ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI 2021
pod hasłem „Przywróć naszą Ziemię”
Światowy Dzień Ziemi w 2021 roku odbędzie się 22 kwietnia. W tym roku motywem
przewodnim jest hasło „Przywróć naszą Ziemię”.
Dzień Ziemi, znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi, jest
największym na świecie świętem ekologicznym.
Celem święta jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie oraz budowanie
wspólnej odpowiedzialności za Ziemię.
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.
Jako pierwszy z ideą obchodzonego na całym świecie Dnia Ziemi wystąpił John McConnell,
na konferencji UNESCO, dotyczącej środowiska naturalnego w 1969 r. Pierwszy raz Dzień
Ziemi został ogłoszony 21 marca 1970 r. przez burmistrza San Francisco, Josepha 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 Słońce przechodzi w Gwiazdozbiór Barana, w siedzibie ONZ
w Nowym Jorku rozbrzmiewa Dzwon Pokoju (ang. Peace 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.
Sekretarz Generalny ONZ U Thant 21 marca 1971 r. powiedział:
„Oby nadchodzące Dni Ziemi były spokojne i pogodne dla naszego pięknego statku
kosmicznego, jakim jest nasza planeta w miarę jak kręci się oraz krąży w mroźnej
przestrzeni ze swoim ciepłym i wrażliwym ładunkiem ożywionej natury.”
W dobie pandemii święto to ma wymiar szczególny. Większość akcji i inicjatyw promujących
ekologiczne postawy przeniosło się do Internetu i świata wirtualnego. Do tej idei przyłączyło
się bardzo wiele organizacji i instytucji, między innymi Agencja NASA, która z okazji
Międzynarodowego Dnia Ziemi podzieliła się na portalu Instagram kilkoma zdjęciami Ziemi
wykonanymi z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.
Zdjęcia te możemy podziwiać poniżej:
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