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Święto Ziemi 
 

Światowy Dzień Ziemi to z pewnością największe ekologiczne święto świata. 

Obchodzone w 192 krajach uświadamia społeczeństwu, jak wielkim darem jest 

Ziemia. To nie tylko symbol, czy alert, to istotne przesłanie, uzmysławiające zależność 

człowieka od naturalnych źródeł Matki Ziemi. 

Światowy Dzień Ziemi to jednocześnie czas, by zrobić niewielki rachunek sumienia, 

podsumowujący nasze codzienne postępowanie. Bo przecież te prowizoryczne 

czynności tak często mają wpływ na tak wiele rzeczy. Domowy recykling, zużycie 

wody, czy troska o najbliższe otoczenie. To również poszanowanie braci 

mniejszych, ich naturalnego środowiska, prawa do życia na czystym, bezpiecznym 

terytorium, na lądzie, w powietrzu i w morskiej toni. To przede wszystkim czas, by 

podjąć działania ratujące naszą planetę, bo każdy najmniejszy gest dokonany przez 

jednostkę, globalnie stworzy wielkie dzieło. 

Dzień Ziemi obchodzony jest corocznie 22 kwietnia i został ustawiony przez ONZ, 

choć z ideą tego święta wystąpił John McConnell na konferencji UNESCO w 1969 r., 

która dotyczyła środowiska naturalnego. Po raz pierwszy święto ogłoszono 21 marca 

1970 r. poprzez burmistrza San Francisco, Josepha Alioto. 

Sekretarz Generalny ONZ, U Thant. 26 lutego 1971 r. poparł idee Dnia Ziemi i 

podpisał proklamację, wyznaczając jednocześnie równonoc wiosenną jako moment, w 

którym Narody Zjednoczone obchodzić będą Dzień Ziemi. Równonoc wiosenna na 

Półkuli Północnej następuje w dniu równonocy jesiennej na Półkuli Południowej. To 

szczególny czas całej planety przede wszystkim dlatego, że wówczas dzień trwa tyle 

samo, co noc. Niegdyś równonoc wiosenną postrzegano jako moc rodzącego się życia. 

Dziś stanowi pewien symbol równowagi, która być może zatrze istniejące różnice 

pomiędzy ludźmi. 

Tak więc gdy Słońce przechodzi w Gwiazdozbiór Barana, w siedzibie ONZ w Nowym 

Jorku rozbrzmiewa Dzwon Pokoju (ang. Peace Bell). Zwykle ma to miejsce 20 lub 21 

marca. Natomiast zgromadzenie Ogólne ONZ w roku 2009, ogłosiło dzień 22 

kwietnia jako Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi. Pierwsze obchody odbyły się już w 

2010 roku. 

 

 



Święta i ważne daty w kwietniu  

 

 1 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Ptaków, prima aprilis  

2 kwietnia  - Światowy Dzień Autyzmu, Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci  

4 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Minach i Działań Zapobiegających   

                       Minom 

 5 kwietnia - Dzień Leśnika i Drzewiarza (Polska)  

7 kwietnia  - Dzień Pamięci o Holocauście, Światowy Dzień Zdrowia  

8 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Romów  

 10 kwietnia - Dzień Służby Zdrowia, Ogólnopolski Dzień Trzeźwości  

11 kwietnia - Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem, Światowy Dzień Osób z   

                        Chorobą Parkinsona, Dzień Radia 12 kwietnia  - Międzynarodowy Dzień   

                        Lotnictwa i Kosmonautyki  

13 kwietnia - Światowy Dzień Pamięci Ofiar,  

14 kwietnia  - Dzień Ludzi Bezdomnych (Polska),  

18 kwietnia  - Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków  

22 kwietnia  - Międzynarodowy Dzień Ziemi  

23 kwietnia  - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich,  

25 kwietnia  - Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem, Światowy   

                          Dzień Malarii, Międzynarodowy Dzień Sekretarki  

26 kwietnia - Światowy Dzień Własności Intelektualnej, Dzień Drogowca i   

                         Transportowca (Polska)  

28 kwietnia  - Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy  

29 kwietnia -Międzynarodowy Dzień Tańca 

 

 



Zjawiska pogodowe w kwietniu 

 

Chmury składają się z miliardów maleńkich kropelek wody i kryształków lodu. 

Pojedyncze kropelki tworzące chmurę 

powstają wtedy, gdy wilgotne i ciepłe 

powietrze staje się na tyle chłodne, że 

zawarta w nim para wodna ulega skropleniu. 

Jeśli chmura wejdzie w strefę ciepłego 

powietrza, to wyparowuje.  

 

Halny - wiatr typu fenowego wiejący w 

południowej Polsce. Jest to ciepły, suchy i 

porywisty wiatr. Niekiedy przynosi znaczne 

zniszczenia: zrywa dachy, niszczy lasy. Może 

mieć wpływ na samopoczucie (bezsenność, 

bóle głowy itp.). Wiatr halny dociera też 

m.in. do Krakowa. 

 

 Roztopy zjawisko na przedwiośniu, kiedy 

średnia dobowa temperatura powietrza 

przekroczy 0 °C. Trwa ono aż do całkowitego 

stopienia się zalegającej pokrywy śnieżnej i 

lodowej. Pojawiają się także pierwsze kwiaty 

takie jak np. krokusy czy przebiśniegi. 

 

 

 



Prima aprilis 

 

 1 kwietnia to dzień, w którym 

trzeba szczególnie uważać. 

Zapewne czekają nas psoty ze 

strony rodziny, znajomych a nawet 

nieprawdziwe informacje 

podawane w telewizji. Prima 

aprilis oznacza po łacinie po prostu 

"1 kwietnia". Sam zwyczaj pochodzi 

najprawdopodobniej od rzymskich świąt - Cerealiów. 

Pochodzenie zwyczaju primaaprilisowego nie jest do końca jasne. Wywodzi się 

on najprawdopodobniej z jednego z kwietniowych świąt rzymskich. Wedle 

jednej z teorii – z uroczystości Cerealiów obchodzonej 19 kwietnia, podczas 

której proszono boginię urodzaju Cererę o „prima aprilis”, czyli urodzajny 

kwiecień. Według innej – ze święta na cześć bożka śmiechu i wesołości, 

przypadającego na 1 kwietnia, kiedy Rzymianie obchodzili Nowy Rok. 

Do Polski Prima Aprilis zawitał w XVI wieku. W XVII w. polski poeta Wacław 

Potocki pisał: 

„Prima Aprilis, albo najpierwszy dzień kwietnia. Do rozmaitych 

żartów moda staroletnia." 

Dzisiaj święto obchodzi się w całej Europie, chociaż nie wszędzie tego samego 

dnia i pod tą samą nazwą. Hiszpanie robią sobie żarty nieco wcześniej: 28 

grudnia w Dniu Świętych Niewiniątek. Anglicy wprawdzie obchodzą to święto 1 

kwietnia, ale nazywają je Dniem Głupca. Oryginalni są także Francuzi, „prima 

aprilis” to u nich poisson d'avril, co dosłownie znaczy: kwietniowa ryba. 

 

 



 


