
Przez 10 lat dzięki zaangażowaniu w program  

Święto Drzewa blisko 502 000 osób  

posadziliśmy ponad 570 000 drzew.

Święto 
Drzewa

Klub Gaja to polska organizacja ekologiczna,  
która buduje Pokolenie EkoXXI wieku. 

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

Możesz też wesprzeć nas darowizną lub zlecić stałe polecenie zapłaty. 
Nr konta: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

www.klubgaja.pl

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

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Miasta Katowice

Patronaty Patronaty medialne

Partnerzy strategiczni Partnerzy

Współpraca

www.facebook.com/Klub.Gaja www.swietodrzewa.pl



Święto Drzewa – 10 października 
Święto Drzewa – program Klubu Gaja, realizowany jest od 2003 roku! 
To szeroka edukacja na temat zmian klimatu, poparta działaniami prak-
tycznymi – sadzeniem i ochroną drzew. Co roku inauguracja programu 
odbywa się 10 października w Warszawie i w kilkuset miejscach w Pol-
sce, gdzie organizują ją lokalne społeczności małych miejscowości  
i dużych miast. Do programu zapraszamy placówki oświatowe, samo-
rządy, instytucje, organizacje, firmy i osoby prywatne. Przyłączając się 
do Święta Drzewa podejmiesz rzeczywiste działania na rzecz ochrony 
środowiska. Sadzenie drzew jest jednym z najbardziej opłacalnych, sku-
tecznych i prostych sposobów przeciwdziałania zmianom klimatycznym.
Formularz zgłoszeniowy do Święta Drzewa na www.swietodrzewa.pl 

Jak dołączyć do Święta Drzewa?
Święto Drzewa angażuje! Uczestnicy mogą wybrać takie działania jak: 
sadzenie drzew, zakładanie ogrodów, sadzenie drzew w intencji poko-
ju, odszukiwanie starych drzew i drzew – świadków historii, oznaczanie 
drzew pomnikowych, szukanie drzew niezwykłych (konkurs Drzewo 
Roku), zbieranie makulatury (akcja Zbieraj makulaturę, ratuj konie), spa-
cery, rajdy rowerowe, przeprowadzenie zajęć terenowych, organizacja 
wycieczek, przedstawień i happeningów, przeprowadzenie konkursów 
artystycznych (literackich, fotograficznych, plastycznych, muzycznych), 
krajoznawczych, historycznych i z wielu innych dziedzin, które w jaki-
kolwiek sposób odnoszą się do drzew.

Pomagają nam Lasy Państwowe 
Nadleśnictwa w całym kraju pomagają lokalnym organizatorom Świę-
ta Drzewa, bo jego partnerem strategicznym są Lasy Państwowe. Le-
śnicy zapraszają na wycieczki i zajęcia poglądowe, biorą udział w szkol-
nych akademiach, pokazują, jak sadzić drzewa, pomagają zaplanować 
sadzenie różnorodnych gatunków drzew i krzewów, tak aby przyniosło 
ono dobre efekty, są niezastąpionymi narratorami w gawędach o życiu 
drzew i zwierząt. Lasy Państwowe inspirują nadleśnictwa do nieodpłat-
nego przekazywania sadzonek zgłaszającym się uczestnikom Święta 
Drzewa. Naszym wspólnym celem jest uświadamianie dzieciom i do-
rosłym, że las jest dobrem, które trzeba szanować – na całym świecie 
i w Polsce.

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 EkoXXI wieku.

Chroń klimat!
Każdy człowiek ma wpływ na globalne ocieplenie spowodowane nad-
mierną emisją gazów cieplarnianych, wywołaną przez niego bezpo-
średnio lub pośrednio. Skutki zmian klimatu, których doświadczamy 
to m.in. zaskakujące wichury, nagłe powodzie lub susze, topniejące 
lodowce. Za pomocą kalkulatora CO
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 możemy przeliczyć swój ślad 

węglowy i pomyśleć, jak go zmniejszyć. Nasze potrzeby życiowe mogą 
być zaspokajane inaczej. Możemy zmienić swoje codzienne nawyki. 
Jak to robić? Oszczędzać i świadomie wybierać!  Korzystajmy z trans-
portu publicznego, kupujmy lokalne i krajowe produkty, korzystajmy 
z urządzeń energooszczędnych. Więcej w Poradniku ekologicznego 
stylu życia na www.swietodrzewa.pl.

Konkursy Święta Drzewa
Nagroda Czarodziejskiego Drzewa przyznawana jest w 4 kategoriach: 
największa liczba posadzonych drzew, działania na rzecz ochrony kli-
matu, współpraca i największa liczba uczestników, najciekawsze dzia-
łania. Nagroda Pegaza przyznawana jest w 3 kategoriach: najwięcej 
zebranej makulatury, współpraca i zaangażowanie największej liczby 
uczestników, najciekawsze przeprowadzenie działań. Drzewo Roku 
– konkurs na drzewo z historią, które integruje społeczność lokalną. 
Laureata, spośród 16 drzew zakwalifikowanych do finału, wybierają 
internauci. Zapraszamy! 
Regulaminy konkursów na www.swietodrzewa.pl w zakładce 
konkursy


