
Panda z kwiatów w ramach akcji “Godzina dla Ziemi” 
 

Już od jutra (czwartek) w centrum Warszawy pojawi się specjalna kompozycja roślinna. Ogrodnik Tomek, 
prowadzacy najpopularniejszy Polski blog o ogrodach w ramach akcji “Godzina dla Ziemi” WWF stworzy “kwietną 
pandę” na jednej ze skarp przy Trasie W-Z. 
 

 
 

 
(robocza wizualizacja kompozycji z kwiatów o wymiarach 8 na 4 metry - prosimy nie publikować!) 
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Skąd wziął się pomysł? 
 
Pomysł pojawił się bardzo spontanicznie.  
“Od momentu, gdy organizatorzy akcji “Godzina dla Ziemi” zaprosili mnie do akcji, do chwili, gdy wyzwanie                
zostało ogłoszone minęło zaledwie kilka godzin. Nie wyobrażałem sobie odrzucić propozycji udziału w niej.              
Akcja “Godzina dla Ziemi” ma już wieloletnią tradycję, a symbolicznie światła gaszą ludzie na całym świecie.                
Ucieszyłem się, gdyż tegoroczna edycja kampanii w Polsce jest wyjątkowo emocjonująca.” 

- mówi Ogrodnik Tomek, autor najpopularniejszego polskiego bloga ogrodniczego. 
 
Dlaczego “Godzina dla Ziemi” 2014 jest szczególna? 
 
Włączyły się do niej osoby znane z telewizji czy okładek gazet. Każdy ambasador zadeklarował wykonanie               
określonego zadania, jeśli udział potwierdzi na stronie godzinadlaziemi.pl określona liczba osób. Kinga Rusin             
obiecała wejść na szczyt Pałacu Kultury w Szpilkach, Michał Piróg z Agnieszką Szulim - przepłynąć Wisłę na                 
tratwie ze zużytych butelek, a politycy zwaśnionych partii - wybrać się na wycieczkę po mieście na jednym                 
rowerze. 
 
Do czego zobowiązał się Ogrodnik Tomek? 
 
Tomek Kok, znany raczej jako “Ogrodnik Tomek”, także włączył się do akcji. Padła deklaracja, że jeśli do akcji                  
włączy się 85 tysięcy osób, to w centrum stolicy stworzy “kwietną Pandę” - logo WWF wykonane z bratków.  
Ponieważ udział w “Godzinie dla Ziemi” potwierdziło na stronie grubo ponad sto tysięcy osób, deklaracja               
zostanie wypełniona, a panda powstanie.  
 
Gdzie powstanie panda? 
 
Wybór padł na skarpę przy trasie W-Z, tuż przy wjeździe do tunelu od strony pomnika Nike.  
W akcji wspiera nas Zarząd Terenów Publicznych, który udostępnił nam jedną z najbardziej atrakcyjnych              
lokalizacji w mieście, w której wcześniej pojawiały się juz kwietne kompozycje. 
Wzór z kwiatów będzie doskonale widoczny zarówno dla spacerujących w okolicach starego miasta, jak i dla                
osób codziennie przejeżdżajacych trasą W-Z do pracy czy szkoły, głównie komunikacja miejską. 
Rozmiar pandy - a będzie miała ona 8 metrów szerokości sprawi, że nie da się jej przeoczyć. 
 
Od kiedy będzie można podziwiać pandę? 
 
Panda będzie gotowa już w przedświąteczny czwartek. Można ją zobaczyć podczas świątecznego spaceru z              
rodziną, ale także później - na przykład w czasie przejażdżek rowerowych w dlugi weekend majowy. Panda                
zostanie z nami aż do połowy maja. 
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dodatkowe informacje (informacje możemy rozwinąć na potrzeby innych publikacji) 
 
Godzina dla Ziemi WWF 
 
Godzina dla Ziemi to międzynarodowa akcja WWF - jednej z największych organizacji działających na rzecz               
ochrony naszej planety. Co roku symboliczne wyłączenie świateł w naszych domach ma nam przypomnieć, że               
dbałość o środowisko powinno być naszym stałym obowiązkiem. Przy okazji tego gestu poruszane są w mediach                
różne aspekty korzystania z naszej planety, nie tylko związane z oszczędzaniem energii elektrycznej, ale też               
zrównoważonego gospodarowania innymi zasobami naturalnymi. 
 

 
 
Ogrodnik Tomek 
 
Tomek Kok od prawie 3 lat prowadzi bloga pod szyldem “Ogrodnik Tomek”. Pomysł na bloga zrodził się z wielkiej                   
pasji Tomka, a praca włożona w napisanie prawie pół tysiąca artykułów poruszających większość kwesti              
związanych z zielenią - opłaciła się. Różową konewkę, charakterystyczny element w logo, kojarzy większość              
miłośników ogrodów. Statystycznie co dziesiąty Polak szukał odpowiedzi na pytanie “co to jest wertykulacja              
trawnika”, czy “jaka roślina domowa poradzi sobie bez światła” na stronie OgrodnikTomek.pl. 
 
Ogrodnik Tomek to jednak nie tylko “persona z Internetu”, chociaż ponad stu tysięcy czytelników miesięcznie               
pozazdrościłaby niejedna blogerka modowa czy kulinarna. 
Sporo osób kojarzy Tomka z porad, jakich czasem udziela w “Pytaniu na Śniadanie” w telewizyjnej Dwójce.  
Jest obecny na większości wydarzeń kręcących sie wokół tematu zieleni. Angażuje sie też szczególnie w kwestie                
wymagające edukacji.  
Gdy w Warszawie odbywały się nasycone skrajnymi emocjami dyskusje o Ogród Krasińskich, jako pierwszy zebrał               
w jednym artykule wypowiedzi ekspertów i przywołał rzeczowe argumenty.  
Wspiera też inne inicjatywy. Na potrzeby akcji Greenpeace’u zbudował futurystyczny domek dla owadów             
zapylających, których populacja grozi wyginięciem. 
 
Wraz ze swoją pracownią, przygotował w ramach największej w Polsce wystawy “Zieleń to Życie” ogród               
tymczasowy. Jej tytuł “Ogród Zmysłów” nie był przypadkowy, bo w aranżację wpleciona była zabawa w               
odgadywanie zapachów, dźwięków i obrazów. Ogród ten był pierwszym krokiem szerszej kampanii, w której              
Tomek chce pokazać szkołom i samorządowcom, że to ogrody edukacyjne są przyszłością zieleni dla              
najmłodszych, a dzieci chętniej bawią się w ogrodowych odpowiednikach “Kopernika” niż przy kiczowatych,             
plastikowych zabawkach obecnych w każdym placu zabaw. 
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Informacje praktyczne dla mediów 
 

● W środę 16 kwietnia wykonujemy techniczną część prac, na miejscu nie będzie niczego wartego              
fotografowania poza toną żwiru, ziemi, błota , samochodów, kilometrów sznurków itp :) można za to               
przygotować materiał dźwiękowy lub tekst na potrzeby publikacji w dniu kolejnym. 

● W czwartek 17 kwietnia od 9 do 12 Tomek wraz ze społem będzie sadził bratki - w etapie, gdzie                   
większa część pandy będzie gotowa. Zapraszamy fotoreporterów i ekipy z kamerą w celu przygotowania              
materiału z “wykonania” pandy, z ewentualnym komentarzem Tomka / wejsciem na żywo itp. 

● W czwartek między 12-14 panda będzie gotowa. Zapraszamy ekipy, zainteresowane zdjęciami gotowej            
pandy (jeśli materiał musi być opublikowany przed Świętami). 

● Jeśli planują Państwo publikację materiału później, po Świętach, polecamy umówienie się na późniejszy             
termin, po kilku dniach, gdy rośliny “odpoczna” po sadzeniu i transporcie, panda będzie lepiej              
prezentować się na zdjęciach. 

 
Materiały graficzne dla mediów do pobrania na stronie: 
http://ogrodniktomek.pl/panda  
 
Prosimy chociaż o krótką informację, że Państwa ekipa planuje nas odwiedzić w czasie lub po wykonaniu                
pandy, najlepiej telefonicznie. 
 
Będziemy wdzięczni także za wiadomość (e-mail) o publikacji materiału dotyczącego akcji. Z uwagi na natłok               
zadań z Pandą nie jesteśmy w stanie śledzić mediów, a chcielibyśmy np. informować na bieżąco swoich fanów na                  
Facebooku 
 
 
 
Dziękujemy za zapoznanie się z krótkim zarysem akcji.  
W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt, najlepiej telefoniczny, 
 
pozdrawiam, 
 
Filip Misiewicz 
menadżer 
tel. 694 505 256 
 
 
Przydatne linki: 
- strona akcji: http://www.godzinadlaziemi.pl/  
- blog: http://ogrodniktomek.pl/  
- “autobiografia” Tomka: http://ogrodniktomek.pl/o-mnie/  
- artykuł z etapu zgłoszeń: http://ogrodniktomek.pl/2014/03/ogrodnik-tomek-zasadzi-kwiatowa-pande/  
- Ogród pokazowy: http://ogrodniktomek.pl/2013/09/ogrod-zmyslow-aranzacja-pokazowa/  
- Ogrodnik Tomek na Facebooku: https://www.facebook.com/ogrodnikTomek  
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