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Znana na cały 
świat aktywistka 
klimatyczna!
Greta Thunberg urodziła się w 
Sztokholmie (Szwecja) 3 grudnia 
2003 r. W wieku 8 lat zaczęła uczyć 
się o zmianach klimatu i szybko stała się 
sfrustrowana tym, jak niewiele robi się, by 
je powstrzymać. Jej złość rosła i rosła, aż w 
sierpniu 2018 r. postanowiła działać.

Zamiast iść do szkoły, 15-letnia Greta zrobiła 
duży transparent z napisem SZKOLNY 
STRAJK NA RZECZ KLIMATU i usiadła z 
nim samotnie przed siedzibą szwedzkiego 
parlamentu. Przychodziła tam przez prawie 
trzy tygodnie, domagając się od mijających 
ją polityków pilnych działań na rzecz klimatu. 

Protest przyciągnął międzynarodową uwagę, 
a do czasu, aż Greta wróciła do szkoły, 
zainspirowała setki tysięcy innych uczniów z 
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Greta bierze udział w 
międzynarodowym 

spotkaniu 
klimatycznym.

Greta with  
fellow activists at a  

strike in 2019! 
całego świata. Wspólnie rozpoczęli 

strajki Piątki dla przyszłości – 
opuszczanie zajęć szkolnych w 
piątki, by protestować na rzecz 
działań w sprawie zmian klimatu. 

W kolejnych latach Greta 
wygłaszała przemówienia do 

polityków podczas ważnych wydarzeń 
klimatycznych na całym świecie, pojawiała 
się w filmach dokumentalnych, artykułach 
i książkach. Została nawet nominowana do 
Pokojowej Nagrody Nobla w latach 2019, 
2020 i 2021!

CIEKAWOSTKA
W marcu 2019 r. Greta 
zainspirowała pierwszy 

Globalny Strajk 
Klimatyczny. Wzięło w 
nim udział ponad 1,6 

mln osób z 
125 krajów.

Czy wiesz, że…
• Zanim zaczęła publicznie prowadzić 

kampanię na rzecz klimatu, Greta przekonała 
swoją rodzinę do zostania weganami  i 
zrezygnowania z latania, aby pomóc planecie. 

• Greta jest znana z tego, że mówi szczerze  i 
uczciwie. Nie boi się sprzeciwiać dorosłym – 
w tym światowym przywódcom! 

• W 2019 r. Greta została najmłodszą osobą w 
historii, która zdobyła nagrodę Osobowości 
Roku magazynu Time.

Greta jest osobą ze 
spektrum autyzmu 

(wcześniej jej diagnoza 
były znana jako zespół 

Aspergera), więc jej mózg 
czasami pracuje w inny 

sposób niż u innych. Opisuje 
autyzm jako swoją supermoc, 

ponieważ pomaga on jej 
skupić się na jej pasji.  

Bohaterka planety!
Greta Thunberg Ludzie i planeta


