
DZIEŃ ZIEMI 2021



NA ŚWIECIE DZIEŃ ZIEMI ZNANY TEŻ JAKO 
ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI LUB MIĘDZYNARODOWY 

DZIEŃ ZIEMI JEST NAJWIĘKSZYM ŚWIĘTEM 
EKOLOGICZNYM OBCHODZONYM OD 1970 ROKU. W 

POLSCE OBCHODY DNIA ZIEMI ZOSTAŁY 
ZAPOCZĄTKOWANE W 1990 ROKU –

22 KWIETNIA OBCHODZIMY GO PO RAZ 31.



Celem święta jest 

promowanie 

proekologicznych postaw 

w społeczeństwie 

oraz budowanie wspólnej 

odpowiedzialności 

za Ziemię

na całym świecie.



Tegorocznym 
motywem 

przewodnim 
święta jest 

hasło:
„Przywróć

naszą Ziemię”.  



tym roku po raz pierwszy 
bardzo dawna w dniu 

więta naszej planety 
oddychamy powietrzem 
lepszej jakości.

Przez pandemię
ogólnoświatową izolację

poprawił się stan powietrza.



Zdjęcia satelitarne NASA 

pokazują radykalną
poprawę atmosfery 

nad Europą Zachodnią
i Chinami, gdzie według 

danych Ministerstwa 

Ekologii i Środowiska  

od stycznia do marca 2020 

roku w 337 miastach 

zaobserwowano  wzrost 

liczby dni o dobrej jakości 

powietrza aż o 84,5 procent.



Zmniejszona aktywność Polaków związana z pandemią istotnie obniża
poziom emisji szkodliwych zanieczyszczeń z sektora transportu i poprawia 
jakość powietrza, szczególnie w centrach miast, gdzie ruch samochodowy 
jest największy, na przykład w Krakowie.



Dawno niewidziane gatunki zwierząt zaczęły  
ujawniać swoją obecność. Do kanałów Wenecji 
powróciły ryby, a w okolicach polskich miast 

obserwowane są gatunki zwierząt, które rzadko 
zapuszczały się tak blisko cywilizacji.

•



Greccy naukowcy poinformowali, 
ograniczenie hałasu generowanego przez 
ludzi pomogło im dokładniej wsłuchać si
w odgłosy Ziemi. Słyszą rzeczy, których do 
tej pory nie mogli usłyszeć.



Grecja jest krajem, który często nawiedzają trzęsienia ziemi. Większość z nich jest tak mała, że właściwie nieodczuwalna. 

Rejestrują je wyłącznie czułe sejsmografy. Ze względu na przymusową kwarantannę urządzenia mogą dokładnie 

łuchać się w „pomruki” Ziemi. Dotąd bardzo małe trzęsienia naszej planety były ukryte za hałasem generowanym 

przez ludzi. Teraz można je dokładniej śledzić, tak jakby astronomowie mogli nagle obserwować gwiazdy w miastach, 

óre na co dzień są „zanieczyszczone” światłem.



W tym roku jak nigdy wcześniej 
możemy zastanowić się
nad niszczącym wpływem ludzi 
na środowisko, dostrzec 
wyrzucane na ulicę jednorazowe 
rękawiczki i maseczki ochronne.  



Z szacunków WHO wynika, 
że obecnie świat zużywa 
miesięcznie około 89 mln maseczek 
i 76 mln rękawiczek. Konieczno
zapobiegania rozprzestrzeniani
koronawirusa oznacza, że 
wytwarzane są tony odpadów 
medycznych. W niespotykanej 
dotąd ilości wyrzucane są równie
opakowania po przesyłkach 
kurierskich.



Dzień Ziemi 
musimy celebrować
każdego dnia, 
ponieważ nie 
mamy już czasu, 
aby obchodzić go 
tylko raz do roku. 

Co możesz zmienić
już teraz?



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



Ogranicz
zużycie 

plastiku ! 



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 tylko kilka minut. 
Nie pakuj owoców i warzyw do osobnych 
foliowych woreczków, tylko noś przy sobie 
wielorazowe torebki (możesz uszyć je np. 
z firanki).



Kupuj świadomie. Przemysł
odzieżowy to największy truciciel 
naszej planety, dlatego warto 
przyjrzeć się zawartości swojej 
szafy i dobrze zastanowić przed 
zakupem kolejnego sweterka lub 
bluzki. Jeśli kupujesz coś nowego, 
wybieraj ubrania marek, które 
szyją odpowiedzialnie w Polsce.

Ogranicz ilość kupowanych ubra



Naprawiaj zamiast 
wyrzucać :)

Staraj się używać to,
co już masz. A jeśli coś
wymaga naprawy, 
skorzystaj z pomocy 
fachowców.



Zastąp chemiczne 
środki 
własnoręcznie 
przygotowanymi 
produktami. 
Wystarczy ocet, 
soda oczyszczona 
i cytryna.



Nie marnuj i nie 
wyrzucaj jedzenia. 
Na zakupy idź z gotow
listą i zaplanuj posiłki 
na cały tydzień. 
Każdego roku 
marnujemy w Polsce 
ok. 235 kg żywności 
na osobę!



Kupuj produkty 
od lokalnych dostawców 

i jedz sezonowo.



Oszczędzaj wodę!



Ogranicz spożycie 
mięsa. Jego produkcja 
generuje więcej CO2

niż cały sektor 
transportu,
a do wyprodukowania 
1 kg wołowiny potrzeba 
około 15 400 litrów 
wody.



Używaj wody z mycia 
warzyw i owoców 
do podlewania roślin.



Gotuj 
z przykrywką, 
żeby zaoszczędzić
gaz, prąd 
i skrócić czas
gotowania.



Gaś zbędne światło!



Kupuj energooszczędny sprzęt



Oddawaj 
przeterminowane  
leki i elektronikę do 
specjalnych 
punktów.



Działania te podejmowane przez nas wszystkich każdego dnia 

przyczynią się do tego, że nasza Ziemia

będzie 

piękna, 

czysta 

i szczęśliwa :)



Ile wody potrzeba:
przy produkcji jednego samochodu zużywa się 379 000 litrów wody

do wyprodukowania bochenka chleba trzeba zużyć 462 litry wody
aby ''wyhodować'' szklankę soku pomarańczowego, potrzeba 50 szklanek wody (50 

w wody na 1 litr soku).

do wyprodukowania 1 kg wołowiny potrzeba 14.500 litrów wody
1 kg wieprzowiny – 5.990 l

1 kg mięsa drobiowego – 4.330 l wody
wyprodukowanie 1 kg papieru wymaga ok. 250 litrów wody.

do wyprodukowania 1 litra piwa potrzeba od 3,5 do 8 litrów wody.
wyprodukowanie 1 kg stali wymaga ok. 300 l wody.

wyprodukowanie 1 kg nawozów azotowych - 600 l wody.

rafinacja 1 tony ropy naftowej - 15 000 l wody
1 litr biopaliwa sojowego – 11.400 l.

do wyprodukowania 1 kg ziaren pszenicy potrzeba 1000 litrów wody, a ryżu - prawie 3 
razy więcej.

shirt bawełniany – 2.500 l



dżinsy – 8.000 l
1 filiżanka herbaty – 30 l

1 kg cukru – 80 l
1 filiżanka kawy – 140 l

średniej wielkości jabłko – 125 l

duży pomidor – 50 l
kg kechtupu – 730 l

kg przecieru pomidorowego – 710 l
kg sałaty – 240 l

kg kapusty – 280 l
kg ziemniaków – 290 l (1 kg chipsów ziemniaczanych – 1.040 l)

1 jajko – 200 l

Dla porównania - do przeżycia człowiek średnio potrzebuje ok. 42.000 l wody 
przez całe życie. Tyle absorbuje produkcja dwu kilo wołowiny i 20 bochenków 

chleba... Oczywiście jeść musimy. Ale na pewno nie możemy marnować jedzenia i 
innych rzeczy, bo sami siebie w ten sposób ograniczamy ilość dostępnej wody.



https://simplicite.pl/120-sposobow-bardziej-ekologiczne-zycie/
https://www.ofeminin.pl/swiat-kobiet/to-dla-nas-wazne/dzien-ziemi-12-malych-krokow-dzieki-ktorym-mozemy-zmienic
swiat/g7k7qs1
https://www.wprost.pl/zycie/10319076/dzis-dzien-ziemi-swoje-swieto-obchodzi-nasza-planeta.html
https://www.nn.pl/blog/posts/2020/zmiany-klimatu-i-srodowisko-a-epidemia-koronawirusa.html
https://e-dtp.pl/czystsze-powietrze-wiecej-smieci-czyli-jak-pandemia-wplynela-na-nasze-srodowisko/

https://www.koscian.pl/Mniej_plastiku_w_Koscianie,15888.html
https://www.google.com/search?q=%C5%9Bwi%C4%99tujemy+dzie%C5%84+ziemi&tbm=isch&ved=2ahUKEwi81NylgvnvAhV
oyrsIHQFEAooQ2-cCegQIABAA&oq=%C5%9Bwi%C4%99tujemy +dzie%C5%84+ziemi&gs_lcp= CgNpbWcQAzoECCM 
QJzoECAAQEzoCCAA6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToHCAAQsQMQQzoECAAQQzoHCCMQ6gIQJzoKCAAQsQMQgwEQQzo
ECAAQGDoGCAAQCBAeUI2YCljnhAtgw4oLaAFwAHgAgAGdAYgBnCCSAQQ1NC4ymAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQr

https://www.google.com/search?q=rower+zamiast+auta&tbm=isch&ved=2ahUKEwjx_Pv8gvnvAhWw0LsIHS_FB5YQ2-
cCegQIABAA&oq=rower+zamiast+auta&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyBAgAEBg6BAgjECc6BAgAEEM6BQgAELEDOgcIIxDqA
hAnOgcIABCxAxBDOggIABCxAxCDAToECA
https://www.google.com/search?q=ogranicz+zu%C5%BCycie+plastiku&tbm=isch&ved=2ahUKEwi25f3Ug_nvAhVlQuUKHR
iAy0Q2-cCegQIABAA&oq=ogranicz+zu%C5%BCycie+plastiku&gs_lcp= CgNpbWcQAzIECCMQJzoECAA QGDoHCCM 
Q6gIQJzoCCAA6BQgAELEDOgQIABBDOgoIABCxAxCDARBDOggIABCxAxCDAToHCAAQsQMQQ1CS8wpYzdILYMndC2gBcA
B4AoABpAGIAYIXkgEENDEuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=LWh0YPaaG-
WElQefxI7oAg&bih=754&biw=1519&hl=pl#imgrc=xAeSQNWdOrC4aM&imgdii=hdcBkfR-eygKEM

_ T1k_nv AhVEgqQKHY zjAXEQ2-cCe gQIABA A&oq= kupuj+e nergooszcz%C4%99dny+spr z%C4%99t&gs_lcp=CgNpbW cQAzoECCMQ JzoGC AAQCB AeOgQ IABAY OgIIADoECAA QQzoGCA AQBRAeO gUIAB CxAzoI CAAQsQMQgwE6BAgAEAM 6BwgjEOoCEC dQxaogWMXbIWC16 CFoAX AAeAC AAX6IA aEXkgEENDQu MZgB AKABA aoBC2d3cy13a XotaW 1nsAEK wAEB &sclient =img&ei=OXl0 YOP6 HMSEkgWMx4 eIBw&bih=754 &biw=1 519&hl =pl#im grc=h4 WUYuf WhR5w LM&im gdii=wj Ya ETJaMSLa XM



https://www.google.com/search?q=w%C5%82asnor%C4%99cznie+przygotowane+%C5%9Brodki+czyszcz%C4%85ce&tbm=isch&ved=2
ahUKEwjLrd6iifnvAhVIYBoKHYHdBDAQ2-
cCegQIABAA&oq=w%C5%82asnor%C4%99cznie+przygotowane+%C5%9Brodki+czyszcz%C4%85ce&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJz
oFCAAQsQM6AggAOgQIABBDOgQIABADOggIABCxAxCDAToHCCMQ6gIQJzoGCAAQBRAeOgYIABAIEB5Q7I0QWMfnEmDa7BJoAnA
AeACAAWeIAZQfkgEENjMuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=Dm50YMvuKcjAaYG7k4AD&bih=754&bi
w=1519&hl=pl#imgrc=-2oHptgsN30SnM&imgdii=vfcuXiOZJnqXSM

https://www.google.com/search?q=nie+marnuj+jedzenia&tbm=isch&ved=2ahUKEwiQs7y2ivnvAhUOmhoKHVlXCGQQ2-
cCegQIABAA&oq=nie+marnuj+jedzenia&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgyBAgAEBgy

https://www.google.com/search?q=jedz+sezonowo&tbm=isch&ved=2ahUKEwiok_ygi_nvAhUPTBoKHUvODZAQ2-
cCegQIABAA&oq=jedz+sezonowo&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyBAgAEBg6BAgjECc6BAgAEEM6BQgAELEDOgQIABADOgcIIxDqAhA
nOgcIABCxAxBDOggIABCxAxCDAToGCAAQBRAeOgYIABAIEB5Qsv4MWMjJDWCR0g1oAXAAeACAAWuIAeIPkgEEMzAuMZgBAKABA
aoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=I3B0YOj1M4-Yacuct4AJ&bih=754&biw=1519&hl=pl#imgrc=U6cjDgT4Pf1IrM

https://www.google.com/search?q=ciekn%C4%85cy+kran+dla+dzieci&tbm=isch&ved=2ahUKEwjg8YWDjvnvAhVX0-AKHbuZA48Q2
cCegQIABAA&oq=ciekn%C4%85cy+kran+dla+dzieci&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BAgAEB46BggAEAUQHjoECAAQGFDQtgFYstoBY
PvfAWgAcAB4AIABSogB5wWSAQIxMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=CnN0YODEGNemgwe7s474CA&bih=7
54&biw=1519&hl=pl#imgrc=F1V4vD-40PuBqM

https://www.google.com/search?q=ogranicz+spo%C5%BCycie+mi%C4%99sa&tbm=isch&hl=pl&chips=q:ogranicz+spo%C5%BCycie+mi
%C4%99sa,online_chips:warto+ograniczyc:tL_WM8Y_S9k%3D&sa=X&ved=2ahUKEwiZz4GAj_nvAhVFihoKHVYXBEoQ4lYoBnoECAEQJ
Q&biw=1519&bih=754#imgrc=cu-6amkaIE2A0M



https://www.google.com/search?q=podlewanie+w+ogrodzie+wod%C4%85+z+mycia+warzyw&tbm=isch&ved=2ahUKEwjNxKq2j_nvAh
UM_BoKHfKUCaMQ2-cCegQIABAA&oq=podlewanie+w+ogrodzie+ wod%C4%85+z+mycia+warzyw&gs_lcp= 
CgNpbWcQAzoECCMQJzoICAAQsQMQgwE6AggAOgQIABBDOgUIABCxAzoHCCMQ6gIQJzoHCAAQsQMQQzoGCAAQCBAeOgQIAB
AYUM-VEFjqzBFg5dIRaAFwAHgBg AFsiAGRIJIBBDYyLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclient 
=img&ei=gnR0YM37F4z4a_KpppgK&bih=754&biw=1519&hl=pl#imgrc=cmB8rpNDEQeNiM&imgdii=bXpt6jjA_7TG5M

https://www.google.com/search?q=gotuj+z+przykrywk%C4%85+aby+oszcz%C4%99dza%C4%87+energi%C4%99&tbm=isch&ved=2ah
UKEwiOtoGmkvnvAhVFeRoKHVkeAtEQ2-cCegQIABAA&oq=gotuj+z+przykrywk%C4%85+aby+oszcz%C4 %99dza %C4%87+ 
energi%C4%99&gs_lcp=CgNpbWcQA1C8wAJYm6ADYISoA2gAcAB4AIAB2gGIAewMkgEGMjIuMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pb
WfAAQE&sclient=img&ei=hXd0YM7fHMXyadm8iIgN&bih=754&biw=1519&hl=pl#imgrc=VwX-0PBTQaMZJM

https://www.google.com/search?q=ga%C5%9B+zb%C4%99dne+%C5%9Bwiat%C5%82o&tbm=isch&ved=2ahUKEwjRwq7AkvnvAhWX_
4UKHT9ZBTAQ2-cCegQIABAA&oq=ga%C5%9B+zb%C4%99dne+%C5%9Bwiat% 
C5%82o&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJzoGCAAQCBAeOgQIABAYOgIIADoECAAQQzoFCAAQsQM6CAgAELEDEIMBOgcIIxDqAhAn
OgYIABAFEB5QwqgWWNeQF2C6lhdoAnAAeACAAZsBiAHMG5IBBDU1LjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclient=im
g&ei=vHd0YNH0LJf_lwS_spWAAw&bih=754&biw=1519&hl=pl#imgrc=hQ1luqrLBqhN1M

https://www.google.com/search?q=ga%C5%9B+zb%C4%99dne+%C5%9Bwiat%C5%82o&tbm=isch&ved=2ahUKEwjRwq7AkvnvAhWX_
4UKHT9ZBTAQ2-
cCegQIABAA&oq=ga%C5%9B+zb%C4%99dne+%C5%9Bwiat%C5%82o&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJzoGCAAQCBAeOgQIABAYO
gIIADoECAAQQzoFCAAQsQM6CAgAELEDEIMBOgcIIxDqAhAnOgYIABAFEB5QwqgWWNeQF2C6lhdoAnAAeACAAZsBiAHMG5IBBDU
1LjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclient=img&ei=vHd0YNH0LJf_lwS_spWAAw&bih=754&biw=1519&hl=pl#imgrc=
8xlR_Ob33CqZOM


