
 
 

 
Dzień Ziemi (ang. Earth Day), 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 obchody składa 

się zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez różnorodne instytucje 

Dzień Ziemi obchodzony jest w momencie równonocy wiosennej na 

półkuli północnej, czyli w dniu równonocy jesiennej na półkuli 

południowej. Ten dzień wyróżnia się tym, że na całej planecie dzień trwa 

tyle samo, co noc. Równonoc wiosenna w starożytnych kulturach 

rolniczych wiązała się ze świętem rodzącego się życia. Współcześnie 

podkreśla się, że jest to dzień swoistej równowagi mogącej pomóc w 

odrzuceniu wzajemnych różnic między ludźmi odmiennych ras i religii. 

Niezależnie od wyznawanej wiary czy przynależności etnicznej, wszyscy 

przedstawiciele Homo sapiens dzielą między siebie tę samą planetę, 

która - według organizatorów Dnia Ziemi - jest naszym wspólnym 

dobrem. 
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-Pierwszy Dzień Ziemi obchodzony był 22 kwietnia 1970 roku. 

- W pierwszym Dniu Ziemi 20 milionów ludzi zebrało się na ulicach 

Ameryki, aby zaprotestować przeciwko rewolucji przemysłowej. W 

rezultacie narodził się ruch ekologiczny. 

- Każdego roku, 22 kwietnia, mężczyźni, kobiety i dzieci zbierają 

śmieci, sadzą drzewa, oczyszczają rafy koralowe, pokazują filmy, 

podpisują petycje i planują lepszą przyszłość naszej planety. 

- Jest to jedno z największych świąt, obchodzone przez ponad miliard 

ludzi na całym świecie. 

- W 2009 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych zmieniła nazwę 

Dnia Ziemi na Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi. 

- Dzień Ziemi jest ważny, aby przyczynić się do zwiększenia 

świadomości wpływu, jaki wywieramy na środowisko i co można z 

nim zrobić 

- W 2020 roku Dzień Ziemi będzie poświęcony promocji odnawialnych 

źródeł  energii i efektywności energetycznej. Hasło tegorocznych 

obchodów to "Z energią zmieńmy źródła" 
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