
 DYSKUSJA 
     Na początku zastanówmy się nad znaczenie słowa dyskusja. Jest to sposób wymiany 

poglądów na określony temat. Aby rozmowę można było nazwać dyskusją, muszą w niej 

uczestniczyć co najmniej dwie osoby. Rozmowa ta musi być popierana argumentami. 

Dyskusja może występować w dwóch formach, ustnej i pisemnej. Ma ona określone zasady. 

Istnieje ich wiele, ale jest jedna najważniejsza - umiejętność słuchania i nieprzerywania sobie 

nawzajem. Inną jedną z ważniejszych zasad jest szacunek dla drugiej osoby. Gdy nie 

szanujemy innych, inni mogą robić to samo. Kolejną zasadą jest dawanie innym możliwości 

na wypowiedzenie się. Nasze wypowiedzi powinny być krótkie oraz powinny mieścić się w 

wyznaczonym czasie. Każdą wypowiedź powinniśmy również popierać argumentami, inaczej 

nasza dyskusja nie byłaby dyskusją tylko zwykłą konwersacją.  

       Czasem zdarza się, że ludzie nie potrafią przestrzegać zasad dobrej dyskusji. 

Przekrzykują się, nie dają wypowiedzieć się drugiej osobie. Takim przykładem są spotkania 

polityków w telewizji. Każdy z nich stara się przekonać ludzi do swoich poglądów, często nie 

zwracając uwagi na zasady odpowiedniej i uczciwej dyskusji. Rozmawiając na tematy 

związane, np z gospodarką, każdy polityk stara się udowodnić, że to za rządów jego partii 

było lub będzie lepiej. W najgorszych przypadkach politycy obrażają się wzajemnie, co nie 

jest odpowiednie podczas dyskusji, która jest rozmową polegającą na kulturalnej 

konwersacji. Konsekwencjami nieprzestrzegania zasad dobrej dyskusji może być 

zakończenie dyskusji przez prowadzącego lub brak ponownego zaproszenia do uczestnictwa 

w kolejnych dyskusjach. Na szczęście większość reprezentujących Nas osób jest kulturalna i 

odnosi się z szacunkiem do drugiej osoby.  

     Istnieją nie tylko osoby nie przestrzegające tych zasad, są ludzie, których dyskusja opiera 

się tylko na nich. Takie osoby szanują wypowiedzi drugiej osoby, nie przekrzykują się czy 

nie używają sofizmatu, czyli nie mieszają prawdy z fikcją. Zachowanie to jest przykładem 

prawidłowej dyskusji. Poprzez to jak rozmawiamy z drugą osobą podczas dyskusji w 

pewnym sensie opisujemy siebie, więc każdy podczas dyskusji powinien reprezentować się z 

jak najlepszej strony. 



     Gdy pojawiają się problemy w dyskusji nie należy poddawać się emocjom, gdyż może to 

źle wpłynąć na naszą konwersację. Jest wiele rozwiązań tej sytuacji. Jednym z nich jest 

pójście na kompromis. Tak naprawdę każda osoba uczestnicząca w dyskusji reprezentuje 

swój punkt widzenia i ma do tego prawo. Ważne jest także uzupełnianie wypowiedzi drugiej 

osoby, czyli współpraca. Musimy jednak pamiętać, aby robić to w sposób kulturalny. Czasem 

warto również komuś ulec, jednak w dalszym ciągu mieć swoje zdanie. Taka postawa 

powoduje, że druga osoba przestanie narzucać Nam w dalszym ciągu swoje przekonania, a 

dyskusja dzięki temu stanie się znów kulturalną rozmową. 

     Uważam, że odpowiednia komunikacja w życiu gra bardzo dużą rolę, gdyż poprzez 

kulturalną rozmowę reprezentujemy się z lepszej strony. Jeżeli wszyscy ludzie na świecie 

komunikowali by się ze sobą w prawidłowy sposób, nie byłoby konfliktów czy wojen, a Nasz 

świat stałby się piękniejszy. Ludzkość potrafiłaby się w końcu ze sobą dogadać. 

 

Wiktoria Brauze 
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