Dobra energia dla wszystkich
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22 kwietnia br. obchodzony będzie po raz 43. na świecie i 23. w Polsce Światowy Dzień Ziemi.
Tegoroczne hasło to „Dobra energia dla wszystkich", jako że rok 2012 jest Międzynarodowym Rokiem
Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi, ogłoszonym przez ONZ.
Obchody Dnia Ziemi mają uświadomić społeczeństwu, że planeta, którą między sobą dzielą jest
wspólnym dobrem, o które należy dbać wspólnymi siłami, odrzucając różnice wynikające z wiary i
przynależności etnicznej. W ich ramach różnorodne instytucje organizują wiele wydarzeń akcentujących
kruchość ekosystemów i tym samym promujących postawy proekologiczne w społeczeństwie.
Główne cele przyświecające tegorocznym obchodom to:
zwrócenie uwagi państw członkowskich ONZ na potrzebę zintensyﬁkowania działań na rzecz
zapewnienia równego dostępu do energii dla wszystkich oraz ochrony środowiska poprzez
zrównoważone wykorzystanie zasobów energii tradycyjnej, stosowanie czystszych technologii
i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
zachęcanie państw członkowskich i innych podmiotów, aby, wykorzystując ideę obchodów, dążyły do podnoszenia świadomości znaczenia i zrównoważonego
wykorzystania energii oraz równego dostępu do niej, wspierając działania w tym zakresie na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
dążenie do wspierania inicjatyw promujących nowe technologie, w tym technologie związane z energia odnawialną, oraz poprawę dostępu do tych
technologii.

Finał polskich wydarzeń organizowanych w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi organizowany jest w formie interdyscyplinarnego festynu - imprezy plenerowej w
warszawskim Parku Pole Mokotowskie, w którym co roku bierze udział tysiące uczestników. Podczas festynu zaprezentują się instytucje ochrony środowiska, jednostki
Lasów Państwowych, parki narodowe i krajobrazowe oraz organizacje pozarządowe. Program obejmuje elementy edukacji ekologicznej i kulturalnej oraz wspólnych,
zintegrowanych działań społecznych na rzecz ochrony środowiska.
W tym roku wydarzenie odbędzie się wyjątkowo w dniu 24 czerwca, w godz. 10.00-18.00. Tegoroczny festyn organizowany jest przez Fundację Ośrodka Edukacji
Ekologicznej, Społeczny Instytut Ekologiczny oraz Lasy Państwowe. Organizatorzy promować będą potrzebę ochrony klimatu, zapobieganie efektowi cieplarnianemu oraz
zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Program podzielony będzie na sektory:
wymiany informacji - dla instytutów badawczych, muzeów i wyższych uczelni,
współpracy społecznej - miejsce dla organizacji pozarządowych,
ekspozycji przyrodniczych z jednostkami Lasów Państwowych i parkami narodowymi,
świadomego konsumenta - Stół Darów Ziemi z polskimi produktami tradycyjnymi oraz wyrobami z ekologicznych produkcji,
edukacji twórczej - warsztaty i instalacje artystyczne dla wszystkich i wiele atrakcji dla najmłodszych,
recyklingu.

W ramach festynu zorganizowano także wystawę, konferencję i konkursy.
Podczas obchodów Dnia Ziemi podejmowane są liczne edukacyjne inicjatywy lokalne. Ciekawym przykładem jest „Bociania przejażdżka" - wyprawa rowerowa śladem
bocianich gniazd w okolicach Szczecina, organizowana przez Akademickie Koło Ligi Ochrony Przyrody w Szczecinie oraz Ekotrendy. Podczas krótkich przerw uczestnicy
będą mogli obserwować ptaki i poznać ciekawe fakty z ich życia, w tym odpowiedzi na pytania: czy bociany jedzą żaby? jak wygląda sprawa ich wierności małżeńskiej?
co ma wspólnego sejm z bocianem? Rowerzyści pokonają również najwyższe wzniesienie w Puszczy Wkrzańskiej, podziwiając widoki, a dla równowagi pokonają trasę
zlokalizowaną zaledwie kilka m n.p.m. Przewidziane są konkursy z małymi nagrodami. Wycieczka rozpoczyna się o godz. 10:00 pod kościołem na Warszewie, a kończy
na Polanie Sportowej (Głębokie). Długość trasy 30 km. Jej nawierzchnia jest zmienna, dlatego będzie pokonywana w umiarkowanym tempie. Należy zabrać prowiant i
napoje. Warto zaopatrzyć się w urządzenia optyczne do obserwacji.
Szczegółowe informacje na temat festynu na Polach Mokotowskich i innych wydarzeń organizowanych w ramach Światowego Dnia Ziemi na stronie internetowej:
www.dzienziemi.org.pl
Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w akcjach organizowanych w ramach obchodów Dnia Ziemi 2012 w całej Polsce . Spotkajmy się i podzielmy dobrą energią!

