
22 kwietnia – Światowy Dzień Ziemi 

 

W styczniu 1969 roku doszło do największej katastrofy ekologicznej w dziejach Stanów 

Zjednoczonych. U wybrzeża Santa Barbara wyciekło 100 tysięcy baryłek oleju, co 

doprowadziło do śmierci tysięcy ptaków, delfinów oraz innych morskich zwierząt, a także 

dewastacji środowiska na długie lata. Katastrofalne skutki tego wydarzenia mocno poruszyły 

amerykańskiego senatora Gaylorda Nelsona i przyczyniły się do zainicjowania 

międzynarodowego ruchu na rzecz edukacji ekologicznej.  

W tamtym czasie nikt jeszcze nie wspominał o czekającej nas w niedalekiej przyszłości 

zmianie klimatu. Zauważono dopiero pierwsze sygnały katastrofy, która może doprowadzić 

do nieodwracalnych zmian na naszej planecie. Gaylord Nelson zaprosił do współpracy innych 

senatorów i ekologicznych działaczy, w sumie 85 osób zaangażowało się w promocję 

inicjatywy.  

22 kwietnia 1970 odbył się pierwszy w historii Dzień Ziemi. Zorganizowano masowe 

protesty, w których udział wzięło ponad 20 milionów Amerykanów. 2 grudnia 1970 roku 

powołano do życia Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska i podpisano wiele aktów 

prawnych mających na celu ochronę zagrożonych gatunków czy walkę o zrównoważone 

środowisko. 

W 1990 roku zorganizowano pierwszy Międzynarodowy Dzień Ziemi, do którego 

obchodów przyłączyło się 200 milionów ludzi ze 141 krajów, w tym z Polski.                        

W 1992 roku  w Rio de Janeiro odbyła się druga konferencja ONZ na temat środowiska          

i rozwoju, podczas której uchwalono Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych                     

w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), która kilka lat później doprowadziła do podpisania 

Protokołu z Kioto, a w 2015 roku klimatycznego Porozumienia z Paryża.  

Porozumienie paryskie, podpisane przez 195 krajów, to ogólnoświatowy plan działania,             

który ma chronić naszą planetę przed katastrofalnymi skutkami zmiany klimatu, dzięki 

ograniczeniu globalnego ocieplenia i utrzymaniu wzrostu średniej temperatury poniżej  

dwóch stopni Celsjusza.  

Zmiana klimatu trwa, a działalność człowieka przyczynia się do radykalnego pogorszenia 

stanu środowiska naturalnego. 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 pokojowej batalii. I dlatego Dzień Ziemi powinien trwać przez cały rok, bo 

w trakcie 365 dni mamy szansę zrobić coś dobrego dla siebie i Ziemi. 

 



Ustanowiony pół wieku temu Dzień Ziemi od lat koordynuje organizacja EarthDay. Każdego 

roku obchody międzynarodowego święta koncentrują się wokół konkretnej tematyki.                    

W poprzednich latach były to między innymi hasła związane z promocją odnawialnych źródeł 

energii czy konieczności zakończenia zanieczyszczeń z tworzyw sztucznych. W zeszłym roku 

Dzień Ziemi obchodzono pod hasłem "Chrońmy nasze gatunki". Motywem przewodnim 

tegorocznej edycji jest "Działanie na rzecz klimatu".  

 

Obchodom każdego Dnia Ziemi towarzyszy zawsze szereg wydarzeń, konferencji, spotkań     

i akcji, które w 2020 roku z racji światowej pandemii koronawirusa, musiały całkowicie 

przenieść się do świata online. Choć tegoroczny Dzień Ziemi jest cyfrowy, cel pozostaje ten 

sam: zrobić coś dobrego dla naszej planety w celu jej ochrony. 

Dzień Ziemi musimy celebrować każdego dnia, ponieważ nie mamy już czasu, aby 

obchodzić go tylko raz do roku.                                                                                                                  

Co możesz zmienić już teraz?  

1. Dzień bez samochodu - przynajmniej raz w tygodniu zostaw auto w garażu. Kiedy 

możesz korzystaj z roweru, komunikacji miejskiej albo idź pieszo.  

2. Segreguj śmieci.  

3. Kupuj do własnego pojemnika.  

4. Idź na zakupy z własną torbą.  

5. Kupuj świadomie. Przemysł odzieżowy to największy truciciel naszej planety, dlatego 

warto przyjrzeć się zawartości swojej szafy i dobrze zastanowić przed zakupem 

kolejnego taniego T-shirta z sieciówki.  

6. Naprawiaj zamiast wyrzucać.  

7. Zastąp chemiczne środki własnoręcznie przygotowanymi produktami. Wystarczy ocet, 

soda oczyszczona i cytryna. 

8. Nie marnuj i nie wyrzucaj jedzenia. Naucz się gotować z resztek.  

9. Kupuj produkty od lokalnych dostawców i jedz sezonowo.  

10. Ogranicz spożycie mięsa.  

11. Pij wodę z kranu. Plastikowe butelki zamień na wielorazowe.  

12. Szukaj wielorazowych zamienników.  

Nasza planeta od lat wysyła nam ostrzegawcze sygnały, których dłużej nie możemy 

ignorować. Ustanowiony pięćdziesiąt lat temu Dzień Ziemi, przypomina o tym, że mamy 

tylko jedną planetę i każdy z nas musi troszczyć się o nią codziennie! 

 


