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                                                                            „ ...  Jak pięknie by mogło być]
                                                                                      Ziemia jest wielką Jabłonią.

                                                                                        Starczy owoców wystarczy cienia
                                                                                          Dla tych, co pod nią się schronią....”

                                                                                                                                                

    
         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 

naszej planety .  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.

Jako pierwszy z ideą obchodzonego na całym świecie  Dnia Ziemi  wystąpił John McConnell (ur 1915),
na konferencji UNESCO, dotyczącej środowiska naturalnego w 1969 r. 

Pierwszy raz Dzień Ziemi został ogłoszony 21 marca 1970 r. przez burmistrza   San Franciso 
Josepa Alioto.

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

Ziemi. W momencie ,kiedy Słońceprzechodzi w Gwiazdozbiór Barana, w siedzibie ONZ w Nowym
Jorku rozbrzmiewa Dzwon Pokoju (angPeace Bell). Ma to zwykle miejsce 20 lub 21 marca .

Niezależnie od tego w 2009 roku dzień 22 kwietnia został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne
ONZ, jako   Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi. Pierwsze obchody odbyły się w 2010 roku .

    Celem każdego Dnia Ziemi jest uświadomienie problemów związanych ze zmianami klimatu, 
przeludnieniem, wymieraniem gatunków czy brakiem wody w wielu częściach świata.                
Tego dnia promuje się działania na rzecz walki z zanieczyszczeniem środowiska i edukowanie ludzi
na całym świecie, jak wielki problem stanowi zanieczyszczenie środowiska odpadami zrobionymi  
z tworzyw sztucznych.
Już w środę, 22 kwietnia 2020 będziemy mogli włączyć się w akcję oczyszczania naszej planety
 i pomóc środowisku naturalnemu, działając przede wszystkim w swojej okolicy lub w swoim 
domu. Niestety w tym roku z powodu epidemii koronawirusa wszelkie duże inicjatywy musiały 
zostać ograniczone. Wiele wydarzeń odbywać się będzie jedynie w internecie, a wykłady również 
prowadzone będą online.

Pamiętajmy, aby brać odpowiedzialność za zanieczyszczenie środowiska tworzywami 
sztucznymi nie tylko w Dzień Ziemi 2020. Można to robić poprzez m. in. ponowne 
wykorzystywanie i recykling opakowań wykonanych z tworzyw sztucznych, a także 
rezygnowanie lub ograniczanie korzystania z plastikowych opakowań, gdy mamy taką 
możliwość. 
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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.

Działania, do których nawołuje hasło Dnia Ziemi 2020, mają polegać przede wszystkim
 na promowaniu inicjatyw związanych z przyjęciem globalnych norm regulujących 
zanieczyszczanie środowiska. Tego dnia ważne jest także edukowanie, mobilizowanie                      
i aktywizowanie obywateli państw na całym świecie, aby rozpocząć działania wywierające na 
rządzie i korporacjach kontrolę i oczyszczanie środowiska z zanieczyszczeń tworzywami 
sztucznymi.

Tematykę obchodów, program i oficjalne hasło Dnia Ziemi kształtują ważne i bieżące tematy 
dotyczące ekologii i środowiska.
   Co ciekawe, w 2020 roku już po raz 50. będziemy obchodzić Światowy Dzień Ziemi.

http://www.dzienziemiwmk.pl/

