
22 KWIETNIA MIĘDZYNARODOWYM DNIEM ZIEMI 

 

Droga młodzieży, jeżeli jeszcze wszyscy nie wiedzą to 22 kwietnia jest 

Międzynarodowym Dniem Ziemi, więc przy tej okazji chciałabym zwrócić uwagę, jak 

nadmierny konsumpcjonizm wpływa na degradację naszego środowiska. Brzmi to bardzo 

poważnie i tak naprawdę jest bardzo poważne! 

Zacznijmy od tego, czym jest konsumpcjonizm, a następnie zastanówmy się, jak my 

możemy pomóc naszej planecie, a tym samym całej ludzkości. 

Po pierwsze w dwóch słowach wg Wikipedii konsumpcjonizm to „hedonistyczny 

materializm”. 

Jeżeli nadal nie wiecie co to oznacza, to powiem tak: na ten hedonistyczny 

materializm składają się wszystkie te rzeczy, które robimy, kupujemy tak naprawdę 

z nieuzasadnionego powodu tylko i wyłącznie dla własnej przyjemności, kaprysu, bo na 

pewno nie z konieczności, czy prawdziwej potrzeby. 

Podam teraz parę przykładów. 

Kupując kolejną parę dżinsów, stertę bluzeczek, sukienek, bluz, butów, torebek, itd. 

nie zastanawiacie się ile kosztuje to naszą planetę. 

 

Przedstawię dane statystyczne, aby trochę uzmysłowić Wam skalę problemu: 

 Do wyprodukowania 1 pary dżinsów zużywa się ok 8000-11000 litrów wody!!! 

 Wyprodukowanie zwykłej koszulki bawełnianej, to zmarnowane ok 2500 litrów wody 

(MASAKRA!!!) 

Nie wspomnę o zużytej energii i wyprodukowanych zanieczyszczeniach!!! 

Ja dzisiaj skupiam się na zużywanej wodzie, ponieważ moim pierwszym wyuczonym 

zawodem jest Technik Ochrony Środowiska o specjalności Technologia Wody i problem 

z brakiem słodkiej wody na naszej planecie jest dla mnie bardzo bolesny   

Nie wiem czy macie tego świadomość, ale nasz kraj ze względu na położenie 

geograficzne oraz pod względem hydrologicznym (zasobności w wodę) jest kiepski, a do tego 

obecny brak deszczu, śniegu spędza mi sen z powiek, gdyż nasza sytuacja stawia nas 

w katastrofalnym stanie, dlatego też musimy oszczędzać wodę i szanować każdą jej kroplę!!! 

Ponieważ potrzebujemy jej na każdym kroku w życiu codziennym, aby przetrwać do 

jedzenia, picia, czynności sanitarno-higienicznych. 

 



I tak na przykład do wyprodukowania: 

 1 kubka kawy potrzebujemy ok 150 litrów wody 

 1 kubka mleka - ok 200 litrów wody 

 1 szklanki soku pomarańczowego - ok 170 litrów wody 

 bochenka chleba ok 462 litry wody 

 1 jajka – ok 135 litrów wody 

 1 ziemniak to ok 25 litrów wody 

 paczki chipsów ok 185 litrów wody 

 hamburgera ok 2 400 litrów wody. 

 

Postarajmy się więc nie kupować rzeczy tak naprawdę nam zbędnych, nie marnujmy 

jedzenia, bierzmy krótki prysznic zamiast długiej kąpieli, dokręcajmy krany, walczmy 

z naszymi przyzwyczajeniami, ponieważ, jak widzicie, nawet tak pozornie proste czynności 

chronią naszą planetę przed marnowaniem tysięcy litrów wody, której w każdej chwili 

niestety może nam zabraknąć. 

 

Gorąco polecam do oglądnięcia cykl filmów na kanale You Tube pt. „Home 

Ziemia S.O.S.”, mega ciekawe z pozytywnymi akcentami na końcu. 

 

Pozdrawiam 

Alina Tyda. 


