
“Jesteście przedstawicielami tego pokolenia, które musi zostać 

Avengersami, superbohaterami. Wy macie do uratowania planetę.’’- 

przemawia Anna Kucharska Dziedzic na VIII zielonogórskim Sejmiku 

Dziecięcym. 

            W środę 31 maja 2022 r. odbył się w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej 

Górze VIII Sejmik Dziecięcy. Wzięło w nim udział wielu uczniów i uczennic ze 

szkół całego województwa lubuskiego. Mieli oni szansę wcielić się w rolę 

radnych województwa i w dziennikarzy, relacjonujących ich obrady. Przed 

obradami dziecięcy dziennikarze poznawali tajniki pracy podczas warsztatów ze 

specjalistami, a młodzi radni przygotowywali logiczne argumenty do obrad. 

Zanim przystąpiono do obrad członek zarządu województwa Tadeusz 

Jędrzejczak wręczył zaświadczenia o wyborze na radnego lubuskiego sejmiku 

dziecięcego, a goście, między innymi parlamentarzyści zabrali głos, wygłaszając 

swoje przemyślenia skierowane do młodzieży. Przemawiały ważne osobistości 

takie jak poseł Waldemar Sługocki, poseł Anna Kucharska – Dziedzic, radna 

sejmiku województwa, Anna Chinalska oraz radny Sebastian 

Ciemnoczołowski. wspomnieli o koniczności walki młodzieży o lepszą 

przyszłość i wydobywania potencjału w niej leżącym. Następnie przewodniczący 

obrad - wicemarszałek sejmiku wojewódzkiego Mirosław Marcinkiewicz, 

uchwalił porządek obrad i wyjaśnił młodym uczestnikom rolę i działanie sejmiku 

wojewódzkiego.Jako ostatnią o głos poproszno przewodniczącą 

Stowarzyszenia ,, Młodzi Demokraci w Lubuskim”, Natalię Łotocką. 

Wspomniała ona o potrzebie dbania o środowisko i bycia ekologicznym, aby 

uratować planetę.  



 

 

                             Przewodniczący otworzył obbrady sejmiku dziecięcego. 

Cztery grupy: żółci, fioletowi, pistacjowi i biali przedstawiali swoje argumenty 

i uzasadnienie do tezy ,,Warto żyć ekologicznie’’. Żółci w swoich argumentach 

wspomnieli między innymi o konieczności odejścia od plastikowych opakowań i 

wielu warstw podczas pakowania paczek kurierskich. Proponowali oni używanie 

toreb wielokrotnego użytku i butelek z filtrem. Następnym argumentem tej grupy 

były zanieczyszczenia  i pyły w środowisku. Zwrócili uwagę na konieczność 

używania transportu publicznego i elektrycznych środków komunikacji a także 

zamiany nieodnawialnych źródeł energii takich jak uran i węgiel na energię 

wiatru wody czy słońca. Ostatnim argumentem tej grupy był wielokrotny użytek 

urządzeń i innych przedmiotów codziennego użytku. ,,Świadome korzystanie ze 

sprzętów, umożliwi nam oszczędzenie planety , a ludzie będą mogli szczycić się  

byciem ekologicznymi’’- mówiła jedna z przedstawicielek tej grupy.. Następna 

grupa – fioletowi w pierwszym argumencie wspomniała o wprowadzeniu 

autobusów elektrycznych i innych pojazdów elektrycznych, które korzystają z 

energii tworzonej przez panele elektrycze w większej ilości miast województwa 

i całego kraju. Następnie wspomnieli o zastąpieniu produkcji energii 

nieodnawialnej na odnawialną taką jak geoterma czy biomasa. Jako ostatni 

argument przedstawili potrzebę walki z nadmiarem dwutlenku węgla w 

atmosferze, czyli zamianę samochodu na rower czy na pojazdy elektryczne – 

samochody takie jak tesla i autobusy elektryczne. Grupa pistacjowych w swoich 

argumentach wymieniała obecność gazów w atmosferze takich jak freony, smog 

i gazy samochodowe. Apelowali oni o zamianę pieców gazowych na elektryczne 

i o zaprzestanie korzystania ze źródeł nieodnawialnych. Jako drugi argument 



wymienili oni fakt, iż dbamy o planetę nie tylko dla siebie ale też dla przyszłych 

pokoleń. Powinniśmy używać butelek z filtrami i nie zanieczyszczać wody, aby 

inni ludzie mieli czego się napić również w przyszłości. Jako ostatni argument 

wyróżnili oni ograniczenie kupna i produkcji ubrań. Zauważyli oni, że produkcja 

odzieży zanieczyszcza środowisko oraz wody, a także powoduje niszczenie 

ekosystemów. Dodali fakt, iż do produkcji jednej koszulki potrzeba 2 500 l wody, 

czyli takią ilość jaką człowiek potrzebuje na 2 lata picia wody. Ostatnia grupa – 

biali jako pierwszy argument postawili kataklizmy pogodowe, spowodowane 

zmianami w atmosferze. Wspomnieli oni o minusach i zagrożeniach monokultur 

i wycinaniu puszczy amazońskiej. Następnym argumentem tej drużyny było 

ograniczanie szkód spowodowanych zjawiskami takimi jak kwaśne deszcze, 

tsunami czy dziura ozonowa. Zwrócili uwagę na to, że zjawiska te niszczą ludzki 

organizm i skracją czas życia człowieka. Ich trzecim argumentem było motto ,, 

Bądź świadomym konsumentem’’. Zwracali się do publiczności o zaprzestanie 

nieprzemyślanych zakupów, kupowania niepotrzebnych ubrań i plastikowych 

zabawek. Polecili sklepy z odzieżą używaną, oddawanie nieużywanych 

przedmiotów i używanie toreb wielorazowych. 

 

                                  W taki sposób wszystkie przemówienia dobiegły końca. 

Nadszedł czas na głosowanie w sprawie uchwały VIII Sejmiku Dziecięcego, 

która zawierała 10 z 12 przedstawionych argumentów. Po wyborze argumentów 

i krótkiej przerwie przewodniczący przedstawił uchwałę w gotowości. Została 

ona potwierdzona poprzez głosowanie młodych radnych. Uważam, iż obrady 

VIII Sejmiku Dziecięcego były niezwykle owocne i wyniosły najważniejsze 

argumenty za postawioną tezą. Udowodniły, iż dzisiejsze młode pokolenie jest 



świadome problemów środowiskowych współczesnego świata. Zapowiedziane 

zostały również przyszłe sejmiki dziecięce i młodzieżowe, o równie ciekawych 

tematach przewodnich. 

 


