5 czerwca to Światowy Dzień Ochrony Środowiska, znany też jako Światowy Dzień
Środowiska (ang. World Environment Day, WED). Dzień ten został ustanowiony podczas
Ogólnego Zgromadzenia ONZ w czasie pierwszej światowej konferencji na temat stanu
środowiska. Odbyła się ona 5 czerwca 1972 r. w Sztokholmie pod hasłem: „Tylko jedna
Ziemia". Głównym celem było zwrócenie uwagi świata na problem dalszej egzystencji
gatunku ludzkiego i zapewnienie mu dogodnych warunków do przetrwania. Światowy Dzień
Ochrony Środowiska świętuje ponad 100 krajów. Polska znajduje się wśród nich od 17 lat.
Drodzy Wychowankowie,
nasze wybory, decyzje oraz zachowania każdego dnia w sposób znaczący wpływają
na środowisko i całą planetę.
Jak możemy obchodzić to święto? Przede wszystkim – codziennie. Dlatego też zachęcamy
Was nieustannie do proekologicznych działań. Przypomnieliśmy już Wam jak możemy
oszczędzać wodę i dlaczego w obecnych czasach powinniśmy ją szanować,
podpowiedzieliśmy, jak być bardziej eko oraz jak dokonywać dobrych konsumenckich
wyborów, zachęcaliśmy Was do bycia przyjaciółmi pszczół, zakładania kwiatowych ogródków
balkonowych i łąk kwietnych.
Dziś korzystając z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska, poruszymy kwestię nie mniej
ważną – oszczędzania papieru. Aby uzyskać tonę papieru, trzeba ściąć około 17 drzew.
Według badań każdy człowiek zużywa ok. 60 drzew rocznie. Wyobraźcie więc sobie,
ile drzew rocznie ścina się na całym świecie… A drzewa przecież pochłaniają dwutlenek
węgla, oczyszczają powietrze i dostarczają nam tlen, ich gęste korony działają jak filtr
powietrza, dzięki rozbudowanym systemom korzeniowym, filtrują one wody gruntowe oraz
chronią przed erozją gleby. Drzewa stanowią także środowisko życia wielu zwierząt, owadów
i drobnoustrojów. Dzięki tym wszystkim cechom, drzewa i lasy zmniejszają ryzyko powodzi,
odpowiadają za czystość rzek i chronią przed tworzeniem się smogu.
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W obronie drzew, czyli jak skutecznie zmniejszyć zużycie papieru?


NIE DRUKUJ BEZ POTRZEBY! – drukując „ważne” materiały, sprawdź dwa razy, czy
w danym dokumencie nie ma błędów (nie będzie potrzeby wydrukowania
dokumentu drugi raz – po poprawce), zaoszczędzisz papier, tusz i prąd jednocześnie;
jeśli drukujesz „na brudno” lub tylko do własnego użytku, skorzystaj z niepotrzebnych
kartek zadrukowanych uprzednio i drukuj na ich odwrocie; zawsze gdy tylko jest to
możliwe, drukuj dwustronnie, stosuj mniejszą czcionkę.



Nie marnuj miejsca w notesach, zeszytach, itp. zapisuj je do końca, ewentualnie
wykorzystuj do robienia notatek.



Niechciane książki, czasopisma, itp. podaj dalej, bo być może znajdzie się ktoś,
kto będzie chciał je przeczytać, z pewnością takimi prezentami nie pogardzi lokalna
biblioteka; niepotrzebne czasopisma możesz również zanieść do skupu makulatury.



Jeśli jest to możliwe – odkupuj podręczniki od starszych uczniów lub z antykwariatu
– możesz przy okazji zaoszczędzić, a także sprzedać (lub wymienić) swoje własne.



Korzystaj z internetowych wydań gazet, czasopism, które Cię interesują,
ograniczysz tym samym kupowanie gazet/czasopism drukowanych.



Jeżeli nie jest Ci potrzebny, nie bierz papierowego wydruku potwierdzenia
transakcji z terminalu płatniczego, bankomatu, itp.



Namów Rodziców, aby zamienili faktury papierowe na e-faktury (np. za prąd, gaz),
rachunki płaćcie on-line, dzięki temu nie będziecie korzystać z żadnych druczków;
jeżeli jest taka możliwość załatwiajcie sprawy urzędowe za pośrednictwem sieci
internetowej (podania, wnioski, itp.).



Kupuj papierowe produkty z odzyskanego papieru (z recyklingu), np. zeszyty,
notesy, bloki do rysowania, koperty, pudełka, torby, ręczniki papierowe, papier
toaletowy.



Zrezygnuj ze sklepowych papierowych toreb na rzecz wielorazowych toreb
na zakupy, np. materiałowych.



Unikaj zakupu produktów, które są nadmiernie opakowane w papier, np. niektóre
pasty do zębów.



Tam, gdzie możesz, zastąp bilet tradycyjny e-biletem, np. bilety komunikacji
miejskiej, kolejowej, bilety wstępu do instytucji kultury, na koncerty, korzystaj
z kuponu lotto on-line.
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Nie bierz na ulicy ulotek, umieść na swojej skrzynce pocztowej informację, aby
nie wrzucano papierowych gazetek reklamowych (możesz je obejrzeć on-line).



Gdy chcesz podarować komuś prezent, zastanów się, czy na pewno potrzebujesz
go dodatkowo opakować, może wystarczy sama wstążka?; jeśli Ty jesteś
obdarowywany zapakowanym prezentem nie wyrzucaj papieru, lecz przechowaj –
może się przydać do przygotowania kolejnego pakunku.



Ogranicz zużycie ręczników papierowych, używaj bawełnianych ściereczek
w kuchni i przy sprzątaniu.



Wykorzystuj wielokrotnie papierowe opakowania, pudełka, itp.



Segreguj odpady z papieru!
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