
22 KWIETNIA - ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI 

  

Dzień Ziemi, znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub 

Międzynarodowy Dzień Ziemi, jest największym na świecie świętem 

ekologicznym, obchodzonym od 1970 r.  

Jako pierwszy z ideą Dnia 

Ziemi wystąpił John McConnell 

na konferencji UNESCO, doty-

czącej środowiska naturalnego 

w 1969 r. 

W Polsce obchody Dnia 

Ziemi zostały zapoczątkowane 

w 1990 r. 

 

CEL AKCJI 

Celem święta jest promowanie proekologicznych postaw 

w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. 

To największe ekologiczne święto obchodzone jest obecnie w 192 krajach. 

Wiele organizacji ekologicznych, władz miast czy placówek 

edukacyjnych organizuje w Dniu Ziemi imprezy i wydarzenia plenerowe. 

W naszej stolicy tradycją jest piknik na Polu Mokotowskim w Warszawie, 

który corocznie gromadzi tysiące uczestników. 

Obchody Dnia Ziemi organizowane są najczęściej w szkołach. 

Podczas specjalnie zorganizowanych zajęć najczęściej uczniowie wychodzą 

na zewnątrz i razem z opiekunami oczyszczają wybrany teren z odpadków 

i śmieci. Zazwyczaj są to lasy, łąki lub tereny zielone w miastach. 

W wielu miastach w Polsce z okazji Dnia Ziemi organizowane jest 

także wspólne sadzenie drzew. 

W tym roku obchody święta mogą być utrudnione z powodu licznych 

obostrzeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. 

Według organizatorów Dnia Ziemi, planeta jest naszym wspólnym 

dobrem, dlatego musimy wszyscy troszczyć się o środowisko naturalne. 



W miastach często organizowane są dodatkowo zbiórki 

elektrośmieci. Za przyniesienie różnych rzeczy typu pralki, suszarki, 

lodówki i inne do przygotowanych miejsc zbiórki najczęściej można 

otrzymać w zamian sadzonki kwiatów lub drzew.  

 

CIEKAWOSTKI ZWIĄZANE Z DNIEM ZIEMI 

1. Pierwszy Dzień Ziemi obchodzony był 22 kwietnia 1970 roku. 

2. Dzień Ziemi powstał w Stanach Zjednoczonych, ale do 1990 roku stał 

się uznawany na całym świecie dniem. 

3. W pierwszym Dniu Ziemi 20 milionów ludzi zebrało się na ulicach 

Ameryki, aby zaprotestować przeciwko rewolucji przemysłowej. 

W rezultacie narodził się ruch ekologiczny. 

4. W Dniu Ziemi 2009 Disney wydał film dokumentalny zatytułowany Ziemia, 

który podążał za ścieżkami migracji czterech rodzin zwierząt. 

5. Każdego roku, 22 kwietnia, mężczyźni, kobiety i dzieci zbierają śmieci, 

sadzą drzewa, oczyszczają rafy koralowe, pokazują filmy, podpisują 

petycje i planują lepszą przyszłość naszej planety. 

6. Gaylord Nelson stworzył Dzień Ziemi, gdy pracował jako amerykański 

senator. 



7. Podczas obchodów Dnia Ziemi w 2011 r. w Afganistanie 28 milionów 

drzew zostało posadzonych przez ruch Dnia Ziemi. 

8. W Panamie posadzono i utrzymano 100 zagrożonych gatunków 

storczyków, aby zapobiec ich wyginięciu na cześć Dnia Ziemi. 

9. Dzień Ziemi został oficjalnie nazwany przez ONZ w 2009 roku 

Międzynarodowym Dniem Matki Ziemi. 

10. Chociaż ruch środowiskowy jest zjawiskiem stosunkowo nowym, 

świadomość za nim kryje się jest tak stara jak ludzkość. 

 

Dzień Ziemi to oficjalne zjazdy, obrady konferencje, wiele miast 

organizuje różnorodne festyny połączone z wykładami na temat ekologii, 

ale najlepszym sposobem świętowania jest zrobienie czegoś 

ekologicznego. 

Pozbieraj śmieci na trawniku na swoim osiedlu, oddaj 

elektrośmieci do recyklingu, posadź drzewko, albo naucz kogoś 

segregowania śmieci. Zrób coś dobrego dla Ziemi w jej dniu. 

 

Opr. Mateusz Czepek 

 

 


