
27 MARCA - AKCJA „GODZINA DLA ZIEMI” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coroczna akcja „Godzina dla Ziemi” to światowa akcja, która 

organizowana jest pod koniec marca. W wyznaczonym terminie miliony 

ludzi na całym świecie na godzinę zgasi światło - w ten sposób 

organizatorzy akcji chcą wyrazić troskę o przyszłość środowiska 

naturalnego. 

Fundacja WWF (World Wide Fund for Nature) od 2007 roku 

organizuje tę globalną akcję, która ma skłonić do refleksji nad ekologią 

i klimatem. W każdą ostatnią sobotę marca WWF zachęca do wyłączenia 

światła elektrycznego na całą godzinę. 

Tegoroczna edycja poświęcona jest Morzu Bałtyckiemu. 

Godzina dla Bałtyku koncentruje się na potrzebie ochrony 

ekosystemu Morza Bałtyckiego i naświetleniu najważniejszych zagrożeń 

i problemów, takich jak brak zrównoważonego rybołówstwa, eutrofizacja 

(przeżyźnienie wód), odpady morskie i zmiany klimatu. 

Fundacja WWF zachęca również do udziału w akcji na Instagramie 

poprzez publikację zdjęć znad Bałtyku z oznaczeniem #godzinadlabałtyku 

i @wwfpolska. 



Choć akcja odbywa się już od kilkunastu lat, to wiele osób, które 

jeszcze o niej nie słyszało, szuka informacji na temat tego, na czym 

polega Godzina dla Ziemi i o co chodzi w akcji WWF. 

Pierwsza akcja Godzina dla Ziemi odbyła się w 2007 roku 

w Sydney. W tym czasie w wydarzeniu wzięło udział 2,2 mln osób. 

Z kolei podczas dziesiątej rocznicy akcji w inicjatywie wzięło 

udział 187 państw na 7 kontynentach. 25 marca 2017 na całym świecie 

o 20:30 czasu lokalnego słynne budowle pogrążyły się w ciemnościach 

na 60 minut: Piramidy w Gizie w Egipcie, paryska Wieża Eiffla, Big Ben 

w Wielkiej Brytanii, Opera w Sydney w Australii, rzymskie Koloseum, 

Taj Mahal w Indiach i ponad 3000 innych.  

W Polsce w akcję zaangażowało się prawie 80 miast. Zgasły lampy 

oświetlające najbardziej charakterystyczne budynki, np. w Warszawie 

- Stadion Narodowy, w Krakowie - Kościół Mariacki, w Gdańsku - Dwór 

Artusa, w Katowicach - Spodek, a także mosty na Wiśle.  

 

Dla przypomnienia akcja odbędzie się w sobotę, 27 marca. 

Start o godzinie 20:30 - po „akcji” nie zapomnijmy o przesunięciu 

zegarków z 3 na 2 z soboty na niedzielę ;) 

 

Zachęcam ponadto wszystkich do obejrzenia krótkiego filmu pt.: 

„Ocalmy Bałtyk, nim zatęsknimy” 

https://www.youtube.com/watch?v=nZoZTzOdGpQ&t=27s 

 

Opr. Mateusz Czepek 
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