
GODZINA DLA ZIEMI 2022 

Razem dla planety 

Jednego dnia o tej samej godzinie czasu lokalnego – w tym roku jest to sobota, 

26 marca, godzina 20:30 – cały świat symbolicznie gasi światło. Ludzie 

wyłączają je w swoich domach, a firmy oraz władze miast wygaszają iluminacje 

charakterystycznych budynków i obiektów.   

Jeśli wierzysz, że rozwiązanie problemów środowiska naturalnego jest możliwe, 

gdy tylko zjednoczymy nasze działania, dołącz do Godziny dla Ziemi WWF.  

Będziesz miał okazję wyłączyć komputer i odpocząć od telewizora. Możesz także 

informację o „godzinie dla Ziemi” przekazać znajomym, rodzinie, sąsiadom itp.  

Po co mam gasić światło?  

Godzina dla Ziemi WWF to coś więcej niż zgaszenie światła na 60 minut. Nie 

chodzi w niej o oszczędzanie energii; to symboliczny wyraz troski o naszą 

planetę, o różnorodność biologiczną lądów, a także mórz i oceanów.   

Godzina dla Ziemi odbywa się po to, żeby pokazać, że wszyscy powinniśmy 

żyć w sposób przyjazny środowisku i obudzić w sobie szacunek do zasobów 

naturalnych Ziemi.   

16 lat Godziny dla Ziemi WWF   

Godzina dla Ziemi w tym roku obchodzi swoje 16. urodziny. W 2007 roku po 

raz pierwszy w Sydney w ponad 2 milionach domów wyłączono światło na 

godzinę. Od tego czasu z roku na rok akcja WWF nabiera rozmachu i rozlewa się 

na cały świat. W Godzinie dla Ziemi biorą udział setki milionów ludzi z ponad 

7000 miast i miejscowości w 170 państwach na całym świecie, także w Polsce. 

W poprzednich edycjach na całym świecie aż 10 400 zabytków i pomników nie 

było oświetlonych przez 60 minut.  

W Polsce w poprzednich latach w akcji brało udział blisko 100 miast, 

a wygasały takie obiekty jak Pałac Kultury i Nauki, Opera Narodowa, Sky Tower 

we Wrocławiu, Zamek Krzyżacki, Ministerstwo Środowiska czy Kancelaria 

Prezydenta RP.  

Przyłącz się i Ty. 

Do udziału w akcji zachęcają członkowie koła ekologicznego klas IV oraz klas V-VI z opiekunkami  

Małgorzatą Osińską i Ewą Waśkiewicz. 


