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W LICZBACH

 
akcji

472 732 
zebranych 

kilogramów 
odpadów

405 375 

uczestników
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Drodzy Uczestnicy Akcji,  
szanowni Partnerzy i Darczyńcy,  
Przedstawiciele Mediów, 

29!  
Kiedy wymówiłam na głos liczbę 29, przygotowując się do napisania 
podziękowania dla uczestników tegorocznej Akcji, zdałam sobie sprawę, 
jak wiele czasu minęło od mojego pierwszego podziękowania. W 1994 roku 
dziękowałam półtoramilionowej rzeszy uczestników, którzy po raz pierwszy 
posprzątali Polskę. Potem każdego roku, nieprzerwanie, bez względu na 
liczebność uczestników, dziękowałam tym, którzy w trzeci weekend września 
wychodzili na swoje akcje terenowe: dzieciom i młodzieży szkolnej, studentom, 
kadrze pedagogicznej, urzędnikom, pracownikom firm, rodzinom czy 
pojedynczym osobom.  

Zdałam sobie również sprawę, że za każdym razem byłam tak samo 
podekscytowana, kiedy zbliżał się Wielki Finał, a potem… zaskoczona efektami. 
Aż 29 razy nie mogłam uwierzyć, że my, ludzie, potrafimy tak bardzo śmiecić  
w miejscach pięknych z natury – tam, gdzie wypoczywamy. Na nic zdały się 
moje nadzieje, że może tym razem wyjdziemy posprzątać Polskę,  
a tam będzie po prostu czysto. Czyste będą lasy, plaże, jeziora, parki, trasy 
wycieczkowe, parki narodowe…  

Ale wiecie co? To wcale mnie nie zniechęca! Przeciwnie, zawsze kiedy Główny 
Koordynator Akcji Sprzątanie świata – Polska podaje mi wyniki bieżącej edycji, 
przypominam sobie, że misją Akcji Sprzątanie świata na całym globie nie jest 
samo sprzątanie porzuconych w naturze śmieci, a promocja idei nieśmiecenia, 
inspirowanie i motywowanie do troski o środowisko. 

Więc póki będzie nawet jeden człowiek, który będzie gotowy wyrzucić 
chociażby papierek po cukierku do lasu czy na plażę, będziemy  
potrzebni, by powiedzieć głośno i wyraźnie: „Stop śmieceniu w naturze!”.  
I cieszę się bardzo, że ani ja, ani mój zespół nie jesteśmy w tym sami.  
Że każdego roku Fundacja Nasza Ziemia, która koordynuje tę Akcję niemal  
od początku, może liczyć na Was, kochani uczestnicy!  

Dzisiaj zebrałam zatem w swoim sercu 29 poprzednich podziękowań  
i przesyłam Wam tę skumulowaną wielką wdzięczność i czynię to dla każdego 
z Was z osobna. Bez względu na to, gdzie jestem, czy na świecie mamy spokój, 
czy problemy, jestem pewna Was i naszego sojuszu. RAZEM jest nam bowiem 
łatwiej i skuteczniej troszczyć się o naszą wspólną planetę. DZIĘKUJĘ!

Mira Stanisławska-Meysztowicz 
Przewodnicząca Rady Fundacji Nasza Ziemia
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Patroni i Partnerzy 29. Akcji  
Sprzątanie świata – Polska

 

Wielkie zielone serce
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Patronem Honorowym wszystkich Akcji Sprzątanie  
świata – Polska jest Ambasada Australii.

Partnerzy i Darczyńcy:

Patronat Medialny:
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JAK PRZEBIEGAŁA 29. AKCJA
SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA?
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Słowem wstępu 

Ostatni raport 29. Akcji Sprzątanie świata – Polska wpłynął do nas  
31 października o godzinie 23:53. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ociążu 
złożył swój raport jak agent z filmów o Jamesie Bondzie – w czasie gdy 
wybrzmiewał na to ostatni dzwonek. Trwająca od 22 kwietnia do końca 
października 29. Akcja Sprzątanie świata – Polska zakończyła się,  
a dla nas był to sygnał, aby zacząć pracę nad raportem, który podsumuje 
wszystkie działania i pokaże wyniki tegorocznej Akcji. To zadanie, którego 
Fundacja Nasza Ziemia podejmuje się nieprzerwanie od 29 lat, i co roku 
jest to dla nas moment wielkiej ekscytacji, a zarazem poczucia dużej 
odpowiedzialności. W końcu musimy jak najlepiej zaprezentować prace 
setek tysięcy rąk, które w danym roku sprzątały z nami Polskę!  

Zapraszamy zatem do prześledzenia z nami, jak przebiegała tegoroczna 
Akcja. Pokażemy Wam, jak wyglądały przygotowania, jakie wyniki 
osiągnęliśmy oraz jak udał się wrześniowy Finał Akcji.  

Zespół Fundacji również nie próżnował! Z naszymi Partnerami 
prowadziliśmy akcje specjalne, na których spotkaliśmy zarówno wielu  
z Was, jak i wolontariaty pracownicze.  

 

W skrócie 

29. Akcja Sprzątanie świata – Polska trwała od 22 kwietnia  

do 31 października 2022 roku.  

Fundacja Nasza Ziemia w czasie 29. Akcji prowadziła  

także wydarzenia specjalne oraz akcje terenowe lub zdalne  

z udziałem wolontariatów pracowniczych.  

Finał Akcji odbył się tradycyjnie w trzeci weekend września: 16–18 września. 

Aby dołączyć do Akcji, grupy mogły wybrać jedną z dwóch form udziału:  
      – akcję terenową,  
      – akcję stacjonarną. 
Można było również przeprowadzić obie akcje łącznie. 

  

PRZYGOTOWANIA
Jak przebiegała 29. Akcja Sprzątanie świata – Polska?
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mediów i social mediów, estymowany 

w ponad 6460 publikacjach! 

Gdy mieliśmy już hasło, ruszyły kolejne prace. Następne w kolejce stały 
już bowiem przekazy graficzne, za które w tym roku odpowiadała nasza 
graficzka Katarzyna Rogala. To jej chcemy w tym miejscu podziękować 
za piękną wizualizację tegorocznej myśli przewodniej. Śmieci oraz ręce 
gotowe do działania, jakie możemy podziwiać na większości przekazów 
graficznych, idealnie oddały ducha tegorocznej Akcji. 

Na początku było słowo 

Z początkiem roku na dobre ruszyły przygotowania do 29. Akcji 
Sprzątanie świata – Polska. Jak odbywa się to zazwyczaj, zaczęliśmy od 
myśli przewodniej, która miała nam towarzyszyć przez cały rok. Każda 
edycja Akcji ma wszak swoje hasło, które z czasem przeradza się w nasz 
wspólny manifest nieśmiecenia w naturze. Co roku stajemy zatem 
przed wyborem, czy rzucić światło na konkretny problem, czy może na 
zdanie, z którym utożsamią się uczestnicy Akcji. W tym roku po wielu 
debatach postawiliśmy na prawdę uniwersalną: wszystkie śmieci są nasze. 
Te porzucone przez człowieka w naturze i te posprzątane przez kogoś 
innego. Na naszej planecie innych nie ma. I jak się okazało, był to strzał  
w dziesiątkę, bo hasło poniosło się głośnym echem po całej Polsce!  

  

HASŁO
Jak przebiegała 29. Akcja Sprzątanie świata – Polska?
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29 lat promocji idei nieśmiecenia w naturze

Kiedy patrzymy na zaprojektowany w 1994 roku plakat autorstwa Andrzeja 
Pągowskiego, towarzyszący 1. Akcji Sprzątanie świata, widzimy przede 
wszystkim odkurzacz wyciągający z ogromną siłą śmieci z kuli ziemskiej. 
To niewątpliwie poruszające dzieło. Mimo widoku tej przerażającej góry 
odpadów, którą trzeba posprzątać, oglądając plakat, czujemy jednak 
radość i podekscytowanie. Bo już za chwilę, w trzeci weekend września, 
podobnie jak wolontariusze na całym świecie wyjdziemy sprzątać Polskę 
z porzuconych w naturze śmieci. Patrząc na tę znakomitą kompozycję, 
jesteśmy niemal pewni, że po Akcji będzie zdrowiej i czyściej.  

Oto mijają niemal trzy dekady promocji idei nieśmiecenia w naturze.  
Jest rok 2022, a polskiej edycji Clean Up The World towarzyszy budzący  
nie mniejsze emocje obraz, którego autorem jest, podobnie jak za 
pierwszym razem, Andrzej Pągowski. I podobnie jak poprzednio w roli 
głównej twórca obsadził w swoim dziele naszą Matkę Ziemię. Tym razem 
zadbał jednak, abyśmy nie poczuli ani euforii, ani radości. Widzimy 
bowiem, jak z czarnych przestworzy wszechświata ogromny papierowy 
śmieć w kształcie kuli ziemskiej majestatycznie dryfuje w naszą stronę. 

Czujemy towarzyszącą temu procesowi ciszę: nie śpiewają ptaki, nie 
szumią lasy, a fale nie biją o brzegi. Wyjałowiona Ziemia z bladym 
obliczem i wyblakłymi konturami kontynentów żegluje bez celu.  
Oto imponujący w swoim zniszczeniu dom współczesnego człowieka. 

Grozy całości kompozycji dodają smukłe białe litery, skomponowane 
z niewielkimi przerwami, jakby dla zaczerpnięcia świeżego powietrza. 
Zaprezentowane na surowym czarnym tle układają się w swoiste 
memento: „Wszystkie śmieci są nasze”. Dzięki wrażliwości, talentowi  
i wielkiemu sercu Andrzeja Pągowskiego oraz dzięki naszym Partnerom, 
firmie Opolgraf i Europapier, plakat tegorocznej edycji – z tym 
niewątpliwie zmuszającym do myślenia przesłaniem – trafił  
do uczestników Akcji.

  

PLAKAT
Jak przebiegała 29. Akcja Sprzątanie świata – Polska?
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Szczególnie dziękujemy: 
 Andrzejowi Pągowskiemu

Fundacja Nasza Ziemia 

plakatów do uczestników Akcji!

Plakat towarzyszył każdej fundacyjnej akcji terenowej jako edukacyjne 
wsparcie, a i Wy, jak wynika ze sprawozdań, znajdowaliście dla niego 
odpowiednie miejsce do ekspozycji. Wersja polska i angielska plakatu 
są już również na stałe elementem wystawy Andrzej Pągowski non 
profit dla Fundacji Nasza Ziemia, którą bardzo chętnie bezpłatnie 
wypożyczamy zainteresowanym placówkom. 

  

PLAKAT
Jak przebiegała 29. Akcja Sprzątanie świata – Polska?



Jak można było zgłosić się do Akcji? 

Sprzątanie świata to działanie społeczne i dobrowolne. Tym bardziej 
nasze zielone serce rośnie, kiedy rejestrujecie swoje akcje i przekazujecie 
nam potem sprawozdania i zdjęcia. Od momentu startu, czyli od Dnia 
Ziemi, jesteśmy zwykle gotowi, aby przyjmować Wasze zgłoszenia. 
Przygotowujemy stronę bieżącej edycji i formularz zgłoszeniowy. Tak 
było i tym razem. Od 22 kwietnia działała strona www.naszaziemia.pl/
ssp2022 wraz z formularzem rejestracyjnym i niezbędnymi informacjami, 
pozwalającymi każdemu chętnemu sprawnie, bezpiecznie i poprawnie 
przeprowadzić akcję sprzątania. Rejestracja była szybka i bezproblemowa, 
a formularz sprawozdania – krótki i nieskomplikowany.  

Dzięki tym prostym zabiegom nie tylko wiemy, ilu z Was w danym roku 
posprzątało swój kawałek Polski, z jakich śmieci, w jakim czasie, przy 
współpracy z jakimi podmiotami i z jaką oprawą promocyjną. Dzięki 
Waszym zgłoszeniom i sprawozdaniom wiemy także, że nie jesteśmy  
sami i że łączy nas wspólna sprawa. 

To motywuje nas do dalszej wytężonej pracy, do polepszania narzędzi 
zgłoszeniowych i informacyjnych, ale też do szukania zaangażowanych 
Partnerów, gotowych wesprzeć Was i Akcję.

Zgłoszenia do Akcji trwały niemalże do końca października, a ostatnie 
sprzątanie odbyło się w ostatnim tygodniu tego miesiąca, podobnie jak 
ostatnie sprawozdanie, które wpłynęło do nas 31 października 2022 roku. 
Dziękujemy Wam z całego serca! 
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4500 grup, z czego sprawozdanie

  

ZGŁOSZENIA
Jak przebiegała 29. Akcja Sprzątanie świata – Polska?
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Dajecie nam pewność, że możemy na Was liczyć, my zaś chcemy Wam 
jak najbardziej ułatwić Wasze działania. Dzięki naszym Partnerom oraz 
naszej aktywności wspieramy Was zatem informacyjnie i rzeczowo. 
Dzięki firmie Digitree Group, która niemal od początku wspomaga nas 
w procesie informowania o Akcji, możemy docierać do Was za pomocą 
mailingów. Wszyscy zarejestrowani w naszej bazie uczestnicy otrzymują 
od nas bieżące informacje dotyczące Akcji. Tą drogą przekazujemy Wam 
również informator Akcji Sprzątanie świata, będący kompendium wiedzy 
o tym, jak bezpiecznie, sprawnie i efektywnie zorganizować własną akcję.  

W tym roku informator w części edukacyjnej przygotowali nasi Partnerzy: 
wrocławska spółka Ekosystem przedstawiła przydatne informacje 
dotyczące recyklingu domowych odpadów oraz ciekawe zadania do 
wykorzystania przez nauczycieli i uczniów, ale też rodziców i opiekunów; 
„Magazyn Świnka Peppa” zaś wyszedł z edukacją ekologiczną do 
najmłodszych. Sierpniowy numer ukazał się wraz z zaproszeniem dla 
przedszkolaków do udziału w Akcji, a we wrześniowym urocza i lubiana 
przez najmłodszych Peppa zajęła się tematem recyklingu. W części 
poradnikowej informatora jak zawsze mogliście znaleźć wskazówki, w jaki 
sposób najlepiej i najbezpieczniej przeprowadzić własną akcję. Zawsze też 
jesteśmy do Waszej dyspozycji, jeśli macie jakiekolwiek pytania. 

Informator
Nasz informator trafił do wszystkich 
zarejestrowanych w Akcji grup oraz był 
dostępny do bezpłatnego pobrania  
ze strony Akcji.

Materiały edukacyjne
W tym roku materiały edukacyjne dla Nauczycieli  
i Opiekunów, wspomagające przeprowadzenie 
akcji stacjonarnej a dotyczące naszych domowych 
odpadów, przygotowała miejska spółka Ekosystem 
zajmująca się organizowaniem zbierania odpadów 
komunalnych na terenie miasta Wrocław. Zaś 
wspólnie z Media Serwis Zawada – wydawcą 
„Magazynu Świnka Peppa”, wspomagaliśmy 
edukację ekologiczną najmłodszych, ale też 
zachęcaliśmy przedszkolaków do udziału  
we wrześniowym Wielkim Finale Sprzątanie  
świata-Polska. 

Szczególnie dziękujemy: 

Media Serwis Zawada 

  

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE AKCJI
Jak przebiegała 29. Akcja Sprzątanie świata – Polska?
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BIURO AKCJI Nasz telefon i poczta elektroniczna 

TIK TOK

dobry start! 

CERTYFIKATY

Brawa dla Was! 

SOCIAL MEDIA

odpowiadamy na Wasze pytania 

i komentarze. 

 

 
  

KWATERA GŁÓWNA AKCJI 
Jak przebiegała 29. Akcja Sprzątanie świata – Polska?
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Beata Butwicka 

Fundacji Nasza Ziemia

  azsokiM zrogezrG  

Dominika Abrahamczyk David Komisarski 

Izabela Rott

Marek Kuryłowski

Agnieszka Więckiewicz Anastasiia ZagorovskaPaulina Wieczorek

Łukasz Hudziec

Lena Tkaczyk Inga Safader-Powroźnik

Krystian Koszela Wojciech Zgoła

29. Akcję Sprzątanie świata – Polska w terenie oraz stacjonarnie 
przygotował i przeprowadził zespół Fundacji Nasza Ziemia w składzie: 

  

KWATERA GŁÓWNA AKCJI 
Jak przebiegała 29. Akcja Sprzątanie świata – Polska?
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Zanim wyruszyliśmy w drogę po całej 
Polsce, otrzymaliśmy wsparcie i nową 
moc od naszego Partnera Hyundai  
Motor Poland! Nasz elektryczny 
wolontariusz, samochód KONA Electric, 
towarzyszył nam w czasie wizji lokalnych  
i akcji terenowych.  

  

Z NOWĄ MOCĄ
Akcja Sprzątanie świata – Polska?  
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AKCJE FINAŁOWE 
I SPECJALNE
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Tradycją stało się, że Akcja Sprzątanie świata – Polska zaczyna się  
wraz z nadejściem wiosny, a dokładnie w Dzień Ziemi. Tegoroczny 
start przypadł jednak na czas, gdy za naszą wschodnią granicą trwała 
wojna – nasze głowy i serca były zatem z Ukrainą. Inauguracja Akcji 
odbyła się w związku z tym symbolicznie, w kameralnym gronie, 
łącząc w sobie działania dla Ziemi i znak jedności: „RAZEM”. 

W Warszawie 22 kwietnia 2022 roku zespół Fundacji Nasza Ziemia 
wraz z zaproszonymi gośćmi posprzątał Park Młociński. Uczciliśmy 
Międzynarodowy Dzień Ziemi, dając jednocześnie sygnał do startu  
29. Akcji Sprzątanie świata – Polska.  

Kwietniowe, jeszcze chłodne, słońce towarzyszyło przybyłym na 
wydarzenie uczestnikom: uczniom Szkoły „Materynka” im. Dmytra 
Pawłyczka oraz uczniom Szkoły Podstawowej nr 314 im. Przyjaciół 
Ziemi w Warszawie, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie i wraz 
z nauczycielami stawili się na akcję terenową. Obecni byli również 
Partnerzy 29. edycji: Urząd Miasta st. Warszawy reprezentowała pani 
Magdalena Młochowska, Koordynator ds. Zielonej Warszawy; w imieniu 
Polskiej Izby Gospodarki Odpadami (PIGO) przybył pan Michał Dąbrowski, 
przewodniczący Rady PIGO; jako ambasador firmy Newspoint na akcji 
stawił się pan Robert Sadowski, Digital Marketing Manager; natomiast 
magazyn „Perfect Diver” – Partnera podwodnego sprzątania świata – 
reprezentowali Dominika Abrahamczyk, wolontariuszka-nurek, i Wojciech 
Zgoła, redaktor naczelny i rzecz jasna również nurek.  

Obecna była ponadto nasza ambasadorka i członkini Rady Fundacji – 
Ewelina Flinta, a także zarząd Fundacji Leroy Merlin z prezeską  
Agnieszką Bolek.  

Swoje stoiska edukacyjne ustawili strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej 
oraz przedstawiciele Lasów Miejskich i punktualnie o godzinie 10:00 
Główny Koordynator Akcji Sprzątanie świata – Polska, Grzegorz Mikosza, 
rozpoczął wydarzenie.  

Wiosennemu sprzątaniu towarzyszyła nie tylko ekologiczna idea związana 
ze wspólną troską o naszą Matkę Ziemię, ale również wsparcie dla 
walczącej o niepodległość Ukrainy. Wszyscy uczestnicy otrzymali od nas 
okolicznościowe wlepki z flagami polską i ukraińską oraz słowem „RAZEM” 
napisanym w dwóch językach. Tak wyposażeni ruszyliśmy posprzątać 
park Młociński.  

Wiosenne porządki w naturze to nasze fundacyjne zielone światło dla 
chętnych do rejestrowania swoich akcji terenowych w bieżącej edycji 
Sprzątania świata – Polska.

SUMA ZEBRANYCH ODPADÓW:  
275 kilogramów   
W tym:  
90 kilogramów odpadów z tworzyw sztucznych  
69 kilogramów odpadów zmieszanych  
116 kilogramów odpadów szklanych

  

DZIEŃ ZIEMI
Pierwsza akcja terenowa!
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I D U
4174 kilogramy zebranych odpadów – to wynik akcji finałowych  
i specjalnych, które zespół Fundacji Nasza Ziemia wraz z Partnerami, 
współgospodarzami oraz zaproszonymi gośćmi dołożył do wyniku 
tegorocznej Akcji Sprzątanie świata – Polska. Nie tylko koordynujemy 
bowiem ogólnopolskie wydarzenia, ale też sprzątamy! Tym razem 
Mobilna Kwatera Główna 29. Akcji Sprzątanie świata zameldowała się 
w Warszawie, Wągrowcu, Międzyzdrojach i Poznaniu. Planowaliśmy 
również posprzątać we Wrocławiu, ale… Zresztą przeczytajcie sami. 

Międzynarodowe zjednoczenie przeciwko śmieciom

W piątek 16 września na plaży pod mostem ks. Józefa Poniatowskiego  
w Warszawie zebrali się przedstawiciele 31 ambasad. Na zaproszenie  
JE Lloyda Brodricka, Ambasady Australii odpowiedziało ponad 120 osób! 
Pomocy przy formalnościach związanych z tegorocznym wydarzeniem 
udzieliły nam Biuro Współpracy Międzynarodowej oraz Zarząd Zieleni 
Miejskiej Urzędu Miasta st. Warszawa, których przedstawiciele wraz 
reprezentantami Biura Ochrony Środowiska wzięli udział w akcji  
i wspólnie z nami posprzątali brzegi Wisły. Gościliśmy również naszych 
Partnerów: przedstawicieli firmy Hyundai Motor Poland oraz Kwatery 
Głównej Związku Harcerstwa Polskiego. Tą liczną ekipą zebraliśmy  
z „Poniatówki” 657 kilogramów śmieci! 

 

W tym roku warszawskie sprzątanie było także częścią promocji  
50-lecia relacji dyplomatycznych Polska–Australia. Z tej okazji Andrzej 
Pągowski dedykował angielską wersję plakatu sprzątaniu brzegów Wisły. 
Dzięki Ambasadzie Australii plakat towarzyszył nie tylko wydarzeniu,  
ale też w formie wydruku trafił do zaproszonych ambasad.  

Podczas uroczystego rozpoczęcia wydarzenia mieliśmy jeszcze jeden 
wzruszający moment. Nasza ambasadorka i członkini Rady Fundacji 
Ewelina Flinta wykonała utwór Luisa Armstronga What a wonderful  
world, zapraszając uczestników do wspólnego śpiewania. Tym oto 
sposobem pierwszy dzień Wielkiego Finału, którym dajemy sygnał  
do startu Waszych sprzątań, przebiegł „śpiewająco”.

SUMA ZEBRANYCH ODPADÓW:  
657 kilogramów   
W tym:  
125 kilogramów odpadów z tworzyw sztucznych  
299 kilogramów odpadów zmieszanych  
233 kilogramów odpadów szklanych
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Szczególnie dziękujemy:
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II i III D U
Z energią pod wodę 

Podwodne sprzątanie jeziora Durowskiego w Wągrowcu odbyło się 
w drugim dniu Wielkiego Finału – w sobotę 17 września. A ponieważ 
Wągrowiec wyzwala energię (tak głosi hasło tego uroczego miasta),  
to tego dnia udało nam się posprzątać 1124 kilogramy śmieci, z czego 
niemal tona została wyciągnięta przez nurków z dna jeziora! 40 przybyłych 
na podwodne sprzątanie nurków to efekt zaproszeń, jakie wystosował 
nasz Partner, magazyn „Perfect Diver”, którego stery trzyma redaktor 
naczelny Wojciech Zgoła. To w Wojtku bije podwodne serce sprzątania 
świata i to za nim podążają nurkowie-wolontariusze, którzy od kilku lat 
pomagają Fundacji Nasza Ziemia w Wielkim Finale posprzątać piękne 
polskie akweny z zalegających tam śmieci!  

W drugim dniu Finału znakomicie udała się również akcja zbierania 
telefonów komórkowych w kampanii „Planeta ma znaczenie”, którą 
realizujemy z kolejnym naszym Partnerem, firmą T-Mobile. Mieszkańcy 
Wągrowca mogli w ramach tej akcji wymienić zużyte telefony na 
rośliny doniczkowe. Skorzystała z tego także Dominika Abrahamczyk, 
wolontariuszka-nurek, przedstawicielka magazynu „Perfect Diver”, która 
wyłowiony z jeziora smartfon oddała do recyklingu w zmian za roślinkę.  

Podwodną akcję wspierały oddziały straży pożarnej oraz ekipy WOPR 
na łódkach, czuwające nad bezpieczeństwem nurków oraz pomagające 

im poprzez odbieranie podwodnych odpadów. Akcję na miejscu 
koordynował mieszkaniec Wągrowca, rzecz jasna nurek, Łukasz 
Szymański. To była modelowo zorganizowana podwodna akcja sprzątania 
świata, w której ręka w rękę współpracowały z nami władze samorządowe 
z panem Remigiuszem Priebe, wiceburmistrzem Wągrowca, na czele; 
jednostki zabezpieczające akcję, nurkowie i mieszkańcy. Wszyscy razem 
nie tylko posprzątali śmieci lądowe, ale też dzielnie dopingowali nurków 
podczas czyszczenia ze śmieci ich pięknego akwenu. To był wspaniały 
dzień poświęcony trosce o najbliższe środowisko – z efektem  
dla całej Ziemi!

SUMA ZEBRANYCH ODPADÓW:  
1124 kilogramów   
W tym:  
38 kilogramów odpadów z tworzyw sztucznych  
990 kilogramów odpadów zmieszanych  
96 kilogramów odpadów szklanych



22

Kiedy natura rządzi planem 

Trzeci dzień Wielkiego Finału był zaplanowany z równą poprzednim 
dniom pieczołowitością. Uzyskaliśmy patronat prezydenta Wrocławia, 
partnerem merytorycznym wydarzenia była wrocławska spółka 
Ekosystem, w gotowości do odbioru odpadów była spółka CHEMEKO, zaś 
mieszkańcy wybranej do posprzątania i pełnej uroku Kępy Mieszczańskiej 
we Wrocławiu wyczekiwali wspólnego działania na rzecz swojego kawałka 
Ziemi. Z przybyciem na akcję zapowiedzieli się również żołnierze  
z 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. I cóż? Natura pokazała,  
że to ona tu rządzi! Nie pomogły słoneczne myśli płynące z Antypodów, 
które jak co roku w Wielki Finał wysyła nam założycielka Fundacji  
i inicjatorka Akcji Mira Stanisławska-Meysztowicz. Na nic zdała się pełna 
zaangażowania postawa zespołu Fundacji Nasza Ziemia. Ulewny deszcz 
płynący od rana z ołowianego nieba we Wrocławiu nie zezwolił na rozbicie 
Mobilnej Kwatery Głównej 29. Akcji Sprzątanie świata – Polska przez cały 
dzień. Tak to już bywa z naszą Matką Naturą.

Szczególnie dziękujemy:

 

II i III D U
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WARTA warta posprzątania

W Poznaniu 8 i 9 września miała miejsce akcja „WARTA warta 
posprzątania”, w czasie której blisko 800 osób zebrało z Warty i jej  
brzegów niemal 2 tony odpadów. Wydarzenie zorganizowaliśmy 
we współpracy z Urzędem Miasta Poznania, poznańskim Zakładem 
Zagospodarowania Odpadów, Wodami Polskimi w Poznaniu, 
Poznańskim Centrum Dziedzictwa oraz firmą LIDL Polska, realizującą 
międzynarodową strategię REset Plastic. Akcja „WARTA warta 
posprzątania” jest namacalnym dowodem na to, że różne sektory  
w Polsce nie tylko chcą, ale i potrafią działać razem, by osiągać wręcz 
nieprawdopodobne efekty. 

Z początkiem września oraz października 
odbyły się dwie duże akcje specjalne 
zrealizowane pod sztandarami 29. Akcji 
Sprzątanie świata – Polska. Obie akcje 
przyniosły łączny wynik 2118 kilogramów 
pozbieranych odpadów.

  

AKCJE SPECJALNE
Akcje finałowe i specjalne
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Szczególnie  
dziękujemy:

I partnerom  
wydarzenia:

SUMA ZEBRANYCH ODPADÓW:  
1803 kilogramy  
W tym:  
79 kilogramów odpadów z tworzyw sztucznych  
1442 kilogramy odpadów zmieszanych  
282 kilogramy odpadów szklanych

  

AKCJE SPECJALNE
Akcje finałowe i specjalne
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Wody, Lasy, Góry – działaj z nami dla natury

Podobnie było w Międzyzdrojach, gdzie 6 października wraz z Partnerem 
wydarzenia, Wolińskim Parkiem Narodowym, oraz grupą niemal  
200 uczestników sprzątnęliśmy 315 kilogramów śmieci z nadmorskiej 
plaży i wyznaczonych terenów Wolińskiego Parku Narodowego. Akcja  
w Międzyzdrojach była wynikiem kampanii „Wody, Lasy, Góry – działaj  
z nami dla natury”, którą prowadził w wakacje nasz Partner, firma  
Procter and Gamble.  

Uczestnicy tej kampanii w głosowaniu wytypowali do posprzątania 
nadmorską plażę, a my wybraliśmy Międzyzdroje, gdzie zawsze 
możemy liczyć na ogromne wsparcie Wolińskiego Parku Narodowego, 
Urzędu Miasta Międzyzdroje, Nadleśnictwa Międzyzdroje i wspaniałych 
uczestników. Jak zawsze na medal spisała się drużyna X Szczepu Gniazdo 
z podharcmistrzem Tomaszem Rychłowskim na czele, dzieci i młodzież 
szkolna oraz niezawodni seniorzy. Międzyzdroje wybraliśmy również 
dlatego, że chcieliśmy porównać wyniki tegorocznej akcji specjalnej z tą 
sprzed dwóch lat. I wiecie co? Śmieci w Międzyzdrojach jest zdecydowanie 
mniej. To bardzo nas cieszy!  

  

AKCJE SPECJALNE
Akcje finałowe i specjalne
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Szczególnie dziękujemy:

SUMA ZEBRANYCH ODPADÓW:  
315 kilogramów   
W tym:  
87 kilogramów odpadów z tworzyw sztucznych  
110 kilogramów odpadów zmieszanych  
118 kilogramów odpadów szklanych

  

AKCJE SPECJALNE
Akcje finałowe i specjalne
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AKCJE UCZESTNIKÓW:
STATYSTYKI
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Cała Polska sprzątała w Akcji!  

Punktem kulminacyjnym każdego raportu Akcji Sprzątanie świata – 
Polska jest podsumowanie działań, które zostały do nas zgłoszone przez 
formularz rejestracji i formularz raportu. Z dumą możemy powiedzieć,  
że tegoroczna Akcja przebiła zeszłoroczne wyniki w każdym z mierzonych 
przez nas obszarów! 

Do Akcji zgłoszono 4500 wydarzeń terenowych. 
Zaraportowało do nas 2800 koordynatorów. Zgodnie  
z przesłanymi raportami w tym roku w Akcji wzięło 
udział 405 375 uczestników, co daje 29% wzrostu  
w stosunku do zeszłorocznej edycji! Pięknym dowodem 
potwierdzającym, że tegoroczne hasło działa, jest wynik 
Akcji – z natury zebrano 472 tony śmieci!

Zapraszamy Was na kolejne karty raportu, na których pokazaliśmy 
szczegółowe wyniki Akcji. W kolejnej części znajdziecie również 
podsumowanie, w którym przyjrzeliśmy się najciekawszym działaniom  
w całej Polsce!

  

AKCJE UCZESTNIKÓW
Wyniki 29. Akcji Sprzątanie świata – Polska 
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Do Akcji z roku na rok przyłącza się coraz więcej 
uczestników. W 2022 roku było nas więcej niż 
w roku minionym o całe 29%! To nas niebywale 
cieszy, bo w końcu tylko RAZEM możemy zadbać 
o naszą planetę.

Jak co roku najwięcej uczestników stanowili uczniowie  
szkół podstawowych. 

Lekcja ekologii zdana na 6 z plusem! 

  

UCZESTNICY
Wyniki 29. Akcji Sprzątanie świata – Polska 
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Wzorem raportu z 2021 roku przyjrzeliśmy się bliżej najbardziej 
zaangażowanym regionom w Polsce biorącym udział w Akcji.  
Tak powstał ranking najbardziej aktywnych województw.  

W tym roku, tak samo jak w poprzednim, na szczycie naszej listy plasują 
się województwa: wielkopolskie, mazowieckie i śląskie.  

Pierwsze na liście województwo wielkopolskie zaliczyło również  
bardzo wyraźny wzrost liczby uczestników. W stosunku do zeszłego 
roku do Akcji dołączyło aż 42% Wielkopolan więcej. Ale to nie najwyższy 
wzrost procentowy. Niekwestionowanym zwycięzcą w tej kategorii 
było województwo kujawsko-pomorskie, w którym wzięło udział 51% 
uczestników więcej, a samo województwo awansowało z miejsca 11. na 4.  . 

Województwo Liczba  
uczestników

83 785 

52 863

33 806

29 775

27 674

27 656 

26 136

25 410 

18 118

15 978 

15 893 

15 392 

11 244

9838 

7236

4571

wielkopolskie

mazowieckie

śląskie

kujawsko-pomorskie

pomorskie

dolnośląskie

łódzkie

małopolskie

podkarpackie

zachodniopomorskie

warmińsko-mazurskie

lubelskie

lubuskie

świętokrzyskie

opolskie

podlaskie

Pozycja na liście  
względem roku 2021Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

  

NAJAKTYWNIEJSZE WOJEWÓDZTWA
Wyniki 29. Akcji Sprzątanie świata – Polska 



Od 2019 roku w Akcji Sprzątanie świata – Polska można  
wziąć udział zarówno w formule stacjonarnej, jak  
i klasycznej – terenowej.  

W 2022 roku większość akcji (55%) odbyła się w formie 
terenowej, a 43% uczestników połączyło działania terenowe  
z lekcją stacjonarną.  

Tylko 2% zdecydowało się jedynie na działania stacjonarne. 

JAKĄ AKCJĘ PRZEPROWADZILIŚCIE?

32

  

AKCJA TERENOWA CZY STACJONARNA?
Wyniki 29. Akcji Sprzątanie świata – Polska 
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WYNIKI ZGŁOSZONE W RAPORTACH

W raportach przyjęliśmy dwa sposoby raportowania wyników: poprzez 
podanie liczby zebranych worków lub – jeżeli grupa miała taką możliwość 
– podanie wyniku w kilogramach. Dodatkowo zapytaliśmy uczestników, 
czy odpady zbierali z podziałem na frakcje. Oto wyniki: 

CZY ZBIERALIŚCIE ODPADY 
Z PODZIAŁEM NA FRAKCJE?

Liczba zebranych worków w czasie Akcji

Liczba zebranych kilogramów zgłoszonych do Akcji 

6655 414833 3189406

34 326 13 416181 89828 984

  

WYNIKI AKCJI TERENOWYCH 
Wyniki 29. Akcji Sprzątanie świata – Polska 
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Ile kilogramów odpadów zebraliśmy wspólnie?

Ze względu na to, że nie każda grupa miała możliwość zważenia swoich 
odpadów, podanie wiążącego wyniku nie jest możliwe. Niemniej możemy 
przybliżyć tę wartość, mając na względzie, że podana dana jest poglądowa.

Zebrane worki 
53 527   

= 214 108 kilogramów*
Zebrane odpady 

258 624 kilogramy

* Z wyników akcji terenowych przeprowadzonych przez zespół 
Fundacji wyciągnęliśmy średnią wagę jednego worka 120-litrowego 
z odpadami – 4,5 kilograma.   
 
Poglądowo zatem 53 527 worków z odpadami × 4,5 kilograma daje 
214 108 kilogramów zebranych odpadów.

472 732  
kilogramy

odpadów zebranych we wszystkich sprzątaniach  
29. Akcji Sprzątanie świata – Polska!



Uczestnicy Akcji 

w swoich raportach 
   :ilisogz

Niestety to 23% 

wzrostu w stosunku 

2331 DZIKICH WYSYPISK! 
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2022 to kolejny rok, w którym zaprosiliśmy uczestników do 
przeprowadzenia akcji stacjonarnej. W końcu Akcja Sprzątanie świata to 
największa w Polsce lekcja ekologii, w której uczymy się poszanowania 
dla środowiska naturalnego. 57% uczestników przeprowadziło akcję 
stacjonarną jako uzupełnienie akcji terenowej lub jako osobne działanie. 

W informatorze 29. Akcji przekazaliśmy bezpłatne materiały edukacyjne 
przygotowane dla każdego etapu nauczania. Uczestnicy chętnie z nich 
korzystali – aż 80% grup zadeklarowało przeprowadzenie akcji stacjonarnej 
na ich podstawie. To wzrost w stosunku do zeszłego roku o 8%.  

Dziękujemy przede wszystkim kadrze pedagogicznej za zaufanie  
i zaangażowanie. Wielkie zielone serce dla Was! 

CZY ZORGANIZOWALIŚCIE 
AKCJĘ STACJONARNĄ?

CZY PRZEPROWADZILIŚCIE AKCJĘ 
STACJONARNĄ, OPIERAJĄC SIĘ  

NA MATERIAŁACH FNZ?

  

WYNIKI AKCJI STACJONARNYCH
Wyniki 29. Akcji Sprzątanie świata – Polska 



Każda grupa oraz jej koordynatorzy, którzy zaraportowali swoje akcje, 
otrzymali od nas certyfikat potwierdzający udział w Sprzątaniu świata.  
To pamiątka naszych wspólnych działań na rzecz Matki Ziemi.
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Jak pokazuje analiza medialna wykonana przez naszego Partnera, 
firmę Newspoint, o 29. Akcji Sprzątanie świata w Polsce mówiło się dużo 
zarówno w regionalnych, jak i ogólnopolskich mediach, i nie tylko we 
wrześniu. W sumie od kwietnia, kiedy wystartowaliśmy z 29. edycją Akcji,  
do końca października, kiedy to odbyły się ostatnie sprzątania terenowe  
w Polsce, opublikowano 6460 publikacji, których zasięg wyniósł  
86 milionów! W tym roku ekwiwalent reklamowy (AVE) przekroczył  
9,6 miliona złotych. 

Nasz manifest nieśmiecenia w naturze, który w tym roku opatrzyliśmy 
hasłem: „Wszystkie śmieci są nasze”, dzięki mediom wybrzmiał głośno  
w każdym zakątku naszego kraju. Z całego serca dziękujemy 
dziennikarzom i mediom za zainteresowanie i publikacje!

Zapraszamy do lektury pełnego raportu medialnego z 29. Akcji Sprzątanie 
świata – Polska, przygotowanego przez Newspoint.

Zapraszamy do kontaktu po pełny raport medialny  
29. Akcji Sprzątanie świata – Polska, przygotowany  
przez Newspoint.

  

MEDIA O 29. AKCJI!
Wyniki 29. Akcji Sprzątanie świata – Polska 
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AKCJE UCZESTNIKÓW:
OPISY I ZDJĘCIA
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Nadszedł w końcu moment, który lubimy najbardziej – podsumowanie 
Waszych akcji terenowych i stacjonarnych. Jesteśmy Wam niewymownie 
wdzięczni za wszystkie sprawozdania, które do nas wysłaliście. 
Podzieliliście się z nami swoimi działaniami oraz towarzyszącymi im 
wrażeniami i emocjami. Teraz my chcemy pokazać światu, jak przebiegało 
tegoroczne Sprzątanie świata w Polsce, oraz oddać klimat i nastrój 
panujący na Waszych akcjach. Serce nam rosło, kiedy czytaliśmy raporty 
i widzieliśmy, że akcje – zarówno terenowe, jak i stacjonarne – były 
szczegółowo zaplanowane i dopięte na ostatni guzik.  

Kim są koordynatorzy akcji terenowych? 

Postanowiliśmy sprawdzić, kim są koordynatorzy lokalnych akcji  
i czym się zajmują na co dzień. Ponieważ trzon Akcji Sprzątanie 
świata – Polska tworzą placówki oświatowe, naturalnie okazało się, że 
to nauczyciele oraz wychowawcy bardzo często byli organizatorami 
poszczególnych akcji. Wydawałoby się, że powinni to być przede 
wszystkim nauczyciele biologii, i tak było wielokrotnie – choćby  
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku 
czy w Szkole Podstawowej w Domostawie – ale nie zawsze. Wśród 
koordynatorów znaleźli się również nauczyciele geografii – między  

innymi w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica  
w Białobrzegach czy w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile – a także 
angliści, poloniści, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, muzyki, plastyki, 
techniki czy nawet nauczyciele przedsiębiorczości – jak w Zespole Szkół 
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie. Często roli koordynatora  

Szkoła podstawowa im. Marka Kotańskiego w Białuniu

  

AKCJE UCZESTNIKÓW 
Sprzątanie świata – Polska 2022 
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akcji w szkole podejmował się przedstawiciel dyrekcji, tak było na przykład  
w Społecznej Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym  
w Załużu czy w Szkole Podstawowej nr 20 im. Jarosława  
Dąbrowskiego w Lublinie. Ciekawy pomysł na koordynację akcji miała 
Szkoła Podstawowa im. Leopolda Juliana Kronenberga w Brzeziu,  
gdzie rolę tę przekazano w ręce uczniów ze szkolnego koła  
ekologicznego „Ekoludek”. 

Nie tylko kadra pedagogiczna stawała jednak na czele lokalnych akcji. 
Tego zadania podejmowali się również pracownicy urzędów gmin i miast, 
jak na przykład inspektorzy do spraw gospodarki odpadami z Urzędu 
Miejskiego w Dobrej i Urzędu Miejskiego w Łebie, sołtysi stojący na czele 
wsi (między innymi sołectwa Czarne i Łukęcin), harcerze dowodzący 
drużynami harcerskimi – czego przykładem może być 1. Pionkowska 
Drużyna Harcerzy „Czarna Jedynka” im. Józefa Piłsudskiego – prezesi 
fundacji i stowarzyszeń (na przykład Stowarzyszenie Lepszy Rembertów, 
Fundacja Katarzyny Jaroszewskiej „Już jestem…”), kierownicy ośrodków 
i właściciele firm (Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Zarszynie, 
Centrum Nurkowe „Sea-Fish” w Rakówce), a także szefowie lokalnych 
grup hobbystycznych, wśród których spotkaliśmy nawet pasjonata 
fortyfikacji i umocnień międzywojennych, działającego  
w „Fort V – powrót”.

Zwykle za każdą akcją kryje się człowiek, który inspiruje i motywuje innych 
do działania. To właśnie takie osoby mają moc poruszania serc i rąk do 
pracy – to wokół nich tworzą się lokalne grupy działania. A takich grup 
było w tym roku wiele! Wśród nich należy również wymienić zakłady 
karne i poprawcze, grupy mieszkańców, Ochotnicze Straże Pożarne, 
młodzieżowe drużyny pożarnicze, warsztaty terapii zajęciowej, kluby 
ekologiczne, koła gospodyń wiejskich, miejskie ośrodki sportu, ośrodki 
kultury, biblioteki czy grupy hobbystyczne i wolontariackie.  

Przedszkole Miejskie nr 35 w Sosnowcu
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Swoje raporty złożyły nam zarówno grupy kilkuosobowe – jak na przykład 
Publiczna Branżowa Szkoła I stopnia w Chrzanowie, Ekologiczne 
Gospodarstwo Rolne Zadobrze czy Sołectwo Szewa – jak i grupy, które 
zaangażowały do sprzątania kilka tysięcy osób. Za przykłady mogą tu 
posłużyć: Urząd Miasta w Poznaniu, który zgłosił obecność na akcji około 
9000 wolontariuszy; Urząd Miejski w Jarocinie – 5789 osób; Urząd Miejski  
w Słupsku – 4924 uczestników czy Związek Międzygminny  
„Obra” w Berzynie, koordynujący grupą 4750 osób.

Worki i rękawice w dłoń! 

Każda akcja terenowa wymagała odpowiedniego wyposażenia 
uczestników w sprzęt potrzebny do sprzątania. Z jednej strony konieczne 
były worki, do których miały trafiać zbierane odpady – i w tym miejscu 
pojawiała się również kwestia do zastanowienia: czy zbiórka będzie się 
odbywała w sposób selektywny, do czego z uwagi na ważny wymiar 
edukacyjny zawsze zachęcamy. Z drugiej niezbędne było zapewnienie 
uczestnikom akcji rękawiczek na czas sprzątania, a na zakończenie 
– płynów dezynfekcyjnych. Cieszy nas, że uczestnicy naszych akcji 
szukali wsparcia i otrzymywali je od lokalnych władz, organizacji i firm. 
Praktycznie każda grupa sprzątająca zaopatrzyła się nie tylko w worki  

na śmieci, ale też zadbała o rękawice, a często – w przypadku 
najmłodszych – także o kamizelki odblaskowe w trosce o bezpieczeństwo 
sprzątających. Sprzęt niezbędny do sprzątania pozyskiwany był z wielu 
źródeł: z urzędów miast i gmin, zakładów zagospodarowania odpadami, 
nadleśnictw i prywatnych firm.  

I tak na przykład Szkoła Podstawowa w Zieleniewie kamizelki 
odblaskowe, worki i rękawice otrzymała z Urzędu Gminy w Bierzwniku. 
Z kolei Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu nawiązał 
współpracę z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej  
w Zgorzelcu, od którego uzyskał rękawiczki oraz worki na śmieci. Podobną 
pomoc otrzymała Szkoła Podstawowa im. Emilii Plater w Platerówce  
od Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu.  

Urząd Miejski w Jarocinie Urząd Miejski w Jarocinie
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Z kolei Szkoła Podstawowa nr 254 w Warszawie została wyposażona 
w worki rękawice przez Lasy Miejskie oraz Urzędy Rembertów i Pragi 
Południe, a I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego 
w Łęczycy mogło liczyć na wsparcie Powiatowego Wydziału Ochrony 
Środowiska. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi  
nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach zwróciła się o sprzęt do sprzątania 
do Powiatowego Wydziału Ochrony Środowiska i lokalnego zakładu 
gospodarki odpadami – firmy Ecorec. Tę samą ścieżkę obrali  
uczestnicy z firmy Quadient Poland Sp. z o.o., którzy uzyskali worki  
i rękawice z wrocławskiej spółki Ekosystem.  

Jak widać z Waszych raportów, miejscowe jednostki bardzo chętnie 
przekazywały bezpłatne wsparcie uczestnikom Akcji Sprzątanie świata – 
Polska, za co im z całego serca dziękujemy!

…chwytaki też! 

Doskonale wiemy, jak wielkim powodzeniem na akcjach terenowych, 
zwłaszcza wśród najmłodszych, cieszą się chwytaki. Wyławianie za ich 
pomocą śmieci ukrytych w trawie to bowiem nie lada frajda i atrakcja 
dla dzieci. Te proste urządzenia nie są jednak standardowym elementem 
wyposażenia gwarantowanego przez lokalne urzędy czy firmy.  

Przedszkole Miejskie nr 5 w Ozorkowie
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Szkoła Podstawowa w Rykoszynie Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku

Publiczna Szkoła Podstawowa im. marsz. Józefa Piłsudskiego w Żytniowie Wolontariat WPN (Wielkopolski Park Narodowy) Szkoła Podstawowa Cybinka
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Ale dla chcącego nic trudnego! Przedszkole „Chatka Misia Uszatka”  
w Lusowie zwróciło się z prośbą do rodziców podopiecznych  
o zakup chwytaków. Z kolei Przedszkole Miejskie nr 5 w Ozorkowie 
zakupiło chwytaki w ramach projektu „Mała kropla – Wielka sprawa”, 
zrealizowanego w ramach XII edycji konkursu grantowego Funduszu 
Naturalnej Energii spółki Gaz System, którego koordynatorem była 
Fundacja Nasza Ziemia, co jest dla nas dodatkowym źródłem radości. 

Miejsce do posprzątania 

Bardzo ważnym elementem w czasie opracowywania planu i taktyki 
Waszych akcji było wcześniejsze wyznaczenie terenu do sprzątania 
oraz ustalenie kwestii logistycznych związanych z dojazdem do 
określonego miejsca. 

Szkoły i przedszkola w większości porządkowały swoją najbliższą okolicę  
i w takich sytuacjach obszar do uporządkowania wskazywał koordynator, 
opierając się na wieku uczestników oraz stopniu trudności eksploracji 
danego terenu. Przedszkolaki i uczniowie klas początkowych zazwyczaj 
mieli za zadanie uprzątnięcie terenu tuż przy placówce, podczas gdy 
starsze dzieci zajmowały się dalszą okolicą. Za przykład może tu posłużyć 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Męcince
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Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Rykoszynie, gdzie  
o czystość przestrzeni przy szkole zadbały przedszkolaki, plac przy  
remizie strażackiej patrolowała klasa I, a strefą przydrożną przy kilku 
ulicach zajęli się uczniowie z klas II–V. Natomiast najstarsze klasy: VI–VIII 
udały się najdalej.

Dość często placówki szkolne obierały za cel sprzątania tereny zielone, 
zwłaszcza lasy, a do nich nie zawsze było blisko. W czasie przygotowań 
uwzględniano zatem kwestie związane z dojazdem, wykorzystując zwykle 
zbiorowe środki komunikacji. Na takie rozwiązanie zdecydowały się 
między innymi Szkoła Podstawowa w Lasecznie i Zespół Szkół  
nr 1 im. Marii Konopnickiej w Godzieszach Wielkich. Natomiast 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego  
w Zajączkach Drugich dotarli na miejsce akcji własnymi rowerami. 

W przypadku gdy podejmowano decyzję o posprzątaniu obszarów 
będących pod ochroną, zwracano się bezpośrednio do zarządcy terenu. 
Taki kierunek działania obrała Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa 
im. św. Jana Pawła II w Zakopanem, po czym skontaktowała się  

z Tatrzańskim Parkiem Narodowym, a ten nie tylko wyznaczył  
obszar do sprzątania, ale również przekazał wolontariuszom worki, 
rękawiczki i materiały edukacyjne. 

ZHP Świdnica
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W wypadku zaś kiedy akcją koordynował przedstawiciel urzędu miasta  
czy gminy i miał pod opieką kilka, a nawet kilkadziesiąt grup 
sprzątających, wówczas teren do sprzątania był dzielony pomiędzy 
poszczególne zespoły. Za modelowy przykład mogą posłużyć dwa miasta: 
Siemianowice Śląskie i Poznań. W Siemianowicach Śląskich Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” wraz z Działem Zieleni  
i Utrzymania Czystości dostarczył do szkół i przedszkoli nie tylko worki  
na śmieci zmieszane i do segregacji, rękawiczki jednorazowe, robocze  
i środki do dezynfekcji, ale również mapy terenów do posprzątania  
z zaznaczonym miejscem składowania pozbieranych odpadów, a także 
plakaty informujące o akcji, w tym plakaty naszej Fundacji. Urząd Miasta 
w Poznaniu z kolei rozesłał zaproszenia do udziału w tegorocznej akcji  
do wszystkich rad osiedli, placówek oświatowych oraz grup 
wolontariackich znanych z wcześniejszych działań. Po raz pierwszy 
przygotował ponadto specjalny formularz zgłoszeniowy, aby usprawnić 
koordynację akcją, o której informacje zamieścił na swoich portalach 
internetowych. Uczestnicy otrzymali ponad 6000 worków na odpady 
oraz około 19 000 sztuk rękawic jednorazowych, co jest wynikiem  
iście imponującym.

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznań
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Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7 w Warszawie

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Siekierczynie

Przedszkole Publiczne nr 4 w Radomiu Zespół Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu Klasa 8f ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach
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Odbiór zebranych odpadów 

Istotnym punktem na liście przygotowań do akcji było zadbanie  
o odbiór zebranych odpadów. Jesteśmy dumni, czytając raporty, iż 
zadanie to było przez Was traktowane priorytetowo i w tym obszarze 
mogliście liczyć na pomoc jednostek zewnętrznych. W ten sposób 
wszystkie zebrane śmieci z natury trafiały do odpowiednich punktów 
przeznaczenia. Bardzo często bezpłatny odbiór odpadów gwarantowały 
miejskie zakłady gospodarki odpadami, nadleśnictwa oraz urzędy miast 
i gmin. I tak na przykład Szkoła Podstawowa nr 21 im. Kazimierza 
Wielkiego w Jaworznie miała zapewniony odbiór śmieci przez Miejski 
Zarząd Nieruchomości Komunalnych, Szkoła Podstawowa  
w Spręcowie – przez sołtysa wsi, Publiczna Szkoła Podstawowa  
im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kopkach – przez strażaków z Ochotniczej 
Straży Pożarnej, Samorządowe Przedszkole w Tuplicach – przez 
pracowników miejscowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych, a Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach – przez 
Nadleśnictwo Taczanów.  

Promocja idei nieśmiecenia w naturze 

Plany poszczególnych akcji często układały się w jeden schemat – 
wyznaczano tereny do sprzątania, organizowano worki i rękawice, 
ustalano kwestię odbioru odpadów, wybierano termin akcji oraz zgłaszano 
ją na stronie naszej Fundacji. Jednym z ostatnich etapów przygotowań 
było poinformowanie uczestników o wydarzeniu. Zwykle robiono to na 
dwa sposoby: informowano o akcji w mediach społecznościowych  
i poprzez szkolny radiowęzeł oraz wykorzystywano materiały promocyjne 

Szkoła Podstawowa w Rykoszynie ze strażą pożarną
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– zarówno własnoręcznie robione, jak i plakaty Fundacji Nasza Ziemia 
zaprojektowane przez Andrzeja Pągowskiego, których 5000 sztuk  
w tym roku wysłaliśmy do jednostek oświatowych oraz urzędów miast  
i gmin w całej Polsce. 

Wykorzystanie szkolnej rozgłośni radiowej okazywało się prostą i łatwą 
metodą do promocji akcji, a także informowania uczestników o jej 
zasadach. Z tej drogi skorzystały na przykład Szkoła Podstawowa  
nr 2 im. Cystersów Wągrowieckich w Wągrowcu, Szkoła  
Podstawowa nr 1 w Czarnkowie, Szkoła Podstawowa w Baranowie, 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Pruchniku, Publiczna Szkoła Podstawowa  
nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim i Szkoła 
Podstawowa nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Sułoszowej. 

Rada Osiedla Głuszyna i Szkoła Podstawowa nr 53 w Poznaniu 
przygotowały dla mieszkańców osiedla ogłoszenia, ulotki oraz zamieściły 
informację na Facebooku. Klasa 5c ze Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Kazimierzu Biskupim przygotowała z kolei plakaty i gazetkę 
korytarzową informującą o nadchodzącej akcji całą społeczność szkolną 
oraz rodziców. W Szkole Podstawowej w Boguszycach uczniowie 
wykonali gazetę informacyjną, rozwiesili plakaty zachęcające  
do udziału w akcji oraz umieścili informację na Facebooku szkoły.  

Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Męcince

Szkoła Podstawowa nr 67 w KrakowieStowarzysznie Zabiegany Skaryszew
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Wiemy, że nasze plakaty towarzyszyły wielu akcjom w całej Polsce. Zawisły 
one między innymi w Szkole Podstawowej nr 7 w Kłodzku, Szkole 
Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Świebodzinie, Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Białej, Szkole Podstawowej nr 2  
im. marsz. Józefa Piłsudskiego w Gołdapi, Młodzieżowym Domu 
Kultury w Chorzowie, Przedszkolu Miejskim nr 32 w Bytomiu, 
Przedszkolu nr 7 w Zawierciu, Szkole Podstawowej Towarzystwa 
Salezjańskiego w Bydgoszczy, Szkole Podstawowej nr 2 w Sołuszowej, 
Szkole Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi, Zakładzie Karnym  

„Czerwony Bór”, Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kępnie  
czy w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie. 

Był to również czas, gdy uczestnicy akcji łączyli siły i zapraszali do 
czynnego udziału w akcji gości reprezentujących różnorodne środowiska. 
Przykładowo Fundacja Wspólny Nurt wystosowała zaproszenie do 
harcerskiego Szczepu Herkulesa Podolany–Strzeszyn, by razem  
z młodzieżą szkolną i ich rodzicami wziąć udział w akcji. Uczniowie szkół 
podstawowych w Chrząstowie, Konarzycach i Chwałkowie Kościelnym 
zaprosili do wspólnego sprzątania pracowników ksiąskiego magistratu, 
Centrum Kultury i Nadleśnictwa Piask, a uczniowie Zespołu Szkół w 
Jedwabnie działali razem z księdzem proboszczem, pracownikami 
Nadleśnictwa Jedwabno, Nadleśnictwa Szczytno i urzędu gminy.  
Siły zjednoczyli także Klub Ojca Opole, Opolskie Centrum Wolontariatu 
ISKRA, Fundacja GEKO im. Moniki Mnich oraz Nadleśnictwo Opole. 
XVI Szczep Harcerski Giszowiec włączył do wydarzenia członków 
rady dzielnicy i lokalnych przedsiębiorców oraz przedstawicieli Lasów 
Państwowych i koła wędkarskiego. Tymczasem Szkoła Podstawowa 
im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w Redkowicach 
nawiązała współpracę z sołtysem i komendantem Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Redkowicach, a Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego 
w Rykoszynie – z komendantem straży, kołem gospodyń wiejskich, 
radnym miejscowości Rykoszyn i Gałęzice oraz wójtem gminy Piekoszów.  

Samorządowe Przedszkole  
w Tuplichach

Społeczna Szkoła Podstawowa  
w Budziskach
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Te piękne przykłady to zaledwie ułamek tych, którymi się z nami  
w tym roku podzieliliście. Są potwierdzeniem, że warto zawiązywać 
lokalne sojusze, które nie tylko umacniają sąsiedzkie więzi, ale również 
przyczyniają się do efektywniejszych działań i większej satysfakcji osób  
w nich uczestniczących. 

Sprzątanie świata w teorii… 

Niewątpliwie koordynatorzy akcji lokalnych przykładali wielką wagę 
do przekazywania skondensowanej dawki wiedzy uczestnikom na 
temat segregacji odpadów i bezpieczeństwa sprzątania. W wielu 
przypadkach akcje terenowe były poprzedzone krótkimi apelami 
czy zbiórkami, na których omawiano najważniejsze kwestie. Tak 
było w Szkole Podstawowej w Maszkowicach, Zespole Szkół 
Specjalnych w Radzionkowie czy Szkole Podstawowej im. Leopolda 
Juliana Kronenberga w Brzeziu. W tej ostatniej odbył się nie tylko 
okolicznościowy apel z mottem „Dajemy życie naszym odpadom”, ale 
również została przeprowadzona ankieta wśród rodziców pod hasłem 
„Ekologia i Ja”, mająca na celu podniesienie świadomości ekologicznej.  
W Szkole Podstawowej w Chełmnie akcję rozpoczęto pogadanką na 
temat bezpieczeństwa, a zasady segregacji śmieci przypomniano, grając 

Szkoła Podstawowa nr 7 w Kutnie
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w „Eko-Piotrusia”. Natomiast w Szkole Podstawowej w Bursztynowie 
i Zespole Szkół i Placówek nr 1 w Świeciu nad Osą najpierw 
przygotowano gazetki informacyjne, a na godzinach wychowawczych 
omówiono zasady selektywnej zbiórki odpadów. Jednocześnie na tydzień 
przed akcją każdy uczeń otrzymał ulotkę dotyczącą segregacji śmieci, 
którą mógł zabrać do domu. Byliśmy szczególnie wzruszeni, czytając 
raport Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu, gdzie  
w czasie pogadanki przed ruszeniem w teren przypomniano historię  
Akcji Clean Up The World oraz przedstawiono sylwetkę Miry 
Stanisławskiej-Meysztowicz – inicjatorki Akcji w Polsce i założycielki 
Fundacji Nasza Ziemia. 

…i w praktyce 

Po wielu godzinach przygotowań w końcu nadchodził dzień, w którym 
uczestnicy Akcji wyruszali na sprzątanie. Z raportów, które otrzymaliśmy, 
wynika, że niektórzy rzucili wyzwanie śmieciom porzuconym w naturze 
już w kwietniu – w czasie obchodów Dnia Ziemi, będącym jednocześnie 
dniem inauguracji Akcji Sprzątanie świata w Polsce. W wiosennych 
porządkach aktywnie uczestniczyły dzieci z Przedszkola  

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Przedszkola Publicznego nr 22 w Radomiu
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Samorządowego nr 1 w Wieliczce, uczniowie z XLIV Liceum 
Ogólnokształcącego w Łodzi i Szkoły Podstawowej im. bł. Edmunda 
Bojanowskiego w Górce Duchownej oraz przyjaciele i mieszkańcy  
wsi Domanice. 

Szczyt odnotowanych przez nas akcji przypadł na wrzesień, zwłaszcza  
na jego trzeci weekend, który tradycyjnie jest czasem Wielkiego Finału 
Akcji Sprzątanie świata w Polsce. Część grup sprzątających rozłożyła swoje 
działania na kilka dni. Tak było na przykład w Zespole Szkół Specjalnych 
w Radzionkowie, gdzie akcja terenowa rozpoczęła się 16 września  
i była kontynuowana przez następny tydzień wraz z towarzyszącą jej 
minikampanią edukacyjną. Również przez kilka dni sprzątano  
w Szkole Podstawowej nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie 
czy w Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Kątach 
Wrocławskich.  

Pogoda na sprzątanie 

Sprzątano przy pięknej pogodzie, ale też w chłodzie i deszczu. 
Słońcem i błękitnym niebem cieszyli się między innymi wolontariusze 
z Ekologicznego Gospodarstwa Rolnego Zadobrze, uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pęzinie czy ze Szkoły 
Podstawowej im. por. Adolfa Pilcha ps. Góra-Dolina w Dziekanowie 
Polskim. Z deszczem dzielnie zmierzyli się natomiast uczniowie  
z Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 

Publiczne Przedszkole nr 4 im. Pszczółki Mai w Strzegomiu
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SPSK w Strugach, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ostrowcu 
Świętokrzyskim czy przedszkolaki z Przedszkola nr 73 w Lublinie. 

Jedni ubrani byli w peleryny przeciwdeszczowe, jak na przykład dzieci  
z Zespołu Szkół w Trzebusce, inni ogrzewali się ciepłą herbatą, jak choćby 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Niwiskach, 
którzy skorzystali po sprzątaniu z zaproszenia strażaków z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Niwiskach, realizujących w tym samym czasie projekt 
„Poznaj historię swojej jednostki”. W ten sposób uczestnicy połączyli akcję 
sprzątania świata z lekcją historii straży pożarnej – zobaczyli dawny sprzęt 
gaśniczy i mundury strażackie. 

Sprzątanie świata i lekcja historii? To możliwe! 

Nie tylko uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  
w Niwiskach połączyli sprzątanie z lekcją historii. Podobnie  
było w Szkole Podstawowej nr 254 gen. Franciszka Żymirskiego  
w Warszawie, kiedy to uczestnicy akcji w trakcie działań terenowych 
mieli okazję na chwilę zadumy przy Pomniku Bohaterów Olszynki 
Grochowskiej, a samą akcję zakończyli symbolicznym gestem  
postawienia znicza w miejscu pamięci poległych w II wojnie światowej.  
Z kolei Urząd Miejski w Książu Wielkopolskim zorganizował historyczny 

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Gąbinie
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poranek w Niepublicznej Szkole w Chrząstowie. Następnie wyruszono 
na porządkowanie otoczenia „budy na górce”, czyli szkoły nazywanej 
w ten sposób przez miejscowych, oraz prowadzącej z Chrząstowa do 
Zawór leśnej ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej. Przemierzając leśny 
dukt w poszukiwaniu śmieci, panie przewodniczki opowiadały uczniom 
ciekawostki o lesie, jego mieszkańcach, a także o pracy wykonywanej 
przez leśników. Grupy „Pszczółki”, „Biedronki”, „Motylki” i „Sówki”  
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Gdańsku w czasie sprzątania 
pobliskiego lasu prowadziły obserwacje przyrodnicze – rozpoznawały 
gatunki drzew, wsłuchiwały się w odgłosy przyrody, a na koniec w ramach 
rozwoju sprawności fizycznej pokonywały przeszkody w postaci  
leżących drzew i konarów.  

Detektywi i łowcy na tropie śmieci 

Niektóre grupy sprzątające podeszły do zadania sprzątania śmieci  
z natury w iście detektywistyczno-łowieckim stylu. Uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie zamienili  
się w leśnych detektywów, a wychowankowie Szkoły Podstawowej  
w Parzymiechach zorganizowali się w grupy tropiące odpady.  

Przedszkole Miejskie nr 11 im. Tony‘ego Halika w Toruniu
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Z kolei podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni działali w terenie jako „łowcy”, 
często niemal nurkując w chaszczach i wyławiając ukryte w nich „skarby”. 
Pokrzywy i zarośla nie powstrzymały również uczniów ze Szkoły  
Podstawowej nr 96 im. Leonida Teligi we Wrocławiu. Natomiast ze  
Szkoły Podstawowej „Skrzydła” w Poznaniu cztery bractwa: Wilków, 
Niedźwiedzi, Żubrów oraz Dzików wyruszyły na podbój śmieci. 

Marsze ekologiczne w obronie natury 

Niektóre z grup sprzątających w terenie nie tylko stawiały na efektywne 
oczyszczenie natury z porzuconych w niej śmieci, ale również zadbały  
o to, by ich działania były rozpoznawalne i widoczne wśród mieszkańców 
okolicy. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza 
w Sławacinku Starym oraz przedszkolaki z Przedszkola nr 15 „Mali 
Przyrodnicy” w Koninie wyruszyli na akcję z transparentami z napisami 
ekologicznymi. Inni duży nacisk położyli na efekty dźwiękowe, skandując 
w czasie sprzątania hasła ekologiczne. Maluchy z Przedszkola nr 130  
im. Marii Kownackiej w Warszawie dodawały sobie sił okrzykiem:  
„Tak, tak, tak… Sprzątamy świat”. Przedszkolaki z Przedszkola 
Samorządowego w Wielkich Drogach z Oddziałami Przedszkolnymi w 

Szkoła Podstawowa w Tworkowie 
Szkoła podstawowa im. Marka  

Kotańskiego w Białuniu

Publiczne Przedszkole Integracyjne w Puławach
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Facimiechu dopingowały do wspólnego sprzątania hasłem:  
„Słuchaj dzieci, segreguj śmieci”. Dzieci z Przedszkola Publicznego  
nr 4 im. Juliana Tuwima w Radomiu śpiewały piosenkę Cały świat jest  
w naszych rękach, a z Przedszkola Publicznego nr 80 w Szczecinie 
skandowały hasła: „Szczecin sprzątamy, brudom się nie damy” oraz 
„Szczecin sprzątamy, czystą ziemię mamy”. 

Niektóre zespoły sprzątające połączyły siłę wyrazu i głosu, organizując 
kolorowe korowody, happeningi i marsze. Uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie – przebrani,  
z gadżetami, głośnymi dzwonkami i okrzykami typu: „Szanuj zieleń, zbieraj 
śmieci” – wyruszyli na happening w swojej miejscowości. W podobnym 
duchu odbył się marsz zorganizowany przez Przedszkole „Zielona 
Dolinka” nr 6 w Opocznie i Publiczne Przedszkole Integracyjne  
w Puławach. Z kolei uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej  
im. Tadeusza Kościuszki w Nizinach zainscenizowali happening przed 
szkołą, w czasie którego każda z klas – ubrana w kolor jednej z frakcji 
odpadów – zaprezentowała wykonane przez siebie plakaty z hasłami 
ekologicznymi oraz ciekawostki dotyczące ekologii. Przedszkolaki 
natomiast miały na sobie symbole Ziemi: krople wody, kwiaty, drzewa, 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Niznach
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a także napisy zachęcające do segregacji śmieci. Następnie cała 
społeczność szkolna obeszła okoliczny teren, prezentując swoje plakaty 
oraz głośno wykrzykując hasła ekologiczne. Dzieci z Przedszkola nr 57 
w Lublinie wykonały zaś kolorowe laurki z napisem „Dbaj o środowisko”, 
które wręczały spotkanym podczas sprzątania przechodniom. Zdarzało 
się również, że w czasie sprzątania zachęcano mijane osoby do dołączenia 
do akcji. Tak promowali ideę nieśmiecenia w naturze między innymi 
uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii 
Grzegorzewskiej w Słupcy. Bywało i tak, że osoby spontanicznie dołączały 
się do sprzątania, jak na przykład pewien pan uprawiający jogging w 
Poznaniu, który na widok uczestników Akcji Sprzątanie świata przerwał 
trening i udał się po samochód, by pomóc przewozić zebrane śmieci. 

Cała Polska sprząta 

Śmiało możemy powiedzieć, że wolontariusze Naszej Ziemi w czasie  
29. edycji Sprzątanie świata – Polska sprzątali w całym kraju. Sprzątano 
nad morzem i w górach, sprzątano w miastach i maleńkich wsiach, 
sprzątano lasy, łąki, brzegi rzek i jezior, sprzątano parki, place zabaw, 
skwerki i pobocza dróg. Od wschodu do zachodu, od północy do południa 
naszego kraju wyruszono na wielkie sprzątanie. 

Polskie plaże oczyszczane były między innymi przez słuchaczy Zespołu 
Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku, Urząd Miejski  
w Łebie, Stowarzyszenie Nasz Dziwnów, uczniów ze Sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Koszalinie czy przedszkolaków z Przedszkola 
Miejskiego nr 1 w Ustce. Na górskie sprzątanie wyruszył Zespół Szkół 
im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, obierając jako cel 
walki ze śmieciami Miejską Górę oraz Leśne Molo. Ekologiczna Szkoła 
Podstawowa nr 7 im. Juliana Tuwima w Bielawie udała się z kolei na 
sprzątanie Parku Krajobrazowego Gór Sowich. 

Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie
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Leśne porządki zorganizowali między innymi Zespół Szkół 
Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pobierowie, Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego  
w Bochni, Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Mrozach, 
Szkoła Podstawowa nr 173 im. Górników Polskich w Warszawie, 
Ośrodek Społeczno-Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Podzamcze” w Wałbrzychu czy Stowarzyszenie Polska  
2050 Dolnośląskie.

Sprzątano także obszary objęte ochroną: parki narodowe, rezerwaty 
przyrody, parki krajobrazowe oraz obszary Natura 2000, które 
przynajmniej w teorii powinny być wolne od śmieci. Uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. bł. Salomei w Skale wspólnie z Ojcowskim 
Parkiem Narodowym usunęli śmieci ze ścieżki edukacyjnej Drewniana 
Droga. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Leszna wraz  
z leśnikami parku narodowego posprzątał 90 hektarów lasu – obwodu 
ochronnego Rózin, położonego na obrzeżach Kampinoskiego Parku 
Narodowego. Wolontariat WPN działał aktywnie w Wielkopolskim 
Parku Narodowym tuż przy granicy z Mosiną. Dwie grupy pięciolatków 
z Przedszkola Niepublicznego Jeżyk w Latchorzewie posprzątały las 

będący częścią rezerwatu przyrody Łosiowe Błota. Uczniowie klas  
IV–VIII ze Szkoły Podstawowej nr 20 w Szczecinie wraz z opiekunami  
i rodzicami uporządkowali teren rezerwatu przyrody Wzgórze Widokowe 
nad Międzyodrzem. Szkoła Podstawowa im. Dziewanowskich  
w Płonnem posprzątała z kolei rezerwat Bobrowisko i pomnik przyrody 
Góra Modrzewiowa.  

Tereny wokół zbiorników wodnych – przy brzegach rzek i jezior – 
oczyszczane były między innymi przez dzieci z Przedszkola Miejskiego w 
Maszewie, uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Żninie, wolontariuszy 
z Gminy Wronki i Sołectwa Rogowa, Klub Ligi Obrony Kraju „Czysta 
Woda” w Mielnie, Grupę Wodniaków oraz Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Lubawskiej w Nowym Mieście Lubawskim. Grupa Eksplorująca 
Podwarszawskie Nurkowiska w Otwocku Wielkim posprzątała zaś  
dno jeziora Rokola. 
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Przyjaciele i mieszkańcy wsi Domanice Klub Seniora + w Chruślicach
Szkoła Podstawowa nr 4  

w Bełchatowie

Świetlica Szkoły Podstawowej w WieliczcePrzedszkole Samorządowe w Bytnicy
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Placówki oświatowe szczególną uwagę poświęciły najbliższemu  
otoczeniu w trosce o to, by uwolnić ze śmieci ulice i pobocza dróg,  
którymi dzieci codziennie zmierzają do szkoły, oraz place zabaw i parki 
będące miejscem ich zabaw i odpoczynku. I tak jednostki z Brzegu – 
Przedszkole Publiczne nr 1, Przedszkole Publiczne nr 6 oraz  
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 – posprzątały tereny zielone, alejki 
spacerowe, obszary wokół ławek, plac zabaw oraz okolice miejskiej fosy. 
Młodsze klasy ze Szkoły Podstawowej im. św. Matki Teresy z Kalkuty  
w Cholerzynie wysprzątały okolice boiska i drogę prowadzącą do szkoły, 
a klasy starsze – drogi w kierunku Chałupek, przystani rowerowej, zalewu 
oraz okolice plaży. Niepubliczne Przedszkole „eNCe- peNCe”  
z Żar zajęło się z kolei odpadami porzuconymi przy pobliskim parkingu. 
Tymczasem nastolatkowie z Zespołu Szkół Technicznych – Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie, Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach oraz  
III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach 
porządkowały parki miejskie.

 Nie zapomniano również o miejscach pamięci czy cmentarzach, 
zwłaszcza starych i opuszczonych, do których na co dzień rzadko 

ktokolwiek zagląda. Zespół Szkół w Rybniku Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego w Katowicach sprzątał w miejscach ważnych  
historycznie dla miasta, położonych na terenach leśnych, między  
innymi w okolicy mogił wojennych pacjentów Szpitala Psychiatrycznego 
w Rybniku, zamordowanych w styczniu 1945 roku, czy w okolicy  
pomnika upamiętniającego Marsz Śmierci. Szkoła Podstawowa  
im. Władysława Łokietka w Płowcach uporządkowała teren wokół 
pomnika upamiętniającego bitwę pod Płowcami. Sołectwo Nowy  
Dwór posprzątało cmentarze poniemieckie, a Zespół Szkół  
im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie, Specjalny Ośrodek Szkolno- 
-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie i Anagra Łódzka 
Szkoła Mody Kosmetologii Fryzjerstwa – cmentarze żydowskie. 
Zadaniem uczniów ze Szkoły Podstawowej w Izdebnie Kościelnym  
było sprzątanie wsi wraz z jej dziedzictwem historycznym – najstarsze 
dzieci porządkowały cmentarz przykościelny oraz cmentarz Izdebiński  
i groby dawnych właścicieli wsi, o których nikt już nie pamięta.  
W Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie, 
kiedy młodsze klasy sprzątały teren tuż przy szkole, najstarsi uczniowie 
wraz z opiekunami i w towarzystwie przedstawiciela Lubelskich Parków 
Krajobrazowych zajęli się wąwozami lessowymi, które znajdują się 
chociażby po drodze na cmentarz rzymskokatolicki i kirkut oraz wzdłuż 
historycznego szlaku partyzanckiego.  
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Niechlubne „skarby” zebrane z natury 

W dużej mierze rodzaje śmieci, na które napotykają uczestnicy Akcji 
Sprzątanie świata – Polska, były do siebie podobne. Przeważały butelki 
szklane i plastikowe, opakowania po jedzeniu, torby foliowe i puszki. 
Niestety często w naturze porzucane były także odzież i obuwie, części 
samochodowe, meble, odpady poremontowe, opony samochodowe, 
zabawki czy sprzęt elektryczny – telewizory, komputery, radia i telefony.  

Niektóre grupy sprzątające zgłosiły do nas znaleziska stanowiące „perły”, 
którym niewątpliwie daleko do szlachetności. Gminny Zespół Szkolno- 
-Przedszkolny nr 5 w Zawadach oraz Zespół Szkół w Huwnikach  
znaleźli niemal kultowe już pralki franie. Odkrywanie akcesoriów  
i urządzeń łazienkowych w lesie czy na polanie staje się niemal tradycją 
w historii Akcji Sprzątanie świata – Polska. W tym roku natknięcie się 
na wannę w przyrodzie zgłosiły do nas Szkoła Podstawowa Milenium 
im. Jana Pawła II w Popowie Kościelnym, Przedszkole Samorządowe 
w Bytnicy oraz Szkoła Mistrzostwa Sportowego Radzionków. Kabiny 
prysznicowe zostały z kolei znalezione przez Szkołę Podstawową  
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Klewie oraz Zespół Szkół Spożywczych 
i Biznesowych im. Marii Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu. Tymczasem 
bojlery wyłowili z przyrody licealiści z I Liceum Ogólnokształcącego  
im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy oraz uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej Specjalnej nr 105 w Łodzi. 

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w ZSP w Czarkowie
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W naturze nie zabrakło również wyposażenia salonów czy kuchni.  
Zespół Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu odkrył pełen  
zestaw: wersalki, fotele i dywany. Wyrzucone lodówki znalazły między 
innymi Szkoła Podstawowa im. ppłk. Maksymiliana Ciężkiego  
w Baborowie, Szkoła Podstawowa nr 41 w Łodzi, Szkoła Podstawowa 
im. Alojzego Stenzla w Strzelnie, Zespół Placówek Oświatowych  
w Bieżuniu, Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Nowosielcach 
czy Stowarzyszenie „Kropla Życia” z Łobza. 

Uczestnicy akcji meldowali do nas znaleziska między innymi w postaci 
rowerów, deskorolek, nart czy hulajnóg. I tak sprzęty, które miały na celu 
promocję zdrowego trybu życia, lądowały porzucone wśród zieleni.  
Tego typu śmieci znaleźli chociażby uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
nr 42 we Wrocławiu, Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa 
Sportowego im. Poznańskich Olimpijczyków w Poznaniu, Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Radlinie, Szkoły Podstawowej nr 221 z Oddziałami 
Integracyjnymi i Szkoły Podstawowej nr 357 w Warszawie, a także 
pracownicy Urzędu Gminy Lubicz oraz spółki Za3sto z Lędzin.  

W czasie sprzątania znaleziono także gitarę, na którą natknęły się 
przedszkolaki z Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana 

Brzechwy w Górze, bombki choinkowe odkryte przez uczniów ze 
Szkoły Podstawowej im. Franciszka Tredera w Borzestowie, namiot – 
posprzątany przez Szkołę Podstawową nr 5 im. Janusza Korczaka  
w Ostródzie, a nawet – rodem z PRL-u – wózek dziecięcy i syfon,  
czym pochwaliła się Szkoła Podstawowa nr 31 im. kard. Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie. 

Na szczególną uwagę zasługują prawdziwe skarby odkryte na dnie  
jeziora przez Grupę Eksplorującą Podwarszawskie Nurkowiska wraz  
z SUP Academy, którzy wyłowili zabytkowe przedmioty szklane  
i ceramiczne z XIX wieku. Niektóre z nich trafią na ekspozycję do 
lokalnego Muzeum Wnętrz, gdyż stanowią cenne przedmioty użytkowe 
(butelki, zastawa stołowa).

Co roku otrzymujemy od uczestników informacje o odkrywaniu kolejnych 
dzikich wysypisk, które w zależności od ilości i rodzaju śmieci, a także 
możliwości sprzątających albo od razu były likwidowane, albo zgłaszane 
odpowiednim służbom. Niektóre grupy w czasie swoich akcji odkryły 
aż po 20 dzikich wysypisk, które po prostu… posprzątały. Te robiące 
jakże wielkie wrażenie wyniki zgłosiły do nas Drużyny Harcerskie – 
Trójkolorowe Szeregi z Lipna i Czarne Stopy z Wielgiego, Szkoła 
Podstawowa nr 86 z Wrocławia oraz Publiczna Szkoła Podstawowa  
im. Bajkopisarzy Świata z Lesznowoli. 
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Działania stacjonarne 
Akcja Sprzątanie świata w Polsce to nie tylko wydarzenia terenowe,  
w czasie których natura uwalniana jest z setek ton śmieci. To także  
w dużej mierze wszelkiego rodzaju działania edukacyjne i towarzyszące, 
stanowiące uzupełnienie akcji terenowych, a nawet – jak to było w okresie 
pandemii – będące dla nich alternatywą. Wraz z każdym rokiem przybywa 
pomysłów na akcje stacjonarne, które w tym roku przybierały rozmaite 
formy: od lekcji pokazowych, warsztatów plastycznych, konkursów,  
po teatrzyki, pokazy mody, festiwale czy nasadzenia.  

Świnka Peppa i szop pracz w akcji! 

Każdego roku Fundacja Nasza Ziemia bezpłatnie przekazuje grupom 
zarejestrowanym do Akcji materiały edukacyjne przygotowane z myślą 
o placówkach szkolnych. Ponieważ docierały do nas prośby, abyśmy 
zaproponowali również ciekawe zadania dla najmłodszych uczestników 
Akcji, w tym roku nasza Fundacja rozpoczęła współpracę z „Magazynem 
Świnka Peppa”, który przygotował kartę pracy dla przedszkolaków. Tak 
więc w ręce tegorocznych wolontariuszy trafiła karta pracy ze Świnką 

Świnka Peppa w Przedszkolu w Bytnicy
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Peppą wraz z użyczonymi nam przez wrocławską spółkę Ekosystem 
zeszytami edukacyjnymi, w których w meandry ekologii wprowadzał 
uczniów uroczy szop pracz. Bogaty zestaw zabaw edukacyjnych dla 
swoich podopiecznych zaproponowało na przykład Przedszkole 
Publiczne nr 25 w Radomiu, gdzie wykorzystano nie tylko materiały 
naszej Fundacji, ale również własne kolorowanki, a także przeprowadzono 
szereg zabaw, typu „Wyłów odpady”, „Połącz”, „Gra-labirynt”, „Po nitce 
do kłębka”, „Czysto wokół nas”. Szop towarzyszył też uczniom ze Szkoły 
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim czy ze 
Szkoły Podstawowej nr 17 im. Polskich Noblistów w Jaworznie, gdzie 
zorganizowano jednocześnie konkurs na najładniejszą kolorowankę. 
Świnka Peppa uczyła segregacji odpadów między innymi dzieci  
z Przedszkola w Bytnicy, Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola 
im. Emilii Sczanieckiej w Pakosławiu oraz Punktu Przedszkolnego 
„Przedszkolak” w Sochoniach. 

Oko w oko z ekologią – wystawy i konkursy 

Uczniowie chętnie wykonywali prace plastyczne związane z tematyką 
Akcji – plakaty, gazetki czy ulotki. Takie działania były podejmowane 
chociażby przez Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego  

Konkurs w Szkole Podstawowej w Maszkowicach

Zespół Szkół Ponadpodstawowych  
nr 6 w Piotrkowie Trybunalskim SP 7 we Włocławku
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w Brzyszowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilkowicach czy 
Publiczną Szkołę Podstawową im. Batalionów Chłopskich w Starych 
Zawadach, gdzie jako materiał plastyczny wykorzystano różnego rodzaju 
odpady. W wielu placówkach organizowano następnie wystawy  
z powstałych prac, jak na przykład w Zespole Szkół nr 3 we Włocławku, 
w Przedszkolu Miejskim nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie 
czy w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej.  
Z kolei Szkoła Podstawowa w Łuczywnie wpadła na pomysł nietypowej 
wystawy, w czasie której eksponatami były torby wielorazowego użytku. 
Ponadto w ramach zajęć eksperymentalnych przeprowadzono w niej 
pokaz doświadczeń chemicznych na usuwanie plam i mogących posłużyć 
jako sposoby czyszczenia.  

Wiele grup biorących udział w Akcji przeprowadziło konkursy ekologiczne: 
plastyczne, literackie, taneczne, fotograficzne czy wiedzy. Mieszkańcy 
miejscowości Rybotycze oraz uczniowie z Zespołu Szkół w Huwnikach 
zorganizowali konkurs wiedzy ekologicznej i przyrodniczej. W Szkole 
Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gronowie ogłoszono zaś 
konkurs plastyczny do piosenki Majki Jeżowskiej Wszystkie dzieci nasze 
są, której tekst został przerobiony przez uczniów na potrzeby Akcji  

i zaśpiewany w szkolnym karaoke. Natomiast Szkoła Podstawowa  
nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Tychach przeprowadziła konkurs na 
ekowyzwania, który polegał na wymyśleniu edukacyjnej gry o segregacji 
odpadów lub stworzeniu przedmiotu codziennego użytku z materiałów 
pochodzących z recyklingu. Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa  
im. Feliksa Parnella w Łodzi zorganizowała aż trzy konkursy 
jednocześnie: literacki, plastyczny i taneczny. 

Niezwykle inspirujące były warsztaty plastyczne, na których na przykład  
w Szkole Podstawowej w Trepczy powstał Śmieciowy Potwór,  
w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie – ekoludziki,  
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Domostwo w Żychlinie – 
pojazd z krainy fantazji, w Społecznej Szkole Podstawowej z Oddziałem 
Przedszkolnym w Załużu – pożeracze odpadów i ekozabawki,  
w Bajkowym Prywatnym Przedszkolu w Jaśle – las w słoiku,  
a w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie – 
Stworek Potworek z pustych butelek i kartonów. 
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Akcja stacjonarna w Szkole Podstawowej nr 2 w Niepołomicach

Przedszkole nr 125 Pod Złotym Promykiem w Warszawie Pokaz mody w SP im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze
Szkoła Podstawowa im.  

J. Kochanowskiego w Białej Rawskiej

Pokaz mody w Szkole Podstawowej im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze
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Ekoteatr w manifeście nieśmiecenia 

Uczestnicy Akcji Sprzątanie świata – Polska sięgali także po teatralne 
środki wyrazu, organizując przedstawienia i teatrzyki promujące ideę 
nieśmiecenia w naturze.  

Uczniowie klasy VI z Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie 
wspólnie z harcerzami przygotowali scenkę teatralną Eko-Zakupy, 
którą wystawili na apelu szkolnym. W czasie przedstawienia część 
uczniów wcieliła się w klientów zachęcających ekspedientkę do zmiany 
asortymentu w sklepie na bardziej przyjazny dla środowiska, na przykład 
namówili ją do rezygnacji z foliówek na rzecz papierowych i płóciennych 
toreb. Scenka zawierała również apel do społeczności szkolnej  
o podjęcie działań proekologicznych: zakup produktów w ekologicznych 
opakowaniach, zbiórki puszek, wykorzystywania na zakupach toreb 
wielorazowych lub koszyków wiklinowych, zgniatania kartoników po 
napojach przed wyrzuceniem ich do pojemnika na śmieci oraz segregacji 
śmieci w domu. 

Bardzo miłą niespodziankę dzieciom z Przedszkola nr 2 „Cztery Pory 
Roku” w Kórniku sprawiły panie nauczycielki, które przygotowały 

specjalnie dla nich teatrzyk pod jakże bliskim nam tytułem Wszystkie 
śmieci są nasze. Z kolei starszaki z Przedszkola nr 12 „Kubuś Puchatek” 
w Koninie zaprezentowały swoim młodszym koleżankom i kolegom 
przedstawienie zatytułowane Wielkie sprzątanie. Natomiast mali aktorzy 
z Zespołu Edukacyjnego w Przyborowie wystawili sztukę pod tytułem 
Dzieci – Śmieci.

Sadzonki zielonym symbolem Ziemi 

Kolejnym pomysłem na ekologiczne działania w ramach Akcji było 
sadzenie drzew, krzewów i cebulek kwiatów, sprawiające szczególną 
radość i satysfakcję najmłodszym dzieciom. Szkoła Podstawowa  
im. Orła Białego w Mielenku Drawskim zorganizowała w tym celu 
wydarzenie „Cebulka dla naszej Ziemi”, w ramach którego uczniowie 
przynieśli własne cebulki kwiatów i obsadzili nimi cały teren wokół szkoły. 
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 350 im. Armii Krajowej  
w Warszawie sadzili cebulki kwiatowe, sadzonki krzewów i drzew, które 
otrzymali za zgromadzone wcześniej elektrośmieci, baterie, plastik, metal 
i szkło. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Maszkowicach i ze Szkoły 
Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie na zakończenie 
akcji sprzątania posadziły drzewka. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
im. ks. prał. Józefa Waląga w Koźlinach wpadli z kolei na pomysł, by 
posadzić „Klasowy Pomnik Przyrody”. Jako realizację szkolnego projektu 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janiny Wierzchowskiej  
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w Liśniku Dużym posadziła 100 roślin na terenach przyszkolnych,  
a uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Olszynie zorganizowali akcję 
„Zakwitnijmy na wiosnę” i posadzili cebulki kwiatów w okolicach szkoły  
i na lokalnym skwerku. 

Co dwie głowy. to nie jedna – ekologiczne pomysły  

Mamy wrażenie, że uczestnicy tegorocznej Akcji niemal prześcigali się 
w pomysłach na ekologiczne działania. W tym miejscu chcielibyśmy 
zatem zaprezentować kilka niecodziennych sposobów na wydarzenia 
stacjonarne. 

Uczniowie z najstarszych klas Szkoły Podstawowej nr 24 im. Norberta 
Kroczka w Zabrzu przygotowali ekologiczny patrol. Ubrany w odblaskowe 
kamizelki przemierzał on korytarze szkolne, zadając młodszym uczniom 
pytania z dziedziny ekologii. Za poprawną odpowiedź dzieci otrzymywały 
cukierki, naklejki i drobne upominki. Uczniowie z ekologicznego patrolu 
odwiedzili również przedszkolaków, aby porozmawiać z nimi na temat 
zasad segregacji odpadów, a na zakończenie zorganizowali quiz. Można 
śmiało powiedzieć, że finał akcji w tej szkole przebiegł pod hasłem 
„Zielono nam”, gdyż wszyscy jak jeden mąż ubrali się tego dnia właśnie  
w tym kolorze.

Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego w Osinie
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zaskoczenie, niedowierzanie i smutek, ale przede wszystkim 

Barwy frakcji odpadów wykorzystała Szkoła Podstawowa nr 209  
im. Hanki Ordonówny w Warszawie, gdzie w piątek 16 września 2022 
roku uczniowie z poszczególnych klas przyszli do szkoły ubrani w koszulki 
odpowiedniego koloru lub z naklejonym rysunkiem informującym  
o rodzaju odpadów. Klasy IV – w koszulkach żółtych – reprezentowały 
tworzywa sztuczne i metale; klasy V – w koszulkach brązowych – 
bioodpady; klasy VI – w koszulkach niebieskich – papier; klasy VII 
– w koszulkach zielonych – szkło; klasy VIII – w czerni jako kolorze 
przynależnym najstarszej młodzieży – odpady zmieszane. Kilkoro  
uczniów tego dnia przygotowało również indywidualne wypowiedzi 
na temat: „Jak rozumiem hasło tegorocznej Akcji »Wszystkie śmieci są 
nasze«?”. Ich odpowiedzi zostały przeczytane przez szkolny radiowęzeł.  

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Goryszach zorganizowała 
wyjątkowy pokaz ekomody. Uczniowie klas VI–VII wykonali  
i zaprezentowali piękne i pomysłowe ekokreacje. Stroje przygotowane 
na bazie różnych materiałów pochodzących z recyklingu zachwyciły 
publiczność. 

Z kolei uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki  
w Białej Piskiej działali wielokierunkowo w ramach akcji stacjonarnej. 

Każda klasa wykonała pojemniki w kolorze niebieskim na makulaturę  
i w kolorze żółtym na plastik i puszki do pracowni, w której odbywają 
lekcje wychowawcze. Młodzież skonstruowała też przyborniki na biurka  
i piórniki z materiałów wtórnych, a także zorganizowała szereg konkursów 
ekologicznych, z których jeden polegał na stworzeniu z odpadów 
ekologicznej skarbonki SKO. Przeprowadzono ponadto  
zbiórkę elektrośmieci oraz plastikowych nakrętek. 

Wielkie Zielone Serce dla każdego  
z osobna i wszystkich razem! 

  

AKCJE UCZESTNIKÓW 
Sprzątanie świata – Polska 2022 



72

WOLONTARIATY
PRACOWNICZE



73

Coraz więcej firm dołącza do naszego programu wolontariatu 
pracowniczego realizowanego w ramach Akcji Sprzątanie świata  
– Polska. Specjalnie dla zespołów pracowników, którym bliska jest troska  
o środowisko naturalne, przygotowaliśmy dwie formy udziału w Akcji:  

• Wydarzenia zdalne, w których nasz zespół wspiera wolontariat 
pracowniczy w organizacji sprzątań terenowych. Specjalnie dla  
nich organizujemy między innymi webinar dla liderów, pomagamy  
w uzyskaniu niezbędnych zgód, w tym na odbiór odpadów, 
wyposażamy wolontariuszy w sprzęt potrzebny do sprzątania.  
W ramach 29. Akcji Sprzątanie świata – Polska współpracowaliśmy  
z 3 firmami w ramach akcji zdalnych. 

• Sprzątania terenowe organizowane i przeprowadzane przez zespół 
Fundacji Nasza Ziemia. Specjalnie opracowany scenariusz wydarzenia 
łączy w sobie elementy integracji zespołów, rywalizacji, edukacji, a także 
dobrej zabawy, realizując wspólny cel troski o naszą planetę. W ramach 
29. Akcji Sprzątanie świata – Polska zrealizowaliśmy 8 akcji terenowych.  

W sumie w ramach działań 
wolontariatu pracowniczego 
posprzątaliśmy ponad 10 ton (!) 
odpadów. 

Wolontariaty pracownicze odbywały się  
na terenie całej Polski!
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PKP ENERGETYKA 

W tym roku nasze działania wolontariatu pracowniczego zaczęły się 
już w maju, a pierwszy zespół stworzyli pracownicy pracownicy Grupy 
Kapitałowej PKP Energetyka. W dwóch lokalizacjach (Lesie Młochowskim 
pod Warszawą i Lesie Żakowickim pod Łodzią) 20 maja wolontariusze PKP 
Energetyka odciążyli naturę z blisko tony odpadów!
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MoneyGram 

Miesiąc później, dokładnie 22 czerwca, spotkaliśmy się z pracownikami 
firmy MoneyGram Poland. Na obszarach położonych pod mostem 
Siekierkowskim w Warszawie sprzątaliśmy tereny zielone, w tym te 
przy znajdujących się tam ogródkach działkowych. Akcja zakończyła się 
wynikiem 521 kilogramów zebranych odpadów!

Bonduelle 

W tym roku po raz kolejny spotkaliśmy się z wolontariuszami firmy 
Bonduelle. Na miejsce akcji wybraliśmy Kozią Górkę w Warszawie, która 
została okrzyknięta „najbrudniejszą plażą w Polsce”. Niestety nagłówki 
gazet nie kłamały. W czasie wydarzenia wolontariusze zebrali  
1183 kilogramy odpadów!
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Kyriba  

Dla wolontariuszy firmy Kyriba 22 września zorganizowaliśmy sprzątanie 
na warszawskiej plaży na Saskiej Kępie. W czasie zbiórki odpadów 
zapuściliśmy się w przybrzeżne krzaki i to właśnie z takich trudno 
dostępnych miejsc wolontariusze odciążyli naturę z: 40 kilogramów 
odpadów zmieszanych, 18 kilogramów tworzyw sztucznych  
i 50 kilogramów odpadów szklanych. W sumie 108 kilogramów  
odpadów zostało zebranych w trakcie tej akcji.
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DHL Global Forwarding 

Dla firmy DHL Global Forwarding zrealizowaliśmy dwie akcje: w Łodzi  
i w Warszawie. W sumie w obu lokalizacjach 8 października wolontariusze 
zebrali ponad 1200 kilogramów odpadów, w tym: 230 kilogramów 
tworzyw sztucznych, 479 kilogramów odpadów szklanych i 572 kilogramy 
odpadów zmieszanych.
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Kompania Piwowarska

Działania z pracownikami Kompanii Piwowarskiej rozpoczęliśmy z jej 
pracownikami udziałem w spotkaniu z serii „Jak się masz, Planeto?”, 
a następnie zorganizowaliśmy webinar dla liderów wolontariatu pod 
hasłem „Droga do sprzątania świata”. Od marca do października  
 

wspieraliśmy grupy wolontariatu Kompanii Piwowarskiej w organizacji 
lokalnych sprzątań. Łącznie wolontariusze Kompanii Piwowarskiej 
odciążyli naturę z 2460 kilogramów odpadów. 
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Kaufland

Ostatnią akcję w ramach wolontariatu pracowniczego 2022 mieliśmy 
przyjemność przeprowadzić z pracownikami firmy Kaufland. To już trzeci 
rok z rzędu, gdy spotykamy się, by posprzątać kawałek Wrocławia. Takie 
wspólne działania podejmowane cyklicznie, są dla nas najcenniejsze!  
W ramach 29. Akcji Sprzątanie świata - Polska sprzątaliśmy wrocławskie 
Pola Osobowickie, które chętnie wybierane są przez mieszkańców 
Wrocławia do spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu. Niestety, 
po raz kolejny prawdziwe okazało się powiedzenie, „gdzie człowiek, tam 
również śmieci”. W czasie akcji terenowej pracownicy firmy Kaufland wraz 
z rodzinami zebrali: 534 kilogramy odpadów!
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HYUNDAI 

Partnerowi 29. Akcji Sprzątanie świata – Polska, firmie Hyundai Motor 
Poland, pomagaliśmy przy organizacji akcji na warszawskim Targówku  
8 września. Ostatecznie 52 pracowników zebrało w sumie 618 kilogramów 
śmieci, w tym: zmieszanych – 89,47 kilograma, szkła – 356,90 kilograma, 
plastiku i metali – 172,12 kilograma.

HENKEL 

Partnera 29. Akcji Sprzątanie świata – Polska, firmę Henkel, wspieraliśmy 
w organizacji wydarzenia 22 września. Wolontariusze zgodnie z hasłem 
„Wszystkie śmieci są nasze” w ramach akcji specjalnej posprzątali Las 
Młochowski w Warszawie, uwalniając naturę z 420 kilogramów śmieci. 

Dodatkowo Henkel wsparł Akcję, sponsorując uczestnikom projektu 
„Lekcja Nieśmiecenia” 100 zestawów Wolontariusza NASZEJ ZIEMI. 
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Szczególne uznanie należy się kolejnemu Partnerowi 29. Akcji  
Sprzątanie świata – Polska, firmie SEPHORA. W ramach podjętej w tym 
roku współpracy 18 września, dokładnie w trzecim dniu Wielkiego Finału 
29. Akcji Sprzątanie świata – Polska, 18 sztabów terenowych SEPHORA 
posprzątało z natury aż 2,2 tony odpadów! Blisko 300 osób – pracowników 
firmy wraz z bliskimi w niedzielny czas chwyciło w dłonie rękawice, 
chwytaki i worki, by RAZEM z nami zamanifestować ideę nieśmiecenia  
w naturze.  

Każdą akcję terenową poprzedziły działania organizacyjne liderów 
sztabów SEPHORA, którzy w porozumieniu z fundacyjnym 

koordynatorem dbali o każdy aspekt poprawnie i bezpiecznie 
zorganizowanej akcji. Były to modelowe akcje terenowe, które złożyły się 
na piękny wynik, imponujące liczby i chwytające za serce zaangażowanie 
wszystkich wolontariuszy SEPHORA .  

W tym roku mieliśmy również przyjemność promować nasze  
działania, w tym Akcję Sprzątanie świata, w ramach kampanii SEPHORA  
„Beauty Days”.

Link do filmu kampanii:  
https://www.youtube.com/
watch?v=SnZtspUnbpo

  

PARTNERZY AKCJI… W AKCJI!
WOLONTARIATY PRACOWNICZE

Link do filmu kampanii:  https://www.youtube.com/watch?v=SnZtspUnbpo
Link do filmu kampanii:  https://www.youtube.com/watch?v=SnZtspUnbpo
Link do filmu kampanii:  https://www.youtube.com/watch?v=SnZtspUnbpo


To była bardzo dobra Akcja! 
I na tym można by zakończyć podsumowanie 29. edycji Sprzątania świata  
w Polsce… Może i można by, lecz nie tylko byłoby to bardzo ubogie podsumowanie, 
ale i nie pokazałoby, jak bardzo jesteśmy Wam wdzięczni za trud i zaangażowanie  
i jak bardzo pomogliście odciążyć naturę od tylu ton śmieci!  

Hasłem… w śmiecących 
Nieco przewrotnie w tym roku wybraliśmy hasło tegorocznej edycji. Z jednej 
strony chcieliśmy, aby każdy z nas zdał sobie sprawę z tego, że odpowiedzialni za 
naszą planetę jesteśmy my, ludzie. Czy śmiecimy, czy sprzątamy, efekty naszych 
ludzkich zachowań zbieramy wspólnie. Wy sprzątaliście, a to na pewno zasługuje 
na wielki szacunek i wielkie zielone serce. Zarazem jednak mieliśmy nadzieję, że 
zawstydzimy śmiecących. Bardzo pomógł nam plakat zaprojektowany jak zawsze 
przez mistrza Andrzeja Pągowskiego. Ten dryfujący w kosmicznej przestrzeni wielki 
śmieć w postaci kuli ziemskiej robi wrażenie! Zatem razem z Wami apelujemy: 
STOP śmieceniu w naturze!  

Co się udało?  
Dzięki Wam, uczestnikom tegorocznej Akcji, na pewno udało się posprzątać 
Polskę. To niekwestionowany efekt działań na rzecz Matki Ziemi. Wasze wyniki 
i nasze fundacyjne efekty sprzątań zebrane razem służą nam do promocji idei 
nieśmiecenia w naturze – bo oto przecież w tej Akcji chodzi. Pokazując skalę 
beztroskiego zaśmiecania parków, lasów, plaż i jezior, wierzymy, że poruszamy 
sumienia śmiecących. Było nas też więcej niż w ubiegłym roku, a tym samym 
manifest nieśmiecenia brzmiał donioślej i poniósł się jeszcze dalej. Ponadto kiedy 
czytamy Wasze raporty, nasze fundacyjne serce rośnie i jesteśmy pewni,  
że wszystko się pięknie udało!  

Nadchodzi jubileusz 
Podsumowanie tegorocznej edycji nie może się jednak obyć bez naszej  
gorącej prośby. W kolejny trzeci weekend września będziemy bowiem  
obchodzić jubileusz 30-lecia Sprzątania świata w Polsce. Dla nas oraz dla  
inicjatorki tej Akcji w Polsce – Miry Stanisławskiej-Meysztowicz – będzie to ważny 
czas. Prosimy więc: bądźcie wtedy z nami! Bo przecież bez Was i bez Waszego 
zaangażowania efekty tej Akcji przez te trzy dekady nie byłyby tak spektakularne, 
zaś wrześniowe przyszłoroczne świętowanie nie miałoby większego sensu…  
 
Wszak to Wy jesteście SERCEM tej Akcji!  

Za wszystko, co osiągnęliście do tej pory, z całego serca dziękujemy.  
Do zobaczenia na 30. Akcji Sprzątanie świata – Polska!

Beata Butwicka  
Prezeska Zarządu 
Fundacji Nasza Ziemia 
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Fundacja  
NASZA ZIEMIA

www.naszaziemia.pl 
facebook.com/naszaziemia 

@naszaziemia

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału i wsparcia  
30. Akcji Sprzątanie świata – Polska 2023!

http://www.naszaziemia.pl

