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Stosunek do środowiska wyrazem współczesnego patriotyzmu – głosy szóstoklasistów

 
 

Tradycyjnym elementem Dni Patrona w Szkole Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława 

Szafera w Ełku są przeprowadzane od wielu lat debaty. Przewodniczą im uczniowie, którzy pełnią 

funkcje marszałka i wicemarszałka sejmowego. Działania z tym związane koordynuje pani Paulina 

Stankiewicz, a w przygotowanie uczniowskich prezentacji włączają się też czynnie nauczycielki języka 

polskiego.  

19 kwietnia 2018r. o godz. 11 korytarz szkolny zamienił się w salę sejmową. Wypełnił się 

szóstoklasistami, posłami, zaproszonymi gośćmi (przedstawicielami rodziców, mass mediów, 

nauczycieli).  Wszyscy z uwagą przysłuchiwali się debacie na temat ważności patriotyzmu i ochrony 

środowiska.  

Przygotowania do tej uroczystości rozpoczęły się kilka dni wcześniej, kiedy to uczniowie mieli 

zadanie, by napisać przemówienie na temat: „Stosunek do środowiska wyrazem współczesnego 

patriotyzmu”. Napisanie takiego tekstu było dla wielu uczniów wyzwaniem, ale wszyscy sobie z nim 

poradzili. Nauczyciele języka polskiego wybrali kilka najlepszych debat z każdej klasy, by zostały one 

zaprezentowane podczas uroczystości. 19 kwietnia wszyscy uczniowie zebrali się w galowych strojach 

na szkolnym korytarzu, by wysłuchać głosów naszych szkolnych posłów.   

Okazało się, że tegoroczny temat debaty uczniowie zinterpretowali na wiele sposobów,  

z których każdy był dobry. Uświadomili nam, że współczesny patriotyzm ma wiele wspólnego  

z ekologią, z działaniami na rzecz środowiska. Reprezentanci szóstoklasistów przemawiający podczas 

debaty mieli wiele różnych refleksji, postulatów, które świadczą o ich dojrzałym podejściu do tych 

zagadnień. Uczniowie wielokrotnie zwracali uwagę na to, że współczesny patriota to świadomy 

ekolog, który dba o środowisko, segreguje odpady, bierze udział w akcjach „Sprzątanie świata”, 

oszczędza wodę czy energię, troszczy się o bioróżnorodność, o tereny zielone. Podkreślali też, że 

zmiany dotyczące patriotyzmu ekologicznego należy zacząć od siebie.   

Myślę, że takie debaty w szkole są potrzebne, bo możemy przekazać wszystkim, co jest dla 

nas ważne, uczymy się przemawiać, przezwyciężać tremę przed publicznymi wystąpieniami. 

Jakub Dzierżanowski, kl. 6a 
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Szanowni Zebrani! 

Z czym kojarzy Wam się polska przyroda? Mnie osobiście z bocianami, orłami, żubrami, 

brzozami i starymi dębami. Nasza natura jest piękna i stanowi wspólne dziedzictwo, dlatego jako 

patrioci powinniśmy o nią dbać, tak samo jak o zabytki architektury, sztuki. Już teraz woda w naszych 

jeziorach lub rzekach nie jest zbyt czysta, więc możemy sobie wyobrazić, jak będzie wyglądała za 

kilkanaście lat. W parkach bądź przy deptakach  możemy zauważyć wiele śmieci, takich jak papierki 

po cukierkach lub butelki. Niektórym po prostu nie chce się podejść kilka kroków do kosza, dlatego 

rzucają śmieci, gdzie popadnie. Często  widzimy, jak młodzież kopie drzewa i skacze po krzewach. 

Myślę, że nie dorośli jeszcze do tego, by zrozumieć, co tak naprawdę robią. 

Zastanówmy się! Czy przyszłe pokolenia będą miały szansę „spotkać na łące bociana, a idąc 

przez pola, słuchać śpiewu skowronka i podziwiać w naturalnym środowisku łosia?”. Czy będą miały 

dostęp do czystej wody i powietrza nieskażonego smogiem? To zależy od naszych wyborów, tych 

małych i dużych. Każdy może pomóc chronić polską przyrodę i być z tego dumnym. Pamiętajmy, że 

dbając o drzewa lub zwierzęta, dbamy również o nasz kraj. Jeżeli nie szanujemy naszej pięknej 

przyrody, to znaczy, że nie szanujemy naszej ojczyzny. Jeśli nie szanujemy powietrza, nie szanujemy 

również zdrowia. Dbając o zdrowie, również jesteśmy patriotami, ponieważ dłużej żyjemy, lepiej  

i wydajniej pracujemy! 

Myślę, że dobrym pomysłem jest uczenie dzieci dbania o przyrodę  od najmłodszych lat.  

W przedszkolach należy prowadzić zajęcia na temat szanowania roślin i zwierząt, a także częściej 

chodzić na spacery, organizować wycieczki w góry lub do rezerwatów. Kontakt z naturą kształtuje 

poczucie bliskości i uczy szacunku do przyrody. Proponuję, aby kilka razy w roku  zorganizować akcję 

"Sprzątanie Świata" nie tylko dla dzieci. Dorośli porządkowaliby okolice swoich miejsc zamieszkania 

oraz pracy. To wydarzenie integrowałoby ludzi i było świetnym przykładem dla  najmłodszych. 

Sądzę, że ochrona przyrody poprzez tak proste działania może łączyć Polaków ponad 

wszelkimi podziałami! 

Dziękuję za uwagę. 

Zofia Wajda, kl. VI a  

Fot. Radio5 
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Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie 

historii, tradycji, języka, czy samego obrazu ojczystego…” 

Jan Paweł II 

 

 

 

Wybrałam definicję słynnego Polaka, który jest naszym 

autorytetem, przewodnikiem wszelkich rozważań duchowych  

a przede wszystkim człowieka, który kochał nasz kraj. Wszystkim 

znany jest obraz klęczącego papieża, całującego ojczystą ziemię. 

Historia Polski zna wiele przykładów Polaków, którzy tęsknili za 

ojczyzną, dawali wyraz miłości do  niej w literaturze, muzyce, czy 

działalności politycznej.  Po latach mówi się o nich, jako o znanych 

polskich patriotach. My mamy to szczęście, że możemy żyć, 

pracować, uczyć się i bawić bez potrzeby ucieczki poza granice kraju. 

Czy wobec tego możemy być patriotami? Owszem. 

Cyprian Kamil Norwid napisał: „ Ojczyzna, to wielki, zbiorowy 

obowiązek”. 

Jeżeli podsumujemy przedstawione wyżej dwie myśli w kontekście tematu dzisiejszej debaty, to 

należy twierdzić, że troska o środowisko jest naszym wspólnym obowiązkiem. Nie wyobrażam sobie, 

aby mogło być inaczej. Wszystkim nam znane jest uczucie miłości. Czy można kochać prawdziwie, nie 

okazując tego czynem?  Gdyby poza słowami nie było czynów, byłyby to słowa puste. Wyrazem 

miłości do środowiska jest: poszanowanie, troska, dbałość i praca. 

Kiedy idę rano do szkoły i widzę czyste chodniki, jestem dumna. To  moje miasto – 

- myślę. Kiedy w niedzielne popołudnie jadę rowerem  i widzę odpoczywających nad jeziorem ludzi, 

myślę sobie - jak tu pięknie. Kiedy w letni dzień kąpię się w Jeziorze Ełckim, myślę sobie - jakie to 

szczęście, że mieszkam w tym mieście. Kiedy dzisiaj staję przed wami, mówię- nie wolno nam być 

obojętnym na wszelkie działania, które szkodzą naszej małej ojczyźnie, bo każdy skrawek tej ziemi 

zasługuje na szacunek. 

Z zasady łatwiej jest pracować  w zespole niż samotnie. My, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 

4 im. prof. Wł. Szafera w Ełku,  mamy wiele możliwości do podejmowania działań na rzecz ochrony 

środowiska, między innymi w ramach zdobywania kolejny raz certyfikatu Zielonej Flagi. To nas cieszy, 

motywuje  i jednoczy. 

Valeriu Butulescu napisał: „ To błoto nie jest mi obojętne. Jest częścią mojej ojczyzny”. Z całą 

odpowiedzialnością twierdzę, iż dobro środowiska nie jest nam obojętne, lecz bliskie sercu. 

Marta Maciorowska, kl. VI a 
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Wysoka Izbo! 

Marszałku! 

 

Chciałbym poruszyć problem, którym jest brak lokalnego patriotyzmu w naszych 

mieszkańcach. Nie dbają oni o środowisko i lekkomyślnie je zanieczyszczają. Bardzo chciałbym, aby to 

zachowanie zmieniło się szybko, lecz dokładnie i na zawsze. 

Bardzo przyszłościowym kierunkiem jest troska o przestrzeń publiczną, tereny zieleni  

w naszym mieście, a także wychowanie dzieci w środowiskowym patriotyzmie lokalnym, który na 

pewno wykorzystają, gdy dorosną. Powinny pobierać lekcje i przyswajać informacje przekazywane 

przez ekologów. 

Priorytetem powinno być tworzenie większej ilości parków i terenów zielonych. Dlatego 

proponowałbym organizację zajęć, mających na celu sadzenie drzew, aranżacje wolnych miejsc  

w sposób najkorzystniejszy dla środowiska. Byłby to lepszy ruch niż stawianie kolejnych budynków. 

W imieniu społeczeństwa lokalnych patriotów chciałbym złożyć prośbę o wprowadzenie 

przepisów uwzględniających, np. zakaz celowego deptania kwiatów i innych roślin, polowania na 

zwierzęta oraz ograniczenie wycinania lasów. Byłby to dobry gest, ponieważ gdyby ludzie dostawali, 

np. grzywny, to nie lekceważyliby znaków takich jak „Nie niszcz zieleni!”. Tym sposobem 

ograniczylibyśmy zagrożenie środowiska degradacją. Żeby odszukać winnych zaburzeniom ekologii,  

w parkach i lasach mogłaby obserwować ich specjalna służba pracowników straży miejskiej. Byłaby to 

skuteczna ochrona parków i lasów naszego miasta, a inne miasta mogłyby brać nas przykład. 

Wspaniałym, proekologicznym pomysłem byłoby wyposażenie domów w Ełku i okolicy,  

w sprzyjające środowisku urządzenia, np. ekologiczne piece oraz filtry w kominach. 

Bardzo proszę o podjęcie się pracy nad moimi pomysłami. Sądzę, że pomogłyby zmienić nasz 

nieekologiczny świat, a zwłaszcza nasze miasto i mieszkańców. 

Dziękuję za wysłuchanie! 

Patryk Kostyk, VI a 
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Szanowni Zebrani! 

Słowo „patriotyzm” we współczesnych 

czasach ma inny wymiar, ale równie ważny jak 

kiedyś. Nasz kraj jest wolny, nie trzeba walczyć  

o jego granice, przelewać krwi w obronie ojczyzny, 

podejmować trudnych decyzji. Nadal jest jednak 

ważne dobro kraju, w którym żyjemy. Pamiętajmy, 

że ważne są nie tylko historia, kultura, zabytki 

naszej ojczyzny, liczą się ludzie, którzy tu mieszkają, 

i ważną rolę odgrywa też przyroda, środowisko. 

Propagujmy więc patriotyzm ekologiczny, 

rozbudzajmy świadomość ekologiczną, bo jak 

powiedział poprzedni prezydent Polski: Troska  

o dziedzictwo naturalne jest przejawem 

nowoczesnego patriotyzmu. 

Środowisko jest ważne w życiu każdego  

z nas, jesteśmy za nie odpowiedzialni i powinniśmy o nie dbać. Można to robić m.in. poprzez: 

oszczędzanie energii elektrycznej, używanie alternatywnych źródeł energii (słonecznej, wiatrowej, 

geotermalnej, wody), jeżdżenie na rowerze zamiast samochodem, segregowanie odpadów  

i recykling, dbanie o tereny zielone w miastach. 

Wiele terenów Polski nadaje się do uprawiania energii wiatrowej lub słonecznej, więc 

dlaczego tak mało z niej korzystamy? Powinniśmy propagować te środki zdobywania energii 

elektrycznej. 

Ograniczmy korzystanie z samochodów, które zanieczyszczają powietrze spalinami, szkodzą 

nie tylko środowisku, ale i nam ludziom. Korzystajmy z rowerów, ścieżek rowerowych lub  

z transportu komunikacji miejskiej, co wpłynie na jakość powietrza. Powinniśmy używać takich 

środków transportu szczególnie wtedy, kiedy musimy przejechać krótką trasę. 

Na szczęście w wielu szkołach uczniowie są edukowani na temat ekologii, segregacji odpadów 

i recyklingu. W naszej szkole podejmuje się wiele działań ekologicznych, promuje się zrównoważony 

rozwój, uświadamia się nam, jak ważna jest przyroda w życiu człowieka. Powinniśmy tę wiedzę 

rozpowszechniać poza szkołą, w naszym mieście, regionie. Bierzmy udział w akcjach sprzątania 

świata, segregujmy odpady, sadźmy lasy, chrońmy bioróżnorodność, bo Ziemię mamy tylko jedną. 

Pamiętajmy, że dbając o przyrodę, dbamy o nasz kraj. Podejdźmy do tego dojrzale i odpowiedzialnie. 

 

Dziękuję za uwagę. 

Jakub Dzierżanowski, kl. VI a 
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Drodzy zebrani! 

 

 

Co to jest patriotyzm? Każdy 

kojarzy to pojęcie z walką o wolność kraju, 

z poświęceniem życia dla dobra narodu. Ale 

czy to wszystko? Czy dbałość o zdrowie 

naszych obywateli to nie przejaw 

współczesnej patriotycznej postawy? Czy 

poszanowanie środowiska, które nas 

otacza, nie jest obowiązkiem każdego  

z nas? Tak. Jest na pewno. Nawet w małym 

stopniu każdy z nas może przyczynić się do 

zmniejszenia nakładów na ochronę 

środowiska, poprzez choćby nawet 

segregację odpadów. To tak niewiele kosztuje  i nie zajmuje dużo czasu, a może pomóc  

w zmniejszeniu produkcji śmieci oraz w zwiększeniu odzyskiwania surowców wtórnych, które mogą 

być ponownie użyte. 

DLACZEGO JA NIE MOGĘ SEGREGOWAĆ ŚMIECI? Dlaczego nie mogę osobno wyrzucać 

odpadów szklanych, papieru, plastiku i odpadów biologicznych? Niestety w moim bliskim otoczeniu  

nie ma kontenerów do segregacji śmieci. Dlaczego ich tam nie ma? 

W ramach działań na rzecz ochrony środowiska nie możemy także zapomnieć o oszczędzaniu 

wody, prądu i gazu. Zużywamy duże ilości wody podczas mycia naczyń, kąpieli, mycia samochodów, 

prac w ogrodzie  nie myśląc o tym, że jej zasoby maleją,  że są miejsca na świecie, gdzie jej brakuje, że 

są ludzie, którzy umierają z pragnienia. 

A co z oszczędzaniem energii elektrycznej? Zostawiając włączony telewizor, ładowarkę, 

komputer, tablet lub inne urządzenia elektryczne zużywamy cenny prąd. Każdy z nas powinien 

zadbać o to, aby wszystkie odbiorniki elektryczne były wyłączane, ponieważ produkcja energii 

elektrycznej generuje zagrożenia w postaci emisji dwutlenku węgla lub niebezpieczeństw związanych 

z produkcją tej energii w elektrowniach atomowych. 

Dlaczego w Polsce jest taki mały udział zielonej energii elektrycznej? 

Podsumowując -  i ja i ty możemy dbać o środowisko. Trzeba tylko chcieć! 

Jakub Stygar, kl. VI a 
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Szanowni Państwo, 

Pragnę dzisiaj poruszyć 

temat naszego środowiska oraz 

patriotyzmu. Patriotyzm w dzisiej- 

szych czasach to nie tylko 

przyznawanie się do swojej ojczyzny  

i mówienie o niej z godnością, ale 

również dbanie o jej roślinność, 

powietrze, zwierzęta. Zastanówmy 

się, jak wyglądają teraz nasze 

trawniki, łąki, lasy. Na trawnikach 

często są porozrzucane śmieci, lasy 

także zasypywane są odpadami. Łąki 

prawie już wyginęły; w większości 

wykorzystywane są jako tereny 

budowy. W obecnych czasach po ulicach błąkają się bezdomne psy i koty, które często poszukują 

pożywienia, schronienia, w większości potrzebują pomocy weterynarza.  

A teraz zastanówmy się. Jak kilka lat temu wyglądały nasze trawniki, jeziora, lasy. Kilka lat 

temu nasz  były czyste i zadbane, ponieważ ludzie wyrzucali śmieci do kosza. Jeziora były czyste, na 

ich dnach nie było śmieci czy potłuczonych butelek.  

Dlatego dzisiaj proponuję, aby organizować więcej akcji sprzątania świata, pomagać 

zwierzętom. Dbając o środowisko, stajemy się lepszymi ludźmi! 

Dziękuję wszystkim za wysłuchanie. 

  Wiktoria Czyrko, kl. VI b 
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Szanowni zebrani! 

 Moją wypowiedź rozpocznę pytaniem, które myślę, że 

naprawdę warto tu przytoczyć: Czy uważasz się za patriotę? 

Zakładam, że część z Was odpowiedziała potwierdzająco. 

Jednakże, co w związku z tym, jeśli niszczymy miejsce, które tak 

bardzo kochamy? 

 Jeśli nadal będziemy lekceważyć ten problem, będzie on 

oczywiście narastał. Więc co ja proponuję zrobić? Jakkolwiek 

banalnie by to nie zabrzmiało, proszę, aby każdy z nas  z osobna 

zastanowił się, jaki ma wpływ na otaczający go krajobraz. Może za 

bardzo przywykliśmy do usprawiedliwiania się tym, że 'każdy tak 

robi', wyrzucając kolejny papierek na trawę? Uważam, że problem 

należy zwalczać u nasady, którą jesteśmy my sami. W końcu na nic 

się zda choćby nasilenie akcji „Sprzątanie świata”, jeśli nadal 

będziemy śmiecić... może to dać nawet odwrotny rezultat, bo ludzie przywykną do wyręczania ich  

w tym. Oczywiście, nie uważam, że w akcji tkwi coś złego, ale można to wykorzystać w nieco lepszy 

sposób. Proponuję, aby za śmiecenie, zamiast grzywny, karać określoną liczbą godzin pracy przy 

sprzątaniu miasta. Z naciskiem na naszych rówieśników, co pomogłoby im nabrać odpowiedzialności  

za środowisko. 

 Należy pamiętać, że już teraz ma ono niemałe problemy. Czy naprawdę chcemy je zostawić 

następnemu pokoleniu w jeszcze gorszym stanie? Ja z  czasów wczesnego dzieciństwa pamiętam 

obraz błękitnego nieba i czystego Jeziora Ełckiego...Naprawdę chcemy pozbawić tego przyszłe 

pokolenia? Pozostawić im jezioro całkowicie zanieczyszczone, z masą szkieł na dnie oraz  niebo 

pokryte gęstym smogiem?   

 Zatem... naprawdę, apeluję! Rozważcie, jakie ma dla was znaczenie własna ojczyzna i czy 

chwila na wyrzucenie opakowania po batoniku jest warta jej niszczenia. Wbrew pozorom, jeden śmieć 

też ma wielkie znaczenie. Większe, niż mogłoby się zdawać. W końcu zawsze trzeba od czegoś 

rozpocząć zmiany.  

  Dziękuję serdecznie za wysłuchanie. 

  

Wiktoria Roszkowska, kl. VI b 
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Drodzy zebrani! 

Chcę dziś państwu przedstawić moje zdanie dotyczące tematu dzisiejszej debaty. 

Patriotyzm – pojęcie to jest szeroko interpretowane przez społeczeństwo, niektórym kojarzy 

się z czymś pozytywnym, ale pewnej grupie osób z czymś nieprzyjemnym. Przedstawię Państwu mój 

punkt widzenia na temat dzisiejszego patriotyzmu i związanego z nim stosunku do środowiska oraz 

sposobu, dzięki  któremu patriotyzm stanie się czymś powszechnym i dobrym w pełni swego 

istnienia. 

Zacznijmy od pozytywnej strony miłości do kraju i otaczającego Polaków środowiska. 

Cudowne jest tworzenie parków narodowych, rezerwatów przyrody czy jej pomników. Cudowne jest 

to, że są ludzie, którzy chcą pomagać, wspierać środowisko, chronić zagrożone gatunki zwierząt czy 

roślin. Widzimy w naszym kraju wiele pomników wielkich Polaków: kompozytorów, bohaterów, 

pisarzy, królów, które w ten właśnie sposób oddają im hołd. Ważne jest, aby nie niszczyć symboli 

narodowych, szanować flagę i godło. Oznaką patriotyzmu jest również nauka historii w szkole. Chęć 

poznawania swojego kraju, poczynań królów, władców, znajomość polskiej kultury jest wyrazem 

szacunku do swojego kraju. W Polsce obchodzimy święta narodowe, upamiętniające dawne 

wydarzenia i uświadamiające społeczeństwu o tym, jak było kiedyś. To jest właśnie pozytywna strona 

polskiego patriotyzmu. 

Teraz przeanalizujmy tę gorszą, niepozytywną stronę „patriotyzmu” polskiego, a raczej 

interpretacje patriotyzmu przez liczną grupę Polaków. Ludzie różnie reagują na słowo „patriotyzm”, 

różnie je interpretują. Przez błędne rozumienie tego słowa dzieje się w Polsce wiele rzeczy złych   

i okropnych. Dochodzi do aktów przemocy na meczach, ludzie biją się, obrażają. Czasami podpalają 

rzeczy wokół siebie; drzewa, krzewy. Są osoby, które wykrzykują hasła typu: „Polska dla Polaków” czy 

„Rasowo czysta Europa”. Bardzo dużo ludzi jest rasistami, przeszkadza im osoba czarnoskóra, Azjata, 

osoba o nietypowym kolorze włosów czy ubiorze, czy ktoś o innej orientacji. Ludzie nie chcą wpuścić 

imigrantów, których uważają za terrorystów. Czy ktoś pomyślał o tym, że ci ludzie śpią w zimnie  

w podartych ubraniach, ledwo wiążą koniec z końcem? Zastanówmy się, czy chcielibyśmy przeżyć coś 

takiego? Ciekawe, jak ci ludzie zareagowaliby na to, gdyby u nas była wojna, a inny kraj nie chciałby 
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nas wpuścić do siebie i nam pomóc? Bo przecież „Ci ludzie zabiorą nam pracę” – powiedziała osoba, 

która żyje na samych zasiłkach i nie garnie się do żadnej pracy. Czy to jest patriotyzm? Czy dzisiaj  

w dużej części patriotyzmem jest rasizm? Czy Dąbrowski byłby dumny z takiej Polski? Czy o taką 

Polskę ludzie walczyli, ginęli? Ten fakt daje do myślenia. To właśnie były -moim zdaniem- złe strony 

patriotyzmu. 

Jak ja wyobrażam sobie patriotyzm? Jak ja chciałabym, żeby było? Chciałabym, aby każdy 

obcokrajowiec, osoba o innym kolorze skóry, innej orientacji była szanowana i, aby patriotyzm miał 

tylko dobre cechy, aby niektórzy nie traktowali rasizmu jako miłości do kraju. Chciałbym, aby 

promowane były hasła na temat szanowania środowiska i tolerancji, nauki, a nie hasła na temat 

przemocy i nieposzanowania otaczającego nas świata. 

Dziękuję bardzo za wysłuchanie.   

 

Nadia Maliszewska, kl. VI b 
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Drodzy zebrani! 

 

Chciałabym poruszyć temat środowiska w Polsce. W Polsce środowisko jest zaniedbane  

i trzeba to zmienić, w czym niektórzy ludzie przeszkadzają, a inni pomagają. 

W obecnych czasach ludzie nie przywiązują większej uwagi do otoczenia, co można 

wytłumaczyć po prostu lenistwem. No i właśnie lenistwo jest najsłabszą stroną człowieka. Wszyscy 

dobrze wiemy, że na przykład jeżdżenie samochodem na krótsze dystanse można zastąpić rowerem 

czy dajmy na to autobusem. W końcu w jednym autobusie mieści się więcej osób niż w samochodzie 

osobowym. Równie dobrze kąpiele w wannie można zastąpić prysznicem. Nie zbawi też nas 

zakręcanie wody w kranie podczas mycia zębów oraz uzbieranie pełnej pralki czy zmywarki.     

Wielu ludzi zapomina o popularnych, bardzo użytecznych plastikach. Trzeba pamiętać, że 

plastik rozkłada się bardzo długo i, że jeśli go używamy, to starajmy się to czynić wielokrotnie. 

Dobrym na to przykładem są reklamówki plastikowe, które zazwyczaj nam towarzyszą przy zakupach. 

Taką reklamówkę można użyć wielokrotnie, chociaż i tak najlepiej na zakupy nosić materiałowe 

torebki. Plastikowa butelka też może być wielokrotnego użytku, ale zamiast takiej butelki można użyć 

bidonu, który posłuży nam na jeszcze dłużej. 

Moim zdaniem temat śmiecenia jest cały czas odkładany, ponieważ każdy twierdzi, że tego 

nie robi. Jednak się nie oszukujmy! Chyba każdemu zdarzyło się kiedyś trochę naśmiecić.  Na 

szczęście możemy się poprawić. Szkoły organizują klasowe akcje „Sprzątania Świata”,  dzięki którym 

możemy dać coś od siebie środowisku. Jestem jak najbardziej za tym, żeby takie akcje były 

organizowane częściej. 

Zużywanie energii elektrycznej nie sprzyja środowisku. Tutaj łatwo pomóc i zaoszczędzić, bo 

przecież za prąd płacimy. Idealnie by było, gdyby każdy gasił światło, kiedy  go nie potrzebuje i bez 
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powodu go nie włączał. Niestety, tak nie jest!  Ci, którzy dbają o środowisko, mogą jednak używać 

żarówek energooszczędnych. 

Smog to mgła zawierająca zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Polska znajduje się  

w niechlubnej czołówce najbardziej zanieczyszczonych krajów w Unii Europejskiej. Oddychamy  

w naszym kraju bardzo złym powietrzem, przez co w Polsce umiera przedwcześnie ponad 48 tysięcy 

osób. Smog powstaje w bezwietrze dni z wysokim ciśnieniem atmosferycznym. Główną przyczyną 

takiego zjawiska jest spalanie węgla i duży ruch samochodowy.  Jedną z podstawowych zasad, jakie 

powinniśmy przyjąć, aby zapobiec powstawaniu smogu, jest całkowite zaprzestanie palenia  

w piecach śmieciami. Warto też rozważyć wyżej już wymienione przeze mnie zastąpienie samochodu 

komunikacją miejską. Smog zwiększa ryzyko  zachorowania na wiele chorób, takich jak astma czy 

zapalenie dróg oddechowych. Szczególnie narażone są dzieci i osoby starsze. Pamiętajmy więc, żeby 

jak najmniej zanieczyszczać powietrze, ponieważ smog szkodzi środowisku  jak i nam  ludziom! 

W tych czasach ludzie są jacy są, ale ja apeluję o to, by większość z nich chociaż posłuchała 

wymienionych przeze  mnie rad dotyczących ochrony środowiska. My ludzie sami decydujemy,  

w jakich warunkach żyjemy i warto by było się postarać żyć w czystym, zadbanym otoczeniu. Dobry 

patriota powinien dbać o środowisko, w którym mieszka! 

Pamiętajmy, że wszystko zależy od nas! 

Dziękuję. 

 

Wiktoria Stankiewicz, kl. VI b  
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Witam serdecznie wszystkich zebranych! 

 

Temat dzisiejszej debaty brzmi: „Stosunek do 

środowiska wyrazem współczesnego patriotyzmu”. Nie 

ukrywam, że jest to trudny temat, ale uważam, że tak 

naprawdę wszyscy jesteśmy patriotami. Niestety, nie 

wszyscy szanujemy naszą ojczyznę. W końcu ojczyzną są 

też  polskie lasy, łąki, rośliny, zwierzęta i inne 

miejsca.  Większa część z nas zanieczyszcza je poprzez na 

przykład: wyrzucanie tak zwanych „elektrośmieci”  

i innych zanieczyszczeń do rzek, jezior i lasów. Jest 

to  bardzo niebezpieczne nie tylko dla naszego 

środowiska, ale przede wszystkim dla zwierząt. Dlatego 

proponuję wyrzucać elektrośmieci i inne szkodliwe 

zanieczyszczenia do przeznaczonych dla tego 

celu  miejsc. Przy ulicy Sikorskiego 13 w Ełku znajduje się 

najbliższy punkt do wyrzucania zużytych urządzeń 

elektrycznych i  elektronicznych. 

Drugim problemem, moim zdaniem bardzo ważnym, jest wypalanie traw, które niszczy 

wszystkie organizmy, nie tylko szkodniki. Giną organizmy glebowe, owady zapylające kwiaty, 

dżdżownice, drobne kręgowce, pisklęta wcześniej założonych gniazd ptaków. Zdarza się, że w pożarze 

tracą życie zwierzęta chronione. Moim zdaniem powinniśmy bardziej dbać o te małe bezbronne 

zwierzątka i nie wypalać traw. Przede wszystkim jest to karalne oraz może skończyć się na pożarach 

wielu lasów, a nawet śmierci ludzi. 

Należy więc pamiętać o tym, że otaczające nas środowisko jest naszą ojczyzną i tak jak ją 

szanujemy, tak okazujemy nasz patriotyzm. 

Bardzo dziękuję za uwagę i wysłuchanie mojego wystąpienia.   

 

Maja Kapuścińska, kl. VI b  
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Szanowni Państwo! Koledzy i Koleżanki!         

      

Zebraliśmy się dzisiaj, by omówić problem zanieczyszczenia współczesnego środowiska. 

Musimy pamiętać, że jesteśmy częścią przyrody i konieczność jej ochrony jest naszym obowiązkiem. 

Niszcząc środowisko naturalne, niszczymy także siebie. Warto nauczyć się, jak zmniejszać ilość 

zużywanej energii, wody oraz śmieci. Na skutek ingerencji człowieka w ekosystem, na całym świecie 

przyroda obecnie wymaga ochrony. Coraz częściej mówi się, że warunkiem przetrwania życia na 

Ziemi jest utrzymywanie dotychczasowego zróżnicowania biologicznego. Skażona woda może być 

powodem zatrucia człowieka, bądź śmierci zwierząt. Dbając o środowisko zapewniamy lepsze jutro  

i gwarancję dogodnego życia na Ziemi. Patriotyzm to miłość do naszej ojczyzny, to co się kocha, 

również się szanuje i chce się -w tym przypadku dla naszej ojczyzny - jak najlepiej.  

Proponuję, by zrobić akcje zachęcającą dzieci do promowania sposobów dbania  

o środowisko. Może inni pójdą w nasze ślady ? Nasza szkoła jest placówką ekologiczną, mamy dużo 

działań na rzecz Ziemi. Więc warto byłoby zainwestować w sadzenie drzew przez uczniów czy  

założenie Klubu Przyjaciół Środowiska, który mógłby zachęcać młode pokolenie do dbania o nasze 

otoczenie. 

Pamiętajmy! Żadne działania na wielką skalę nic nie dadzą, jeżeli ludzie nie będą troszczyć się 

o najbliższe otoczenie z myślą nie tylko o sobie, ale także o przyrodzie i ojczyźnie, której stanowią 

integralną część. 

Dziękuję za uwagę ! 

Julia Emilia Sarnacka, VI c 
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Szanowni Zgromadzeni, Koleżanki i Koledzy! 

 

 Niedawno oglądałam relację z biegu promenadą nad Jeziorem Ełckim, który był hołdem 

złożonym żołnierzom polskiego podziemia.  Poruszyło mnie, że tak wielu młodych ludzi, moich 

rówieśników, chciało uczcić pamięć o patriotach, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę. 

 Zadałam wtedy sobie pytanie, co ja, my,  musielibyśmy zrobić dla ojczyzny, by przyszłe 

pokolenia patrzyły na nas z szacunkiem i widziały w nas bohaterów?   

Dzisiaj w czasie pokoju ojczyzna nie wymaga od nas ofiar, a patriota nie musi oddawać życia, 

zatem jak my możemy służyć swojemu krajowi, by zasłużyć na miano bohaterów?  

Odpowiedź przyszła, kiedy zmywałam naczynia, a woda lała się strumieniem… 

Patriotyzm to umiłowanie swojego kraju, to praca dla jego dobra, to dbałość o jego 

przyszłość, pomnażanie jego zasobów. Zatem, czy kiedy zakręcę   kran i przyczynię się do ochrony 

środowiska, wykażę się patriotyzmem? Tak, właśnie tak, bo współczesny patriotyzm to dbałość  

o nasze otoczenie, naszą przestrzeń, nasze środowisko! 

 Dzisiejszy patriota to świadomy ekolog, który propaguje działalność mającą na celu ochronę 

Ziemi np. poprzez udział w akcji  Sprzątanie świata, patriota to człowiek, który dba, by przestrzeń 

wokół była ładniejsza, czystsza, przyjazna środowisku i zwierzętom: segreguje odpady, oszczędza 

wodę i prąd, zbiera surowce wtórne, sadzi drzewa i nie męczy zwierząt. Jest świadomy, jakie 

zagrożenia niesie za sobą palenie śmieci w  zimie. Rozumie, że ochrona środowiska, naszego 

dziedzictwa przyrodniczego, służy przyszłym pokoleniom, a stosunek do środowiska jest wyrazem 

współczesnego patriotyzmu. 

Zatem, Szanowni Zgromadzeni, Koleżanki i Koledzy, kiedy wrócicie do domów, tak jak ja 

przykręćcie kurek z wodą, zgaście niepotrzebnie zapalone światło, posegregujcie odpady, 

pogłaszczcie kota i podlejcie ogródek.  

Bądźmy patriotami – służmy swojemu środowisku. 

Dziękuję za uwagę. 

Emilia Matysiuk VI c 
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Szanowni Zebrani! Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Posłowie! 

 

 

Wiosną obchodzimy szczególny dzień - Dzień Matki. Dzień, w którym okazujemy szczególną 

wdzięczność i szacunek naszym Mamom za ich troskę, oddanie i gotowość bycia z nami w każdej 

chwili, gdy tylko jej potrzebujemy. Wydaje nam się, że miłość Matki do dziecka jest naturalna, jakoby 

przypisana i nieskończona. I – co do zasady – tak rzeczywiście jest. 

W tym roku, w którym obchodzimy 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, chciałbym, 

żebyśmy spojrzeli na naszą Ojczyznę, jak na naszą Matkę, która nas żywi, obdarowuje urodą jezior, 

rzek, gór…, otula zapachem lasów i daje nam wolność… Żebyśmy jako społeczeństwo, jako jej dzieci 

wyrazili nasz szacunek i umiłowanie poprzez poszanowanie środowiska – naszego wspólnego domu.  

Wiem, jak wiele instytucji i wielu z nas jest zaangażowanych w ochronę przyrody. Między innymi 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Szafera   w Ełku, która tłumaczy, czym jest współczesny 

patriotyzm i wpaja młodym pokoleniom zasadność i konieczność dbania o środowisko, w którym 

żyjemy. Jak bezcennym darem naszej Matki - Ojczyzny jest przyroda, która nam służy, a o którą my 

powinniśmy dbać – dla własnego dobra i zdrowia, dla dobra i zdrowia naszych dzieci oraz kolejnych 

pokoleń.  

Dziś nikt nie musi składać ofiary życia za Polskę. Dziś jesteśmy wolni. I jako wolni ludzie dobrowolnie 

wybierzmy dobro. Każdego dnia zgaśmy niepotrzebne światło, przykręćmy kran, segregujmy śmieci, 

przejdźmy się… Uszanujmy naszą Matkę – Ojczyznę, nasze środowisko, nasz dom, który „dostaliśmy 

w dzierżawę od przyszłych pokoleń”. 

Dziękuję za głos. 

 

Stanisław Liszewski, VI c 
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Szanowni Zebrani! 

 Zebraliśmy się tu, aby omówić ważny problem, a mianowicie nastawienie ludzi do natury.  

 Nasz stosunek do środowiska jest wyrazem patriotyzmu. Problem jest w tym, że większość 

ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że w życiu codziennym szkodzi środowisku, uważając się przy tym 

za patriotów. Bardzo ważne jest też to, że ludzi jest coraz więcej na świecie, również u nas w mieście. 

Wiąże się z tym to, że każdy człowiek ma zapotrzebowanie na różne surowce, a co za tym idzie, 

produkuje coraz więcej odpadów, dlatego powinniśmy np. sadzić więcej drzew, które oczyszczałyby 

powietrze, i wykorzystywać więcej zasobów energii odnawialnej, ponieważ energia nieodnawialna 

kiedyś sie skończy. Energię powinniśmy także oszczędzać np. poprzez gaszenie po sobie światła lub 

wyłączanie sprzętów elektronicznych na noc. W naszym interesie jest również dbanie o to, żeby nie 

zanieczyszczać planety, a tym bardziej naszego miasta, ponieważ jest to nasza mała ojczyzna. 

Powinniśmy częściej używać nóg, roweru lub w ostateczności autobusu. Wiąże sie to z wydzielaniem 

dużo mniejszej ilości spalin. Dobrze by było, gdybyśmy nie kupowali wody butelkowanej, tylko 

używali czajników z filtrami i pili wodę z kranu. Taka butelka bardzo długo się rozkłada.  

 Żeby móc się nazwać lokalnymi patriotami, musimy dbać o środowisko, w szczególności o to, 

które bezpośrednio nas otacza, czyli np. nasze ełckie jezioro, lasy, które otaczają nasze miasto, nasze 

podwórka, boiska, a także teren naszej szkoły, w której spędzamy bardzo dużo czasu. 

Dziękuję za głos. 

Kacper Pieńkosz, VI c 
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Szanowni Państwo! 

Patriotyzm to postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć 

ponoszenia za nią ofiar i pełna gotowość do jej obrony, w każdej chwili. Propagowanie pozytywnej 

wizji patriotyzmu wiąże się także z ochroną środowiska przyrodniczego. Dbanie o zachowanie 

niepowtarzalnych cech krajobrazu, czystość ziemi, wód i powietrza. Patriotyzm oznacza przywiązanie 

do wartości. Jedną  z form takiego przywiązania jest przywiązanie do ziemi przodków, jej krajobrazów  

i pejzaży. Troska o tereny zielone w miastach, jak i dbałość o środowisko naturalne. 

Powinniśmy dokładać wszelkich starań, abyśmy mogli cieszyć się nimi jak najdłużej. Gdy my 

oto nie zadbamy, to czy przyszłe pokolenia będą miały szansę spotkać na łące bociana, a idąc przez 

pola słuchać śpiewu skowronka i podziwiać w naturalnym środowisku łosia? Czy będą miały dostęp 

do czystej wody i powietrza nieskażonego smogiem? Czy będą mogły cieszyć się przebywaniem 

wśród drzew, obserwowaniem ptaków, motyli i żab? To zależy od naszych codziennych wyborów, 

tych małych i dużych.  

Każdy może pomóc chronić polską przyrodę  i być z tego dumnym. Ochrona środowiska 

przyrodniczego jest wyrazem świadomego patriotyzmu. Powinniśmy je wspólnie chronić i dbać o to, 

co dla nas ważne i cenne, by cieszyć się tym jak najdłużej. 

Dziękuję za uwagę. 

 

Igor Grajewski,  VI c 
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Szanowni Zgromadzeni! 

  

 Problemem dzisiejszej debaty jest:” Czy stosunek do środowiska jest wyrazem współczesnego 

patriotyzmu?” 

 Patriotyzm był zawsze uważany za cechę narodową Polaków. Kiedyś dużą rolę odgrywały trzy 

zasadnicze wartości: Bóg, Honor i Ojczyzna. Dzisiaj jest inaczej. Młodzi ludzie zapominają o miłości do 

swego kraju, nie znają dat ważnych świąt państwowych. Zbyt mało interesują się polską historią. 

Dużo czasu spędzają w świecie wirtualnym. Co za tym idzie, zatracają się w wartości wiedzy o naszym 

kraju. Sporo młodych ludzi nie wie, gdzie w Polsce są pomniki przyrody. Wiele osób nie wie, czym 

może skutkować zerwanie rośliny będącej pod ochroną. Idąc ulicą, wyrzucają papierki, a będąc na 

plaży, zostawiają po sobie śmieci. Patriotyzm to również dbanie i ochrona przyrody, która nas otacza. 

Niestety przy okazji corocznego „Sprzątania świata”, widzę stosunek ludzi do przyrody. 

 Przykre jest to, że tak wielu nie widzi problemu w tym, co robią. Nawet najbardziej 

ekologiczne oczyszczalnie nie dadzą rady z przetworzeniem takiej ilości śmieci. Dlatego apel jest taki, 

żeby każdy, kto się nazywa patriotą, dbał o naszą polską ziemię. 

 

Emil Bartoszewicz, VI d 
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Szanowni zgromadzeni !  

 Według mnie stosunek do 

środowiska jest wyrazem współczesnego 

patriotyzmu. Gdy dbamy o czystość naszego 

otoczenia, dbamy o nasz kraj, a tym samym 

możemy czuć się patriotami. 

 Czasami zauważam, że Polacy, którzy 

nierzadko nazywają siebie patriotami, nie 

dbają o przyrodę: wyrzucają śmieci na 

chodnik, do lasu, rzeki, co powoduje 

niszczenie kraju. Jest mi przykro, gdy widzę 

zaśmiecone otoczenie.  

 Jestem dumna, kiedy zauważam 

ludzi, którzy szanują parkowe aleje, trawę  

i jezioro, a tym samym dbają o Polskę. Każdy 

patriota powinien być zobowiązany do 

segregowania śmieci, wyrzucania ich do 

odpowiednich pojemników, a nie gdzie 

popadnie.  

Środowisko to także społeczeństwo. Jako jego część powinniśmy przestrzegać  pewnych zasad. 

Uważam, że najważniejszą z nich jest szacunek do symboli narodowych: herbu, hymnu, a także flagi. 

Dostrzegam czasami osoby, które noszą bluzy, koszulki patriotyczne, lecz mówią o Polsce źle, nie 

szanują zasad współżycia społecznego: zamykają oczy na potrzeby ubogich, przemilczają przejawy 

łamania praw człowieka i obywatela, zapominają, że bezpieczne,  zdrowe i wolne środowisko należy 

pielęgnować, bo jest dobrem wspólnym. Nieuszanowanie najbliższego sąsiedztwa nie jest  

zachowaniem patriotycznym. 

 Przed nami wiele pracy nad jakością środowiska społecznego i naturalnego. Zachowajmy 

czujność, wrażliwość i dobrą wole. Dziękuję. 

Maja Polak, VI d 
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Dzień dobry, 

jako przedstawiciel młodego pokolenia Polaków uważam, że swój patriotyzm możemy wyrażać na 

wiele sposobów. 

Jednym z nich jest dbanie o środowisko. Patriotyzm to nie tylko walka za ojczyznę, ale także 

zadbanie o ojczyznę, którą wyzwolono nam 100 lat temu. Cieszy mnie, że coraz więcej moich 

rówieśników angażuje się w akcje, które pomagają pozostawić środowisko w jak najlepszym stanie 

następnym pokoleniom. Akcje takie jak ,, Sprzątanie świata” - w której nasza szkoła bierze udział od 

lat  czy zbiórka elektrośmieci, to tylko przykłady tego, jak angażujemy się w ochronę środowiska. 

Środowisko to służyło naszym rodzicom i dziadkom, teraz służy nam. Naszym patriotycznym 

obowiązkiem jest zadbanie o to, aby następne pokolenie Polaków mogło podziwiać mazurskie 

jeziora, spacerować po górach, czy oddychać czystym powietrzem. Cieszę się bardzo, że moja szkoła 

uczy dbania o środowisko i patriotyzmu oraz przekazuje te wartości swoim uczniom. Wierzę w to, że 

swoim postępowaniem, dbaniem o otaczającą nas przestrzeń okazujemy swoją miłość do ojczyzny, a 

ludzie widzą w nas patriotów. 

Dawid Witkowski, kl. VI d 
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Szanowni Zgromadzeni,  

 

Celem tej debaty jest uzgodnienie, czy stosunek do środowiska jest wyrazem 

współczesnego patriotyzmu. 

Osobiście uważam, że tak, ponieważ wydaje mi się, że każdy kto kocha swój kraj, czyli 

rzeki, jeziora, lasy i łąki, nie będzie go zanieczyszczał, lecz dbał o jego urodę. Piękno Polski 

doceniali wieszcze narodowi. O Polską ziemię walczyły pokolenia przodków. Dziś w wolnej 

Polsce o ziemię, wodę i powietrze troszczą się ekolodzy, uczciwi przedsiębiorcy, uczniowie i 

nauczyciele z „Zielonej Czwórki”. 

 

Pozwólcie Państwo, że przytoczę kilka faktów: w Polsce obecnie wytwarza się 135 

milionów ton odpadów rocznie. Duża część jest segregowana, a nawet powtórnie 

przetwarzana. Świadczy to o tym, że dbamy o nasz kraj, więc uważam, że już możemy się 

nazwać patriotami. Segregowanie odpadów to nasz codzienny patriotyzm. Dbajmy  

o środowisko. Róbmy to dla przyszłych pokoleń. 

Czy przechodząc przez czysty las, czujecie się Państwo dobrze? Czy rozpiera was wtedy 

duma z narodu, który cechuje się praworządnością, odpowiedzialnością i umiłowaniem 

porządku? A może mamy nad czym jeszcze popracować? 

Zostawiam Państwa z tymi pytaniami. Jestem ciekawa Państwa opinii na ten temat. 

Dziękuję. 

Victoria Dawid, VI d 
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Szanowni Państwo, 

Koledzy i Koleżanki! 

 

Moim zdaniem wyrazem współczesnego patriotyzmu jest dbałość i troska o środowisko,  

w którym żyjemy. Patriota to człowiek kochający swoją ojczyznę, dlatego myślę, że zwyczajna 

czynność np. segregowanie odpadów oraz dbanie i troszczenie się o otaczający nas  świat jest bardzo 

łatwe i ważne w postawie patrioty. 

Pozwolę sobie wskazać, iż każdemu z nas byłoby miło, jeżeli turyści przyjeżdżający do naszego 

kraju i miasta, mieli dobre zdanie na nasz temat oraz zapamiętali nasz wspaniały kraj jako czysty  

i przyjemny. I dlatego oddam swoje elektrośmieci, aby dać przykład innym. Będę walczyć o to, żeby 

nasz kraj był zdrowy i piękny. 

Poeta wzywał nas, byśmy „pamiętali o ogrodach” , inni twórcy i ekolodzy ostrzegają nas 

przed wizją apokaliptyczną. Obawiam się, że mimo tych wezwań do realizacji postawy eko, każdego 

dnia zapominamy o naszym obowiązku i zaszczycie pielęgnowania fauny i flory na naszych polskich 

podwórkach, w regionie, kraju. 

Zapominamy o tym, co dobre i wspólne, gdy przyczyniamy się do wysychania polskiej ziemi, 

zużywając coraz więcej i więcej wody. Zapominamy o zrównoważonym rozwoju, kiedy kupujemy 

produkty obcych marek, podczas gdy polscy przedsiębiorcy i producenci oferują znakomitej jakości 

ubrania i inne  przedmioty codziennego użytku. Zapominamy czasem, że mieszkańcom naszej małej 

ojczyzny – Ełku – żyłoby się lepiej, gdybyśmy zamiast samochodem, przybyli do szkoły na piechotę. 

Bądźmy czujni i pamiętajmy każdego dnia, że warto być patriotą i warto być eko dla siebie, 

dla Polski, dla przyszłych pokoleń Polaków. 

Dziękuję za uwagę 

 

Martyna Wróblewska, kl. VI d 

 


