22 квітня - Всесвітній день Матері-Землі
Матінка-Земля. Цей вислів ми нерідко чуємо в нашому повсякденному житті і використовуємо його в
нашому спілкуванні. Що він означає і що ми в нього вкладаємо, - буквально зображено в самому
формулюванні і формі подібної фрази. Земля - наша годувальниця, наш спільний дім, в якому створені
Богом для нас абсолютно унікальні умови, що дозволяють нам не тільки виживати, але й
насолоджуватися життям у всій її красі і різноманітності. Вона віддає нам себе цілком. Беззаперечно
дарує свою любов. Не зважаючи навіть деколи на абсолютно блюзнірське ставлення з нашого боку. Як
любляча мати живить, одягає і виховує своїх нетямущих дітей. Чим ми їй віддячуємо?
Вже здавна в різних країнах світу це питання набуло нагальної актуальності. Людство, нарешті,
звернувши увагу на свою позицію і роль в екосистемах нашої Землі, задумалося. Невже ми почали
переростати чисто споживчий період свого власного розвитку? Надія є. З’явилися і прагнення.
Так, офіційно, починаючи з 2010-го року в наших календарях на міжнародному рівні з’явився знаковий
День - Всесвітній день Матері-Землі, який відзначається 22-го квітня. У резолюції Генеральної
Асамблеї ООН № A/RES/63/278, яка була затверджена з цього приводу в 2009-му році відзначалося, що
термін «Матінка-Земля» досить поширений в різних культурах і загальноприйнятий у більшості країн
світу, він відображає чіткий взаємозв’язок між нами і нашою планетою. Дата святкування цього
всесвітнього дня так само вибрана не випадково: спочатку в цей день, в одній з найпотужніших,
масштабних і розвинених країн світу, в США, відзначався День дерев. США були однією з перших
країн, що заснували екологічні свята на державному рівні, до того ж дерево часто символізує життя. Не
дивно, що в національних календарях багатьох країн світу присутні подібні свята. Приміром, добрі
традиції лісопосадок були притаманні нам на просторах нашої рідної землі ще з дореволюційних часів.
У новій незалежній Україні, починаючи з 1998-го року в третю суботу квітня відзначається
національне свято «День довкілля», до участі в якому щороку залучає учнівську молодь краю
Чернівецький ОЦЕНТУМ. А вихованці екоцентру разом із педагогами, в свою чергу, доглядають за
насадженнями дерев і кущів, висаджують нові, впорядковують квітники, приводять у належний стан
двір та навчально-дослідну земельну ділянку центру тощо. Чекаємо на зустріч з вами💚💚💚! (фото з
архіву)

