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V PARLAMENT DZIECIĘCY 
DEBATA MŁODYCH EUROPEJCZYKÓW 

NUMER SPECJALNY 

Uczestnicy debaty 

 Delegacje malborskich szkół: 

SP2, SP3, SP5, SP8, SP9 

 Delegacja z Ośrodka Wsparcia 

(Dom Dziecka) 

Zaproszeni goście 

 Burmistrz Miasta Malborka 

Andrzej Rychłowski 

 Rzecznik Praw Dziecka w SP5 

brat Krzysztof Łaszuk 

 Dyrektorzy i pedagogowie 

zaproszonych szkół 

W programie m.in.: 

 20 pytań do Burmistrza 

 Debata dotycząca praw 

i zdrowia dzieci 

 Przedstawienia 

i występy artystyczne 

Znam swoje prawa i 

potrafię zadbać o 

swoje zdrowie 

Co wspólnie możemy zrobić 

dla dzieci w naszym mieście 



trwającą zazwyczaj ok. 3-5 lat.  

Marszałek Sejmu – w Polsce stoi na 

straży praw i godności Sejmu RP, re-

prezentuje Sejm, zwołuje posiedzenia 

Sejmu, przewodniczy obradom Sejmu 

i Zgromadzenia Narodowego, sprawu-

je pieczę nad spokojem i porządkiem 

w trakcie obrad oraz wydaje stosow-

ne zarządzenia porządkowe. 

Debata - wymiana poglądów na da-

ny temat, najczęściej w większym 

gronie osób, np. na zebraniu, posie-

dzeniu.  

W naszej 

szkole po 

raz piąty 

odbywa się 

parlament 

dziecięcy. 

Zaprosili-

śmy przedstawicieli szkół malbor-

skich, aby porozmawiać o tym, jak 

nauczyć się aktywnie rozwiązywać 

problemy i sięgać po pomoc. Tema-

tem debaty będą prawa i zdrowie 

dzieci. W trakcie obrad zaprezento-

wany zostanie film o prawach dziec-

ka, którego autorami są Grzegorz 

Borzych i Andrzej Celmer. Przedsta-

wimy też Burmistrzowi Miasta Mal-

borka Andrzejowi Rychłowskiemu 

dwadzieścia pytań, zebranych spo-

śród propozycji zaproszonych szkół. 

Debata służy temu, aby dzieci nie 

musiały pozostawać ze swoimi pro-

blemami samotne, ale nawiązywały 

dialog i wspólnie dochodziły do naj-

lepszych rozwiązań. 

Mamy nadzieję, że między innymi 

dzięki tej debacie dzieci będą świa-

dome swoich praw, obowiązków i 

możliwości.  

Dlatego chcielibyśmy wspólnie zasta-

nowić się, czy nasze prawa są prze-

strzegane? Jak radzimy sobie z wy-

pełnianiem naszych obowiązków i jak 

dbamy o nasze zdrowie? Czy są 

wśród nas dzieci znajdujące się w 

trudnej sytuacji życiowej? Jak mo-

żemy im pomóc? 
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Od redakcji 

nych sytuacjach życiowych, ale korzy-

stały z pomocy. 

Parlament jest międzyszkolny i jest 

kontynuacją imprezy, która odbyła się 

w naszej szkole 20 listopada z okazji 

20. rocznicy podpisania konwencji o 

Głównym celem tego spotkania, któ-

rym jest parlament dziecięcy jest 

nauczyć ludzi młodych debaty, a też 

zainspirować dorosłych do korzysta-

nia z tego, co dzieci często łatwiej, 

szybciej zauważają. Korzystałam z 

pracy Margaret Meat, która była 

antropologiem kulturowym i mówiła, 

że w starych, mądrych społeczeń-

stwach korzystano z tego, że dzieci 

są twórcze i mądrzy dorośli często 

uczą się od dzieci. Idea tego parla-

mentu jest taka, żeby dorośli ludzie 

planując różne rzeczy brali też pod 

uwagę zdanie dzieci. Chcemy się za-

stanowić nad tym, co można zrobić w 

tym mieście, by dzieciom w Malborku 

żyło się lepiej, by miały swoje miej-

sca, w których mogą się spotykać 

poza szkołą. Chcemy nauczyć je, by 

nie pozostawały bezradne w trud-

Idea parlamentu 

Świadomość 

własnych praw każe 

szanować prawa 

innych. 

-Marek Michalak 

1 czerwca odbyła się sesja 

Sejmu Dzieci i Młodzieży, 

której przewodniczyła 

Marszałek Sejmu Paula 

Langnerowicz. 

Słowniczek młodego parlamentarzysty 

Parlament - w państwach o demo-

kratycznych systemach władzy, 

jest to najwyższy organ przedsta-

wicielski, a jednocześnie zasadni-

czy organ władzy ustawodawczej. 

Zasiadają w nim przedstawiciele 

obywateli danego kraju, wybrani w 

drodze wyborów parlamentarnych, 

którzy wybierani są na kadencję 

Do zobaczenia! 

prawach dziecka. Naszym marzeniem 

jest w przyszłym roku zaprosić do 

naszej debaty dzieci na przykład ze 

Szwecji, Niemiec, Węgier. 

Alicja Zborowska-Gordowy 

 

Paulina Graban 



„On jest twoim przyjacielem  
twoim partnerem,  
twoim obrońcą,  
twoim psem.  
Ty jesteś jego życiem,  
jego miłością,  
jego panem.  
On będzie twój,  
wierny i posłuszny  
do ostatniego bicia jego serca.  
Ty jesteś mu winien  
zasłużyć na takie oddanie.” 

 

PIĄTASZEK 

Kącik młodego literata 
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 "Mary Sue"  

Angelika zawsze marzyła o jakimś zwierzaku, lecz jej rodzice się nie zgadzali. Dziewczynka była bardzo 

skryta, nie miała prawdziwego przyjaciela dlatego tak bardzo liczyła na kochające zwierzę. 

Pewnego dnia jak zwykle po szkole wszystkie dzieci wybiegły na podwórze krzycząc "Nareszcie piątek!", a 

ona szła ostatnia drepcząc powoli. Nagle za plecami usłyszała ciche skomlenie. Dziewczynka rozejrzała się, 

ale nic nie widziała. Wtedy skowyt stał się głośniejszy i głowa Angeliki zwróciła się ku śmietnikowi. Nieśmiało 

zajrzała do środka. Dwa małe szczeniaczki próbowały się wydostać! Dziewczynce serce zabiło mocniej. Prze-

cież nie mogła ich tak zostawić! Postanowiła zabrać je do domu. 

Kiedy opowiedziała mamie wzruszającą historię znalezienia szczeniaczków mama przytuliła Angelikę, powie-

działa że jest z niej dumna i pozwoliła zatrzymać pieski. Od tego czasu Angelika miała wiernych przyjaciół 

którzy zawsze służyli jej pomocą. 

Martyna Paszt 

„Jestem Polakiem i nigdy nie będę zapominał 
skąd przyszedłem, ale w Parlamencie Dziecię-
cym rozwiązujemy problemy dziecięce.” 

Jerzy Buzek 

UŚMIECHNIJ SIĘ! 

Mały wężyk mówi do taty:  

-Tato czy ja jestem jadowity?  

-Tak, synku. A czemu pytasz?  

-Bo właśnie ugryzłem się w język. 

 

Lekcja o dżungli. Pani mówi do Jasia - Jasiu wy-

mień trzy zwierzęta mieszkające w dżungli. Jasiu 

odpowiada - Dwie małpy i słoń. 

Prawa dziecka, dziecka prawa 

To dla dzieci super sprawa. 

Gdy widzisz, że starszy nad młodszym znęca się 

Krzyknij nie! 

Każde dziecko prawa ma 

I je bardzo dobrze zna. 

Prawa są po to by chronić dać odejść przemocy 

I nie lękać się jej mocy. 

To, że masz prawa to ważna sprawa. 

Powiedz nie, kiedy źle 

dorośli ludzie traktują cię. 

Każde dziecko prawa 

zna i wie, że to bardzo ważna sprawa. 

Gdy ktoś cię przezwie lub czujesz się źle 

Powiedz o tym, nie ukrywaj się. 

Masz prawo wyrazić uczucia swe 

I te dobre, i te złe. 

Lecz prawami nie broń się 

Gdy kogoś pobiłeś lub zrobiłeś mu źle. 

Paulina Graban 



   

 

        

1. Mieszka w nim szczęśliwa rodzina. 

2. Wisła albo temat. 

3. Zdrobnienie od Mirosław. 

4. W kinie albo w telewizorze 

5. Pływa po stawie.  

6. Może być w sztyfcie albo w tubce. 

7. Mąż matki. 
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Miejsce na twoją 

reklamę 
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