
 

 

 

 
  

Dzień Ziemi, znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień 

Ziemi – akcje prowadzone corocznie wiosną, których celem jest promowanie 

postaw proekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą 

uświadomić politykom i obywatelom, jak kruchy jest ekosystem    planety ludzi. 

Na całym świecie, również w Polsce Dzień Ziemi obchodzimy 22 kwietnia. 

Data ta została wybrana dla upamiętnienia manifestacji ekologicznej, która 

odbyła się 22 kwietnia 1970 roku. Wzięło w niej udział około 20 milionów 

amerykanów. W Polsce tradycje związane z obchodami tego dnia są nieco 

krótsze, ponieważ Dzień Ziemi obchodzony jest od 1990 roku. Wtedy zaczęły 

powstawać organizacje pozarządowe, które zajęły się popularyzującą ekologii. 

W tym roku Światowy Dzień Ziemi będzie częścią kampanii edukacyjnej 

„Zmieniaj nawyki – nie klimat”. W 2020 roku już po raz 50. będziemy 

obchodzić Światowy Dzień Ziemi. 

 

Obchody organizowane są najczęściej w szkołach. Podczas specjalnie 



zorganizowanych zajęć  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. Organizowane jest także wspólne sadzenie drzew.  

Z powodu koronawirusa tegoroczna edycja Dnia Ziemi, nie tylko i w całej 

Polsce, ale i na świecie  będzie inna niż wszystkie dotychczasowe. 

Bez wątpienia zabraknie spotkań, warsztatów i innych wydarzeń o tematyce 

ekologicznej. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by obchodzić je                                 

w indywidualny sposób. Wystarczy, że samodzielnie zadbamy o naszą 

planetę Ziemię. Możemy np.: korzystać z ekologicznych środków transportu, 

między innymi z roweru lub hulajnogi, segregować odpady, używać własnych 

toreb wielokrotnego użytku podczas zakupów, kupować produkty w szklanych 

opakowaniach, naprawiać zepsute przedmioty - zamiast je wyrzucać czy 

ograniczyć stosowanie jednorazowych naczyń lub sztućców. 

22 kwietnia zorganizowane zostaną warsztaty on-line "Dzień Ziemi                                

w Ministerstwie Klimatu". Przygotowywane zostaną we współpracy z Bankiem 

Ochrony Środowiska oraz Fundacją BOŚ, a także przy wsparciu Ministerstwa 

Edukacji Narodowej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska                                  

i Gospodarki Wodnej. Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem 

prezydenta Andrzeja Dudy. Warsztaty on-line będą dostępne na żywo na stronie 

www.dzienziemiwmk.pl za pośrednictwem specjalnego czatu każdy z uczniów          

i nauczycieli będzie mógł zadać pytanie ministrowi Michałowi Kurtyce oraz 

uczestniczyć w wykładach zaproszonych ekspertów.  

Więcej:  

https://www.radiozet.pl/Co-gdzie-kiedy-jak/Dzien-Ziemi-2020-HASLO-

tegorocznej-edycji-kampanii-jak-brzmi-i-do-czego-nawiazuje 

 


