
Na lądzie, z łodzi, nurkując i rowerem – w weekend „Odkrywaliśmy 
czystą Polskę”. To jednak jeszcze nie koniec! 
Dobiegł końca 20. weekendu Sprzątania świata, ale obchody jubileuszu Akcji wciąż 
trwają.

Za nami 20. weekend Sprzątania świata! Tym razem „Odkrywaliśmy czystą Polskę”, tysiące ludzi sprzątało 
lasy,  rzeki,  jeziora,  miasta i  wsie.  Podczas jubileuszowych wydarzeń posadzono też kilkanaście  Drzew 
Dwudziestolecia Akcji w różnych zakątkach Polski, od Pomorza (Gdańsk, Elbląg) po góry (Ustrzyki Dolne, 
Wisłok) i zebrano kilka tysięcy litrów śmieci.

Obchody jubileuszu jednej z najstarszych Akcji Ekologicznych w Polsce nie dobiegły jednak jeszcze końca. 
Już w środę Fundacja Nasza Ziemia przeprowadzi 11. modernizację w ramach programu „Zielona Stopa 
Filantropa”, w czwartek zorganizuje seminarium poświęcone edukacji odpadowej, a na koniec, w piątek, 
przy  placu  Zawiszy  w  Warszawie,  posadzi  20te  Drzewo  Dwudziestolecia  i  zaprosi  do  udziału  
w Warszawskiej Masa Krytyczna, która w tym roku „Odkrywa czystą Polskę”.

Do włączenia się  w obchody 20.  jubileuszowej Akcji  Sprzątanie świata – Polska,  Fundacja Nasza  Ziemia 
zaprosiła  20  organizacji  i  instytucji  z  terenu  całej  Polski.  Sprzątanie  świata  to  z  założenia  jest  Akcja 
wolontariacka,  więc  jubileusz  jest  formą podziękowania  najaktywniejszym organizacjom i  instytucjom z 
całego kraju.
Mimo  wspólnego  elementu,  czyli  sadzenia  jubileuszowych  drzew,  imprezy  były  bardzo  różnorodne  – 
sprzątano Wisłę z łodzi i kajaków, nurkowano, organizowano sprzątanie okolic plaży,  rajdy piesze i pikniki 
edukacyjne. W sumie w samych wydarzeniach jubileuszowych wzięło udział kilkanaście tysięcy osób a 250 
instytucji zgłosiło się do zbiórek telefonów komórkowych i elektroodpadów, których wyniki znane będą w 
październiku.
W sam weekend zebrano kilkadziesiąt tysięcy litrów śmieci – co znaczy, że 20. edycja Akcji nie była ostatnią i 
wciąż jest  dużo do zrobienia w dziedzinie edukacji  ekologicznej  i  podnoszenia świadomości Polaków, że 
przede wszystkim, NAJLEPIEJ NIE ŚMIECIĆ!

Fundacja  Nasza  Ziemia  dziękuje  wszystkim  partnerom  za  niezwykle  sprawną  organizację  wydarzeń  
i zaangażowanie!

Edukacja odpadowa w praktyce. Rzeczywistość i perspektywy.

„Sprzątanie świata – Polska” od początku jest lekcją gospodarki odpadami i poszanowania  środowiska.  
W tym roku w ramach Akcji, Fundacja Nasza Ziemia organizuje również seminarium „Edukacja odpadowa 
w praktyce. Rzeczywistość i perspektywy”. Jego celem jest prezentacja skutecznych rozwiązań edukacyjnych 
i  opracowanie  rekomendacji  dla  samorządów  oraz  zebranie  sugestii  co  do  zmian  w  prawie  celem 
zobiektywizowania i ulepszenia edukacji odpadowej.

Aby  wprowadzone  do  Ustawy  o  utrzymaniu  porządku  i  czystości  w  gminach  zmiany  działały  sprawnie 
konieczne  jest  prowadzenie  intensywnej  edukacji  odpadowej,  co  przyznają  jednym  głosem  wszystkie 
podmioty zaangażowane w gospodarkę odpadami: od Ministerstwa Środowiska, przez samorządy, po firmy i 



organizacje biznesu odpadowego. Tymczasem cele, zakres i formy edukacji odpadowej nie są wystarczająco 
jednoznacznie określone w prawie regulującym gospodarkę odpadami – co więcej, zapisy ustaw pozwalają 
na de facto nie prowadzenie a pozorowanie edukacji  odpadowej.  Z drugiej strony mamy w Polsce setki 
podmiotów, które mają wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu edukacji odpadowej.

Podczas  seminarium,  eksperci  Fundacji  Nasza  Ziemia  –  wspólnie  z  zaproszonymi  gośćmi  -  dokonają 
prezentacji i analizy dobrych praktyk celowej i efektywnej edukacji odpadowej, tak by znaleźć i propagować 
te elementy i procesy, dzięki którym edukacja odpadowa „dobrze wychodzi”. 

Celem  spotkania  jest  stworzenie  listy  postulatów  do  zmian  ustaw,  koniecznych  dla  jednoznacznego 
określenia  roli,  zakresu  i  form  edukacji  odpadowej.  Lista  zostanie  przekazana  na  ręce  Ministra 
środowiska.

11 modernizacja w ramach Zielonej Stopy Filantropa.

W środę, 25 września, o godzinie 16.00 świetlica środowiskowa na warszawskiej Pradze Północ, prowadzona 
przez Stowarzyszenie „Serduszko dla Dzieci“, otrzyma energooszczędną lodówkę oraz płytę indukcyjną. Jest 
to  już  11.  modernizacja  placówki  służącej  dzieciom,  realizowana,  w  ramach  programu  „Zielona  Stopa 
Filantropa”  Fundacji  Nasza  Ziemia.  Tym  razem  zakup  sprzętu  był  możliwy  dzięki  zbiórce   telefonów 
komórkowych przeprowadzonej wśród pracowników i klientów Banku Zachodniego WBK w oddziałach na 
terenie całej Polski (osobno pełna informacja o modernizacji).

Na  finał  obchodów  jubileuszu  Sprzątania  świata  zorganizowana  zostanie  kolejna  zbiórka  telefonów 
komórkowych na rzecz  świetlicy  Stowarzyszenia Serduszko dla  Dzieci.  Tym razem pośród uczestników 
„Warszawskiej Masy Krytycznej“ która odbędzie się w piątek 27. września.

20te Drzewo Dwudziestolecia i Warszawska Masa Krytyczna!

Aby  móc  zakończyć  uroczyście  obchody  20.  Sprzątania  świata  Fundacja  Nasza  Ziemia,  wspólnie  
z jej fundatorką i  inicjatorką Akcji  – Mirą Stanisławską – Meysztowicz posadzi,  uroczyście, ostatnie 20te 
Drzewo Dwudziestolecia. Grusza stanie przy placu Zawiszy w Warszawie, w piątek 27 września o godzinie 
11:00.

A wieczorem, na podsumowanie Fundacja zaprasza na rower i przejazd z Warszawską Masą Krytyczną, która 
jak zawsze w  ostatni piątek miesiąca, bez względu na pogodę i porę roku, o godzinie 18:00  przejedzie przez 
Warszawę.  Tym razem Masa jedzie pod hasłem „Odkrywamy czystą Polskę” i włącza się w obchody 20 
lecia Sprząta świata. 

Przed wyruszeniem w trasę uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału w happeningu i zrobienia wielkiego 
zdjęcia, aby pokazać że zależy nam na tym, żeby Polska była czysta i że warto o nią dbać!
Na  Placu  Zamkowym  odbędzie  się  także,  wśród  uczestników  Masy,  zbiórka  niepotrzebnych  telefonów 
komórkowych na rzecz programu Zielona Stopa Filantropa, dzięki któremu kupimy nowy sprzęt AGD dla 
Świetlicy prowadzonej przez Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci, na warszawskiej Pradze!
Uczestnicy, aby pokazać poparcie dla Sprzątania świata ubiorą się na zielono, żeby było ich lepiej widać.

Planowana trasa, 34 kilometry:
Plac  Zamkowy,  Miodowa,  Pl  Krasińskich,  Świętojerska,  Anielewicza,  Okopowa,  Leszno,  Górczewska,  Powstańców 
Śląskich, Dźwigowa, Globusowa, Świerszcza, Traktorzystów, Wojciechowskiego, Keniga, Orląt Lwowskich, Warszawska, 
Jagiełły,  Cierlicka,  Kościuszki,  Bohaterów  Warszawy,  Sławka,  Dzieci  Warszawy,  Ryżowa,  Chrobrego,  Popularna,  Al. 
Jerozolimskie, Grzymały-Sokołowskiego, Kopińska, Grójecka, pl. Narutowicza, Grójecka, pl. Zawiszy, Al. 
Jerozolimskie, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, Plac Zamkowy.

Kontakt dla mediów: agnieszka.wieczorek@naszaziemia.pl, tel 500 393 567, 22 622 81818

mailto:agnieszka.wieczorek@naszaziemia.pl


Kampania jest obj ta patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.ę

Polska  edycja  międzynarodowego  ruchu  na  rzecz  ochrony  środowiska  Clean  up  the 
World zapoczątkowanego  w  1989  roku  przez  Iana  Kiernana,  australijskiego  biznesmena  i 
żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na 
całym świecie. 
Do Polski „Sprzątanie Świata” sprowadziła w 1994 roku założycielka Fundacji Nasza Ziemia - 
Mira Stanisławska-Meysztowicz.  Od tej  pory kampania organizowana jest  nieprzerwanie co 
roku,  zawsze  w  trzecim  tygodniu  września,  stając  się  jedną z  najstarszych  i  największych 
kampanii z zakresu edukacji ekologicznej w naszym kraju.

Celem akcji  jest  propagowanie i  inicjowanie postaw i  zachowań sprzyjających poszanowaniu środowiska zwłaszcza 
poprzez  nie  śmiecenie  i  racjonalną  gospodarkę  odpadami.  W 20-tym roku  Akcji  dodatkowo zwracamy  uwagę  na 
otaczające nas środowisko i zachęcamy do aktywnego wyjścia do niego – zwracając uwagę, na to, że o środowisko 
dbamy o również po to, aby móc z niego odpowiedzialnie korzystać i cieszyć się nim. 

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

Www.naszaziemia.pl  

Program  propaguje  zwiększanie  efektywności  energetycznej  w  placówkach  służących 
wychowaniu  i  edukacji  dzieci,  poprzez  modernizację  sprzętu  AGD.  Nowoczesny  sprzęt 
nabywany jest za środki zgromadzone podczas zbiórek starych telefonów komórkowych i 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Warszawska Masa Krytyczna jest to przejazd pojazdów napędzanych siłą 
ludzkich mięśni, odbywający się w ostatni piątek każdego miesiąca, bez względu na pogodę 
i porę roku, o godzinie 18:00 na Placu Zamkowym w Warszawie. Jest to impreza 
niekomercyjna, organizowana przez wolontariuszy 
chcących aby Warszawa była przyjazna dla rowerzystów i dzięki dobrowolnemu wsparciu jej 
uczestników. http://www.masa.waw.pl/index.php

Akcja Sprz tania wiata – Polska jest cz ci  ogólnopolskiej Kampanii na Rzecz Rozwoju Zrównowa onegoą ś ęś ą ż  
finansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.Ś
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