
W ostatnich 5. edycjach Święta Drzewa, wspólnie 

posadziliśmy w Polsce i na świecie ponad 315 000 

drzew i zebraliśmy blisko 1 500 ton makulatury.

Klub Gaja to polska, nowoczesna organizacja ekologiczna, 
która buduje Pokolenie Eko XXI wieku. 

Pomagaj chronić i sadzić drzewa przekazując Klubowi Gaja 
 Swojego podatku – KRS: 0000120069. 

Możesz też wesprzeć nas darowizną lub zlecić stałe polecenie zapłaty. 
Każda złotówka ma znaczenie. 

Nr konta: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

www.klubgaja.pl

Wydrukowano na papierze produkowanym 
w sposób przyjazny dla środowiska • www.arcticpaper.com

Dofi nansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Miasta Katowice
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Honorowy patronat nad 10-leciem Święta Drzewa 
Małżonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej

www.facebook.com/Klub.Gaja
www.facebook.com/Swieto.Drzewa



Święto Drzewa – 10 października 
Klub Gaja od 10 lat prowadzi program edukacji ekologicznej Święto 
Drzewa i co roku, 10 października inicjuje społeczne działania na rzecz 
sadzenia i ochrony drzew. Są chętnie podejmowane w całym kraju 
– od małych miejscowości po duże miasta oraz poza granicami Polski. 
Do programu Święto Drzewa mogą przystąpić placówki oświatowe, 
samorządy, instytucje, organizacje, firmy i osoby prywatne. Przyłączając 
się do Święta Drzewa – podejmiesz konkretne działania na rzecz ochro-
ny środowiska i klimatu. Sadzenie drzew jest jednym z najbardziej 
opłacalnych, skutecznych i prostych sposobów przeciwdzia łania zmia-
nom klimatycznym.
Karta zgłoszenia do Święta Drzewa na www.swietodrzewa.pl 

Drzewa dla świata i pokoju
Święto Drzewa bierze udział w kampanii zainicjowanej przez ONZ 
Miliard drzew dla Planety. W kolejnych latach, w miarę osiąganych wy-
ników – nasadzeń nowych drzew na całym świecie, celem kampanii 
jest posadzenie 14 miliardów drzew, by zmniejszać przyczyny i skutki 
zmian klimatycznych. Do wyników tej akcji dopisywane są drzewa 
sadzone podczas Święta Drzewa. To już ponad 315 000 drzew! Idea 
Święta Drzewa, a szczególnie sadzenia drzew w intencji pokoju na 
świecie, jest realizowana za granicą. Przesłanie trafiło do 35 krajów 
świata. Drzewa sadzono m.in. w Europie, Azji, Ameryce Południowej  
i Północnej. Ideę propagowano nawet w Australii.

Jak dołączyć do Święta Drzewa?
Święto Drzewa to nie tylko akcja sadzenia drzew, to różno rodne dzia-
łania, przygotowane i prowadzone przez wiele dni, a nawet mie sięcy 
(akcja Zbieraj makulaturę, ratuj konie). Uczestnikom proponujemy: sa-
dzenie drzew, zakładanie ogrodów, sadzenie drzew w intencji pokoju, 
odszukiwanie starych drzew i drzew świadków historii, oznaczanie drzew 
pomnikowych, szukanie drzew niezwykłych (konkurs Drzewo Roku), 
przeprowadzenie lekcji i zajęć w terenie, przedstawień i happeningów, 
zorganizowanie konkursów arty stycznych (literackich, fotograficznych, 
plastycznych, muzycznych), krajoznawczych, historycznych i z wielu 
innych dziedzin, które w jakikolwiek sposób odnoszą się do drzew. 
Zachęcamy do wycieczek, spacerów po lesie i terenach zie lonych. 

Pomagają nam Lasy Państwowe 
Od pierwszej edycji Święta Drzewa Lasy Państwowe są jego strategicz-
nym partnerem. Inspirują nadleśnictwa do nieodpłatnego przekazania 
sadzonek zgłaszającym się uczestnikom programu. Nadleśnictwa często 
koordynują działania na swoim terenie. Pla cówki oświatowe, które przy-
łączają się do programu Święto Drzewa przy sadzeniu drzew i eduka-
cji ekologicznej mogą liczyć na lokalnych leśników. Nie tylko służą 
fachową pomocą przy sadzeniu, ale równie chętnie opowiadają o życiu 
drzew, lasu i jego mieszkańcach.

Święto Drzewa dla każdego 
Święto Drzewa cieszy, rozwija i uczy. Jest dla ludzi z wyobraźnią, otwar-
tych na innych. Drzewo – symbol życia, wzrostu, trwałości i szczęścia 
– wciąż przekonuje do siebie coraz to nowych zwolenników. Sadzimy 
drzewa z młodzieżą i dziećmi, leśnikami, samorządowcami i politykami, 
artystami i uczonymi, wielkimi i rodzinnymi firmami. Z każdym, kto chce 
zrozumieć problem globalnego ocieplenia i chce przyczynić się do 
zmniejszenia skutków zmian klimatu. Dzięki programowi Święto Drzewa 
powstało wiele przyszkolnych ogrodów, zazieleniły się place zabaw, 
nadrzeczne bulwary, przydrożne skwery, do świetności przywrócono 
wiele parków i zieleńców. Tak budujemy Pokolenie Eko XXI wieku.

Konkursy Święta Drzewa
Czarodziejskie Drzewo – konkurs dla wszystkich uczestników Święta 
Drzewa. Nagradzamy tych, którzy posadzą najwięcej drzew, zaanga-
żują różnorodne środowiska lub z pomysłem przeprowadzą lokalne 
działania. Drzewo Roku – konkurs dla wszystkich, którzy kochają 
drzewa, a jedno z nich – dla nich najważniejsze, chcą szczególnie 
chronić oraz pielęgnować. Laureata konkursu wybierają internauci. 
Zbieraj makulaturę, ratuj konie – konkurs uczy selekcji odpadów 
i wrażliwości na los zwierząt. Nagradzamy rekordzistów w zbiórce 
makulatury; tych, którzy zaangażowali do akcji innych lub przepro-
wadzili ją z pomysłem. Zapraszamy! 
Regulaminy konkursów na www.swietodrzewa.pl 


