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Informator dla uczestników Akcji

RAZEM!
Zeszłoroczna Akcja grubymi zgłoskami zapisała się w historii polskiej edycji Clean
Up The World jako ta, w której pokazaliśmy, że razem możemy naprawdę wiele!
312 891 uczestników odciążyło przyrodę, zbierając w sumie 442 tony śmieci. I choć
ilość zebranych z natury odpadów jest imponująca, to ta pierwsza liczba cieszy nas
najbardziej. Od wschodu do zachodu, od Helu po Tatry kolejne sztaby dołączały
do Akcji, pokazując tym samym, jak wielu z nas zależy na tym, aby nasza najbliższa
okolica była po prostu czysta i wolna od śmieci.
Przed nami finał 29. Akcji Sprzątanie świata – Polska. Nasza akcyjna machina ruszyła
22 kwietnia w Dniu Ziemi i coraz bardziej się rozpędza. Pierwsze sprzątania zostały
już przeprowadzone, pierwsze kilogramy zebranych śmieci wpisane na poczet
wyniku ogólnopolskiego sprzątania w 2022 roku. A my nawet na moment
nie zwalniamy tempa, ponieważ każda kolejna Akcja to okazja do tego, żeby
zakomunikować nasz manifest nieśmiecenia. W tym roku mówimy głośno
i wyraźnie: wszystkie śmieci, na całym świecie są nasze! Te porzucone przez
człowieka w naturze i te posprzątane przez człowieka. Innych na naszej Planecie
nie ma.
W lipcu, Andrzej Pągowski przekazał Fundacji Nasza Ziemia kolejny plakat
będący sztandarem 29. Akcji. Dzięki wrażliwości i talentowi tego wyjątkowego
artysty, ale też dzięki wielkiemu sercu (plakaty Mistrz przekazuje nam non-profit),
plakat tegorocznej edycji niewątpliwie zmusi nas wszystkich do zadumy nad
losem naszej Ziemi. Będzie więc znakomitym edukacyjnym wsparciem dla nas
jako koordynatora Akcji, ale też głęboko wierzymy, że trafi do sumień wszystkich
śmiecących i odmieni ich na lepszych dla naszej Planety.

A zatem… wszystkie śmieci są nasze!
Zapraszamy Was do rejestrowania się na stronie: www.naszaziemia.pl/ssp2022
Pokażmy, że cała Polska pełna jest gotowych do działania rąk i zielonych serc,
którym bliska jest troska o naszą Planetę. Co chwilę docierają do nas informacje
od samorządów, które już szykują się na finał tegorocznej Akcji w trzeci weekend
września. Będziecie więc mieli lokalne wsparcie w Waszch działaniach.
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W informatorze przekazujemy Wam również kilka wskazówek, jak przeprowadzić
sprzątanie poprawnie, bezpiecznie i z poszanowaniem dla natury. Podobnie jak
w poprzednich latach, nauczycielom, edukatorom, rodzicom przekażemy
materiały edukacyjne, na podstawie których będziecie mogli przeprowadzić akcję
stacjonarną. Zapisując się do Akcji przez nasz formularz, na początku września
otrzymacie od nas gotowe do wykorzystania materiały.
Przekazujemy Wam również materiały promocyjne, dzięki którym będziecie mogli
promować Akcję oraz hasło tegorocznej edycji: „Wszystkie śmieci są nasze!”.
Na koniec, zachęcamy do podzielenia się wynikami każdej akcji – zarówno tej dużej
jak i małej; stacjonarnej lub przeprowadzonej w terenie. Pod koniec roku, nasz
zespół zbierze wyniki i opublikuje Raport 29. Akcji Sprzątanie świata. W Raporcie
chcemy pokazać skalę problemu śmiecenia w naturze, ale również rozwiązanie
tego problemu, którym jesteśmy my – uczestnicy. Głęboko bowiem wierzymy,
że każdy, kto ramię w ramię z nami sprząta, staje się najlepszym ambasadorem
nieśmiecenia i zmienia swoje otoczenie na lepsze.
Jeśli macie pytania, jak zawsze pozostajemy z całym zespołem Fundacji Nasza
Ziemia do Waszej dyspozycji.

Z zielonymi pozdrowieniami

Grzegorz Mikosza
Główny Koordynator Akcji
Sprzątanie świata w Polsce
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NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O AKCJI
SPRZĄTANIE ŚWIATA − POLSKA 2022

Worki i rękawice w dłoń!
Do końca września możesz przeprowadzić swoją akcję terenową
w ramach 29. Akcji Sprzątanie świata – Polska.
Wielki Finał Akcji odbędzie się tradycyjnie w trzeci weekend września:
16.09 (piątek), 17.09 (sobota), 18.09 (niedziela).
Swoją akcję możesz zarejestrować na stronie: http://naszaziemia.pl/ssp2022/.
Najnowszych informacji szukaj w naszych kanałach społecznościowych
na Facebooku i Instagramie: @naszaziemia.
Jeśli masz pytania, napisz do nas maila na adres:
fundacja@naszaziemia.pl.
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10 kroków do zorganizowania
własnej akcji terenowej w ramach
Akcji Sprzątanie świata – Polska

Chcesz zorganizować sprzątanie? Świetnie!
Poprowadzenie lokalnej akcji w ramach Sprzątania świata – Polska to
naprawdę fantastyczna przygoda, którą polecamy każdemu ze smykałką
organizatora. Dla stawiających w tym temacie pierwsze kroki, ale również dla
doświadczonych koordynatorów zebraliśmy 10 przydatnych wskazówek,
które pomogą Wam sprawnie dołączyć do 29. Akcji i wrześniowego finału!
Pamiętajcie, że Akcja ma charakter społeczny. Wspólnie pracujemy na
jeden wynik, który Fundacja Nasza Ziemia podsumuje w jedynym w Polsce
Raporcie Akcji Sprzątanie świata.
Gotowi? No to zaczynamy!
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1. Postaw sobie cel i dobrze zaplanuj akcję
Wyrusz na rekonesans. Wsiądź na rower, wybierz się na spacer i znajdź miejsca,
co do których widać, że po prostu wymagają posprzątania.
Działamy lokalnie w myśl zasady: „W tym roku posprzątam swój kawałek
Polski”! Wstępnie zaplanuj, kogo chcesz zaangażować w akcję i ile osób będzie
uczestniczyć w sprzątaniu. Kto może Ci pomóc w organizacji?
Dowiedz się, jakie panują warunki na terenie, na którym będzie realizowana
akcja. Znajdź adresy i numery telefonów do właściciela terenu, lokalnych władz,
firm zajmujących się wywozem śmieci. Zrób listę potrzebnych materiałów i zadań.
Pomyśl też o tym, jak chcesz promować akcję i ideę Sprzątanie świata – Polska.
Wejdź na stronę www.naszaziemia.pl/ssp2022, pobierz plakat tegorocznej Akcji,
skorzystaj z banerów i plików graficznych Akcji, które udostępniliśmy bezpłatnie.

2. Zadbaj o bezpieczeństwo akcji
Mając już plan, możesz zadbać o to, co najważniejsze, czyli bezpieczeństwo
uczestników akcji. W czasie rekonesansu dobrze jest zaznaczyć na mapie miejsca
niebezpieczne (na przykład takie, gdzie znajdują się odpady, którymi powinny
zająć się służby specjalistyczne). Zaproś do udziału w wydarzeniu ratownika
medycznego i zabierz ze sobą apteczkę pierwszej pomocy. Pamiętaj, żeby każdą
sytuację zagrożenia traktować poważnie! Zawsze miej przy sobie telefon, aby
w razie potrzeby wezwać pomoc.

3. Czas na formalności
Planując każde sprzątanie, musisz zadbać o to, żeby Wasza akcja odbyła
się zgodnie z lokalną jurysdykcją. Dowiedz się, do kogo należy teren, który
zamierzacie wysprzątać, skontaktuj się z właścicielem (to może być na
przykład Wasza gmina, osoba prywatna lub zarząd zieleni miejskiej).
Poinformuj ich o swoich planach i uzyskaj ich zgodę na przeprowadzenie akcji.
Poproś o wsparcie, jak na przykład worki i rękawice. Ustal również, co zrobić
z zebranymi odpadami. Czy gmina pomoże Wam w ich bezpłatnym odebraniu?
Czy raczej skieruje Was do firmy, która na Waszym terenie zajmuje się
odbiorem odpadów? Ustal, gdzie składowane będą zebrane odpady i zasugeruj,
że będziecie je zbierać z podziałem na frakcje. Ustal dzień i godzinę odebrania
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śmieci. Pozyskaj też numer telefonu do osoby, która uzgodni z Wami odbiór,
i upewnij się, że śmieci faktycznie zostały odebrane. Pomyśl również
o sanitariatach. Te wszystkie rzeczy trzeba zaplanować z jak największym
wyprzedzeniem – nie czekaj z tym do ostatniej chwili.
PAMIĘTAJ!
Nie zostawiaj odpadów bez wcześniejszego ustalenia ich odbioru.
Pozostawione na skraju lasu, na plaży, przy drodze tworzą dzikie wysypiska
i są zagrożeniem dla zwierząt, ludzi i przyrody.

4. Zgłoś akcję!

Wejdź na stronę www.naszaziemia.pl/ssp2022 i skorzystaj z formularza, aby
zarejestrować Waszą akcję. Podaj nam niezbędne informacje – nie zajmie Ci to
więcej jak 5 minut.
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5. Zbierz drużynę
Zrób listę uczestników. Zastanów się, kogo jeszcze możesz zaangażować w akcję.
Czy na Twoim terenie działa organizacja pozarządowa, która zechce dołączyć się
do tej inicjatywy? Harcerze, uniwersytety III wieku, a może grupy hobbystyczne?
W całej Polsce wszystkie te grupy działają aktywnie na rzecz środowiska i być
może czekają tylko na Twoje zaproszenie? W grupie siła!

6. Zadbaj o niezbędnik WOLONTARIUSZA NASZEJ ZIEMI
Zadbaj o niezbędnik wolontariusza Naszej Ziemi: rękawice i worki (jeżeli w czasie
akcji prowadzona jest selektywna zbiórka, zatroszcz się również o to, by worki
były oznaczone kolorami frakcji odpadów). Do tego dobrze jest, by część osób
posiadała chwytaki.

7. Poszukaj partnerów
Sprzątanie świata – Polska jest akcją społeczną. Niemniej jednak w czasie
organizacji wydarzeń może być konieczne poniesienie kosztów związanych
z niezbędnymi materiałami, promocją akcji czy logistyką. Poszukaj zatem
lokalnych partnerów, którzy zechcą wesprzeć Waszą akcję. Firmy z Waszego
regionu mogą z radością wspomóc taką inicjatywę, a może nawet wesprzeć
Was swoim wolontariatem pracowniczym. Zadbaj później o odpowiednie
podziękowanie dla partnerów. Umieść logo partnerów w informacjach o akcji
i zaproś ich reprezentantów na wydarzenie.

8. Zadbaj o oprawę akcji
Akcja ma przede wszystkim wymiar edukacyjny, zatem jest to doskonała okazja
do promocji działań proekologicznych w środowisku lokalnym. Mile widziane
są projekty edukacyjne połączone z kampaniami informacyjnymi, zachęcające
społeczność lokalną do zmiany nawyków w kierunku ograniczania ilości
odpadów. Może warto też zaprosić kogoś z Waszego terenu, kto w czasie wydarzenia
opowie o problemach i wyzwaniach związanych z gospodarką odpadami czy
ochroną środowiska naturalnego? To przecież idealna okazja do promowania
dobrych, proekologicznych postaw!
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PAMIĘTAJ!
Pamiętaj, aby oprawa wydarzenia była w ekologicznym duchu. Stawiajmy
na lokalne atrakcje, zdrowe poczęstunki, działania zero waste oraz tego rodzaju
dodatkowe aktywności, które nie zużywają takich zasobów jak woda, paliwo
czy energia.

9. Ruszaj w teren i sprzątaj
Masz już wszystkie prace przygotowawcze za sobą. Teraz postępuj zgodnie
z zaplanowanym scenariuszem. Przed wyruszeniem w drogę wyjaśnij wszystkim
uczestnikom zasady akcji, myśl przewodnią tegorocznej Akcji: „Wszystkie
śmieci są nasze” oraz zasady bezpieczeństwa. Ustalcie harmonogram czasowy.
Jeżeli zachodzi taka konieczność, podzielcie się na mniejsze grupy. Ustalcie
miejsce zbiórki śmieci (najlepiej blisko drogi, by umówiony wywóz śmieci
przebiegł bezproblemowo). Pamiętajcie o poszanowaniu przyrody. Uważajcie na
żyjące dziko zwierzęta, gniazda czy rośliny pod ochroną.

10. Raportuj
Po zakończonym wydarzeniu wypełnij raport na naszej stronie. Podaj efekty akcji
i załącz zdjęcia. W ten sposób Wasza akcja zostanie zaliczona w poczet 29. Akcji
Sprzątanie świata – Polska, a Wy otrzymacie od nas certyfikat poświadczający
udział w inicjatywie.

* Nie śmiećmy więcej!
I jeszcze jeden punkt, dodatkowy, paradoksalnie – najważniejszy. Nie chodzi
przecież o to, żeby tych akcji organizować jak najwięcej. Chodzi o to, by ich liczba
malała i by po prostu stawały się one coraz mniej potrzebne. Ale to zależy już od
nas. I tak jak śpiewał Wojciech Młynarski: „Posprzątajmy sobie w głowach, by nie
śmiecić więcej”.

10

Raport i certyfikaty
Zakończyliście swoją akcję terenową/stacjonarną? Wypełnij formularz z wynikami,
które zostaną wpisane do raportu 29. Akcji Sprzątanie świata – Polska. Pamiętaj,
że tylko w ten sposób otrzymasz certyfikat uczestnictwa w Akcji.

Jakie dane będą Ci potrzebne do uzupełnienia raportu?
Informacje o przeprowadzonej akcji (terenowej/stacjonarnej) takie jak data
i miejsce. Do raportu możesz załączyć również krótki opis i zdjęcia.
•

Liczba uczestników akcji.

•

Dane do wystawienia certyfikatów.

•

Informacje odnośnie zebranych odpadów (akcja terenowa). Możesz podać
liczbę zebranych worków lub kilogramy (z podziałem na frakcje lub sumę
odpadów).

•

Informacje o napotkanych dzikich wysypiskach (akcja terenowa).

•

Informacja, czy w czasie akcji stacjonarnej wykorzystaliście przesłane przez
nas materiały edukacyjne.

Na podstawie tych informacji, wystawiamy dla Was imienne certyfikaty
uczestnictwa.
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Plakat Akcji
ZIEMIA W ROLI GŁÓWNEJ
Po raz pierwszy
Kiedy patrzymy na zaprojektowany w 1994 roku plakat autorstwa Andrzeja
Pągowskiego, towarzyszący pierwszej Akcji Sprzątanie świata, widzimy przede
wszystkim odkurzacz wyciągający z ogromną siłą śmieci z kuli ziemskiej.
To niewątpliwie poruszające dzieło. Jednak pomimo widoku tej przerażającej
góry odpadów, którą trzeba posprzątać, oglądając plakat, czujemy radość
i podekscytowanie. Oto za chwilę, w trzeci weekend września, podobnie jak
wolontariusze na całym świecie, wyjdziemy posprzątać Polskę z porzuconych
w naturze śmieci. Kolorowe literki na plakacie, skreślone jakby ręką dziecka,
układają się w napis „Sprzątanie świata”. Czujemy, jak wesoło podrygują w rytm
wspólnej pracy uczestników Akcji na rzecz jedynej planety, jaką mamy do życia.
Patrząc na tę znakomitą kompozycję, jesteśmy niemal pewni, że po Akcji
będzie zdrowiej i czyściej. Upewniają nas w tym nakreślone ręką Mistrza błękity
i zielenie, które wyłaniają się zza wyssanych przez odkurzacz ziemskich śmieci.

Plakat autorstwa Andrzeja Pągowskiego z 1994 roku.

Projekt plakatu 29. Akcji Sprzątanie świata – Polska.
Autor: Andrzej Pągowski
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Ponownie
I oto mijają niemal trzy dekady promocji idei nieśmiecenia w naturze. Jest rok
2022, a polskiej edycji Clean Up The World towarzyszy budzący nie mniejsze
emocje obraz, którego autorem jest, podobnie jak za pierwszym razem,
Andrzej Pągowski. I podobnie jak poprzednio obsadził w swoim nowym dziele
w roli głównej naszą Matkę Ziemię. Jednak tym razem twórca zadbał, abyśmy
nie poczuli ani euforii, ani radości. Oto widzimy, jak z czarnych przestworzy
wszechświata, ogromny papierowy śmieć w postaci kuli ziemskiej, majestatycznie
dryfuje w naszą stronę. Wręcz czujemy towarzyszącą temu procesowi ciszę:
nie śpiewają ptaki, nie szumią lasy, fale nie biją o brzegi. Wyjałowiona Ziemia,
z bladym obliczem i wyblakłymi konturami kontynentów, żegluje bez celu. Przed
nami rozpościera się imponujący w swoim zniszczeniu dom współczesnego
człowieka. Grozy całości kompozycji dodają białe, smukłe litery skomponowane
z niewielkimi przerwami jakby dla zaczerpnięcia świeżego powietrza.
Zaprezentowane na surowym, czarnym tle układają się w swoiste memento:
Wszystkie śmieci są nasze.

29. Akcja Sprzątanie świata-Polska
Czas powiedzieć więc głośno i wyraźnie: wszystkie śmieci, na całym świecie są nasze;
te porzucone przez człowieka w naturze i te posprzątane przez człowieka. Innych
na naszej planecie nie ma. Wychodząc na Wasze akcje terenowe, nie zapomnijcie
wziąć sobie do serca tego wyjątkowego w swoim klimacie obrazu i przesłania.
Niech pomoże Wam przekonać nieprzekonanych i niech stanowi Wasze oręże dla
wątpiących w siłę wspólnej troski o Matkę Ziemie. Powodzenia!
Plakat możecie znaleźć na naszej stronie internetowej: www.naszaziemia.pl/
ssp2022

13

Patronat Honorowy Akcji Sprzątanie świata − Polska

Partnerzy i darczyńcy
Z całego serca dziękujemy tym wszystkim, którzy na co dzień dbają o miejsca piękne
z natury i wspierają działania Fundacji Nasza Ziemia:

Patronat medialny

Koordynator Akcji Sprzątanie świata ‒ Polska 2022

www.naszaziemia.pl

Fundacja Nasza Ziemia

NIP: 525-19-68-693

facebook.com/naszaziemia

ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa

REGON: 01-09-53-867

@naszaziemia

Zarząd Fundacji Nasza Ziemia

KRS: 0000137164

Adres korespondencyjny
ul. Robotnicza 42 A, 53-608 Wrocław
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