Dzień Ziemi!

Dzieo Ziemi to piękne, międzynarodowe
święto, które obchodzimy 22 kwietnia.
Ma ono na celu pokazad, że istnieją
jeszcze ludzie, którzy nie są obojętni na
losy niebieskiej planety.

Tak jak za każdym tego typu
świętem, kryje się historia,
pełna walki i determinacji.

Wszystko zaczęło się w latach 60tych ubiegłego wieku w Stanach
Zjednoczonych. Były to czasy bardzo
związane z muzyką, legendarnych
beatlesów i początku wojny w
Wietnamie, lecz za to bardzo mało
ludzi przejmowało się
zanieczyszczaniem środowiska i
śmieceniem. Istniał za to jeden
człowiek, imieniem Gaylord Nelson,
który zrozumiał, jak ważna jest
nasza planeta i jak bardzo ludzie ją
niszczą.

Gaylord stworzył ruch, który
miał pokazad, że życie Ziemi nie
jest nam obojętne i
zanieczyszczanie jej to
gigantyczny błąd. Chociaż na
początku mało ludzi się tym
interesowało, to z roku na rok
działalnośd ta przykuwała coraz
to więcej osób, którzy zaczęli
rozumied, że Ziemia to tak
naprawdę jeden organizm, o
który trzeba dbad.

Zainteresowanie akcją stało się
tak duże, że w 1990 roku
oficjalnie powstał światowy
dzieo Ziemi. W tym
wydarzeniu wzięło udział 200
milionów ludzi z
najróżniejszych krajów.
Święto to obchodzimy 22
kwietnia od dziesięcioleci i
mam nadzieje, że zostanie z
nami na zawsze.
Dzieo Ziemi, to wydarzenie, które
na zawsze zmieniło pogląd na
świat. Gubernator Gaylord
Nelson, chociaż zmarł w 2005
roku, to myślę, że byłby dumny, iż
do dziś ludzie walczą o ten świat
nie zważając na trudności i
przeszkody.

Pamiętajmy, że każdy
posprzątany papierek, albo
każdy posegregowany śmied to
krok do lepszej i czystszej ziemi.

Chociaż żyjemy w trudnych
czasach, koronawirusa, to
jednak mam nadzieję, że
wszyscy zrobimy coś dla
naszej planety.

Gaylord Nelson, The
father of Earth Day

Sądzę, że każdy człowiek, który rozumie
problem Ziemi i pomaga go zniszczyd, chociaż
w minimalnym stopniu, zasługuje na miano
prawdziwego bohatera. Natura jest piękna, a
Dzieo Ziemi powinniśmy obchodzid każdego
dnia.
Te wydarzenie to czas, w którym pokazujemy,
iż nasza planeta jest dla nas ważna, że chcemy
coś zmienid i nie stoimy obojętnie!

Pamiętajmy, że każdy posprzątany papierek, albo każdy
posegregowany śmied to krok do lepszej i czystszej Ziemi.

Przywród naszą Ziemię!

