W czwartek, 22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi

Światowy Dzień Ziemi to coroczne wydarzenie obchodzone w celu promowania ochrony
środowiska, rozszerzania świadomości ekologicznej i życia w zgodzie z naturą. Idea
obchodów Dnia Ziemi została zapoczątkowana w 1970 r. przez amerykańskiego senatora
Gaylorda Nelsona.
Wiele krajów obchodzi Dzień Ziemi zgodnie z proklamacją ONZ w dniu równonocy
wiosennej, która przypada 20 lub 21 marca. Dodatkowo ONZ wyznaczyło datę 22 kwietnia
jako Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi.
Dzień Ziemi to doskonała okazja do organizowania różnego rodzaju wydarzeń promujących
ekologię, w tym akcje zbierania śmieci oraz sadzenia drzew. Jest to również szansa na
poprawę świadomości dotyczącej efektów niszczenia środowiska naturalnego, do których
zaliczyć można zanieczyszczenie powietrza, wody, czy globalne ocieplenie.
Chrońmy naszą planetę
Dbanie o Ziemię to nie tylko odpowiedzialność, ale również konieczność. W ostatnich latach
społeczeństwo jest bardziej świadome tego, że działania pojedynczych osób mają wpływ na
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to, jak wygląda nasza planeta. Należy pamiętać, że Ziemia jest jedna i dbając o nią, można
przedłużyć jej żywotność.

Do zachowań EKO zaliczyć należy m. in.:


oddawanie odpadów do recyklingu;



segregację śmieci – papier, szkło i plastik, ale również baterie czy lekarstwa;



oszczędzanie wody oraz prądu;



robienie zakupów z torbą ekologiczną;



stosowanie przedmiotów wielorazowego użytku,



oszczędzanie papieru poprzez korzystanie z elektroniki – gazetę można czytać np. na
tablecie, a bilet można mieć w aplikacji mobilnej. Gazetki promocyjne sklepów możesz
również przejrzeć on-line;



zamiana auta na rower albo komunikację miejską.

Jak widać, jest wiele zachowań, dzięki którym można dbać o środowisko. Ważne jest, by
ludzie mieli tego świadomość, że każde działanie mające na celu dbanie o ekologię ma sens.
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Poniżej przedstawiam Wam wybrane złote myśli, sentencje, hasła i cytaty ekologiczne:
- Św. Augustyn - Ziemia nigdy nie oddaje bez procentu tego, co otrzymała.
- Albert Schweitzer - Ludzie przed ludźmi chronią przyrodę.
- Anonim - Żyjemy w niebezpiecznej epoce. Ludzie zdobyli kontrolę nad przyrodą, zanim zdobyli kontrolę nad
sobą.
- Albert Schweitzer - Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz.
- Albert Einstein - Zacznijmy wszystko od nowa. Przyroda postępuje tak każdego roku.
- Valeriu Butulescu - Widoki przyrody są różne w różnych miejscach, prawa przyrody są wszędzie te same.
- Anonim -Przyroda bez człowieka może żyć ale człowiek bez przyrody zginie.

Hasła ekologiczne:
- Bez wody nie ma życia.
- Brudna gleba chleba nie da.
- Dbaj o przyrodę, zakręcaj wodę.
- Dbaj o jeziora i o lasy, jeśli chcesz mieć przyjemne wczasy.
- Drzewa zielone płuca dotlenione.
- Kochasz naturę okaż kulturę.
- Na ochronie środowiska twoje zdrowie tylko zyska.
Pamiętaj bądź EKO! Pozdrawiam serdecznie  Barbara Magalska
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