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POCZĄTKI 
ŚWIATOWEGO 
DNIA ZIEMI

Pierwszą osobą, która wpadła na pomysł ustanowienia Dnia Ziemi był amerykański aktywista John 
McConnell. Pomysł ten przedstawił w 1969r. podczas konferencji UNESCO dotyczącej środowiska 
naturalnego. Idea ta spotkała się z aprobatą burmistrza San Francisco Josepha Alioto, który 21 
marca 1970 r. zorganizował w mieście pierwsze obchody.



POCZĄTKI ŚWIATOWEGO 
DNIA ZIEMI
Przejęty postępującą degradacją środowiska 
senator Gaylord Nelson, zaproponował 
przeprowadzenie ogólnonarodowego 
protestu nazywanego również Dniem Ziemi. 
Odbył się on 22 kwietnia 1970 r. i wzięło w nim 
udział ok. 20 mln Amerykanów. Ówczesny 
sekretarz generalny Organizacji Narodów 
Zjednoczonych U. Thant, 26 lutego 1971 r. 
podpisał proklamację o ustanowieniu Dnia 
Ziemi. Zgodnie z nią odbywa się on w równonoc 
wiosenną na półkuli północnej, czyli 20/21 
marca. I choć oficjalnie ONZ obchodzi Dzień 
Ziemi właśnie w marcu, to w wielu krajach na 
całym świecie bardziej popularną datą stał się 
22 kwietnia. W 2009 r. Zgromadzenie Ogólne 
ONZ dodatkowo ustanowiło w tym terminie 
Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi.



DZIEŃ ZIEMI W 
POLSCE

Pierwsze obchody Dnia Ziemi w Polsce odbyły się w 1990 
r. i zorganizowane były przez nowopowstające 
pozarządowe polskie organizacje ekologiczne .

Obchody Dnia Ziemi stał się okazją do organizowania akcji 
mających na celu uświadomienie całemu społeczeństwu, że 
należy dbać o środowisko naturalne.



DZIEŃ ZIEMI 
22.04.2021r.

Światowy Dzień Ziemi 2021 odbędzie 
się pod nowym hasłem "Przywróć 
naszą Ziemię". Choć o planetę 
powinniśmy troszczyć się przez cały rok, 
to właśnie tego dnia i mamy ku temu 
więcej okazji. Co ważne, do akcji 
ekologicznych włączają się wtedy nie 
tylko dorośli, ale również dzieci. Wszak 
Ziemia to wspólne dobro łączące 
pokolenia na całym świecie.



CO MOŻESZ 
ZROBIĆ, BY POMÓC 
PLANECIE

Wystarczy tak niewiele. Małe zachowania 
proekologiczne - duże zmiany, które mogą 
ocalić naszą planetę. W codziennym natłoku 
obowiązków nie przywiązujemy uwagi do 
pewnych spraw. Jednak warto mieć 
świadomość, że każda osoba małymi krokami 
może przysłużyć się do tego, aby np. w 
przyszłości nie zabrakło wody, a papier nie 
stał się towarem luksusowym. Do najbardziej 
popularnych i najprostszych zadań 
sprzyjających ochronie środowiska należą:



Co możesz zrobić dla 
naszej planety

Do najbardziej popularnych i 
najprostszych zadań sprzyjających
ochronie środowiska należą:

✓Sadźmy drzewa i 
krzewy

✓Troszczmy się o 
środowisko życia 
zwierząt

✓Poszerzajmy naszą 
wiedzę ekologiczną



Co możesz zrobić 
dla naszej planety

✓Wybierajmy 
rower czy środki 
komunikacji 
publicznej 
zamiast 
własnego samo
chodu



Co możesz 
zrobić dla naszej planety

✓Oszczedzaj wodę minn.:

➢Nie kupuj butelkowanej wody źródlanej-
pij wodę z kranu! Zainwestuj w filtr do 
wody.

➢Wykorzystuj powtórnie wodę.

➢Zbieraj deszczówkę w ogrodzie! Możesz 
nią podlewać swoje rośliny lub trawnik.

➢Zakręć kran w czasie mycia zębów, 
golenia się czy szorowania rąk.



Co możesz zrobić dla naszej planet

✓Oszczędzaj prąd minn.:

➢ Pamiętaj o wyłączaniu światła!

➢Korzystaj z listew zasilających. 

➢Gotuj potrawy pod przykryciem. 

➢Wymień żarówki na energooszczędne. 

➢Uruchamiaj tylko pełną pralkę i zmywarkę .

➢Kup urządzenie do oszczędzania prądu.

➢Wyłączaj nieużywany sprzęt z kontaktu. .

➢Nie przegrzewaj mieszkania.



Co możesz zrobić 
dla naszej planety
• Staraj się produkować jak najmniej śmieci

• Na zakupy zabierz ze sobą torbę wielokrotnego 
użytku.

• Segregujmy śmieci w tym materiały odnawialne

• Nie kupujmy ubrań w nadmiarze. Ich produkcja szkodzi 
planecie

• Unikaj niepotrzebnych opakowań

• Oszczędzaj papier

• Nie marnuj żywności.

• Wykorzystuj produkty ponownie.



Światowy Dzień Ziemi 2021 – ekologiczne akcje 
w Polsce

W 2021 roku Światowy Dzień Ziemi celebrować będziemy głównie 
za pośrednictwem Internetu, gdzie zaplanowano szereg 
konferencji, wykładów, gier oraz konkursów dotyczących ochrony 
środowiska.

Można wziąć udział, np. w akcji Centrum Edukacji Obywatelskiej, 
które 22 kwietnia organizuje online Klimatyczny Dzień Ziemi 2021. 
Uczestnicy mogą m.in. poznać techniki tworzenia użytecznych 
przedmiotów ze starych materiałów oraz posłuchać o życiu 
zgodnie z zasadami "zero waste" czyli zero marnowania.

• Z podobnych atrakcji można skorzystać podczas Ekologicznego 
Festiwalu Online EKOfeston organizowanego przez firmę Abrys i 
objętego honorowym patronatem Ministerstwa Klimatu i 
Środowiska. Bezpłatne wydarzenie podzielono na części 
przeznaczone dla dzieci i dorosłych.



MIĘDZYNARODOWE 
IMPREZY ONLINE 
ORGANIZOWANE W 2021r. 
Z OKAZJI DNIA ZIEMI

Jedno z największych wydarzeń na świecie zorganizowane 
jest przez amerykańską agencję kosmiczną NASA. Jeszcze 
przed świętem opublikowała ona cztery zdjęcia 
zróżnicowanych krajobrazów Ziemi widzianej z kosmosu. 
Przedstawiają one: zatokę Bombetoka na Madagaskarze, 
zamarzniętą rzekę Dniepr, strukturę geologiczną Richat
("Oko Sahary") oraz mokradła Everglades na południu 
Florydy. "Bez względu na to, czy jesteśmy na lądzie, czy w 
kosmosie, łączy nas ta malutka Błękitna Planeta. I jest to 
powód do świętowania" – napisano w poście na 
Instagramie. Impreza przygotowana przez NASA odbywa 
się w dniach 21-24 kwietnia. Podczas niej dorośli będą 
mogą wziąć udział w prezentacjach i rozmowach na żywo z 
ekspertami agencji oraz zapoznać się z interaktywnymi 
materiałami edukacyjnymi. Dla dzieci przygotowano zaś 
specjalną strefę zabaw z grami i różnymi ćwiczeniami do 
pobrania.



MIĘDZYNARODOWE IMPREZY ONLINE 
ORGANIZOWANE W 2021r. Z OKAZJI DNIA ZIEMI

Ciekawe wydarzenia są 
zorganizowane 20-22 kwietnia na 
oficjalnej stronie Earthday.org. W 
programie przewidziano m.in. 
globalny szczyt klimatyczny 
młodzieży, dyskusje z 
ekologicznymi aktywistami oraz 
wiele wykładów i warsztatów, np. 
o nauce obywatelskiej 
oraz zmianach klimatycznych..

https://turystyka.wp.pl/google-earth-nowa-funkcja-pozwala-cofnac-sie-w-czasie-6631033419197280a


PRZYSZŁOŚĆ ZIEMI W TWOICH 
RĘKACH


