
 

                  Warszawa, 12 lutego 2018 

Szanowny Pan 

Czesław Renkiewicz 

Prezydent miasta Suwałki   

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

  

Pragniemy zaprosić Władze oraz mieszkańców Suwałk do udziału w promującej ideę ochrony 

środowiska akcji Godzina dla Ziemi WWF, która wybije w sobotę 24 marca o 20:30. 

  

Godzina dla Ziemi WWF to wyjątkowa akcja społeczna, która co roku jednoczy miliony ludzi na całym 

świecie. W zeszłym roku wśród osób zaangażowanych w to niezwykłe wydarzenie znaleźli się mieszkańcy prawie 

180 państw świata, a prawie 13 000 instalacji rozświetlających zabytki i pomniki zostało wyłączonych. W samej 

Polsce w akcji wzięło udział prawie 80 miast. 

  

Godzina dla Ziemi WWF, to akcja, w której fundacja WWF wspólnie z  milionami  ludzi na całym świecie 

deklaruje chęć ratowania przyrody. Kojarzona jest ona głównie z tym, że na jedną godzinę ludzie gaszą światła w 

swoich domach, a władze miast wygaszają  oświetlenie w budynkach użyteczności publicznej. W Polsce od kilku 

lat akcja zmieniła nieco swój charakter i jej celem stało się rozwiązywanie konkretnych problemów ekologicznych. 

W zeszłym roku tematem Godziny dla Ziemi WWF była ochrona jednej z najpiękniejszych rzek w Europie – Wisły, 

wcześniej ochrona populacji wilka w Polsce, a przed trzema laty krytycznie zagrożona bałtycka populacja 

morświna. Wszystkie prowadzone przez nas akcje uzyskiwały bardzo szerokie poparcie społeczne, dzięki 

któremu udało nam się zmieniać rzeczywistość i ograniczać problemy przyrodnicze.    

  

Tegoroczna edycja Godziny dla Ziemi WWF, odbędzie się pod hasłem „Ratujmy serce Karpat”. 

Puszcza Karpacka to obszar rozciągający się wzdłuż południowo-wschodnich granic Polski, daleko od  dużych 

miast i skupisk ludzkich. To jedyne miejsce w Polsce, gdzie żyją wszystkie nasze duże drapieżniki -  niedźwiedź, 

wilk i ryś oraz bardzo rzadkie w skali Europy ptaki,  jak orzeł przedni, puszczyk uralski i sóweczka. Jest to już 

jeden z niewielu  obszarów na Starym Kontynencie, gdzie człowiek może odpoczywać w pełnej harmonii z 

przyrodą. Dlatego  opowiadamy się za tym, aby najcenniejsze fragmenty Puszczy Karpackiej, jako nasze 

dziedzictwo narodowe, zachować dla przyszłych pokoleń!  

 

Puszcza Karpacka, skrywa swoje serce, czyli teren planowanego od wielu lat Turnickiego Parku 

Narodowego. Na jego obszarze zostało zlokalizowanych ponad  6 tys. drzew o wymiarach pomnikowych. Mimo 

niekwestionowanych  walorów przyrodniczych i turystycznych powołanie parku narodowego przeciąga się,  

a przyroda ulega ciągłej degradacji. Dlatego domagamy się przyspieszenia prac nad utworzeniem 

Turnickiego Parku Narodowego, a podczas naszej marcowej kampanii chcemy  uzyskać poparcie tysięcy ludzi 

w Polsce  dla tej idei. Jak do tej pory zebraliśmy już ponad 100 tys. podpisów pod apelem o utworzenie 

Turnickiego Parku Narodowego.  Zamierzamy  zebrać łącznie 200 tys., po to, aby silny głos społeczny był   

w końcu usłyszany.  



O godz. 20.30 w sobotę 24 marca w całej Polsce zgasną światła w geście solidarności z ideą ochrony 

Puszczy Karpackiej. Na stronie sercekarpat.pl będziemy zachęcać do złożenia podpisu pod petycją. 

  

Zapraszamy Suwałki do dołączenia do dziesiątek polskich miast i wyłączenia świateł 

charakterystycznych budynków i obiektów publicznych na symboliczną godzinę. Prosimy o zachęcanie 

mieszkańców Suwałk do przyłączenia się do Godziny dla Ziemi WWF na stronie sercekarpat.pl  

i przekazywanie tej informacji dalej.   

  

W jaki sposób miasto może włączyć się do akcji? 

  

 wysłać deklarację przyłączenia się Suwałk do akcji Godzina dla Ziemi WWF mailem na adres 

zgloszenia@wwf.pl (ze względów ekologicznych prosimy o przesłanie dokumentu w wersji elektronicznej). 

O udziale miasta poinformujemy dziennikarzy, dlatego im wcześniej otrzymamy Państwa deklarację, tym 

większa szansa, że wiadomość o udziale Suwałk w akcji ekologicznej o światowym zasięgu znajdzie się 

mediach. 

  

 przesłać listę obiektów publicznych w Suwałkach, których oświetlenie zostanie wygaszone podczas 

Godziny dla Ziemi WWF. W 2017 roku zgasło m.in. oświetlenie Opery w Sydney, Bramy Indii w Bombaju, 

Piramid w egipskiej Gizie, Bazyliki św. Piotra w Watykanie, Wieży Eiffla, Pałacu Buckingham w Londynie, 

moskiewskiego Kremla oraz Empire State Building w Nowym Jorku, natomiast w Polsce kilkaset obiektów 

jak np. Pałac Kultury i Nauki, wszystkie mosty oraz Stadion Narodowy w Warszawie, katowicki Spodek, 

bramy Starego Miasta w Gdańsku, łódzka Manufaktura czy Sukiennice i Kościół Mariacki w Krakowie. 

  

 pomóc nam upowszechniać informacje o akcji, angażując w Godzinę dla Ziemi WWF mieszkańców 

miasta, partnerów z innych miejscowości, zaprzyjaźnione urzędy oraz media. Godzina dla Ziemi WWF 

to wyjątkowa akcja, która łączy ludzi z różnych środowisk, o różnych zainteresowaniach i z różnych części 

świata we wspólnym geście troski o naszą Planetę. Zaproszeni do wzięcia udziału na pewno chętnie  

się przyłączą! 

  

Mamy nadzieję, że w tegoroczną Godzinę dla Ziemi WWF Suwałki zaświecą przykładem dla miast 

całego kraju i dołączy do tysięcy miejscowości i milionów ludzi, którzy w tym roku już po raz jedenasty pokażą 

światu, że działając razem możemy dać impuls do rzeczywistych zmian na lepsze. 

  

Więcej informacji o akcji dostępnych będzie na stronie sercekarpat.pl od 1 marca. W razie pytań prosimy 

o kontakt drogą mailową na adres zgloszenia@wwf.pl lub telefonicznie na numer (22) 849 84 69 wew. 124.  

 

Z poważaniem, 

 

Magdalena Dul-Komosińska 

Dyrektor Naczelny WWF Polska 

http://www.sercekarpat.pl/
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