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WWF - trochę o twórcy akcji. 

WWF(World Wide Fund for Nature)   to 
organizacja ekologiczna o charakterze 
międzynarodowym powstała w 1961 roku. Jej 
misją jest powstrzymanie degradacji 
środowiska naturalnego Ziemi i stworzenie 
przyszłości, w której ludzie będą żyli w 
harmonii z przyrodą. 

Główna siedziba znajduje się w Szwajcarii.

Podczas 60 lat swojego istnienia WWF 
zainicjował, przeprowadził lub pomógł w 
realizacji kilkunastu tysięcy przedsięwzięć na 
rzecz ochrony przyrody na całym świecie, 
przyczyniając się m.in. do powstania ponad 
270 parków narodowych.





Ważne wydarzenie.
Po raz pierwszy akcja odbyła się w roku 2007 w Sydney. Wzięło w niej udział 2,2 mln 
osób.

Ma ona na celu nakłonienie ludzi, a także korporacje, do wyłączenia na jedną godzinę 
świateł (od 20:30 do 21:30) oraz urządzeń elektrycznych w domach i biurach. Skłania 
ona do refleksji nad zmianami klimatu.

 Jeśli społeczność świata nie powstrzyma nadmiernej emisji gazów cieplarnianych, 
w tym dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery w procesie wytwarzania energii z 
paliw kopalnych, mogą nam zagrażać co raz częstsze ekstremalne zjawiska 
pogodowe, susze i powodzie, a nawet w niektórych rejonach świata - głód, brak 
wody pitnej, nasilenie się chorób wywołanych zanieczyszczoną wodą czy 
pasożytami. Wymieranie różnych gatunków zwierząt i niszczenie ekosystemów.



Akcja ta jest największą, globalną inicjatywa społeczną zainspirowaną przez organizację 
ekologiczną WWF. 



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.



Godzina 
przeznaczona 

Bałtykowi?

Tym razem w Polsce światła 
zgasną dla Morza Bałtyckiego.  
Przedstawiciele organizacji z 
naszego kraju mówią, że nie 
zdajemy sobie sprawy z bardzo 
złego stanu środowiska 
naturalnego morza.



Dbać o Ziemię możesz każdego dnia. 
Gaś zbędne światło, korzystaj z komunikacji miejskiej, roweru lub idź pieszo, zawsze 
wyłączaj przycisk czuwania - tzw. stand-by. Gdyby tylko połowa urządzeń w naszym 
domu była wyłączana z sieci, a nie pozostawiona w stanie czuwania, w skali całej Polski 
można by wyemitować 1 mln ton CO2 mniej. Ładowarkę do telefonu wyjmuj z gniazdka 
od razu po naładowaniu baterii, pamiętając o tym, żeby niepotrzebnie nie zużywać 
energii elektrycznej. Wymień tradycyjne żarówki na świetlówki energooszczędne lub 
LED. Gotuj przykrywając garnek pokrywką, zaoszczędzisz w ten sposób ok. 30% energii 
elektrycznej. Segreguj śmieci. Nie używaj jednorazowych torebek foliowych. Mieszkaniec 
UE zużywa średnio aż 500 foliówek!
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Przyłącz się do akcji, zgaś światło! To mały, ale ważny gest.


