Sylwia Gliwa – Ambasadorem Fundacji Nasza Ziemia
Fundacja Nasza Ziemia i Sylwia Gliwa, popularna i lubiana aktorka, łączą siły dla ochrony środowiska.
Sylwia Gliwa została honorowym Ambasadorem Fundacji Nasza Ziemia. Aktorka aktywnie promuje idee ochrony
i poszanowania środowiska, poszanowania energii, oszczędności wody i propaguje odpowiedzialny styl życia
wskazując na proste, codzienne sposoby zmniejszania naszego wpływu na otaczającą nas przyrodę. Jako
Ambasador Fundacji Nasza Ziemia, Sylwia Gliwa angażuje się w programy i działania Fundacji – akcję
„Sprzątanie świata – Polska”, Kampanię na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, program „Pomóżmy
kasztanowcom” i cykl szkoleń-spotkań dla dzieci i młodzieży.
- To ważne, aby osoby znane i cenione przez szeroką publiczność osobistym przykładem dawały świadectwo
poszanowania środowiska – mówi Mira Stanisławska-Meysztowicz, prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia –
Sylwia od lat jest zaangażowana w popularyzowanie ochrony klimatu. Cieszę się, że od teraz, jako ambasador
Fundacji Nasza Ziemia, będzie razem z nami przekonywać Polaków do dbałości o swoje otoczenie.
- Pierwsze wspólne działania już za nami – mówi Sylwia Gliwa – 11 września, w podwarszawskim Izabelinie
sprzątaliśmy Kampinoski Park Narodowy. To był jeden z pierwszych akordów akcji „Sprzątanie świata – Polska
2010” i to nie byle jaki, bo w tym wydarzeniu brali zaproszeni przez Fundację Nasza Ziemia ambasadorzy
akredytowani w Polsce. Warto dodać, że to już szósty raz międzynarodowa wspólnota dyplomatyczna
przyłączyła się do akcji sprzątania polskiej ziemi. Ale dla mnie też znaczące jest, że i Polacy uczestnicząc w
„Sprzątaniu świata” stają się częścią wielkiej globalnej społeczności, która co roku w trzeci weekend września
w prosty sposób manifestuje swoją odpowiedzialność za Ziemię.
A co przed nowym Ambasadorem Fundacji Nasza Ziemia? Podstawowa misja to propagowanie prostych
sposobów, dzięki którym każdy człowiek na co dzień może pomóc środowisku. Ważnym zadaniem będzie także
promowanie ochrony kasztanowców zagrożonych przez szrotówka kasztanowcowiaczka i edukacja dzieci,
młodzieży i dorosłych – w planie m.in. eko-czytanki – oraz kampania promująca ekologiczny styl życia –
w domu, w pracy i na wakacjach. Zapraszamy wszystkich do udziału w naszych działaniach – wszystkie
szczegóły będą na bieżąco ogłaszane na stronie Fundacji Nasza Ziemia www.naszaziemia.pl. Zachęcamy także
do kontaktu z naszą Panią Ambasador :) - jej mail to: sylwia.gliwa@naszaziemia.pl
Sylwia Gliwa: „Idea współpracy z Fundacją Nasza Ziemia narodziła się podczas Pikniku Ekologicznego, który
w 2009 roku miałam przyjemność prowadzić. Na Piknik zaprosiłam kilkunastu znanych i zaangażowanych
w ekologię ludzi. Na liście moich gości znalazła się m.in. Fundacja Nasza Ziemia z Panią Mirą Stanisławską
Meysztowicz na czele. Panią Mirę pamiętam z moich szkolnych czasów, kiedy to w bardzo zaangażowany
sposób mówiła o ekologii w telewizyjnych wywiadach.
Kiedy poznałam Panią Mirę osobiście, poczułam że mam do czynienia z osobą, która związała swoje życie
z pewną filozofią i ideą, które do mnie przemawiają. Co więcej, są godne naśladowania. Dlaczego? Bo pani
Mira namawia ludzi do świadomego życia w zgodzie z naturą. Chcę pomóc w szerzeniu tych idei, tym
bardziej, że sama staram się według nich żyć. Począwszy od chodzenia z własną siatką na zakupy,
oszczędzania energii czy segregacji śmieci. Jestem częścią ekosystemu i dbam o środowisko, dbając tym
samym nie tylko o swój komfort. Jestem dumna i szczęśliwa, że mogłam dołączyć do Fundacji i ludzi, którzy
w tak zaangażowany sposób od lat w niej działają.”

Więcej informacji:
Sławek Brzózek
Fundacja Nasza Ziemia
slawek@naszaziemia.pl,
tel. 22 622 9868, 501 535 032
Agencja TOO PR
Małgorzata Matuszewska, tel. 22 851 1025,
600 455 445
Magda Borkowska, tel. 600 455 435

Warszawa, 15.09.2010

Od lewej: Mira Stanisławska-Meysztowicz, prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia
i Sylwia Gliwa, Ambasador Fundacji Nasza Ziemia

Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy odpady
Sprzątanie świata – Polska 2010
Piknik edukacyjny
miejsce: Warszawa, Ursynów, Park im. Kozłowskiego (Kopa Cwila), ul. Koński Jar

W programie:
To tu
Przed sceną:
od godz. 10:00 – stoiska edukacyjne różnych
organizacji i instytucji na których będzie
można między innymi:
• dowiedzieć się jakie ptaki przylatują
do naszego karmnika i jak rozpoznać
ich głosy
• jak na co dzień chronić środowisko
• spróbować ekologicznego chleba ze smalcem i ogórkiem
• kupić ekologiczne ciasto lub ser
• wziąć udział w kursie ceramiki czy treningu karate
• zdobyć nagrodę w jednym z konkursów organizowanych na scenie lub na stoiskach
• pośpiewać razem z nami na koncercie Fasolek czy Eweliny Flinty.
Na scenie:
10:00 – 11:00 Próby zespołów
11:00 – 11:15 Powitanie, konferansjer: Zdzisława Guca
11:15 – 11:30 wystąpienie Miry Stanisławskiej-Meysztowicz,
prezes Fundacji Nasza Ziemia
11:30 – 11:45 Elżbieta Gołębiewska-Onik, przewodnicząca
zarządu Stowarzyszenia „Niepełnosprawni dla Środowiska”
Ekon
11:45 – 12:00 Konkurs
12:00 – 12:40 występ zespołu 100%
12:40 – 12:45 prezentacje wystawców
12:45 – 13:15 występ zespołu Fasolki
13:15 - 13:30 czytanie bajek
Partnerzy Pikniku:
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14:00
14:15
14:30
14:50
15:05
15:25
15:40
16:10
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występ zespołu Fasolki
Konkurs
O ochronie środowiska z Sylwią Gliwą
pokaz karate
Konkurs
pokaz Aikido
Konkurs
występ zespołu Erplain
Konkurs
O ochronie środowiska z Sylwią Gliwą
Koncert Eweliny Flinty
Zakończenie

