
   
 

   
 

VIII Lubuski Sejmik Dziecięcy 

“Musimy dać równe szanse przyszłym pokoleniom, aby także miały dostęp do jak najczystszego, jak 

najmniej zdegradowanego środowiska” 

1 czerwca 2022 roku w Zielonej Górze miejsce miał VIII Lubuski Sejmik Dziecięcy. Brali w nim udział 

uczniowie z 18 szkół w województwie. Młodzi radni zajmowali się ogromnie ważnym tematem jakim 

jest ekologia, podczas gdy nastoletni dziennikarze spisywali ich poczynania. Uczniowie, którzy przyjęli 

rolę obradujących zostali podzieleni na kluby: żółtych, fioletowych, pistacjowych i białych. Każda z grup 

miała czas na dyskusję, która miała prowadzić do wytypowania 3 argumentów potwierdzających tezę, 

że warto żyć ekologicznie. W tym czasie dziennikarze uczestniczyli w warsztatach. Zanim jednak 

dopuszczono nastoletnich obradujących do głosu, wysłuchano przemówień. 

Na początek Pan Mirosław Marcinkiewicz złożył życzenia z okazji Dnia Dziecka wszystkim obecnym, po 

czym głos zabrał poseł Waldemar Sługocki. Pogratulował on zebranym wybranego tematu obrad. 

Wypowiedział się także o europejskich pieniądzach, umożliwiających odejście od węgla i zastąpienie 

go alternatywnymi źródłami energii.  

“Wy jesteście przedstawicielami tego pokolenia, które musi zostać Avengersami. (…) Wy macie do 

uratowania planetę.” - wypowiadała się poseł Anita Kucharska-Dziedzic. W swojej poruszającej 

przemowie zawarła słowa zarówno podziwu jak i pokrzepienia dla dzisiejszej młodzieży, która ma 

przed sobą wiele do zrobienia, aby przyszłe pokolenia mogły żyć w czystym środowisku.  

Radna sejmiku Anna Chinalska apelowała, aby spędzać wolny czas na dworze i dać odpocząć 

komputerom. Mówiła o pięknych lasach i jeziorach, których nie brakuje naszemu województwu. 

Wspomniała również o wielu wybudowanych skateparkach, placach zabaw oraz boiskach.  

Radny sejmiku Sebastian Ciemnoczołowski zdecydował się zwrócić uwagę na młodych dziennikarzy. 

Mówił o tym jak ważna jest ich rola jako ludzi, którzy patrzą na ręce tym podejmującym ważne decyzje. 

Wypowiadał się również o tym, jak ważne są wolne media. “Ludzie, którzy zmieniają świat, to ludzie 

wolni, którzy wychodzą poza schematy, więc łamcie bariery i słuchajcie siebie.” 

Gdy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, wydawać by się mogło, że w końcu rozpoczną się 

obrady, jednak głos zabrała Natalia Łotocka, przedstawicielka stowarzyszenia Młodzi Demokraci w 

Lubuskim. Wypowiedziała się na temat zmian klimatu oraz zagrożeń z nimi związanych. Mówiła także 

o tym, co młodzi ludzie mogą zrobić, aby im zapobiegać.    

 W końcu głos oddano nastoletnim obradującym. Argumenty miały być prezentowane w 

trzech turach. Pierwsza z nich rozpoczęła się od wypowiedzi klubu żółtego, którego przedstawicielka 

zaproponowała korzystanie z opakowań wielokrotnego użytku. Na co dzień używamy zbyt wielu 

plastikowych opakowań, które można wymienić na trwalsze. Kupienie materiałowej torby, której 

można używać przy każdych zakupach, jest na dłuższą metę bardziej opłacalne niż kupowanie 

plastikowych siatek przy każdych zakupach.  

Z następną propozycją wystąpił klub fioletowych, mówiąc o wprowadzeniu większej ilości autobusów 

elektrycznych. Nie zużywają one ropy naftowej, zatem jej koszt mógłby zmaleć. Energię można czerpać 

z paneli słonecznych.  

Jako trzeci swój pomysł prezentowali pistacjowi. Zmniejszenie zanieczyszczeń w powietrzu poprzez 

unikanie freonów zawartych w sprayach i wymianie pieców węglowych na te gazowe bądź elektryczne.  



   
 

   
 

Ostatni w tej turze, biali, zaproponowali przeciwdziałanie kataklizmom, które prowadzą między innymi 

do zmian klimatycznych. Te, które powodują ludzie, to na przykład monokultura, prowadząca do 

wyjałowienia gleby. Tak samo szkodliwe dla gleby jest nadużywanie sztucznych nawozów.  

Drugą turę klub żółtych rozpoczął od stwierdzenia, że warto byłoby zamienić jazdę samochodem na 

transport publiczny, a przy krótszych dystansach chodzić na piechotę. Wysiłek jest niewielki, a 

zmieniłoby to bardzo dużo. Zmienić można również sposób transportu towarów. Pociąg przewiezie w 

podobnym czasie dużo więcej niż tir, więc oszczędza to czas i mniej zanieczyszcza.  

Klub fioletowych zaproponował korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Nieodnawialne zasoby 

mogą się skończyć i zanieczyszczają środowisko, dlatego dużo lepiej korzystać z tych, które się nie 

skończą.  

Dbajmy o przyszłość kolejnych pokoleń - zwrócili uwagę pistacjowi. Chcemy, żeby nasze przyszłe 

potomstwo miało jak najlepiej, więc pamiętajmy o tym na co dzień robiąc takie drobiazgi jak 

korzystanie z butelek filtrowanych czy segregowanie śmieci.  

Grupa białych zasugerowała, aby przeciwdziałać zmianom klimatycznym powodowanym przez kwaśne 

deszcze, które niszczą lasy, smog, który powoduje choroby, dziurę ozonową niszczącą atmosferę i 

globalne ocieplenie niszczące niszę ekologiczną wielu gatunków.  

Trzecią i ostatnią turę żółci rozpoczęli propozycją, aby nadawać przedmiotom drugie życie. Rzeczy, 

które wymieniamy, takie jak telefony czy ubrania, a niekoniecznie są zepsute, można komuś oddać lub 

sprzedać.  

Ostatnim z pomysłów fioletowych była walka z nadmiarem dwutlenku węgla. Ze zwykłego samochodu 

można przesiąść się na Teslę, która dużo mniej zanieczyszcza. Na mniejszych dystansach warto 

korzystać z roweru.  

Grupa zielonych zaproponowała, aby ograniczyć kupno i produkcję ubrań. Te, bardzo często, 

produkowane są masowo. Nierzadko zdarza się, że odpady i ścieki z fabryk lądują w pobliskich rzekach, 

niszcząc ekosystem.  

Bądź świadomym konsumentem - sugerowała grupa białych. Każdemu zdarza się kupić coś, bo wydaje 

mu się fajne, a po tygodniu zapomnieć, że w ogóle to ma. Trzeba starać się robić jak najbardziej 

przemyślane zakupy, aby nic nie marnować.  

Po przedstawieniu wszystkich pomysłów, nastąpiło głosowanie, dzięki któremu wytypowano 10 

najlepszych argumentów, które trafią do projektu uchwały. Koniec końców trafiły do niej następujące 

punkty:  

- Zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza 

- Dbać o przyszłość kolejnych pokoleń 

- Przeciwdziałać kataklizmom 

- Przeciwdziałać zmianom klimatycznym 

- Wprowadzić większą ilość elektrycznych autobusów i wypożyczalni rowerowych 

- Korzystać z odnawialnych źródeł energii 

- Walczyć z nadmiarem dwutlenku węgla 

- Używać opakowań wielokrotnego użytku 

- Zamienić jazdę samochodem na komunikację miejską lub aktywność fizyczną 

- Nadawać przedmiotom codziennego użytku nowe życie 



   
 

   
 

Po zaprezentowaniu projektu uchwały ekologicznej, odbyło się głosowanie. Jego wynik był 

jednogłośny. Koniec końców, uchwała została podjęta.  

Pierwszy raz uczestniczyłam w takim przedsięwzięciu. Było to z pewnością bardzo ciekawe 

doświadczenie, z podziwem obserwowałam swoich rówieśników w roli radnych i uważam, że świetnie 

sobie poradzili.  

 

 

Zuzanna Matysiak, Szkoła Podstawowa w Babimoście 

 

 

 

 

 


