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Już  po  raz  dwudziesty  Fundacja  Nasza  Ziemia  sprząta  świat  i  zachęca  do  tego  wszystkich 
mieszkańców Polski. W jubileuszowym roku swojego flagowego działania, hasłem „Odkrywamy 
czystą  Polskę”  zachęca  do  obserwowania  zmian,  jakie  zaszły  w  ciągu  ostatnich  20  lat  
w stanie czystości lasów i miast.

Plan wydarzeń i elementy kampanii

Sprzątanie  świata  –  Polska  to  lokalna  odsłona  międzynarodowego  ruchu  na  rzecz  ochrony 
środowiska  Clean  up  the  World  zapoczątkowanego  w  1989  roku  przez  Iana  Kiernana, 
australijskiego  biznesmena  i  żeglarza.  W  ruchu  tym  uczestniczy  blisko  40  mln.  wolontariuszy  
z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. 
Do Polski „Sprzątanie Świata” sprowadziła w 1994 roku założycielka Fundacji Nasza Ziemia - Mira 
Stanisławska-Meysztowicz. Od tej pory kampania organizowana jest nieprzerwanie co roku, zawsze 
w trzecim tygodniu września,  stając się  jedną z najstarszych i  największych kampanii  z  zakresu 
edukacji ekologicznej w naszym kraju.

Celem Akcji  jest propagowanie i inicjowanie postaw odpowiedzialnych względem środowiska, 
zwłaszcza poprzez nieśmiecenie i racjonalną gospodarkę odpadami. W tym roku przypada 20-ta, 
jubileuszowa edycja Akcji i przy tej okazji zachęcamy do wspólnego  „Odkrywania czystej Polski”. 

„Odkrywamy czystą Polskę”

Pod takim hasłem rusza tegoroczna, akcja której finał przypada 

20 – 21 - 22 września

Do  działań  mogą  się  przyłączyć szkoły  i  inne  placówki  oświatowe,  gminy,  firmy,  organizacje 
pozarządowe,a także osoby prywatne.

Tym razem Fundacja zachęca do zorganizowania lokalnych działań z zakresu edukacji odpadowej, 
bo to ona właśnie jest w Polsce w tej chwili koniecznie potrzebna. Nowy system gospodarki 
odpadami komunalnymi nie zadziała, jeśli jego uczestnicy, czyli my wszyscy, nie będziemy wiedzieli 
dlaczego ważne jest, aby prawidłowo postępować z odpadami i – co jeszcze ważniejsze - co zrobić, 
by było ich jak najmniej.



Kalendarium wydarzeń

We wrześniu w 20 miejscach w Polsce odbędą się szczególne wydarzenia z okazji jubileuszu akcji – 
pikniki, akcje edukacyjne,  sprzątania zbiorników wodnych przez nurków, happeningi artystyczne, a 
łączącym wszystkie imprezy elementem będzie posadzenie symbolicznych Drzew Dwudziestolecia. 
Kalendarium imprez wciąż jest uzupełniany.

Data Wydarzenie

17 września • Rudka k./Białegostoku – Lasy Państwowe

18 wrz   18 września • Czechowice – Dziecice – Gimnazjum 
Publiczne nr 1

• Gdańsk – Piknik LOTOS S.A.

19 września • Limanowa – Starostwo Powiatowe
• Elbląg 

20 września • Elbląg
• Mikołów k./Katowic - oficjalny Start Akcji w 

Śląskim Ogrodzie Botanicznym

21 września • Warszawa – „Nie rozbijaj się nad Wisłą” - 
finał akcji m. st. Warszawy

• Wrocław – Fundacja dla ekrorozwoju i 
Stowarzyszenie Eko - Unia

• Ostrowiec Świętokrzyski – Fundacja 
Pomocna Dłoń

22 września • Warszawa – „Nie rozbijaj się nad Wisłą” - 
finał akcji m. st. Warszawy

• Zielonka pod Warszawą – Grupa 
Eksplorująca Podwarszawskie Nurkowiska

26 września • Seminarium Fundacji Nasza Ziemia 
”Edukacja odpadowa w praktyce. 
Rzeczywistość i perspektywy.”

27 września • Warszawa - Warszawska Masa Krytyczna 
połączona z happeningiem na Placu 
Zamkowym z okazji 20-lecia Akcji pn. 
„Odkrywamy czystą Polskę”.

• Zbiórka telefonów komórkowych na rzecz 
programu „Zielona Stopa Filantropa”

• Gala 20- lecia Sprzątania świata – Polska 

Wszystkie informacje o wydarzeniach będą na bieżąco pojawiały się w serwisach Fundacji Nasza 
Ziemia i Akcji Sprzątanie świata – Polska:

www.naszaziemia.pl
www.sprzatanieswiata-polska.pl
www.facebook.com/naszaziemia

http://www.facebook.com/naszaziemia
http://www.sprzatanieswiata-polska.pl/
http://www.naszaziemia.pl/


Elementy kampanii:

20. edycja Sprzątania świata będzie wyjątkowa - zachęcamy do organizowania działań z zakresu
edukacji odpadowej, która w związku z wprowadzeniem nowego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi jest w tej chwili najbardziej potrzebna. Nowy system nie zadziała, jeśli jego
uczestnicy, czyli wszyscy obywatele, nie będą wiedzieli, jak prawidłowo postępować z odpadami 
i co zrobić, by było ich jak najmniej.

20 drzew na 20 – lecie

20 organizacji pozarządowych, szkół, instytucji, Klubów Naszej Ziemi włącza się w obchody 20-lecia 
kampanii Sprzątanie świata – Polska. W 20 miejscach w Polsce odbędą się szczególne wydarzenia 
z okazji jubileuszu akcji – pikniki, akcje edukacyjne,  sprzątania zbiorników wodnych przez nurków, 
happeningi  artystyczne  -   łączącym  wszystkie  imprezy  elementem  będzie  posadzenie 
symbolicznych Drzew Dwudziestolecia. 

20 tysięcy telefonów na 20 lecie!

Z okazji  okrągłego jubileuszu akcji  Sprzątanie świata – Polska Fundacja Nasza Ziemia postawiła 
sobie wyzwanie zebrania równie okrągłej liczby telefonów komórkowych na rzecz Zielonej Stopy 
Filantropa.

Fundacja   wraz  z  firmą  Greenfone  Sp.  z  o.o  zapraszają  do  aktywnego  włączenia  się  do  akcji 
Sprzątanie świata i organizowania lokalnych zbiórek niepotrzebnych telefonów komórkowych.

Zbiórki mogą organizować szkoły, firmy, instytucje publiczne – każdy zainteresowany, który zgłosi 
się  do  Greenfone  aby  otrzymać  za  darmo  karton  na  telefony.  
Po zakończonej zbiórce (minimum 6 telefonów) aparaty są również za darmo odbierane.

Do zbiórek zgłosiło się już prawie 60 firm, instytucji i organizacji.

Więcej informacji o zbiórkach i programie Zielona Stopa Filantropa można uzyskać u koordynatorki: 
ula.fabianiak@naszaziemia.pl

Zbiórki elektroodpadów ze Stena Recycling

Już po raz trzeci w weekend Sprzątania Świata wspólnie ze Stena Recycling i firmą IKEA, Fundacja 
Nasza Ziemia organizuje serie zbiórek elektroodpadów. Tym razem zapraszamy do przynoszenia 
starych suszarek, telewizorów i wszystkich innych sprzętów działąjących na prąd do sklepów IKEA w 
Warszawie(Janki i Targówek), Łodzi (Port Łódź), Wrocławiu (Bielany), Gdańsku (Matarnia), Poznań 
(Pranowo), Katowic (Rawa).  



Lokalne Zbiórki elekroodpadów

Aż  55 organizacji, firm i instytucji z terenu całej Polski zgłosiło chęć organizacji lokalnych zbiórek 
elektroodpadów, nad których logistyką czuwa partner akcji - Electro-System Organizacja Odzysku 
Sprzętu  Elektrycznego  i  Elektronicznego  S.A.,  natomiast  operatorem  logistycznym  jest  firma 
Remondis Electrorecycling Sp. z o.o.

Dochód z  zebranych  ZSEE zostanie  przekazany  na  program "Zielona Stopa Filantropa",  którego 
głównym celem jest zwiększanie efektywności energetycznej poprzez wymianę starych sprzętów 
AGD  na  nowoczesne  i  energooszczędne  urządzenia  w  placówkach  służących  kształceniu  
i  wychowaniu  dzieci.  Więcej  informacji  o  programie  i  jego  efektach  można  znaleźć  na 
stronie www.teledar.pl.

Konkursy:

Jestem, więc nie śmiecę
Niemal każda aktywność człowieka wiąże się z powstawaniem odpadów. Jednak zawsze można
starać się postępować w taki sposób, aby odpadów produkować jak najmniej a te, które już
powstały prawidłowo zagospodarowywać, czyli segregować. 
Najlepsze działania promujące idee nieśmiecenia i unikania wytwarzania odpadów, wezmą udział
w konkursie. 

Odkrywamy czysty las
Zachęcamy do odszukania i sfotografowania w lasach miejsc, które udało się „odkryć” ze śmieci,
które dzięki pracy uczestników akcji „Sprzątania świata” są dziś czyste i dzięki temu możliwe jest
teraz odkrywanie ich prawdziwych uroków. Można też wziąć udział w konkursie na film z wyprawy
do lasu, który będzie promował właściwe zachowania w lesie, ze szczególnym uwzględnieniem
posprzątania po sobie na leśnej wycieczce, spacerze czy grzybobraniu. 

Zbieram – pomagam
We wrześniu, podczas kulminacji działań kampanii zorganizowana zostanie seria zbiórek
elektroodpadów a środki w ten sposób uzyskane zostaną przeznaczone na program „Zielona Stopa
Filantropa” i pozwolą na zmodernizowanie sprzętu AGD w placówkach zajmujących się opieką 
i wychowaniem dzieci. Przy tej okazji we wrześniu zaprosimy również do konkursu na działanie
promujące zbiórki elektroodpadów.

Szczegóły konkursów i regulaminy na www.naszaziemia.pl 

http://www.naszaziemia.pl/
http://www.teledar.pl/
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