
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Głos w dyskusji zabrali: 

Lena Buko z klasy VII b 

Oliwer Chiliński z klasy VII d 

Zuzanna Chmielewska z klasy VII c. 

Konrad Ciończyk z klasy VII b 

Bartkek Chojęta z klasy VII a 

Hubert Grzymkowski z klasy VII b 

Jakub Jagiełło z klasy VII d 

Jakub Różański z klasy VII b  

Zuzanny Wroczyńskia z klasy VII d 

Oliwia Zalewska z klasy VII c 
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30 kwietnia 2020 r. uczniowie klas VII przeprowadzili online debatę na temat:  
 

DOBROCZYNNY WPŁYW FLORY 

NA ŻYCIE CZŁOWIEKA 
  

W niecodziennych warunkach izolacji spowodowanej pandemią CONVID-19 , 

uczniowie podnieśli temat szczególnie bliski dla patrona szkoły, botanika – profesora 

Władysława Szafera.  Temat ten okazał się ważny i bliski nam wszystkim, bo zamknięci 

w domach zatęskniliśmy bardzo za bezpośrednim kontaktem ze środowiskiem. Jak 

wykazały głosy w dyskusji siódmoklasiści w swoich wypowiedziach podjęli różnorodną 

tematykę: od fundamentalnej roli roślin na życie na Ziemi po ich walory estetyczne 

będące tematem i źródłem inspiracji dla twórców.  

Osią łączącą te wypowiedzi był apel o odpowiedzialność każdego z nas za otoczenie.   

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Dzień dobry! 

 

       Wiele osób zadaje sobie to pytanie: czy flora ma dobroczynny wpływ na życie człowieka? 

Oczywiście, że tak! Przecież gdyby nie tlen wytwarzany przez rośliny, gatunek ludzki już dawno by 

wyginął. 

To roślinność właśnie, którą tak często bezmyślnie niszczymy, produkuje życiodajny tlen. Jak dowodzą 

badania naukowe ludzie, którzy często  przebywają wśród zieleni, są mniej narażeni na groźne 

choroby, jak chociażby demencja starcza. A to wszystko z powodu bodźców, którym zarówno 

świadomie, jak i podświadomie ulegamy,  wysyłanych do nas przez rośliny. 

      Z pewnością każdy z Was zauważył, że spacerując po parku lub lesie, wdychając zapach drzew 

i  podziwiając piękno kwiatów, nasz mózg odbiera bodźce, a ciało relaksuję się i odpoczywa. 

     Gdy sadzimy rośliny w ogrodzie, pomagamy nie tylko florze, ale i przede wszystkim 

sobie,  gdyż  natura odwdzięczy się nam plonami, a więc pożywieniem oraz nasyci nasze oczy.  

     Nie zapominajmy również o lasach, które nierzadko wycinane są masowo pod budowę: wszak 

tylko w okolicach Ełku wycięto około dwudziestu jeden hektarów lasu, aby na jego miejscu mogła 

przebiegać autostrada. 

Uważajmy również, by przez przypadek nie podpalić runa leśnego niedopałkiem papierosa czy nawet 

odłamkiem szkła. Nie muszę chyba mówić, że pod żadnym pozorem nie należy robić tego celowo. 

   Niezwykle dobroczynny wpływ flory na życie człowieka jest przeogromny,  dlatego dbajmy o naszą 

planetę. Przecież kiedy ją zniszczymy, nie będziemy mogli spakować walizek i przenieść się na inną. 

Nie wiadomo, czy w całym Wszechświecie istnieje druga tak niesamowita planeta, jak nasza Ziemia. 

Dziękuję za uwagę. 

 

Zuzia Chmielewska 

Klasa 7C  



 

 

 

 

 

 

Omawiany dzisiaj przez nas temat jest obecnie jednym z najważniejszych, którym zajmują się 

organizacje ekologiczne na świecie. W dobie efektu cieplarnianego i zagrożenia suszą, rozmowy na 

temat wpływu flory na życie człowieka staje się niezmiernie ważne. 

Gdyby nie roślinność, która produkuje tlen, ludzie i zwierzęta wyginęliby w zatrważającym tempie. To 

właśnie rośliny pozwalają nam zachować równowagę w świecie przyrody. Dzięki nim ludzie unikają 

wszelkiego rodzaju klęsk żywiołowych, takich jak na przykład powodzie. Flora może dać nam więcej 

niż sądzimy, nie tylko tlen. Z wszelakich roślin możemy uzyskać produkty codziennego użytku oraz 

wszelkiego rodzaju artykuły spożywcze takie jak: pomidory, kakao, ziemniaki lub cukier. Z roślin 

możemy także uszyć ubrania, upleść kosze albo nawet zbudować domy. 

Ludzie zapominają jednak, jak ważną rolę w ekosystemie sprawują rośliny i niestety niszczą przyrodę 

na wielką skalę. Wycinają dżunglę, by zyskać materiał budowlany i teren rolniczy, wznoszą wieżowce, 

budują autostrady, poszerzają parkingi… Przyroda ustępuje miejsca człowiekowi, a człowiek 

przyczynia się do jej zagłady.  

Chcę Was więc poprosić, abyście upominali ludzi niszczących florę. Nawołuję do zaprzestania swoich 

działań i pomocy przyrodzie, by mogła odetchnąć i rozkwitnąć.  

Już teraz możemy zaobserwować, jak wiosenna flora budzi się do życia. Podziwiam ją i chronię. Chcę 

zadośćuczynić przyrodzie. 

Pamiętajcie!! Każdy mały krok w obronie Matki Natury może uczynić wielkie zmiany! Nie 

zapominajcie o tym!! 

 

Hubert Grzymkowski klasa VIIB 

  



 

 

 

 

 

Panie Marszałku, Szanowni Państwo! 

Rośliny odgrywają ważną rolę w życiu człowieka. Od najdawniejszych czasów stanowią źródło 

pożywienia, służą jako materiał budowlany, produkt natury, z którego produkuje się odzież i 

lekarstwo. Tworzą nasze naturalne środowisko, dostarczają niezbędnego do życia tlenu. Tego uczy się 

dzieci od najmłodszych lat.  

W ciągu dnia w wyniku fotosyntezy rośliny pochłaniają szkodliwy dla człowieka dwutlenek węgla oraz 

wodór, jednocześnie wydzielając tlen, pozytywnie oddziałują na zdrowie i samopoczucie ludzi.   

Pozytywny wpływ  mają także aromaty, jakie wydzielają rośliny. Zapach jaśminu lekarskiego, 

szczególnie intensywny podczas kwitnienia, działa relaksująco i antydepresyjnie. Zapachy, jakie 

wydziela drzewko pomarańczowe posiada z kolei zarówno działanie uspokajające, jak i poprawiające 

koncentrację. Do złagodzenia zmiennych stanów emocjonalnych zaś przyczyni się pelargonia. Wielu 

naukowców uważa, że kolor zielony poprawia pracę płuc i krążenie krwi. Niektóre badania wykazują 

nawet, że pogłębia oddech. Ale zieleń roślin przede wszystkim dobrze działa na psychikę człowieka - 

uspokaja nerwy i koi oczy.  

Rośliny  od  niedawna zaczęto  wykorzystywać również w celach terapeutycznych, jako uzupełnienie 

tradycyjnych form rehabilitacji dla osób z określonymi problemami zdrowotnymi.   

Kończąc swoje wystąpienie, mogę śmiało powiedzieć, że naszym obowiązkiem i priorytetem jest 

ochrona flory. Zdając sobie sprawę z jej dobroczynności, pragnę podkreślić, że sadzenie roślin, dbanie 

o nie, promowanie jej znaczenia w życiu na naszej planecie, powinniśmy zacząć dziś o siebie. Nie 

zwlekajmy! Chrońmy zieleń naszych miast i lasów, parków! 

Jakub Różański, kl. VIIb 

  



 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, 

Przystępując do rozważań nad dobroczynnym wpływem flory na życie człowieka, zadaję sobie 

pytanie, jakie korzyści dają nam rośliny.  

Roślinność ma ważny wpływ na klimat na Ziemi, łagodzi nagłe zmiany temperatury, a także oczyszcza 

powietrze ze szkodliwego dla człowieka dwutlenku węgla.  

I chociaż jest to niezwykle ważne zarówno dla nas jak i naszej planety, nie myślimy o tym na co dzień. 

Mijamy parki, ogrody, lasy, zielone skwery. Nieraz jesteśmy wobec ich piękna i dobroczynności 

obojętni, często bezrefleksyjnie przechodzimy obok. Warto jednak, będąc na przykład w lesie, 

rozejrzeć się wokół siebie, dotknąć zieleni, poczuć aromat leśnych roślin. Otaczające nas drzewa 

pozytywnie wpływają na nasze samopoczucie, łagodząc psychiczne i fizyczne objawy stresu. Stanowią 

również niebywale urokliwy element krajobrazu.  

Wielu znanych artystów inspiruje się pięknem kwitnących wokół roślin. Należy do nich między innymi 

Vincent van Gogh, autor obrazu pt. „Słoneczniki”, Claude Monet inspirowany parkowym 

krajobrazem, który możemy podziwiać na obrazie „Japoński mostek w Giverny” .  

Henryk Sienkiewicz poświęcił uwagę roślinności opisując dżunglę w  powieści „W pustyni i w 

puszczy”. Alfred szklarski detalicznie zilustrował niezwykłość flory australijskiej w „Tomku w krainie 

kangurów”. Adam Mickiewicz najwyraźniej doznał zachwytu zielonością Stepów Akermańskich. Jest 

więc flora przedmiotem artystycznego doznania.  

Jak więc widać, flora wpływa pozytywnie nie tylko na Ziemię, ale także na nas. Skutki możemy odczuć 

choćby i na zwykłym spacerze w parku. To właśnie dzięki nim tak bardzo lubimy spędzać czas na łonie 

natury. Flora jest więc dla nas niezwykle ważna, a jej korzyści są wręcz niezliczone.  

Pamiętajmy o tym następnym razem, wychodząc na świeże powietrze i rozkoszując się widokiem 

rosnących wokół roślin. Doceniajmy  inspirujmy się nimi.  

Lena Buko, kl. VIIb 

  



 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo!  

Tematem dzisiejszej debaty jest dobroczynny wpływ flory na życie człowieka. 

Ludzie uprawiają rośliny już od tysięcy lat. Pierwsze ślady uprawy roślin przez ludzi  pochodzą sprzed 

około 13 tys. Lat w Tajlandii. Obecnie rośliny uprawia się na masową skalę i są podstawowym 

produktem w posiłku człowieka.  Są one też wykorzystywane w przemyśle, na przykład do produkcji 

ubrań. 

Mają one również zastosowanie lecznicze.  Szczególnie duża rolę odgrywają tu zioła, wbrew pozorom 

także rośliny trujące. Rośliny bardzo pozytywnie wpływają na łagodzenie przebiegu chorób 

cywilizacyjnych takich jak stres czy depresje. Mają pozytywny wpływ na naszą psychikę i 

samopoczucie Wielu ludzi lubi sadzić rośliny, co daje im satysfakcję i poprawia 

samopoczucie.  Roślinność tworzy krajobraz. Oko człowieka cieszy zielony, bioróżnorodny pejzaż.  

Rośliny niwelują  negatywne skutki życia w dużych miastach. Mają zbawienny wpływ na 

zanieczyszczenia powietrza, degradację gleb, nadmierne nasłonecznienie, zapylenie  oraz szkodliwy 

hałas. Dlatego tak ważne są parki, skwery i pasy zieleni w krajobrazie małych jak i dużych miast.  

 W naszym zaciszu domowym na naszych balkonach staramy się choć na małą skalę stworzyć 

namiastkę ogrodu. Sadzimy je w pięknych donicach, dbamy o nie, by wyglądały pięknie, nie do końca 

zdając sobie sprawę, jaki mają na nas zbawienny wpływ. Przykładem rośliny, która oczyszcza 

powietrze jest paproć, pradawna roślina istniejąca na Ziemi od setek milionów lat. 

Rośliny były przed nami setki milionów lat i to one kształtowały i dalej kształtują ten świat. Wydają się 

być mało znaczące w czasach, w których przewagę, a przynajmniej tak mi się wydaje, zdobywa 

człowiek, dla którego  liczy się głownie zysk. Bez roślinności  nie byłoby życia na naszej planecie. 

Dlatego nauczmy się szanować i doceniać rośliny, bo jeżeli ich zabraknie, to nas też na tej planecie nie 

będzie.  

 

 

Konrad Ciończyk, kl. VIIb 

  



 

 

 

 

 

 

Szanowni Zebrani 

 

Moim zdaniem funkcja roślin w życiu jest bardzo ważna. Ludzie nie są świadomi tego, jak bardzo 

ważne są one w naszym życiu. 

W pierwszej kolejności chciałabym zaznaczyć, że przyroda potrafi wpływać na nasze samopoczucie. 

Na przykład jeśli podróżujemy, to lepiej nam mija czas, jeśli wokół nas znajdują się piękne widoki, 

takie jak zielone łąki wypełnione kolorowymi kwiatami i cudowny wiosenny zapach, który nas 

uspokaja. 

Kolejną kwestią jest to, że mogą być one naszym hobby bądź zajęciem w czasie wolnym. W weekendy 

wiele osób wyjeżdża, np. na działki, gdzie zajmują się pielęgnacją roślin. Wiele osób zajmuje się też 

fotografią natury, co jest bardzo interesujących zajęciem. 

Nie można zapomnieć o tym, że rośliny są źródłem pokarmu. Jak dobrze wiemy, my tak jak zwierzęta 

żywimy się właśnie roślinami.  

Ale jeśli dalej będziemy traktować bezdusznie naszą planetę, niedługo stracimy to wszystko i jedyne, 

co będzie widoczne za oknem, to bloki czy autostrady. Już nigdy więcej nie zobaczymy piękna natury i 

jedyne co będziemy jeść to fast foody, w których nawet nie będzie prawdziwych warzyw, ponieważ 

zostaną wyhodowane w sztucznym środowisku. 

Mam nadzieję, że udało mi się udowodnić jak ważną funkcję pełnią rośliny w naszym życiu. Musimy 

współpracować, żebyśmy mogli cieszyć się tym pięknem przyrody wszyscy wspólnie. 

Zuzanna Wroczyńska, VII d 

  



 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Zgromadzeni, 

Zebraliśmy się tu, aby porozmawiać, jak dobroczynny wpływ ma na nas flora. Dzisiaj chciałbym 

wyjaśnić, dlaczego tak bardzo jej potrzebujemy oraz co możemy zrobić, by jej pomóc. 

Od zarania dziejów nasi przodkowie dobrze żyli w zgodzie z naturą, ale my, dzieci XXI wieku, niewiele 

wiemy o tych zamierzchłych czasach: jak żyli nasi poprzednicy i jak opiekowali się naturą. 

Oczekujemy, aby dała nam owoce i warzywa , a jedyne co robimy, to pryskamy ją szkodliwą chemią, 

która zatruwa plony roślin i w rezultacie – nas samych.  Niewielu ludzi używa naturalnych nawozów, 

bo wymaga to większego zaangażowania i wysiłku. Naturalne, niespryskane chemią warzywa i owoce 

są często za drogie dla przeciętnego człowieka.  

W czasach średniowiecznych jedynym sposobem zakupu czegoś była wymiana. Ludzie w tamtych 

latach sobie ufali. XX wiek przyniósł zmiany w podejściu do środowiska, rządy skupiły się na rolnictwie 

i rozwoju gospodarki, przyczyniając się do jej nadmiernej eksploatacji. 

Podsumowując: przez lata od ery kamienia do ery technologii ludzie diametralnie zmienili swoje 

podejście do środowiska naturalnego, w wyniku czego wiele gatunków flory wymarło i nie może już 

służyć nam-ludziom. 

 

Bartłomiej Chojęta 7A  

                  

  



 

 

 

 

 

 

Witam wszystkich Zgromadzonych,  

dzisiaj poruszymy bardzo szczególny temat dla naszego środowiska: ,,Dobroczynny wpływ flory na 

życie człowieka”.  

Nie od dziś wiadomo, że roślinność to niezwykle przyjemna dla oka i barwna rzecz, na którą zwraca 

uwagę każdy z nas. Niektórzy nawet zakładają swoje sady, aby opiekować się roślinami, drzewami, 

krzewami i kwiatami.  

Jak myślicie? Czy flora oczyszcza nasze powietrze? Odpowiem zdecydowanie: TAK! Roślinność 

przyczynia się do ulepszenia powietrza, które wdychamy, lecz także poprawia jakość gleb i różnego 

rodzaju wód poprzez asymilację CO2. Dla niektórych środowisko naturalne przy kwiatach i roślinach 

to ich życie, dlatego nie wolno niszczyć flory. Posłużę się tutaj przykładem pszczół, które zbierając 

pyłek z kwiatów wiosennych, zapylają rośliny, dzięki czemu wydają one plon w postaci owoców i 

nasion, tak bardzo przecież istotnych dla człowieka.  

Ponadto, bez roślinności  zostałaby zaburzona polska gospodarka, nie byłoby produktów pochodzenia 

roślinnego, jak  np. buraków, zbóż i innych.  

Rośliny występują na niemal całej planecie.  Gdy jesteśmy zmęczeni lub zestresowani,  możemy 

odpocząć na łonie natury. Czyste i przyjemne powietrze natomiast  koi nasze nerwy i dotlenia nasz 

organizm. Myślę, że nie trzeba nic więcej dodawać, by uprzytomnić sobie, jak ogromne znaczenia dla 

naszego życia ma flora, dlatego – szanujmy ją! 

Dziękuję za uwagę. 

Oliwia Zalewska, 

Klasa 7c. 

  



 

 

 

 

 

 

Szanowni Zebrani! 

       Wpływ flory na życie człowieka to bardzo ważny i interesujący temat zwłaszcza podczas 

obchodów Dni Patrona. A nikt nie zaprzeczy, że rośliny nas otaczają w mniejszym lub w większym 

stopniu. Moim zdaniem flora ma dobry wpływ na życie człowieka. 

       Po pierwsze rośliny o charakterze leczniczym są zdrowsze dla organizmu niż suplementy diety, o 

których składzie nie wiemy za wiele. Zimą często stosujemy herbatę bądź napar z ziół, by wzmocnić 

naszą odporność. 

       Następną ważną kwestią jest to, że lekarstwa roślinne są bezpieczniejszą formą wspomagania 

organizmu nieobciążającą bardzo naszego budżetu. Podczas przeziębienia bądź poważniejszych 

chorób sięgamy po lekarstwa a w aptekach jest ich wiele, lecz lekarstwa ze składem roślinnym 

przynoszą lepsze skutki oraz są o wiele tańsze od pozostałych.  

       Niezbędny do naszego funkcjonowania jest  tlen, który rośliny wytwarzają w procesie fotosyntezy 

usuwając z powietrza szkodliwy związek, czyli dwutlenek węgla. Statystyki pokazują, że osoby 

posiadające roślinę w sypialni śpią spokojniej. 

      Warto również zauważyć, że zapach roślin działa na nas kojąco i relaksująco. Naszym bliskim  w 

podeszłym wieku polecamy pobyt w sanatorium w celach leczniczych, ponieważ takie ośrodki 

znajdują się w otoczeniu natury, czyli roślin, dzięki którym widzimy lepsze efekty leczenia. 

         Flora to również sposób zarobku bądź hobby. Osoby lubiące kontakt z roślinami często hodują je 

w celach prywatnych bądź sprzedaży ich konsumentom, czyli nam. 

         Nasze miasto Ełk często zdobią najróżniejsze kwiaty, piękne drzewa czy krzewy, dzięki czemu 

urozmaicają krajobraz miejski oraz zachęcają do częstego odwiedzania tego miejsca. Rośliny po 

prostu tworzą niepowtarzalny efekt wizualny. 

       Podsumowując, rośliny mają wiele zalet -  od właściwości leczniczych po efekt wizualny, więc 

zgadzam się z wyżej postawioną tezą i mogę bez wahania powiedzieć, że flora ma dobry wpływ na 

życie człowieka.  

 

Dziękuję za uwagę.  

Jakub Jagiełło, VII d 



 

 

 

 

 


