
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ełk, 21 kwietnia 2016 
  



 

 

 

21 kwietnia społeczność „Czwórki” po raz kolejny spotkała się w sali sejmowej, by 

poruszyć ważny dla środowiska szkolnego temat. Marszałek sejmu uroczyście otworzył 

posiedzenie i przypomniał obowiązujący regulamin.  

Tym razem wysłuchaliśmy wystąpień  przedstawicieli klas VI, by po raz kolejny 

zaprezentować własny punkt widzenia. Zgodnie z tradycją zaproszono również gości, m.in. 

naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta pana Stanisława Zalewskiego, absolwentów 

szkoły – uczniów Gimnazjum nr 4.  Swoje głosy wygłosiła również mama uczennicy naszej 

szkoły. Co należy zmienić w świecie i jak szkoła może pomóc zmienić świat, w jaki sposób 

uczniowie mogą wpłynąć na otoczenie- wspólnie zastanawialiśmy się nad powyższymi 

kwestiami.  

Uczniowie w swoich wystąpieniach zwracali uwagę na pozytywne aspekty nauki  

w szkole podstawowej- umiejętność pracy w grupie, możliwość inicjowania akcji 

charytatywnych czy uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka. Głoszący postulaty 

zwracali uwagę na problem degradacji środowiska. Byli zgodni, że dzięki edukacji szkoła ma 

szansę wpływać na młodego człowieka, ma szansę zmienić jego sposób myślenia, a tym 

samym zmieniać otoczenie. Zmiany należy zacząć tu i teraz, i systematycznie wdrażać je  

w życie. Uczniowie z wielką uwagą przysłuchiwali się wystąpieniom absolwentów naszej 

szkoły, którzy stwierdzili, że nauka w szkole podstawowej wpływa na młodego człowieka w 

dużym stopniu. To tutaj uczą się obserwacji świata, otwierają się na potrzeby innych.  

W kolejnym etapie kształcenia te umiejętności bardzo im się przydały.   

Głoszący byli zgodni, że zmiany należy zacząć od siebie. Mamy moc zmieniania 

świata, ponieważ uczymy się nazywać jakikolwiek problem i jesteśmy na niego uwrażliwiani. 

Kolejny raz przekonaliśmy się, że debaty parlamentarne w naszej szkole umożliwiają 

mówienie wspólnym głosem na różnorodne tematy ważne dla społeczności uczniowskiej. 

 

Paulina Stankiewicz, nauczycielka języka polskiego 

  



 
 
 
 
 
 
 
Szanowni Zebrani!  
 
Chciałabym poruszyć temat degradacji środowiska. Ten temat jest nam bardzo znany. Ludzie 
zanieczyszczają środowisko nie myśląc o konsekwencjach, nie myśląc, że ludzie i zwierzęta 
mogą wyginąć. W szkołach można organizować więcej akcji ekologicznych, lekcji na temat 
środowiska. Rośliny są nam potrzebne, ponieważ wytwarzają tlen, bez nich nie będzie tlenu, 
a bez niego nie będzie życia. Na całym świecie ludzie jeżdżą np.: samochodami nie myśląc, że 
wtedy zanieczyszczają środowisko.  
Jak możemy, więc pomóc?  Możemy sadzić drzewa, jeździć rowerami, a nie samochodami, 
wtedy świat byłby piękniejszy. Zgromadzeni, jesteśmy szkołą z mocą i możemy wiele zmienić.  
Powodzenia! :)  

 
Weronika Popiołek VI a 

 
 
  



 
 
 
 

Szanowni zebrani, ja uczennica Manuela Guerra ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku 
chciałabym poruszyć temat znęcania się nad słabszymi w szkole. Jest to bardzo ważny wątek, 
ponieważ wiele dzieci zazwyczaj w szkole podstawowej i gimnazjum jest traktowana źle 
przez starszych rówieśników. Zostają oni przezywani, bici, wyśmiewani, obrażani, popychani, 
nie maja przyjaciół, a co najgorsze boja się o tym powiedzieć i na to zareagować. 
Uczniowie  wyśmiewają się z ich koloru skóry, figury, sytuacji finansowej czy wyglądu-  jest to 
jednak niesłuszne. Nasza szkoła i inne powinny zorganizować więcej debat czy spotkań na 
takie tematy! Powinniśmy wytłumaczyć innym, jakie to przykre, że kiedy widzi się młodszą 
osobę i popycha się ją, wyzywa, wymusza pieniądze i jedzenie, na które jego rodzice musieli 
pracować ciężko, jest bardzo złe i przykre. Pomyślmy, jak my byśmy się czuli w takiej sytuacji. 

Uczniowie w naszej szkole maja wiele celów i marzeń po ukończeniu nauki. Jestem 
pewna, że kilku z nas chce rozsiewać coraz dalej antyprzemoc w szkole.  
W świecie należy zmienić wiele rzeczy, ale jedną z nich jest właśnie kwestia 
znęcania się nad słabszymi i młodszymi. Jest to rzecz niby- codzienna i normalna. Nie!!! Jest 
to jeden z gorszych problemów na świecie.  

W naszej szkole zdobywamy wiele umiejętności np. pomaganie innym w potrzebie. 
Jest to bardzo przydatna cecha, ponieważ gdy widzimy kogoś takiego, to nie boimy się 
podejść i mu pomóc. To naprawdę może zmienić świat. Nasz system edukacji jest naprawdę 
dobry, lecz nigdy nie jest za późno, by zmienić go na lepsze. Organizujmy więcej spotkań na 
takie tematy, a świat zmienimy na lepszy.  

Dziękuję za wysłuchanie. 
 

Manuela Guerra Samaniego VI a 
 



 
 
 
Szanowni Zebrani, Nauczyciele, Koledzy i Koleżanki 
 

Kiedy oglądam telewizję, słucham radia, mam wrażenie, że świat pogrążony jest 
w chaosie. Topnieją lodowce, nad Australią powiększa się dziura ozonowa, a  Europę ogarnął 
kryzys emigracyjny.  

W tak trudnym czasie potrzeba odważnych ludzi i mądrych decyzji, by zmienić 
świat. Wiele instytucji jednoczy się i podejmuje wspólne działania dla wspólnego dobra.  

Między innymi i nasza szkoła została przyjęta do międzynarodowego programu 
Szkoły z mocą zmieniania świata, ponieważ aktywnie uczestniczy w kształceniu młodzieży, 
która poprzez swoją empatię, kreatywność i otwarcie na zmiany będzie wpływała na rozwój 
świata. Misją naszej szkoły jest ,,(…) zapewnienie warunków do takiego kształcenia 
umiejętności i postaw uczniów (…), aby byli wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka  
i środowiska.” Właśnie tu, w szkole, nauczyliśmy się pracy w grupie, umiemy tworzyć zespół, 
współpracować i dzięki wykształconej empatii jesteśmy gotowi uważnie obserwować świat 
 i reagować na jego potrzeby. 

Dzisiaj, kiedy Europa boryka się z problemem uchodźców, szczególnie ważna 
jest wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Teraz, gdy na świecie nieustannie toczą się 
wojny, niektóre w naszym sąsiedztwie, musimy szczególnie otworzyć się na potrzeby innych. 

Rolą szkoły powinno być kształtowanie takich postaw i umiejętności uczniów, 
aby umożliwić im zrozumienie świata i rządzących nim praw oraz potrzeb ludzi  w zgodzie  
z potrzebami środowiska. 

 
Dziękuję za uwagę 

Zofia Matysiuk VI b 
  



 

 
 
 
 

 
Szanowni Państwo!  
 

Misją naszej szkoły jest uwrażliwianie uczniów na potrzeby drugiego człowieka  
i środowiska przyrodniczego. To piękny cel.  W naszym świecie jeszcze tak wiele trzeba 
zmienić. Najbardziej bolesną sprawą są konflikty zbrojne. W czasie wojny głód i ogromny lęk 
towarzyszą przede wszystkim dzieciom. Dzieci cierpią najbardziej, ponieważ nie są w stanie 
zrozumieć okrucieństwa wojny. My wszyscy, którzy żyjemy spokojnie, nie możemy pozostać 
obojętni. Z tego powodu uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akcjach zbiórki żywności, 
leków i odzieży dla dzieci z Ukrainy. Można też było przekazać pieniądze za pośrednictwem 
Caritasu. Czy nasza szkoła może pomóc zmienić świat?  

Tak, poprzez szerzenie dobra, pomaganie innym i uczenie dzieci, jak należy 
postępować mądrze i kulturalnie, aby każdy uczeń mógł mieć własne zdanie i nie bał się go 
wyrażać.  

Życzę sobie i wszystkim chcącym coś na świecie zmienić powodzenia i sukcesu. 
 

Dziękuję za uwagę. 
Natalia Polakowska VI b 

 
  



 
 
 
 

Szanowni Państwo, 
 
tematem debaty jest „Nasza szkoła szkołą z mocą zmieniania świata”. 
Potocznie mówi się, że „szkoła to nasz drugi dom” i w rzeczywistości chyba tak jest. 
Spędzamy w niej dużo czasu, nie tylko na nauce, ale również na przebywaniu z innymi ludźmi. 
Są tu nasi koledzy i koleżanki, jak również nauczyciele. To właśnie oni rozbudzają w nas wiarę 
w siebie, pomagają rozwijać empatię i umiejętność rozwiązywania problemów. Po co? 
Właśnie po to, abyśmy poradzili sobie w społeczeństwie, w pracy zespołowej, przyszłości. 

Kończąc jedną szkołę idziemy do następnej, a tam czekają na nas kolejne wyzwania.  
Z wiedzą, którą uzyskaliśmy, będzie nam zdecydowanie łatwiej. 
Zostaliśmy nauczeni kreatywności, pracy w grupie, gotowości na zmiany i tego, że warto 
wierzyć w siebie. Oczywiście marzeniem moim byłoby, żeby nie było chorób na świecie, żeby 
ludzie szanowali się nawzajem, żeby nie było klęsk,  wojen i żeby każdy miał pracę. 

Myślę, że wspólnymi siłami, rozmową i chęcią współpracy moglibyśmy wszystko 
osiągnąć. Najważniejsza jest rozmowa! Z każdej sytuacji jest przecież  jakieś wyjście. 

W szkole uczą nas jak rozwiązywać małe problemy. Z tą umiejętnością pójdziemy 
kiedyś w dorosłe życie i może uda nam się osiągnąć pokój na świecie. Gdybyśmy tylko chcieli 
słuchać drugiej osoby, moglibyśmy wiele osiągnąć. 
 

Dziękuje za wysłuchanie 
Basia Grzesiuk VI b 

 
 

  



 
 
 
Szanowni Zebrani! 
 
 Chciałabym poruszyć dziś temat pomagania innym, czyli wolontariat. Mam głęboką 
nadzieję, że każdy z was już wie, co to ważne słowo znaczy… Myślę jednak, że nie zaszkodzi 
przypomnieć. Wolontariat to pomaganie innym, ale - tutaj bardzo ważna rzecz - nie 
oczekując wynagrodzenia. 

 Pragnę przypomnieć, iż misją Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku jest uwrażliwienie 
uczniów na potrzeby innych, czyli umiejętność bezinteresownego pomagania. W naszej 
szkole odbywają się akcje charytatywne. Jednak myślę, że takich akcji mogłoby być dużo 
więcej. Moim zdaniem świetnym pomysłem byłaby „Puszka Dobroci”. Taką puszkę można 
byłoby umieścić koło stołówki lub uczniowie mogliby przez kilka dni każdego miesiąca 
chodzić po klasach i zbierać datki na różne akcje. Dobrym pomysłem byłoby powołanie  
w każdej klasie 2-3 uczniów, którzy zajmowaliby się np.: wyszukiwaniem akcji, na które 
mogłyby być przeznaczane datki, przypominaniem o zbliżających się akcjach, wykonywaniem 
plakatów o zbiórkach, drukowaniem karteczek przypominających o akcjach dla młodszych 
uczniów. Często akcje te idą w świat, a myślę, że w naszej szkole są również osoby 
potrzebujące z rodzin uboższych. Dla nich także powinniśmy pomóc. W szkole powinni być 
wyłaniani najbardziej potrzebujący uczniowie, którzy otrzymywaliby np.: ubrania, żywność,  
wyposażenie szkolne itp. za uzbierane datki. Akcja ta musiałaby być zupełnie anonimowa  
w stosunku  do danych osobowych potrzebujących uczniów.  

Mam nadzieję, że moje postulaty zostaną wysłuchane i przemyślane.  
Dziękuję za uwagę. 

 
Natalka Cebeterewicz klasa VI b 

  



 
Szanowni Zebrani! 

 
Temat debaty jest bardzo poważny. Musimy się zastanowić, czy my, uczniowie SP4  

w Ełku, możemy pomóc zmieniać świat. Jak to rozumieć? Przez lata nauki zdobywamy 
wiedzę z różnych przedmiotów. Nauczyciele starają się nas wyposażyć w różne umiejętności  
i wpłynąć na kształtowanie postaw godnych naśladowania. Kończąc szkołę powinniśmy 
wykorzystać tę wiedzę i umiejętności w mądry sposób. 

Misją  naszej szkoły jest zapewnienie warunków do takiego kształcenia umiejętności  
i postaw naszych uczniów, aby potrafili wykorzystać je w dalszych etapach nauki i byli 
wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka i środowiska. Należało by się zastanowić, co 
powinniśmy zmienić w otaczającym nas świecie? Po pierwsze, trzeba zwracać uwagę na 
kulturę języka. Codziennie słyszymy wokół siebie wiele wulgarnych słów. Musimy to 
krytykować i pokazywać, jak piękny jest nasz język. Kolejna sprawa to szacunek dla innych 
ludzi. Realizując misję naszej szkoły, starajmy się być wrażliwi na potrzeby innych. Nasza 
szkoła jest proekologiczna. Mamy więc kolejne zadanie. Musimy rozpowszechniać wiedzę  
o ochronie przyrody, ponieważ z tym wiąże się nasza przyszłość. Posiadamy dużą wiedzę na 
ten temat, bo ekologia jest tematem wiodącym w naszej szkole. Mówiąc o możliwości 
zmieniania świata, myślimy o naszym otoczeniu, ponieważ każdą zmianę należy rozpocząć od 
siebie. Ważną sprawą jest patriotyzm. Należy zmieniać postawę tych, którzy lekceważą 
symbole narodowe. Zastanawiamy się, jakie umiejętności posiadają uczniowie naszej szkoły, 
by móc wpłynąć na rozwój świata. Mamy dużą wiedzę, którą zdobywamy na lekcjach. 
Umiemy kontaktować się z różnymi ludźmi, ponieważ uczestniczymy w wielu akcjach 
organizowanych przez szkołę. Liczne zajęcia sportowe to nauka zdrowego stylu życia. 

Na zakończenie zastanówmy się, co można zmienić w systemie edukacji, by wpłynąć 
na rozwój świata. Trzeba doceniać nauczycieli, którzy swoją postawą wpływają na 
kształtowanie naszych charakterów. W klasach powinno być mniej uczniów, aby każdego 
można było: zauważyć i docenić. Możemy więc podsumować, że mądrzy nauczyciele 
wypuszczają w świat mądrych uczniów, a oni próbują dostrzec co złe i starać się to zmienić. 

 
Dziękuję za uwagę! Joanna Merska VI b   

 



 
 
Szanowni Zebrani! 
 

Chciałabym poruszyć temat ,, Nasza szkoła z mocą zmieniania świata". Uważam, że 
szkoły powinny włączyć się w edukację na temat rasizmu, uczyć młodzież szacunku do innych 
narodowości i kultur. Szkoła powinna organizować spotkania integrujące dla dzieci  
i młodzieży z różnych krajów. Myślę, że świetną metodą są również wideorozmowy  
z uczniami ze szkół na całym świecie. Moim zdaniem główną przyczyną, która zakłóca spokój 
na całym świecie, jest brak tolerancji dla osób o odmiennej religii, kulturze i karnacji, co 
wywołuje konflikty zbrojne i ataki terrorystyczne. Aby uniknąć w przyszłości dyskryminacji 
 i dysproporcji w poziomie życia, bogatsze kraje powinny udzielać pomocy humanitarnej dla 
potrzebujących. Są też grupy wolontariuszy, które powinny z jeszcze większym 
zaangażowaniem brać udział w akcjach zmieniania świata na lepsze. Kolejnym ważnym 
tematem jest ochrona środowiska. Uczniowie w naszej szkole kończą edukację z misją 
przekazania innym, jak ważne jest dbanie o środowisko. Im większą będziemy mieli tego 
świadomość i im częściej będziemy brali udział np. w akcjach sprzątania świata lub  
w sadzeniu drzew, tym będziemy żyli w zdrowszym i bardziej przyjaznym otoczeniu. 
Uczniowie w naszej szkole zdobywają umiejętności wdrażania do codziennego życia zasad 
dbania o środowisko  

Powinniśmy mieć większy szacunek do innych ludzi oraz brać udział w akcjach, które 
pomogą nam żyć w lepszym świecie. 

 
Dziękuję za uwagę!       

 
Monika Syryca VI b    

 
  



 
 
 
 
 
 
 
Drodzy uczniowie! 
 
Chciałabym poruszyć temat ,,Jak szkoła może pomóc zmieniać świat''. Nasza szkoła uczy nas 
pracy w grupie. Dzięki wycieczkom integracyjnym możemy zobaczyć, że wokół nas jest 
mnóstwo dzieci, z którymi można się bawić. Uczymy się także, że na świecie istnieje wiele 
zachowań, których my młodzi ludzie nie powinniśmy robić. ( np. nie przejawiać rasizmu 
wobec innych ludzi, degradacja środowiska, i wiele, wiele więcej.) My uczniowie klas 
szóstych wszystkich szkół już za kilka miesięcy kończymy nasze szkoły, lecz nie zapominajmy 
o wszystkim, czego się uczyliśmy. Nasza klasa VI c ma zamiar jechać do schroniska w celu 
pomocy zwierzętom, których ktoś nie szanował. Takimi małymi kroczkami możemy zmienić 
świat. 
Dziękuje za uwagę  
  
 

Gabriela Cieniewicz VI c 
 

  



 
 
 

Drodzy uczniowie! 
 
 

Problemy świata – są naszym problemem bo przecież każdy z nas jest częścią tego świata. 
Nam szczególnie ważnym powinien być problem degradacji środowiska naturalnego, bo 
jedną z głównych misji Szkoły Podstawowej nr 4 jest zwrócenie naszej uwagi na środowisko  
i przyrodę, która nas otacza. Szkoła byłaby niczym, gdyby nie nauczyciele i uczniowie, chociaż 
samemu może być nam ciężko zmieniać świat, to musimy pamiętać właśnie o tym, że razem 
możemy wiele uczynić, by ziemia stawała się lepsza. Coroczne sprzątanie świata jest dobrym 
przykładem, że społeczność szkolna ma wpływ na środowisko. Warto pomyśleć, by akcji 
takich jak ta było więcej. Koledzy i koleżanki! Każdy z nas swoim postępowaniem może 
dawać przykład rówieśnikom. To, czego uczą nas tu w szkole, możemy a nawet powinniśmy 
wynosić poza mury tej szkoły. Warto organizować zbiórki w celu pomocy innym. 
Niepotrzebne nam ubrania – mogą okazać się potrzebne innym. W szkole uczymy się historii, 
więc wiemy, że rasizm i konflikty zbrojne nie prowadzą do niczego dobrego, bo zawsze 
ucierpią na tym bezbronni ludzie. W szkole również uczą nas rozróżniania dobra od zła i uczą 
tolerancji – nie zapominajmy o tym. Na koniec pragnę przypomnieć, że jeśli chcemy zmieniać  
świat, zacznijmy od siebie. 
 
 

Katarzyna Puchaczewska VI c 
 
 

  



 
 

 
 
 
 
 
Witam wszystkich zebranych!  
 
Moim zdaniem szkoła może pomóc w wielu rzeczach dla świata, ponieważ nasza szkoła jest 
szkołą ekologiczną. My uczniowie przynosimy butelki, makulaturę i baterie do szkoły, i w ten 
sposób nie zanieczyszczamy świata. Nasi uczniowie mają misję zmieniania świata, ponieważ 
nasza szkoła ich do tego przystosowuje. W świecie nie jest łatwo coś zmienić, ale moim 
zdaniem można by było zmniejszyć liczbę bloków do wybudowania, bo wtedy nasz świat 
będzie szary i pusty. Dziewczyny z VI c organizują zbiórkę karmy dla zwierząt i w ten sposób 
małymi krokami zmieniają świat. Dziękuję.   
 
 
 

Wiktoria Boguszewska VI c 
 
  



 

 
 
 
Szanowni nauczyciele, uczniowie, goście.  
 
Zebraliśmy się tutaj, aby przeprowadzić debatę pod tytułem ,,Nasza szkoła szkołą z mocą 
zmieniania świata". Jest dużo sposobów na to, aby pomóc światu, między innym 
organizowanie zbiórek pomagającym biednym ludziom. Uczniowie, którzy kończą edukację  
w naszej szkole, chcą być przyjaźni dla środowiska, otoczenia. Większość z was tu zebranych 
uważa, że my nie możemy nic zdziałać na świecie. Ale, gdy wszyscy połączymy siły, możemy 
naprawdę wiele zmienić na lepsze. Jest dużo rzeczy, które trzeba zmienić na Ziemi. 
Największymi problemami są: ubóstwo, rasizm, degradacja środowiska naturalnego, 
konflikty zbrojne. Są problemy, w których możemy pomóc, np. ubóstwo. Można 
zorganizować zbiórki ubrań, trwałych produktów żywnościowych, pieniędzy. Ja sama należę 
do wolontariatu Caritas. Bierzemy tam udział między innymi w zbiórce pod tytułem 
,,Pomagamy innym". Zbierane tam są trwałe produkty żywnościowe, które następnie 
przekazywane są do Domów Samotnej Matki, do Rodzinnych Domów Dziecka oraz 
wspomagane są placówki Caritas. W szkole uczymy się, jak pomagać otoczeniu.  
 
Dziękuję za uwagę.  

 
 

Natalia Filipkowska VI c 
 
 

  



 
 

Drodzy zebrani! 
 
 

"Nasza szkoła szkołą z mocą zmieniana świata" to temat dzisiejszej debaty. Szkoła 
Podstawowa nr 4 została wyróżniona spośród wielu szkół, ponieważ ma wizję zmieniana 
świata. Dzieci i nastolatki, które uczęszczają do tej placówki nie mają 
tematów  tabu. Poruszamy tu takie zagadnienia jak: ubóstwo, rasizm czy konflikty zbrojne. 
Absolwenci naszej szkoły wyruszają w świat z misją. Niesiemy nadzieję i wiarę w to, że świat 
można zmienić na lepsze. Mamy szerokie pole do popisu, jest jeszcze bardzo wiele do 
zrobienia: toczą się wojny, odmienność rasy i wiary są szykanowane. Ludzie umierają z głodu 
i biedy, a kraje wysokorozwinięte borykają się z problemem otyłości. W naszej szkole uczymy 
się przede wszystkim nazwać problem, jesteśmy na niego uwrażliwiani. Mamy możliwość 
poznawania innych kultur, min. przyjmujemy gości z Turcji, Norwegii lub Litwy. 
Organizowane są debaty takie jak ta, w których każdy może zabrać głos. W naszych 
staraniach wspierają nas rodzice. Jednak by lepiej zrozumieć te wszystkie problemy, teoria 
musi mieć zastosowanie w praktyce. Nie bójmy się zmian! Warto podjąć każde ryzyko, 
ponieważ to my uczniowie "4" jesteśmy przyszłością.  
  
 

Malwina Chojnowska VI c 
  



 
 
Drodzy zebrani,  
 
zebraliśmy się tutaj, by omówić problemy świata. Wszelkie ubóstwo, powstający rasizm, 
degradacja środowiska naturalnego i konflikty zbrojne psują naszą planetę. Jeżeli nic z tym 
nie zrobimy i w ogóle nie będziemy na to zwracać uwagi, świat będzie zdruzgotany. 
Powinniśmy temu jak najszybciej zaradzić. Ta szkoła może mu pomóc dając uczniom 
odpowiednie wykształcenie, wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka i środowiska. 
Uczniowie, którzy kończą edukację w szkole, tą wiedzę, którą zdobyli, przekazują młodszym 
dzieciom i tak jest z pokolenia na pokolenie. W naszym świecie należy przeprowadzić dużo 
zmian, między innymi; wybudowanie ośrodków pracy dla bezrobotnych, zbudowanie domów 
dla bezdomnych, zamienienie elektrowni cieplarnianych na elektrownie wiatrowe, słoneczne 
lub wodne. Można również zamontować katalizatory w samochodach i filtry na kominach 
oraz zadbać o ład i pokój między krajami. Zgromadzeni, możemy zmienić świat w każdej 
chwili. 
 

Maciej Kwiatkowski VI c 
 
  



 

„Nasza szkoła z mocą zmieniania świata” 

 

 Szkoła z mocą zmieniania świata to bardzo ciekawy temat i można byłoby o nim 

mówić godzinami. Ja jednak krótko opowiem o tym, jak rozumiem niniejsze zagadnienie. 

 Jednym moc może się to kojarzyć z mocą fantastyczną, znaną z bajek i baśni, innym  

z realną mocą, którą dysponują, wpływając na ludzi i środowisko.  

Kiedy myślę o szkole z mocą, mam na uwadze przede wszystkim uczniów i nauczycieli, którzy 

rozwijają się i działają ku dobrym zmianom w świecie. Uczniowie kończący edukację 

wychodzą ze z takiej szkoły z misją. Wierzą, że kiedyś zmienią świat. Uczynią go 

bezpieczniejszym, piękniejszym, sprawiedliwszym i przyjaznym środowisku miejscem. 

 Życzę mojej szkole z mocą, by odważnie wprowadzała zmiany, by uczniowie korzystali 

z pomocy naukowych, z ciekawością badali otoczenie, uczestniczyli w konkursach, poszerzali 

wiedzę. Przyszłym absolwentom -tu zgromadzonym - życzę mocy zmieniania świata. 

 Dziękuję za uwagę. 

Julia Jaroszewska VI d 

 

  



 
 
 
Szkoła z mocą zmieniania świata to wyzwanie. 
 
 Myślę, że nasza szkoła może zmieniać świat poprzez dawanie przykładu rówieśnikom. 
Jeżeli każdy z nas – uczniów  Zielonej Czwórki – zacząłby konsekwentnie segregować śmieci, 
nasze koleżanki i nasi koledzy z innych szkół podpatrując nas, czyniliby podobnie.  
 Tak właśnie moglibyśmy zadbać o środowisko. To ważne zadanie dla nas – 
mieszkańców „zielonych płuc Polski”.  
  Powiedzmy „stop!” zanieczyszczaniu powietrza spalinami. Chodźmy do szkoły i pracy 
piechotą, korzystajmy ze ścieżek rowerowych. Pomóżmy w pozbyciu się nadmiaru spalin i 
dymów.  
 Nie przechodźmy obojętnie obok porzuconych śmieci – podnieśmy je.  
 Nie pozwólmy na zanieczyszczanie naszego jeziora.  
 Postarajmy się stosować mniej środków chemicznych w naszych gospodarstwach 
domowych. 
 Przyroda daje nam tak wiele. Musimy ją chronić, jak tylko możemy. Jesteśmy przecież 
szkołą ekologiczną. Zmieniajmy świat z mocą, a żółte mundurki nosić będziemy jeszcze 
dumniej. 
 
Dziękuję 

Olga Bujnowska VI d 
 

  



 
 
 
 
 
Szkoła z mocą zmieniania świata daje nam wiedzę i umiejętności, które możemy wykorzystać 
w różnych dziedzinach życia. Każdy z nas może wdrażać je, aby zmienić otaczającą nas 
rzeczywistość. Dla jednych najważniejsze będzie szukanie zmiany w naszym otoczeniu, dla 
innych świadome działania służyć będą ochronie przyrody, współistnieniu ludzi i świata 
przyrody ożywionej .Misją Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku jest zapewnienie warunków do 
takiego kształcenia umiejętności i postaw uczniów, aby potrafili wykorzystać je w danym 
etapie nauki i byli wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka i środowiska, o czym przypomina 
nam wizja naszej szkoły. 
 Według mnie, to co warto zmienić, zgodnie z naszą misją, to postawa ludzi  
w relacjach miedzy sobą i w relacjach ze środowiskiem naturalnym. Warto o tym pamiętać 
każdego dnia – tu – w szkole – i poza nią, dziś i w przyszłości. Pragnę, byśmy wykazywali się 
jeszcze większą empatią. Wtedy uczynimy świat lepszym.  
 Uczniowie SP 4 zdobywają takie umiejętności. Stają się wrażliwsi na potrzeby świata 
 i drugiego człowieka. Ćwiczą właściwe postawy. Dzielmy się nimi, pokażmy je światu. 
Dziękuję za uwagę. 
 

Martyna Grzesiuk VI d 
 
  



 
 
 
 
Dzień dobry.  
 
 
 Szkoła może pomóc zmieniać świat poprzez nauczanie uczniów o środowisku  
i ekologii. Kryje się za tym pogłębianie wiedzy na temat środowiska, które postrzegam jako 
wrażliwe i potrzebujące nas – strażników porządku i zagrożonych gatunków.  
 Uczniowie kończą nauczanie z misją dbania o środowisko i o naturę. Musimy dbać o 
to, co mamy, aby służyło nam jak najdłużej. Myślę, że trzeba zmienić podejście ludzi do 
natury i uczyć, jak wiele ona dla nas znaczy i co ona nam daje. Uczniowie SP4 uczą się 
wrażliwości na przyrodę. Uczymy się segregować śmieci, wykorzystywać odpady i przede 
wszystkim szacunku do natury.  
 Zacznijmy już dziś! Zadbajmy o środowisko naturalne! Zróbmy krok, by np. ograniczyć 
wycinkę drzew. Korzystajmy częściej z e-książki, słuchajmy audiobooków, oszczędzajmy  
wodę, energię elektryczność. Wyłączmy zbędne oświetlenie! Pograjmy w piłkę, zamiast 
czerpać prąd niezbędny do obsługi komputera. Segregujmy śmieci! Nakarmmy głodne 
zwierzęta! 
 Powodzenia w zmienianiu świata! 
Dziękuję bardzo. 
 
 

Kacper Sokołowski VI d 
 
  



 
 
 
 

Nasza ekologiczna szkoła nosi imię wielkiego przyrodnika, ekologa, profesora 
Władysława Szafera. Profesor na każdym kroku miłował i chronił przyrodę. Autorytet 
patrona i nasi nauczyciele przypominają nam o szacunku i wrażliwości, jaką wykazywał 
Władysław Szafer wobec otaczającego go świata. 

Nasza szkoła zrobiła już wiele dobrego, by nieco zmienić naszą planetę. 
Podejmowane przez nas wyzwania mają coraz większą moc wpływającą na zmienienie naszej 
małej ojczyzny. Jednym z działań przyrodniczych w jaki uczniowie się angażowali z zapałem 
było sprzątanie świata, innym dualna segregacja śmieci, kolejnym – poznawanie chronionych 
gatunków, bioróżnorodności, a wreszcie alternatywnych źródeł energii.  

Nauczyciele uczą nas, jak chronić naszą planetę, abyśmy wtedy, kiedy opuścimy mury 
szkoły, mogli dalej pielęgnować i przekazywać wiedzę o przyrodzie, a także podkreślać to, jak 
ważna jest jej ochrona dla dalszych pokoleń. 

Dziękuję za wysłuchanie-uczennica  
 

 Dominika Pawlukowska VI d 
  
 
  



 
 
 

,,Nasza szkoła z mocą zmieniania świata” 
 

 Szkoła może nam pomóc w zmienianiu świata. Może przygotowywać swoich uczniów 
do tego właśnie celu poprzez uczenie właściwych postaw, wyrabianie w nas dobrych 
nawyków ekologicznych np. segregacji śmieci, oszczędzania wody, energii oraz ochrony 
gatunków zagrożonych.  
 Absolwenci nasze szkoły mają przed sobą ważny cel: wrażliwość na potrzeby świata  
i drugiego człowieka. Moim zdaniem w świecie należy zmienić postawę tych, którzy 
zapomnieli o dbałości o naszą planetę.  
 Aby wiedza o świecie polskich uczniów wzrosła, trzeba moim zdaniem wpleść  
w nauczanie więcej ciekawostek o odpadach, ich recyklingu i dobrych uczynkach dla świata. 
 Trzymam kciuki za kolejne roczniki szkoły z mocą. Mam nadzieję, że wytrwają i będą 
zmieniać świat. 

Kinga Faszczewska VI d 
  



Dziękujemy za głos w naszej debacie: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Pan Stanisław Zalewski   Pani Sylwia Uzdowska 
Naczelnik Wydziału Edukacji   Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych 
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