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• "Dobrze jest człowiekowi
żyć z głową w chmurach a 
myślom dać mieszkać
pośród orłów, ale musi on 
też myśleć o tym, że im
wyżej drzewo wspina się
ku niebu, tym głębiej musi
zapuścić korzenie w serce
matki Ziemi." - przysłowie
indiańskie



JAK TO WSZYSTKO SIĘ ZACZĘŁO?

• Zdarzeniem, które przyczyniło się do zainicjowania 

Dnia Ziemi, była katastrofa ekologiczna ze stycznia 

1969 r., do której doszło w Stanach Zjednoczonych u 

wybrzeży Santa Barbara w Kalifornii. Według 

wstępnych szacunków, z uszkodzonej platformy 

wiertniczej wyciekło do oceanu kilkaset tysięcy 

galonów ropy, co doprowadziło do śmierci tysięcy 

ptaków, delfinów oraz innych morskich zwierząt, a 

także dewastacji środowiska na wiele lat.



HISTORIA

• Z inicjatywą obchodów Dnia Ziemi wystąpił w 1969 roku 
amerykański ekolog John McConnell na konferencji 
UNESCO dotyczącej środowiska naturalnego. Pierwsze 
obchody ogłoszone zostały 21 marca 1970 przez 
burmistrza San Francisco, Josepha Alioto. Tego samego 
roku 22 kwietnia senator Gaylord Nelson na konferencji w 
Seattle zaproponował ogólnonarodową demonstrację 
sprzeciwu przeciwko niszczeniu środowiska naturalnego i 
poparcia dla ruchów ekologicznych. Akcję nazwano 
również Dniem Ziemi.



HISTORIA

• 22 kwietnia 1970 roku odbył się pierwszy w historii Dzień Ziemi. Natomiast kilka 
miesięcy później powołano do życia Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska. W 
skutek powyższego, podpisano wiele aktów prawnych, które miały na celu ochronę 
zagrożonych gatunków, a także walkę o zrównoważone środowisko.

• 26 lutego 1971, ówczesny Sekretarz Generalny ONZ, U Thant podpisał 
proklamację, w której wyznaczył równonoc wiosenną jako moment, w którym 
Narody Zjednoczone obchodzą Dzień Ziemi.

• W 2009 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ zdecydowało o ustanowieniu nowego 
Międzynarodowego Dnia Marki Ziemi, który odbywa się 22 kwietnia.



DZIEŃ ZIEMI W POLSCE

• W Polsce tradycja związana z tym świętem ma krótszą historię. Pierwszy 

Dzień Ziemi obchodziliśmy w 1990 roku, a więc ponad 30 lat temu. 

Wtedy też zaczęły w naszym kraju powstawać pozarządowe organizacje 

zajmujące się promowaniem ekologii.



CZYM JEST DZIEŃ ZIEMI?

• Dzień Ziemi, zwany też światowym Dniem Ziemi lub 
Międzynarodowym Dniem Ziemi, ustanowiono, aby 
uświadamiać ludzi i polityków, że świat w którym żyjemy 
jest kruchy i podatny na działalność człowieka.

• Celem tego święta jest promowanie proekologicznych 
postaw w społeczeństwach oraz uświadamianie ludziom 
zagrożenia, jakie niesie ze sobą rozwój przemysłu i 
konsumpcyjne podejście do życia: zaśmiecanie oceanów i 
lądów, zanieczyszczenie powietrza, globalne ocieplenie, 
niszczenie Amazonii, wymieranie gatunków.



TEMATYKA 
TEGOROCZNEGO 

DNIA ZIEMI

• Każdego roku Dzień Ziemi 
obchodzony jest pod innym 
hasłem przewodnim. W 2022 
roku brzmi ono „Inwestujmy w 
naszą planetę”. Chodzi o to, aby 
politycy tworzyli warunki do 
rozwoju nowych technologii, 
które będą np. ograniczać 
emisję gazów cieplarnianych i 
zanieczyszczenie plastikiem, aby 
firmy pracowały nad rozwojem 
proekologicznych technologii i 
modeli biznesowych, a zwykli 
ludzie mogli z nich korzystać i 
wybierali mniej szkodliwe dla 
środowiska źródła energii.



SLOGANY PRZESZŁOŚCI

• A jakie hasła przyświecały obchodom w minionych latach? Głoszone motta 

brzmiały następująco:

• 2021 – Przywróćmy naszą Ziemię

• 2020 – Działania na rzecz klimatu

• 2019 – Chrońmy nasze gatunki

• 2018 – Zatrzymajmy zanieczyszczenie plastikiem.



OBCHODY DNIA ZIEMI

• Dzień Ziemi w 2022 roku wypada w piątek (22 kwietnia). Zazwyczaj tego dnia
odbywają się imprezy na świeżym powietrzu, których tematem jest ekologia i
ochrona środowiska. Odbywają się akcje zbierania śmieci z lasów, nauka
prawidłowej segregacji śmieci, sadzenie drzew.

• Aby sprawdzić, co dzieje się z tej okazji w Twojej okolicy, sprawdź strony
internetowe:

• swojego Urzędu Gminy,

• pobliskich szkół i uniwersytetów,

• organizacji proekologicznych działających na twoim terenie.



PRZYKŁADOWE AKCJE ORGANIZOWANE 
NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA

• Operacja Czysta Rzeka

• EKO kalendarz

• The Great Global Cleanup®

• Godzina dla Ziemi

• Czyste Tatry

• Włącz Eco Wyobraźnię



SPOSOBY NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA 

PRZEZ KAŻDEGO Z NAS

• Zacznijmy segregować odpady w naszych 

domach – segregacja prowadzi do oszczędności 

miejsca na składowane śmieci, a także 

oszczędności wody, energii, paliwa czy węgla.

• Korzystajmy jak najczęściej z ekologicznych 

środków transportu, takich jak rower. Dla 

ograniczenia wytwarzania spalin zamiast aut 

osobowych używajmy transportu publicznego.



SPOSOBY NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA 
PRZEZ KAŻDEGO Z NAS

• Gaśmy niepotrzebnie zapalone światło, 

telewizor, radio, komputer by oszczędzać

energię.

• Używajmy produktów wielorazowego

użytku i tym samym wytwarzajmy mniej śmieci.

• Bądźmy świadomymi konsumentami i kupujmy

produkty ekologiczne. Zrezygnujmy z zakupu

niepotrzebnych produktów.



SPOSOBY NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA 
PRZEZ KAŻDEGO Z NAS

• Nieużywane przez nas rzeczy, typu gry, książki

i zabawki zamiast wyrzucenia oddajmy innym –

sprawimy komuś przyjemność i jednocześnie

przyczynimy się do ochrony środowiska.

• …. a przede wszystkim bądźmy świadomi

różnych zagrożeń dla środowiska i nie bójmy się

dzielić swoją wiedzą z innymi, ani działać na

rzecz ochrony naszej planety.



CIEKAWOSTKI

• Podobno największe obchody Dnia Ziemi miały miejsce w 2007 roku. 
Wzięło w nich udział miliard ludzi.

• Podczas obchodów Dnia Ziemi w 2011 r. w Afganistanie ruch Dnia Ziemi
posadził 28 milionów drzew.

• W Dniu Ziemi 2009 Disney wydał film dokumentalny zatytułowany „ 
Ziemia”. Produkcja podążała za ścieżkami migracji czterech rodzin zwierząt.

• W Dniu Ziemi w 2012 roku ponad 100 000 osób jeździło rowerami w 
Chinach. Wszystko po to, aby zmniejszyć emisję CO2 i zaoszczędzać paliwo.



TO WARTO WIEDZIEĆ O ZIEMI

• Lasy Amazonii produkują aż 1/5 (20 proc.) tlenu dla naszej planety. Niestety, co 
minutę wycina się tam drzewa na powierzchni 1,5 boiska piłkarskiego.

• Ziemia jest jedyną znaną nam planetą, na której woda występuje w postaci lodu, 
pary wodnej i cieczy.

• Woda słodka stanowi tylko 3 proc. wody znajdującej się na Ziemi.

• Współcześnie, według różnych ocen, wymiera od 5 tysięcy do 500 tysięcy gatunków
rocznie.

• Wyprodukowanie torebki foliowej trwa sekundę. Używa się jej średnio 25 minut, a 
wyrzucona rozkłada się aż 500 lat!



•"Sami musimy stać się zmianą, do której dążymy w 

świecie" - Mahatma Gandhi

•"Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od 

każdego, na pozór niewielkiego, ludzkiego działania, 

zależy od każdego z nas." - Florian Plit


