
Przywróć
naszą

Ziemię



Kolejny Dzień Ziemi świętować będziemy

już w najbliższy czwartek. Święto to, znane

również jako Światowy Dzień Ziemi,

obchodzone jest od marca 1970 roku, jako

pierwszy ogłosił je burmistrz San Francisco

- Joseph Alioto. 



 
Wybór daty nie był przypadkowy - dzień trwa wtedy tyle samo co

noc, a nasi przodkowie wierzyli, że jest to znak rodzącego się życia.

Współcześnie data ta ma symbolizować zacieranie się różnic między

ludźmi różnych ras i religii i przypominać nam, że wszyscy dzielimy tę
samą planetę. Planetę, która jak nigdy wcześniej potrzebuje naszej

opieki i ochrony. 

 

 



Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi,

świętujemy... 22 kwietnia. To właśnie ta

data stała się  ostatecznie wielkim

świętem Ziemi, w którym ekolodzy

zwracają naszą uwagę na stan

środowiska naturalnego i zagrożenia

środowiskowe, z którymi radzimy sobie

coraz gorzej.

 



Naturalne systemy - ziemia, woda, powietrze i lód - łączą się, by

nieść życie. Niezależnie od tego gdzie jesteśmy, na ziemi czy w

kosmosie, łączy nas ta maleńka, błękitna planeta . 



Ogranicz zużycie

plastiku.

Oszczędzaj wodę
Zamień samochód na

rower.

Ogranicz spożycie

mięsa.

Kupuj z głową
Nie marnuj żywności.

Zaangażuj się
Fabryka Formy dla Ziemi.

 

7 rzeczy ,które możesz zrobić dla
Ziemii 



Każdy z nas może zrobić coś
dobrego dla Ziemi. Każdy – bez

wyjątku. I – mało tego – każdy

gest się liczy, nawet ten

najmniejszy, bo te małe gesty

sumują się w wielkie i to one

właśnie dają nadzieję, że Matka

Ziemia poradzi sobie i nie

przestanie być przyjaznym

miejscem dla roślin, zwierząt i

ludzi.



i

Dzień Ziemi to dobra okazja, aby
zmienić swoje złe przyzwyczajenia i
żyć z poszanowaniem natury i jej

praw. Wśród największych wyzwań,
których nie można ignorować

wymienia się : globalne ocieplenie,
deficyty wody czy nadmierną

produkcję odpadów.





Dzień Ziemi
 już w najbliższy czwartek, 

22 kwietnia.
 Nawet w czasie pandemii koronawirusa
warto znaleźć coś dla siebie i promować

wśród najbliższych proekologiczne postawy.
Warto również wyjść na spacer i
posprzątać najbliższą okolicę - dla

Ziemi! 


