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Wolontariat – trudny temat to tytuł organizowanej w tym roku debaty 

uczniów naszej szkoły. Wystąpieniom przedstawicieli poszczególnych klas 

przysłuchiwało się około 100 uczniów. Zgodnie z tradycją zaproszono również 

gości z Urzędu Miasta. Swój głos wygłosili również zaproszeni rodzice, 

przedstawicielka Fundacji Caritas Polska, prezes spółki prowadzącej 

schronisko dla zwierząt w Ruskiej Wsi. 

 Wszyscy zebrali się po to, by przedyskutować kwestię wolontariatu.   

Spotkanie miało na celu wsparcie i rozbudzenie wiary we własne możliwości, 

że warto  pomagać, ponieważ dzięki temu uczymy się jednocześnie 

wrażliwości. Każdy ma prawo czuć się potrzebny. Codziennie chcemy 

udowadniać, że  nie żyjemy na bezludnej wyspie, że nie jesteśmy obojętni. 

Ważne, aby zaczynać od siebie, zmieniając własne zachowanie. To pierwszy 

krok, by w codziennym życiu umieć patrzeć z życzliwością na drugiego 

człowieka.   

 Ważne jest, co podkreślił jeden z rodziców, abyśmy pamiętali także  

o tym, że często wystarczy po prostu „być” obok drugiego człowieka. Postulaty 

skłoniły nas do wielu przemyśleń. Wierzymy w to, że wiele z nich zostanie 

spełnionych.  

 "Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to kim jest, lecz przez 

to czym dzieli się z innymi". Mamy nadzieję, że pomaganie innym zmieni życie 

tych, których wspieramy, ale także nasze.   

 

 
Paulina Stankiewicz 
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Panie Marszałku! 
Drogie Posłanki, Drodzy Posłowie! 
Szanowni Zebrani!  
 
 Chciałabym poruszyć temat wolontariatu. 
W naszym mieście nie ma żadnego schroniska, w którym bezdomne psy 
mogłyby zamieszkać. W Ełku jest ono potrzebne, ponieważ dużo takich 
zwierząt błąka się po mieście i nie ma, gdzie się schronić. Na wybudowanie 
schroniska można zebrać pieniążki organizując charytatywną wycieczkę EKO - 
RIDING. Ludzie, którzy chcieliby wziąć udział w takiej zabawie, musieliby mieć 
ze sobą rowery. Za każde przejechane 5 km osoby, które chciałyby wspomóc 
potrzebujących, mogłyby wrzucać, 5 zł na rzecz schroniska czy domu pomocy 
starszym, którego także nie ma. Można też zorganizować spektakl lub koncert 
charytatywny, który wspomógłby osoby i zwierzęta potrzebujące. Jednak tylko 
to nie wystarczy.      

Apeluję, więc pomagajmy. Nie mieszkamy na bezludnej wyspie.         
                  
                                                                    Dziękuję za wysłuchanie. 
 
Zuzanna Miakinin,kl. 4b 
  



___________________________________________________________ 
        Debata uczniów klas IV – „Wolontariat – trudny temat”’2011                                                    

 

 
 
 
 
 
Szanowne Posłanki, Szanowni Posłowie, Zebrani!!  
 
 Czy zastanawialiśmy się kiedyś, co to jest wolontariat?                     
Wolontariat to bezinteresowna pomoc innym.  Gdybyśmy tylko chcieli, my też 
moglibyśmy zostać wolontariuszami. Wolontariuszem można zostać działając 
w jakiejś organizacji, takiej jak Caritas czy Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy. W Warszawie organizowany jest co roku Ecco Walking. Polega to na 
przejściu 6 km. pieszo. Pieniądze z tego biegu przeznaczane są na wybrany 
przez nas cel: chore dzieci, małe pandy i  bezdomnych ludzi.   
 Ale żeby zostać wolontariuszem, nie trzeba brać udziału w jakiejś akcji, 
można po prostu pomóc słabszej koleżance w lekcjach lub wyprowadzić na 
spacer psa chorej sąsiadki. Wystarczy tylko poświęcić swój czas innym. Na 
szczęście w Polsce jest dość dużo organizacji. Jestem pewna, że gdybyśmy 
wszyscy  zostali wolontariuszami, świat stałby się o wiele lepszy. 
Dziękuję za uwagę. 
 
Gabriela Steer kl. 4d 
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Wysoka Izbo! 
 
 Pragnę  zabrać głos w ważnej dla nas sprawie. 
Chciałabym zaapelować, byśmy pomagali potrzebującym z domu dziecka. 
Uczniowie mogą cykliczne spotykać się z dziećmi, którym nie zawsze ma kto 
pomóc przy odrabianiu lekcji. Dlatego proponuję, aby zorganizowane grupy 
uczniów  pięć razy w miesiącu odwiedzali podopiecznych domu dziecka. Mogą 
pomóc im w pisaniu, czytaniu itp. 

Proponuję, aby na koniec roku szkolnego w sali gimnastycznej  były 
organizowane przedstawienia pod tytułem ,,Pomagajmy innym" lub 
,,Pamiętajmy, że nie jesteśmy sami" 
  
  
Dziękuję za wysłuchanie. 
 
Patrycja Murawska 
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Szanowni Posłowie ! 
 
 
 Postuluję, aby w szkołach podstawowych organizowano więcej zbiórek 
charytatywnych na schronisko dla zwierząt. Takie zbiórki powinny odbywać się 
co miesiąc. Za uzbierane pieniądze szkoły mogłyby kupić karmę, leki oraz 
zabawki dla pupili. Bardzo proszę o przemyślenie mojej prośby, ponieważ 
wtedy każdy dobroczyńca mógłby pomóc, a hasło takiej zbiórki nosiłoby tytuł: 
,,Pomóż i Ty !" 
 
 
  Patrycja Stankiewicz, kl. 4a 
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Szanowni  Zebrani ! 

 
          Wielu uczniów kończy wcześnie lekcje, a ich rodzice wracają późno do 
domu. W czasie nieobecności opiekunów dzieci oglądają telewizję albo grają 
na komputerze zamiast robić coś pożytecznego, w związku z tym mają 
problemy z ortografią i złe oceny w szkole. W obecnych czasach istnieje 
bardzo dużo poważnych chorób: dzieci rodzą się bez rąk, nóg, nie widzą lub 
nie słyszą. Nie mogą więc wykonywać prostych czynności jak na przykład 
jedzenie lub picie albo czytanie. Takie dzieci wymagają stałej opieki i pomocy 
starszych, często nie mają możliwości spotykania się z rówieśnikami. Ostatnio 
nasza szkoła organizowała zbiórkę książek, które przekazaliśmy dzieciom, o 
których wspomniałam. Ale jaki jest z tego pożytek, jeśli nie ma kto im czytać? 
Dzieci nie mają również towarzyszy zabaw w swoim wieku.  
         Postuluję o to, by uczniowie naszej szkoły odwiedzali czasami szpitale i 
czytali chorym. Mogliby także bawić się z nimi oczywiście za zgodą lekarza i w 
porozumieniu z nim. Można byłoby zająć dzieci wykonywaniem wycinanki 
,robótek domowych . Można byłoby również uczyć wierszy i piosenek oraz 
zabaw i gier edukacyjnych.  Dzieci te potrzebują dużo troski i zainteresowania. 
Dzięki takiej akcji uczniowie więcej czytaliby i na pewno mieliby lepsze oceny, 
jak również uczyliby się obcowania z dziećmi specjalnej troski, co 
uwrażliwiłoby je na nieszczęście ludzkie. Chore dzieci na pewno chciałyby 
spędzać czas z rówieśnikami, dzielić się z nimi swoimi troskami i radościami.  
 
Julia Tyborowska 
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Wysoka Izbo! 

Dzisiejsza debata przebiega pod hasłem „Pomóż i Ty", otwórzmy więc 
nasze serca na potrzeby innych. 

Obchodzimy w naszej szkole Dni Patrona. Jest do doskonała okazja do 
zorganizowania zbiórki żywności oraz innych potrzebnych rzeczy ełckiemu 
Schronisku dla Zwierząt. Nasi milusińscy potrzebują naszej pomocy. Sprawmy, 
aby ich miski nie był puste, a ich zimne klatki wyściełały kolorowe kołderki. Nie 
ma nic milszego widząc jak szczekają i radośnie merdają ogonkami, sprawmy, 
aby ich pieskie życie nie było smutne i szare. 

W dniach 27.04-29.04.2001r. w holu szkoły uczniowie-wolontariusze 
przyjmować będą produkty żywnościowe oraz inne potrzebne rzeczy. 
Mam nadzieję, że mój postulat zostanie przyjęty, a chętnych do pomocy w tej 
akcji nie zabraknie. Pies jest przecież największym przyjacielem człowieka i 
potrafi odwdzięczyć się za okazaną mu pomoc i ciepło. 
 
Diana Dołgoszej kl.IVc 
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Wysoka Izbo! Szanowni Goście! 
 
 Na ulicach błąka się dużo głodnych i brudnych zwierząt. 
Niektórych nie obchodzi los tych biedaków. Bardzo dużo osób bije i krzywdzi 
je, ale są tacy którzy pomagają. 
Jedną z takich osób jest pani Ewa Cywoniuk, ucząca w naszej szkole 
wychowania fizycznego, z którą przeprowadziłam wywiad. 
Powiedziała mi, że przygarnęła trzy psy i dwa koty. Dzięki Pani Ewie Cywoniuk 
są one czyste i najedzone, mają budy, pełne miski oraz ciepłe posłania. Gdyby 
wszyscy ludzie zachowywali się w taki sposób, zwierzęta byłyby szczęśliwsze. 
Szkoła Podstawowa nr 4 w Ełku, do której uczęszczam, organizuje zbiórki 
pieniędzy, kocy i jedzenia, aby pomóc czworonogim mieszkańcom schroniska 
w Ruskiej Wsi. Lecz chciałabym, aby nie tylko w szkole, a także w mieście, 
kraju i na świecie było więcej zainteresowania wokół nich. Pomóc im można 
biorąc udział w akcjach charytatywnych. Niestety niewiele ludzi wie co to jest 
wolontariat , a to przecież bezinteresowna pomoc innym. Jest ona bardzo 
potrzebna , iż wszyscy będą wiedzieć , że masz bardzo dobre serce. Zwierzęta 
to nasi mniejsi bracia, więc tak samo mają uczucia. 
      Postuluje więc o budowę schronisk dla niekochanych zwierzaczków i 
otoczenie ich opieką. 
 
Aleksandra Leszczyńska, kl. 4a 
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Szanowni Zebrani! 
 
       Chciałabym poruszyć temat pomocy innym. Cieszę się, że nasza szkoła 
angażuje się w akcje charytatywne. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie 
więcej ambulansów, w których można oddawać krew, będzie więcej 
wolontariuszy, którzy uczą i opowiadają bajki dzieciom ze szpitala i domu 
dziecka. Apeluję o to, by więcej młodych ludzi pomagało młodszym, którzy na 
co dzień przebywają w szpitalach. Możemy wspólnie pomagać, rozmawiać, 
rozweselać i spędzać czas z dziećmi chorymi i samotnymi.  
        Postuluję, aby uczniowie z poszczególnych klas starszych pełnili dyżury w 
świetlicy szkolnej. Mogliby  w ten sposób pomagać w nauce młodszym. Chcę, 
aby każdy z nas pomagał innym. Dziękuję za uwagę. 
 
Weronika Drozd 
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Szanowny Marszałku! 
 
        W związku z tym, że w naszym regionie jest duże bezrobocie, żyje się nam 
coraz ciężej, a wakacje już się zbliżają, postuluję o wsparcie finansowe w 
organizację wyjazdu naszej klasy na Mistrzostwa Europy w koszykówce, które 
rozpoczną się w sierpniu bieżącego roku na Litwie. Ja, moje koleżanki i koledzy 
uczęszczamy do klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 4 w Ełku, gdzie 
trenujemy solidnie pod okiem bardzo wymagających trenerów. Wyjazd byłby 
dla nas nagrodą za ciężką pracę na treningach, bardzo dobre wyniki sportowe  
i zapewne niespodzianką dla trenerów. Zdaję sobie sprawę z tego, że 
najlepszym wyjściem byłoby znalezienie sponsora, ale wiemy, że to nie zawsze 
udaje się. 
         Dlatego korzystając z debaty pod hasłem „Pomóż i Ty!”, apeluję o pomoc 
w znalezieniu środków pieniężnych na wyżej wymieniony cel. 
 
Julia Głowacka 
Kl. IV a 
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Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo!  
 

Mam na imię Zuzia i chciałabym zabrać głos w ważnej dla mnie sprawie.  
 Czy dzisiaj w XXI wieku potrzebni są wolontariusze? – ludzie niosący 
bezinteresowną pomoc.  

Tak, odpowiedź jest tylko jedna – tak. Dopóki istnieją ludzie 
potrzebujący, tak długo potrzebni będą wolontariusze, ci, którzy intensywnie i 
z entuzjazmem pracują na rzecz innych: zbierają żywność dla potrzebujących 
podczas wielkanocnej, wakacyjnej i bożonarodzeniowej zbiórki żywności, 
organizują festyny, np.: Ogólnopolski Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka, 
odwiedzają chorych i cierpiących w szpitalach, opiekują się bezdomnymi i 
udzielają bezpłatnych korepetycji, a wszystko to w swoim wolnym czasie, 
zupełnie bezinteresownie. Chyba, że w nadziei, iż gdy oni będą potrzebowali, 
to ktoś, zupełnie po ludzku, wyciągnie do nich pomocną dłoń. Pamiętajmy, że 
my, wolontariusze, w każdej chwili możemy stać się potrzebującymi. Dajmy 
ludziom z siebie to, co najlepsze, dobre słowo, uśmiech, wsparcie.  
 Tak jak jedna z wolontariuszek, Anna Bożewicz, uważam, że warto 
udzielać się charytatywnie.  Wielu wolontariuszy doświadcza tego, że 
pomaganie innym często zmienia życia nie tylko tych, których wspierają, ale i 
ich samych. Na lepsze.         
 Dziękuję. 
 

Zuzanna Matysiuk 
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Szanowni Goście! 
     
 
   Chciałabym poruszyć ważny temat dotyczący dzieci. Wśród nas są również 
tacy , którzy  
 mają problemy ze zdrowiem i dotykają ich choroby nowotworowe np.: 
białaczka i z tego powodu trafiają do szpitala , gdzie poddawane są bolesnym 
zabiegom i leczeniu chemioterapią. Często i długo muszą przebywać w szpitalu 
(pół roku i dłużej).Taką osobą jest Kacper Sikorski uczeń naszej szkoły. Na 
szczęście powstało w Ełku  stowarzyszenie ”Onkoludki ” założone przez 
rodziców chorych dzieci.Osoby tam działające zajmują się organizowaniem 
wyjazdów do szpitala w Białymstoku na oddział onkologiczny z zabawnymi  
przedstawieniami , prezentami, aby w ten sposób zapełnić im ten trudny czas. 
Po rozmowie z panią Renatą Maciorowską, mamą  Ani, która chorowała na 
białaczkę, dowiedziałam się, że prace plastyczne wykonane przez rówieśników 
mogą przydać się na organizowane kiermasze albo jako prezenty. 
    Postuluję o przygotowanie akcji mającej na celu wykonanie ozdób i 
kartek z okazji różnych świąt , a następnie podarowanie ich chorym dzieciom, 
aby w tym ciężkim czasie poczuły zainteresowanie zdrowych kolegów. 
   Mam nadzieję, że również słuchających wzruszył  los ciężko chorych 
dzieci i nakłoni do zorganizowania tej akcji. 
 
                                                                 
      Natalia Ławska 
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          Szanowni Zebrani! 
 
 Chciałbym dziś poruszyć sprawę bardzo ważną szczególnie dla klas 
najmłodszych. 
 W dzisiejszym świecie społeczeństwo i technika rozwijają się bardzo 
szybko. Tak samo szybko szerzą się różne choroby i patologie. Tempo życia we 
współczesnych czasach odczuwa każdy z nas. Nasi rodzice, żeby utrzymać 
rodzinę, pracują coraz dłużej i ciężej. Najbardziej cierpią z tego powodu dzieci. 
Rodzice mają coraz mniej czasu. Dzieci pozostają same w domu, najczęściej 
oglądają telewizję albo grają w gry komputerowe. Coraz mniej czytają książek. 
Mało czytając, mają problemy z pisaniem i rozmową. Sposobem na zmianę jest 
moja propozycja. Postuluję, aby uczniowie starszych klas, to jest klas: IV, V i VI 
w ramach wolontariatu pomogli młodszym koleżankom i kolegom. 
Zorganizujmy systematyczne spotkania, na których będą czytane książki, a 
następnie wspólnie omawiane. Proponuję na początek raz w miesiącu po 
jednej godzinie. Pożytek byłby bardzo duży. Starsi uczniowie będą mogli 
wykazać się swoimi umiejętnościami, młodsi – miło spędzić czas, poznać 
starszych kolegów i koleżanki, nauczyć się czytać i opowiadać. Uczniowie 
starszych klas poczuliby się ważniejsi, pomocni i bardziej odpowiedzialni. 
Musimy pamiętać, że XXI wiek to nie tylko same zło, to także dobro, które 
możemy czynić. Brak umiejętności czytania jest bardzo poważnym problemem. 
 Wnioskuję o przyjęcie powyższego. 
 
Konrad Radzewicz kl. IV a 
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Szanowne Panie Posłanki i Panowie Posłowie!             
 
     Ja, Katarzyna Wesołowska, uczennica kl. 4a Szkoły Podstawowej nr 4 im. 
prof. Władysława Szafera w Ełku, występuję z postulatem utworzenia 
hospicjum dla małych dzieci. Uważam, że takie miejsce pobytu dla ciężko 
chorych dzieci jest w naszym mieście bardzo potrzebne. Tu na pewno będą 
czuły się lepiej niż w szpitalu. 
    Wielu moich znajomych chętnie będzie pomagało w hospicjum. Będą 
odwiedzać małych pacjentów, bawić się z nimi, czytać książki. W ten sposób 
wszyscy mogą bezinteresownie pomagać potrzebującym. 
   Proszę z uwagą podejść do mojego postulatu. Pomaganie biednym, chorym 
czy samotnym ludziom, to najważniejsze zadanie każdego człowieka. 
  
Katarzyna Wesołowska, kl. IVa 
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SZANOWNI POSŁOWIE                                                 
 
 Chciałem zwrócić uwagę zebranych dziś na debacie na problem ludzi 
ubogich występujący w naszym mieście. Nie każdy z nas ma zapewniony dach 
nad głową i ciepły posiłek każdego dnia. Dlatego powinniśmy zastanowić się, 
jak możemy pomóc takim osobom. 
 W dzisiejszych czasach jest wiele sposobów, żeby nieść pomoc innym. 
Możemy zorganizować zbiórkę pieniędzy na ulicach, w szkołach oraz sklepach. 
Pieniądze zebrane w taki sposób byłyby przeznaczone na budowę domów, w 
których każdy, kto potrzebuje pomocy, mógłby znaleźć pomocną dłoń. 
 Moglibyśmy zorganizować również zbiórkę żywności w dużych sklepach 
spożywczych zlokalizowanych w naszym mieście. Produkty ofiarowane przez 
mieszkańców byłyby rozdawane najbiedniejszym oraz najbardziej 
potrzebującym. Dobrym pomysłem jest również zbieranie ubrań, które nie są 
już potrzebne mieszkańcom. Takie ubrania przekazywane byłyby do 
noclegowni, domów pomocy oraz bezpośrednio dla ludzi, których nie stać na 
kupno nowej odzieży. Zbiórki tego rodzaju najbardziej potrzebne są zimą, 
kiedy temperatura spada poniżej zera.  
 Dlatego postuluję o podjęcie wspólnych działań polegających na 
niesieniu pomocy ludziom najbardziej potrzebującym. Pomóc może każdy, kto 
chce, aby w naszym mieście było jak najwięcej szczęśliwych ludzi.  
DLATEGO JEŻELI MOŻESZ – POMÓŻ I TY! 
 
Mateusz Wiszniewski, 4a 
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Zebrani! 
 

 W Ełku jest niewiele wolontariuszy. Powinniśmy organizować  darmowe 
szkolenia, które umożliwiałyby rekrutację ludzi, którzy nieodpłatnie nieśliby 
ratunek. Na pewno każdy ełczanin chciałby pomóc choćby w małym stopniu. Na 
pewno w naszym mieście jest wielu ludzi o gorących sercach, którzy 
bezinteresownie chcieliby pomóc.                   
         Postuluję o wykonanie powyższych czynności, ponieważ pomogłyby one 
wielu ludziom. Po wykonaniu tych prac zwiększyłaby się ilość akcji 
charytatywnych oraz dochód z nich. Wiele rodzin otrzymałoby środki do życia i 
rozwoju. Osoby ciężko chore, dostałyby pieniądze na leczenie. Działania te być 
może zmienią czyjś los na lepsze, uratują komuś życie lub zdrowie.        
 Mam nadzieję, że mój wniosek nie pozostanie bez echa. 
 
 Albert Krzyżewski 
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Szanowni Zebrani! 
 
   Chciałabym poruszyć sprawę starych i chorych koni. Bardzo lubię te 
zwierzęta, dlatego sprzeciwiam się, by oddawane były one do rzeźni. 
   Te ssaki są bardzo pożyteczne gospodarstwie na wsi, choć większość ludzi 
zastępuje je maszynami.  Pomagają w pracy na polu, uczestniczą w zawodach. 
Są też wykorzystywane do rehabilitacji chorych dzieci i dają dużo radości. 
    Nasza szkoła zbierała pieniądze na kupno konia Fatimy od rzeźnika. Każdy 
kto mógł, dał pieniądze na ten cel. 
    Uważam, że mój wniosek o nieoddawaniu tych czworonożnych zwierząt do 
rzeźni powinien zyskać duże poparcie społeczeństwa. 
 
 Katarzyna Kamińska kl. 4c       
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Posłanki i Posłowie! 
 
    Chciałabym pomóc ludziom dotkniętym klęską żywiołową. Wiem jak trudno 
im teraz żyć.  
Żywioł zniszczył ich dobytek, nie mają żywności i wielu rzeczy potrzebnych na co 
dzień. Takim kataklizmem była wichura w województwie podlaskim. 
     Postuluję, aby w naszej szkole odbyła się zbiórka żywności. Przy stołówce 
szkolnej można by wrzucać do koszyka produkty: makaron, konserwy, ryż, 
czyli artykuły spożywcze o długim terminie przydatności. Żywność przynosiliby 
uczniowie oraz pracownicy szkoły. Zbiórka odbyłaby się od początku września 
do zakończenia roku szkolnego. Produkty byłyby dostarczane do 
potrzebujących na końcu każdego miesiąca.     
      Zachęcam do przeprowadzenia takiej akcji. 
Myślę, że mój pomysł zostanie poparty. 
 
    Agata Zięba 4c 
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 Szanowni Zebrani!                 
 

Ja, Maciej  Minklejn, postuluję o możliwość zorganizowania przez dzieci 
akcji składania żurawia z origami, połączonej ze zbiórką pieniędzy. Za zebrane 
fundusze zostaną zakupione ubrania, lekarstwa i inne potrzebne rzeczy, które 
przekażemy potrzebującym dzieciom, ofiarom kataklizmu, który miał miejsce 
w Japonii. Nie ma na świecie chyba żadnej osoby, która była by nieświadoma 
tego, co dzieje się w Japonii po trzęsieniu ziemi oraz gigantycznej fali tsunami, 
która spustoszyła kraj niszcząc na swojej drodze wszystko. Ludzie zostali bez 
dachu nad głową, firmy nie pracują. Ciężko jest o żywność i czystą wodę. 
  
 W obliczu nieszczęścia powinniśmy kształtować w sobie wrażliwość, 
współczucie i gotowość niesienia pomocy innym. Dlaczego origami żurawia?
  
Żuraw w Japonii jest symbolem pokoju, szczęścia, powrotu do  zdrowia a także 
spełnienia życzeń. Dlatego wobec wydarzeń, które miały miejsce w Japonii, nie 
możemy przejść obojętnie, stąd mój postulat.      
 
Minklejn  Maciej 
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Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy! 
 
Zwracam się do Was w ważnej dla nas wszystkich sprawie -mianowicie 
pomocy drugiemu człowiekowi. Czy kiedyś zastanawialiśmy się jak możemy 
pomóc innym, np. bezdomnym? 
Pewnie nie wszyscy, ale uwierzcie mi Koleżanki i Koledzy jak jest to ważne. Nie 
każdy jest przecież silny, zdrowy i zaradny. Niech każdy z nas odpowie sam 
sobie czy będąc w trudnej sytuacji chciałby być sam. Myślę, że nie. 
Dlatego apeluję - otwórzmy swoje serca na krzywdę drugiego człowieka. 
Pamiętajmy o tym, że wrzucając nawet 1 grosz do puszki dla potrzebującego, 
możemy uratować jej życie. 
Dziękuję 
 
 
Julia Kochanowska 
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Szanowni Zebrani! 
 

Chciałbym zakomunikować, jak ważne jest pomaganie osobom, które 
znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i emocjonalnej. 
       Przy odrobinie własnych chęci i zaangażowania w słusznej sprawie 
chcielibyśmy przeprowadzić zbiórkę zabawek dla dzieci podopiecznych 
Fundacji św. Dominika Savio. Będziemy zbierać zabawki nowe i używane. 
Zabawki używane muszą być w dobrym stanie. 
       Serdecznie zapraszamy jak najwięcej osób do naszej akcji pt. ,,Pomóż i 
Ty!'', ponieważ dzielenie się i pomaganie innych daje dużo radości i 
zadowolenia jednej i drugiej stronie. 
           Warto pomagać. 
 
Hubert Mielziuk , 4c 
 
 
 
 
  



___________________________________________________________ 
        Debata uczniów klas IV – „Wolontariat – trudny temat”’2011                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szanowny Marszałku ! Wysoka Izbo!   
 
 
      W naszym kraju jest wiele stowarzyszeń, które pomagają chorym i 
biednym dzieciom. Jednak Caritas to najbardziej zaufana i skuteczna 
organizacja.  
      Zwracam się do Państwa o pomoc. Naszym celem jest pomagać 
biednym dzieciom. Propozycja jest następująca: Caritas zakłada specjalne 
konto, na które wpływałyby  pieniądze zebrane na festynach i różnych 
imprezach zorganizowanych przez młodzież   i dorosłych. Pierwszego czerwca 
byłby finał tej akcji na placu Jana Pawła II. Ludzie odpowiedzialni za tę zbiórkę 
zorganizują wyjazd dla kilkunastu osobowej grupy dzieci. Co roku 
wyjeżdżałyby inne osoby.  My, zobowiązujemy się zbierać zabawki i potrzebne 
rzeczy, które podarujemy dzieciom albo przeznaczymy na loterię. Młodzi 
ludzie, tacy jak ja, powinni razem  z Państwem zaopiekować się tymi, którzy 
zostaną w mieście. Na przykład patronować naukę pływania, jazdę na 
rowerze, grę w piłkę nożną. 
     Moja kolejna propozycja jest następująca. Każdy mój kolega z klasy 
zaprosi jednego chłopca z Domu Dziecka do siebie na kilka wakacyjnych dni.  
    Postuluję, żeby wszystkie biedne dzieci z Ełku miały szczęśliwe i 
beztroskie wakacje. Mam nadzieję, że moja propozycja będzie rozpatrzona 
pozytywnie. Wierzę, że Caritas ma na celu dobro swoich podopiecznych. 
 
 
Szymon Mużyło      
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Wysoka Izbo! Szanowni Goście! 
 
 W naszym regionie jest wiele bezpańskich psów. Najczęściej są 
niechciane lub nielubiane przez dzieci i dorosłych. Pomóżmy im jak 
najszybciej, bo pies to najlepszy przyjaciel człowieka. 
 Postuluję więc o wybudowanie dużego schroniska dla zwierząt na 
obrzeżach Ełku. Jesteśmy szkołą ekologiczną i powinniśmy dążyć do 
stworzenia takiego miejsca, które pomogłoby rozwiązać ten palący problem. 
Wnioskuję o: 
-Oddzielne, ocieplane i czyste boksy dla każdego zwierzaka. 
-Dla każdego psa miska na pokarm i wodę oraz regularne posiłki. 
-Opieka weterynaryjna w takim miejscu to podstawa. 

Stworzenie godnych warunków to radość naszych czworonogów. 
Czułyby się one kochane i bardziej ufne. Zadbane, zdrowe psy byłyby częściej 
adoptowane przez ludzi. Wybudujmy schronisko jak najszybciej, bo czas 
ucieka. Jak największe, jak najlepsze, o to postuluję. 
   
Kasia Pytka, kl. 4c 
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Drogie Posłanki, Drodzy Posłowie! 
          
     Wolontariat to dobrowolna  praca na 
rzecz innych ludzi lub całego społeczeństwa. 
Bycie wolontariuszem to ciężka praca, dająca 
wiele satysfakcji. Wolontariat najczęściej 
kojarzy nam się ze zbiórką pieniędzy. Jednak 
wrzucanie pieniędzy do puszek to nie 
wszystko. Czasami trzeba po prostu wyciągnąć 

do kogoś pomocną dłoń. Warto pomagać innym, nieważne czy starszym, czy 
młodszym. Zwracać uwagę na potrzebujących. Nie tylko wtedy, gdy 
organizowane są akcje, lecz na co dzień. Ludziom potrzebującym można 
pomagać na wiele sposobów, dlatego ważne jest przygotowanie 
wolontariuszy do różnego rodzaju działań. Uczestniczą oni w wielu kursach i 
szkoleniach, takich, jak kurs pierwszej pomocy, kurs na opiekuna kolonijnego, 
opiekuna niepełnosprawnych, biorą udział w spotkaniach z psychologami i 
socjoterapeutami.  
      Młodzi wolontariusze w naszym mieście odwiedzają chorych i cierpiących 
w szpitalach, pomagają w nauce dzieciom z rodzin patologicznych, pracują z 
trudną młodzieżą.. Regularnie angażują się w prace różnych organizacji 
charytatywnych, takich jak Caritas Polska lub PCK(Polski Czerwony Krzyż) w 
związku z czym co roku cyklicznie rozprowadzają znicze przed świętem 
Zmarłych oraz świece Caritas przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą, biorą 
udział w akcjach, takich jak zbiórki żywności, pieniędzy, odzieży, książek, 
zabawek czy przyborów szkolnych, wspierają imprezy, takie jak w 2009r.Dzień 
Dziecka, ełckie pokazy sztuk walki i akrobatyki, spektakl charytatywny   „ 
Miłość mi wszystko wyjaśniła” . 
       Wielu dorosłych wolontariuszy oprócz działalności, o której wspomniałem 
wcześniej, ryzykując utratą zdrowia a nawet życia udaje się do krajów 
ogarniętych wojnami lub klęskami żywiołowymi, aby nieść pomoc ludziom 
pozbawionym dachu nad głową, głodnym i chorym. Przykładem są m. in. 
Sudan, Haiti. 
                                                                                        Dziękuję za wysłuchanie 
 
 Igor Przekop 
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Zgromadzeni! 
 
 Opowiem Wam historię, która wydarzyła się naprawdę. Otwierają się 
drzwi samochodu i na pobocze został wyrzucony pies. Pierwszy rok swojego 
życia spędził u ludzi, z którymi się zżył. Jego właściciele uznali w pewny 
momencie, że jest im niepotrzebny i pozostawili go na pastwę losu. Trudno 
nazwać ich ludźmi, bo nie zostawia się przyjaciół. Błąkał się po ełckim osiedlu 
„Baranki”. Był na tyle sympatyczny, że znalazł wśród mieszkańców 
dobroczyńców, którzy go karmili i wpuszczali go na noc do klatki schodowej. 
Gdy dowiedziałam się o tym, moja rodzina postanowiła go przygarnąć do 
siebie na zawsze.  W Ruskiej Wsi jest schronisko, w którym znajduje się dużo 
bezdomnych psów. Zwierzętom tym brakuje jedzenia i opieki. Możemy im 
pomóc. Jednak uważam, że każde z tych zwierząt powinno znaleźć swój dom. 
Zorganizujmy festyn w okolicach schroniska, aby ludzie dostrzeli problem. 
Dziękuję za wysłuchanie  
 
 
Karolina Fidurska, 4d 
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Szanowni Zebrani! 
 
         Chciałabym zabrać głos w ważnej dla nas i naszych obywateli sprawie, a 
mianowicie pomocy przez wolontariat ludziom, którzy znaleźli się w trudnej 
sytuacji.    
      Wydarzenia 
ostatnich  lat,  miesięcy  i  dni  dobitnie  pokazują  nam  jak  ważna  jest  dla  lu
dzi dotkniętych chorobami, biedą, głodem oraz  kataklizmami: powodzi, 
trzęsienia ziemi, suszy, pożarami i innymi katastrofami pomoc nas wszystkich, 
aby przywrócić tym ludziom nadzieję. 
        Ludzie, których dosięga nieszczęście liczą na pomoc innych. NIE MOŻEMY 
PRZEJŚĆ WOBEC NICH OBOJĘTNIE! Trzeba takim ludziom pomagać w miarę 
swoich możliwości. Do pomocy tej muszą włączyć się organizacje 
międzynarodowe do tego powołane takie jak: UNICEF, Caritas, Czerwony 
Krzyż, Czerwony  Półksiężyc. Do pomocy  ludziom potrzebującym chętnie 
włączają się organizacje humanitarne istniejące w każdym państwie. W Polsce 
są to między innymi Polska Akcja Humanitarna, PCK, Caritas Polska. 
      Wielką rolę w organizowaniu pomocy potrzebującym odgrywają media: 
telewizja, radio, prasa. Do takich akcji chętnie włączają się artyści i ludzie 
kultury. Do pomocy potrzebującym możemy włączyć się i my – młodzież 
szkolna. Możemy pomagać pracując jako wolontariusze w wymienionych 
przeze mnie organizacjach. 
           Apeluję, by nikt  z nas nie pozostał  obojętny wobec ludzkiego 
nieszczęścia! 
                                            Dziękuję za głos. 
 
Magdalena Syryca, kl.4 b 
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Szanowny Marszałku! Wysoka Izbo! 
 
    W Ełku jest bardzo dużo chorych ludzi, którzy potrzebują pieniędzy na 
leczenie. Taką osobą jest na przykład Kacperek z naszej szkoły, który choruje 
na białaczkę, a leczenie jest bardzo kosztowne. Temu chłopcu pomagamy już 
od pewnego czasu. A może powinniśmy zauważyć i innych? 
    Postuluję więc, by organizowane były różnego rodzaju kiermasze. Mogą 
to być nadal przedmioty zrobione przez uczniów jak i przez dorosłych. Mogą 
być organizowane koncerty i przedstawienia, z których cały dochód zostałby 
przekazany na leczenie ludzi chorych. Myślę, że na początek można byłoby 
zorganizować kiermasz „niechcianych zabawek”, na który każdy przyniósłby 
niepotrzebną mu już rzecz, przeznaczając ją do symbolicznej sprzedaży. 
   Taka akcja przyniosłaby dużo satysfakcji uczniom i choć częściowo 
odciążyła finansowo rodziny chorych, a przede wszystkim pokazalibyśmy im, 
że nie są sami.  
 
Natalia Surdykowska kl. 4c 
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Drodzy Zebrani! 
 
 Spotkaliśmy się dzisiaj, aby wspólnie porozmawiać na temat wolontariatu, 
wolontariuszy oraz różnych form pomocy ludziom i zwierzętom. 
 Nazwa ,, wolontariat ” pochodzi z języka łacińskiego i oznacza ,, volontarius 
” czyli dobrowolny.  
 Wolontariuszem może zostać każdy, bez względu na wiek, płeć, poziom 
zamożności, zawód, wykształcenie, doświadczenie itd.  
 Aktualnie istnieje mnóstwo form pomocy, dużo organizacji i fundacji 
wspierających. 
Pomagać można na bardzo wiele sposobów. Oto kilka z nich: 
- wspierajmy różne organizacje przez Internet: nie tylko robiąc przelewy na konta 
fundacji, kościołów itd.,  lecz też klikając na stronach internetowych, tam gdzie 
sponsorzy za to płacą, 
- bierzmy udział w imprezach charytatywnych; wolontariuszom zbierającym 
pieniądze dla potrzebujących dorzućmy swoje pieniądze, 
 - zapiszmy się do wolontariatu, by na przykład pomóc roznosić „ paczki ” czy inne 
dary materialne. 
 Apeluję o współpracę, życzliwość wobec drugiego człowieka i zwierzęcia. 
 
          Dziękuję za wysłuchanie. 
 
Filip Merchelski, klasa IV b 
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Drodzy Zebrani! 

 

 Zebraliśmy się tu po to, aby poruszyć dla nas bardzo ważny temat. 

Temat wolontariatu, czyli bezinteresownej pomocy innym. 

 Postuluję, by w naszym regionie powstało więcej świetlic 

środowiskowych, miejsc, w  których dzieci mogłyby spędzać czas, mogłyby się 

tam uczyć się, bawić lub rozmawiać o swoim problemie ze starsza osobą. 

Powinno powstać także więcej placów zabaw dla dzieci. Spędzałyby tam one 

swój wolny czas, zamiast godzinami  grać na komputerze lub oglądać 

telewizję. 

 W naszym regionie mamy bardzo uzdolnioną młodzież, która potrafią 

tańczyć, śpiewać, wykonywać przeróżne triki np. na rowerze.  Powinniśmy 

organizować coroczne pokazy w parku. Pieniądze ze sprzedaży biletów 

przekazalibyśmy różnym fundacjom.  

Apeluję o spełnienie moich postulatów.  Dziękuję za wysłuchanie. 

 

Błażej Marciszewski, kl. 4b 

 

 

 

 


