
„Ocal planetę, żyjąc ekologicznie” 

 

Taki był temat przewodni VIII Lubuskiego Sejmiku Dziecięcego, który z okazji 

Dnia Dziecka odbył się 1 czerwca w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.  

Tak jak co roku, wzięło w nim udział po dwóch uczniów ze szkół podstawowych 

z całego naszego województwa. Jeden z nich wcielił się w rolę radnego, a drugi 

– dziennikarza.   

Nasi młodzi radni dyskutowali m. in. o  tym, co można zrobić by zachować naszą 

planetę w jak najlepszym stanie, tak by służyła przyszłym pokoleniom, tak samo 

jak służy nam. 

Debatę zainaugurowało wręczenie 

zaświadczeń o objęciu mandatu 

radnego i przyjęcie porządku obrad 

sesji. 

W wydarzeniu brało udział dwóch 

parlamentarzystów i lubuscy radni, 

którzy rozpoczęli obrady sejmiku od 

paru słów, wyjaśniających, jakie jest 

zadanie i jak wielka spoczywa na tych 

młodych ludziach odpowiedzialność – 

„Wy jesteście przedstawicielami tego 

pokolenia, które musi zostać 

Avengersami […], wy macie do 

uratowania planetę”- powiedziała Pani poseł Anita Kucharska-Dziedzic. 

Następnie wiceprzewodniczący wyjaśnił, na czym polega tego rodzaju sejmik i 

jak będzie się on odbywał. Otóż po kolei cztery ugrupowania radnych( żółci, 

fioletowi, pistacjowi i biali) miały za zadanie przedstawić po 3 argumenty 

dotyczące tego, w jaki sposób wszyscy mogą się przyczynić do dbania o dobro 

ziemi. Często padającymi przykładami były takie, mówiące o znaczeniu energii 

odnawialnych, możliwości zmiany samochodów spalinowych na takie z 

silnikami elektrycznymi lub rowery, czy też walka z dwutlenkiem węgla i 

smogiem. Innym, ciekawym argumentem, który przykuł moją uwagę, był ten 



zaproponowany przez stronnictwo żółtych, które to uznało, za ważne używanie 

sprzętów z drugiej ręki. Pomogłoby to ograniczyć zużycie wody przeznaczonej 

na wyrób nowych produktów oraz ograniczyłoby zaśmiecanie.  

Na samym końcu radni w drodze głosowania wybrali 10 najlepszych 

argumentów, które znalazły się w uchwale VIII 

Lubuskiego Sejmiku Dziecięcego w sprawie 

wskazania argumentów popierających tezę: 

warto żyć ekologicznie. Uchwałę tą, zatwierdziło 

18 z 18 obradujących.  Całemu wydarzeniu 

przyświecała także idea „Myśl globalnie, działaj 

lokalnie”. 
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