22 kwietnia Dzień Ziemi
Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto obchodzone od 1970 roku, obecnie w 192
krajach. W Polsce Dzień Ziemi obchodzony jest od 1990 roku.
Jako pierwszy z ideą obchodzonego na całym świecie Dnia Ziemi wystąpił ekolog John
McConnell na konferencji UNESCO, dotyczącej środowiska naturalnego w 1969 r.
Pierwsze obchody ogłoszone zostały 21 marca 1970 przez burmistrza San Francisco, Josepha
Alioto. Ideę Dnia Ziemi poparł Sekretarz Generalny ONZ, U Thant i 26 lutego 1971 r. podpisał
proklamację, w której wyznaczył równonoc wiosenną jako moment, w którym Narody
Zjednoczone obchodzą Dzień Ziemi.
Niezależnie od tego w 2009 roku dzień 22 kwietnia został ogłoszony przez Zgromadzenie
Ogólne ONZ jako Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi.
Dzień Ziemi to symboliczna data i międzynarodowe święto, które przypomina nam o tym, że
walka o dobro naszej planety wciąż trwa i każdy z nas może przyłączyć się do obrony Ziemi.
Głównym celem święta jest przybliżenie, wskazanie społeczeństwu wszelkich problemów
związanych ze współczesną ekologią, ochroną środowiska. Współcześnie idea troski o Ziemię
łączy ludzi niezależnie od narodowości, wyznania, zawodu, wieku czy innych kategorii
różnicujących.
Edukacja ekologiczna wymaga więc przekazywania wiedzy na tematy dotyczące m.in.
zmniejszania się zasobów wód, zanieczyszczenia powietrza, nadmiernej wycinki drzew, hałasu,
wpływu pól elektromagnetycznych, zanieczyszczeń komunikacyjnych, ochrony przyrody
i zwierząt. I jest szczególnie ważna w dzisiejszych czasach.
W Międzynarodowy Dzień Ziemi, zatrzymajcie się na chwilę, oderwijcie się od swoich spraw
i zastanówcie się, co zrobiliście i co możecie zrobić dla Matki Ziemi.
Chcielibyśmy zachęcić Was do celebrowania tego święta w tych trudnych czasach. Do tego,
żebyście wyszli z domu i poszli do lasu, na łąkę, do parku, albo chociaż poszukali przyrody
w zasięgu wzroku. Można poświęcić trochę czasu na refleksję, jak piękna jest Ziemia, jak jest
dla nas ważna, fascynująca, ciekawa. Jeszcze jedno: to od nas zależy, jaką Ziemię zostawimy
dla przyszłych pokoleń.
Zwykłe czynności, takie jak m.in gaszenie światła przy wychodzeniu z pokoju, czy wyjmowanie
ładowarki z kontaktu, oszczędzanie wody, segregowanie odpadów, rower zamiast samochodu
mogą też wpłynąć na ochronę Ziemi nie tylko 22 kwietnia. Cel pozostaje ten sam: zmobilizować
świat do podjęcia najbardziej znaczących działań w celu dokonania zmian. Nasze codzienne
przyzwyczajenia również mają wpływ na ochronę Ziemi.
Dlatego uważam, że Dzień Ziemi powinien trwać przez cały rok, bo w trakcie 365 dni mamy
szansę zrobić coś dobrego dla siebie i Ziemi.
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