
Fundacja Nasza Ziemia zaprasza
do Świątecznej Pracowni ekologicznych Świąt 
Informacja prasowa

Już jutro, w sobotę 14 grudnia, Fundacja Nasza Ziemia wróci do tematu odpowiedzialnych Świąt
 i organizując swoją „Świąteczną Pracownię”, będzie przypominać o sposobach, które pomogą 
przygotować Święta bardziej przyjazne środowisku. Pracownię odwiedzi Andrzej Pągowski, Maja 
Popielarska,  Ewelina  Flinta  i  Grzegorz  Kasdepke,  którzy  pomogą  w  ubraniu  choinki  dla 
Warszawskiego  Szpitala  dla  Dzieci.  Fundacja  zaprasza  do  klubokawiarni  RESORT  przy  
ul. Bielańskiej 1, w godzinach 11 – 15.

Święta  coraz  bliżej,  przyszła  zatem  pora  na  przypomnienie  o  środowisku,  bo  teraz,  w  szale 
przedświątecznych  zakupów  bywa,  że  o  nim  zapominamy  kupując  ogromne  ilości  jedzenia, 
prezentów  i  wielu  innych,  czasem  może  nie  do  końca  potrzebnych,  stroików  i   gadżetów 
sezonowych.  A  przecież  każda  z  zakupionych  przez  nas  rzeczy  nie  pozostaje  bez  wpływu  na 
środowisko. Tylko od nas zależy jaki ślad po sobie zostawimy, a o jego skali decydujemy każdego 
dnia.
W odpowiedzi na to zakupowe „szaleństwo” już po raz czwarty w Warszawie organizowana jest 
Świąteczna Pracownia Fundacji Nasza Ziemia, której tematem przewodnim jest zrównoważona 
konsumpcja oraz podejmowanie świadomych i odpowiedzialnych ekologicznie wyborów podczas 
świątecznych przygotowań i  codziennych zakupów.  Tym razem odbędzie się na w klubokawiarni 
Resort przy ul. Bielańskiej 1.

Odwiedzając  Pracownię  Fundacji  będzie  można  wziąć  udział  w  warsztatach  upcyklingowych, 
dowiedzieć się jak wybrać choinkę na święta oraz jak ograniczyć zużycie surowców i produkcję 
odpasów  podczas  przygotowań  świątecznych.  Na  stoisku  poświęconym  odpowiedzialnej 
konsumpcji, czyli w „kuchni” będzie poruszany także temat marnotrawienia jedzenia. Odwiedzający 
Pracownię  będą  mogli  także  podzielić  się  widzą  na  ten  temat  i  wymienić  przepisami  na 
wykorzystanie resztek jedzenia.

Wspólnie z gośćmi ubrana zostanie choinka dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci. 

Atrakcje Świątecznej Pracowni Fundacji Nasza Ziemia:

Salon:
• warsztaty upcyklingowe
• tworzenie ozdób choinkowych przyjaznych środowisku (np. wykonanych z makulatury lub 

produktów  jadalnych).  Wykonane  ozdoby  zostaną  powieszone  na  choince  dla 
Warszawskiego Szpitala dla Dzieci.

• promowanie oszczędności energii i oszczędnego energetycznie oświetlenia choinki

Kuchnia:
• Konkursy manualne, mini warsztaty i konkursy wiedzy związane z następującymi

problemami ochrony środowiska:
• nadmierna  eksploatacja  zasobów  Ziemi  a  świadoma  konsumpcja  (eko-znaki;  wybór 



produktów oszczędnie zapakowanych itp.)
• przełowienie zasobów ryb
• wymiana przepisów na dania z resztek jedzenia

Ogród:
• Konkursy wiedzy i warsztaty dotyczące następujących zagadnień:

◦ tworzenie  ogrodów  przyjaznych  dzikim  zwierzętom  takim  jak  ptaki,  drobne  ssaki  i 
owady

◦ zasady prawidłowego dokarmiania ptaków zimą
◦ fauna i flora miejska ( w tym zagrożenia i ochrona)

• Jak prawidłowo z punktu widzenia ochrony przyrody wybrać choinkę na Święta

Kontakt:
Agnieszka Wieczorek

agnieszka.wieczorek@naszaziemia.pl
tel. 500 393 567
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