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Godzina dla Ziemi
GODZINA DLA ZIEMI
Gmina Lyski namawia, aby przyłączyć się do akcji m.in.: poprzez artykuły w Informatorze Gminnym:
Nr 1/2010 „Oszczędzaj energię”
Nr 3/2010 „Godzina dla Ziemi”

http://wwf.pl/godzinadlaziemi/wiecej_o_akcji.html

Zainicjowana przez organizację ekologiczną WWF Godzina dla Ziemi to największa na świecie akcja społeczna na
rzecz ograniczenia zmian klimatycznych. Miliony ludzi na całym globie na jedną godzinę gaszą światło, aby
symbolicznie przeciwstawić się jednemu z największych zagrożeń dla naszej planety i apelować o konkretne działania
na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
Pierwszy raz akcja WWF “Godzina dla Ziemi” odbyła się w 2007 roku w Sydney.
Ponad 2 miliony domów w tym mieście wyłączyło wtedy światło na godzinę. Od tego czasu z roku na rok akcja WWF
nabiera rozmachu.
W 2008 roku już 100 milionów osób w 35 krajach wzięło udział w “Godzinie dla Ziemi”. Światła zgasły w 14
strefach czasowych, od Australii po Stany Zjednoczone. W sumie do akcji WWF „Godzina dla Ziemi” włączyło się
wówczas 370 miast.
W 2009 roku światła gaszono w 25 strefach czasowych, 88 krajach i co najmniej 3943 miejscowościach. Wyłączone
zostały iluminacje prawie 1000 słynnych budynków. W ciemnościach pogrążyły się m.in.: Piramidy w Gizie, Wieża
Eiffel’a, Stadion Olimpijski w Pekinie, Pomnik Chrystusa Zbawiciela w Rio, Big Ben w Londynie, Empire State Building
w Nowym Jorku, Akropol, Koloseum, Góra Stołowa w Kapsztadzie, Golden Gate Bridge w San Francisco, Kopuła św.
Piotra w Watykanie, Łuk Triumfalny w Paryżu, Opera w Sidney, Wieże Petronas w Kuala Lumpur, Las Vegas Strip, CN
Tower Toronto, Burj Dubai (najwyższy na świecie budynek), Tapei 101 (jeden z najwyższych na świecie budynków),
Stadion Millenium w Cardiff, London Eye, Wodospad Niagara w Kanadzie, Budynek Gaudiego w Barcelonie, Merlion w
Singapurze, Łuk Stadionu Wembley w Londynie, Sears Tower w Chicago, Zamek w Edynburgu i wiele innych.
WWF szacuje, że w 2009 roku setki milionów osób zgasiły światło w swoich domach.
W tym roku w akcję zaangażowało się ponad cztery tysiące miast i setki milionów osób w 126 państwach, między
innymi w Polsce. Od Wysp Chatham, położonych osiem tysięcy kilometrów od Nowej Zelandii, przez wszystkie siedem
kontynentów, łącznie z Antarktydą, w ramach akcji WWF wygaszono oświetlenie 1387 najbardziej
charakterystycznych obiektów i budynków, między innymi Wieży Eiffela, Empire State Building, egipskiego Sfinksa,
londyńskiego Big Bena i najwyższy budynek na świecie w Dubaju.
Celem „Godziny dla Ziemi” WWF jest demonstracja jedności, determinacji i wiary w to, że świat potrafi zjednoczyć się,
by sprostać największemu wyzwaniu naszych czasów czyli zmianom klimatu.
Od początku XIX w. średnia temperatura na świecie wzrosła o ponad 0,7°C. Wybitni eksperci z całego świata, m.in. z
Międzyrządowego Panelu ONZ ds. Zmian Klimatu (IPCC), ostrzegają, że przekroczenie granicy 2°C oznaczać będzie
katastrofalne zagrożenie dla naszej planety. Spowoduje gwałtowne topnienie lodowców, podniesienie poziomu mórz i
oceanów oraz nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych. Może wyginąć aż 1/3 gatunków istniejących dziś na
Ziemi. Niestety, pesymistyczne scenariusze przewidują, że do końca tego stulecia temperatura może wzrosnąć nawet
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o ponad 5°C. Przyczyna tego zjawiska to przede wszystkim nadmierna emisja gazów cieplarnianych, w tym głównie
dwutlenku węgla, wywołana spalaniem paliw kopalnych. Dlatego konieczne jest jak najszybsze podjęcie działań, aby
zahamować ten proces.
W tym roku „Godzina dla Ziemi” WWF miała szczególne znaczenie, gdyż - wbrew oczekiwaniom opinii społecznej - w
grudniu ubiegłego roku w Kopenhadze nie doszło do podpisania konkretnego i silnego międzynarodowego
porozumienia na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i powstrzymania niebezpiecznych, wywołanych przez
człowieka zmian klimatu. Kolejna szansa na zawarcie takiego porozumienia nastąpi podczas spotkania ONZ w
czerwcu 2010 roku w Bonn.
Do „Godziny dla Ziemi” WWF przyłączyło się 60 gwiazd – artystów, piosenkarzy, aktorów, dziennikarzy. W sobotę, 27
marca o godz. 20.30 wyłączyli światło, aby poprzeć działania na rzecz ochrony klimatu.
Filip Bobek - aktor
Małgorzata Braunek - aktorka
Klaudia Carlos – dziennikarka, prezenterka
Artur Chamski – aktor, wokalista, piosenkarz
Katarzyna Cichopek - aktorka
Katarzyna Dowbor – dziennikarka, prezenterka
Urszula Dudziak – wokalistka, kompozytorka
Ilona Felicjańska - modelka
Dorota Gardias – prezenterka pogody
Maja Hirsch - aktorka
Krzysztof Ibisz – prezenter, aktor
Reni Jusis – wokalistka, autorka tekstów
Marek Kamiński – podróżnik, polarnik
Sebastian Karpiel-Bułecka - lider i wokalista Zakopower
Kayah - wokalistka
Patricia Kazadi – piosenkarka, aktorka
Mikołaj Komar – dziennikarz, fotograf
Karolina Korwin-Piotrowska – dziennikarka, prezenterka
Maciej Kurzajewski – prezenter, dziennikarz sportowy
Marcin Kydryński - dziennikarz muzyczny, kompozytor, autor tekstów
Paweł Małaszyński - aktor
Wojciech Mann – dziennikarz muzyczny, prezenter
Dariusz Michalczewski - pięściarz
Agata Młynarska – dziennikarka, prezenterka
Piotr Najsztub – dziennikarz, publicysta
Novika - piosenkarka
Karolina Nowakowska - aktorka
Marcin Nowakowski – saksofonista, kompozytor
Andrzej Piaseczny - wokalista, autor tekstów, aktor
Michał Piróg – tancerz, choreograf, prezenter
Sidney Polak – muzyk, kompozytor
Marcin Prokop – dziennikarz, prezenter
Marzena Rogalska – dziennikarka, prezenterka
Nick Sinckler – wokalista
Smolik – muzyk, kompozytor
Małgorzata Socha - aktorka
Agnieszka Szulim – dziennikarka, prezenterka
Ola Szwed – aktorka, piosenkarka
Grażyna Torbicka - dziennikarka, prezenterka
Kasia Urbaniak – malarka, rzeźbiarka, wokalistka
Mika Urbaniak - wokalistka
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Hubert Urbański – dziennikarz, prezenter
Agnieszka Warchulska - aktorka
Dorota Wellman – dziennikarka, prezenterka
Maja Włoszczowska – zawodniczka kolarstwa górskiego
Grażyna Wolszczak - aktorka
Katarzyna Zielińska - aktorka
Tomasz Zubilewicz - prezenter pogody
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