


Warszawiacy są coraz bardziej świadomi 
zachodzących zmian klimatycznych. 
Coraz większą wagę przywiązują do kwestii przyrodniczych 
i ekologicznych. Zależy nam, aby mieszkańcy naszego 
miasta mogli aktywnie włączać się w tworzenie i rozwijanie 
terenów zieleni, dlatego udostępniamy im różnorodne 
narzędzia partycypacji społecznej – zachęcamy do udziału 
w konsultacjach społecznych, angażowania poprzez 
wolontariat, czy zgłaszania miejsc pod nowe nasadzenia drzew.
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Warszawy ds. Zapewnienia Jakości Terenów Zieleni

Nasz sposób życia, nasza przyszłość ale i teraźniejszość 
zaczynają być coraz mniej pewne.  
Katastrofa klimatyczna wydarza się tu i teraz, na naszych oczach. 
Każdy z nas może jednak przyczynić się do zmniejszenia  
jej skutków, na przykład sadząc i pielęgnując drzewa.  
Bądźmy aktywni i odpowiedzialni. Sami przygotowujmy nasze 
miasto na to, aby w nim lepiej i zdrowo żyć.  
To naprawdę jest czas na działanie.  
Nie zmarnujmy go i dlatego gorąco zapraszam do udziału w akcji 
Warszawskie Święto Drzewa – Milion Drzew dla Warszawy!
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Klimat 
zmienia się 
na naszych 
oczach.
Fale gorąca, susze, a z drugiej strony gwałtowne burze 
i podtopienia to zjawiska, które dotykają Warszawę i jej 
mieszkańców. Ekstrema pogodowe są groźne dla życia i zdrowia 
ludzi oraz mogą powodować coraz większe straty materialne. 
W trosce o mieszkańców i środowisko Warszawa wdraża 
w życie Miejski Plan Adaptacji. Jednym z filarów Warszawskiego 
Planu dla Klimatu są inwestycje w zieleń. Roślinność daje 
cień, magazynuje wodę, a produkując tlen zmniejsza ilość 
CO2. Już teraz blisko 40% stolicy pokryte jest zielenią, a w tym 
roku przeznaczyliśmy kolejne hektary miasta pod zalesienie. 
Posadzimy także dodatkowe tysiące drzew przy ulicach oraz 
w parkach. Dziękuję wszystkim warszawiankom i warszawiakom, 
którzy angażują się w ochronę środowiska. Zachęcam także 
do przedstawiania swoich pomysłów  za pomocą Miejskiego 
Centrum Kontaktu Warszawa 19115.  
Wspólne działania na rzecz ekosystemu pomagają rozwijać 
stolicę w sposób zrównoważony, z szacunkiem dla natury.

rafał trzaskowski
prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Klimat 
zmienia się 
na naszych 
oczach.



milion drzew dla warszawy

Zapraszamy placówki oświatowe i wychowawcze 
do włączenia się w jesienną akcję 

„Warszawskie Święto Drzewa  
– Milion drzew dla Warszawy” 
i organizowania lokalnych inicjatyw sadzenia 
drzew i krzewów oraz otaczania ich opieką.

Program 
„Milion drzew dla Warszawy”  
to działania poprawiające 
jakość naszego otoczenia.

Drzewa nie tylko produkują tlen 
i oczyszczają powietrze, którym 

oddychamy – Nowe drzewa to także 
większa różnorodność biologiczna,  

mniejszy hałas, ochrona przed 
wiatrem, słońcem oraz  

piękna przestrzeń wokół nas.

„Warszawskie Święto Drzewa  
– Milion drzew dla Warszawy” 



warszawskie święto drzewa

1·········································>
ZGŁOście UDZIAŁ 
Prześlijcie zgłoszenie do akcji (do 30 września 2019) 
na adres e-mail: warszawskieswietodrzewa@gmail.com  
Uczestnicy otrzymają materiały edukacyjne  
i sadzonki drzew.  

2······································>
ZAPROŚCIE INNYCH  
DO WSPÓŁPRACY 
Razem działać o wiele łatwiej!  
Zaproście rodziny uczniów, młodzież z innych szkół, 
członków wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni, 
lokalne organizacje, firmy czy instytucje kultury.

4·······································>
OTACZAJCIE MŁODE  
DRZEWA OPIEKĄ
Podlewajcie posadzone sadzonki w czasie suszy 
i ściółkujcie je. Zaopiekujcie się też drzewami 
w najbliższej okolicy. Możecie dołączyć do grona 
Warszawskich Ogrodniczek i Ogrodników.

6········································>
POZNAWAJCIE DRZEWA 
W OKOLICY
Polecamy uczenie się poprzez kontakt z przyrodą! 
Nawet w pochmurny dzień możecie wyjść do parku 
czy po prostu przejść się ulicami i poznawać drzewa 
w okolicy.

3········································>
SADŹCIE DRZEWA I KRZEWY
Najprościej w przyszkolnych ogrodach, ale warto też 
poza murami szkoły. Zachęcajcie rodziców do sadzenia 
drzew w swoich ogrodach czy działkach pod hasłem: 
„Mamo, tato, posadź ze mną drzewo!”. 

5·········································>
BAWCIE SIĘ I UCZCIE 
Zadbajcie o to, by sadzeniu drzew towarzyszyły ciekawe 
wydarzenia, np. piknik rodzinny, gry, happening, 
konkurs czy koncert.  
Drzewa naprawdę mogą inspirować! 

7·········································>
POINFORMUJCIE INNYCH 
O DZIAŁANIACH
Przygotujcie informacje o wydarzeniu i powiadomcie 
o tym lokalną prasę, portale, radio i telewizję.  
Bądźcie aktywni w mediach społecznościowych.

8········································>
PODZIĘKUJCIE! 
Pamiętajcie, by podziękować za współpracę 
wszystkim uczestnikom i partnerom.  
Zaproście ich do działań za rok.

9····················································································
NAJLEPSZE INICJATYWy
Nie zapomnijcie o wysłaniu relacji z przeprowadzonych działań (do 30 listopada 2019) na adres e-mail: 
warszawskieswietodrzewa@gmail.com. Wyróżnimy najlepsze inicjatywy! 

Jak zorganizować akcję 
„Warszawskie Święto Drzewa  

– Milion drzew dla Warszawy”?
„Warszawskie Święto Drzewa  

– Milion drzew dla Warszawy”



drzewa dla klimatu

Drzewa,  
zarówno te stare,  
jak i te dopiero 

sadzone, odgrywają 
ogromną rolę 

w ochronie klimatu. 

Pochłaniają z atmosfery węgiel  
(w postaci CO2) i trwale wiążą  

go w biomasie.

Już dziś, bez szkody dla  
produkcji żywności,  

moglibyśmy zalesić około  
900 milionów hektarów,  

co pozwoliłoby na zmagazynowanie 
w biomasie około 200 miliardów  

ton węgla i obniżenie jego ilości 
w atmosferze o około 25%. 
Umożliwiłoby to osiągnięcie  

celu Porozumienia Paryskiego – 
powstrzymanie wzrostu średniej 

temperatury Ziemi na poziomie 
poniżej 1,50C.











Drewno pozostałe po usunięciu drzew coraz częściej 
pozostawiamy w parkach czy skwerach.

Z opadłych gałęzi układamy stosy 
i formujemy warkocze chrustu,  
które są ostoją dla wielu organizmów.

we wszystkich parkach opadłe liście  

spod koron drzew nie są wygrabiane. 

ograniczamy też ich grabienie na 

innych terenach, aby były siedliskiem 

dla zwierząt (bezkręgowców, jeży itp.)





ała moje korzonki!



#zielenwarszawska

www.zzw.waw.pl
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