
Dzień Ziemi
W 2021 roku Dzień Ziemi przypada na 22 kwietnia 
(czwartek). W latach siedemdziesiątych XX w. 
ustanowiono dwa święta o Identycznej 
nazwie Dzień Ziemi. Ten obchodzony 22 kwietnia 
powstał za sprawą nurtów proekologicznych w USA i 
został wypromowany przez amerykańskiego senatora 
Gaylorda Nelsona.



• Dzień Ziemi uznany został za święto 
globalne w 1990 roku, kiedy to 
zmobilizował 200 milionów ludzi w 141 
państwach i otworzył drogę do Szczytu 
Ziemi ONZ w 1992 roku w Rio de Janeiro. 
Do dziś obchody te są bardzo dobrą okazją 
do promowania ekologicznych postaw, ale 
też uświadamiania o problemach, które 
wiążą się ze zmianą klimatu.

• W poprzednich latach do akcji bardzo 
chętnie włączali się celebryci i ważne 
osobistości z całego świata. Lil Dicky
stworzył z tej okazji singiel „Earth”, a do 
jego zrealizowania zaprosił 
najpopularniejsze gwiazdy muzyki pop. W 
kawałku tym usłyszeć można m.in. Justina 
Bieber'a, Arianę Grande, Miley Cyrus i Eda 
Sheerana. Zyski ze sprzedaży singla zasiliły 
konta organizacji, które związane są z 
ochroną środowiska.

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/0,114916.html?tag=ONZ
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/0,114916.html?tag=rio+de+janeiro


• Według organizatorów Dnia Ziemi, planeta jest 
naszym wspólnym dobrem, dlatego musimy 
wszyscy troszczyć się o środowisko naturalne. W 
miastach często organizowane są dodatkowo 
zbiórki elektrośmieci. Za przyniesienie różnych 
rzeczy typu pralki, suszarki, lodówki i inne do 
przygotowanych miejsc zbiórki najczęściej można 
otrzymać w zamian sadzonki kwiatów lub drzew.

• W dobie pandemii koronawirusa możliwości 
obchodzenia Dnia Ziemi są jednak ograniczone. 
Uczniowie szkół, nauczyciele i przedstawiciele 
ruchu ekologicznego nie mogą się spotkać, by 
wspólnie oczyszczać teren lub wziąć udział w 
pokojowych demonstracjach.



• W akcje ekologiczne chętnie się włączają światowi 
celebryci, np. Leonardo diCaprio , Mark Ruffalo
(walczy o większą dostępność energii odnawialnej), 
Natalie Portman (przeciwniczka przemysłowej 
hodowli zwierząt) czy Beyonce (popularyzatorka 
wegańskiej diety). Amerykański raper i komik Lil
Dicky na Dzień Ziemi w 2019 roku nagrał 
singiel „Earth”, do realizacji którego zaprosił 
muzyczne i aktorskie sławy, m.in. Snoop Dogga, 
Katy Perry, Sia, Justina Biebera, Arianę Grande, 
Miley Cyrus, Eda Sheerana czy Leonarda DiCaprio. 
Zyski ze sprzedaży singla zasiliły konta organizacji 
związanych z ochroną środowiska.

• Także polskie gwiazdy wspierają działania na rzecz 
planety. Ambasadorem WWF jest Marcin 
Dorociński, twarzą tegorocznego wydarzenia 
„Godzina dla Ziemi” poświęconego Bałtykowi został 
z kolei Hubert Urbański. W akcję 
Greenpeace „Adoptuj pszczołę” zaangażowali się 
Zofia Zborowska, Natalia Przybysz i Marcin Bosak.

https://www.youtube.com/watch?v=S2SMvfGe72U
https://www.facebook.com/WWFpl/videos/641498512950307
https://www.youtube.com/watch?v=nZoZTzOdGpQ
https://adoptujpszczole.pl/


• Dbajmy o naszą ziemię



Dziękuję za uwagę


