


•Jak co roku, obchody Dnia Ziemi są 

okazją do promowania ekologicznych 

postaw, ale też uświadamiania 

problemów, które wiążą się ze zmianami 

klimatu naszej Błękitnej Planety.



MATKA NATURA MA DZISIAJ GŁOS
POSŁUCHAJ GO

https://drive.google.com/file/d/1D6tPoLtTnJZgO7OzDF

ZTBQT86tP_Ko5m/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1D6tPoLtTnJZgO7OzDFZTBQT86tP_Ko5m/view?usp=sharing


Jesteśmy pierwszym pokoleniem, które żyje ze świadomością 

szkód jakie ludzkość wyrządza Planecie; i ostatnim, które ma 

szansę naprawić wyrządzone dotychczas szkody.

Przyrodę da się jeszcze uratować - pod warunkiem, że zaczniemy 

działać wspólnie i… od zaraz! Duże zmiany zaczynają się od tych 

małych - każdy z nas może je wprowadzić w swoim codziennym 

życiu. To nasze wybory, nasze działanie i nasza wiedza mają 

wpływ na nasze bezpośrednie otoczenie, a to ono przecież tworzy 

środowisko, w którym żyjemy.



Aby wprowadzać zmiany - należy najpierw je dostrzec. 

Aby je dostrzec - trzeba wiedzy o tym, jak było, jak jest 

oraz o tym jak będzie.

Ta wiedza jest konieczna by zrozumieć otaczający nas 

świat; by nasze działanie miało sens i było skuteczne. 

Jesteście pokoleniem, które w szczególny sposób powinno 

skupić się na zrozumieniu NASZEJ PLANETY i na podjęciu 

działań mających na celu jej ochronę, ochronę przed 

skutkami NASZYCH niewłaściwych wyborów.



A PROBLEMÓW ZIEMI PRZYSPORZYLIŚMY SPORO...

https://youtu.be/QQYgCxu988s

https://youtu.be/QQYgCxu988s


...ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA, KTÓRE JEST NIEZBĘDNE NAM
I INNYM STWORZENIOM DO ŻYCIA; ZANIECZYSZCZENIA, KTÓRE 
PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO GLOBALNYCH ZMIAN WARUNKÓW DLA ŻYCIA NA 
ZIEMI;

• https://www.youtube.com/watch?v=sMciX7wREh0

… morza odpadów, zastraszające ilości ścieków, przerażające nie tylko 

ilością, ale często toksycznością oraz niezwykłą długowiecznością

https://www.youtube.com/watch?v=IA9O9YUbQew

https://www.youtube.com/watch?v=RRacooT6Ux8

https://www.youtube.com/watch?v=_6xlNyWPpB8&t=42s

https://www.youtube.com/watch?v=kU-vEYo9tyc&t=8s

https://www.youtube.com/watch?v=cOaRF5s0ME0

https://www.youtube.com/watch?v=sMciX7wREh0
https://www.youtube.com/watch?v=IA9O9YUbQew
https://www.youtube.com/watch?v=RRacooT6Ux8
https://www.youtube.com/watch?v=_6xlNyWPpB8&t=42s
https://www.youtube.com/watch?v=kU-vEYo9tyc&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=cOaRF5s0ME0


...WYLESIANIE, INTENSYWNA GOSPODARKA 
MONOKULTUROWA, URBANIZACJA - NA DZIESIĄTKI LAT 
NISZCZĄ NATURALNE EKOSYSTEMY

• https://www.youtube.com/watch?v=L9zWDtDKDS8&t=12s

https://www.youtube.com/watch?v=L9zWDtDKDS8&t=12s


... NADMIERNA EKSPLOATACJA ŚRODOWISK ZWIĄZANA 
Z PRODUKCJĄ MIĘSA NA MASOWĄ SKALĘ, 
PRZEŁAWIANIE MÓRZ, ALE TAKŻE POLOWANIA, , 
KŁUSOWNICTWO DOPROWADZAJĄ DO ZANIKU 
BIORÓŻNORODNOŚCI;

https://www.youtube.com/watch?v=UgaerpmdzVk&list=PL839DEA481B77E616&index=23

https://ryby.wwf.pl/

https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU

https://www.youtube.com/watch?v=UgaerpmdzVk&list=PL839DEA481B77E616&index=23
https://ryby.wwf.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU


JEŚLI ZADBAMY O NATURĘ - ONA ZADBA O NAS!

Tu nie chodzi o ratowanie 

Ziemi (ona sobie bez nas 

poradzi) - tu chodzi o 

ratowanie ludzkości



NATURA PRZETRWA WSZYSTKO! ODRODZIŁA SIĘ PO 
ZDERZENIU Z PLANETOIDĄ (65 MLN LT); ODRODZIŁA SIĘ 
PO KATASTROFIE W CZARNOBYLU...
ABY KONTYNUOWAĆ NASZE ISTNIENIE POTRZEBUJEMY 
NIE TYLKO INTELIGENCJI, ALE I MĄDROŚCI!



WARTO OBEJRZEĆ:

*David Attenborough: Życie na naszej planecie

• https://www.youtube.com/watch?v=QQYgCxu988s

• https://www.youtube.com/watch?v=RzJPvMo9QNw

• https://www.youtube.com/watch?v=Yb9oIBi4rPQ

• https://www.youtube.com/watch?v=RS7IzU2VJIQ&t=321s

• https://www.youtube.com/watch?v=0Puv0Pss33M&list=RDCMUC5M

DIy3yhWDrx0MyDo4QmYg&start_radio=1

https://www.youtube.com/watch?v=QQYgCxu988s
https://www.youtube.com/watch?v=RzJPvMo9QNw
https://www.youtube.com/watch?v=Yb9oIBi4rPQ
https://www.youtube.com/watch?v=RS7IzU2VJIQ&t=321s
https://www.youtube.com/watch?v=0Puv0Pss33M&list=RDCMUC5MDIy3yhWDrx0MyDo4QmYg&start_radio=1

