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Sprzątanie świata – Polska 2013

20. jubileuszowa akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2013” przebiegała pod hasłem „Odkrywamy czystą 
Polskę”.  Jubileusz  akcji  „Sprzątania  świata”stał  się  przyczynkiem  do  refleksji,  czy  było  warto,  czy 
rzeczywiście działania  uczestników akcji  coś zmieniły w Polsce,  czy podejmowane działania miały  
i mają jakikolwiek sens. I wtedy z pomocą przychodzą słowa inicjatorki akcji w Polsce i założycielki 
Fundacji Nasza Ziemia:

„Dla mnie ekologia ma bardzo osobisty, ludzki wymiar. Jest to sprawa powietrza, 
którym oddycham ja i moja rodzina (i nie tylko moja!), parku, do którego 

chodzimy na spacer, wody, którą pijemy. 
To sprawa życia każdego z nas.”  

                                                                                    Mira Stanisławska-Meysztowicz

Jakość  środowiska,  w którym żyjemy to sprawa codziennych wyborów każdego z  nas  i  każdy  z  nas  może  
w codziennym swoim funkcjonowaniu trochę ulżyć środowisku. Pod naporem codzienności łatwo  zapominamy 
o podstawowych i najprostszych, a dla nas dostępnych, sposobach, dzięki którym nasz negatywny wpływ na 
środowisko  zmniejsza  się.  Tym razem zachęcaliśmy  uczestników akcji  do zorganizowania  lokalnych działań  
z zakresu edukacji odpadowej, bo to edukacja z zakresu gospodarki odpadami jest w tej chwili w Polsce bardzo 
potrzebna. 

Sprzątanie  świata  to  polska  edycja  międzynarodowego  ruchu  na  rzecz  ochrony 
środowiska  Clean  up  the  World  ,  którego  celem  jest  propagowanie  i  inicjowanie 
postaw odpowiedzialnych względem środowiska,  zwłaszcza  poprzez nie śmiecenie  
i  racjonalną  gospodarkę  odpadami.  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.

Fundacja  Nasza Ziemia  jest  organizacją  pozarządową,  założoną w 1994 roku przez 
Mirę  Stanisławską-Meysztowicz.  Realizuje  cele  mające  status  pożytku  publicznego, 
specjalizując  się  w edukacji  ekologicznej  i  obywatelskiej,  ochronie  środowiska  oraz 
podnoszeniu świadomości środowiskowej społeczeństwa. Od początku swego istnienia 
koordynuje w Polsce kampanię Sprzątanie świata, będącą częścią międzynarodowego 
ruchu na rzecz  ochrony środowiska Clean up the World.  W ruchu tym uczestniczy 
blisko 40 mln wolontariuszy na całym świecie. Fundacja prowadzi również - wspólnie z 
partnerami - całoroczne programy na rzecz ochrony środowiska i przyrody, promocji 
zasad zrównoważonego rozwoju, selektywnej zbiórki odpadów itp.
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1. Patroni i partnerzy Akcji
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2. Spotkania z mediami

Z okazji startu 20. jubileuszowej Akcji Sprzątanie świata, 
tradycyjnie  spotkaliśmy  się  z  dziennikarzami,  aby 
przedstawić  tegoroczne  plany.  Tym  razem  spotkanie 
zostało  zorganizowane  w  mniej  formalnej  atmosferze 
śniadania prasowego, w kawiarni Resort w Warszawie.

Podczas  śniadania  poruszone  zostały  tematy  nie  tylko 
planów  obchodów  Sprzątania  świata,  ale  również 
zaprezentowane  zostało  stanowisko  Fundacji  Nasza 
Ziemia względem nowej ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach.

Przez cały wrzesień Fundacja na bieżąco komunikowała działania w ramach 
Jubileuszowej Akcji Sprzątanie świata, zyskując duże zainteresowanie wśród 
mediów lokalnych i ogólnopolskich. 
W mediach pojawiło  się  około 300 wzmianek na 
temat Akcij.

3. Elementy 20. Akcji Sprzątanie świata - Polska

3.1. Konkursy

• „Jestem, więc nie śmiecę”

Niemal każda nasza aktywność wiąże się z powstawaniem odpadów. Ale zawsze możemy próbować postępować 
w  taki  sposób,  aby  było  ich  jak  najmniej  a  te,  które  już  powstały  prawidłowo  zagospodarowywać,  czyli 
segregować. Pomysł obchodów „Dnia bez śmiecenia” narodził się wśród młodzieży reprezentującej kilkanaście 
krajów Europy na międzynarodowym spotkaniu „Europejski Eko-Parlament Młodzieży”. „Dzień bez Śmiecenia” 
miał zachęcić do ograniczenia drukowania tysięcy ulotek, insertów i plakatów oraz wysłania jak największej 
ilości internetowej kartki, która kierowała na specjalnie stworzoną stronę www.dzienbezsmiecenia.pl. Zawarte 
na niej treści, adresowane do różnych grup odbiorców, w przystępny sposób wskazują na istotę selektywnej 
zbiórki  i  sposoby  jej  prowadzenia.  Uczestników  akcji  zaprosiliśmy  do  wzięcia  udziału  w  konkursie  
 i  zaplanowania,  zorganizowania działań promujących idee nieśmiecenia i  unikania wytwarzania odpadów.  
Z całej Polski wpłynęło ponad 40 prac konkursowych, z  których jury  wybrało najlepsze prace i  postanowiło 
przyznać:

I Nagrodę

dla Klubu Naszej Ziemi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Rykach, 
ul. Słowackiego 2, 08-500 Ryki
pod opieką pani Barbary Pacek
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II Nagrodę ex aequo

dla Przedszkola Miejskiego nr 138 w Łodzi, ul. Przędzalniana 40, 90-030 Łódź
pod opieką pani Beaty Stypik

dla Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach, ul. Wrocławska 10, 55-311 Kostomłoty
pod opieką pani Moniki Chudy – Majchrzak

dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5, os. Słoneczne 12, 31-957 Kraków
pod opieką pani Edyty Korzeniowskiej

Wyróżnienia

dla Przedszkola „U Reksia”, ul. Główna 19, 64-412 Chrzypsko Wielki
pod opieką pana Tomasza Taberskiego

dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie, ul. Marii Konopnickiej 5, 38-400 Krosno
koordynator projektu: Magdalena Rąpała

Laureatom gratulujemy! Sponsorem nagród w Konkursie był REKOPOL Organizacja Odzysku S.A. 

• „Odkrywamy czysty las”

Do lasu chodzi obecnie co piąta osoba, podczas, gdy siedem lat temu – co najmniej co trzecia. Wzrasta również 
odsetek osób, które nie odwiedziły lasu w ostatnich 12 miesiącach. Dla większości uczestników „Sprzątania 
świata” to właśnie w lesie akcja ta miała swój początek. Dziś, po latach chcemy zaprosić Was ponownie do lasu, 
który jest miejscem coraz rzadziej odwiedzanym przez Polaków, po pierwsze po to, aby dokonać sprawdzenia, 
czy efekty działań związanych ze sprzątaniem są trwałe, a po drugie dlatego, żeby zachęcić do poznawania lasu i 
jego tajemnic poprzez edukację w terenie. 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.  Uczestników akcji  zaprosiliśmy  do zorganizowania 
wyprawy (wycieczki) do lasu i  nakręcenia filmu (np. relacji  z wyprawy lub inspirowanego nią), który będzie 
promował  właściwe  zachowania  w  lesie,  ze  szczególnym uwzględnieniem posprzątania  po  sobie  na  leśnej 
wycieczce,  spacerze  czy  grzybobraniu.  Spośród  prac,  które  wpłynęły  jury  konkursowe  wybrało  najlepsze  
i postanowiło przyznać:

Nagrodę główną w kategorii Praca indywidualna dla
Natalii Ryszewskiej ze Szkoły Podstawowej nr 20 z Włocławka

Nagrodę główną w kategorii Praca zespołowa dla
Szkoły Podstawowej w Strzebiniu pod kierunkiem pani Ewy Krus

Wyróżnienia dla
1. Justyny Chudomięt ze Szkoły Podstawowej nr 20 z Włocławka
2. uczniów kl. IIId ze Szkoły Podstawowej nr 20 z Włocławka pod kierunkiem pani Janiny Marciniak
3. uczniów kl. VIa ze Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jasionce
4. uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbiu pod kierunkiem pani Anety Bryl
5. uczniów Gimnazjum 112 im. Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie

Laureatom gratulujemy! Sponsorem nagród w Konkursie były Lasy Państwowe.
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3.2. Wydarzenia w ramach Akcji Sprzątanie świata 2013

20 drzew na 20 lecie

„Sprzątaniu  świata”,  jak  co  roku,  towarzyszyły  liczne  wydarzenia 
ogólnopolskie, regionalne i lokalne. Tysiące ludzi sprzątało lasy, rzeki, 
jeziora,  miasta  i  wsie.   Ale  20.  edycja  Sprzątania  świata  była 
wyjątkowa -   w związku z  przypadającym na ten rok 20 – leciem 
Akcji,  Fundacja  Nasza  Ziemia  postanowiła  w  specjalny  sposób 
uhonorować  i  zaprosić  do  obchodów  jubileuszu  najaktywniejsze 
organizacje i  instytucje,  które już od wielu lat angażują się  w akcję 
Sprzątania świata.  Sprzątanie świata to kampania społeczna, otwarta 
dla  wszystkich,  która  by  nie  istniała  bez  wolontariuszy  i  lokalnych 
aktywistów,  dlatego  też  jubileusz  mógł  być  zorganizowany  tylko 
wspólnie z jej uczestnikami.  W 20 miejscach w Polsce – organizacje 

pozarządowe,  szkoły,  instytucje  publiczne  zaproszone  do  obchodów dwudziestolecia  przygotowały  różnego 
rodzaju  wydarzenia  –  akcje  sprzątania  plaż,  lasów,  sprzątania  podwodne,  wycieczki  do  lasu  czy  pikniki 
edukacyjne. Elementem łączącym wszystkie wydarzenia było sadzenie Drzew Dwudziestolecia Akcji Sprzątanie 
świata – Polska, które upamiętnią dotychczasowe działania przeprowadzone w ramach Akcji  i  będą swoistą 
motywacją do działań na następne lata.

BIAŁOGARD (woj. zachodniopomorskie)

we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 4 w Białogardzie (Klub Naszej Ziemi)

CZECHOWISCE-DZIEDZICE (woj. śląskie)

we współpracy z Gimnazjum Publicznym nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego

ELBLĄG (woj. warmińsko – mazurskie)

we współpracy z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka i Szkołą Podstawową 
nr 18 w Elblągu

GDAŃSK (woj. pomorskie)

we współpracy z Grupą LOTOS S.A.

GIŻYCKO (woj. warmińsko – mazurskie)

we współpracy z Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich

LIMANOWA (woj. małopolskie)

we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Limanowej

MIKOŁÓW (woj. śląskie)

we współpracy z Fundacją Zielonej Ligi, 
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Śląskim Ogrodem Botanicznym oraz Nadleśnictwem w Katowicach 

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI (woj. świętokrzyskie)

we współpracy z Przedszkolem Publicznym nr 21 w Ostrowcu Świętokrzyskim

PIASECZNO  (woj. mazowieckie)

we współpracy z Oddziałem PTTK w Piasecznie

POZNAŃ (woj. wielkopolskie)

we współpracy ze Związkiem Międzygminnym Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej

RUDKA (woj. podlaskie)

we współpracy z Nadleśnictwem Rudka

TUCHÓW (woj. małopolskie) 

we współpracy z Przedszkolem Publicznym w Tuchowie (Klub Naszej Ziemi)

TYCZYN (woj. podkarpackie)

we współpracy ze Związkiem Międzygminnym „Wisłok”

USTRZYKI DOLNE (woj. podkarpackie)

we współpracy z Bieszczadzkim Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk 
Nadziei”

WAŁBRZYCH (woj. dolnośląskie)

we współpracy z Ośrodkiem Społeczno - Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze

WARSZAWA (woj. mazowieckie)

w współpracy z Urzędem Miasta st. Warszawy, w ramach akcji „Nie rozbijaj się nad Wisłą”

WROCŁAW (woj. dolnośląskie)

we współpracy z Fundacją EkoRozwoju i Stowarzyszeniem Ekologicznym Eko-Unia 

ZIELONKA (woj. mazowieckie)

we współpracy z Grupą Eksplorującą Podwarszawskie Nurkowiska

ŻDŻARY (woj. wielkopolskie)

we współpracy ze Szkołą Podstawową im. Miry Stanisławskiej – Meysztowicz w Żdżarach
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Seminarium „Edukacja odpadowa w praktyce. Rzeczywisto  i perspektywy.”ść

W tym roku w ramach Akcji, 26 września 2013 roku w Muzeum Ziemi 
odbyło się seminarium „Edukacja odpadowa w praktyce. Rzeczywistość i 
perspektywy”.  Jego  celem  była  prezentacja  skutecznych  rozwiązań 
edukacyjnych  i  opracowanie  rekomendacji  dla  samorządów  oraz 
zebranie  sugestii  co  do  zmian  w  prawie  celem  zobiektywizowania  i 
ulepszenia edukacji odpadowej.
Aby  wprowadzone  do  Ustawy  o  utrzymaniu  porządku  i  czystości  w 
gminach  zmiany  działały  sprawnie  konieczne  jest  prowadzenie 
intensywnej edukacji odpadowej, co przyznają jednym głosem wszystkie 
podmioty  zaangażowane  w  gospodarkę  odpadami:  od  Ministerstwa 
Środowiska,  przez  samorządy,  po  firmy  i  organizacje  biznesu 
odpadowego. Tymczasem cele, zakres i formy edukacji odpadowej nie są 
wystarczająco  jednoznacznie  określone  w  prawie  regulującym 
gospodarkę odpadami – co więcej, zapisy ustaw pozwalają na de facto 
nie  prowadzenie a pozorowanie edukacji  odpadowej.  Z  drugiej  strony 
mamy w Polsce setki podmiotów, które mają wieloletnie doświadczenie 
w przygotowaniu i prowadzeniu edukacji odpadowej.

Podczas seminarium, w gronie praktyków, samorządowców, zaproszonych gości i ekspertów:

Haliny Drgas Członka Zarządu Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.

Anny Kalinowskiej z Instytutu na Rzecz Rozwoju Zrównoważonego

Ireny Krukowskiej – Szopy z Fundacji Ekologicznej Zielona Akcja

Hanny Żakowskiej z COBRO

Krzysztofa Krauze  Prezesa Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o.

Adama Musiały Kierownika Referatu Zarządzania Gospodarką Odpadami Miasta Bydgoszcz 

Witolda Szczudłowskiego Dyrektora Biura Zarządu Gmin Karkonoskich

podjęliśmy próbę zdefiniowania pojęcia „edukacja odpadowa”, tak aby dla całego kraju i wszystkich 
rodzajów podmiotów zaangażowanych w gospodarkę odpadami i edukację odpadową ujednolicić 
rozumienie tego pojęcia i podejście do jego realizacji. Rozpoczęliśmy także tworzenie listy postulatów 
do zmian ustaw, koniecznych dla jednoznacznego określenia roli, zakresu i form edukacji odpadowej. 

Wnioski ze spotkania oraz rekomendacje odnośnie zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach zostaną opublikowane i przekazane do Ministerstwa Środowiska 

do końca listopada br.
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Wielka zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Zbiórki ze stena Recycling
Już  po  raz  trzeci,  we  współpracy  ze  Stena  Recycling,  została  zorganizowana  seria  zbiórek 
elektroodpadów w weekend Sprzątania świata,  w centrach handlowych zarządzanych przez Inter IKEA 
Centre Group Poland. Zbiórka odbywała się jednego dnia, we wszystkich miastach, tj. 21 września. 
Łącznie  zostało  zebranych  ponad  20  ton  sprzętów takich  jak:  telewizory,  komputery,  monitory, 
mikrofalówki,  tostery,  lodówki,  zmywarki  i  wiele 
innych urządzeń, które działają na prąd lub baterie. 
Zbiórki odbywały się w następujących lokalizacjach:

– Warszawa  (Park  Handlowy  Janki  i  Park 
Handlowy Targówek)

– Łódź (Centrum Handlowe Port Łódź)

– Wrocław (Park Handlowy Bielany)

– Gdańsk (Park Handlowy Matarnia)

– Poznań (Park Handlowy Pranowo)

– Katowice (Park Handlowy Rawa).  

Lokalne Zbiórki elekroodpadów
W tym roku, po raz pierwszy odbyły się także lokalne zbiórki  elektroodpadów, które organizowały 
lokalne  instytucje,  placówki  edukacyjne,  firmy  czy  stowarzyszenie.  Wystarczyło  zgłosić 

zainteresowanie organizacją takiej zbiórki do Fundacji, która wspólnie 
z partnerami akcji odebrała zgromadzony sprzęt.

Do działania zgłosiło się 45 instytucji. 
Wynik zbiórek będzie znany pod koniec listopada.

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.

Partnerem lokalnych zbiórek jest Electro-System Organizacja Odzysku 
Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., natomiast operatorem 
logistycznym  firma  Remondis  Electrorecycling  Sp.  z  o.o.
Dochód z  zebranych  ZSEE  zostanie  przekazany  na  program Zielona 
Stopa Filantropa. 
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20 tysięcy telefonów na 20. Sprzątanie świata

W ramach tegorocznej akcji Fundacja Nasza Ziemia wraz z firmą Greenfone 
Sp. z o.o zaprosiła do aktywnego włączenia się do akcji "Sprzątania świata – 
Polska” poprzez zbiórki telefonów komórkowych wśród rodziny, znajomych, 
swojego środowiska lokalnego.

Telefony, które zebrano zostały wysłane do firmy Greenfone Sp. z o.o. , gdzie 
zostaną  szczegółowo  wycenione,  zutylizowane  zgodnie  z  prawem  lub 
uzdatnione  do  ponownego  wykorzystania,  a  dochód  z  nich  zostanie 

przekazany na zwiększanie efektywności energetycznej placówek (poprzez wymianę starych sprzętów 
AGD, na nowe, energooszczędne urządzenia) służących kształceniu i wychowaniu dzieci. 

Do zbiórki zgłosiło się ponad 70 szkół i instytucji z terenu całego kraju. Wyniki akcji,  zostaną po 
otrzymaniu wszystkich zebranych telefonów, których zbiórka trwała do końca września.

Finał „Sprzątania świata” w Warszawie

27  września  w  Warszawie  na  Placu  Zawiszy  zostało  posadzone 
ostatnie  jubileuszowe  drzewo.  Ponad  czterometrową  gruszę 
drobnolistną, dar od firmy Drewsmol, posadził zespół Fundacji Nasza 
Ziemia  na  czele  z  jej  fundatorką  i  inicjatorką  Akcji  –  Mirą 
Stanisławską-Meysztowicz  oraz  przyjaciółmi  i  sympatykami  Akcji, 
wśród których był Ambasador Fundacji  Nasza Ziemia - Pan Andrzej 
Pągowski, autor większośćplakatów Akcji.

Tego  samego  dnia,  wieczorem,  wspólnie  z  Warszawską  Masą  Krytyczną przejechaliśmy  przez 
Warszawę  pod  hasłem tegorocznej  akcji  "Odkrywamy  Czystą  Polskę".  Przed  wyruszeniem z  Placu 
Zamkowego w Warszawie zrobiliśmy sobie z rowerzystami wspólne zdjęcie i zbieraliśmy stare telefony 
komórkowe na rzecz programu Zielona Stopa Filantropa. Uczestnicy Masy przynieśli na zbiórkę prawie 
50 telefonów, które przekazaliśmy do odzysku i  recyklingu, a za uzyskane z tego środki  finansowe 
przeprowadziliśmy modernizację sprzętu AGD w świetlicy dla dzieci z warszawskiej Pragi, prowadzonej 
przez Stowarzyszenia "Serduszko dla dzieci".  Każdy z uczestników, których było tym razem prawie 
650, otrzymał pamiątkowy odblask z logo 20 - lecia Akcji.

12



Gala u Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zwieńczeniem  obchodów  jubileuszowej  akcji  Sprzątania 
świata  była  uroczysta  gala  15  października  u  Prezydenta 
Rzeczypospolitej  Polskiej  Bronisława  Komorowskiego  i 
Pierwszej  Damy  Anny  Komorowskiej.  W  tym  wielkim  dniu 
towarzyszyli  nam:  Pan Sławomir  Rybicki  Sekretarz  Stanu w 
Kancelarii  Prezydenta,  Pani  Aneta  Wilmańska  Podsekretarz 
Stanu  w  Ministerstwie  Środowiska,  Pani  Melanie  Davies 
Pierwszy  Sekretarz  Ambasady  Australii  w  Polsce,  Ewelina 
Flinta  Ambasador Fundacji Nasza Ziemia oraz liczni partnerzy 
współpracujący  z  nami  od  lat,  leśnicy,  samorządowcy, 

pracownicy organizacji pozarządowych, wolontariusze, uczestnicy akcji,  szkoły, a także dziennikarze. 
Uroczystość uświetnił występ dzieci z zespołu „Kontra”, który działa przy Szkole Podstawowej nr 81 w 
Warszawie. W trakcie gali  przypomniana była historia Akcji, a Pan Andrzej Pągowski opowiedział o 
początkach  swojej  współpracy  z  Fundacją  i  pracy  nad  plakatami,  które  dla  nas  projektował.  Mira 
Stanisławska-Meysztowicz  podziękowała  Prezydentowi  Rzeczypospolitej  Polskiej  za  objęcie  akcji 
Patronatem i wsparcie idei „Sprzątania świata” od samego jej początku. W uznaniu zaangażowania 
Prezydent  Rzeczpospolitej  Polskiej  Bronisława Komorowskiego został  uhonorowany przez  Fundację 
statuetką  „Przyjaciel  Ziemi”.  Całą  uroczystość  zakończył  występ,  grającego  na  instrumentach 
wykonanych z surowców wtórnych, zespołu „Recykling Band”. 
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Fundacja Nasza Ziemia serdecznie dziękuje wszystkim lokalnym organizatorom i 
wolontariuszom za dwudziestoletnie zaangażowanie w Akcję – bez Was zmiany, które 

zaszły w Polsce w ciągu tych dwudziestu lat, nie byłyby możliwe!

„A na koniec, czułe słowa padną w tej piosence, posprzątajmy sobie w głowach i nie  
śmiećmy więcej!” (Wojciech Młynarski, Jerzy Derfel)

Więcej Akcji Sprzątanie świata i innych działaniach Fundacji Nasza Ziemia:
www.sprzatanieswiata-polska.pl 

www.naszaziemia.pl
www.facebook.com/naszaziemia 

W raporcie wykorzystano zdjęcia należące do Fundacji Nasza Ziemia oraz zdjęcia pochodzące z relacji organizatorów 
lokalnych Akcji Sprzątania. Lista autorów do wglądu w biurze Fundacji.
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