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Klub Gaja to polska organizacja ekologiczna, 
która buduje Pokolenie EkoXXI. 
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Święto Drzewa
Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25 lat Wolności.

PATRONAT HONOROWY

Patronat medialny Dofinansowanie

www.klubgaja.pl

Dzięki zaangażowaniu w program Święto Drzewa 
ponad 550 000 osób, posadziliśmy blisko 700 000 drzew 
i zebraliśmy 3100 ton makulatury.

www.swietodrzewa.pl

www.facebook.com/Klub.Gaja

12. Święto Drzewa – Drzewo Wolności
Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego



Święto Drzewa  
– 10 października 2014
Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja  
realizowanym od 2003 roku. Jego inauguracją jest akcja sadzenia drzew 
co roku 10 października oraz wiele różnorodnych działań wokół drzew: 
festyny i pikniki, konkursy artystyczne i literackie, przedstawienia te-
atralne, koncerty, happeningi oraz zbiórka makulatury. Do programu 
zapraszamy placówki oświatowe, samorządy, instytucje, organizacje, 
firmy i osoby prywatne. Formularz zgłoszeniowy do Święta Drzewa 
na www.swietodrzewa.pl 

Święto Drzewa  
pod hasłem Drzewo Wolności
Święto Drzewa jest dobrą okazją, by wspólnie uczcić 25-lecie odzyskania 
wolności. Klub Gaja serdecznie zaprasza do organizowania 12. edycji 
Święta Drzewa pod hasłem – Drzewo Wolności. Październikowe 
wydarzenia w ramach Święta Drzewa zostały objęte patronatem 
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, który zachęca wszystkich 
rodaków do różnorodnych form obchodów 25 lat Wolności. Informacje 
jak zorganizować Święto Drzewa pod hasłem Drzewo Wolności 
na www.swietodrzewa.pl w zakładce DzIałanIa.

Konkursy Święta Drzewa
W konkursach Święta Drzewa nagradzamy zaangażowanie, kreatywność 
i współpracę. nagroda Czarodziejskiego Drzewa przyznawana jest  
w 4 kategoriach: największa liczba posadzonych drzew, działania na 
rzecz ochrony klimatu, współpraca i największa liczba uczestników, 
najciekawsze działania. nagroda Pegaza w konkursie Zbieraj makulaturę, 
ratuj konie przyznawana jest w 3 kategoriach: najwięcej zebranej 
makulatury, współpraca i zaangażowanie największej liczby uczestników, 
najciekawsze przeprowadzenie działań. Regulaminy konkursów na 
www.swietodrzewa.pl w zakładce KOnKURSY.

Lasy Państwowe pomagają 
 Partnerem strategicznym programu Święto Drzewa są Lasy Państwowe, 
które w tym roku obchodzą swoje 90-lecie. Nadleśnictwa w całym kraju 
pomagają lokalnym organizatorom Święta Drzewa. Leśnicy uczą, jak 
posadzić drzewo, pokazują leśne tajemnice, opowiadają o drzewach 
i leśnych zwierzętach. Warto skorzystać z ich rozległej wiedzy. 
Nadleśnictwa służą uczestnikom programu pomocą merytoryczną, 
a także przekazują im nieodpłatnie sadzonki drzew. Każda placówka 
oświatowa może nawiązać kontakt z najbliższym nadleśnictwem 
i poprosić o pomoc w realizacji Święta Drzewa.

Drzewo Roku
Do konkursu Drzewo Roku swoje ulubione drzewo może zgłosić każdy. 
Ambasadorami konkursu są podróżniczka i pisarka Elżbieta Dzikowska, 
reżyser i senator Kazimierz Kutz oraz językoznawca, popularyzator 
wiedzy o języku polskim profesor Jan Miodek. Nie szukamy drzew 
najstarszych, najwyższych, najgrubszych ani najrzadszych. Szukamy 
drzewa kochanego, drzewa z opowieścią. Spośród nadesłanych zgłoszeń 
jury wybiera 16 finalistów, a internauci – Drzewo Roku. Więcej informacji 
i  regulamin konkursu Drzewo Roku na www.swietodrzewa.pl 
w zakładce KOnKURSY.

Święto Drzewa  
dla każdego
Święto Drzewa to święto przyrody, ludzi i edukacji. 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. 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.


