Czyli jak od 25 lat łączy nas wspólny cel, idea, wartości i… działanie!

Raport z 26. Akcji Sprzątanie świata – Polska,
która odbyła się w roku jubileuszu 25-lecia działalności Fundacji Nasza Ziemia

ORGANIZATOR

UCZESTNICY AKCJI

Fundacja Nasza Ziemia została założona w 1994 roku przez Mirę Stanisławską-Meysztowicz. Misją

Wszyscy Polacy, którzy w trzeci weekend września każdego roku, dobrowolnie i w dowolny zorgani-

Fundacji jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa, wzmocnienie poczucia

zowany lub niezorganizowany, a spontaniczny sposób wychodzą posprzątać swoją najbliższą okolice

odpowiedzialności za środowisko naturalne, inspiracja i motywacja do działań służących jego ochro-

lub wybrany przez siebie kawałek Polski.

nie. Sztandarowym działaniem Fundacji Nasza Ziemia jest Akcja Sprzątanie świata – Polska.

PARTNERZY I SPONSORZY AKCJI
MIRA STANISŁAWSKA-MEYSZTOWICZ

Firmy i organizacje, które w sposób finansowy, organizacyjny lub rzeczowy wspomagają proces or-

Fundatorka i Inicjatorka Akcji, wieloletnia Prezeska Fundacji Nasza Ziemia, która od 25 lat koordynu-

ganizacji i koordynowania Akcją.

je największą ekologiczną akcję: Sprzątanie świata – Polska. Polka na stałe mieszkająca w Australii.
W 1994 roku przywiozła i z powodzeniem zaszczepiła na polski grunt ogólnoświatową ideę Clean up

PATRONI AKCJI

the world, bo jak sama mówi: „Polacy byli na to gotowi, trzeba ich było tylko lekko zainspirować”.

Samorządy, władze RP, ambasady, osobistości, media, którzy udzielają Akcji swojego patronatu.

AKCJA

AMBASADORZY WIZERUNKOWI AKCJI

Akcja Sprzątanie świata – Polska jest częścią międzynarodowego ruchu Clean Up The World wy-

Osobowości świata kultury, mediów, polityki, biznesu, które na co dzień wdrażają zasady życia

wodzącego się z Australii. Uczestniczy w nim blisko 40 milionów wolontariuszy na całym świecie. Do

w zgodzie z naturą. Wspierają działania Fundacji Nasza Ziemia, wspomagają Akcję. Ambasadorami

Polski Sprzątanie świata sprowadziła w 1994 roku założycielka Fundacji Nasza Ziemia – Mira Stani-

Fundacji Nasza Ziemia dzisiaj są: Ewelina Flinta, Andrzej Pągowski, Grzegorz Kasdepke, Andrzej Ma-

sławska-Meysztowicz. Od tej pory Akcja organizowana jest nieprzerwanie co roku, zawsze w trzeci

rek Grabowski.
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Słownik najważniejszych definicji Akcji Sprzątanie świata – Polska

weekend września. Jest tym samym jedną z najstarszych i największych kampanii z zakresu ekologii
w naszym kraju.
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kiedy 25 lat temu zakładałam Fundację Nasza Ziemia i rozpoczynałam w Polsce Akcję Sprzątanie
świata, nie spodziewałam się, że czeka nas tak długa droga. Myślałam, że w ciągu kilku lat posprzątamy kraj i nauczymy się nie śmiecić, że – jak napisał w swojej piosence dla nas Wojciech Młynarski – szybko i skutecznie „posprzątamy sobie w głowach, by nie śmiecić więcej” i… nie będziemy
więcej śmiecić… Dziś, po tych 25 latach, nadal wspólnie sprzątamy nasze najbliższe otoczenie.
Czy to dobrze? Myślę, że tak, bo pomimo tego, że śmieci nie ubywa, chociaż jest ich zdecydowanie mniej niż 25 lat temu, to w tym czasie MY zmieniliśmy się bardzo. Mamy większą świadomość
i potrzebę dbania o środowisko naturalne. Czujemy się odpowiedzialni za Matkę Ziemię i co roku,
w trzeci weekend września, solidarnie wychodzimy ze szkół, firm i domów, żeby posprzątać najbliższe okolice. W tym właśnie tkwi nasza siła – jednoczymy się dla Ziemi. Zmieniamy nasze nawyki, dzielimy się wiedzą, motywujemy innych do ekologicznych zmian. To niezwykle cenne. I za to
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Kochani,

jestem niewymownie wdzięczna. Akcja połączyła i łączy nadal miliony Polaków, uczniów i nauczycieli, dyplomatów, polityków i samorządowców, przedsiębiorców, młodych i starszych, wszystkich tych, którzy z własnej woli sprzątają świat. I właśnie tym milionom chciałabym podziękować.
Za tę podróż, którą wspólnie odbyliśmy, za czas spędzony na sprzątaniu. Za każdą małą zmianę,
bawełnianą torbę i zakręcony kurek wody. Za to, że kochacie swoje kawałki Ziemi na co dzień.
Dziękuję, bo to dzięki Wam tak wiele udało się zmienić. Bo cóż ja sama zdołałabym zrobić?

Mira Stanisławska-Meysztowicz
Fundatorka i Inicjatorka Akcji w Polsce

3

Część I

26 lat Akcji
Sprzątanie świata – Polska

Przesłanie i działanie

„Posprzątajmy Polskę, wszędzie, wzdłuż i wszerz, z tych wczorajszych
śmieci, z tych jutrzejszych też”. Te słowa rozpoczynają piosenkę, którą dla Fundacji Nasza Ziemia napisał Wojciech Młynarski. Stanowią
nie tylko znakomite przesłanie, ale też w jednym zdaniu oddają sens
naszej działalności.
W Sprzątaniu świata – Polska chodzi bowiem głównie o zmianę
świadomości, o to, by nie śmiecić i segregować odpady.
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Akcja Sprzątanie świata

Każdego roku we wrześniowe weekendy do sprzątania zabiera się
właściwie cała Polska. Jeśli spojrzymy na raporty spływające przez
te wszystkie lata z miast, miasteczek czy wsi i zaznaczymy kropeczkami zgłoszone miejsca, nie znajdziemy wolnego kawałka – od morza
po Tatry. Rokrocznie w Akcję jest zaangażowane od kilkuset do kilku
tysięcy szkół, przez 25 lat wzięło w niej czynny udział niespełna 20 tysięcy nauczycieli. I to właśnie oni oraz ich uczniowie stanowią trzon
Akcji Sprzątanie świata. W młodości więc siła, w nauczycielach moc,
a w Akcji inspiracja do działania. Razem możemy naprawdę wiele.

Akcja Sprzątanie świata – inicjatywa, w której
w trzeci weekend września ludzie w Polsce i na
całym świecie sprzątają swój kawałek Ziemi.
Trzon naszej Akcji stanowią nauczyciele i ich uczniowie, jednak sprzątają z nami również dyplomaci,
politycy, samorządowcy, firmy i ich pracownicy.

Było nas ponad

Działamy, nie tylko sprzątając, ale przede wszystkim zmieniając naszą świadomość, budując ekologiczne nawyki i miłość do swojego kawałka Ziemi.
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i jej polski początek
Akcja Clean Up The World swój początek wzięła od sprzątania Australii. W 1993 roku jej pomysłodawca, australijski żeglarz i biznesmen Ian Kiernan, rozszerzył ideę Clean Up Australia na cały świat
pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych. W tym samym
roku Mira Stanisławska-Meysztowicz, Polka na stałe mieszkająca

Ian Kiernan

1989 r. Start Akcji Clean Up Australia.
1993 r. Clean Up The World pod
patronatem ONZ.

w Australii, bawiła na wakacjach w Polsce. Bardzo chciała, aby ta
akcja odbywała się również tutaj, jednak nie myślała, że to ona miałaby ją poprowadzić. Początkowo starała się zainteresować Akcją
Ministerstwo Ochrony Środowiska, stamtąd skierowano ją do Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej nadzorującej służby komunalne. Wszędzie spotykała się z niewiarą, że takie działanie mogłoby się
w Polsce udać. Jednak zakasała rękawy i pierwszą akcję przeprowa-

Mira
Stanisławska-Meysztowicz
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Międzynarodowy charakter Akcji

1994 r. Start Akcji Sprzątanie świata –
Polska.
Wrzesień – pierwsza konferencja
prasowa – 60 przedstawicieli mediów!
1994 r. Założenie Fundacji Nasza Ziemia.

dziła w 1994 roku z Krajowym Centrum Edukacji Ekologicznej w Warszawie. Kolejne edycje były już koordynowane przez Fundację Nasza
Ziemia, założoną przez Mirę w tym samym roku. W pierwszej konferencji prasowej w 1994 roku wzięło udział 60 dziennikarzy – praktycznie wszystkie ówczesne media, a wiadomość o akcji była drugim
newsem w „Wiadomościach” TVP1.

W 1993 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych objęła patronatem Clean Up The World. Do dziś
światowa akcja odbywa się we współpracy z Programem Środowiskowym ONZ (The United Nations
Environment Programme). UNEP jako najważniejsza organizacja zajmująca się środowiskiem wspiera
Akcję poprzez własne publikacje medialne i zachęcanie do uczestnictwa w niej grup z całego świata.
„Clean Up The World objęła zasięgiem cały świat, to Akcja, w którą jako UNEP bardzo wierzymy. Dzięki niej dzisiejsze śmieci mogą być zasobami jutra” – Achim Steiner, ekolog, administrator programu
rozwoju ONZ, wcześniej dyrektor wykonawczy UNEP.
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26 Akcji w kalejdoskopie

1994

A tak to wyglądało 25 lat temu. Pierwsza
Akcja, ku radości organizatorów,
zaktywizowała ponad 1 milion osób! Pierwsi
uczestnicy sprzątali, jak się da, czym się da,
i wywozili śmieci z lasów i parków, nawet za
pomocą furmanki…
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1996

1998

1999

W 1996 roku Wisława Szymborska wyjeż-

W 1998 roku Ian Kiernan otrzymuje nagro-

W 1999 roku Fundacja rozpoczyna działanie

dża do Szwecji po odbiór Nagrody Nobla,

dę UNEP za działalność na rzecz ochrony

we własnym biurze przy ulicy Hożej 3 w War-

a do Polski przyjeżdża Ian Kiernan.

środowiska, w tym czasie w Polsce w Akcji

szawie, a na korytarzach nowo powstałych

bierze udział 2,7 miliona osób!

gimnazjów rozbrzmiewa pierwszy dzwonek.

2000

2001
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26 Akcji w kalejdoskopie

2002

Mimo obaw związanych z wejściem w nowe

W 2001 roku Mira Stanisławska-Meyszto-

Kiedy w 2002 roku Ewelina Flinta, później-

tysiąclecie w 2000 roku Fundacja tworzy

wicz otrzymuje Krzyż Kawalerski Orderu

sza ambasadorka Fundacji, zajmuje drugie

swoją pierwszą stronę www.naszaziemia.pl.

Odrodzenia Polski. W tym samym roku po-

miejsce w pierwszej edycji „Idola”, Fundacja

W tym czasie Andrzej Wajda otrzymuje Osca-

wstaje Wikipedia.

Nasza Ziemia zostaje laureatem konkursu

ra, a statuetkę Fundacji – Przyjaciel Ziemi

„Pro Publico Bono”, a Mira otrzymuje od

– Huta Szkła Jarosław.

dzieci Order Uśmiechu.
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26 Akcji w kalejdoskopie

2003

W 2003 roku, po 10 latach od startu,
Sprzątnie świata jest już właściwie
wszędzie: w górach i w dolinach, w miastach,
miasteczkach i wsiach, nad rzekami,
jeziorami i morzem, w lasach i parkach, na
sąsiedzkich podwórkach i w zaułkach ulic…
łączy ludzi w każdym zakątku Polski.
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2004

2007

2011

Mira zostaje Człowiekiem Roku Polskiej Eko-

W 2007 Polska dołącza do Strefy Schengen,

W 2011 rozpoczynamy program Zielona

logii, Polska natomiast zostaje członkiem

a Akcja rozszerza się na morze – wraz z kra-

Stopa Filantropa, na świecie pojawia się

Unii Europejskiej. Mamy rok 2004.

jami nadbałtyckimi rozpoczynamy Interna-

7-miliardowy człowiek.

tional Clean Up Baltic. Przecież „Każdy może
sprzątać morze”.

2013

2015
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26 Akcji w kalejdoskopie

2019

Rok 2013, razem z prezydentem Bronisła-

W 2015 roku wyruszamy na ponad 900-ki-

Żeby

wem Komorowskim i Wojciechem Młynar-

lometrowy rajd w ramach „Wyprawy – po-

wsparli nas podczas ostatnich 25 lat, ru-

skim świętujemy 20-lecie Fundacji, w tym

prawy”. Podczas gdy my odwiedzamy ponad

szamy na eko eskapadę. W tym czasie Olga

czasie Watykan wybiera nowego papieża.

60 gmin we wschodniej Polsce, Hollywood

Tokarczuk odbiera Literacką Nagrodę No-

docenia „Idę” – polski film dostaje Oscara.

bla.

podziękować

wszystkim,

którzy
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26 Akcji w kalejdoskopie

2019

Międzynarodowo, z pasją i uśmiechem wraz
z przedstawicielami ambasad od kilku lat
startujemy z Akcją w Warszawie, sprzątając
brzegi naszej pięknej rzeki Wisły. By mogła
czysta i bystra wić się wstążką przez Polskę
i nieść słowa naszej fundacyjnej wdzięczności
dla wszystkich, którzy przez 25 lat dbali
o swój ojczysty kawałek Ziemi.
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Ciekawie, efektywnie,
efektownie i z pomysłem
czyli Akcje, które szczególnie zapadły nam w pamięć

3. Finał Akcji odbył się w 1997 roku na wro-

W 1998 sprzątała z nami rekordowa liczba

W 2000 roku Finał Akcji Sprzątanie świata

cławskiej Wyspie Słodowej. Biletem wstępu

uczestników, aż 2,7 miliona!

odbył się w Opolu. Wydarzenie umilał nam

na koncert zatytułowany „Wszystkie śmie-

koncert na instrumentach perkusyjnych

ci są nasze” było 30 aluminiowych puszek

z całego świata.

lub 5 kg makulatury.

W 2001 roku zainicjowaliśmy Sprzątanie

Podczas jubileuszowego, 10. Finału Akcji

Założyliśmy 10 ogrodów na 10-lecie Funda-

świata na Ukrainie, a w 2002 na Białorusi.

Sprzątanie świata w 2003 roku Sala Kon-

cji , a na 20-lecie zebraliśmy 20 tysięcy tele-

gresowa, w której odbywał się koncert,

fonów komórkowych.
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Ciekawie, efektywnie, efektownie i z pomysłem

okazała się za mała dla tysięcy przybyłych
na Finał wolontariuszy.
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Podczas Finału w Gdyni w 2003 roku, który

W 2007 roku Finałowi Akcji Sprzątanie świa-

Obchody jubileuszu 20-lecia Akcji uświetnił

przebiegał pod hasłem „Lepiej świecić (do-

ta – Polska w Długosiodle towarzyszyły mi-

zespół Recykling Band, grający na instru-

brym przykładem), jak śmiecić”, mieszkań-

strzostwa w… zbieraniu grzybów.

mentach z recyklingu.

Kreatywne Opole! W jednej ze szkół zbie-

W projekcie #SKUTECZNIEPOSPRZĄTANE

Przez 25 lat posadziliśmy też w całej Polsce

rano butelki PET i z 1300 z nich zbudowa-

dzięki firmie Tefal posprzątaliśmy 4 Parki

2,5 miliona drzew, leczyliśmy również za-

no replikę Wieży Piastowskiej. Ustanowio-

Narodowe: Gorczański, Roztoczański, Wi-

grożone kasztanowce.

no tym samym nowy rekord, odnotowany

gierski, Kampinoski.

cy wymieniali surowce wtórne na energooszczędne żarówki.

w Opolskiej Księdze Rekordów.
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Ciekawie, efektywnie, efektownie i z pomysłem
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Prowadzone przez Fundację przez 25 lat działania miały na celu przede wszystkim połączenie Polaków w misji dbania o środowisko,
o ten wielki dom, którego wszyscy jesteśmy
mieszkańcami. I to udało nam się zrobić.
Nie ma dziś w Polsce osoby, która nie słyszała o Akcji, dla uczniów tysięcy szkół wrześniowe sprzątanie jest już tradycją. Pozbyliśmy się ton śmieci, rok po roku zmienialiśmy

Raport z 26. Akcji Sprzątanie świata – Polska

Ciekawie, efektywnie, efektownie i z pomysłem

świadomość, podkreślaliśmy skalę proble-

PONAD
20 MLN!
TO SUMA WSZYSTKICH
UCZESTNIKÓW 26 AKCJI

mu, głosząc jednocześnie, że tylko wspólnie
możemy go zwalczyć. I chociaż dziś możemy
mówić o sukcesie, przed nami nowe wyzwania i nowe zadania, mimo że problem pozostał ten sam: posprzątać Polskę, posprzątać
świat… no bo przecież, jak mówi Mira, śmieci
nie podrzucają nam Marsjanie…
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i plakaty Akcji
Wiemy, że plakaty, które towarzyszą każdej Akcji, przemawiają do naszych odbiorców bardziej niż najlepsze komunikaty i wezwania. Są cenione i doceniane. To dzięki nim jesteśmy w stanie mądrze i ciekawie edukować, inspirować, ale też łączyć w słusznej sprawie, pod sztandarami Akcji, tak wielu Polaków.
Za ten niezwykły i bezcenny dar, ofiarowany nam bezinteresownie, z całego serca dziękujemy!

Andrzej
Pągowski

Rafał
Olbiński

Autor plakatów Akcji

Autor plakatów Akcji

Sprzątanie świata – Polska

Sprzątanie świata – Polska

Jak sam o sobie pisze: „Od najmłodszych lat rysowałem, malowałem, pisałem wiersze… Stworzyłem kilka scenografii, kilkanaście murali, kilkadziesiąt okładek, kilkaset portretów, kilka tysięcy rysunków, ale najbardziej dumny jestem z ponad 1500 plakatów”. Dla nas ten wyjątkowy
artysta stworzył 24 unikalne i wyjątkowe plakaty, w tym ostatni, na jubileusz 25-lecia Fundacji Nasza Ziemia. Wszystkie dzieła otrzymaliśmy od Mistrza non profit. Andrzej Pągowski jest
również naszych ambasadorem.
Przez 25 lat: 24 plakaty zostały podarowane przez Andrzeja Pągowskiego.

Znakomity ilustrator i malarz. Jego plakaty i ilustracje
ukazują się regularnie na łamach takich czasopism jak
„Newsweek”, „Time”, „Business Week”, „New York Times”,
„New Yorker”. Na swoim koncie ma liczne plakaty dla
amerykańskich oper (New York City Opera, Utah Opera, Pacific Opera San Francisco, Philadelphia Opera).
Dla nas, na zasadach non profit, stworzył 4 niezapomniane plakaty Akcji Sprzątanie świata – Polska (1998,
1999, 2000, 2003).
Przez 25 lat: 4 plakaty zostały podarowane przez Rafała Olbińskiego.
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Edukacja ekologiczna
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Ambasady Australii

Od początku polskiej edycji Akcji Sprzątanie świata wspiera nas Am-

Patronat i wsparcie osobistości z kraju Iana Kiernana oraz ich oso-

basada Australii. To dla nas szczególnie ważne, bo właśnie stamtąd

bisty udział w każdej edycji Akcji to symbol wspólnej dbałości
o naszą
Organizator

pochodzi Akcja Clean Up The World. Objęcie Patronatem Akcji w Pol-

planetę, bez względu na stronę globu.

sce przez Ambasadę Australii pokazuje uczestnikom Akcji, jak ważna

Przez 25 lat byli z nami JE Margaret Adamson, Ian Forsyth, Patrick

jest współpraca, wsparcie, współdziałanie oraz jak ważne są korze-

Lawless i Paul Wojciechowski. Obecnie ambasadorem jest JE Lloyd

nie i pamięć o tych, którzy dali początek tej wyjątkowej inicjatywie.

Brodrick, z którym również mamy zaszczyt współpracować.

Obecny ambasador Australii w Polsce

Akcja Sprzątanie świata – Polska 2018

Lloyd Brodrick

Na zdjęciu ambasador Paul Wojciechowski
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Patronat Honorowy

Mars
Wojew
Mazow

17

Ambasador jest szefem misji dyplomatycznej pierwszej klasy. Repre-

domu – na Ziemi. Każdego roku widzimy, jak ważne jest to wydarzenie

zentuje państwo wysyłające wobec władz innego lub organizacji mię-

dla przedstawicieli ambasad biorących udział w Finale Akcji.

dzynarodowej. Wsparcie dla Akcji ze strony najważniejszych osobi-

Na stronach i w mediach społecznościowych ambasad znajdują się

stości wśród przedstawicieli państw na świecie to dla nas ogromne

wpisy i zdjęcia dokumentujące ich udział w Akcjach Sprzątanie świata.

wyróżnienie. Oznacza również, że sprawa, jaką jest dbanie o środo-

Cieszymy się razem z nimi i z całego serca dziękujemy!

wisko, ma zasięg globalny, bo przecież wszyscy mieszkamy w jednym

Wspierali nas ambasadorzy z całego świata: Afganistanu, Albanii, Algierii, Angoli, Argentyny, Australii, Austrii, Chorwacji,
Demokratycznej Republiki Konga, Ekwadoru, Estonii, Finlandii,
Francji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii, Indonezji, Iraku, Iranu,
Irlandii, Kanady, Kolumbii, Konga, Kostaryki, Republiki Korei, Laosu, Libanu, Litwy, Łotwy, Malezji, Meksyku, Mołdawii, Niemiec,
Norwegii, Nowej Zelandii, Pakistanu, Palestyny, Peru, Republiki Południowej Afryki, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Sri Lanki, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Tajlandii, Turcji, Ukrainy,
Wenezueli, Wielkiej Brytanii i Wietnamu.
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Przedstawiciele ambasad w… Akcji
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Mieliśmy również szczęście do ambasadorów wizerunkowych.

Mamy też swój hymn, który napisał dla nas Wojciech Młynarski, a muzykę skomponował Jerzy Derfel. Najważniejszy fragment tego utworu: „Posprzątajmy sobie w głowach, by nie śmiecić więcej” stanowi dla nas swoiste
przesłanie, które chcemy nieść i wprowadzać w życie… nas wszystkich.
Pomożecie?
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Rzecznicy wizerunkowi

Ewelina Flinta
Grzegorz Kasdepke

Andrzej Marek Grabowski

Przez lata wspierali nas:

Piotr Fronczewski, Wojciech Młynarski,
Dorota Kamińska, Michał Wiśniewski, zespół
Mafia, Varius Manx, Ewelina Flinta, Sebastian
Karpiel-Bułecka, Agata Młynarska, Grzegorz
Kasdepke, Andrzej Marek Grabowski.
A to tylko niektórzy nasi ekologiczni rzecznicy.

Wojciech Młynarski
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Czy można ideę dbania o naszą Ziemię realizować samodzielnie? Na to pytanie odpowiadamy zdecydowanie: nie, nie można! Od pierwszej Akcji
po ostatnią, 26. edycję mogliśmy być pewni, że nie będziemy sami, że firm społecznie odpowiedzialnych, które chcą prawdziwie troszczyć się
o wspólną planetę, nie zabraknie. Nadal zapewniamy: potrzebujemy Was, drogie firmy, by „sprzątać w naszych głowach”, zmieniać nawyki, przyzwyczajenia, uczyć, pokazywać, inicjować, inspirować. Więc niech połączy nas Sprzątanie świata – Polska, najlepiej na zawsze… lub do skutku, do
czystej i wolnej od śmieci Ziemi.
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Biznes społecznie odpowiedzialny
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Partnerzy:

Część II

Sprzątanie świata – Polska
2019

Do Akcji zgłosiły się

1394 GRUPY!

1. Sprzątaliśmy okolice szkół, drogi, lasy, rzeki, a
nawet jeziora.

To prawie dwa razy więcej
niż w ubiegłym roku.

2. Niemal 6 tysięcy osób zgłosiło udział w Akcji za
pośrednictwem Facebooka.

3

3. Sprzątali z nami: uczniowie i nauczyciele,
nurkowie, biegacze, sąsiedzi, rowerzyści,
strażacy i wiele innych grup, które łączy
wspólna pasja.

1

2

Najaktywniejszymi województwami były:
śląskie, wielkopolskie, lubelskie.

Podczas warszawskiego Finału
wsparło nas 18 ambasad.

3

4

4. Najmłodszy uczestnik Akcji miał…
niecałe 7 miesięcy.
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„Nie śmiecimy, sprzątamy, zmieniamy”

3
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Autorem plakatu Akcji 2019 jest

Dzieło Mistrza w bardzo prosty, a zarazem niezwykle atrakcyjny sposób przedstawia zasady
recyklingu i hasło tegorocznej edycji: „Nie śmiecimy, sprzątamy, zmieniamy”. Autor, z okazji jubileuszu 25-lecia Fundacji, wprowadził również słowa piosenki podarowanej nam przez Wojciecha
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W samo sedno
ekologicznego problemu

Młynarskiego: „Posprzątajmy sobie w głowach, by nie śmiecić więcej”. Te słowa w połączeniu z obrazem głowy człowieka, który na co dzień winien dbać o naturę, mieć niejako w głowie zarówno
zasady segregowania odpadów, jak i ów porządek, przejawiający się w nieśmieceniu, jest komunikatem trafiającym w samo sedno edukacji ekologicznej… jak to u Mistrza jest w zwyczaju.
W tegorocznej edycji plakaty zostały wydrukowane w nakładzie 10 tysięcy sztuk w formacie A0
oraz były do pobrania na naszej stronie www dla tych, którzy chcieli sobie wydrukować mniejszy
format. Plakaty wzięły również udział w jubileuszowej eko eskapadzie, czyli podróży Założycielki
Fundacji i Inicjatorki Akcji. Każdorazowo, w ramach media relations, stanowiły materiał prasowy
załączany dla dziennikarzy biorących udział w konferencjach prasowych, briefingach lub spotkaniach z udziałem mediów.
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25 LAT
FUNDACJI
NASZA
ZIEMIA
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Patroni i sponsorzy
Akcji Sprzątanie świata – Polska 2019

www.naszaziemia.pl
facebook/naszaziemia
instagram/naszaziemia

Partnerzy i darczyńcy:

Patronat honorowy:

Marszałek
Województwa
Mazowieckiego

Organizator

Witold Kozłowski
Marszałek
Województwa Małopolskiego

Marszałek
Województwa
Podlaskiego

Partner Logistyczny
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czyli ile nas naprawdę sprząta?

C

Od początku istnienia Fundacji i Akcji Sprzątanie świata system zbierania danych uległ niewielkiej
zmianie. W ciągu ostatnich lat zarówno w technologii, jak i korzystającym z niej społeczeństwie dokonał się olbrzymi postęp. Czas się przyznać, iż system zgłaszania i raportowania udziału w Akcji

B

Sprzątanie świata – Polska nie jest do tego postępu przystosowany. Jest mało intuicyjny, nie „dedykowany”. Niemałym problemem jest również system certyfikacji. Obecnie jest to proces skomplikowany, wymagający ręcznego uzupełniania certyfikatów, gdyż nie są one generowane automa-

A

tycznie. Zebrane przez nas dane jasno pokazują potrzebę stworzenia nowego systemu zgłaszania,
raportowania i certyfikowania, intuicyjnego, łatwego w obsłudze. Dzięki niemu nie tylko będziemy
w stałym kontakcie z setkami tysięcy osób, które uczestniczą w Akcji, ale będziemy mogli również
przekazać im niezbędną wiedzę. Szukamy więc chętnych do pomocy w rozwiązaniu tego problemu
oraz dobrych rozwiązań. Następna edycja Akcji powinna dostarczyć nam rzetelnych i atrakcyjnych danych, a za chwilę na kolejnych slajdach zaprezentujemy te dane, które jeszcze starym sposobem, dzięki uczestnikom i ich raportom, udało nam się zgromadzić.

Uczestnicy NIE rejestrują się
za pomocą formularza

Uczestnicy biorą udział w Akcji.
Dokumentują ją

Część z uczestników NIE
przygotowuje sprawozdania

Uczestnicy rejestrują się
za pomocą formularza

Uczestnicy biorą udział w Akcji.
Dokumentują ją

Część z uczestników
przygotowuje sprawozdania

A.
B.
C.
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Wiedza to potęga...

130 tysięcy osób wzięło udział w Akcji i złożyło sprawozdanie.
Drugie tyle osób zadeklarowało wzięcie udziału w Akcji.

Byli też tacy, którzy po prostu poczuli potrzebę sprzątania, ale działali bez rejestracji i sprawozdań.

Otrzymanie certyfikatu
udział w Akcji SSP

25

Zielone punkty na mapie to grupy, które w 2019 roku zgłosiły się do
uczestnictwa w Akcji za pomocą formularza dostępnego na stronie.
Dzięki mediom społecznościowym wiemy, że tych niewidzialnych tutaj zielonych punktów było znacznie więcej. Byliśmy obecni w dużych
i małych miastach, w najmniejszych wioskach, nad morzem i w górach, przy zachodniej i wschodniej granicy. Co roku, w trzeci week-
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Od Bałtyku
po Tatry

end września, cała Polska sprząta…
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Otrzymaliśmy 774 sprawozdania ze sprzątań, to połowa ze zgłoszonych
do Akcji grup. Z otrzymanych raportów wiemy, że w Akcji uczestniczyło
niemal 130 tysięcy osób, możemy przypuszczać, że kolejne 130 tysięcy
sprzątało w grupach, które nie raportowały. To jednak nie wszystko.
Z innych źródeł, między innymi mediów społecznościowych, wiemy, że
osób, które sprzątały z nami w trzeci weekend września, było znacznie
więcej. To ci, którzy ze znajomymi posprzątali tereny wokół bloku i pochwalili się tym na Facebooku, to rodzice z dziećmi, którzy posprzątali
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Statystki (w) Akcji

fragment lasu, ale powiedzieli o tym rodzinie i znajomym, to również ci,
którzy z potrzeby działania wyszli z domu i nie mówiąc nic nikomu, zebrali śmieci leżące w okolicy. Nie wiemy, ilu ich było, wiemy jednak, że są
i wspierają nas nie tylko we wrześniu, ale każdego dnia.

130 tysięcy osób wzięło udział i zdało sprawozdanie.
Drugie tyle zadeklarowało wzięcie udziału w Akcji.
Ale byli też tacy, którzy poczuli potrzebę działania
bez rejestracji i sprawozdań.
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Statystki (w) Akcji
1394 grupy

zarejestrowały się do udziału
w Akcji Sprzątanie świata, z czego:

1226 respondentów odpowiedziało, że planuje zorganizować

Wzrost liczby zgłoszeń

lub wziąć udział w lokalnym sprzątaniu terenów publicznych

1600
1400
1200

556 respondentów odpowiedziało, że planuje działania

1000

edukacyjne (happening, koncert, kampanię informacyjną itp.)

800
600
400

255 osób odpowiedziało, że przeprowadzi zbiórkę odpadów

2018

2019

200
0

251 respondentów odpowiedziało, że przeprowadzi zbiórkę
niepotrzebnych telefonów komórkowych

W porównaniu z rokiem 2018 liczba zgłoszeń wzrosła niemal dwukrotnie pomimo skomplikowanego
procesu zgłoszeń i raportowania. To jasny sygnał, że niezbędna jest zmiana systemu, utworzenie
platformy do komunikacji, edukacji i wymiany doświadczeń.
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uczniowie szkół podstawowych. Brawo Wy!

Liczba uczestników Akcji w podziale
na grupy wiekowe (w tys.)

W porównaniu z raportem z 2016 roku widoczny jest wzrost liczby

100

uczestników niemal w każdej grupie wiekowej. Zmalała jedynie liczba

90

uczniów szkół średnich. Coś trzeba będzie w tej sprawie zrobić. Na-

80

stolatki na celowniku Akcji 2020!

70

Jak widać, filarem również tegorocznej Akcji Sprzątanie świata są

60

W tym roku zanotowaliśmy wzrost liczby sprzątających dorosłych.

50

Hurra! Z przysłanych sprawozdań i na podstawie informacji z mediów

40

społecznościowych wiemy, że dorośli sprzątali, łącząc się w grupach:

30

sąsiedzkich, biegaczy, wspinaczy, strażaków, nurków, rowerzystów

20

czy innych. To jasne, że w grupie raźniej i weselej się sprząta.

10
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Statystki (w) Akcji

0
przedszkolaki

2016

uczniowie szkół uczniowie
podstawowych gimnazjów

2019

uczniowie szkół osoby dorosłe
średnich
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Statystki (w) Akcji
Najaktywniejszymi województwami w tegorocznej Akcji Sprzątanie świata – Polska były:
województwo śląskie – 18 688 uczestników
województwo wielkopolskie – 17 310 uczestników
województwo lubelskie – 13 724 uczestników

W lubelskim Leokadiowie uczniowie szko-

Mieszkańcy wielkopolskiej wsi Mochy już

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zadbać

ły podstawowej uprzątnęli okolice szkoły,

pierwszego dnia zadeklarowali wypełnienie

o swój kawałek Ziemi, czego dowodem są

znaleziska nie zawsze przystawały do oko-

planu w 200%.

uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pra-

liczności przyrody.

cy w Dąbrowie Górniczej.
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Zależy nam na tym, aby każdy, kto sprząta z nami, wiedział, ile znaczy dla nas jego
wkład. Każda więc grupa lub osoba, która
zgłosiła się do udziału w Akcji, a następnie
przygotowała i przesłała do nas sprawozdanie, otrzymała dedykowany certyfikat.
Jest on naszym podziękowaniem, ale wiemy, że jest również dla Was motywacją do
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Małe dowody wielkiej wdzięczności

działania, nie tylko w trzeci weekend września, ale na co dzień.
Ma też niejednokrotnie formalne znaczenie
na przykład dla nauczycieli. Naprawdę napawa nas to dumą. W ramach Akcji Sprzątanie świata – Polska 2019 wystawiliśmy
już 1100 dedykowanych i imiennych certyfikatów. Marzymy, by w kolejnych latach
było ich więcej i więcej…
31
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Akcja 2019 i…

media społecznościowe
W tym roku uruchomiliśmy nowe internetowe instrumenty Akcji.
Na facebookowej grupie naszej Fundacji jej

Do utworzonego przez nas wydarzenia

członkowie mogli dzielić się własnymi pomy-

pod nazwą „W tym roku posprzątam swój

słami, działaniami, zadawać pytania, odpo-

kawałek Polski” zgłosiło się niemal 6 tysięcy

wiadać na nie, dzielić się ekomateriałami,

osób, które dzieliły się zdjęciami i opisami

dyskutować – po prostu być w kontakcie.

swojego udziału w Akcji.

Dołączajcie!

facebook.com/naszaziemia
@naszaziemia
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W zależności od
możliwości staramy
się zapewnić:
• worki
• chwytaki
• rękawice

O logistykę nie
musimy się martwić,
dzięki naszemu
Partnerowi
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Jak pomagamy grupom
sprzątającym lokalnie w ramach
Akcji Sprzątanie świata?

Zapewniamy wsparcie
merytoryczne, w tym:
• szkolimy koordynatorów, organizatorów, liderów sprzątań lokalnych
• przekazujemy materiały edukacyjne
w zależności od możliwości
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Najciekawsze sprzątania
2019 roku
Sprawozdania, które przysłali nam uczestnicy, obfitują w dane liczbowe, opisy,
ale również niecodzienne fakty i znaleziska.
O czym mogliśmy przeczytać w tym roku?
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Najszybsza akcja

Akcja pełna wiedzy

Akcja zero waste

Zespół Szkół Specjalnych przy OLR „Pałac Kamieniec”
Sp. z o.o. w Kamieńcu
Podczas zajęć uczestnicy zbierali śmieci przed ośrodkiem, w lasku w drodze do ośrodka oraz na drodze dojazdowej do ośrodka. Zebrali 95,5 kg śmieci! Ponadto wśród dzieci w wieku 7-17
lat przeprowadzony został ekologiczny konkurs plastyczny
z hasłem przewodnim „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy”
oraz ekoquiz, w którym dzieci odpowiadały na pytania dotyczące przyrody, ekologii i środowiska.

Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Rzeszowie
Koordynatorki lokalnej Akcji w Publicznej Szkole Podstawowej
Sióstr Nazaretanek w Rzeszowie w województwie podkarpackim zrobiły prezentację multimedialną, dzięki której dzieci poznały historię Akcji Sprzątanie świata, jak również zasady segregacji śmieci. Po zdobyciu solidnej porcji wiedzy zaopatrzeni
w rękawiczki i worki wyruszyli spod budynku szkoły i zajęli się
oczyszczaniem przydzielonego im miejsca.

Szkoła Podstawowa w Wólce Petryłowskiej
W Szkole Podstawowej w Wólce Petryłowskiej w województwie
lubelskim Akcja nie była jedynie okazją do sprzątania okolic
szkoły. Uczniowie stworzyli również gazetkę ścienną, wyjaśniającą pojęcie zero waste i podającą wskazówki, jak stosować tę
zasadę w codziennym życiu. Podczas sprzątania okazało się, że
mieszkańcy Petryłowa i Wólski Petryłowskiej od dawna są zero
waste – ilość śmieci znalezionych przez uczniów i dorosłych
była niewielka.
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Akcja z przesłaniem
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Ceradzu Kościelnym
O ważnych sprawach należy mówić głośno. Doskonale wiedzą
o tym uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Ceradzu Kościelnym. Oprócz sprzątania okolic swojej szkoły
wspólnie z nauczycielami zorganizowali happening – przemarsz
po miejscowości z własnoręcznie wykonanymi transparentami
„Szanuję, nie marnuję, wykorzystuję ponownie”, promującymi
selektywną zbiórkę odpadów i recykling.

Najmłodsza akcja
w historii
Samorządowe Przedszkole nr 67 w Krakowie
W sobotni poranek przedszkolaki ze swoimi rodzicami spotkały
się na Skałkach Twardowskiego, aby w ramach 26. Akcji Sprzątanie świata posprzątać swój kawałek kraju. Rozpoczęli swoje
spotkanie od zaśpiewania piosenek podkreślających konieczność dbania o naszą planetę. Śmieci, z jakich przedszkolaki
oczyściły skałki, zmieściły się w 5 workach. Krakowska grupa
mogła liczyć na wyjątkowe wsparcie, gdyż najmłodszy uczestnik Akcji miał niecałe 7 miesięcy!

Akcja podwodna
Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Lubiewio
Podczas Akcji Sprzątanie świata dbamy nie tylko o czystość
tego, co widoczne gołym okiem, ale również tego, co niewidoczne. Wiedzą o tym nurkowie z gminy Lubiewo, którzy w trzeci
weekend września uprzątnęli lokalne kąpielisko. W sprzątaniu
brzegu pomogli im mieszkańcy gminy. Jednym z ciekawszych
podwodnych znalezisk, obok puszek i butelek, był plastikowy
karnet na siłownię z 2016 roku.
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Najbardziej sportowa
akcja
Maraton Ultra Pazur
Akcja Sprzątanie świata – Polska 2019 była częścią wydarzenia
biegowego Ultra Pazur w Brudzyńskim Parku Krajobrazowym.
Biegacze nie produkowali zbędnych śmieci w postaci kubeczków jednorazowych, każdy miał swój kubek na wodę. Oprócz
maratonu i sprzątania odbył się również piknik z jadalnymi naczyniami z otrębów pszennych. W czasie wydarzenia odbywały
się warsztaty zero waste zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Zero Waste.

Zuch akcja
1 Tanowska Gromada Zuchowa „Sokoliki”
Zuchy z 1 Tanowskiej Gromady Zuchowej „Sokoliki” wraz z zuchami z 12 Gromady Zuchowej „Leśne Krasnale” wspólnie dołączyły do Akcji Sprzątanie świata. W wydarzeniu wzięło udział 30
zuchów wraz z rodzicami i opiekunami. Uczestnicy wysprzątali
spory kawałek lasu, teren starego zapomnianego cmentarza,
porozmawiali na temat zagrożeń spowodowanych zanieczyszczeniem środowiska, a na koniec upiekli kiełbaski przy wspólnym ognisku.

Akcja na dwóch
kółkach
Stowarzyszenie „Wszystko dla Szczytna”
Grupa „Wszystko dla Szczytna” we współpracy z Nadleśnictwem
Szczytno, Lokalną Organizacją Turystyczną Powiatu Szczycieńskiego oraz Urzędem Powiatu Szczycieńskiego zorganizowała
Szczycieński Rodzinny Rajd Rowerowy w ramach Dnia bez Samochodu. Rajd został połączony z Akcją Sprzątanie świata. Na
miejsce rozpoczęcia sprzątania lasu i poboczy dróg uczestnicy
przyjechali rowerami. Zebrano 23 worki śmieci.
37
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Leśna akcja

Akcja z wędką

Akcja gospodyń

Szkoła Podstawowa w Cieplicach
Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Cieplicach
w gminie Adamówka podjęli działania wspólnie z Nadleśnictwem
Sieniawa, aktywnie włączyli się w organizowanie lokalnych działań zbierania odpadów i porządkowania okolicznych lasów.
Wędrówkom po lesie towarzyszyły rozmowy ze strażnikiem leśnym Nadleśnictwa Sieniawa na temat bogactwa lasów i jego
ochrony również w naszej okolicy, a całe wydarzenie zakończyło się wspólnym ogniskiem.

Koło wędkarskie nr 1 w Lubsku
Koło wędkarskie połączyło siły z uczniami Szkoły Podstawowej
nr 2 w Lubsku i wspólnie uprzątnęli teren wokół jeziora Budych.
Wędkarze niejednokrotnie usuwali odpady, które zostawili…
inni wędkarze. Jak sami powtarzali – potrzebna jest zmiana
w głowach. Uczniowie i wędkarze uporządkowali śródleśne łowisko, a zakończeniem ich Akcji Sprzątanie świata było krótkie
ekologiczne szkolenie oraz turniej w dyscyplinie sprawnościowej.

Koło Gospodyń Wiejskich Swojaki w Tarzymiechach Trzecich
Gospodynie w Tarzymiechach Trzecich z wielkim sukcesem zakończyły 26. Akcję Sprzątanie świata. Pomimo niesprzyjającej
pogody pokazały prawdziwą siłę kobiet i wykonały ogrom pracy
– w ciągu trzech godzin udało im się zebrać 50 worków śmieci! Dołączyli do nich uczniowie Szkoły Podstawowej w Tarzymiechach, do uczestnictwa gospodynie przekonały również pana
posła.
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Akcja wielkich małych
ludzi
Miejskie Przedszkole nr 3 w Sokołowie Podlaskim
Przedszkolaki z Sokołowa Podlaskiego sprzątały teren przedszkola, park miejski i obszar w pobliżu Urzędu Miasta i Ośrodka
Kultury. Uczestnicząc w Akcji, dzieci budują świadomość ekologiczną i podejmują działania na rzecz ochrony środowiska.
Dzieci uczą się, aby nie tworzyć niepotrzebnych odpadów, a także edukują się w kwestii poszanowania środowiska. Za udział
w Akcji Sprzątnie świata w nagrodę dzieci otrzymały książki
i układanki edukacyjne.

Akcja edukacja

Akcja z rosiczką

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanach
W Akcji Sprzątanie świata uczniowie szkoły w Łanach biorą
udział każdego roku. Tym razem przy współpracy ze Związkiem
Międzygminnym Czysty Region uczniowie klas młodszych wzięli
udział w zajęciach ekologicznych. Poznali zasady segregowania
śmieci i recyklingu, dowiedzieli się, jak najlepiej zadbać o Ziemię,
a następnie wraz ze starszymi kolegami i koleżankami przystąpili do zbierania i segregowania śmieci w najbliższej okolicy.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Białogardzie
Uczniowie zlokalizowali trzy nielegalne składowiska śmieci.
Wśród odpadów dominowały części samochodowe, między
innymi opony, tapicerka samochodowa, elementy karoserii,
opakowania po oleju do silników. Oprócz zbierania i segregowania odpadów przeprowadzili inwentaryzację występujących
na żwirowisku rosiczek okrągłolistnych, roślin owadożernych
objętych w Polsce ochroną gatunkową.
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Akcja całoroczna

Modna akcja

Akcja bez samochodu

Przedszkole Samorządowe im. św. Urszuli Ledóchowskiej
w Lipnicy Murowanej
W tegorocznej Akcji Sprzątanie świata oprócz przedszkolaków
brało udział 10 nauczycieli i 3 pomoce wychowawcze. Na tym
jednak ekologiczne działania przedszkola się nie kończą. Co
roku, w kwietniu, organizowany jest happening w postaci przemarszu z transparentami, innym pomysłem jest konkurs recytatorski, podczas którego uczniowie przedstawiają utwory
o tematyce ekologicznej.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w nr 4 w Raciborzu
Uczniowie szkoły w Raciborzu pokazali, że Akcja Sprzątanie
świata nie polega wyłącznie na sprzątaniu. Z pomocą nauczycieli uczniowie klas I-VIII wzięli udział w konkursie plastyczno-technicznym zatytułowanym „EKO-STRÓJ”, polegającym na
zaprojektowaniu i wykonaniu oryginalnego stroju z materiałów
przeznaczonych do recyklingu. Efekty pracy prezentowanie
były podczas pokazu mody. Zaraz po nim uczniowie udali się na
sprzątanie wyznaczonych terenów.

Urząd Miasta Sucha Beskidzka
Wydarzenie ekologiczne w Suchej Beskidzkiej nie kończyło się
na sprzątaniu. Równolegle w tym roku w mieście odbywała się
18. Edycja Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, z którym Akcja Sprzątanie świata została połączona.
W pierwszej części wydarzenia miasto sprzątało prawie 3 tysiące osób, następnie przedszkolaki i uczniowie szkół stworzyli
„żywy rower”, promując tym samym rezygnację z samochodu
na rzecz bardziej ekologicznego środka transportu.
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Akcja z wyzwaniem
ZHP
Harcerz nie próżnuje! Drużyna harcerska wybrała idealny
dzień na tegoroczne Sprzątanie świata i z dobrym humorem
ruszyła do akcji. To była świetna zabawa i nauka o tym, jak segregować śmieci. Harcerze byli bardzo czujni – gdy zobaczyli
pożar w lesie, niezwłocznie zadzwonili pod 997. W Akcji drużyna
zebrała około 180 kg odpadów i około 3 tysiące butelek, które
w przyszłym roku posłużą im podczas budowy konkursowej łodzi.

Akcja pod, nad
i w wodzie
Włocławskie Centrum Nurkowe
W tym roku przy sprzątaniu terenów miasta Włocławskie Centrum Nurkowe połączyło siły. Liczna grupa, w której skład weszli ratownicy włocławskiego WOPR, pracownicy OSiR, płetwonurkowie Włocławskiego Klubu Nurkowego, uczniowie Zespołu
Szkół Samochodowych i PGK Saniko Sp. z o.o., wspólnie wzięła udział w sprzątaniu Jeziora Czarnego – z wody, spod wody
i z lądu. Udział w Akcji wzięło 150 osób! Zebranych zostało kilkadziesiąt worków śmieci!

Akcja zbiory
Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku
Uczniowie Zespołu Szkół w Sanoku sprzątali nie tylko okolice
swojej szkoły, ale również oczyścili domy mieszkańców miasta
ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii. Łącznie udało im się zebrać 200 kg baterii, 600 kg zużytego sprzętu i 150 telefonów komórkowych. To jednak nie koniec
zbiorów uczniów tej szkoły – kolejnym są plastikowe nakrętki
oddawane na cele charytatywne.

41

Akcji Sprzątanie świata – Polska

Finał 26. Akcji Sprzątanie świata – Polska odbył się w Warszawie.

Nieoceniona okazała się również pomoc płetwonurków z Grupy Eksplo-

Z hasłem „Nie śmiecimy, sprzątamy, zmieniamy” i słowami piosen-

rującej Podwarszawskie Nurkowiska (GEPN), dzięki którym dno jeziorka

ki Wojciecha Młynarskiego na ustach sprzątaliśmy stolicę. Pod wo-

w Parku Szczęśliwickim w Warszawie znów zalśniło czystością. Nie oby-

dzą JE Ambasadora Australii, honorowego patrona Akcji, oraz z 18

ło się bez ciekawych znalezisk: jednej narty z 1988 roku, statku-zabawki

przedstawicielami ambasad z różnych zakątków świata oczyściliśmy

i butelki po mleku z lat 50. Sprzątanie jeziorka było elementem pikni-

brzegi Wisły po praskiej stronie. Oprócz Ambasadora Australii byli

ku ekologicznego, podczas którego mieszkańcy Warszawy brali udział

z nami ambasadorzy: Albanii, Argentyny, Finlandii, Francji, Hiszpanii,

w warsztatach ekologicznych, sprzątaniu parku, zbiórce elektrośmieci

Holandii, Iraku, Irlandii, Kolumbii, Republiki Korei, Łotwy, Nowej Ze-

i wymianie rzeczy niepotrzebnych. Organizatorem wydarzenia będącego

landii, Palestyny, Sri Lanki, Szwajcarii, Turcji i Wielkiej Brytanii.

częścią 26. Finału była Burmistrz Dzielnicy Ochota Katarzyna Łęgiewicz.
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26. Finał
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O tym, że nasza Akcja przynosi satysfakcję uczestnikom i efekty dla Ziemi oraz że ludzie chcą brać w niej udział, wiemy z każdego sprawozdania,
wysyłanych do nas wiadomości w mailach i na profilu facebookowym. Przeczytajcie i Wy, co mówią uczestnicy tegorocznej Akcji.

Tegoroczne działania uświadomiły
uczniom, że wyrzucane różne
śmieci stwarzają bezpośrednie
zagrożenie dla naszego środowiska.
Zespół Szkół Specjalnych im.
M. Grzegorzewskiej w Żarach

Sprzątanie okolicy szkoły bez
wątpienia pozwoliło obudzić
w uczniach refleksję nad stanem
naturalnego środowiska
i przysłużyło się rozwijaniu poczucia
odpowiedzialności za jego kondycję.

Kolejny raz wzięliśmy udział
w Akcji Sprzątanie świata – Polska.
To była świetna lekcja ekologii
i ochrony przyrody w praktyce.
Już planujemy następne akcje
sprzątaniowe.

Publiczna Szkoła Podstawowa

Zespół Szkolno-Przedszkolny

Sióstr Nazaretanek

w Baruchowie

w Rzeszowie

Podczas sprzątania terenów
uczniowie poruszali w rozmowie
temat segregacji śmieci oraz
recyklingu. Bardzo cieszy nas fakt,
że uczniowie naszej szkoły co roku
uczestniczą w Akcji Sprzątanie
świata, w pewnym stopniu
przyczyniając się do ochrony naszej
planety. Uczniowie zakończyli
wędrówkę do szkoły, obiecując, że
będą pamiętać o środowisku na co
dzień, nie tylko raz w roku.
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Uczestnicy o Akcji

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Niedzieliskach
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Część III

eko eskapada

niesie nad morzami, posprzątajmy świat!”
Słowa z piosenki Wojciecha Młynarskiego napisanej dla Fundacji zainspi-

go zakątka naszej ojczyzny. Pozostało nam podczas naszej jubileuszowej

rowały nasz zespół w roku jubileuszu 25-lecia i stały się motywem prze-

eko eskapady z całego serca podziękować tym wszystkim, którzy na co

wodnim eko eskapady, ekologicznej wycieczki Założycielki Fundacji i Ini-

dzień dbają o miejsca piękne z natury lub ważne dla naszej Fundacji. To

cjatorki Akcji, Miry Stanisławskiej-Meysztowicz, po Polsce. Bo przecież

oni są autorami zmian i to oni chronią naszą Ziemię. Ta podróż to 7 przy-

bez tych wszystkich uczestników Akcji, uczniów i nauczycieli, sympaty-

stanków w różnych krańcach Polski, ponad 6 tysięcy przejechanych ki-

ków Fundacji, pasjonatów ekologii, mediów, samorządowców i przedsię-

lometrów, niezapominane spotkania z ludźmi, wspaniałe krajobrazy, do-

biorców rozsianych po całej Polsce nie byłoby ani 26. edycji Akcji, ani

bra energia i wspomnienia, których z pewnością wystarczy na kolejne

jubileuszu 25-lecia. I faktycznie, przekonaliśmy się na własne oczy, że nie

lata wytężonej pracy.
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„Nie jesteśmy sami, bo piosenkę wiatr

jesteśmy sami a piosenkę, o sprzątaniu świata wiatr poniósł do każde-
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Przystanek
drugi:

Przystanek
trzeci:

Przystanek
czwarty:

Zgorzelec, gdzie na zaprosze-

Warszawa, której tereny po-

Witryłów i znajdująca się w nim

Łódź i program „Czysta Ziemia”

nie Burmistrza Miasta spotka-

sprzątaliśmy w ramach 26.

ekologiczna winnica Piwnice

realizowany wspólnie z Proc-

liśmy się z mieszkańcami, żeby

Akcji Sprzątanie świata – Pol-

Półtorak, będąca częścią Gru-

ter&Gamble w Szkole Podstawo-

w zbudowanym na tę okazję

ska. Wspólnie z przedstawicie-

py Marma. To tam z politykami,

wej nr 64 im. Hansa Christiana

Ekologicznym Miasteczku po-

lami ambasad z całego świata

samorządowcami i przedsię-

Andersena. Dzięki pracownikom

rozmawiać o ich działaniach,

uprzątnęliśmy brzegi Wisły po

biorcami debatowaliśmy nad

firmy i wolontariuszom ucznio-

wyzwaniach i rozwiązaniach,

praskiej stronie, a z nurka-

połączeniem biznesu i ekologii

wie szkół podstawowych poznają

a z uczniami przeprowadzić

mi oczyściliśmy dno Jeziorka

oraz nad najlepszymi dla śro-

zasady segregowania odpadów

Akcję Sprzątanie świata.

Szczęśliwickiego w Warszawie.

dowiska rozwiązaniami.

i recyklingu.
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Przystanek
pierwszy:
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Przystanek
szósty:

Finał
eko eskapady:

Wystawa
jubileuszowa:

Hel i uczniowie Zespołu Szkół

Żdżary, gdzie Mira Stanisław-

Wrocław, do którego wrócili-

Wspólnie z gośćmi, partnera-

Ogólnokształcących nr 1, któ-

ska-Meysztowicz od 11 lat jest

śmy po 23 latach. Jego obecny

mi, sponsorami, współpracow-

rzy od najmłodszych lat wiedzą,

Patronką szkoły podstawowej,

Wiceprezydent Adam Zawada

nikami 27 listopada 2019 roku

jak dbać o najbliższe otoczenie.

której uczniowie od samego

właśnie z nami rozpoczynał

w biurze na Hożej w Warszawie

Iwona Pawliczka vel Pawlik, sze-

początku wiedzą, jak zostać

w swoją przygodę z ekolo-

zakończyliśmy naszą jubileuszo-

fowa Stacji Morskiej Instytu-

ekodorosłymi. Tradycyjnie już

gią! Dziś Wrocław jest jednym

wą eko eskapadę, rozpoczyna-

tu Oceanografii UG, zapewniła

posadziliśmy kolejne drzewo

z najbardziej dbających o kwe-

jąc jednocześnie kolejny rozdział

nas, że tę zmianę świadomości

w przyszkolnym ogrodzie.

stie środowiska miast.

Fundacji Nasza Ziemia i Akcji

obserwuje na co dzień.

Sprzątanie świata – Polska.
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Przystanek
piąty:
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Eko eskapada to była podróż po Polsce i… po Internecie. Była bowiem mierzona nie tylko kilometrami, ale również ekologicznymi nawykami internautów. Razem z czasopismem psychologicznym „Charaktery” zorganizowaliśmy jubileuszowy konkurs, w którym zapytaliśmy Polaków o ich ekologiczne nawyki, przyzwyczajenia, aktywności, wyzwania. Otrzymaliśmy wiele ciekawych zgłoszeń, które
utwierdziły nas w przekonaniu, że przez ostatnie 25 lat Polacy zmienili się na… „zielono”. Wiedzą, jak
ważna jest dbałość o środowisko naturalne i że wszystko zależy od nas samych. To wspaniałe uczucie wiedzieć, że nasza praca wydała takie owoce, że są nas dzisiaj już miliony świadomych obywateli
świata, gotowych walczyć o nasz wspólny DOM, naszą Ziemię. I że w życiu liczy się bardzo ekologiczny
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Ekologiczne charaktery

charakter, a pomaga eko eskapada, ekologiczna wycieczka, którą każdego dnia może podjąć każdy
z nas w drodze na zakupy z materiałową torbą, do pracy z własnym kubkiem na kawę, na spacer
z workiem na śmieci czy sprzątając własne mieszkanie bez zbytniej chemii. To takie proste!
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W 25 roku naszej proekologicznej działalności, chcieliśmy się nie tylko przyjrzeć ekologicznym charakterom
Polaków, ale też sprawdzić jakich rzeczy oraz produktów używamy na co dzień i czy w związku z tym jesteśmy
świadomymi konsumentami. Tak narodził się nasz nowy program ekorzecz.pl. Miał swoją premierę podczas
26 Finału Akcji i Jubileuszowej podróży Założycielki Fundacji i Inicjatorki Akcji, Miry Stanisławskiej – Meysztowicz po Polsce.
Pierwszym Partnerem Programu była marka KappAhl i jej program „One bag Habit”. Dzięki KappAhlowi wyprodukowaliśmy 2500 tysiąca materiałowych toreb na zakupy z hasłem: „MYŚLĘ CO KUPUJĘ, CZUJĘ NATURĘ, DBAM O NASZĄ ZIEMIĘ”. Torby były obowiązkowym upominkiem podczas każdego jubileuszowego spotkania, wręczanym na koniec debat, konferencji prasowych, czy sprzątań. Dzięki hasłu oraz „ekorzeczy”,
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Czuję naturę, dbam o naszą Ziemię

jaką jest niewątpliwie materiałowa torba na zakupy, mogliśmy w sposób atrakcyjny i prosty wytłumaczyć ideę
„zero waste” i to jak być świadomym konsumentem dbającym na co dzień o środowisko naturalne.
Torby były wręczane również najważniejszym osobom, jakie napotkaliśmy w czasie eko eskapady. Otrzymał
ją od nas m.in. Adam Zawada Wiceprezydent Miasta Wrocławia, Dyrektor Jarosław Pawlicki, z Wydziału Edukacji UM Łodzi, Szefowa Stacji Morskiej w Helu dr Iwona Pawliczka vel Pawlik oraz Przedstawiciele Samorządów w Helu i Zgorzelcu. Otrzymali ją także Dyrektorzy oraz Grono Pedagogiczne Szkół i Przedszkoli, które
odwiedziliśmy na trasie. Stanowiły dodatek do materiałów informacyjnych dla mediów podczas konferencji
prasowych i briefingów „ekoeskapadowych”. To był naprawdę udany start programu.
CZUJESZ NATURĘ? DBAJ O NASZĄ ZIEMIĘ… z nami.
To jest i łatwe, i możliwe na setki sposobów!
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Część IV

Akcja Sprzątanie świata – Polska
w mediach
Publikacje w różnych rodzajach mediów

to, że w ciągu tych dwóch miesięcy pojawiły się blisko 3 tysiące publi-

cie w mediach. Aby dokonać podsumowania i analizy medialnego od-

kacji zawierających tę frazę. Obejmowały one różne formy interne-

zewu, we wrześniu i październiku 2019 przeprowadzono monitoring

towych mediów, takie jak: blogi, mikroblogi, fora, filmy, zdjęcia, prasę

Internetu pod kątem frazy „sprzątanie świata”. Wyniki wskazały na

(internetowe wydania gazet i periodyków), a także społeczności.

Blog – 7 publikacji 
Filmy – 79 
Fora – 2 
Mikroblogi – 158 

Łącznie

2923
publikacje

Portale – 1623 
Prasa – 34 

0,24%

Wykres ilustruje procentowy udział poszczególnych kategorii me-

2,7%

diów internetowych w całości publikacji, przy czym aby w pełni móc

0,06%

ocenić, o jakie media chodzi, należy sprecyzować, że poszczególne

5,4%
55,52%
1,16%

Społeczności – 961  32,9%
Zdjęcia – 59 

2%
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Akcja Sprzątanie świata – Polska 2019 znalazła swoje ogromne odbi-

kategorie zawierają takie publikatory, jak:
• Blog – Pinterest
• Filmy – w przeważającej większości – YouTube
• Fora – zapytaj.onet.pl
• Mikroblogi – głównie Twitter i w niewielkiej liczbie wykop.pl
• Prasa – internetowe wydania gazet i periodyków
• Społeczności – w przeważającej mierze Facebook
• Zdjęcia – Instagram.
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morządowy, Polskie Radio, TVP i inne. Oprócz tego publikacje znalazły

kiego, co jej towarzyszy, jest bardzo duża liczba publikacji na różnego

się na portalach gmin, mediów lokalnych, portalach miejskich, lifestylo-

typu portalach. Ukazały się tam 1623 teksty, a wśród portali znalazły

wych, branżowych, dotyczących zdrowia, społecznej odpowiedzialności

się również te najbardziej liczące się, takie jak Wirtualna Polska, Gazeta.

biznesu i innych.

pl, Polityka.pl, oficjalna strona Prezydenta RP, Onet.pl, PAP.pl, Portal Sa-

Blog – 7 publikacji 
Filmy – 79 
Fora – 2 
Mikroblogi – 158 

Łącznie

2923
publikacje

Portale – 1623 
Prasa – 34 

0,24%

Ważnym parametrem obrazującym oddźwięk, jaki temat znajduje

2,7%

w mediach, ale też w opiniach ich czytelników, słuchaczy, widzów,

0,06%

są reakcje na publikowane materiały. Monitoring wskazuje, że Akcja

5,4%
55,52%
1,16%

Społeczności – 961  32,9%
Zdjęcia – 59 

2%
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Szczególnie cenna z punktu widzenia popularyzowania Akcji i wszyst-

Sprzątanie świata wywołała:

20 872 wyświetlenia
20 794 polubienia
15 910 udostępnień
1061 komentarzy pod postami.
Liczba obserwujących wyniosła 8 146 716.
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Wskaźnik AVE

należy zaliczyć również prasę. Mimo że liczbowo nie był to największy udział w publikacjach (34), jed-

Jeszcze jednym parametrem wynikającym

nak ważnym i istotnym parametrem jest tu zasięg, a ten kształtował się na poziomie 568 787.

z analizy monitoringu mediów jest wskaźnik
AVE (ekwiwalent reklamowy), który szacuje,

Wykres obrazuje procentowo zasięgi w po-

jaką kwotę trzeba by było wydać, aby uzy-

szczególnych kategoriach mediów. Za imponu-

skać taki sam efekt w postaci publikacji, ale

jący należy uznać łączny zasięg komunikatów

przy pomocy płatnych narzędzi reklamo-

na temat Akcji Sprzątanie świata. Wyraża się

wych. Współczynnik nie jest instrumentem

on liczbą 20 403 170, a zatem tyle osób zapo-

ewaluacji, który w pełni obrazuje wartość

znało się z publikacjami na ten temat.

komunikacyjną publikacji, niemniej daje sza-

Łącznie

20 403 170

cunkowy obraz skali i potencjalnych zaoszPrasa – 568 787 

3%

czędzonych kosztów.

Blog – 800 000 

4%

Analiza materiałów z monitoringu mediów

0,1%

wskazuje, że AVE w okresie IX–X 2019 dla

Mikroblogi – 891 212 

4%

frazy „sprzątanie świata” osiągnął poziom

Portale – 17 249 394 

85%

2 725 750 zł. Co oznacza, że wykupienie re-

Społeczności – 862 801  4%

klam równoważnych z tymi uzyskanymi dzię-

Filmy – 20 872 

Zdjęcia – 10 104 

0,05%

Raport z 26. Akcji Sprzątanie świata – Polska

Do bardzo ważnych platform, na których pojawiały się artykuły dotyczące Akcji Sprzątanie świata,

ki Akcji kosztowałoby właśnie tyle.

Autor raportu medialnego: dr Zbigniew Chmielewski – politolog, specjalista w zakresie komunikacji społecznej i marketingowej. Badacz, wykładowca, autor publikacji z zakresu komunikacji społecznej, medioznawstwa, public relations. Autor
i współautor licznych projektów komunikacyjnych i wizerunkowych dla firm, organizacji, samorządów terytorialnych. Ekspert w dziedzinie public relations, kreowania marki oraz corporate identity, twórca lub współtwórca licznych programów CI firm i instytucji. Prowadzi zajęcia w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, a także szkolenia i warsztaty dla firm. Jako ekspert realizuje badania i projekty komunikacyjne dla firm, instytucji,
jednostek samorządu terytorialnego. W latach 2010–2014 – członek Rady Etyki Public Relations.
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Drodzy uczestnicy Akcji,
niezastąpieni partnerzy i sponsorzy,
dostojni patroni,
szanowne media,
tegoroczna Akcja pokazała, że różni nas wiele – wiek, miejsce zamieszkania, zawód czy hobby. Jednak zdecydowanie łączy nas jedno – troska o Matkę Ziemię. Skala tego, co zrobiliście podczas tegorocznej Akcji, pokazuje, że jest w Was ogromna chęć działania! Kiedy czytam Wasze sprawozdania
i myślę o uczestnikach wszystkich 26 edycji Akcji, muszę przyznać, iż bardzo ważną rolę pełnili i nadal
pełnią nauczyciele. Niezmiernie ważny jest również fakt, że firmy coraz częściej, chętniej i na większą skalę włączają się w działania na rzecz ekologii. Przedsiębiorcy nie podążają przy tym jedynie za
modą, ale zdają sobie sprawę z wpływu człowieka na środowisko i wiedzą, że jesteśmy odpowiedzialni za miejsce, w którym żyjemy. Po 25 latach nadal możemy liczyć na zainteresowanie mediów. A to
sprawia, że chcemy sprzątać, widzimy w tym sens, dostrzegamy efekty. Rok 2019 był dla Fundacji
rokiem szczególnym. Z jednej strony uczciliśmy 25 lat naszej działalności, koordynowaliśmy 26. Akcją, ale też pożegnaliśmy dotychczasowego prezesa Fundacji – Sławomira Brzózka i naszą wieloletnią
siedzibę przy Hożej 3 w Warszawie. Czas więc na nowe otwarcie. W swojej strategii stawiam więc na
połączenie przyszłości i przeszłości Fundacji. Na możliwości, jakie daje bogactwo 25 lat jej doświadczeń w działaniu na rzecz inspirowania Polaków do bycia lepszymi dla Ziemi w połączeniu z nowymi
instrumentami i świeżymi pomysłami. W imieniu tych, co byli przede mną, tych, co są teraz, i tych, co
dołączą w przyszłości do fundacyjnego zespołu, dziękuję z całego serca za każdy posprzątany kawa-

Beata Butwicka

łek Polski, za troskę o środowisko, za zmianę nawyków na te bardziej eko i za to, że jesteśmy w tym

Prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia

działaniu RAZEM. Połączyło nas Sprzątanie świata i mam nadzieję, że na dobre!

od 26.09. 2019 roku

54

Fundacja

NASZA ZIEMIA
www.naszaziemia.pl
facebook.com/naszaziemia
@naszaziemia

Zapraszamy do udziału i wsparcia
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Opracowanie raportu:
Pre l u d i u m
www.preludiumwroclaw.pl

