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Wstęp do raportu z 27. edycji Akcji
Sprzątanie świata - Polska
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Słownik

ORGANIZATOR

Fundacja Nasza Ziemia została założona w 1994 roku przez Mirę Stanisław-
ską-Meysztowicz. Misją Fundacji jest podniesienie poziomu świadomości 
ekologicznej społeczeństwa, wzmocnienie poczucia odpowiedzialności  
za środowisko naturalne, inspiracja i motywacja do działań służących 
jego ochronie. Sztandarowym działaniem Fundacji jest Akcja Sprzątanie  
świata – Polska.

MIRA STANISŁAWSKA-MEYSZTOWICZ

Fundatorka i Inicjatorka Akcji, wieloletnia Prezeska Fundacji Nasza Ziemia, 
która koordynuje największą ekologiczną akcję: Sprzątanie świata – Polska. 
Polka na stałe mieszkająca w Australii. W 1994 roku przywiozła i z powo-
dzeniem zaszczepiła na polski grunt ogólnoświatową ideę Clean up the 
World, bo jak sama mówi: „Polacy byli na to gotowi, trzeba ich było tylko  
lekko zainspirować”.

AKCJA

Akcja Sprzątanie świata – Polska jest częścią międzynarodowego ruchu 
Clean Up The World, wywodzącego się z Australii. Uczestniczy w nim bli-
sko 40 milionów wolontariuszy na całym świecie. Do Polski Sprzątanie 

świata sprowadziła w 1994 roku założycielka Fundacji Nasza Ziemia – 
Mira Stanisławska-Meysztowicz. Od tej pory Akcja organizowana jest nie-
przerwanie co roku, zawsze w trzeci weekend września. Jest tym samym  
jedną z najstarszych i największych kampanii z zakresu ekologii w naszym 
kraju.

UCZESTNICY AKCJI

Wszyscy Polacy, którzy w trzeci weekend września każdego roku, dobrowol-
nie i w dowolny zorganizowany lub niezorganizowany, a spontaniczny spo-
sób wychodzą posprzątać swoją najbliższą okolicę lub wybrany przez siebie 
kawałek Polski.

PARTNERZY I SPONSORZY AKCJI

Firmy i organizacje, które w sposób finansowy, organizacyjny lub rzeczowy 
wspomagają proces organizacji i koordynowania Akcją.

PATRONI AKCJI

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

AMBASADORZY WIZERUNKOWI AKCJI

Osobowości świata kultury, mediów, polityki, biznesu, które na co dzień  
wdrażają zasady życia w zgodzie z naturą. Wspierają działania Fundacji 
Nasza Ziemia, wspomagają Akcję. Ambasadorami Fundacji Nasza Ziemia 
są obecnie: Ewelina Flinta, Andrzej Pągowski, Grzegorz Kasdepke i Andrzej 
Marek Grabowski.

najważniejszych pojęć Akcji Sprzątanie świata – Polska
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Akcja Sprzątanie świata
Przesłanie i działanie
„Posprzątajmy Polskę, wszędzie, wzdłuż i wszerz, z tych wczoraj-
szych śmieci, z tych jutrzejszych też”. Te słowa rozpoczynają pio-
senkę, 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. 

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 kropecz-
kami zgłoszone miejsca, nie znajdziemy wolnego kawałka – od mo-
rza po Tatry. Rokrocznie w Akcję jest zaangażowanych od kilkuset  
do kilku tysięcy szkół, przez 25 lat wzięło w niej czynny udział  
niespełna 20 tysięcy nauczycieli. I to właśnie oni oraz ich ucznio-
wie stanowią trzon Akcji Sprzątanie świata. W młodości więc siła,  
w nauczycielach moc, a w Akcji inspiracja do działania. Razem  
możemy naprawdę wiele. 

Trzon naszej Akcji stanowią nauczyciele i ich uczniowie, jednak sprzątają  
z nam również dyplomaci, politycy, samorządowcy, firmy i ich pracownicy. 

Działamy, nie tylko sprzątając, ale przede wszystkim zmieniając naszą świado-
mość, budując ekologiczne nawyki i miłość do swojego kawałka Ziemi.

Akcja Sprzątanie świata – inicjatywa, w której w trzeci weekend września 
ludzie w Polsce i na całym świecie sprzątają swój kawałek Ziemi.

 Było nas ponad
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Międzynarodowy  
charakter Akcji
Akcja Clean Up The World swój początek wzięła od sprzątania  
Australii. W 1993 roku jej pomysłodawca, australijski żeglarz i biznes-
men 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 miesz-
kająca w Australii, bawiła na wakacjach w Polsce. Bardzo chcia-
ła, aby ta akcja odbywała się również tutaj, jednak nie myślała,  
że to ona miałaby ją poprowadzić. Początkowo starała się zainte-
resować Akcją Ministerstwo Ochrony Środowiska, stamtąd skie-
rowano ją do Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej nadzorują-
cej służby komunalne. Wszędzie spotykała się z niewiarą, że takie  
działanie mogłoby się w Polsce udać. Jednak zakasała rękawy  
i pierwszą akcję przeprowadziła w 1994 roku z Krajowym Centrum 
Edukacji Ekologicznej w Warszawie. Kolejne edycje były już koordy-
nowane przez Fundację Nasza Ziemia, założoną przez Mirę w tym  
samym roku. W pierwszej konferencji prasowej w 1994 roku wzię-
ło 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 zachęca-
nie 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.

1989 r. Start Akcji Clean Up Australia.

1993 r. Clean Up The World  

pod patronatem ONZ.

1994 r. Start Akcji Sprzątanie świata – Polska. 

Wrzesień – pierwsza konferencja prasowa  

– 60 przedstawicieli mediów!

1994 r. Założenie Fundacji Nasza Ziemia.

Ian Kiernan

Mira Stanisławska- 
-Meysztowicz 
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Drodzy Uczestnicy Akcji, 
Przyjaciele Fundacji Nasza Ziemia,

od 1994 roku w każdy trzeci weekend września ramię w ramię 
sprzątałam wraz z uczestnikami Akcji Sprzątanie świata –  Polska.  
Nie wyobrażałam sobie dnia, kiedy nie będę mogła wziąć udziału 
w tym wyjątkowym dla mnie wydarzeniu. Tak się niestety stało tym 
razem. Powodem jest pandemia COVID-19. Obostrzenia obowiązu-
jące w Australii od marca tego roku uniemożliwiły mi lot do Polski  
na czas przygotowań do Akcji oraz na moment Finału, który – jak 
wiecie – w tym roku przypadł na 18–20 września. Do dzisiaj, kiedy  
piszę do Was te słowa, w stanie Victoria, w którym mieszkam  
z moją rodziną, obowiązuje stan wyjątkowy. Przyjmuję, podobnie  
jak my wszyscy, że najważniejsze jest zdrowie i życie ludzi. Cieszy 
mnie więc podwójnie, że 27. Akcja Sprzątanie świata – Polska od-
była się jednak! I że wszystko działo się w zgodzie z panującymi  
w Polsce obostrzeniami, że wyszliście tak licznie i zadbaliście  
o swoje najbliższe otoczenie, o Wasze kawałki Polski. Sercem by-
łam zarówno z moim fundacyjnym zespołem, jak i z Wami. Z każdą  
sprzątającą lub organizującą ekologiczną lekcję grupą. Posyłałam  
do Was życzenia zdrowia, zamawiałam pogodę, cieszyły mnie Wa-
sze komentarze i zdjęcia na naszym fundacyjnym profilu. Czułam, 
że mimo wszystko jestem z Wami. 

W tym roku zwracaliśmy Waszą uwagę na ogromne ilości odpadów  
z tworzyw sztucznych. Akcja przebiegała bowiem pod hasłem:  
„Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”. Zapraszam Was do lek-
tury raportu z tegorocznej Akcji, bo chociaż była inna niż wszyst-
kie poprzednie, to tak jak w ubiegłych latach dzięki Waszym dzia-
łaniom tony śmieci, w tym plastikowe odpady, zostały zebrane.  
Wiem, że zwykłe „dziękuję” to za mało. Ale wiem też, że robicie  
to, podobnie jak ja, z miłości do Natury. I to nas łączy. 

Mira Stanisławska-Meysztowicz
Fundatorka i Inicjatorka  
Akcji w Polsce, Przewodnicząca 
Rady Fundacji Nasza Ziemia
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Każdego roku Akcja Sprzątanie świata – Polska odbywa się pod 
innym hasłem. Tymi sloganami chcemy zwrócić uwagę na fakt,  
że… śmiecimy i to w miejscach, gdzie zwykle wypoczywamy:  
w parkach, lasach, na plażach. W 2020 roku szczególną uwagę  
poświęciliśmy plastikowi. Jak pokazują badania, statystyczny Polak  
na co dzień zużywa jego olbrzymie ilości. Jednorazowe torby na za-
kupy, plastikowe butelki, słomki, kubki… to tylko wierzchołek góry 
lodowej. A przecież możemy zastanowić się nad redukcją plastiko-
wych produktów lub nawet z niektórych zrezygnować. 

Przez cały wrzesień z naszej strony internetowej poświęconej Ak-
cji można było pobrać informator Akcji, w którym nasz zespół fun-
dacyjnych ekspertów oprócz porad dotyczących organizacji akcji  
terenowych zawarł ciekawostki dotyczące tworzyw sztucznych  
i ich poprawnej utylizacji. W tym roku z powodu pandemii mieliśmy 
również alternatywne rozwiązania dla nauczycieli, którzy z powodu 
bezpieczeństwa woleli pozostać z dziećmi w klasach. Fundacyjny 
zespół metodyków przygotował dodatek specjalny do Informatora 

z pomysłami na ekologiczną lekcję związaną z hasłem tegorocznej 
Akcji. Mamy więc nadzieję, że hasło 27. Akcji, ale też wyniki naszych  
i Waszych akcji terenowych czy spotkania z naszymi ekspertami,  
które organizowaliśmy od maja do września, zainspirują Pola-
ków do zmian w życiu codziennym, a wybierając się na wycieczkę,  
urlop, piknik czy spacer, zabierzemy ze sobą z powrotem i popraw-
nie zutylizujemy każdy zużyty i już niepotrzebny odpad: od butelki 
po napoju po jednorazowe chusteczki. 
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Plakat 27. Akcji  
Sprzątanie świata – Polska 
Od samego początku Andrzej Pągowski, wybitny polski artysta, non 
profit projektuje i ofiarowuje Fundacji Nasza Ziemia plakaty Akcji. 
Mamy szczęście, że tak się stało i w tym roku. Tym razem jednak 
Mistrz odniósł się do problematyki Akcji i jej hasła surowo w war-
stwie kolorystycznej. Zieleń – kolor natury i czerń – barwa kojarzą-
ca się z umieraniem podkreślają mierność jednorazowej „foliówki”, 
tak popularnej torby na zakupy. Niesamowite wrażenie wywołuje  
zawartość owej „foliówki”: trzepoczące się w niej ptaki i niemogące  
się z niej wydostać umierające drzewa. Całości dopełnia chwyta-
jący za serce claim, w którym autor skorzystał z tego, iż słowo LAS 
ukryte jest w wyrazie PLASTIK. Teraz już wiemy, że aby miejsca 
piękne z natury przetrwały (lasy, łąki, plaże, jeziora, rzeki…), musimy  
przestać w nich śmiecić... po prostu! 

Jak zawsze jesteśmy zachwyceni prostotą wypowiedzi Mistrza i tra-
fieniem w samo sedno ekologicznego problemu. Potwierdza to też 
5000 plakatów wydrukowanych dzięki naszemu Partnerowi tech-
nicznemu – Drukarni Chroma, które trafiły do szkół, urzędów miast  
i gmin, mediów i indywidulanych uczestników Akcji.

Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję. 
27. Akcja Sprzątanie świata – Polska
Finał Akcji: 18-20 września 2020

Więcej informacji:  
www.naszaziemia.pl/ssp2020

Honorowy patronat 27. Akcji  
Sprzątanie świata – Polska

Patronat Honorowy Akcji 
Sprzątanie świata − Polska

Ambasada Australii

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:
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Tak było w tym roku! Poznajcie 
naszą Mobilną Kwaterę Główną 
Akcji Sprzątanie świata – Polska



9

Kwatera Główna  
Akcji Sprzątanie  
świata – Polska
Kochani, wracamy do korzeni! Do wspólnego z Wami 
sprzątania Polski przez cały rok, by zwieńczeniem tych 
działań był Wielki Finał, który od początku odbywa się 
w trzeci weekend września! Jubileuszowa, ekologicz-
na eskapada Założycielki Fundacji i Inicjatorki Akcji,   
Miry Stanisławskiej-Meysztowicz, po Polsce, która 
odbyła się w roku 25-lecia Fundacji Nasza Ziemia, 
utwierdziła nas w przekonaniu, że wiele firm, orga-
nizacji, szkół, ale i pojedynczych osób cały rok podej-
muje ekologiczne inicjatywy związane z naszą sztan-
darową Akcją. Zgodnie z ideą zaszczepioną przez 
Mirę przed ponad ćwierć wiekiem w naszym kraju  
będziemy pojawiać się w Waszych pięknych miastach, 
miasteczkach, wioskach i jak Polska długa i szeroka  
wspólnie z Wami lub tylko naszym fundacyjnym  
zespołem będziemy sprzątać, inspirować i motywować  
do dbałości o naturę i to calutki, okrągły rok!  

To tutaj mamy dla Was  
i dla nas przygotowany  
Niezbędnik Wolontariu-
sza Nasza Ziemia: chwy-
taki, worki i rękawice. 

Pomocna w tym  
działaniu jest właśnie 
nasza Mobilna Kwatera  
Główna Akcji Sprząta-
nie świata – Polska. 
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To w Kwaterze  
Głównej odbywa się 
przygotowanie do akcji 
terenowej – podpowia-
damy, jak i co zbierać,  
a także jak segrego-
wać odpady.

Tu ważymy zebrane 
odpady i stąd są one 
odbierane przez odpo-
wiednie służby.

Tutaj przedstawiamy 
Wam ratowników  
medycznych, którzy 
zabezpieczają akcję  
terenową.

Ale też po ciężkim wysiłku 
to tutaj częstujemy Was 
zdrową strawą, organizu-
jemy dla Was spotkania  
z ciekawymi ekspertami  
i na koniec akcji tereno-
wej robimy sobie z Wami 
pamiątkowe zdjęcia oraz 
rozdajemy ekologiczne 
prezenty. 
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Patroni i Partnerzy

W roku 2020 Patronat Honorowy  

nad 27. Akcją objął Minister Klimatu.

Patronem Honorowym wszystkich  

Akcji Sprzątanie świata – Polska  

jest Ambasada Australii. 

Partnerem PreStartu oraz 27. Akcji  

Sprzątanie świata – Polska był między- 

narodowy koncern Procter & Gamble. 

Patronami specjalnymi byli: 

Partnerami Technicznymi byli: Patronem Medialnym był: Współorganizatorem wystawy plakatów  

Andrzeja Pągowskiego był: 

27. Akcję Sprzątanie świata – Polska wsparli: 

Wielkie zielone serce dla Was!  
Dziękujemy! 
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Adapt & Overcome, czyli PreStart Tour 
27. Akcji Sprzątanie Świata - Polska 

26 maja-23 czerwca 2020 roku

26 maja

23 czerwca
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Adapt & Overcome,  
czyli PreStart Tour 27. Akcji 
Sprzątanie świata – Polska 
W tym roku Fundacja Nasza Ziemia miała w planach sprostać oczeki-
waniom wielu grup gotowych sprzątać swój kawałek Polski nie tylko  
w Wielkim Finale Akcji. Chcieliśmy już wiosną wystartować z akcjami tere-
nowymi pod sztandarem 27. edycji Sprzątanie świata – Polska, ale w peł-
nej realizacji naszych planów przeszkodziła nam pandemia COVID-19.  
Na początku roku, kiedy epidemia wdarła się do naszego codziennego  
życia, wywróciła nasze kalendarze, priorytety, zamknęła nas w domach, 
zasiała w naszych sercach strach, głęboko schowała nadzieję i radość,  
postanowiliśmy jednak nie pozostawiać Matki Ziemi samej sobie. Dzięki  
naszemu Partnerowi, firmie Procter & Gamble, razem z wiosną wyru-
szyliśmy z zespołem fundacyjnym posprzątać miejsca piękne z natury.  
W dniach 26–28 maja tego roku, z zachowaniem wszystkich aktualnych  
na tamten czas obostrzeń związanych z COVID-19, Fundacja Nasza Zie-
mia posprzątała śmieci w Łodzi, Aleksandrowie Łódzkim i na warszawskim  
Targówku. W sumie zebraliśmy 776,04 kilograma odpadów w miejscach,  
w których zazwyczaj wypoczywamy: lasach, parkach i na polanach. Zbiera-
liśmy śmieci selektywnie, by przekonać się, ile jest tak zwanej frakcji żółtej 
wśród tych porzuconych odpadów. 

776,04 kg
śmieci zebraliśmy w Łodzi,  
Aleksandrowie Łódzkim i Warszawie 

ponad 170 kg odpadów 
z tworzyw sztucznych

W tym:
ponad 193 kg 
odpadów szklanych

ponad 400 kg                      
odpadów zmieszanych 
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Galeria sprzątania 
w Łodzi, Aleksan-
drowie Łódzkim  
i Warszawie
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Może nad morze?
 „Pomimo bardzo różnych ocen tego surowca sam plastik i jego sto-
sowanie (chociaż wolę określenie tworzywa sztuczne) sam w sobie 
nie jest złym rozwiązaniem. Tworzywa sztuczne również same nie 
trafiają do parków i lasów. To my, ludzie, je tam wyrzucamy, poważ-
nie zanieczyszczając środowisko” – powiedział w wywiadzie podczas 
majowego PreStartu Michał Dąbrowski, ekspert naszej Fundacji i szef 
Rady Polskiej Izby Gospodarki Odpadami. 

Utwierdziliśmy się w tym przekonaniu podczas kolejnej akcji terenowej, 
czyli w czasie sprzątania 50 kilometrów linii brzegowej Bałtyku, które od-
było się 20 czerwca. Fundacyjny zespół Naszej Ziemi wraz z wolontariu-
szami z Uniwersytetów Trzeciego Wieku: Nadmorskiego oraz z Kamienia  
Pomorskiego i Dziwnowa oraz harcerzami z Hufca Ziemi Wolińskiej 
zebrał w sumie 567,16 kilograma śmieci!  Partnerem wydarzenia był 
Procter & Gamble, który stworzył Head & Shoulders Beach Bottle, czyli 
butelkę na szampon składającą się w 20% z plastiku zebranego  
na plażach. Naszą akcję terenową mogliśmy przeprowadzić również 
dzięki dyrekcji Wolińskiego Parku Narodowego oraz gościnności Vien-
na House Amber Baltic Międzyzdroje, gdzie posadowiona była nasza  
Kwatera Główna. 

567,16 kg
śmieci zebraliśmy w Dziwnowie,  
Świnoujściu i Międzyzdrojach 

ponad 133 kg odpadów 
z tworzyw sztucznych

W tym:
ponad 129 kg 
odpadów szklanych

ponad 155 kg                      
odpadów zmieszanych 
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Wrocław na zakończenie 
PreStartu 27. Akcji480,00 kg

śmieci zebraliśmy w Parku  
„Czarna Woda” we Wrocławiu

ponad 130 kg odpadów 
z tworzyw sztucznych

W tym:
ponad 180 kg 
odpadów szklanych

ponad 250 kg                      
odpadów zmieszanych 

Znacie taki stan, kiedy wszystko, ale to absolutnie wszystko, składa się w jed-
ną spójną całość i idzie jak „z płatka”? Tak było z naszą ostatnią akcją terenową  
w ramach PreStartu. 23 czerwca obchodziliśmy bowiem Dzień Służby Publicz-
nej, święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, choć był to też 
Dzień Ojca. Pamiętacie, że z pierwszą akcją wystartowaliśmy w Dniu Matki?  
No więc na zakończenie PreStartu udało nam się zachęcić do wspólnego sprzą-
tania nie tylko przedstawicieli służby publicznej, ale i organizacje społeczne,  
firmy, mieszkańców i oczywiście ojców! 

„Cieszę się, że jesteśmy tak licznie i tak różnorodnie reprezentowani  
w tym szczególnym Dniu Służby Publicznej, w którym możemy zrobić  
razem coś dobrego dla Matki Ziemi – powiedział na powitanie Wiceprezydent 
Wrocławia Adam Zawada. – Ciekawy bardzo jestem, czy to piękne miejsce 
na mapie Wrocławia wolne jest od śmieci. Byłoby miło, gdybyśmy wrócili  
z pustymi workami” – dodał. 

Niestety, śmieci było sporo. W sumie zebraliśmy bowiem aż 480 kilogramów!  
Tuż po zakończeniu akcji ekipa WPO Alba SA odebrała zebrane przez nas od-
pady, a my zostawiliśmy piękną „Czarną Wodę” w poczuciu dobrze wypełnio-
nego zadania i… czystszą. Tym sposobem PreStart 27. Akcji Sprzątanie świa-
ta – Polska, który zrealizowaliśmy dzięki Procter & Gamble, był już za nami. 
Przed nami zaś były kolejne akcje terenowe i Wieki Finał 27. edycji Sprzątania  
świata – Polska 2020. Czytajcie więc dalej…
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Galeria  
sprzątania  
w Dziwnowie,
Świnoujściu, 
Międzyzdrojach 
i we Wrocławiu.
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Andrzej Pągowski 
non profit dla Fundacji  
Nasza Ziemia

Pod takim tytułem w dniach 21 sierpnia – 7 września tego roku,  
na najpiękniejszym spacerowym trakcie we Wrocławiu: od Ryn-
ku do ul. Kazimierza Wielkiego, stanęła pierwsza w Polsce wy-
stawa ekologicznych plakatów zaprojektowanych i ofiarowa-
nych Fundacji Nasza Ziemia przez wybitnego polskiego artystę  
Andrzeja Pągowskiego. Wystawa była możliwa dzięki wsparciu 
Urzędu Miasta Wrocławia. W piątek 21 sierpnia o godzinie 12:00,  
w Barbara Strefa Kultury Wrocław przy ul. Świdnickiej, odbyła się 
konferencja prasowa, a następnie uroczyste otwarcie wystawy  
z udziałem autora. Podczas otwarcia wystawy nastąpił również ofi-
cjalny start 27. Akcji Sprzątanie świata – Polska i premiera najnow-
szego plakatu – oczywiście autorstwa Andrzeja Pągowskiego. 

Do 7 września wrocławianie mogli podziwiać 25 unikalnych, eko-
logicznych plakatów, a każdy z nich, ofiarowany Fundacji Nasza  
Ziemia, to nie tylko wartościowe artystycznie dzieło, ale swoista  
ekologiczna lekcja. Zakończenie wystawy odbyło się z udziałem  
Wiceprezydenta Wrocławia Adama Zawady i delegacji dwóch 
wrocławskich szkół podstawowych: nr 26 im. Piastów Śląskich  
i nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju. To było wyjątkowe dla nas wy-
darzenie, którym podziękowaliśmy Mistrzowi Andrzejowi Pągow-
skiemu za 25 lat ambasadorowania Akcji i za wielkie serce, z jakim  
projektuje nasze plakaty i bezinteresownie je nam ofiarowuje. 



Ekogwiazdy PreStartu  
i 27. Akcji Sprzątanie  
świata – Polska
Ponieważ hasło tegorocznej Akcji składało się z trzech 
członów dotyczących wezwania do konkretnego dzia-
łania z plastikowym odpadem: „Rezygnuję. Redukuję.  
Segreguję!”, zaplanowaliśmy, by każde z pierwszych 
trzech miast na trasie naszego PreStart Tour miało swój 
motyw przewodni, pod którego egidą odbywać się  
będą sprzątania. Na każde wydarzenie PreStartu,  
ale też akcji specjalnych 27. edycji Sprzątania świata – 
Polska zapraszaliśmy eksperta, którego autorytet oraz 
wiedza związane z hasłem tegorocznej Akcji podsu-
mowały sprzątanie. Nasi eksperci dzielili się również  
z nami ciekawostkami i podpowiadali, jak powinniśmy 
postępować, by mądrze rezygnować z plastiku, właści-
wie go segregować lub jak i dlaczego warto redukować  
niektóre plastikowe odpady. 

Dr Iwona Pawliczka Vel Pawlik,  
Kierownik Stacji Morskiej  
im. Prof. Krzysztofa Skóry  
Instytutu Oceanografii Uniwer-
sytetu Gdańskiego w Helu

Michał Dąbrowski, 
współzałożyciel Polskiej Izby  
Gospodarki Odpadami (PIGO)

Adam Zawada,  
Wiceprezydent Wrocławia

Mgr inż. Marek Dylawerski, 
Zastępca Dyrektora Wolińskiego  
Parku Narodowego

Agnieszka Sass-Szczepkowska,  
Regional Marketing Manager  
Vienna House Cluster Poland

Katarzyna Gubała,  
Diet Coach

Szymon Radzimierski,  
podróżnik, autor książek z serii  
„Dziennik Łowcy Przygód”,  
Ambasador „National  
Geographic Kids” 19
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Akcje specjalne pod sztandarami 
27. edycji Sprzątania świata – Polska 

To kolejna nowość w naszym ekologicznym portfolio akcji terenowych.  
Od tego roku chętne firmy mogą wspólnie z nami lub samodzielnie 
zorganizować akcję sprzątania wybranego terenu, a jej efekty zostaną 
zaliczone do aktualnej edycji Sprzątania świata – Polska, a w raporcie  
oznaczone będą jako „akcje specjalne”. 

W tym roku mieliśmy dwie takie akcje: „Czyste plaże bez plastiku” 
– kampanię firm Procter & Gamble oraz Lidl Polska, w ramach któ-
rej posprzątaliśmy Półwysep Helski, oraz sprzątanie lasku w Powsinie  
z pracownikami firmy Bonduelle. 

sierpień 2020

wrzesień 2020
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Akcja specjalna na Helu
Kampania „Czyste plaże bez plastiku” firm Procter & Gamble oraz Lidl 
Polska, której Fundacja Nasza Ziemia była Partnerem, składała się  
z dwóch etapów. W pierwszym z nich każdy mógł wesprzeć inicjatywę  
P&G i Lidl poprzez zakup dowolnego produktu Procter & Gamble  
w sklepie Lidl między 17 a 30 sierpnia, a wtedy część dochodów  
ze sprzedaży produktów P&G miała być przeznaczona na posprzątanie 
Półwyspu Helskiego. W drugiej części kampanii w ramach akcji specjal-
nej Fundacja Nasza Ziemia miała za zadanie przygotować i przeprowa-
dzić akcję terenową polegającą na posprzątaniu wybranych miejscowo-
ści Półwyspu Helskiego. Specjalna akcja terenowa odbyła się na tydzień 
przed Wielkim Finałem 27. Akcji Sprzątanie świata – Polska, czyli w dniach 
10–13 września 2020 roku. W jej efekcie posprzątaliśmy Jastarnię, Włady-
sławowo i Hel, zbierając w sumie 918,97 kilograma śmieci! 

918,97 kg
śmieci zebraliśmy we Władysławowie,  
Jastarni i Helu 

ponad 150 kg odpadów 
z tworzyw sztucznych

W tym:
ponad 500 kg 
odpadów szklanych

ponad 280 kg                      
odpadów zmieszanych 
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Akcja specjalna w Powsinie
Bardzo lubimy, kiedy pracownicy firm chcą w ramach swoich wyda-
rzeń integracyjnych realizować akcje terenowe polegające na posprzą-
taniu wybranego terenu. A jeszcze bardziej cieszy nas, kiedy poddają się  
z entuzjazmem ekologicznemu wyzwaniu, traktując je… z zupełną po-
wagą. Tak było 18 września. O godzinie 10:00 w pięknym Parku Kultury  
w Powsinie zameldowała się ponad 80-osobowa grupa pracowników  
firmy  Bonduelle. Po wprowadzeniu w temat tegorocznej Akcji i jej ha-
sła, przedstawieniu zasad sprzątania, bezpieczeństwa, segregacji śmieci,  
zaopatrzeniu w Niezbędnik Wolontariusza Naszej Ziemi nastąpił podział 
na trzy grupy sprzątające i padła komenda do wyruszenia na akcję. 

Po dwóch godzinach park w Powsinie był czystszy o… 323,56 kilograma 
zebranych śmieci! Dodatkowo jedna z grup cieszyła się tytułem lidera 
akcji! My natomiast radowaliśmy się z tak udanej akcji specjalnej, która  
co tu kryć, odbywała się na chwilkę przed Wielkim Finałem w Warszawie… 

323,59 kg
śmieci zebraliśmy w Parku  
Kultury w Powsinie

ponad 42 kg odpadów 
z tworzyw sztucznych

W tym:
ponad 91 kg 
odpadów szklanych

ponad 189 kg                      
odpadów zmieszanych 
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Galeria sprzątania w Powsinie i na Helu
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Wielki Finał 27. Akcji 
Sprzątanie świata – Polska

18-20 września 2020 roku
Część pierwsza – Fundacja Nasza Ziemia sprząta w Finale

18 września

20 września
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18 września, piątek. 
Sprzątanie brzegów 
Wisły z ambasadami
Prowadzone przez Fundację Nasza Ziemia działania mają na celu łączyć 
Polaków, ale też inne kraje w misji dbania o Ziemię, której wszyscy  
jesteśmy mieszkańcami. Dlatego od wielu lat, w pierwszym dniu Wiel-
kiego Finału, pod wodzą JE Ambasadora Australii, wspólnie z zaproszo-
nymi przedstawicielami ambasad sprzątamy brzegi królowej polskich  
rzek, Wisły.  

W tym roku na zaproszenie JE LIoyda Brodricka, Ambasadora Australii  
w Rzeczpospolitej Polskiej, odpowiedziało i zgłosiło się do wspólnego 
sprzątania 100 przedstawicieli z 23 ambasad! Razem oczyściliśmy brzegi 
Wisły po praskiej stronie z niespełna pół tony śmieci!  

Tego dnia na swoje akcje terenowe i stacjonarne wyruszyli również na-
uczyciele z uczniami, grupy hobbystyczne oraz indywidulani uczestnicy 
Akcji. Nasz fundacyjny zespół, w piątek, na zaproszenie Ambasady Ukrainy, 
podsumował akcję terenową sprzątania terenów przyszkolnych uczniów 
Ukraińskiej Szkoły „Materynka” im. Dmytra Pawłyczka w Warszawie. 

500,00 kg
śmieci zebraliśmy  
w Warszawie

ponad 130 kg odpadów 
z tworzyw sztucznych

W tym:
ponad 170 kg 
odpadów szklanych

ponad 200 kg                      
odpadów zmieszanych 



Galeria sprzątania brzegów Wisły



27

19 września. 
Sobota dla Ziemi 
Czyż nie mamy w zwyczaju w sobotę otwierać okien, wyciągać odkurzaczy, 
akcesoriów do sprzątania i ruszać całą rodziną na wielkie sprzątanie  
naszych domów i mieszkań? W tym roku zachęcaliśmy, aby każdy indy-
widulanie lub z najbliższą rodziną, w gronie przyjaciół lub z sąsiadami  
czy kolegami z pracy w drugim dniu Wielkiego Finału Akcji Sprzątanie 
świata – Polska posprzątał swój najbliższy kawałek Polski: trasę wyciecz-
kową, rowerową, skwerek przed blokiem lub ulubiony park. My posprzą-
taliśmy Lasek Pilczycki we Wrocławiu razem z naszymi przyjaciółmi:  
Radą Osiedla Pilczyce, Stowarzyszeniem EKO-UNIA, Stowarzyszeniem  
Akcja Miasto, mieszkańcami Osiedla Pilczyce, firmą Kaufland, której  
pracownicy przybyli na akcję z całymi rodzinami, oraz Wiceprezyden-
tem Wrocławia Adamem Zawadą. W sumie zebraliśmy 416 kilogramów  
śmieci! Była też mrożąca krew w żyłach interwencja policji, kiedy jeden  
z uczestników znalazł niewybuch z czasów wojny. To oznacza, iż podczas 
akcji terenowych trzeba mieć oczy i uszy szeroko otwarte. 

416,09 kg
śmieci zebraliśmy w Lasku  
Pilczyckim we Wrocławiu

ponad 58 kg odpadów 
z tworzyw sztucznych

W tym:
ponad 205 kg 
odpadów szklanych

ponad 153 kg                      
odpadów zmieszanych 
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20 września, niedziela. 
Podwodne sprzątanie
Od początku trzeci dzień Finału Akcji to przede wszystkim wielkie po-
dziękowanie wszystkim uczestnikom, którzy zarejestrowali się w Akcji  
i wspólnie z nami posprzątali swój kawałek Polski. W planach był koncert,  
ale pandemia COVID-19 uniemożliwiła nam realizację pierwotnych pla-
nów.  Życie napisało inny, nie mniej ekscytujący scenariusz. Oto w trze-
cim dniu Finału Akcji zeszliśmy pod powierzchnię pięknego Jezio-
ra Strzeszyńskiego w Poznaniu wraz z nurkami zaproszonymi przez  
naszego Patrona Medialnego – Magazyn „Perfect Diver”. 

Lądowe akcje terenowe podsumowaliśmy pod wodą: 20 nurków  
w niecałą godzinę przy bardzo ograniczonej widoczności wyciągnęło  
65 kg śmieci! Buty, okulary słoneczne, akcesoria plażowe towarzyszyły 
tradycyjnym odpadom, takim jak szklane i plastikowe butelki czy opo-
na samochodowa. Nie brakowało także intencjonalnych odpadów jak  
zabetonowane plastikowe doniczki, co było na pewno niefrasobliwym 
działaniem człowieka. Widać, podwodne odpady nie różnią się niczym 
od tych lądowych i są wynikiem naszych bardzo nieodpowiedzialnych 
zachowań. Niewątpliwie zasmakowaliśmy emocji towarzyszących pod-
wodnym sprzątaniom i już myślimy, jak włączyć takie akcje na stałe  
w kalendarz Wielkiego Finału… Dołączycie?

65,00 kg
odpadów zmieszanych zebraliśmy  
w ramach podwodnego sprzątania  
Jeziora Strzeszyńskiego w Poznaniu

Ponad
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Galeria sprzątania 
we Wrocławiu  
i w Poznaniu



Podsumowanie akcji 
terenowych zespołu 
Fundacji Nasza Ziemia

w tym około 35% stanowiły 
odpady frakcji żółtej.  
A zatem… Plastik? Rezygnuję. 
Redukuję. Segreguję. 

Uruchomiliśmy Kwaterę 
Główną ON-AIR, w której  
za pomocą naszych mediów 
społecznościowych informo-
waliśmy o najważniejszych 
wydarzeniach Akcji. 
 

Ruszyliśmy z działaniami 
naszej Kwatery Głównej,  
w której organizujemy 
wydarzenia otwarte dla 
wszystkich, którzy chcą  
z nami sprzątać w czasie 
wydarzenia. 

Sprzątaliśmy z ambasadora-
mi, partnerami, harcerzami, 
słuchaczami Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku, mieszkań-
cami, urzędami miast  
i gmin, a także uczniami  
i nauczycielami.

zaczęliśmy PreStartem,  
w którym sprzątaliśmy  
w Warszawie, Aleksandrowie 
Łódzkim, Łodzi, Międzyzdro-
jach i Wrocławiu;

zorganizowaliśmy dwie ak-
cje specjalne: „Polskie plaże 
bez plastiku” na Półwyspie 
Helskim i sprzątanie Parku 
Kultury w Powsinie; 

w czasie finału sprzątaliśmy 
w Warszawie, Wrocławiu  
i Poznaniu; 

w sumie od maja do wrze-
śnia zebraliśmy 3671 kilo-
gramów śmieci!

W tym roku Akcję Sprzątanie świata – Polska:

01

02

03

04

05

30
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Wielki Finał 27. Akcji 
Sprzątanie świata – Polska 

18-20 września 2020 roku
Część druga – akcje zgłoszone w Polsce przez uczestników

wrzesień

październik

Wielki Finał 
18-20 września



W 2020 roku po raz  
27. wyruszyliśmy  
posprzątać Polskę!
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Liczba zgłoszonych akcji

Finał Akcji Sprzątanie świata – Polska w 2020 roku odbywał się 
w warunkach ogólnoświatowej pandemii COVID-19. Dlatego te-
goroczna Akcja była pierwszą w historii, w której można było  
zgłosić swój udział w dwóch wariantach: tradycyjnej – terenowej,  
oraz stacjonarnej. 

Akcja stacjonarna przeznaczona była dla grup, które ze względu  
na pandemię nie mogły sprzątać w terenie, a jednocześnie 
chciały dołączyć do tradycyjnego święta ekologii, jakie od 27 lat  
obchodzimy w trzeci weekend września. 

W efekcie do Akcji zgłoszone zostały 1504 grupy. To więcej niż  
w latach ubiegłych! 

Szczególne podziękowania należą się w tym miejscu koordynato-
rom wszystkich zgłoszonych akcji. Tegoroczna Akcja wymagała po-
łożenia szczególnego nacisku na kwestie bezpieczeństwa i cieszy 
nas, że tak licznie przyłączyliście się do Sprzątania świata!

32
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Kwatera Główna    
online i rapoty z akcji
Kiedy nasza Kwatera Główna wyruszyła w Polskę, by na ak-
cjach PreStartu sprzątać w terenie, w Internecie pojawiła 
się strona Akcji Sprzątania świata – Polska. Było to nasze 
centrum dowodzenia, w którym zamieściliśmy najważ-
niejsze materiały związane z tegoroczną Akcją. 

To również miejsce rejestracji i składania raportów z Wa- 
szych akcji terenowych. A tych przybyło w stosunku 
do zeszłorocznej edycji aż o 10%! 
W tym roku odebraliśmy 855 rapor-
tów (w porównaniu do 774 w ze-
szłym roku), w których podzieliliście 
się z nami wynikami swoich akcji 
terenowych i stacjonarnych. 

W tym roku odebraliśmy 
855 raportów, w których 
podzieliliście się z nami 
wynikami swoich akcji!

10%
o tyle 
zwiększyła się 
liczba raportów



Sprzątania terenowe  
w mniejszych grupach
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W Akcji Sprzątanie świata – Polska, 
zgodnie z przesłanymi raportami,  
wzięło udział w sumie 94 508 osób

Ten wynik szczególnie skłania nas do tego, by podziękować za mą-
dre i rozważne decyzje koordynatorów decydujących się zgłosić 
grupy do sprzątania. Pomimo wzrostu liczby zgłoszeń i raportów 
uczestników w tym roku było mniej w porównaniu do roku ubie-
głego. To może być bezpośredni efekt zaleceń sanitarnych rządu, 
a co za tym idzie chęci zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa 
przez koordynatorów. Wielu organizatorów rezygnowało z organi-
zacji wydarzeń na większą skalę, pikników, koncertów, ognisk czy 
happeningów na rzecz symbolicznego posprzątania „swojego ma-
łego kawałka Ziemi”. To pokazuje, że mimo pandemii nie zapomina-
my o tym, by w trzeci weekend września zwrócić uwagę na kwestie  
ekologiczne, a jednocześnie, by zachować przy tym wszelkie normy 
bezpieczeństwa. Raz jeszcze dziękujemy! 

Przedział wiekowy uczestników 
wyglądał następująco: 

54 326  1382  9462  
przedszkolaków uczniów szkół  

podstawowych
uczniów szkół  
ponadpodsta-
wowych

osoby dorosłe

18 538 

34
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Wyniki 
W tym roku poprosiliśmy uczestników, aby w swoich raportach wpisali wy-
niki swoich akcji terenowych. W sumie w całej Polsce zebranych zostało  
aż 13 513 worków odpadów! 

Wśród grup, które zbierały odpady z podziałem na frakcje, zostało zebranych: 

2479 
worków frakcji 
żółtej

2382
worków frakcji 
czarnej

1540
worków frakcji 
zielonej

Wśród grup, które nie prowadziły selektywnej zbiórki 
odpadów, zebranych zostało: 

7112
worków niepodzielonych 
na frakcje

Niepokoi również wskaźnik dotyczący dzikich wysypisk.  
Uczestnicy akcji zgłosili znalezienie aż 606 dzikich wysypisk!  
To zdecydowanie więcej niż w ubiegłych latach. 



Akcja stacjonarna 
Najważniejszą zmianą w tegorocznej edycji Akcji było wprowadzenie 
możliwości przeprowadzenia przez nauczycieli akcji stacjonarnej w szko-
łach. Przecież w Akcji Sprzątanie świata – Polska od samego początku 
chodzi o to, by uczyć się prawidłowych zachowań chroniących naturę. 
Zatem kiedy (tak jak w tym roku) nie można przeprowadzić praktycznej 
lekcji w terenie, można było ją odbyć stacjonarnie. 
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96%
akcji stacjonarnych zostało przeprowa-
dzone z wykorzystaniem materiałów, 
jakie udostępniła Fundacja Nasza Ziemia.

3000
razy pobrany został informator oraz 
materiały z zadaniami dla uczniów! Dziękujemy kadrze pedagogicznej za zaufanie  

i zaangażowanie. Wielkie zielone serce dla Was!  

33%
grup zadeklarowało  
przeprowadzenie lekcji.

15% uczestników zdecydowało 
się tylko na taką formę udziału 
w Akcji, a pozostałe 18% połą-
czyło akcję terenową ze sta-
cjonarną. 

Ta nowość zdecydowanie 
spodobała się uczestnikom. 

Ponad
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Najaktywniejsze województwa 

W tym roku dała się zauważyć duża 
zmiana na podium najaktywniejszych 
województw. Najaktywniejszym wo-
jewództwem w tegorocznej Akcji było 
mazowieckie, zaraz za nim dolnoślą-
skie, a na trzecim miejscu lider zeszło-
rocznej Akcji – województwo wielko-
polskie. Gratulujemy! 

1

2
3

Województwo Liczba uczestników

15 942

9904

9719

8401

6878

6312

6165

6061

5455

5058

3991

3376

2361

1960

1462

1424

Mazowieckie

Dolnośląskie

Wielkopolskie

Podkarpackie

Pomorskie

Śląskie

Małopolskie

Lubelskie

Zachodniopomorskie

Warmińsko-mazurskie

Łódzkie

Kujawsko-pomorskie

Lubuskie

Podlaskie

Świętokrzyskie

Opolskie
GRATULUJEMY!
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Cała Polska 
sprząta w trzeci 
weekend 
września 
Pomimo pandemii COVID-19, na podsta-
wie Waszych raportów, możemy śmiało 
stwierdzić, że w czasie Finału Akcji Sprzą-
tanie świata – Polska odbyła się ogólno-
polska lekcja ekologii. 

Przykładów nie brakuje. 

Wybraliśmy dla Was 16 reprezentantów – 
po jednym z każdego województwa, choć 
tak naprawdę na uznanie zasługuje każ-
dy z 855 raportów, które otrzymaliśmy.

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Centrum Nurkowe Sea-fish
Liczba uczestników: 44
Zebrane odpady: 60 worków odpadów  
zmieszanych

Z raportu: Akcja sprzątania głównie pobo-
cza drogi powiatowej ok. 8 km wraz z miej-
scowością Rakówka. Drogą tą prowadzi szlak 
rowerowy i zauważyliśmy dużo wyrzuconych 
odpadów z samochodu czy rowerów przy  
poboczach. Głównie to butelki z piwa i wódki, 
te małe buteleczki nagminnie. Akcje podzieli-
liśmy na odcinki ok. 3 km i posprzątaliśmy po-
bocze; to był główny nasz cel.

LUBUSKIE

Przedszkole nr 1 im. Przyjaciół  
Stumilowego Lasu
Liczba uczestników: 128
Zebrane odpady: 2 worki odpadów frakcji 
żółtej, 1 worek odpadów frakcji czarnej,  
1 worek odpadów frakcji zielonej

Z raportu: Grupa Tygryski poznała i omówiła 
zagadnienia związane z ochroną środowiska 
przed plastikowymi śmieciami. Przygotowała 
plakat i został on przedstawiony rodzicom,  
aby wspólnie z dziećmi redukowali zużycie 
plastiku.

Przeprowadzona
akcja stacjonarna
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MAZOWIECKIE

Kozienicki Dom Kultury  
im. Bogusława Klimczuka
Liczba uczestników: 7
Zebrane odpady: 10 worków odpadów 
frakcji żółtej, 7 worków odpadów frakcji 
czarnej

Z raportu: Kozienicki Dom Kultury im. B. Klim-
czuka i Urząd Miejski w Kozienicach zorga-
nizowali akcję sprzątania niewielkiego lasu 
znajdującego się na obrzeżach miasta. W ak-
cji wzięły udział wolontariuszki z Wolontariatu  
Seniora Uniwersytetu Trzeciego Wieku dzia-
łającego w Kozienickim Domu Kultury wraz 
z opiekunem, jednocześnie koordynatorem 
akcji. […] Okazało się, że śmieci było bardzo 
dużo, najwięcej odpadów plastikowych, oczy-
wiście też dużo zmieszanych. Byliśmy zasko-
czeni skalą zebranych nieczystości. Ze stosun-
kowo niewielkiego terenu zebraliśmy łącznie  
17 worków. [...] Chcemy pokazać, że czystość 
naszego miasta zależy od nas samych.

PODKARPACKIE

Sprzątanie świata w Nisku
Liczba uczestników: 63
Zebrane odpady: 310,5 kg

Z raportu: W niedzielę zgłosiło się ponad  
60 wolontariuszy, w tym mnóstwo dzieciacz-
ków. […] Efekt sprzątania był niesamowity – 
uwolniliśmy przyrodę od 215 kg śmieci różno-
rakiej maści! W ciągu dwudniowego działania 
uprzątnęliśmy w sumie 310,5 kg dzięki zaan-
gażowaniu niemal setki mieszkańców Niska!  
A po sprzątaniu wyśmienicie smakowały pie-
czone kiełbaski, ciacha, jabłka, kawa, herba-
ta i czym chata bogata. Była też cukierkowa  
piniata, nieograniczona twórczość farbiarska, 
malowane buźki, kolorowane fryzury i tańce 
dzieciaków – spontan dziewczyn z LO w Nisku, 
ogromny dzięks! Przede wszystkim jednak  
to, co przy takich okazjach jest najfajniejsze – 
relaks w pięknych okolicznościach przyrody, 
dobre ziarno wychowawcze dla najmłodszych 
i wspólne rodaków rozmowy.

KUJAWSKO-POMORSKIE

Szkoła Podstawowa  
im. Kazimierza Wielkiego 
Liczba uczestników: 102
Zebrane odpady: 30 worków odpadów, 300 kg 

Z raportu: W każdej klasie przeprowadzone  
zostały zajęcia edukacyjne na temat se-
gregacji odpadów, ze szczególnym zwróce-
niem uwagi na odpady plastikowe. W sobotę  
19 września 2020 r. [uczniowie] wyszli z domu  
i posprzątali „swój kawałek świata”. Porządko-
wali swoje podwórka, trasy rowerowe, skwerki 
przed blokami, pola i łąki przy drogach, leśne 
ścieżki itp. W tym roku ze względu na COVID-19 
szkoła nie zorganizowała wyjazdów do lasu  
w celu sprzątania. Tym bardziej cieszy fakt,  
że uczniowie wspierani przez swoich rodziców, 
często z młodszym rodzeństwem, zaangażo-
wali się w akcję. I to nie tylko zbierali cudze 
śmieci, ale niektórzy jeszcze je posegregowali.  
Przekonali się, że wśród zbranych śmieci kró-
luje plastik.

Przeprowadzona
akcja stacjonarna
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Galeria zdjęć z Waszych akcji w FinaleNISK - PODKARPACKIE

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY  
IM. DR. JANUSZA KORCZAKA W JASTROWIU  
- WIELKOPOLSKIE

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA  
IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO  
W ŁOSIOWIE - OPOLSKIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - KUJAWSKO-POMORSKIE DROGINIA DLA POKOLEŃ - MAŁOPOLSKIE
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POMORSKIE

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących
Liczba uczestników: 70
Zebrane odpady: 4 worki frakcji żółtej,  
12 worków frakcji czarnej, 3 worki frakcji 
zielonej

Z raportu: W dniu 18.09 dzień rozpoczęliśmy 
od wspólnego oglądania prezentacji dot. se-
gregacji śmieci, recyklingu i sprzątania świa-
ta. Po wspólnym oglądaniu podzieliliśmy się 
na grupy i udaliśmy się we wcześniej ustalo-
ne rejony, które zamierzaliśmy posprzątać.  
[...] Po powrocie podsumowaliśmy naszą 
„zbiórkę” wcześniej posegregowanych odpa-
dów, składając je w odpowiednich miejscach. 
Następnie wróciliśmy do klas, gdzie z wycho-
wawcami odbyła się dalsza kontynuacja na-
szej Akcji, tym razem w formie dyskusji. W go-
dzinach popołudniowych do Akcji przystąpił 
Internat Chłopców i Dziewcząt, którzy również 
udali się na sprzątanie świata. Koniec Akcji 
został zapieczętowany wspólnym ogniskiem.

ŚLĄSKIE

3 Grunwaldzka Drużyna  
Harcerska „Bór” Ossy
Liczba uczestników: 23
Zebrane odpady: 5 worków odpadów  
frakcji żółtej, 20 worków odpadów frakcji 
czarnej, 1 worek odpadów frakcji zielonej

Z raportu: Jest to druga akcja organizowa-
na przez drużynę harcerską na terenie sołec-
twa Ossy pod hasłem „Posprzątaj las razem 
z harcerzami”, organizowana w ramach Akcji 
Sprzątanie świata. Celem akcji jest połącze-
nie sił wolontariuszy i wysprzątanie terenów 
sołectwa Ossy leżącego w gminie Ożarowice 
oraz części pobliskiego lasu należącego  
do Nadleśnictwa Świerklaniec. […] Z terenu 
lasu zebrano 20 pełnych worków, które prak-
tycznie w większości stanowiły plastikowe  
i szklane butelki, metalowe puszki. […] Zuchy,  
biorąc udział w akcji sprzątania lasu, za-
kończyły cykl zbiórek poświęconych ekologii  
i ochronie przyrody, zdobywając tym samym 
zuchową sprawność Ekoludka. 

MAŁOPOLSKIE

Droginia dla Pokoleń 
Liczba uczestników: 11
Zebrane odpady: 14 worków odpadów

Z raportu: Niestraszny nam deszcz i wiatr.  
Rankiem członkowie stowarzyszenia Droginia 
dla Pokoleń oraz uczniowie z ZPO w Drogini 
wyruszyli główną drogą powiatową na „po-
łów” śmieci. [...] członkowie stowarzyszenia po-
stanowili zlikwidować dwa miejsca, w których 
najczęściej zalegają śmieci, były to okolice 
mostu. Trochę udało się posprzątać, jednak 
podczas kolejnego sprzątania należy konty-
nuować oczyszczanie tego miejsca, ponieważ 
śmieci jest mnóstwo. To nie pierwsza nasza 
akcja sprzątania i dziś możemy powiedzieć,  
że widać efekty. W tych miejscach, które  
sprzątaliśmy wcześniej, jest zdecydowanie 
mniej śmieci. To nas cieszy. Każda akcja eko-
logiczna jest dla nas cudownym wyzwaniem, 
które z chęcią podejmujemy. 
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DOLNOŚLĄSKIE

Zespół Szkolno-Przedszkolny  
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
Liczba uczestników: 21
Zebrane odpady: 9 worków odpadów frak-
cji żółtej, 3 worki odpadów frakcji czarnej, 
5 worków odpadów frakcji zielonej

Z raportu: Uczniowie Zespołu Szkolno- Przed-
szkolnego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu 
w Mirkowie brali udział w 27. Akcji Sprzątamy 
Świat. Dzieci aktywnie działały na terenach  
Mirkowa – parku, oczyszczalni ścieków, w po-
bliżu swoich domów, a także podczas wyści-
gu MTB (w okolicach Głogowa) jednego z ro-
dziców, gdzie dzieci sprzątały pobliski las. Ilość 
zebranych śmieci jest imponująca.

LUBELSKIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki  
Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu
Liczba uczestników: 35
Zebrane odpady: 12 worków odpadów frak-
cji żółtej, 3 worki odpadów frakcji czarnej,  
 2 worki odpadów frakcji zielonej

Z raportu: Przygotowaliśmy się do 27. Akcji 
Sprzątania Świata, wymieniając się pomy-
słami na robienie i utrzymanie porządku  
w najbliższym otoczeniu. Wszyscy chętni otrzy-
mali od nas worki na śmieci oraz rękawiczki. 
Wrażeń dostarczył uczestnikom rajd rowero-
wy do Zwierzyńca, zorganizowany przez PGK  
Zamość, w którym wzięli udział nasi pracowni-
cy. W ramach akcji „Czas na Sprzątanie Świa-
ta” z Fundacją Nasza Ziemia posprzątaliśmy 
śmieci na trasie Zamość-Zwierzyniec.

ZACHODNIOPOMORSKIE

Stowarzyszenie Sportowe Fani Formy
Liczba uczestników: 337
Zebrane odpady: 33 worki odpadów, 1024 kg

Z raportu: Ponad jedną tonę, a dokładnie  
1024 kg śmieci w ciągu 1:30 godziny uzbiera-
li uczestnicy III akcji plogingowej „Biegamy  
i puszcze Bukowa sprzątamy”. W Szczecinie, 
nad Jelenim Stawem, po raz trzeci Stowarzy-
szenie Sportowe Fani Formy zorganizowało  
akcję sprzątania Puszczy Bukowej. Akcji towa-
rzyszyły 5 km Eko-bieg oraz Marsz Nordic Wal-
king, nie zabrakło również biegów dla dzieci  
i młodzieży. W tym roku, w porównaniu do po-
przednich lat, padł niechlubny rekord w ilości 
zebranych śmieci, co oznacza, że korzystający 
z lasów coraz bardziej je zaśmiecają. 

Przeprowadzona
akcja stacjonarna



Galeria zdjęć z Waszych akcji w Finale

PGK ZAMOŚĆ - LUBELSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ STUMILOWEGO LASU - LUBUSKIE

STOWARZYSZENIE  SPORTOWE  FANI FORMY - ZACHODNIOPOMORSKIE
CENTRUM NURKOWE SEA-FISH 
- ŚWIĘTOKRZYSKIE

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  
IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU 
- DOLNOŚLĄSKIE

ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO- 
WYCHOWAWCZYCH - PODLASKIE
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PODLASKIE

Zespół Placówek  
Szkolno-Wychowawczych
Liczba uczestników: 21
Zebrane odpady: 2 worki odpadów frakcji 
żółtej, 2 worki odpadów frakcji czarnej

Z raportu: Uczniowie z oddziałów przy Domu 
Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej 203 
posprzątali teren leśny znajdujący się w obrę-
bie posesji oraz na warsztatach plastycznych 
wykonali plakat promujący hasło tegorocznej 
akcji. Młodzież z ul. Krakowskiej porządkowała 
ogród szkolny.

ŁÓDZKIE

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie
Liczba uczestników: 59
Zebrane odpady: 2 worki odpadów frakcji 
żółtej, 2 worki odpadów frakcji zielonej

Z raportu: Akcja „Sprzątanie Świata” stała się 
stałym punktem kalendarza imprez w naszej 
szkole. W tym roku przeprowadzona została 
w nieco innej formie. Poszczególne klasy wraz 
z opiekunem w różnych godzinach wychodzi-
ły sprzątać pobliski teren wokół szkoły: ogró-
dek dydaktyczny, stadion „Jutrzenka”. Część 
uczniów wraz z wychowawcami przystąpiło 
do projektu edukacyjnego, podczas którego: 
wykonali prace plastyczne, układali hasła eko-
logiczne zachęcające do rezygnacji z plastiku 
tam, gdzie jest to możliwe; do jego redukcji  
z życia codziennego tam, gdzie są możli-
we inne, bardziej ekologiczne rozwiązania  
i do prawidłowej, odpowiedzialnej segrega-
cji plastiku w gospodarstwach domowych.  
Powstałe prace umieszczone zostały na gaze-
tce „Szkolnego Klubu Ekologa”.

OPOLSKIE

Publiczna Szkoła Podstawowa  
im. Juliusza Słowackiego w Łosiowie
Liczba uczestników: 245
Zebrane odpady: 12 worków odpadów 
frakcji żółtej, 10 worków odpadów frakcji 
czarnej, 6 worków odpadów frakcji  
zielonej

Z raportu: Uczniowie z klasy VII i VIII wzię-
li udział w zajęciach edukacyjno-tereno-
wych w Stobrawskim Parku Krajobrazowym  
w Ładzy. Zajęcia pozwoliły uczniom poznać 
bioróżnorodność fauny i flory w naszym regio-
nie oraz formy i sposoby ochrony  środowiska. 
Wyjazd ten był również okazją do zapoznania 
uczniów ze ścieżką kształcenia ww. pracowni-
ków. Dodatkowo w ramach działań związa-
nych ze wzrostem świadomości ekologicznej 
uczniów posadziliśmy 9 października 2020 r. 
na terenie szkoły 6 drzew. Wybraliśmy drzewa 
miododajne, ponieważ stanowią one pokarm 
dla pszczół i innych owadów zapylających,  
które pobierają nektar oraz pyłek.

Przeprowadzona
akcja stacjonarna

Przeprowadzona
akcja stacjonarna

Przeprowadzona
akcja stacjonarna
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WIELKOPOLSKIE

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy  
im. dr. Janusza Korczaka w Jastrowiu 
Liczba uczestników: 24
Zebrane odpady: 10 worków odpadów

Z raportu: W ramach akcji odbył się happe-
ning i zbiórka odpadów. 

W czasie happeningu w mieście promowali-
śmy ideę selektywnej segregacji śmieci, roz-
dawaliśmy mieszkańcom Jastrowia jabłka  
z chorągiewkami zawierającymi hasła pro 
ekologiczne.

W czasie zbiórki odpadów znaleźliśmy mnó-
stwo puszek po napojach, skrzynki plastikowe, 
biurko, telewizor, fotele biurowe, opony.

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Szkoła Podstawowa 
nr 1 im. Adama Mickiewicza 
Liczba uczestników: 150

Z raportu: Klasy 1–3:

1. Wychowawcy klas 1–3 przeprowadzili zaję-
cia o tematyce ekologicznej z wykorzystaniem  
różnorodnych materiałów pod hasłem:

„Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”.

2. Dzieci wykonały dowolne prace plastycz-
ne: rysunek, forma przestrzenna, plakat, inne,  
obrazujące powtórne wykorzystanie, prze-
tworzenie tradycyjnych tworzyw sztucznych  
w warunkach domowych – „recykling domo-
wy”’.

3. Klasy 2 i 3 przetworzyły użyte butelki z two-
rzyw sztucznych i wykonały wspaniałe pojem-
niki na przybory szkolne. 

4. Dzieci z klas 1 stworzyły prace plastyczne:  
„Roboty”, których zadaniem jest recykling 
wszelkich plastików. Najciekawsze prace na-
grodzono.

Klasy 6–7:

1. Ogłoszono konkurs fotograficzny dla 
uczniów klas VI–VIII: „Jak sprzątam swoją 
część świata”. Fotografie miały przedstawiać 
sprzątających uczniów lub/i efekty ich pracy  
w terenie np. w jaki sposób, ile i jaki rodzaj 
śmieci zebrali). Autorzy najciekawszych prac 
otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy.

Przeprowadzona
akcja stacjonarna

Przeprowadzona
akcja stacjonarna



ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W WARCIE - ŁÓDZKIE

OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY NR 2 DLA  
NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH - POMORSKIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ADAMA  
MICKIEWICZA - WARMIŃSKO-MAZURSKIE

3 GRUNWALDZKA DRUŻYNA  
HARCERSKA BÓR OSSY - ŚLĄSKIE

Galeria zdjęć z Waszych akcji w Finale

KOZIENICKI DOM KULTURY IM. BOGUSŁAWA KLIMCZUKA - MAZOWIECKIE



Podsumowanie akcji  
terenowych Uczestników  
Finału 27. Akcji Sprzątanie  
świata - Polska pod hasłem:

94 508 osób sprzątało w tym  
roku w czasie Finału Akcji  
Sprzątanie świata – Polska.

Najaktywniejsze wojewódz-
twa to: mazowieckie,  
dolnośląskie i wielkopolskie.

01

02
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Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję.

Dwa warianty uczestnictwa  
w Akcji: akcja terenowa  
i akcja stacjonarna.

03 akcji stacjonarnych zostało przeprowadzone  
z wykorzystaniem materiałów, jakie udostęp-
niła Fundacja Nasza Ziemia.

2479 
worków frakcji 
żółtej,

2382
worków frakcji 
czarnej,

1540
worków frakcji 
zielonej,

7112
worków nie podzie-
lonych na frakcje.

13 513
Tyle worków odpadów zostało zebranych  
w czasie wszystkich akcji terenowych, w tym:

Akcja terenowa: 

Uczestnicy zgłosili również znalezienie:  
606 dzikich wysypisk!

Akcja stacjonarna: 

33%
96%

uczestników przeprowadziło  
w tym roku akcję stacjonarną,
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Głośno o Akcji w całej Polsce
W tym roku, jak i w latach poprzednich, hasło „Sprzątanie świata” obiegło 
cały kraj. Jak pokazuje analiza medialna wykonana przez naszego  
Partnera, firmę Newspoint, we wrześniu o Akcji mówiło się dużo w ogól-
nopolskich mediach. Przeważały publikacje na portalach, choć nie za-
brakło również postów w mediach społecznościowych. W sumie od maja  
do października wszystkie informacje osiągnęły zawrotny zasięg niespeł-
na 30 milionów i wartość AVE 4 milionów złotych.  

Dziękujemy dziennikarzom i mediom 
za zainteresowanie i publikacje!

Zapraszamy do kontaktu po pełny raport medialny Akcji 
Sprzątanie świata – Polska, przygotowany przez Newspoint. 
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Kochani Uczestnicy Akcji, Szanowni 
Partnerzy i Patroni, Niezastąpione Media,

jeden z moich Mistrzów, David Ogilvy – nieco parafrazuję tu jego wypowiedź 
– powiedział, że aby napisać dobry tekst reklamy danego produktu, trzeba 
go po prostu używać. Pomyślałam więc, że aby naprawdę wiedzieć, na czym 
polega Akcja Sprzątanie świata – Polska, aby wiedzieć, co czujecie, kiedy  
wychodzicie na Wasze akcje terenowe, i jak smakuje radość wspólne-
go posprzątania swojego kawałka Polski, potrzebowałam po prostu wziąć  
udział w takiej akcji. Jako nomen omen „zielony” prezes Fundacji Nasza 
Ziemia, którego pierwszy rok urzędowania przypadł na czas pandemii  
COVID-19, postanowiłam, iż jeśli tylko będę mogła, we wszystkich akcjach 
terenowych organizowanych przez cały rok przez Fundację Nasza Ziemia  
aż do Wielkiego Finału we wrześniu wezmę udział osobiście: organizu-
jąc przyznane mi zadania, następnie koordynując akcję na miejscu oraz  
fizycznie sprzątając wyznaczony odcinek.

I tak się stało! Mogę już dzisiaj z całą odpowiedzialnością powiedzieć, 
że wiem, na czym polega sztandarowa Akcja Fundacji Nasza Ziemia,  
bo naprawdę tego doświadczyłam i to 13 razy! Wiem, jaki to fizyczny wysi-
łek, ale też jaka satysfakcja. Jaka to radość i jaka duma rozpiera moje serce,  
gdy oddajemy Naturze czyste lasy, polany, plaże, parki. Wiem, jak sma-
kuje woda i pierwszy kęs posiłku po kilku godzinach wytężonej pracy.  
Ale co najważniejsze, CZUJĘ, jak łączę się w solidarnym sprzątaniu Polski  

z Wami, Kochani, z tą niezliczoną liczbą Wolontariuszy: uczniów, nauczycie-
li, indywidulanych osób, urzędników, pracowników, szefów – którzy w trzeci 
weekend września wychodzą i bezinteresownie sprzątają swoje najbliższe 
otoczenie lub wspierają Akcję. Jestem jedną z Was! To cudowne uczucie,  
za które jestem bezgranicznie wdzięczna. Uczestnikom z całego serca dzię-
kuję za udział, Partnerom i Patronom za wsparcie 27. Akcji Sprzątanie świata 
– Polska, a fundacyjnemu zespołowi za zaangażowanie i znakomitą pracę. 
Do zobaczenia za rok!

Beata Butwicka 
Prezes Zarządu 
Fundacja Nasza Ziemia 
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