek: Jesteśmy obecnie świadkami jednego z największych kryzysów we współczesnym 
świecie na naszych oczach trwa brutalna wojna na Bliskim Wschodzie, a polityka Unii 
Europejskiej dotycząca przyjmowania uchodźców wywołała wiele kontrowersji oraz 
podzieliła kraje członkowskie. Politycy z Europy Wschodniej robią wszystko, aby nie 
wpuszczać uchodźców na tereny swoich krajów. Tymczasem Niemcy przyjęli ich już około 
2 miliony i zamierzają przyjmować nadal. W Polsce znajduję się ich zaledwie 115, a 
według najnowszych sondaży około 67% Polaków jest przeciwnych. Jaką strategię 
powinna przyjąć Unia z przyjmowaniem i rozlokowywaniem uchodźców i jaką rolę powinna 
odegrać w tym Polska?

4 pytanie
Agnieszka: W zeszłym roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uznał, że zakaz 
zawierania małżeństwa homoseksualnych narusza zawartą w konstytucji zasadę równego 
dostępu obywateli do ochrony prawnej. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans 
Timmermans, za przykładem USA, uważa że, wszystkie państwa członkowskie Unii 
powinny akceptować małżeństwa osób tej samej płci. Obecnie takie małżeństwa są 
uznawane przez 10 państw członkowskich (w tym Francja, Hiszpania oraz Dania). Czy 
widzą państwo szansę legalizacji takich związków przez obecny rząd w Polsce i czy 
byłoby to słuszne?

Pytanie 5
Wojtek: Instrumentalne dla dzisiejszej debaty pytanie: czy Polska powinna wyjść z Unii 
Europejskiej?

Expose, 1 osoba z grupy.

Pytania od publiczności. Emi rozdaje mikrofon.

Zakończenie.
Dziekujemy wszystkim za przybycie. Amelka śpiewa hymn Unii Europejskiej.
 


