27 MARCA - 20:30-21:30 - „GODZINA DLA ZIEMI”
Witam wszystkich bardzo serdecznie 
27 marca 2021 r. jest dniem, gdy wszyscy ludzie na całym świecie,
którym nie są obojętne następujące na całej planecie zmiany klimatyczne
i chcą chronić naturalne środowisko - przyłączają się do akcji: „Godzina
dla Ziemi”.

20:30-21:30, Sobota, 27 marca (wszystkie godziny według
strefy czasowej: czasu środkowoeuropejskiego).
W Polsce akcja „Godzina dla Ziemi” odbędzie się pod hasłem
#GodzinaDlaBałtyku. Jako element, który ma zwrócić uwagę na arenie
międzynarodowej  na potrzebę ochrony i poprawę środowiska morskiego
- Morza Bałtyckiego.
Obchody tego święta polegają na wyłączeniu w tym dniu na jedną
godzinę światła oraz urządzeń elektrycznych. Akcja ta, to symbol
ukazujący w jaki sposób codziennie, przez cały czas eksploatujemy matkę
Ziemię.
Tak naprawdę wyłączenie urządzeń elektrycznych na jedną godzinę
nie przyniesie wymiernych korzyści naszej planecie. Generalnie chodzi
o to, aby zaszczepić w nas potrzebę ekologicznego myślenia, troszczenia
się o naturalne środowisko.
Nie tylko wyłączając światło podczas tego święta, ale przede
wszystkim: oszczędzając energię, wodę w życiu codziennym, segregując
odpadki, świadomie robiąc zakupy - ograniczając się do rzeczy, które są
nam naprawdę potrzebne.

Dbając o lasy, plaże, góry, łąki nie zaśmiecając ich, nie stwarzając
zagrożenia pożarowego, nie paląc w piecach wszystkiego, co popadnie,
ograniczając, a najlepiej eliminując produkty z plastiku (wiem, że to
trudne, ale wykonalne), częściej zamieniając samochód na spacer, rower
lub transport publiczny, itd.
Codziennie zastanawiając się, jak zmienić świat na lepsze ,
a można rozpocząć od symbolicznego wyłączenia światła i dokonania
zmiany w swoim sposobie myślenia, bo niestety jest to nam bardzo
potrzebne do przetrwania .
Ludzka świadomość na temat zagrożeń ekologicznych i coraz
słabszej kondycji naszej planety z każdym rokiem jest coraz większa
i to właśnie dzięki takim akcjom jak „Godzina dla Ziemi”.
Miała ona swój początek w Australii w Sydney w 2007 roku, gdzie
wzięło w niej udział ponad 2 miliony osób. Od tej pory z każdym rokiem
coraz więcej państw przyłącza się do tej akcji widząc potrzebę podjęcia
działań, abyśmy mogli przeżyć!
Jako wyraz solidarności oraz determinacji do podejmowania działań
proekologicznych ratujących naszą planetę podczas „Godziny dla Ziemi”
na 60 minut wyłączane jest oświetlenia w najbardziej znanych budowlach
takich, jak: Wieża Eiffla w Paryżu, Pałac Buckingham i Big Ben w Wielkiej
Brytanii, most Golden Gate w San Francisco, Opera w Sydney, Piramidy
w Gizie w Egipcie, rzymskie Koloseum, Tadż Mahal w Indiach, Pałac
Kultury i Nauki oraz Stadion Narodowy w Warszawie, Kościół Mariacki
w Krakowie, Dwór Artusa w Gdańsku, Spodek w Katowicach, a także
mosty na Wiśle oraz kilka tysięcy innych obiektów na całym świecie.

Jak już mówiłam - w tej akcji nie chodzi o zaoszczędzenia przez
godzinę na energii elektrycznej. Chodzi o zmianę nastawienia i podejmowanie działań i świadomych decyzji zmierzających do poprawy sytuacji
naszego naturalnego środowiska.
Jest to bicie na alarm i ostrzeżenie, że nie można tego
spychać do załatwienia przyszłym pokoleniom, bo niestety - już
nie ma na to czasu!
Więc jeżeli wychodzisz ze swojego pokoju to wyłączaj światło,
telewizor, laptopa, Xboksa i inne elektroniczne/elektryczne cuda nie tylko
podczas obchodów „Godziny dla Ziemi” (do udziału w której szczerze
zachęcam), ale już zawsze od teraz !
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