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Dzień Ziemi jest to najważniejsze, najbardziej znane                         

i najhuczniej obchodzone ze świąt ekologicznych. Święto 

mające na celu krzewienie kultury i postawy ekologicznej, 

oraz uświadomienie problemów związanych z ekologią. 

 

 

 



22 kwietnia setki milionów ludzi na całym świecie będzie 

świętować Dzień Ziemi. Idea troski o niebieską planetę 

łączy ludzi niezależnie od narodowości, wyznania, zawodu, 

wieku czy innych kategorii różnicujących.  



Historia Dnia Ziemi 

 

Po raz pierwszy idee obchodów "Dnia Ziemi"  

zaproponował, na konferencji UNESCO poświęconej 

ochronie środowiska, amerykański ekolog, miłośnik 

przyrody i natury John McConnell. Miało to być święto 

"życia i piękna ziemi" połączone z propagowaniem 

ekologicznego trybu życia i zwracające uwagę na 

ekologiczne problemy Ziemi. Pomysł McConnell'a spotkał 

się szybko z silnym poparciem władz San Francisco i 21 

Marca 1970 roku Joseph Alioto - burmistrz tego miasta - 

proklamował pierwsze obchody Dnia Ziemi.  



Dzień Ziemi w Polsce 

 

Pierwsze obchody Dnia Ziemi w Polsce odbyły się dopiero          

w 1990 r. Organizowane one były spontanicznie przez  

pozarządowe, niezależne polskie organizacje ekologiczne. 

Obecnie w organizacji Dnia Ziemi w Polsce biorą udział między 

innymi: Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej, Społeczny 

Instytut Ekologiczny, Ośrodek Kultury Ochoty (OKO). 

Patronat nad świętem sprawują m.in.: Prezes Rady Ministrów, 

Minister Środowiska, Dyrektor Lasów Państwowych. 
 



Obchody Dnia Ziemi 

 

Na całym świecie organizowane są spotkanie, sympozja, 

konferencje, wystawy, festyny, konkursy poświęcone 

działaniom ekologicznym, krzewieniu kultury ekologicznej 

oraz mające na celu uświadomienia zagrożeń związanych                  

z zanieczyszczeniem środowiska.  



 

Jakie działania należy podjąć aby chronić środowisko 



Z dnia na dzień coraz więcej ludzi posiada większą wiedzę 

ekologiczną, lecz nie każdy z niej korzysta. Bezmyślne działania 

mogą doprowadzić do skrajnego stanu naszej planety. 

W ostatnim trzydziestoleciu doprowadziliśmy środowisko do 

stanu, który ciężko będzie odwrócić. Emitując do atmosfery 

ogromną ilość gazów doprowadzamy do ocieplenia się klimatu, 

zapoczątkowujemy szkodliwy proces zmian klimatycznych. 

Zanika powłoka ozonowa i w efekcie tego przechodzą do 

powierzchni ziemi szkodliwe promieniowania, co wywołuje 

raka skóry i zmienia strukturę genów. 



Powinniśmy wyłączać światło lub różne sprzęty wtedy, kiedy             

z nich nie korzystamy tak oszczędzamy energię i min. węgiel. Wodę 

możemy oszczędzać za pomocą rozsądnego używania jej, czyli np. 

lepiej brać prysznic niż kąpiel, bo mniej wody się zużywa pilnujemy 

żeby zakręcać wodę np. przy myciu zębów. Należy dbać o czystość 

swojego otoczenia i przede wszystkim nie śmiecić. Następną rzeczą 

jest segregowanie odpadów jest to bardzo ważne gdyż 

posegregowane śmieci można wtórnie wykorzystać. W sklepach 

zwracać uwagę na to, w jakich opakowaniach są produkty które 

mamy zamiar kupić, najlepiej kupować te z tworzyw, na których 

jest informacja, że można je jeszcze raz wykorzystać. Nosimy ze 

sobą własną torbę na zakupy. Przyroda nie jest w stanie rozłożyć 

takiej ogromnej ilości woreczków, reklamówek foliowych, których 

używamy na każdym kroku. 



Dbając o środowisko pamiętajmy aby: 

• segregować odpady 

• oszczędzać wodę  

• nie niszczyć zieleni 

• zbierać makulaturę  

• kupować produkty w opakowaniach, które można 

wykorzystać, przetworzyć 

   

 

 

Opracował Witold Popielec  


