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Tradycją Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. W. Szafera jest organizacja debat 

sejmowych na wzór debat, których obrady możemy obserwować w prawdziwym Sejmie 

Rzeczypospolitej. Zgromadzeniu przewodniczą Marszałek Sejmu i Wicemarszałek. W tej roli 

wystąpiły uczennice klasy VIa,  Natalia Auron i Karolina Gdula, które uroczyście otworzyły 

obrady. Poszczególnym wystąpieniom uczniów klas VI przysłuchiwali się zacni goście: pani 

Katarzyna Wołk-Halicka – przedstawicielka Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami spółki 

„Eko-Mazury”, pan Robert Klimowicz – radny miasta Ełk,  rodzice, dyrekcja szkoły, 

nauczyciele. Od kilku lat nasze zaproszenie na obrady przyjmują absolwenci naszej szkoły- 

uczniowie Gimnazjum nr 4. Zgromadzeni w sali sejmowej posłanki i posłowie z uwagą  

i należytym szacunkiem wsłuchują się we wszystkie postulaty, które padają z mównicy 

sejmowej. Debata uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 jest doskonałą okazją do prezentowania 

własnego punktu widzenia, zabierania głosu na forum, przez szeroką publicznością. 

Marszałkini Sejmu uroczyście zamykając obrady  podkreśliła fakt,  iż debaty szkolne są 

doskonałą lekcją lokalnego patriotyzmu, wrażliwości społecznej i ekologicznej oraz 

umiejętności aktywnego słuchania.  

 

Paulina Stankiewicz 

Organizatorka debaty,  
nauczycielka języka polskiego 
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Szanowni Zebrani! 

 

Świat, w którym żyjemy, powoli umiera. Zanieczyszczone powietrze, brudna woda, 

środki chemiczne, wycinanie lasów i rozwój cywilizacji powoduje wymieranie niektórych 

gatunków roślin i zwierząt. Nasze dzieci  i wnuki też chciałyby pospacerować po lesie, 

popływać w jeziorze czy posłuchać śpiewu ptaków. Dlatego apeluję do Was szanowni 

zebrani, abyśmy dbali o środowisko, w którym żyjemy. 

W naszej szkole promowana jest ekologia, aby nauczyć nowe pokolenia szacunku dla 

przyrody. Uczniowie zbierają surowce wtórne, czyli: plastik, baterie, aluminium czy 

makulaturę, które można przerobić i ponownie wykorzystać. Dokarmiamy ptaki i dbamy  

o bezdomne zwierzęta, sadzimy nowe drzewa i inne rośliny. Uczestniczymy w wielu 

konkursach ekologicznych: jak oszczędzać energię i wodę, ozdoby i zabawki z odpadów, 

elektrośmieci oraz wielu innych. Bierzemy udział w różnych zajęciach proekologicznych  

i akcjach sprzątania świata. Nauczyciele uczą nas ekologii, ochrony środowiska, oszczędzania 

surowców naturalnych i nadzorują nasze akcje i poczynania. 

Proponuję, aby te pozytywne działania nasze  i naszej szkoły, rozprzestrzenić nie tylko 

na miasto Ełk, ale także na gminę, powiat, a nawet na nasze województwo czy region. 

 

Karolina Gdula 

   kl.VI a 
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Szanowne Posłanki, Szanowni Posłowie!   

 

Chciałabym poruszyć temat, o którym zbyt często się nie mówi. Niektórzy starają się 

go unikać tylko pogarszając swoją sytuację. A mowa tu „ekologii” ! Ekologia – magiczne 

słowo, niby tylko słowo, a ile znaczy! Jestem wielce ciekawa, co byśmy zrobili, gdyby nie było 

czegoś takiego jak ekologia. Pewnie Ziemia stałaby się jednym wielkim śmietnikiem. Ale 

zostawmy to „gdybanie”. Ekologia jest i już! I to bardzo dobrze !  

 Nieważne gdzie jesteś, zawsze musisz myśleć o dobru przyrody. W domu nawet 

niewielkie czynności takie jak: zgaszenie światła w pustym pokoju lub odłączenie ładowarki 

od gniazdka   (oczywiście jeśli telefon lub inny sprzęt się nie ładuje) ratuje nasze środowisko. 

Niby tak błahe rzeczy, a jak pomagają ! Ważne jest także, by pamiętać o segregowaniu 

śmieci. Wszystkie użyteczności publiczne mają obowiązek od 1.07.2017r. złożyć deklarację na 

odbiór odpadów komunalnych. W ten sposób nasze miasto będzie czystsze i o wiele 

ładniejsze. 

  Tematy o ochronie środowiska bardzo często są poruszane w przyrodniczych 

programach telewizyjnych, gdzie pokazywane są skutki degradacji środowiska oraz walki  

z wielkim zagrożeniem. 

 Zawszę staram się myśleć, co mogłabym zrobić, aby otoczenie, w którym mieszkam, 

było lepsze. Pamiętam o gaszeniu światła, kiedy wychodzę z pokoju, zakręcam kran przy 

myciu zębów, segreguję śmieci. 

  Najlepsze z tego wszystko jest to, że każdy może być „EKO”! Postuluję, aby wszyscy 

dbali o nasze wspólne otocznie. Jedna osoba myśląc ekologicznie i tak też postępować może 

wiele zdziałać dla przyrody, wiadomo też, że ta liczba będzie się stale powiększać. Należy 

pamiętać o tych najdrobniejszych rzeczach, które będąc powielane mogą naprawdę wiele 

zdziałać. 

 

Julita Lempiecka, kl. VI a 
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Szanowni Państwo! 

   Mieszkam w niedużym mieście Ełku. Są to okolice przyjaźnie nastawione do natury. 

Uczę się w Szkole Podstawowej nr 4 im. prof.  Władysława Szafera i od kilku lat pogłębiam 

swoją wiedzę o ekologii. Co roku z klasą uczestniczymy w akcji „Sprzątanie świata”. Wiem –

dzięki nawet tym akcjom, że nie wszyscy wiedzą,  czym jest ekologia. Bardzo dużo 

nieczystości znajduje się w okolicach naszego miasta. Jestem temu przeciwna. 

Apeluję do wszystkich o sprzątanie po sobie. Proponuję, żeby każdy z szanownych 

zgromadzonych udał się na wycieczkę  np. do pobliskiego lasu i zobaczył, w jaki sposób 

zanieczyszczamy nasze najbliższe otoczenie. 

Innym problemem naszego miasta jest brak możliwości segregacji śmieci. Mimo, że w 

domu segregujemy odpady, nie mamy co z nimi później zrobić. 

Proponuję, aby zaopatrzyć się w kontenery, gdzie będziemy mogli rzeczywiście 

posegregować nasze odpady.  Musiałyby znajdować się na każdym osiedlu. Uważam, że takie 

rozwiązanie pomoże wyrobić w ludziach ekologiczne nawyki i skutecznie zwalczy problem 

zanieczyszczeń w naszym mieście. 

Proszę o pozytywne rozpatrzenie sprawy. 
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Julia Gołdowska, kl. VI a  
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Szanowni zebrani! 

 

Chciałabym poruszyć temat naszego kontaktu ze środowiskiem. Otaczająca nas 

przyroda, potrzebuje naszej pomocy. Szansą na przetrwanie bardzo cennych gatunków roślin 

i zwierząt jest nasza aktywna i nastawiona na troskę o naturę postawa.  

Tu, na Mazurach, biją nasze serca. Tu, w naszym mieście oddychamy powietrzem 

wolnym od zanieczyszczeń. Ale co z glebą? Co z lasami, parkami, łąkami a nawet ulicami? 

My, ełczanie zanieczyszczamy środowisko wodne jak i lądowe w naszym mieście. Segregacja 

śmieci także jest lekceważona. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak niszczymy przyrodę. Nie 

wyrzucajmy śmieci pod kosz, tylko do kosza. Nie zanieczyszczajmy jezior zużytymi 

reklamówkami czy puszkami.  

Bądźmy dobrzy dla natury, ponieważ nie wiadomo, czy nam kiedyś nie stanie się 

krzywda poprzez zanieczyszczone środowisko. Dbać o nie możemy wszędzie - i w szkole, i w 

domu i w mieście. Segregujmy odpady do odpowiednich kontenerów. Nie niszczmy drzew 

ani krzewów, ponieważ one tak samo jak my chcą żyć zdrowo.  

Dlatego apeluję do wszystkich tutaj zgromadzonych, żyjmy w zgodzie z naturą, bo 

niszcząc ją niszczymy także siebie. 

 

Natalia Auron, kl. VI a 
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Drogie Posłanki, Drodzy Posłowie, Szanowni Zebrani! 

 

Chciałabym poruszyć temat smogu, który w ostatnich miesiącach był szczególnie 

dokuczliwy. Jeżeli nic z tym nie zrobimy, problem może powrócić. W tym roku w naszym 

mieście stężenie trujących pyłów było niewielkie, lecz mimo wszystko powinniśmy zadbać o 

zmniejszanie chmury smogowej.  

Postuluję o obowiązkowe montowanie specjalnych filtrów na kominach wszystkich 

zakładów przemysłowych oraz montaż chociaż najprostszych filtrów na kominach 

domowych. Proponuję również zorganizowanie „Dnia autobusu” raz w miesiącu, w którym 

przejazdy autobusem  będą darmowe. Ludzie dzięki temu odstawią samochody i do szkoły 

lub pracy pojadą komunikacją miejską. Dobrym pomysłem będzie również „Dzień bez 

papierosa”, pojedynczy papieros może nie wywołuje smogu, ale podobnie jak smog 

wyrządza szkody płucom palaczy. 

 Wielu ludzi nie ma świadomości, co robią, paląc plastikowe butelki, opony 

samochodowe, ubrania i inne niepotrzebne im przedmioty, które na pewno nie służą do 

tego, aby palić nimi w piecu. Możemy zniechęcić takie osoby do wykonywania tego typu 

czynności, wprowadzając kary pieniężne. W szkołach możemy organizować lekcje 

uświadamiające uczniom, jak trujący może być smog oraz jakie szkody w ludzkim organizmie 

może wyrządzić. Może w Ełku dziś nie mamy tak wielkiego problemu ze smogiem, lecz może 

on się pojawić za kilka lat nawet w naszym mieście. Jeżeli chcemy, aby dalsze pokolenia 

cieszyły się pięknym, zdrowym miastem, musimy zacząć nad tym pracować już dziś.  

Dziękuję za uwagę! 

Anna Jarosińska, kl. VI a 
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Szanowni zebrani! 

Chciałbym poruszyć bardzo ważny temat tego, jak zgodnie żyć z naturą. Moim 

zdaniem życie zgodne z naturą to nie tylko podlewanie kwiatków, ale także segregacja 

śmieci, dokarmianie zwierząt (kaczek i łabędzi) zimą, nakładanie filtrów na kominy i zbieranie 

śmieci z lasów i parków po innych ludziach, którzy po prostu nie rozumieją, co robią. 

Uważam, że człowiek jest częścią przyrody i stanowi z nią jedność. Gdyby nie było zieleni, to 

człowieka też by nie było. Niestety postęp cywilizacji zanieczyszcza naturę, sprawia, że 

rośliny stają się słabsze, powietrze zanieczyszczone, przez co ludzie częściej chorują i mają 

słabszą odporność. Wielki problem stanowi, to że ludzie wycinają niepotrzebnie wiele lasów, 

nie zastanawiając się, że tysiące zwierzą straci dom. 

Większość ludzi traktuje przyrodę jako źródło surowców i energii. Aby człowiek mógł 

żyć zgodnie z naturą, potrzebna jest zmiana w postawie człowieka. 

Apeluję, aby utworzyć dzień, kiedy po mieście jeżdżą tylko autobusy, rowery lub 

ludzie przemieszczają się głównie pieszo. Dzięki takiemu rozwiązaniu stan powietrza  

i roślinności zdecydowanie poprawiłby się. Mam nadzieję, że ludzie zrozumieją, że natura 

jest naszym wspólnym domem i trzeba się o nią troszczyć, tak jak ona troszczy się o nas. 

 

Oliwier Rosiński, kl. VI a 
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Szanowni Państwo! 

 

Nasze miasto gwałtownie się rozwija - pojawia się coraz więcej budynków, dróg, 

parkingów, a coraz mniej jest terenów zielonych. Dla władz miejskich drzewa stanowią 

kłopot, a ich właściwa pielęgnacja- wielkie wyzwanie. Dlatego musimy podjąć skuteczne 

działania, by chronić nasze drzewa. Są miłe dla oka, oczyszczają powietrze, dają schronienie 

przed upałem  - taką rolę pełnią drzewa w naszym mieście. Wszyscy zgadzamy się, że 

drzewa, zwłaszcza te duże, są ozdobą miasta i wykazują duże walory estetyczne. Na tym 

jednak zgoda pomiędzy obrońcami drzew, a ich przeciwnikami się kończy. Niechętni 

miejskim drzewom, że utrzymanie drzew jest kosztowne, a są ważniejsze wydatki do 

uwzględnienia w miejskim budżecie, że liście śmiecą, że drzewa zajmują cenne miejsce, które 

można przeznaczyć na miejsca parkingowe. Jest w tym sporo racji, ale czy komfort życia 

mieszkańców miasta nie jest jednak ważniejszy? Przecież zieleń miejska przyczynia się do 

poprawy tego komfortu. Miejska zieleń wpływa na mieszkańców miasta w trzech głównych 

obszarach: społecznym, zdrowotnym i ekologicznym. 

Jeśli chodzi o walory prozdrowotne miejskiej zieleni, a szczególnie drzew, na 

pierwszym miejscu wymienia się zdolność do poprawienia jakości miejskiego powietrza. 

Typowe liściaste miejskie drzewa produkują średnio 118 kilogramów tlenu przez rok. 

Popularne rośliny doniczkowe, ale również drzewa, oczyszczają miejskie powietrze  

z niebezpiecznych związków chemicznych. Zieleń ma bardzo pozytywny wpływ na zdrowie 

psychiczne naszego miasta- drzewa to kontakt z naturą, obniżają poziom stresu i działają 

wyciszająco. Wzbogacają także miejską faunę, są miejscem gniazdowania ptaków.  

W obszarze społecznym znaczenie ma estetyka drzew, odpowiednie ich gatunki podkreślają 

urodę architektury. Dla wielu dzieci drzewa są jedynym codziennym kontaktem z przyrodą. 

Dzięki funkcji edukacyjnej dzieci rozpoznają gatunki drzew, mają możliwość obserwacji 

ptaków i owadów oraz przebiegu pór roku. 

Aspekt ekonomiczny jest trochę złożony. Chodzi tu o koszt utrzymania drzew, stanu 

nawierzchni ulicznych, na których znajdują się drzewostany oraz wartość nieruchomości, 

które znajdują się na terenach zielonych.  

Apeluję do wszystkich zgromadzonych, dbajmy o tereny zielone, angażujmy się  

w ochronę środowiska, zakładajmy szkółki zielone i sadźmy jak najwięcej drzew. 

Dziękuję za uwagę. 

Gabriela Szczotko, kl. VI d 
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Szanowni Państwo! 

 

Poruszamy dziś ważny temat, jakim jest dbanie o środowisko. Nasza szkoła 

podejmuje wiele działań, które mają zapobiegać zanieczyszczaniu środowiska i uczy 

wszystkich, którzy do niej uczęszczają, że trzeba chronić ziemię. Myślę, że gdyby nie ta 

szkoła, dużo dzieci nie wiedziałoby wiele na temat ochrony przyrody. To stąd dowiadujemy 

się tak wielu rzeczy na ten temat. Przypuszczam, iż niewielka liczba osób jest uczona  

w domach, jak dbać o otaczający nas świat. Głównym problemem jest nieświadomość ludzi 

oraz brak chęci troszczenia się o środowisko. Mówmy o tym! Mówmy, co dzieje się po 

wyrzuceniu świetlówki czy baterii do kosza, zamiast oddania jej do punktu utylizacji, 

mówmy o paleniu śmieci, o możliwości oddawania elektrośmieci do punktów zbiórki, 

ponieważ  ludzie mogą tego nie wiedzieć! Uświadamiajmy im, ile rzeczy mogą zrobić dla 

środowiska, nie płacąc ani grosza. Nie zapominajmy o wyłączaniu światła wychodząc  

z jakiegoś pomieszczenia, o dokładnym zakręcaniu kranu lub, dla chętnych, wymienianiu 

żarówek na energooszczędne. Nie zapominajmy też o możliwości segregacji odpadów, co 

już niedługo stanie się naszym obowiązkiem. 

Mamy niesamowitą możliwość rozpowszechniania informacji w mediach 

społecznościowych! Korzystajmy z tego! Za czasów naszych rodziców nie mówiono o tym  

w ogóle! Przekażmy naszą wiedzę dalej. Musimy dbać o środowisko. Ziemia to nasz dom. 

Szanujmy ją i pielęgnujmy, żeby nie było za późno. Pamiętajmy, że „jak sobie pościelesz, tak 

się wyśpisz”. 

Dziękuję za wysłuchanie. 

 

Aleksandra Szawrycka, kl. VI b 
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Szanowni Państwo! 

 

Nasze miasto znajduje się na terenie tzw. „Zielonych Płuc Polski”, więc ma duży 

dostęp do zasobów naturalnych, takich jak lasy i jeziora. Jako mieszkańcy tak ważnego 

regionu dla Polski, a nawet Europy, powinniśmy umieć o niego dbać, czyli być 

wyedukowani ekologicznie. 

 Szkoła Podstawowa nr 4w Ełku przykłada do tego dużą wagę, ponieważ jej 

patronem jest ekolog Władysław Szafer. Jako uczeń tej szkoły mam dostęp do  wiedzy  

o ekologii nie tylko z książek i lekcji przyrody, ale także poprzez organizowane 

wydarzenia takie jak: Zielony Tydzień, sprzątanie świata, zajęcia w Centrum Edukacji 

Ekologicznej i quizy. W szkole prowadzimy zbiórkę i segregowanie surowców wtórnych 

oraz ogródek szkolny, poznajemy nowe sposoby odzyskiwania materiałów oraz 

oszczędzania wody i energii. 

 Ełk stara się być miastem ekologicznym. Powstało Centrum Edukacji 

Ekologicznej, instalowane jest energooszczędne oświetlenie ulic, MOSiR posiada panele 

słoneczne do ogrzewania wody w basenie. Przybywa dróżek rowerowych, żeby 

zmniejszyć natężenie ruchu samochodowego, czyli emisję spalin. Jest coraz więcej 

obiektów sportowych do rekreacji na świeżym powietrzu: place zabaw, promenada, 

siłownie, park linowy. 

   Ja  mieszkam na wsi nieopodal Ełku w Reglu. Do szkoły dowozi mnie mama 

samochodem. Mam już kartę rowerową i chętnie sam bym jeździł rowerem do szkoły. 

Niestety, podróż taka jest zbyt ryzykowna, gdyż muszę poruszać się drogą asfaltową bez 

pobocza, po której przemieszczają się też samochody ciężarowe i inne pojazdy.   

Mam dwa marzenia: droga rowerowa z mojej miejscowości do Ełku  oraz las 

miejski. Taki las można by było zrobić na wzór lasu miejskiego w Olsztynie. Mam 

rodzinę w Olsztynie i gdy tam jestem, chodzimy na spacery właśnie do lasu miejskiego, 

w którym są zrobione trasy z ławkami i urządzeniami do ćwiczeń sportowych. Bardzo 

dużo osób korzysta z tej formy rekreacji, więc u nas pewnie też by się to przyjęło. 

     Mam cichą nadzieję, że moja propozycja zostanie zauważona i zrealizowana,  

a miasto stanie się jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem turystycznym. 

 Dziękuję za głos. 
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Karol Kujawski, kl. VI d 

 

Szanowni Zgromadzeni! 

 

 Otaczająca nas przyroda jest naszym bezcennym  skarbem od milionów lat. Sam 

termin ''ekologia'' pochodzi z języka greckiego od dwóch słów: logos,  czyli nauka i oikos, czyli 

dom. W dzisiejszych czasach często jednak nie traktujemy Ziemi jak naszego domu, tylko 

wciąż chcemy z niej czerpać, zbyt mało dając od siebie.  

 Dobrym tego przykładem jest temat wycinki drzew, odbywającej się ostatnimi czasy 

na masową skalę w całej Polsce. Każde ścięte dziś drzewo, odsadzone wróci do nas dopiero 

za trzydzieści lat. Oczywiście są prowadzone akcje ich sadzenia, lecz porównując to do 

masowej wycinki, jest to kropla w morzu potrzeb.  

Niewłaściwe  są też zachowania dużej ilości ludzi, którzy wyrzucają elektrośmieci do 

kosza z odpadami zamiast zanieść je do punków zbiórek. Niektórzy nie segregują śmieci 

nawet wtedy, jeśli mają taką możliwość. 

Równie nurtującym problemem dzisiejszych czasów jest smog, który niszczy nie tylko 

przyrodę, ale jest niezwykle groźny dla zdrowia ludzi. Niestety jako dzieci nie możemy zbyt 

wiele poradzić w tym temacie. Uważam, że przede wszystkim media mają tu olbrzymie 

zadanie, by edukować współczesne społeczeństwo, że nie można palić w piecach 

nieprzeznaczonymi do tego rzeczami. Żeby zadbać o jakość powietrza, powinniśmy też 

częściej wybierać rower zamiast samochodu. Do tego potrzebna nam jest pełna sieć ścieżek 

rowerowych. Na szczęście mieszkamy w regionie o stosunkowo czystym powietrzu.  

 Mam nadzieję, że tak jak dbamy o nasze domy, będziemy też dbać o nasz wspólny 

dom - Ziemię. 

 Dziękuję za wysłuchanie! 

 

Kacper Łukawski, kl. VI b 
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Szanowni Państwo! 

 

 Na pewno wszyscy tutaj zgromadzeni chcieliby, aby Ełk stał się miastem 

ekologicznym. Jednak, żeby osiągnąć ten cel, trzeba jeszcze wiele zmienić.  

 Głośno jest ostatnio o wycinaniu drzew. To zły pomysł, ponieważ drzewa dają nam 

naprawdę wiele. Dzięki nim mamy tlen, niezbędny do codziennego życia. Niektóre z nich to 

żywe pomniki przyrody. Drzewa są również domem  dla wielu niewinnych zwierząt. Teraz 

możemy zadać sobie pytanie: " Jak wyglądałoby nasze życie bez drzew?". Pewnie jak 

pustynia, pozbawiona zieleni i lasów. Nie możemy zatem pozostawić tej sprawy obojętnie! 

Ludzie  od lat przychodzą do lasu, aby zaznać ciszy i spokoju, a także zbierać grzyby lub 

poziomki. 

 Inną ważną sprawą jest problem bezpańskich zwierząt. Sama jestem szczęśliwą 

opiekunką jednego z nich. Pięć lat temu przygarnęłam małą kotkę  z ulicy. Niestety, 

bezradnych czworonogów wciąż jest wiele w miejscach publicznych. Na przykład, przy moim 

bloku często wałęsają się bezdomne koty. Najczęściej widzę je siedzące pod samochodami.  

Jest to dla nich bardzo niebezpieczne. Czasami te czworonożne zwierzęta szukają jedzenia 

przy kontenerach na śmieci. Niestety, w schroniskach jest mało miejsca i są to zazwyczaj 

schronienia tylko dla psów. Problem ten widać zwłaszcza zimą, kiedy niska temperatura  

i brak pożywienia utrudniają kotom życie. Apeluję zatem, aby na osiedlach, w parkach  

i w innych ustronnych miejscach powstały ocieplane minidomki dla kotów, gdzie można by 

było wrzucić karmę do miski, uzupełnić wodę, podarować stary kocyk lub zabawkę dla 

czworonogów. Przy specjalnie wyznaczonych terenach można by umieścić tabliczki 

informujące mieszkańców Ełku o ich przeznaczeniu. Taka inwestycja nie wymaga przecież 

wielkich nakładów finansowych. Podobny pomysł sprawdził się już w jednym z polskich 

miast. Zwierzaki nie mogą wołać  o pomoc, więc niech ich los nie będzie dla nas obojętny! 

 Dziękuję Państwu za uwagę i mam nadzieję, że wspólnymi siłami pomożemy naszemu 

miastu stać się prawdziwie ekologicznym! 

Michalina Przekop, kl. VI d 
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Szanowni Państwo! 

 

Uważam, że nasza debata jest bardzo ważna. Nie mogę Was zmusić do mojego 

podejścia do ekologii, ale mogę Wam uświadomić, że jest o czym dyskutować i o co walczyć. 

W końcu jesteśmy tutaj, żeby coś zmienić. 

W ciągu tego tygodnia dużo sobie uświadomiłam. Zrozumiałam, że fakt mieszkania na 

ziemi nie znaczy, że będzie ona naszą sprzątaczką. Możemy to porównać do porządku  

w naszych pokojach, jak zrobiliśmy bałagan, to nikt za nas go nie posprząta. Tak jest też  

z ziemią. Człowiek tworzy odpady, co oznacza, że człowiek musi też je posprzątać. Ludzie 

dostarczają śmieci z taką prędkością, że ziemia nie nadąża z ich rozkładem. Jedna guma do 

żucia, którą ktoś wypluł, rozkłada się 5 lat, a plastikowa butelka aż 500. Ilość 

nagromadzonych odpadów zwiększyła się trzykrotnie przez ostatnie 20 lat. 

Wiecie ile plastikowych butelek byłoby potrzebnych do otoczenia granic Polski? 

1mln? 2mln? Otóż NIE, do otoczenia granic naszego kraju potrzeba 10 mln butelek. Pomyślny 

teraz, że w Polsce jest około 14mln gospodarstw domowych i każde gospodarstwo wyrzuca  

8 butelek tygodniowo. Czyli, rocznie wyrzuca się 6 tysięcy milionów butelek. To znaczy, że 

możemy 600 razy otoczyć granice naszego kraju tylko w ciągu jednego roku. 

Statystyki mówią same za siebie. Z roku na rok liczba odpadów rośnie. Żeby temu 

zapobiec trzeba zacząć sortować i recyklingować odpady. Dzięki temu można tworzyć rzeczy 

z surowców wtórnych. Ustawa, która zacznie obowiązywać od wakacji tego roku, nakłada na 

nas obowiązek segregowania odpadów do różnych pojemników i każdy będzie musiał się do 

niej stosować. Żeby pomóc ziemi powinniśmy też wykonywać inne najprostsze czynności, 

nosić ze sobą do sklepu torby wielokrotnego użytku albo jeździć autobusami MZK.  Nie 

kosztuje to wiele, a już przyczynia się do ochrony środowiska. 

Dzięki takim szczegółom i my możemy zmienić świat. Proszę o zastanowienie się nad 

tym, co każdy z nas może zrobić, by świat był lepszy i czystszy. Postarajmy się wspólnie 

pomóc naszej Ziemi. 

Dziękuję za uwagę. 

Zuzia Stryjewska, kl. VI d 
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Szanowni Państwo! 

 Chciałbym poruszyć temat ekologii w naszym mieście, ponieważ wiele osób go 

lekceważy. 

Jest to ważny temat, gdyż mało z nas zdaje sobie sprawę jak, bardzo niszczymy naszą 

planetę. Nie zanieczyszczajmy swojego otoczenia. Dbajmy o segregację śmieci. Jedna zwykła 

butelka plastikowa rozkłada się aż sto lat. O wiele lepiej dla nas i dla naszej planety jest 

wyrzucić ją do specjalnego pojemnika na plastik. Z powodu zanieczyszczeń środowiska ludzie 

zapadają na ciężkie choroby, np. nowotwory. Pomyślmy także o oszczędzaniu wody. Nie 

marnujmy jej przy myciu zębów, można wtedy zaoszczędzić nawet około 30 litrów wody 

dziennie. Dbajmy również o nasze płuca. Zamiast jechać samochodem lub autobusem, 

możemy pojechać rowerem albo pójść pieszo do szkoły. Tu apeluję do władz miasta, by 

zadbały o to, by ścieżki rowerowe nie były fragmentaryczne, by powstała pełna sieć ścieżek 

dla rowerzystów. Największą fabryką tlenu są lasy, więc powinniśmy ograniczyć wycinkę 

drzew. Bierzmy udział w sadzeniu leśnych szkółek. 

 Te sposoby pomogą naszej planecie i nam samym przetrwać. Dołóżmy 

wszelkich starań, aby następne pokolenia mogły cieszyć się widokiem pięknych krajobrazów  

i nieskazitelnie czystym powietrzem. 

Dziękuje za uwagę. 

Miłosz Miezianko, kl. VI b 
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Szanowni Zgromadzeni! 

 

Ełk jest piękny i jak wiadomo ekologiczny. Podejmuje się tu wiele działań 

promujących życie w zgodzie z przyrodą. Centrum Edukacji Ekologicznej to jedno z miejsc,  

w którym można uczestniczyć w zajęciach dotyczących między innymi ekologii. Będąc 

uczennicą naszej szkoły, która wspiera i organizuje przedsięwzięcia wzmagające chęć 

poprawy stanu naszego środowiska oraz dążenia do stylu życia sprzyjającemu naturze, 

zdobywam doświadczenie oraz motywację do działania ekologicznego. Jak żyć w zgodzie  

z naturą? To pytanie, które teraz się mi nasuwa. Po pierwsze: powinniśmy porzucić jazdę 

samochodami i zacząć poruszać się rowerem, deskorolką bądź innym nieszkodliwym dla 

środowiska sposobem transportu. Segregacja śmieci to drugi sposób, który już teraz każdy 

może praktykować. Sądzę, że gdyby duże kontenery przy blokach zamieniono na cztery 

mniejsze, ale oznaczone kolorami do segregowania, to stan przetwarzania wtórnego śmieci 

byłby o wiele wyższy. Chciałabym, żeby w mieście pojawiło się więcej ścieżek rowerowych, 

które zachęcałyby mieszkańców do jazdy. Dobrym pomysłem byłoby rozdanie chociaż jednej 

wielokrotnego użytku torby na zakupy na jedno mieszkanie, żeby nie trzeba było kupować 

nieekologicznych reklamówek. Jednakże przed jakąkolwiek zmianą, powinniśmy zmienić 

nasze własne postępowanie odnośnie natury i ekologii. Musimy się zmotywować i przestać 

być obojętnym na przyrodę, którą zanieczyszczamy. 

 Dziękuję za uwagę. 

Maja Truszkowska, kl.VI b 
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Szanowni Państwo! 

Chciałbym dziś przedstawić Państwu moje poglądy i spostrzeżenia związane  

z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, gdyż niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, 

jak bardzo niszczymy naszą planetę.  

Jednym z częstszych problemów jest segregacja śmieci. Nie wyrzucajmy odpadów do 

pobliskiego lasu czy rowu. Jedna zwykła plastikowa butelka rozkłada się aż sto lat! O wiele 

szybciej i łatwiej jest wyrzucić ją do specjalnego kontenera na plastik, po czym zostanie ona 

poddana utylizacji. Segregujmy więc plastik, szkło, makulaturę oraz odnośmy zużyte baterie 

do specjalnie do tego przeznaczonych punktów w sklepach, w szkołach, instytucjach.. W ten 

sposób ratujemy naszą planetę! Nie zanieczyszczajmy wód, wylewając do nich różnego 

rodzaju chemikalia. Woda jest źródłem życia dla ryb i wielu roślin, ale także i naszym, więc 

zanieczyszczając ją, niszczymy siebie! Ograniczajmy też wycinkę lasów! Ginie przez to wiele 

gatunków zwierząt, a także roślin. Czy warto zabijać gatunki tylko po to, by powstał kolejny 

supermarket? Kiedy idziemy  do sklepu, zwracajmy uwagę na to, czy kupowana przez nas 

żywność jest ekologiczna. W ten sposób też pomagamy przyrodzie.  

Nie pakujmy zakupów w jednorazowe foliowe worki. Za niewielką opłatą możemy 

kupić materiałową torbę wielokrotnego użytku. Kolejnym problemem jest wydzielanie spalin 

przez auta. Do pracy, szkoły zamiast samochodem jedźmy rowerem lub korzystajmy  

z komunikacji publicznej. Spaliny i dymy z kominów fabryk wydzielają różnego rodzaju gazy, 

które przy bezwietrznej pogodzie kumulują się i tworzą groźny dla zdrowia smog. Jego 

skutkami są kłopoty z oddychaniem!  

Apeluję więc, byśmy starali się jak najbardziej dbać o naszą planetę. Czyż nie warto? 

Nie warto dbać o życie nasze i następnych pokoleń?! Problem ochrony środowiska nie 

istnieje od dziś, ale już dziś możemy z nim walczyć. 

Dziękuję za głos. 

Patryk Filipowicz, kl. VI d 
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Szanowni Państwo! 

 

Jak zapewne każdy z nas wie, ekologia jest ważnym elementem naszego codziennego 

życia. Wspólnie musimy dbać o czystość w naszym otoczeniu. W domach trzeba używać 

energooszczędnych żarówek, po wyjściu z pomieszczenia należy gasić światło, powinniśmy 

zamienić stare sprzęty RTV i AGD na nowsze, zużywające mniej wody, prądu itp. Jeżeli nie 

korzystamy z urządzeń elektrycznych, nie zapominajmy ich wyłączyć. Starajmy się oszczędzać 

wodę, np. podczas zmywania naczyń z kranu nie musi cały czas lecieć woda.  

Powinniśmy również oszczędzać w szkołach: po wyjściu z klasy czy łazienki gasić 

światło, zamieniać zwykłe żarówki na energooszczędne. Zadbajmy o środowisko segregując 

odpady, zużyte baterie i żarówki wrzucajmy do oddzielnych pojemników. 

W naszym mieście również dbamy o środowisko i ekologię - zamontowane są panele 

słoneczne miedzy innymi w aquaparku i na niektórych budynkach, w latarniach są 

zamontowane żarówki energooszczędne, aby zużywały mniej prądu. 

W dzisiejszych czasach wiedzę o ekologii czerpiemy z Internetu, telewizji, lekcji  

w szkołach oraz książek. Aby żyć w zgodzie z naturą, musimy wyrzucać odpady do kosza,  

a nie na trawnik, chodnik, do rzeki lub jeziora. Segregujmy śmieci, sprzątajmy po pupilach, 

nie deptajmy trawników oraz niepotrzebnie nie zrywajmy kwiatów. 

Osobiście, w moim otoczeniu chciałabym dokonać paru zmian m.in.: posadzić więcej 

kwiatów, zamontować więcej stojaków na rowery, zbudować więcej placów zabaw oraz 

parków, ale najbardziej chcę, aby ludzie sprzątali po swoich zwierzakach, bo jak każdy z nas 

wie, patrzenie na odchody psów nie jest zbyt przyjemne. 

Uważam, że jeśli będziemy dbali o nasze otoczenie, Ełk może stać się ładniejszy, 

atrakcyjniejszy dla turystów, a przede wszystkim czystszy. 

 Dziękuję za wysłuchanie mojego przemówienia! 

Maja Kurzyk, kl. VI d 
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Szanowni Państwo, 

 

zacznę swoje przemówienie słowami poety Jonasza Kofty: „Pamiętajcie o ogrodach / Przecież 

stamtąd przyszliście”. Te znamienne słowa pisarza uświadamiają nam, jak ważne jest 

środowisko naturalne.  

 Jakiś czas temu zrozumiałem, że życie bez kontaktu z przyrodą jest niemożliwe. 

Wszystko, co jest potrzebne człowiekowi do istnienia, czerpie on ze środowiska. Każdego 

dnia staram się dbać o czystość w swoim najbliższym otoczeniu, np. wyrzucam śmieci  

w miejsca do tego wyznaczone. Chciałbym, aby w pobliżu dużych sklepów były 

umiejscowione pojemniki do segregacji śmieci. Korzystając ze źródeł internetowych 

pogłębiam wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na Ziemi. Jestem świadomy, że 

każda istota żywa ma prawo do godnego życia. Chcąc pomóc zwierzętom, adoptowałem za 

zgodą rodziców psa ze schroniska oraz przygarnąłem bezdomnego kota. Chciałbym, aby 

istniało w moim mieście schronisko. Młodzież i dzieci z naszego miasta mogłyby aktywnie 

uczestniczyć w wolontariacie. Szczególnie chciałbym, aby zwierzęta z Gminy Ełk nie były 

odwożone do schroniska w Radysach. Doskonalę umiejętności racjonalnego korzystania  

z odnawialnych i nieodnawialnych zasobów przyrody. Bardzo ważne jest również, abym 

stał się w przyszłości świadomym konsumentem. Zapoznanie ze sposobami odzyskiwania 

surowców i odpadów, wdrażanie do segregacji śmieci – to kolejny element mojej 

świadomości ekologicznej. Uważam również, że świadomość ekologiczna to także 

poznawanie pięknych i ciekawych miejsc w najbliższej okolicy i dbałość o ich stan.  

    Ze wszystkich ważnych elementów, które tworzą moją postawę ekologiczną, 

priorytetowa jest miłość do zwierząt. Chciałbym, aby ludzie mieli świadomość, iż nie są 

jedynymi istotami żyjącymi na naszej planecie i mają obowiązek dbać o inne organizmy 

żyjące.  

Dziękuję za uwagę. 

 

 Kacper Frąszczak, kl.VI b 
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Szanowni Zebrani! 

 

 Powinniśmy dbać o środowisko i o ekologię każdego dnia. Czy tak czynimy? Czy 

robimy  wszystko, co możemy, nie tracąc czujności na potrzeby przyrody? Może powinniśmy 

zrobić coś jeszcze?  Moim zdaniem możemy naprawdę o wiele więcej. 

 Czasami nie zdajemy sobie sprawy, że możemy pomóc Ziemi zaczynając od siebie, 

swego domu, własnego podwórka. Myślę, że każdemu żyje się lepiej w czystym i zadbanym 

miejscu, ale czy my żyjemy w czystym mieście? Nasze miasto jest piękne, mamy jezioro, 

zielone tereny, zabytki przyrody i architektury. Podziwiam je i zadaję sobie pytanie: dlaczego 

niektórzy wyrzucają śmieci na trawnik,  chociaż kilka metrów dalej stoi kosz na śmieci. Mam 

nadzieję, że rodzina i szkoła wychowa pokolenie ekologów, a my wszyscy zrozumiemy, iż te 

śmieci i zanieczyszczenie wody, powietrza naprawdę przeszkadza nie tylko nam - ludziom. 

Pozwólmy sobie i innym żyć w czystym miejscu. 

  

Julia Ślużyńska, kl. VI c 
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Szanowni Państwo, Koledzy i Koleżanki! 

   

 Kiedy myślę o ekologii, nasuwają mi się skojarzenia: nauka o środowisku, walka  

z zanieczyszczeniami, chęci, zapał, konsekwencje. Ekologia zaczyna się w naszych umysłach. 

Wdrażamy ją w domu, w szkole, na ełckich ulicach, podwórkach i w parkach. Ekologia to 

zadanie dla każdego obywatela naszego miasta. To dbałość o czystość, selektywna zbiórka 

śmieci, opieka nad bioróżnorodnością mazurskiej przyrody. To według mnie obowiązek 

dzieci, młodzieży i dorosłych ełczan. Każdy z nas może zadbać o powietrze, ziemię i wodę. 

 Świadomie i odpowiedzialnie konsumujmy zasoby naturalne! Nie dopuśćmy do tego, 

by otaczające nas piękno przyrody zgasło! Segregujmy więc śmieci! Oszczędzajmy wodę! 

Kompostujmy bioodpady! Korzystajmy z miejskiej komunikacji! Sadźmy drzewa, zamiast je 

wycinać! 

 Ekologia zaczyna się od każdego z nas! 

  

Katarzyna Rzotkiewicz, kl. VI c  
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Szanowni Zebrani! 

 

 Pragnę wyrazić swoją aprobatę dla zbiórki elektrośmieci w naszym mieście. Cieszę się, 

że nasza szkoła, a także współpracujące z nami centrum Edukacji Ekologicznej stwarza okazję 

do selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych, które – jak wszyscy wiemy 

– są zagrożeniem dla zdrowia ludzi i środowiska.  

 Pochwalam tę zbiórkę, ale jako zapalony informatyk zachęcam do kreatywnego 

myślenia i wykorzystania odpadów w pracowni elektronicznej, którą w domu może mieć 

każdy.   

 Mając na przykład stary samochodzik na baterie, można z niego odzyskać: silniczki, 

kondensatory, tranzystory i rezystory. O ile nie widzę zastosowania przez przeciętną osobę, 

która musi się jeszcze wiele nauczyć o elektronicy,  o tyle zapalonych komputerowców 

obliguję wręcz o ponownego używania elektrośmieci. Spróbujcie zbudować z silniczków 

wiatraki, pojazdy i wiele innych rzeczy. Ze starego komputera można wyjąć procesory, 

zasilacze i płyty główne. Można sprzedać chłodzenie, dysk twardy, pamięć RAM, wentylatory, 

karty graficzne, sieciowe itp., ale można je także umieścić w swojej obecnej maszynie. 

Czyńmy tak śmiało! 

 Dziękuję za wysłuchanie! 

 Jakub Karpiński, kl. VI c 
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GŁOS ABSOLWENTKI 

 

 

Życie w zgodzie z naturą. Człowiek jest częścią przyrody, z którą tworzy nieoderwalną 

całość.  Jednak z czasem, gdy cywilizacja idzie do przodu coraz bardziej nas odsuwa od 

natury. Człowiek próbuje ingerować w naturalne procesy, zakłócając równowagę systemu. 

Wielu ludzi zaczyna traktować przyrodę jako przedmiot, staje się ona dla nich tylko źródłem 

surowców naturalnych i energii. Starają się nad nią dominować, nie zdają oni sobie jednak 

sprawy z tego, jak straszne konsekwencje mogą się za tym ciągnąć. Człowiek prowadzi 

konsumpcyjny styl życia, zużywa nieustannie zasoby przyrody do zaspokojenia własnych 

potrzeb. Takie postępowanie w krajach wysokorozwiniętych przeradza się  

w marnotrawstwo. Odnosząc się do całego świata zjawiska te nieuchronnie przerodzą się  

w negatywne czynniki powodujące anomalie klimatyczne, katastrofy ekologiczne czy 

wymieranie gatunków. 

Powyższe kwestie od pewnego czasu zaczęły skłaniać ludzi do działania 

wprowadzających zmiany procesach niszczących naturalne zasoby przyrody lub całkowicie je 

zatrzymujących i unicestwiających. 26 maja 1969 roku ówczesny sekretarz generalny ONZ 

U’Thant wysunął postulat o potrzebie obowiązkowej ochrony środowiska. Natomiast w 1992 

roku odbył się Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro, podczas którego przyjęto Deklarację 

dotyczącą Ochrony Środowiska i Rozwoju, kładącą szczególny nacisk na działania edukacyjne 

zmierzające do wytworzenia nowego sposobu myślenia i działania człowieka w świecie, aby 
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nowa nabyta wiedza przez następne pokolenia polepszała warunki środowiska. Od tamtego 

czasu terminy ekologia i ochrona środowiska zaczęły się szybko rozpowszechniać. 

I tu nasuwa się pytanie: Jak żyć ekologicznie w zgodzie z naturą? Mamy na to pytanie 

wiele odpowiedzi i sposobów, aczkolwiek mogą się one nam wydawać trudne do 

wprowadzenia w życie codzienne dla danej jednostki czy małej grupy społecznej. Jednakże  

z pomocą przychodzi nasze miasto Ełk.  Już od około 25 lat realizuje ono program „Ełk – 

miasto ekologiczne”. Nasi mieszkańcy dzięki temu mają dużą świadomość ekologiczną. 

Wiemy, że są w Ełku stosowane odnawialne źródła energii, istnieje segregacja odpadów, jest 

nowoczesna oczyszczalnia ścieków, dzięki której nasza woda jest jedną z najczystszych wód 

pitnych w kraju. Instytucje: Centrum Edukacji Ekologicznej i właśnie ta: Szkoła Podstawowa 

numer 4 w Ełku najbardziej uświadamiają nas w tym jak żyć ekologicznie i jak bardzo to jest 

ważne, żeby nie zakłócić biegu systemu przyrodniczego. 

W obecnej rzeczywistości na każdym kroku słyszymy o zagrożeniach naturalnych, 

jednak tylko niewielka część społeczeństwa  bierze czynny udział w postawach 

zapobiegającym temu. Dlatego też, ochrona środowiska przyrodniczego to jedno 

z najtrudniejszych wyzwań XXI wieku. Aby człowiek mógł żyć w zgodzie z naturą, potrzebna 

jest zmiana postawy i sposobu myślenia ludzi dotycząca środowiska, żeby codzienne 

zachowania ludzi nie koncentrowały się wyłącznie na własnych celach i potrzebach, lecz brały 

pod uwagę dobro środowiska naturalnego. Tego właśnie uczy nas nasze miasto i myślę, że 

dzięki temu można je śmiało nazwać mianem miasta ekologicznego. 

Kaja Kraszewska 

Gimnazjum nr 4 w Ełku 
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GŁOS ABSOLWENTA 

 

 

Ełk - miasto ekologiczne. To stwierdzenie towarzyszy mieszkańcom Ełku już od 1992r., 

kiedy to nasze miasto, leżące niemalże w centrum „Zielonych Płuc” objęło strategię rozwoju 

ekologicznego. Program ten zdobył bardzo szerokie uznanie w Polsce i Europie. W Ełku 

dostrzegalne są zmiany, które zostały zapoczątkowane już 25 lat temu. Jest to wręcz idealny 

moment, aby powspominać niektóre ważne wydarzenia w naszym mieście i regionie 

związane z działalnością ekologiczną. Prawie każdy z nas chociaż raz uczestniczył w akcji 

Sprzątanie Świata, jednakże nie wszyscy wiedzą, że zanim Polska włączyła się w akcję 

„Sprzątania Świata”, to właśnie w naszym regionie organizowano akcje „Wielkie Sprzątanie 

Mazur” w latach 1993 i 1994. Już w 1994 roku zarejestrowane zostało Ełckie Stowarzyszenie 

Ekologiczne, które obecnie prowadzi bardzo znany obiekt w Ełku, otóż Centrum Edukacji 

Ekologicznej, które z pewnością każdy z nas kiedyś odwiedził. W 1998r. podjęto realizację 

budowy tego obiektu, który miał propagować ideę ekorozwoju miast oraz edukacji 

ekologicznej następnych pokoleń. Konsekwencją programu „Ełk-miasto ekologiczne” był 

realizowany w latach 1994 - 1997 Projekt Pilotażowy Krajowego Programu Działań na rzecz 

Ochrony Środowiska. Szczególną cechą tego projektu było sprzęgnięcie aktywności 

społecznych ruchów ekologicznych z działaniami władz lokalnych przy wsparciu Instytutu na 

rzecz Ekorozwoju Społeczności Lokalnych w Vermont w USA i Instytutu na rzecz Ekorozwoju 
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w Warszawie. W 1997r. rozpoczęto program mający na celu poprawę sytuacji naszych wód, 

czyli rzeki Ełk i Jeziora Ełckiego, dzięki czemu mamy obecnie nowoczesną oczyszczalnię 

ścieków. 

W naszym mieście działa również Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława 

Szafera w Ełku, w której się obecnie znajdujemy. Jest to jedna z najbardziej ekologicznych 

szkół w naszym regionie. W duchu miłości do matki natury wychowuje one kolejne pokolenia 

obywateli. Wychowała również ta szkoła nas - absolwentów, którzy przybyliśmy dzisiaj na tę 

bardzo ważną debatę. Również m. in. w Gimnazjum nr 4 w Ełku, w którym się obecnie 

uczymy, uświadamiane jest to i pokazywane, jak ważna jest ochrona środowiska i jak ważne 

walory posiada środowisko, które nas otacza. Obecnie zorganizowany został Tydzień 

tematyczny z okazji Dnia Ziemi, podczas którego można było włączyć sie w szereg akcji. 

Warto wspomnieć, że w pierwszym semestrze organizowany był Tydzień Ornitologiczny. W 

naszym gimnazjum działa również Koło Turystyczne „Azymut”, które także promuje te 

wartości. 

Jednak Ełk to nie tylko świadomość ekologiczna. Przede wszystkim coraz więcej inwestuje się 

w technologie przyjazne środowisku. Każdy z nas widział panele słoneczne przy Parku 

Wodnym, dzięki którym ogrzewany jest ten obiekt, lecz nie tylko ten. Energię słoneczną 

używają m. in.: Szpital Miejski, budynki bursy szkolnej, Dom Pomocy Słonecznej itd. Ełk, obok 

Warszawy, Zamościa, Kościerzyna i Płońska, to miasto, które najefektywniej wprowadza w 

życie założenia zrównoważonego rozwoju. Warto jednak dalej uświadamiać mieszkańcom 

naszego miasta i regionu, i całego świata, jak ważna jest ochrona środowiska oraz ekologia. 

Niestety, nie wszyscy mają jeszcze świadomość, jak wielką krzywdę wyrządzają środowisku, 

np. wyrzucając śmieci do lasu. Jednakże jestem dumny z tego, że mieszkam w takim pięknym 

mieście jak Ełk, który jest miastem bardzo ekologicznym i promuje te postawy w życiu 

codziennym. Warto włączać sie w akcje podejmowane przez Centrum Edukacji Ekologicznej 

w Ełku, np. w spacery czy wycieczki przyrodnicze. Uwierzcie mi na słowo, od 4 klasy, czyli już 

od 6 lat uczestniczę w wielu wyjazdach czy spotkaniach i swojego wyboru nie żałuję i przez 

kolejne lata zamierzam uczestniczyć w tych akcjach.  

Dziękuję bardzo za uwagę. 

 

Przemysław Sadowski 

Gimnazjum nr 4 w Ełku 

 


