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Bohaterka planety!
Alexandria Villaseñor Ludzie i planeta

Nastoletnia działaczka na 
rzecz klimatu i założycielka 
organizacji Earth Uprising.

samotnie, ale wkrótce dołączyli do 
niej też inni. 22 kwietnia 2019 

r. założyła organizację non-
profit Earth Uprising, aby 
zjednoczyć te wszystkie 
osoby.  

W ramach organizacji 
Alexandria pomaga 

nawiązywać relacje i edukować 
nastoletnich aktywistów z całego świata. 
Sama ma pochodzenie latynoskie, więc chce 
zachęcać różnorodną grupę młodych ludzi do 
aktywnego działania i wyrażania 
swojego zdania.

Czy wiesz, że…
• Podczas jej protestów pod siedzibą ONZ 

Alexandria siedziała na ławce po 4–6 godzin 
dziennie, niezależnie od pogody. Teraz ta 
ławka jest znana jako „ławka Alexandrii”. 

• Alexandria lubi się relaksować, czytając lub 
grając w Animal Crossing. 

• Gdy ma gorszy dzień, bardzo pomaga jej 
wsparcie rodziny i fantastycznych ludzi, 
których poznała podczas swojej działalności 
na rzecz klimatu.

CIEKAWOSTKA
Earth Uprising ma 

teraz ambasadorów 
w ponad 50 krajach, 

a także w różnych 
miastach Stanów 
Zjednoczonych.  

Alexandria (po środku z 
prawej) protestuje wraz z 

Gretą Thunberg 
i przyjaciółmi.

Alexandria mówi o 
nierównościach na 

wydarzeniu w 
2019 roku.

CIEKAWOSTKA
Alexandria była jedną 
z trójki organizatorów 

protestu klimatycznego 
nastolatków w USA US 
Youth Climate Strike 

w 2019 r. 
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Alexandria urodziła się 18 maja 2005 
r. i od zawsze kocha naturę. Gdy miała 
13 lat, podczas podróży doświadczyła 
silnego ataku astmy, wywołanego gęstym 
dymem z pożarów w Kalifornii – mimo że 
była od nich oddalona o ponad 160 km. 
Po powrocie do rodzinnego Nowego Jorku 
Alexandria zaczęła wyszukiwać informacje o 
związkach pożarów ze zmianą klimatu.  

Im więcej się dowiadywała, tym bardziej 
była zdeterminowana, aby walczyć na rzecz 
powstrzymania zmian klimatu. W grudniu 
2018 r. postanowiła działać. Przez ponad rok 
Alexandria nie chodziła w piątki do szkoły 
i zamiast tego protestowała przed siedzibą 
Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). 
Jak jej idolka, Greta Thunberg, zaczęła protesty 


