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DZIEŃ ZIEMI – scenariusz apelu szkolnego dla uczniów gimnazjum 
 
- Dzień Ziemi obchodzony jest od 1970 roku, kiedy to Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło 22 kwietnia 
Światowym Dniem Ziemi 
- Celem obchodów jest zwrócenie uwagi jak największej liczby osób na sprawy związane ze stanem 
środowiska naturalnego i jego ochroną. 
- Dzień Ziemi – to okazja do zdobycia rzetelnej wiedzy na tematy związane  z ekologią, mądrej i 
ciekawej zabawy oraz do spotkań ludzi zainteresowanych podobnymi problemami. 
 
- Tyle wprowadzenia. A o czym będzie mowa w dzisiejszym apelu? 
Chcielibyśmy, aby kilkanaście najbliższych minut skłoniło nas do refleksji, aby był to apel do naszej 
świadomości i aby wtedy, gdy wrócimy już do domu, a także gdy za kilka lat będziemy móc 
samodzielnie planować swoje życie- m. in. Budować dom, projektować ogród czy choćby ogródek- aby 
wtedy właśnie zdawać sobie sprawę, że działanie przeciwko naturalnemu środowisku to nic innego, jak 
działanie przeciwko samemu sobie. 
- Mottem dzisiejszego apelu niech będzie krótki, ale jakże bardzo głęboki w swojej treści wiersz znanej 
poetki- Wisławy Szymborskiej: 
 
  „Najwyższą formą materii jest człowiek- Ziemi mieszkaniec. 
  Najwyższą formą istnienia- świadome jego działanie. 
  Najwyższą formą działania- walka o pokój tej Ziemi. 
  Najwyższą formą tej walki- siłami walczyć wspólnymi.” 
 
- Zadajmy sobie teraz kilka pytań, na które (wbrew pozorom) odpowiedź nie jest prosta. Posłuchajcie i 
zastanówcie się: 
 1. Czy chcemy mieć dokoła siebie więcej betonu czy więcej zieleni? 
 2. Czy chcemy mieć więcej samochodów czy czystsze powietrze? 
 3. Czy jesteśmy gotowi z czegoś zrezygnować, żeby nie wyginął jeden więcej gatunek małego 
ślimaczka, który w najmniejszym nawet stopniu nie przyczynia się do rozwoju ekonomicznego? 
 4. Ile są warte koncerty żab w wiosenne wieczory? 
 5. Czy piękne, czyste i zadbane podwórko jest w stanie zadowolić, skoro wszystkie śmieci z 
niego zostały wywiezione do lasu? 
 6. Czy spalanie plastików, wypuszczanie nieczystości do rzek (czyli swoista samowystarczalność 
w sprawie odpadów) to dla nas zysk czy strata? 
 
- Na te i tysiące podobnych pytań daje odpowiedź nauka zwana EKOLOGIĄ. 
- Ekologia jest nauką zajmującą się związkami między organizmami żywymi oraz środowiskiem, w 
którym one żyją. Nauka ta jako samodzielna gałąź wiedzy powstała dopiero w XIX wieku, a termin 
„ekologia” wprowadził niemiecki przyrodnik Haeckel (czyt. Hekel). W latach sześćdziesiątych naszego 
stulecia zaczęto przywiązywać szczególne znaczenie do problemów ekologii, rozumianej jako ochrona 
środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami działalności człowieka. 
- Na dzień dzisiejszy dla większości społeczeństw jest rzeczą oczywistą, że niewłaściwa działalność 
człowieka może być dla przyszłych pokoleń (a może już i dla nas) katastrofalna w skutkach. 
 
CZESŁAW MIŁOSZ „PIOSENKA O KOŃCU ŚWIATA"  
 
W dzień końca świata 
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Pszczoła krąży nad kwiatem nasturcji, 
Rybak naprawia błyszczącą sieć,  
Skaczą w morzu wesołe delfiny,  
Młode wróble czepiają się rynny 
i wąż ma złotą skórę, jak powinien mieć. 

W dzień końca świata 
Kobiety idą polem pod parasolkami, 
Pijak zasypia na brzegu trawnika,  
Nawołują na ulicy sprzedawcy warzywa 
I łódka z żółtym żaglem do wyspy podpływa,  
Dźwięk skrzypiec w powietrzu trwa 
I noc gwiaździstą odmyka. 

A którzy czekali błyskawic i gromów, 
Są zawiedzeni. 
A którzy czekali znaków i archanielskich trąb, 
Nie wierzą, że staje się już. 
Dopóki słońce i księżyc są w górze, 
Dopóki trzmiel nawiedza różę, 
Dopóki dzieci różowe się rodzą, 
Nikt nie wierzy, że staje się już. 
 Tylko siwy staruszek, który byłby prorokiem, 
 Ale nie jest prorokiem, bo ma inne zajęcie, 
 Powiada przewiązując pomidory: 
 Innego końca świata nie będzie, 
 Innego końca świata nie będzie. 
 
- Nim pokrótce zastanowimy się, jak czerpać energię z dóbr przyrody, jednocześnie jej nie szkodząc, 
przytoczmy kilka faktów. 
- Jak wygląda sprawa lasów i dlaczego tyle mówi się o ich ochronie; czy lasy tropikalne mają z nami coś 
wspólnego? 
- Tropikalne lasy deszczowe nazywane są często płucami naszej planety. Odgrywają niezwykle ważną 
rolę w bilansie tlenu w atmosferze. 1 hektar lasu liściastego może, wytworzyć 700 kg tlenu na dobę, co 
stanowi dzienne zapotrzebowanie ponad 2,5 tysiąca osób. 
- W samych lasach dorzecza Amazonki doliczono się ponad trzydziestu tysięcy gatunków roślin 
kwiatowych. Pomijając walory estetyczne, ich zniknięcie oznacza utratę źródła cennych leków i 
substancji chemicznych. 
- Co roku na obszarze 50 państw wycina się 16 milionów lasów deszczowych, czyli obszar równy 
połowie powierzchni Polski. Oznacza to, że co sekundę znika las równy powierzchni dwóch boisk 
piłkarskich 
- W wyniku wycinki lasów deszczowych każdego dnia z powierzchni naszej planety znika od 50 do 150 
gatunków roślin i zwierząt. 
- Skutkiem wycinania lasów i zniszczenia szaty roślinnej jest m.in. degradacja gruntu prowadząca do 
przekształcenia żyznych terenów w jałowe nieużytki- następuje pustynnienie terenu. 
- Paradoksalnym faktem jest, że lasy, tropikalne wycina się głównie dla pozyskania terenów uprawnych, 
jednak po kilku latach ziemia nie nadaje się już pod żadną uprawę. 
 
- Według danych ONZ wskutek procesów pustynnienia i suszy zagrożone jest około 35% powierzchni 
lądów. 
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- Długotrwałe susze prowadzą do zmniejszenia zapasów wody w strumieniach, jeziorach i 
studniach, które stanowią naturalne zbiorniki wód gruntowych. To z kolei prowadzi do ogromnych klęsk 
głodu w Afryce i niektórych rejonach Azji. 
- Światowa Organizacja Zdrowia oszacowała, że w latach dziewięćdziesiątych 1,2 miliarda ludzi na 
świecie cierpiało wskutek chronicznego niedożywienia. 
- Każdego roku od 40 do 60 milionów ludzi (czyli więcej, niż stanowią wszyscy mieszkańcy Polski) 
umiera z głodu i związanych z nim chorób. 

PIOSENKA "RZEKA MARZEŃ" 
-Czy lasom europejskim też coś zagraża? 

- Głównym zagrożeniem dla europejskich lasów, oprócz nadmiernego wycinania, jest skażenie 
atmosfery. Dwutlenek węgla i siarki, powstające m.in. przy spalaniu węgla dostają się do powietrza i 
łączą z wodą. W ten sposób powstają kwaśne deszcze. Wyrządzają one wielkie szkody lasom, zwłaszcza 
szpilkowym. Ocenia się, że to właśnie w Polsce straty spowodowane kwaśnymi deszczami są 
największe. Szkoda, tym bardziej, że to właśnie na obszarze naszego kraju i Białorusi znajduje się 
największy i najstarszy na Niżu Środkowoeuropejskim naturalny kompleks leśny – Puszcza 
Białowieska. 

WIERSZ KAZIMIERZA WIERZYŃSKIEGO "KANTATA O LASACH" 
Nie było nas, nie będzie nas, 
A w lasach mnogi, przeogromny czas 
Wciąż będzie szumiał w mrowistych listowiach, 
Sprawy swoje rozważał, 
Słowiczył, sępiał i sowiał 
I brzuchaty od śmiechu się trząsł, 
I zataczał się w prawo i w lewo 
Od wiatru, od śpiewu 
Każdy dąb, 
Każdy grab, 
Każdy wiąz. 

Czerwone samy przyjdą raniutko nad wodę, 
W południe jastrząb uderzy w pułap, zawiśnie, 
Polany, sienniki pachnące miętą i miodem, 
I kwaśne usta, czereśnie dzikie i wiśnie, 
I kora buków z pieszczotą kobiecej skóry, 
I południce i czarownice, 
I żar od dołu i z góry, 
I paź 19ó1owej- cień, 
Las cały jeden się warkocz nad światem zaplecie, 
Wszystko się puszczą miłosną rozpleni po świecie, 
Miłością w drzewach, na trawie, na ziemi 
Potoczy się wielki, gorący dzień. 

Na drzewach, na trawie, na ziemi 
Ustami stutysięcznemi, 
Rękami w gałęziach wysokopiennych, 
W ptakach zielonych, zwierzętach, 
Na Sarnich Świętach, 
Na mchach miękkosiewnych, 
W snach nieodziewnych 
Nagi, szczęśliwy dzień. 
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Wielki śpiew 
Na ziemi, w trawie, śród drzew 
I szumy dumne, nadrozumne,  
Dźwięki leśne, nadjęzyczne, 
Sprawy liści niebotyczne,  
Przeogromny, mnogi czas, 
A w tym czasie- mrowiste listowia,  
Wiatr się zatrząsł ze śmiechu i powiał,  
Spadła bukiew i spadły żołędzie,  
Złotym grochem o grunt zadzwoniło,  
Jak wtedy, gdy nas tu nie będzie,  
Jak wtedy, gdy nas tu nie było. 
- Dlaczego ziemia przez tysiące lat służyła ludziom, a teraz właśnie w XXI wieku mówi się wciąż o 
niewłaściwym wykorzystywaniu zasobów naturalnych? 
- Do niedawna społeczeństwa żyły w sposób tradycyjny, musząc się dostosować do naturalnego cyklu 
przyrody w danym miejscu, czy do zmian pór roku. Ludzie musieli dbać jedynie o to, by nie zburzyć  
delikatnej "równowagi" pomiędzy "wydajnością" miejscowej przyrody a liczbą ludności. 
- Świat zachodni wykształcił całkowicie odmienną filozofię traktowania zasobów naturalnych przyrody. 
Tutaj liczy się rozwój, wzrost wydajności, wzrost wydobycia, itd. itd. Jednocześnie rozwinęła się 
medycyna, a średnia wieku życia wzrosła. 
- Dopiero ostatnio, o wiele za późno zorientowaliśmy się, że na dłuższą metę takie bezwzględne 
traktowanie ograniczonych przecież zasobów natury stanowi poważne zagrożenie dla nas wszystkich. 

CZESŁAW MIŁOSZ "TRZYROZMOWY O CYWILIZACJI" [FRAGMENT Z ROZMOWY 
DRUGIEJ] 

Tak, to prawda, że krajobraz trochę się zmienił 
Gdzie były lasy, teraz gruszki fabryk i cysterny. 
Zbliżając się do mostów przy ujściu rzeki zatykamy nosy, 
w jej nurcie ropa i chlor i, i związki metylu[...] 
Czytaliśmy u dawnych poetów o zapachu ziemi 
i o konikach polnych. Dziś omijamy pola." 
 
- A teraz zastanówmy się, czy energia, bez której współczesny świat nie ma racji bytu, może być 
uzyskiwana ekologicznie, czyli w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu? 

- Na dzień dzisiejszy ogromną większość energii uzyskujemy spalając paliwa kopalne( węgiel kamienny, 
gaz ziemny, pochodne ropy naftowej). Jednak, niestety: po pierwsze- Zanieczyszczamy w ten sposób 
środowisko i przyczyniamy się do powstawania coraz wyraźniejszego efektu cieplarnianego; po drugie- 
zasoby naturalne paliw kopalnych kiedyś się skończą( według prognoz pesymistycznych już za około 
50-60 lat). 

Coraz więcej państw zaczyna uzyskiwać energię innymi metodami, korzystając z innych bogactw 

natury. Są to: 
- świecące słońce 
- wiejący wiatr 
- płynąca woda 
- energia ukryta wewnąttz atomu, czyli energia jądrowa 
   - Słońce to najpotężniejszy w naszym układzie planetarnym zbiornik energii. 
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 Energia promieniowania słonecznego stanowi największe źródło energii, którym dysponuje 
ludzkość. W wielu regionach świata słoneczne nagrzewnicena dachach budynków są już widokiem 
codziennym. Energię słoneczną można również wykorzystać do produkcji elektryczności. Jest to sprawą 
ogromnej wagi i może stać się przyszłym światowym źródłem energii. 
- Energia wiatru jest także energią pochodzenia słonecznego. Wiatr jest jednak. zjawiskiem 
niesterowa1nym, w związku z czym jedną z cech wiatru jest jego niestabilność, zwłaszcza prędkości, co 
w konsekwencji prowadzi do znacznej zmienności energii i stanowi pewien problem. Jednym z 
najprostszych silników wykorzystujących energię wiatru jest malowniczy wiatrak. 
- Energia wodna jest wykorzystywana w elektrowniach, gdzie zaoszczędza się określone ilości paliwa 
kopalnego. Ten sposób wytwarzania energii elektrycznej jest czystszy i technicznie łatwiejszy. 
Elektrownie wodne wykorzystują naturalną różnicę poziomów lub sztuczne spiętrzenie wód, zwykle 
rzecznych. 
- Postępy fizyki atomowej doprowadziły do tego, że człowiek nauczył się zmieniać masę na energię. 
Niestety, pierwszym osiągnięciem na tym polu była bomba atomowa. Obecnie przeprowadza się procesy 
zmiany masy na energię w sposób kontrolowany. Tak. "ujarzmiona" energia jądrowa może być 
zaprzęgnięta do pożytecznej pracy, przede wszystkim w elektrowniach atomowych. Specjaliści twierdzą, 
że elektrownie atomowe wyprą w przyszłości całkowicie elektrownie konwencjonalne ze względu na 
ograniczone zasoby tradycyjnych surowców energetycznych. 

PIOSENKA "JESTEŚMY DZIEĆMI ZIEMI TEJ" 
- Nasz apel dobiega końca. Mamy nadzieję, że poruszone w nim problemy zachęcą was do I 
interesowania się problemami ekologii, a zwłaszcza do dbania o swoje najbliższe środowisko, bo od 
tego zależeć będzie nasze dobre samopoczucie, nasze zdrowie oraz w przyszłości zdrowie naszych 
dzieci i następnych pokoleń. 
- Postępujmy w życiu zgodnie ze słowami poety rzymskiego Owidiusza: 
"COKOLWIEK CZYNISZ, CZYŃ ROZTROPNIE I PRZEWIDUJ SKUTKI" 
- Pamiętajmy, aby świat mógł funkcjonować prawidłowo, musi być w nim zachowana rownowaga: 
"Jest czas rodzenia i czas umierania, 
czas sadzenia i czas wycinania tego, co zasadzone 
czas rzucania kamieni i czas zbierania kamieni, 
czas… 
- Przyroda okazuje się niezwykle hojna i rozrzutna. Prezentuje swoje niewyczerpane bogactwa w postaci 
oryginalnego piękna, naturalnej, kojącej muzyki barw i tonów. Dostarcza niezapomnianych przeżyć. 
Czyż więc możemy okazać się niewdzięczni? niewrażliwi na to, co nas otacza i co się wokoło dokonuje? 
Nie przeoczmy nigdy żadnych z tych wartości! 
Umiejmy z radością dostrzegać wielość darów, jakie oferuje nam każdy dzień. 
Starajmy się, aby mieć także swój udział w wielkim dziele ochrony przyrody! 

PIOSENKA "PAMIĘTAJCIE O OGRODACH" 
KONIEC!!! 

Na podstawie fragmentów artykułów z czasopism: „Aura”, „Niedziałki”, „Świat wiedzy” przygotowała 
Alicja Lewicka 

Teksty piosenek: 
 

"Pamiętajcie o ogrodach" 
 

Bluszczem ku oknom, kwiatem w samotność, poszumem traw. Drzewem co 
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stoi, uspokojeniem wśród tylu spraw. 
 

Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście, 
w żar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o 

ogrodach, czy tak trudno być poetą? 
W żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. 

 
Kroplą pamięci, nicią pajęczą, zapachem bzu. 

Wiesz już na pewno, świeżością rzewną, to właśnie tu. 
 

Pamiętajcie o ogrodach... 
 

I dokąd uciec w za ciasnym bucie, gdy twardy bruk. 
Są gdzieś daleko przejrzyste rzeki i mamy dwudziesty wiek. 

 
Pamiętajcie o ogrodach... żaden beton
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" Dzieci Ziemi" 
 

Recytacja: 
 

Świat się nie zaczął od Królewny Śnieżki, ani nawet od człowieka z gliny, 
skąd i kiedy wzięło się życie, nikt nie wie nie zna przyczyny. 

 
Aż nagle zjawił się człowiek, jak gwiazdy, planety, drzewa, on tę ziemię sobie 

oswoił, nauczył się kochać i śpiewać. 
 

Solista i chór: 
Jesteśmy dziećmi ziemi tej, tak jak Ziemia jest dzieckiem gwiazd, wiruje nam 

wszechświat, wiruje nam wszechświat, 
ruch planet od wieków trwa... 

 
Mamy prawo tu szczęście znać, tak jak niebo zna noc i dzień, jak drzewa swą 

zieleń, jak drzewa swą zieleń, 
jak ptaki swój znają lot. 

 
Recytacja: 

Nasza Ziemia, przyjazna Ziemia, wokół gwiazdy znane, nieznane, wśród dróg 
mlecznych, komet, galaktyk, trwa życie, obroty planet... 

 
Niech starczy światła, powietrza dla wszystkich, co tutaj żyją, niech się pod 

niebem uśmiecha, niech budzi w nas radość i miłość. 
 

Solista i chór: 
Jesteśmy dziećmi ziemi tej, tak jak Ziemia jest dzieckiem gwiazd, wiruje nam 

wszechświat, wiruje nam wszechświat, 
ruch planet od wieków trwa... 

 
Mamy prawo tu szczęście znać, tak jak niebo zna noc i dzień, jak drzewa swą 

zieleń, jak drzewa swą zieleń, 
jak ptaki swój znają lot... 
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Rzeka marzeń 
 

„bere bere zekombe ….” 

1. Ostatni oddech, słońce przynosi wiatr, pod złotą _ę, pod świata płonący 
dach. Z nad rzeki wspomnień obraz unosi się, dom twój daleki, zgubiony 
dawno gdzieś. Z dala od bliskich tak nagle rzucił los, w gwarze tajemnic, 

brzmi nowy nieznany głos. Z nad rzeki wspomnień obłok unosi się, dom twój 
daleki zgubiony dawno gdzieś. 

 
Ref. Wyciągnij dłonie i chwyć marzenie, ono rozproszy złej mocy cienie, 

niechaj nadziei skrzydła białe z powrotem niosą cię jak ptak. 
 

2. I wtedy czujesz jak dobrze może być, kiedy bezpiecznym, snom, już nie 
zagraża nic. Z nad rzeki wspomnień księżyc osuwa mgłę, dom twój daleki 

znowu odpływa gdzieś. 
 

 


