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„Ochrona przyrody, a zwłaszcza jej zasobów i sił naturalnych, zyskała tak bardzo na znaczeniu 
dla wszystkich ludzi na Ziemi, że stała się jednym z ważniejszych wykładników współczesnej 
kultury. Istnienie nienaruszonej przyrody, ochrona jej zabytków, jest dla człowieka 
problemem być, albo nie być” –słowami naszego patrona Władysława Szafera rozpoczęła się 
coroczna debata uczniów tym razem pod hasłem Świat ratujemy, „Zieloną Flagę” otrzymać 
możemy. Wystąpieniom przedstawicieli poszczególnych klas przysłuchiwało się około 100 
uczniów. Zgodnie z tradycją zaproszono również gości z Urzędu Miasta, Centrum Edukacji 
Ekologicznej. Swój głos wygłosił także przedstawiciel spółki Eko-Mazury oraz zaproszeni 
rodzice. Zgromadzeni mieli okazję po raz pierwszy wysłuchać opinii absolwenta naszej szkoły. 
Wszyscy zebrali się po to, by przedyskutować kwestię certyfikatu „Zielonej Flagi” 
nadawanego szkołom na całym świecie. Posłanki i posłowie próbowali odpowiedzieć na 
pytanie czy nasza szkoła zasługuje na ten tytuł, jakie działania o charakterze ekologicznym 
podejmujemy, co robimy sami na co dzień, by być „eko”. Głoszący postulaty byli zgodni  
w swoich wypowiedziach - każde działanie ma sens. Codziennie chcemy odwadniać, że nie 
jesteśmy obojętni na problemy otaczającego nas środowiska. Ważne, aby zaczynać od siebie, 
zmieniając własne zachowanie. Jesteśmy świadomi swoich działań i tego, że ”nie chcemy 
odpoczywać w cieniu komina fabrycznego, ani zamiast powietrza wchłaniać spalin swoich 
samochodów”. Ważne jest, co podkreślił jeden z rodziców, abyśmy byli w swoich działaniach 
konsekwentni. Postulaty skłoniły nas do wielu przemyśleń. Wierzymy w to, że wiele z nich 
zostanie spełnionych. Mamy nadzieję, że tytuł „Zielonej Flagi” będzie potwierdzeniem 
słuszności naszych działań.  
 
 
 
 

Paulina Stankiewicz  
– organizatorka debaty 

 
 
 
 
 
 
 
 



ŚWIAT RATUJEMY-ZIELONĄ FLAGĘ OTRZYMAĆ MOŻEMY 

_______________________________ 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szanowni Zebrani, Pani Dyrektor! 
         
 

 Chciałabym zabrać głos w istotnej dla nas sprawie. Jako szkoła ekologiczna bierzemy 
udział w wielu akcjach promujących naturalne środowisko. Staramy się o przyznanie tytułu 
Zielonej Flagi. 

Chcę podkreślić fakt, iż ważne jest otoczenie, w którym przebywamy. Niektóre sale 
lekcyjne są szare i smutne. Proponuję zorganizować konkurs na najbardziej ukwieconą klasę. 
Uczniowie, rodzice i wychowawcy mogliby mieć znaczący wpływ na wygląd pomieszczeń. 
Wszyscy moglibyśmy spotykać się raz na dwa miesiące w piątek i sadzić wyhodowane przez 
siebie kwiaty. Chciałabym poprosić nauczycieli, aby założyli koło ,,Młodych ekologów''. Na 
tych zajęciach wszyscy chętni uczniowie będą dbali o szkolny ogródek. Szanowna Pani 
Dyrektor postuluję, aby na ścianach korytarzy naszej szkoły pojawiły się wykonane przez 
najbardziej uzdolnionych artystycznie uczniów malowidła związane z przyrodą. Będzie to nas 
wyróżniało spośród innych szkół. Proponuję naszemu miastu, żeby częściej organizować  
sprzątanie świata. Zmieniłoby to Ełk na ładniejsze miasto. 

Szkoła Podstawowa nr 4 to miejsce wyjątkowe, ale powinniśmy jeszcze bardziej się 
starać, aby dostać zasłużenie Zieloną Flagę i inne odznaczenia, certyfikaty i nagrody  
w dziedzinie ekologii. Chcę, żeby każdy z nas rozważył moje propozycje. Dziękuję  
za wysłuchanie. 
   
   

Weronika Drozd, kl. Vb 
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Szanowni Zgromadzeni! 
 

Chciałabym przypomnieć o tym, że nasze środowisko nas potrzebuje. Segregacja 
surowców wtórnych odbywa się w naszej szkole od zawsze. Dlatego moim zdaniem 
zasługujemy na miano Zielonej Flagi. Do szkoły można przynosić makulaturę, zużyte baterie, 
puszki, butelki itp. Ratujemy w ten sposób świat a przy okazji otrzymujemy dobrą ocenę. 
Wszyscy uczniowie uczeni są ekologii od najmłodszych lat. Uważam, że podejmujemy wiele 
działań w związku z ratowaniem naszego środowiska. Ale i tak istnieje jeszcze wiele miast  
a nawet państw,  które nie znają tego magicznego słowa „ekologia”.  

Przez ponad pół roku mieszkałam w Libii w Trypolisie. Po ulicach porozrzucane były 
tam śmieci. Tamtejsi ludzie nie dbali o środowisko. W szkole, do której uczęszczałam, także 
nie było wiele działań ekologicznych, lecz gdy zaczęłam opowiadać moim przyjaciołom, jakie 
działania podejmujemy w Polsce, uświadomili sobie, jakie to ważne. Wiem, że nie mamy jak 
pomóc takim odległym miejscom, ale wystarczy, że opowiemy naszym znajomym, rodzinie  
o tym, co sami robimy dla otoczenia.  To już będzie wystarczająco dużo. Dziękuję za 
wysłuchanie. 
 
 

Gabriela Steer, kl. Vd 
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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 powinniśmy dbać 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 wiele 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.  

Działania naszej szkoły już zostały docenione przez nagrody i nadane certyfikaty, 
między innymi: Zielony Certyfikat I i II stopnia oraz Szkoła Przyjazna Środowisku”. Dlatego 
uważam i Wy, Szanowni Zebrani pewnie też, że nasza szkoła zasługuje na Zieloną Flagę. 
Zwłaszcza, że w herbie naszej szkoły mamy zielony listek, który moim zdaniem jest 
fragmentem tej flagi. 

                                                                                                                                                                  
Gabriela Gdula, kl. Vd 
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Szanowni Państwo, Drodzy Posłowie 
  

Na dzisiejszej debacie chciałabym zadać państwu parę pytań. A mianowicie: co 
robiliśmy, co robimy i najważniejsze, co zamierzamy robić, aby nasz świat był czystszy. 
Nasza szkoła jest szkołą ekologiczną ale musimy sobie zadać pytanie: Czy aby na pewno? 
Choć segregujemy odpady, w tej placówce szkolnej nie każdy to robi. Nie każdy dba o to, by 
lepiej nam się żyło jak również kolejnym pokoleniom. Bowiem my tego jeszcze nie widzimy. 
Nie chcemy żeby nasza planeta stała się jednym, wielkim wysypiskiem śmieci. Starajmy się 
nie doprowadzi jej do takiego stanu. 

Niedawno wprowadzono nowy system segregowania odpadów. Dzielimy je na suche 
 i mokre. Suche trafiają do sortowni a mokre przeznaczane są na kompost. Od niedawna 
nasza szkoła wprowadziła ten system w codzienne życie uczniów w szkole. Na korytarzach 
stoją dwa kosze na poszczególne odpady. Lecz nie każdy wie, co gdzie trzeba wrzucać. Może 
warto pomyśleć, zastanowić się "Czy ja potrafię segregować śmieci?" i "Czy ja segreguję 
śmieci?" 
Sądzę, że nasza szkoła jest szkołą ekologiczną i naprawdę zasługuje na miano Zielonej Flagi. 
Myślę, że wszyscy Ci, którzy nie segregują śmieci, powinni brać z nas przykład. 
  
 
 

  Karolina Łajewska, kl.Vd 
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 Panie Marszałku, Szanowni Zebrani! 

            Moim zdaniem zasługujemy na odznaczenia oraz certyfikaty ekologiczne, ale czy są 
one w zasięgu naszej ręki? Naturalnie. 
            Co jakiś czas w naszej szkole odbywają się różne akcje ekologiczne, w których 
bierzemy udział. Pierwszego dnia wiosny został urządzony turniej klas na temat dualnego 
systemu gospodarowania odpadami. Wszelkiego rodzaju zabawy były związane z naszym 
środowiskiem. Każda klasa musiała przygotować spot reklamowy o odpadach suchych  
i mokrych.  
          My, jako uczniowie nie wiemy jeszcze wszystkiego oraz nie zawsze stosujemy się do 
zasad segregowania odpadów. Powinniśmy się o tym jak najszybciej dowiedzieć. Wystarczy 
tylko zapytać nauczyciela lub mamę czy tatę, przeczytać o akcjach zajmujących się ekologią  
i środowiskiem. To na pewno dużo pomoże. 
       Czasami zastanawiamy się czy inni mogą się uczyć od nas dobrego postępowania w 
stosunku do środowiska. Ależ oczywiście. Samo to, że uczęszczamy do szkoły ekologicznej 
daje nam satysfakcję, by pomagać innym dbać o środowisko.  
       Indywidualnie, gdy jesteśmy np. na podwórku, poza domem wyrzucamy papierki do 
kosza na śmieci, a nie gdzie popadnie na trawnik, na chodnik. Nawet w ten sposób 
pomagamy oraz szanujemy środowisko. 
       Uważam, że dobrze byłoby poświęcić jeden dzień w każdym tygodniu na dzień bez 
samochodów, autobusów oraz motorów. Wtedy można by jeździć rowerami i chodzić pieszo. 
       Moim zdaniem nasza szkoła zasługuje na Zieloną Flagę i jest tą zieloną. 
Mam nadzieję, iż moje krótkie wystąpienie przekonało Państwa do życia z ekologią za pan 
brat. 
Serdecznie dziękuję za uwagę. 

Zuzanna Miakinin, kl. Vb 
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Odznaczenia i certyfikaty ekologiczne przyznawane są za działania mające na celu 

przywrócenie dawnego blasku naszej planecie. 

Nasza szkoła od lat aktywnie włącza się do tego typu działań. Organizowane są 

między innymi apele dotyczące problemów ekologicznych oraz różnorodne akcje, takie jak „ 

Sprzątanie świata” czy „ Godzina dla Ziemi”. Niewtajemniczonym powiem, że była to akcja, 

która polegała na wyłączeniu wszystkich świateł na godzinę . Rozpoczęła się 31 marca o 

godzinie 20.30 a skończyła o 21.30.  

Uczniowie naszej szkoły są świadomi, że nasza planeta jest  zagrożona i starają się 

temu zapobiec. W związku z tym w swoich domach segregują śmieci, oszczędzają wodę i 

energię. Do niedawna segregacja polegała na oddzieleniu od siebie odpadów wykonanych z 

tworzyw sztucznych, aluminium, szkła i papieru.   Dzięki zajęciom w szkole dowiedzieliśmy 

się, że teraz będziemy segregować odpady na suche i mokre. Nawet na korytarzach stoją po 

dwa kosze na poszczególne odpady, zgodnie z obowiązującym obecnie Dualnym Systemem  

Segregacji Odpadów.  Dawniej nie mówiło się tyle o ekologii i ochronie środowiska, więc nasi 

rodzice i dziadkowie nie zawsze mają „ ekologiczne” nawyki.  Teraz my możemy przekazywać 

im wiedzę na ten temat, zdobytą na zajęciach w naszej szkole, chociaż sami musimy się 

jeszcze wiele nauczyć. 

Wracając któregoś dnia ze szkoły byłem świadkiem ciekawego zdarzenia. Obok mnie 

szli dwaj drugoklasiści. Jeden wypił właśnie napój z plastikowej butelki i chciał ją wyrzucić na 

trawnik. Drugi powstrzymał go, mówiąc: „Czemu chcesz to zrobić? W szkole uczyli nas 

przecież, że śmieci trzeba segregować.” Jest to najlepszy dowód na to, że „ nauka nie idzie w 

las”.  

Możemy nie tylko nauczyć się wiele od innych, ale też przekazać swoją wiedzę i 

doświadczenie dalej.  W mojej rodzinie dbamy o środowisko naturalne. Nie włączamy bez 

potrzeby światła na klatce schodowej. Segregujemy śmieci, wietrzymy mieszkanie przy 
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zakręconych kaloryferach. Rodzice wymienili żarówki na energooszczędne, a w moim pokoju 

zainstalowane zostały żarówki led, które zużywają mniej energii. Wymieniony został również 

stary żeliwny kaloryfer na nowszy, który szybciej oddaje ciepło w związku z czym mniej 

ciepłej wody zostaje zużytej na ogrzanie mojego pokoju.  Odbiorniki elektryczne na noc nie 

są pozostawiane w trybie czuwania.  Zmywarka do naczyń włączana jest  wtedy, gdy 

całkowicie wypełni się naczyniami. Staram się jak najczęściej używać prysznica ,bo wiem 

jednak, że zużyta woda musi być oczyszczona. Im mniej jej zużywamy tym mniej jest jej  

w oczyszczalni.  Pewnie nie wszyscy wiedzą, że są w Polsce miejsca, gdzie brakuje wody. To 

że mieszkamy na Mazurach nie znaczy, że nie powinniśmy jej oszczędzać. 

Moim zdaniem nasze miasto i szkoła robią wiele, ale wciąż za mało dla naszego 

środowiska. Na początek proponuję stworzyć w naszej szkole listę działań zmierzających do 

poprawy stanu środowiska naturalnego, a przy okazji do oszczędności związanych z opłatami 

za prąd i wodę. W miarę możliwości systematycznie będziemy realizować te zadania. 

Przykładem takich działań mogłaby być wymiana w naszej szkole wszystkich kranów na 

wciskowe, gdyż w ten sposób oszczędza się wodę, a taki kran jest tylko w dwóch szatniach. 

Odsłonięcie kaloryferów na korytarzach zwiększy  ich wydajność. Zmiana tablic 

kredowych na białe zmniejszy zapylenie powietrza i narażenie zarówno uczniów, jak  

i nauczycieli na alergie oraz choroby układu oddechowego. 

Od miasta oczekiwałbym  zainstalowania  kolektorów słonecznych na dachach 

większych budynków takich jak nasza szkoła. Jeżdżąc z rodzicami po Polsce wielokrotnie 

widziałem farmy wiatrakowe. Niestety , pomimo wiejących u nas silnych wiatrów , w okolicy 

Ełku  takich farm nie ma, a przecież energia wiatru wykorzystywana jest do produkcji 

elektryczności, bez zanieczyszczenia powietrza. 

Ocieplenie budynków zagwarantowałoby mniejsze zużycie węgla na ogrzewanie 

pomieszczeń w budynkach. W mojej okolicy ocieplony jest w całości tylko jeden budynek. 

Blok ,w którym mieszkam nie ma ocieplonej ani jednej ściany, a w moim mieszkaniu jest 

zawsze bardzo zimno, mimo gorących kaloryferów. Na budynki ocieplone zużywa się 

nieporównywalnie mniejszą ilość węgla, a co się z tym wiąże zmniejsza się ilość 

zanieczyszczeń uwalnianych przez dwie ełckie ciepłownie podczas spalania węgla. Może 

warto byłoby wykonać badania geologiczne w celu sprawdzenia czy pod Ełkiem nie znajdują 

się źródła geotermalne , tak jak zrobiło to miasto Lidzbark Warmiński? 

Wydaje mi się dziwne to, że w mieście ekologicznym, w którym ciągle mówi się m. in. 

o segregacji odpadów tylko w nielicznych miejscach znajdują się pojemniki do segregacji.  Na 

osiedlach w centrum miasta ( gdzie znajduje się m.in. nasza szkoła)takich pojemników brak. 

Mam nadzieję, że władze miasta szybko  rozwiążą ten problem. 

Zielona szkoła, ale czy na pewno? Niech każdy sam sobie odpowie na to pytanie…..  

 

Igor Przekop, klasa Vb 



ŚWIAT RATUJEMY-ZIELONĄ FLAGĘ OTRZYMAĆ MOŻEMY 

_______________________________ 

 

 

 

Zebrani! 

 Wielu ełczan twierdzi, ze jesteśmy ekologiczną szkołą. Ale czy to są tylko pozory?  

Czy warto jest walczyć o tytuł  Zielonej Flagi? Otóż, tak. Według mnie nasza szkoła i tak jest 

szkołą na wysokim poziomie. Segregujemy odpady, mamy dobry kontakt z popularnymi 

placówkami w naszym mieście, takimi jak Ełckie Centrum Kultury i Centrum Edukacji 

Ekologicznej. Niestety, dla wielu matek i ojców dzieci szykujących sie do pierwszej klasy to za 

mało. Na ślepo wybierają te szkoły, które są najbliżej miejsca ich zamieszkania. Nie mają 

pojęcia o osiągnięciach naszej szkoły. Nie wiedza, ze jesteśmy pierwszą szkołą, która podjęła 

współpracę z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów, zdobyliśmy tytuł Szkoły Rozwijającej 

Talenty. Myślę, ze Zielona Flaga rozsławi naszą szkolę i przybędzie do niej więcej uczniów. 

Cóż, ten tytuł wcale nie jest tak łatwo zdobyć. Podejmujemy wiele ekologicznych działań, ale 

czy to wystarczy, abyśmy osiągnęli swój cel?  Wiele osób, głownie uczniowie i ich rodzice, 

twierdzi, że tak. Dla pewności możemy bardziej sie postarać, aby nasza szkoła i nasze miasto 

były bardziej ekologiczne. Powinniśmy przeprowadzać więcej akcji typu sadzenie drzew, 

sprzątanie świata, itp. Może i pochłonie to wiele pieniędzy, ale pomyślmy. Na pewno warto. 

Dziękuję za wysłuchanie. 

 

Dominika Krassowska, kl. Vb 
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Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy! 

Już od zerówki nauczyciele uczą nas, by dbać o naszą planetę, a mianowicie zachęcają 
nas do zbierania makulatury, plastiku, szkła, a także przynoszenia niebezpiecznych dla 
środowiska baterii. 
Wychowawcy zabierają nas również na sprzątanie świata, gdzie zbieramy śmieci 
pozostawione przez ludzi, których ekologia w ogóle nie obchodzi. Dzięki tym naukom 
przynosimy do naszej szkoły wielkie ilości surowców wtórnych. Małe dzieci, a nawet i dorośli 
gdy widzą, że wrzucamy odpady do odpowiednich pojemników, mogą nauczyć się od nas 
segregacji śmieci na suche i mokre. 
Nawet gdy ludzie zobaczą, że jedziemy do szkoły rowerem lub idziemy do niej pieszo, 
wiedzą, że nie muszą jeździć samochodem na krótkie dystanse. W mieście nie ma jeszcze 
pojemników na odpady suche i mokre, lecz u nas w szkole dyrekcja zadbała o to, byśmy już 
mogli przyzwyczajać się do dualnego systemu. Możemy zaproponować miastu, by były już 
pojemniki z napisami: suche, mokre. Dobrym pomysłem byłoby propagowanie w okresie 
wiosenno-letnim dojazdu do pracy, szkół rowerem lub chodzenie pieszo (przecież nasze 
miasto nie jest aż tak wielkie). Można zacząć od jednego dnia w miesiącu. W okresie 
jesienno-zimowym mieszkańcy oraz władze miasta powinny zwrócić większą uwagę na to, 
czym się pali w piecach. Zasługujemy na certyfikat Zielonej Flagi, a także na inne odznaczenia 
związane z ekologią. Nasza szkoła jest naprawdę zielona. 
 

Julita Kochanowska, kl. Vd 
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Szanowni Zebrani! 

Mam zaszczyt przedstawić moją opinię na temat ekologii w naszej szkole, a przede 
wszystkim na temat segregacji śmieci. W ubiegłych latach szkoła prowadziła zbiórkę: 
makulatury, puszek aluminiowych, baterii, butelek PET. I to było super! Wielu z nas 
zaangażowało się w tę akcję. Ja sam dbam, aby cała moja rodzina odkładała gazety i butelki. 
Pilnuję, żeby żadna bateria nie trafiła do śmietnika. Moi dziadkowie sami już segregują 
odpady, które ja przynoszę do szkoły. 

Z przyczyn od nas niezależnych akcja segregowania odpadów została przerwana. 
Zebrana przeze mnie makulatura musiała trafić do śmietnika, a butelki plastikowe do garażu. 
Okazało się, że szkoła mimo trudności nie zaprzestała kontynuowania akcji. I kiedy 
znaleziono rozwiązanie problemu, zbiórka została wznowiona i trwa nadal. 

Uważam, że jeśli chcemy być zieloną szkołą, ratować środowisko, zdobywać 
certyfikaty i odznaczenia to przede wszystkim jest potrzebna konsekwencja w działaniach. 
Proponuję rozpoczęcie stale trwającej segregacji we współpracy z nowym Zakładem 
Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach. Uważam, że bzdurą jest segregowanie odpadów 
na suche i mokre. Preferuję segregowanie śmieci na wiele więcej niż tylko te. Moglibyśmy je 
dzielić na: odpady organiczne, papier, plastik, szkło brązowe, białe itd. Tak właśnie segreguje 
śmieci moja siostra w Niemczech. Nasza szkoła mogłaby być pierwszą w takich działaniach. 
Rozpocznijmy współzawodnictwo pomiędzy klasami i uczniami w całej szkole. Niech najlepsi 
w segregacji śmieci staną się ambasadorami ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku. 

 

Paweł Strykowski, kl. Vb 
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Posłanki i Posłowie ! 
 
 
    Ziemia jest taka piękna, ale pomyślcie czy będzie taka zawsze, jeśli, idąc do szkoły, 
rzucamy papierki, gdzie popadnie? Gdy siedzimy w pokoju przy lampce, gra radio i komputer 
jednocześnie. Pamiętajmy, że Ziemia może tego nie wytrzymać. Starajmy się więc oszczędzać 
energię, wodę i surowce naturalne, bo może nam ich zabraknąć.  
   My, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera, zbieramy 
makulaturę, plastik, puszki, baterie. Co roku organizujemy akcję pod hasłem " Sprzątanie 
świata ", podczas której przynajmniej jedna klasa potrafi zebrać ok. 15 worków odpadów  
wyrzuconych na trawniki, przy drodze, na brzegach jeziora i rzeki. Wprowadziliśmy też 
dualny system segregacji śmieci. Przeprowadzamy też zbiórki nieużywanych telefonów. 
    My , jako społeczność szkolna, uczymy się dbać o to, aby nasza Ziemia nie była 
zaśmiecana i zaniedbywana przez ludzi. Często, idąc chodnikiem, można zauważyć, jak  
przechodnie rzucają papiery i inne odpady na ziemię. Nie bądźmy obojętni i zwracajmy 
uwagę takim osobom.  Kiedy obok nas leży papierek, pamiętajmy, że to nie jest wstyd schylić 
się i go podnieść . 

 Ratować planetę możemy również  poprzez segregację śmieci, wprowadzenie 
dualnego systemu do domu oraz niekupowanie zbędnych opakowań. Nie zaniedbujmy się 
 i oszczędzajmy energię i surowce, jeżeli nie chcemy żyć na jednym, wielkim, wysypisku 
śmieci ! 
   Nasza szkoła otwarta jest na nowe pomysły i działania ekologiczne. Apeluję więc, aby 
dbać o środowisko nie tylko w szkole , ale też w każdym miejscu, w którym się znajdujemy! 
Mam nadzieję, że tym postulatem zachęcę, Posłanki i Posłowie, do dbania o naszą Ziemię! 
  

Aleksandra Leszczyńska, kl. Va 
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Wysoka Izbo! 
 
     Nasza szkoła zasługuje na odznaczenia i certyfikaty ekologiczne oraz przyznanie 
Zielonej Flagi za czystość i ochronę  środowiska. 
     Profesor Szafer- patron naszej szkoły był przyrodnikiem, więc powinniśmy 
kontynuować jego dzieło i tak jak on, robić wszystko, aby otaczający nas świat był czysty. Od 
dawna robimy bardzo dużo dla środowiska, m.in. włączamy się w coroczne sprzątanie 
świata, segregujemy śmieci, organizujemy przedstawienia i konkursy o odpadach. Możemy 
nauczyć młodszych i starszych, jak ratować świat, kiedy będzie zagrożony, zanieczyszczony, 
pozbawiony pięknych krajobrazów i światła. Chcemy, aby wszyscy brali z nas przykład  
i włączyli się w nasze przedsięwzięcie. Każdy powinien pamiętać, że czystość i ład sprawiają, 
że świat jest piękny i milej się żyje. 
   Chciałabym zaproponować konkurs na najczystsze otoczenie szkoły. Polegałby on na 
zebraniu wszystkich śmieci, nawet tych najdrobniejszych na boisku, chodnikach i trawie 
wokół budynku przez dzieci i włożenie ich do reklamówek. Ta szkoła, która będzie miała 
najmniej torebek z odpadami w ciągu określonego czasu, wygrywa. Posłanki i Posłowie, co  
o tym sądzicie? 
   Jeśli nasza szkoła dostanie Zieloną Flagę, a staramy się o to wszyscy, będzie to dla nas 
wielki zaszczyt. 
 
 

Katarzyna Kamińska, kl. Vc 
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Posłanki i Posłowie! 
 

   Nasza szkoła promuje działania ekologiczne, w które zaangażowani jesteśmy my- 
uczniowie oraz nasi rodzice. Poprzez takie czynności dla środowiska jak: konkursy, zbieranie 
baterii, makulatury, plastiku oraz innych odpadów budzi się w uczniach wrażliwość na 
potrzeby przyrody. 

   Ta szkoła nauczyła mnie i moich rówieśników, że ekologia to nie tylko zbieranie 
śmieci i oszczędzanie wody, lecz także organizowanie akcji, odnawianie zniszczonej flory 
poprzez sadzenie drzew, a przede wszystkim uczulanie ludzi na potrzeby naszej planety. Od 
nas wiele szkół może uczyć się np. gospodarowania terenem wokół szkoły, zakładając 
ogródek - niż tworząc kolejny, bezużyteczny parking.  Miastu można zaproponować  
stworzenie większych przestrzeni dla rozwijania się zieleni. Osobiście sama zbieram zakrętki, 
makulaturę oraz oszczędzam wodę. 

Ukoronowaniem naszych wieloletnich działań powinien być certyfikat Zielonej Flagi 
przyznawany szkołom za ich ekologiczne poczynania. Moim zdaniem jest on w zasięgu naszej 
ręki, ponieważ wiele zrobiliśmy dla przyrody i zamierzamy jeszcze więcej. Mam nadzieję , że 
wkrótce otrzymamy to wiele znaczące dla nas odznaczenie i  powiększymy  grono krajów, 
które  zdobyły Zieloną Flagę. 

 

Natalia Ławska, kl. V a   
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Szanowne Posłanki i Posłowie!  

 

 W naszej szkole i w całym mieście podejmowanych jest wiele akcji dotyczących 
edukacji ekologicznej. Mówi się o segregacji odpadów, a także o skutkach zanieczyszczenia 
środowiska przez spaliny itp.. Mieszkamy w regionie, w którym woda jest dostępna i wydaje 
się nam, że nigdy jej nie zabraknie. Wiemy, że na świecie są miejsca, gdzie brak wody dotyka 
ludzi na co dzień. 

       Postuluję o zorganizowanie w naszym mieście akcji edukacyjno – informacyjnej dla 
dzieci, młodzieży, dorosłych, która uświadomi, jak korzystać z rozsądkiem z bogactwa, jakim 
jest woda. Przedstawić należy postępowanie człowieka, które powoduje zanieczyszczenia 
wody oraz zmniejszanie jej zasobów. Akcję taką może zorganizować dział Urzędu Miasta, 
który zajmuje się ekologią. Spotkania mogą się odbyć w szkołach, zakładach pracy oraz  
w Centrum Edukacji Ekologicznej i Ełckim Centrum Kultury  

       Myślę, że mój postulat zostanie rozpatrzony  

Agata Zięba, kl.5c 
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Wysoka Izbo! Szanowni Goście!  

         Jesteśmy zieloną szkołą już od wielu lat, ponieważ chronimy środowisko naturalne. 
To nasze wspólne dobro, więc dbajmy o nie. Gdy wrzucamy butelkę  plastikową lub gazetę 
do odpowiedniego kosza, wydaje się nam, że nie robimy nic znaczącego, lecz to wielki czyn. 
W naszej szkole stoją pojemniki na odpady suche oraz mokre, do których wrzucam np. 
skórkę od banana, gumę lub papierek. W zasadzie tak postępują prawie wszystkie moje 
koleżanki i koledzy. Niedawno z okazji pierwszego dnia wiosny zorganizowane zostały 
konkursy dla klas 4-6. Były tam konkurencje takie jak śmieciomoda, ulotka przyrodnicza czy  
spot reklamowy, który mówi nam, jak powinniśmy postępować w środowisku,  jak o nie 
troszczyć się. 

 Organizowane są na terenie naszej szkoły akcje np.: sprzątanie świata, sadzenie 
drzewek przez pierwszoklasistów. Uczestniczymy także w zajęciach edukacyjnych w Centrum 
Edukacji Ekologicznej w Ełku, gdzie uczymy się, jak chronić środowisko naturalne.  Każdy 
 z nas indywidualnie dba o czystość. Ja na przykład segreguję śmieci. Gdy widzę papierek na 
chodniku, podnoszę go i wyrzucam do kosza.  

Postuluję, aby nie tylko przy kontenerach stały oddzielne kosze na plastik lub szkło. 
Powinno być ich jak najwięcej. A może należy otworzyć punkty skupu butelek plastikowych 
 i szklanych? Nawet gdyby były za nie grosze, staralibyśmy się je dostarczać. Może 
zmobilizowałoby to społeczność naszego miasta  

Katarzyna Pytka, kl. Vc  
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Wysoka Izbo! 

   Nasza szkoła - Szkoła Podstawowa nr 4 w Ełku im. 
Władysława Szafera nosi miano zielonej szkoły, czyli dbającej o środowisko. Nasza placówka 
od wielu lat prowadzi aktywną edukację ekologiczną. Między innymi szkoła stara się  
o Zieloną Flagę. Jest to tytuł nadawany szkołom na całym świecie. W związku z tym 
przedsięwzięciem stworzony został "Kodeks ekologa". Prowadzona jest też kampania 
promująca dualny system gospodarki odpadami. W tym celu realizowany jest ogólnopolski 
projekt "Moje miasto bez elektrośmieci". W naszej szkole zbierane są materiały wtórne, 
takie jak: makulatura, plastikowe butelki, puszki oraz niezwykle szkodliwe baterie.  
    Kładziemy nacisk na to, by nie zanieczyszczać wody i żeby wyłączać urządzenia, z których 
aktualnie nie korzystamy. W moim domu, aby ratować środowisko, używamy żarówek 
energooszczędnych, zużywamy tyle wody i prądu, ile jest nam niezbędne oraz staramy się 
nie korzystać ze środków chemicznych.  
  Naszym władzom możemy zaproponować, aby w całym mieście stały pojemniki do 
segregacji odpadów wtórnych np. butelek szklanych, plastikowych oraz makulatury. Dobrym 
pomysłem byłoby umieszczenie pojemników na odchody czworonogów na terenie całego 
miasta. Należy także zwracać uwagę na to, gdzie wyrzucamy papierki i inne niepotrzebne 
rzeczy. Niech nie będą to trawniki i mało uczęszczane miejsca. Proponuję organizowanie co 
pewien czas zbiórek elektrośmieci oraz cały czas edukowanie społeczeństwa co do 
szkodliwości tych odpadów. 
     Patron naszej szkoły - Władysław Szafer był wybitnym botanikiem. Dbał o każdą 
najmniejszą choćby istotkę i jego życie zobowiązuje nas do przestrzegania zasad ekorozwoju.  

 

Natalia Surdykowska, kl. V c 
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Szanowni Zebrani !!! 

Tematem mojego postulatu jest hasło: „Nasz świat ratujemy – Zieloną Flagę otrzymać 
możemy”. 

Nasza szkoła jest nazywana w lokalnym środowisku zielona szkołą i nie bez powodów. 
Jako placówka edukacyjna realizujemy szereg działań na rzecz ekologii i prawidłowego 
rozwoju. Problematyka środowiska naturalnego i troska o nie stanowi podstawę tematyczną 
wielu lekcji i realizowanych projektów. Szkoła podejmuje szereg działań na rzecz 
podniesienia świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej w zakresie efektywnego 
wykorzystania energii i surowców oraz przemyślanej gospodarki odpadami w szkołach i ich 
otoczeniu. Przykładów na potwierdzenie tych słów jest wiele. Należą do nich między innymi: 
zajęcia koła ekologicznego, wycieczki edukacyjne, prace plastyczne, spotkania z ekspertami, 
zajęcia informatyczne – projektowanie zakładek, ulotek, prezentacji.  

Stworzyliśmy również własny kodeks ekologiczny, w którym zawarte są podstawowe 
formy działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska naturalnego, które może realizować 
każdy z nas w domu, w szkole oraz w swoim otoczeniu. 

Uczniowie naszej szkoły brali czynny udział w kampanii promującej projekty: „Moje 
miasto bez elektrośmieci”, „Segreguję – Mazury ratuję – dualny system segregowania 
odpadów: suche i mokre”. 

Działania realizowane w szkole staramy się wykorzystywać w naszych domach, 
między innymi poprzez segregację odpadów oraz zachęcanie znajomych i przyjaciół do 
podobnej działalności. 

Mam nadzieję, że działania naszej szkoły w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska 
naturalnego przyniosą efekt w postaci wyróżnienia Zieloną Flagą.  
Dbajmy o naszą Ziemię, mamy ją tylko jedną! 
 

Diana Dołgoszej, kl. Vc 
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Szanowni Zebrani ! 

 

    Uważam, że to czy zasługujemy na odznaczenia czy certyfikaty ekologiczne jest mało 
istotne. Ważne są działania, które podejmujemy w życiu codziennym, aby ratować 
środowisko naturalne, np. poprzez efektywne wykorzystywanie energii, poszukiwanie 
alternatywnych źródeł energii czy segregację śmieci. 

    Myślę, że naszą szkołę można nazwać zieloną szkołą, gdyż od wielu lat są realizowane 
główne jej cele, jak wypoczynek połączony z nauczaniem. Uczestniczyliśmy  
w organizowanych turniejach jak, np.,, Angielska Wiosna”, który dotyczył segregacji 
odpadów, w akcji sprzątania świata czy zajęciach „Bezpieczna droga do szkoły”, do domu,  
w warsztatach w Szkole Artystycznej oraz w konkursie ,,Mój przyjaciel pies”. 

    Różne akcje, działania mogą być dobrym przykładem dla innych szkół czy przedszkoli. 
Poprzez branie czynnego udziału w edukacji ekologicznej zdobytą wiedzę wykorzystuję  
w codzienny sposób, np. segreguję śmieci, ograniczam zużycie energii elektrycznej w domu, 
gaszę żarówki na szkolnym korytarzu w dzień, stosuję energooszczędne żarówki.  

    Miastu możemy zaproponować, aby było więcej pojemników do segregacji odpadów 
na osiedlach oraz o szersze dodarcie edukacyjne do dzieci i dorosłych.  

   Reasumując, należy podkreślić, że nasze działania krok po kroku przyczyniają się do coraz 
większej świadomości, dlaczego musimy chronić środowisko naturalne.  

Maciej Minklejn, kl. Vc  
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Szanowni Zgromadzeni ! 
 

 
    

    Rozpocznę od pytania. W jaki sposób dbamy o środowisko? Czy przyczyniamy się do 
ratowania świata?  

 My, społeczność szkolna, zbieramy odpady, między innymi: puszki, baterie, 
makulaturę, butelki i korki. Uczestniczymy też co roku w akcji ,,Sprzątanie Świata”.  
Najczęściej sprzątamy okolice Jeziora Ełckiego i porządkujemy teren wokół  naszej szkoły.  
Zbieramy  wtedy ogromne ilości śmieci. Moim zdaniem częściej powinny odbywać się takie 
akcje.  

  Nasza szkoła od pierwszej klasy stara się wpoić nam troskę o środowisko naturalne 
np. poprzez organizowanie konkursów o tematyce ekologicznej i różnego rodzaju zajęcia 
odbywające się w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku. Wiemy, jak cenna jest woda oraz 
drzewa. Nasi nauczyciele gromadzą czyste kartki ze starych zeszytów uczniów, by oszczędzić 
papier. Przydają się one później np. do dyktand, kartkówek lub jako brudnopis.  Po 
zakończeniu roku szkolnego możemy przynieść niepotrzebne już podręczniki i przekazać je 
nauczycielom danego przedmiotu. Korzystają z nich nasi młodsi koledzy i koleżanki. 

Dostrzegam też zagrożenia, z którymi nie możemy uporać się. Jest to ogromna ilość 
samochodów przed naszą szkołą, a więc spaliny wyczuwalne niekiedy w klasie. Z tym wiąże 
się też hałas silnika starszych aut.  

          Apeluję o zamknięcie ulicy przed szkołą. Dbamy o  nasze otoczenie. Posadzimy jeszcze 
więcej drzewek, ale nie chcemy chmury spalin wśród nich.     

 

Patrycja Stankiewicz,  kl.V a 
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Szanowne Posłanki, Szanowni Posłowie! 
 
 
 
 Nasza szkoła, która od 1996r. nosi imię prof. Szafera, podjęła się zadania, aby 
zawalczyć o Zieloną Flagę, czyli wyróżnienie za proekologiczny styl życia. 
 Od wielu lat wszyscy uczestniczymy w akcji pt. „Sprzątanie Świata” i za każdym 
razem, przynajmniej jedna z klas, zbiera około dwudziestu worków odpadów wyrzuconych 
na trawę, ziemię, na brzeg jeziora, a nawet bezmyślnie na chodnik.  

Chciałabym, żeby na terenie naszego miasta, a także w innych miejscowościach, 
zostały powieszone plakaty z hasłem: „Jak bezmyślne wyrzucanie odpadów szkodzi nam, 
naszemu środowisku i jak temu zapobiec?”. Wprowadzilibyśmy tam dualny system 
segregowania odpadów i dzielilibyśmy je na suche i mokre. Moglibyśmy również rozdawać 
ulotki o tematyce: „Jak zapobiec zniszczeniu naszej planety?”.  

Myślę, że inni ludzie zgodziliby się, aby taki tryb segregacji odpadów wprowadzić  
w swoim życiu codziennym. W różnych miejscach zostałyby ustawione śmietniki  
z odpowiednimi napisami: „suche” i „mokre”. 
 Chociaż jesteśmy tylko dziećmi, to nawet z małą pomocą dorosłych oraz Waszą – 
Posłanki i Posłowie, moglibyśmy zdziałać naprawdę jeszcze wiele dla przyrody i dla nas. 
Myślę, że będziecie mocno wspierać naszą inicjatywę.  
 

Julia Głowacka, kl. Va 
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Posłanki i Posłowie! 

Zielona Flaga jest tytułem , który nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach 
Programu Eco - Schools. Jest to program oparty na Systemach Zarządzania Środowiskiem, 
polegających na podnoszeniu świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej poprzez działania 
na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki 
odpadami w szkołach i ich otoczeniu. 

Powinniśmy zastanowić się, czy na pewno naszą szkołę można nazwać Zieloną Szkołą? 

Uważam, że nasi pedagodzy czynią wszystko, aby nam wpoić świadomość 
ekologiczną. Jako szkoła robimy bardzo dużo. Są odpowiednio przystosowane pojemniki do 
recyklingu. Uczniowie starają się jak najbardziej w tym uczestniczyć. Są organizowane akcje 
typu „Sprzątanie Świata”. Myślę, że inne szkoły mogłyby się od nas wiele nauczyć i brać z nas 
przykład. My, uczniowie, również w domu i okolicy dbamy o „świat”. Nie zaśmiecamy 
środowiska naturalnego. Apeluję o to, aby używać jak najmniej wody (naturalnie, nie 
kosztem higieny osobistej) i energii. Segregujmy odpady w domu oraz  w szkole. Możemy 
zaproponować miastu to, żeby bardziej dbało o nasze środowisko, np. mieszkańcy powinni 
segregować śmieci na osiedlach, powinno pojawić się więcej pojemników do recyklingu. 

Uważam, że spokojnie możemy ubiegać się o Zieloną Flagę, ponieważ takie 
odznaczenie jeszcze bardziej zachęci uczniów oraz ich rodziców do ciągłego doskonalenia się 
w temacie ochrony środowiska i ratowaniu naszego świata. 

 
Mateusz Wiszniewski, kl. V a 

 

 
 

 


