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Moja Ziemio ukochana 

życzę słońca Ci od rana 

czystej wody i powietrza 

żebyś była coraz „lepsza”. 

Pięknych pól i czystych lasów, 

trochę chmurek, śpiewu ptaków, 

pięknych kwiatów letnią porą 

boś Ty naszą jest podporą. 

Bardzo wszyscy Cię kochamy 

i się bardzo postaramy, 

by najmniejszy skrawek Twój 

czysty był, jak wody zdrój. 

 

Kalendarz nietypowych świąt wciąż zyskuje popularność, zaskakując nas 

każdego dnia różnymi powodami do celebrowania. Jednym z ważniejszych jest  

Światowy Dzień Ziemi. Pomysł obchodzenia dnia naszej planety sięga 1969 

roku, kiedy to na konferencji UNESCO, dotyczącej środowiska naturalnego, 

przedstawił go zebranym John McConnell. Już rok później dzień 21 marca został 

ogłoszony Dniem Ziemi. 

 

Pierwsze obchody Dnia Ziemi odbyły się 21 marca 1970 roku. 21 marca nie 

został wybrany przypadkowo. Po pierwsze, ważne było, aby Dzień Ziemi 

odbywał się na wiosnę. Jest to pora roku, która kojarzy się z nowym początkiem 

i odrodzeniem, kiedy wszystko się zieleni. Ponadto 21 marca to dzień równonocy 

wiosennej - tego dnia zarówno dzień, jak i noc, trwają równo 12 godzin. Ma to 

symbolizować zarówno harmonię między wszystkimi ludźmi, jak i harmonię na 

linii człowiek-Ziemia. 



W 2009 roku rezolucja ONZ ogłosiła również obchody drugiego Dnia Ziemi, 

zwanego Międzynarodowym Dniem Matki Ziemi. Jego data została ustalona 

na 22 kwietnia. 

 

W Dzień Ziemi  skupmy się na dobrym traktowaniu środowiska 

naturalnego i pamiętajmy o podstawach ekologii - takich jak recykling, czy 

niemarnowanie wody. W dniu tym okażmy  naszą wdzięczności dla planety - 

dziękując za bycie naszą matką i możliwość życia na niej. 

Oto jeden ze świetnych wierszy na ten czas: 

 

Mówi mama, tata, brat. 

Chroń Juleczko wodę tak, 

aby nigdzie nie kapała, 

aby się nie marnowała. 

I nie wrzucaj do niej śmieci. 

Bo choć czasem z nieba leci. 

To bardzo trzeba o nią dbać 

by starczyła na sto lat. 

 

Julia Galant 

 

22 kwietnia nawet  Google zmienia logo na takie dotyczące Międzynarodowego 

Dnia Matki Ziemi. W ten sposób idea święta rozprzestrzenia się wśród 

internautów. Miliony ludzi na całym świecie codziennie używają popularnej 

przeglądarki, kiedy serfują po Internecie. To dobra okazja do przypomnienia 

sobie o ekologii i wdrożeniu przynajmniej części jej zasad w życie. Historyczne 

grafiki z okazji celebracji Dnia Ziemi można zobaczyć na oficjalnej stronie 

Google Doodle. 

 



 

Znany hit Michaela Jacksona "Heal the World" może być świetnym pomysłem 

na muzyczne uświetnienie tego dnia. Jeśli  jednak coś dziecięcego - na to też 

mamy pomysł „Ziemia to wyspa zielona” Marlena Batorowicz Ładosz 

 

Pokaż, że jesteś eko 

 • Znajdź w szafie koszulkę, którą chcesz przeobrazić w ekokoszulkę. Przygotuj 

farby akrylowe brązową i zieloną. 

 • Do środka koszuli włóż starą gazetę, aby farba nie przebijała. 

 • Pomaluj wewnętrzną stronę swojej dłoni i fragment przedramienia brązową 

farbą, rozłóż szeroko palce i odbij rękę na koszulce, tak aby powstał pień drzewa. 

 • Umyj rękę. 

 • Następnie zanurzaj palce w zielonej farbie i odbijaj na koszulce tworząc liście. 

 • Gdy skończysz umyj dokładnie ręce. Farba akrylowa jest wodorozcieńczalna, 

ale łatwo ją zmyć dopóki nie zaschnie. 

 • Zostaw koszulkę do wyschnięcia. 

 • Gdy farba na koszulce wyschnie, zaprasuj obrazek gorącym żelazkiem. 

 

Bardzo proszę, aby dzieci, które chciałyby podzielić się zdjęciem 

ekokoszulki wysłały je na mojego e-maila Marzena.urbaniec2@gmail.com 

*Aby umożliwić lepszy kontakt, zapraszam na Facebooka Messengera. Proszę 

szukać pod Marzena Urbaniec. Na zdjęciu profilowym mam niebieską sukienkę. 

Proponuję stworzyć grupę i w ten sposób nasza komunikacja będzie łatwiejsza  

i szybsza. 

 

 Zapraszam :) 

 


