
 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI 2021 

„Przywróć naszą Ziemię” 

W tym roku podobnie jak w ubiegłym, działania w ramach corocznego Święta Ziemi 

pozostaną w większości w świecie wirtualnym, z powodu pandemii. 

Wpływ człowieka na środowisko naturalne jest od dawna przedmiotem licznych badań. Naszymi działaniami  

w znaczący sposób przyczyniliśmy się do pogorszenia stanu otaczającej nas przyrody. Coraz częściej mówi się o 

konieczności wprowadzenia zmian w naszym dotychczasowym stylu życia. 

Pamiętajmy, że  nasze podwórka, nasz dom to również część Planety Ziemi.  

W swoich gospodarstwach, mieszkaniach również możemy wykazać troskę o stan 

środowiska. 

Podejmujmy działania mające na celu ograniczyć szkodliwy wpływ działań ludzi  

na przyrodę. 

                Działaj ekologicznie!  

Lista rzeczy, które możesz zrobić dla zdrowia planety 

1. Segreguj odpady 

Pozwoli to na późniejsze ich przetworzenie i wykorzystanie  

w produkcji, zmniejszy zapotrzebowanie na surowce naturalne 

2. Oszczędzaj wodę i prąd 

Wpływ na środowisko mogą mieć z pozoru błahe czynności  

i przedsięwzięcia, jak zakręcanie wody podczas mycia zębów czy 

stosowanie energooszczędnych źródeł światła. 

3. Naprawiaj uszkodzone sprzęty elektroniczne 

W dobie dzisiejszego konsumpcjonizmu lekką ręką przychodzi nam 

rezygnować z uszkodzonego sprzętu i kupować zupełnie 

nowy. Tymczasem warto zastanowić się, czy niektórych usterek nie 

dałoby się wyeliminować. 

 



4. Korzystaj z ekologicznych środków transportu 

Jazda rowerem do pracy, szkoły zamiast samochodem czy 

autobusem to jeden z przykładów skutecznych działań 

ekologicznych. W ten sposób ograniczamy emisję spalin, a także 

oszczędzamy pieniądze. 

5. Nie pal w piecu śmieciami 

Jeśli chcemy poprawić jakość powietrza, powinniśmy nauczyć się 

dobrych nawyków związanych z paleniem w piecu i stosować 

tylko dozwolone paliwa i materiały.  

6. Kupuj przedmioty używane 

Kupowanie z drugiej ręki to zarówno oszczędność, jak i działanie 

ekologiczne.  

7. Stosuj torby wielokrotnego użytku 

Wybierając się na zakupy warto mieć pod ręką torbę 

wielokrotnego użytku albo np. wiklinowy koszyk.  
 

 

 

Dlaczego działania ekologiczne są takie ważne? 

 

Troska o środowisko to nie tylko dbanie o przyrodę wokół nas, to 

także troska o nasze zdrowie, naszą przyszłość i los planety, na której 

będą żyły nasze dzieci.  

Powinniśmy starać się o lepsze zrozumienie przyrody 
 i działać w taki sposób, który będzie korzystny dla środowiska. 
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