
Akcja skladania  1000 zurawii! 

 

 
Eleanor Coerr opisuje   w swojej ksiazce „Sadako“ historie dziewczynki, ktora dziesiec lat po 

zrzuceniu bomby na Hiroshime  zachoruje na bialaczke.  

Ta historia opiera sie na starej japonskiej legendzie, zgodnie z ktora dojdzie do spelnienia zyczenia 

po zlozeniu 1000 sztuk zurawii z papieru. 

Nie tylko Hiroshima i Nagasaki, ale takze Tschernobyl i Fukushima pokazaly jakie 

niebezpieczenstwa sa zwiazane z radioaktywnoscia. 

My wiemy, ze tego rodzaju niebezpieczenstwo czycha doslownie przed naszymi drzwiami. 

W zeszlym roku doszlo w Czeskim raktorze atomowym Temelin kilka razy do niebezpiecznych 

awarii. 

 

Dlatego nie mozemy milczec. Musimy zwracac uwage na to niebezpieczenstwo i  walczyc! 

 

Zeby w przyszlosci nigdy nie doszlo do chorob dzieci z powodu radioaktywnosci, chcemy z 

Akcja skladania 1000 papierowych zurawii dac sygnal. 

 

Mamy zamiar w roznych miejscowosciach w Bawarii, w Saksonii,  w Austrii, w Czechach, w 

Slowacji i w Polsce – zorganizowac ta akcje. 

 

Te  zurawie   z naszym sloganem: „Stop Temelin“ i „ Energia atomowa –NIE-DZIEKUJE“,  z 

balonami wypelnionymi helem,  (w miare mozliwosci w obecnosci prasy, radia, telewizji)  

31.08.2013 o godzinie 15.00 , beda sie  wznosic  do nieba. 

 

Ta akcje mozna taze zorganizowas  w miejscowosciach urlopowych i zachecic gosci do skladania 

zurawii. Te zurawie mozna potem wyslac  do amerykanskiej, francuskiej, koreanskiej, czeskiej czy 

polskiej Ambasady razem z informacja, dlaczego nie chcemy energii atomowej. Nasi koledzy, z 

Lubiatowa, z Polski, maja zamiar dodatkowo wyslac zurawie do Premiera Tuska lub do CEO Grad. 

 

Dodatkowo w ramach konferencji- Temelin wzniesie sie 50 zurawii z miejsca konferencji. 

 

Prosze  o zgloszenie, czy jest mozliwy udzial w naszej akcji ( np. w szkolach, przedszkolach, na 

festynach, itd.) i o podanie liczby zurawii, ktora mozecie zlozyc. 

Instrukcje skladania mozna dostac u mnie jako PDF 

lub w internecie pod: http:// www.youtube.com/watch?v=QFEuUmmGCks 
 

Balony mozna w Niemczech zamowic przez ausgestrahlt – 50 sztuk za 10 Euro plus porto 

http://www.shop.ausgestrahlt.de. O hel musicie sie sami postarac. Zgodnie z informacja 

niemeckiego bezpieczenstwa lotu, mozna bez pozwolenia wypuscic 500 balonow. 

 

Kontakt: Beate Schneider, Waidhaus/Opf. Tel: 0049 9652/815918; b.schneider@santofit.de; 

GRÜNE Neustadt - Sprache Deutsch/ language German 

 

Konferencja Temelin 
14./15. wrzesnia 2013 organizuja GRÜNE w Fichtelgebirge BI STOPP TEMELIN i Brigitte 

Artmann 3. Temelin-konferencje z Janem Haverkamp, Greenpeace. Przy tej okazji coroczna 

inspekcja Atomowego Reaktoru Temelin i zwiedzanie halii maszynowej traktu wysokiego 

bezpieczenstwa. Potem konferencja ekspertowa w Hluboka nad Vltavou. Liczba uczestnikow 

ograniczona.  

Zgloszenia u Brigitte Artmann Tel. +49 923 162821; mobil +49 178 554 2868; 

brigitte.artmann@gruene-fichtelgebirge.de;www.gruene-fichtelgebirge.de 
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