
Przywróć naszą Ziemię” 

 hasło przewodnie tegorocznego Dnia Ziemi 

 

 

Lubisz przebywać na świeżym powietrzu, spacery po parku, lesie ,? Lubisz zapach zieleni po 

letniej burzy? A ten śpiew  ptaków o świcie?  

Tak , to nasz Świat mówi do Ciebie. Żyj w nim świadomie, bezpiecznie , ciesz się , dbaj o swój 

mały Świat !!! 

Oto co możesz dla niego zrobić , postaraj się , daj dobry przykład, ucz innych. 

1.Dzień bez samochodu – przynajmniej raz w tygodniu zostaw auto w garażu. Kiedy 
możesz korzystaj z roweru, komunikacji miejskiej albo idź pieszo. 
 

       2.Segreguj śmieci. Pamiętaj, że tylko dziewięć proc. plastiku podlega recyklingowi, więc                              
na   zakupach    staraj się wybierać produkty w szkle, puszkach albo papierowych 
opakowaniach. 
 
    3.Kupuj do własnego pojemnika. W wielu sklepach możesz bez problemu zapakować 
wędlinę czy sery    do swoich pudełek, a produkty sypkie kupić na wagę. W wielu miastach 
znajdziesz sklepy, które sprzedają produkty, które możesz zapakować do swoich 
pojemników. 
 
 



 
 

4.Idź na zakupy z własną torbą. Czy wiesz, że Polacy wykorzystują dziennie ponad 10 
milionów plastikowych reklamówek? Każda z nich rozkłada się ponad 400 lat, a średnio 
korzystamy z niej około kilku minut. Zamiast pakować owoce i warzywa do osobnych 
foliówek, noś przy sobie wielorazowe woreczki (możesz uszyć je np. z firanki) 
 
5.Kupuj świadomie. Przemysł odzieżowy to największy truciciel naszej planety, dlatego 
warto przyjrzeć się zawartości swojej szafy i dobrze zastanowić przed zakupem kolejnego 
taniego T-shirta             z sieciówki. 
 

6.Naprawiaj zamiast wyrzucać. Staraj się używać, to co już masz, a jeśli coś wymaga 
naprawy, skorzystaj z pomocy fachowców. 
 
7..Zastąp chemiczne środki własnoręcznie przygotowanymi produktami. Wystarczy ocet, 
soda oczyszczona i cytryna. 
 
8.Nie marnuj i nie wyrzucaj jedzenia. Na zakupy idź z gotową listą i zaplanuj posiłki na 
cały tydzień. Naucz się gotować z resztek 
. 
9.Kupuj produkty od lokalnych dostawców i jedz sezonowo. 
 

10.Ogranicz spożycie mięsa. Według Światowej Organizacji Zdrowia Polacy jedzą dwa razy 
więcej mięsa niż zalecają dietetycy. 
 
11.Pij wodę z kranu. Plastikowe butelki zamień na wielorazowe. Pamiętaj, że w cenie 
półlitrowej butelki masz jakieś 360 litrów kranówki! 
 
12.Szukaj wielorazowych zamienników. Np. plastikowe szczoteczki do zębów zamień na te 
wykonane z bambusa. Nie kupuj kawy w jednorazowym kubku, miej przy sobie własny 
(wiele kawiarni daje rabat za kawę do własnego kubka). Nie korzystaj z jednorazowych 
sztućców i słomek, kupuj papier toaletowy z recyklingu, zrezygnuj z papierowych 
ręczników. 



 
 
 

22 kwietnia na całym świecie celebrujemy Dzień Ziemi. Obchody są okazją do promowania 

ekologicznych postaw, ale też uświadamiania problemów, które się wiążą ze zmianą klimatu. 

 

 

Czy wiesz, że:  

-Pierwszy Dzień Ziemi obchodzony był 22 kwietnia 1970 roku.                                           

-  Dzień Ziemi powstał w Stanach Zjednoczonych, ale do 1990 roku stał się uznawany 

na całym świecie dniem.                                                                                                                

-W pierwszym Dniu Ziemi 20 milionów ludzi zebrało się na ulicach Ameryki, aby 

zaprotestować przeciwko rewolucji przemysłowej. W rezultacie narodził się ruch 

ekologiczny.                                                                                                                                   

-W Dniu Ziemi 2009 Disney wydał film dokumentalny zatytułowany Ziemia, który 

podążał za ścieżkami migracji czterech rodzin zwierząt.                                                               

- Każdego roku, 22 kwietnia, mężczyźni, kobiety i dzieci zbierają śmieci, sadzą drzewa, 

oczyszczają rafy koralowe, pokazują filmy, podpisują petycje i planują lepszą 

przyszłość naszej planety.                                                                                                                   

-Gaylord Nelson stworzył Dzień Ziemi, gdy pracował jako amerykański senator.             

- Podczas obchodów Dnia Ziemi w 2011 r. w Afganistanie 28 milionów drzew zostało 

posadzonych przez ruch Dnia Ziemi.                                                                                             

-  W Panamie posadzono i utrzymano 100 zagrożonych gatunków storczyków, aby 

zapobiec ich wyginięciu na cześć Dnia Ziemi.                                                                              



- Dzień Ziemi został oficjalnie nazwany przez ONZ w 2009 roku Międzynarodowym 

Dniem Matki Ziemi.                                                                                                                          

- Chociaż ruch środowiskowy jest zjawiskiem stosunkowo nowym, świadomość za 

nim kryje się jest tak stara jak ludzkość.                                                                                      

-  Niektóre szkoły i społeczności obchodzą Dzień Ziemi przez cały tydzień, aby 

wydłużyć czas, w którym ludzie skupiają się na Ziemi.                                                               

- W Dniu Ziemi 2012 ponad 100 000 osób jeździło rowerami w Chinach, aby 

zmniejszyć emisję CO2 i zaoszczędzać paliwo.                                                                           

- Jest to jedno z największych świat, obchodzone przez ponad miliard ludzi na całym 

świecie.                                                                                                                                             

-Pierwsze obchody Dnia Ziemi w USA przyniosły 20 milionom Amerykanów udział          

w pokojowych demonstracjach, aby pokazać swoje poparcie dla reformy 

ekologicznej.                                                                                                                                         

- Niektóre szkoły i społeczności obchodzą Dzień Ziemi przez cały tydzień, aby 

wydłużyć czas, w którym ludzie skupiają się na Ziemi                                                            

- W Dniu Ziemi 2012 ponad 100 000 osób jeździło rowerami w Chinach, aby 

zmniejszyć emisję CO2 i zaoszczędzać paliwo.                                                                               

-Jest to jedno z największych świat, obchodzone przez ponad miliard ludzi na całym 

świecie.                                                                                                                                            

-  Pierwsze obchody Dnia Ziemi w USA przyniosły 20 milionom Amerykanów udział           

w pokojowych demonstracjach, aby pokazać swoje poparcie dla reformy 

ekologicznej.                                                                                                                                         

- W pierwszym dniu w Stanach Zjednoczonych wzięło udział 2000 szkół wyższych oraz 

10 000 szkół podstawowych i średnich.                                                                                           

- W pierwszym Dniu Ziemi w Nowym Jorku burmistrz zamknął Piątą Aleję do 

wykorzystania w Dniu Ziemi i pozwolił świętować ją w Central Parku.                                 



- W 2009 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych zmieniła nazwę Dnia Ziemi na 

Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi.                                                                                         

- Niektóre społeczności i szkoły decydują się świętować Tydzień Ziemi, dając więcej 

czasu na uczynienie Ziemi przedmiotem nauczania i nauki.                                                       

-Dzień Ziemi jest ważny, aby przyczynić się do zwiększenia świadomości wpływu, jaki 

wywieramy na środowisko i co można z nim zrobić                                                               

-  Do recyklingu puszek aluminiowych potrzeba mniej energii – 90% mniej niż do 

produkcji nowych.                                                                                                                              

- Przeciętna osoba wyrzuca codziennie około 4 kg śmieci.                                                    

- Zaledwie 27% gazet w USA podlega się procesowi recyklingu. Gdyby wszystkie one 

zostały poddane recyklingowi, zaoszczędziłoby to jedną czwartą miliarda drzew                 

w całym roku.                                                                                                                                     

-Każdego roku do oceanów wyrzucanych jest 5.000.000.000.000 kilogramów śmieci. 

Odpady z tworzyw sztucznych zabijają co najmniej 1 milion stworzeń                                    

w oceanie rocznie.                                                                                                                            

- Ponad 180 krajów świętowało Dzień ziemi, a Facebook stał się popularnym 

narzędziem rozpowszechniania tego zjawiska. 

 



 

 


