
Podsumowanie akcji
Sprzątanie Świata – Polska 2011

W wrześniu już po raz osiemnasty Polacy wzięli udział w światowym wydarzeniu ekologicznym 
Clean Up the World - Sprzątanie Świata. W tysiącach miejsc w całej Polsce sprzątane były lasy, 
brzegi rzek i jezior, prowadzone kampanie edukacyjne, organizowane pikniki, festiwale, rajdy 
i inne działania. Sprzyjała pogoda, a jak wynika z pierwszych raportów od uczestników, zapału 
i entuzjazmu także nie brakowało. Oto pierwsze podsumowanie akcji, pełny raport 
opublikowany zostanie grudniu 2011 roku.

Tegoroczna  edycja  akcji  Sprzątanie  Świata  –  Polska  przebiegała  pod  hasłem  „Lasy  to  życie  – 
chrońmy je”. W ten sposób Fundacja Nasza Ziemia i Fundacja „Sprzątanie Świata – Polska” włączyły 
się  w  obchody  Międzynarodowego  Roku  Lasów.  Z  tego  też  powodu  jeszcze  bardziej  niż  
w  poprzednich  latach  w  akcję  zaangażowali  się  polscy  leśnicy.  Wszystkie  nadleśnictwa 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe służyły pomocą w zorganizowaniu sprzątań 
lasów, ale także zaznajamiali uczestników akcji z lasami, wtajemniczali w życie lasu, prezentowali 
jego mieszkańców i ukazywali dlaczego warto i trzeba o las dbać.

Oprócz sprzątania lasów w trakcie Sprzątania Świata Fundacja Nasza Ziemia zorganizowała zbiórki 
elektroodpadów i  telefonów komórkowych.  Wspólnie z  firmą Stena Recycling w Gdyni  i  Rumii, 
Łodzi,  Siemianowicach  Śląskich,  Szczecinie,  Swarzędzu,  Warszawie  i  Wrocławiu  zebrano 50  ton 
elektroodpadów. Kilka ton elektroodpadów zebrano także z Tesco.  Dzięki naszej zbiórce z tysięcy 
nieprzydatnych  już  pralek,  lodówek,  kserokopiarek,  czy  monitorów  komputerowych  pozyskane 
zostaną  surowce  nadające  się  do  ponownego  użycia.   Najwięcej  zużytego  sprzętu  w  zbiórce  
ze Stena Recycling oddali mieszkańcy Warszawy i okolic ( blisko 12  ton) oraz Wrocławia (ponad 10 
ton). W Szczecinieni Łodzi zebrano po 8 ton elektroodpadów, w Swarzędzu – 5 ton, a w Gdyni  
i Siemianowicach po około 3 tony.  

Sprzątaniu Świata, jak co rok, towarzyszyły liczne wydarzenia ogólnopolskie, regionalne i lokalne. 
Już 8 września w Koninie odbyła się 18 Ogólnopolska Inauguracja Sprzątania Świata. Organizatorem 
przedsięwzięcia  był  Związek  Międzygminny  Koniński  Region  Komunalny,  a  pomysłodawcą  
i  współorganizatorem  Szkoła  Podstawowa  im.  Miry  Stanisławskiej-Meysztowicz  w  Żdżarach.  
W trakcie wydarzenia Prezes Fundacji i inicjatorka Sprzątania Świata w Polsce, Mira Stanisławska-
Meysztowicz,  posadziła  piękny  dąb  o  wysokości  4  m,  któremu  nadano  imię  Fryderyk.  Między 
korzeniami  zakopano  butelkę  z  listem  dla  potomnych,  posprzątano  Konin,  a  przemarsz 
sprzątających  przez  miasto,  występy  artystyczne  i  wystawa  rzeźby  artysty  ludowego  dopełniły 
uroczystości.

Jeszcze przed datą oficjalnego Sprzątania Świata (16-17-18 września) nastąpiło wiele wydarzeń,  
w które wspólnie z Fundacją Nasza Ziemia i Fundacją „Sprzątanie Świata – Polska” angażowali się 
wolontariusze firm. Z pracownikami BNP Paribas Securities Services sprzątaliśmy lasy na południe 
od Warszawy, z wolontariuszami Levi Strauss Poland – otulinę Kampinoskiego Parku Narodowego. 
Specjalne wydarzenie miało miejsce 15 września w Warszawie, gdzie wspólnie z pracownikami TVP 
Info,  Fundacji  Banku Ochrony Środowiska,  Żywiec Zdrój  SA i  policjantami z  Międzynarodowego 



Stowarzyszenia Policji sprzątaliśmy las łęgowy nad Wisłą. Była z nami także ambasador Australii 
Ruth Pearce. To był pierwszy raz, kiedy w akcję na taką skalę włączyli się dziennikarze i policjanci – 
poza Warszawą sprzątania z ich udziałem odbyły się we wszystkich miejscowościach, w których są 
oddziały TVP Info i Stowarzyszenia.

W sam weekend Sprzątania Świata w tysiącach miejsc w Polsce tradycyjnie można było spotkać 
setki tysięcy wolontariuszy, którzy sprzątali, monitorowali stan środowiska, edukowali – w lasach, 
nad  wodami  i  pod  wodą,  tereny  publiczne,  a  także  swoje  własne  podwórka.  Wydarzeniami 
specjalnymi  weekendu  Sprzątania  Świata  były  wspomniane  już  zbiórki  elektroodpadów. 
Dodatkowo, Fundacja Nasza Ziemia prowadziła edukację ekologiczną na Kongresie Kobiet (17 i 18 
września w Warszawie), wylicza także emisję CO2 towarzysząca Kongresowi. Początek offsetowania 
emisji już poczyniony – zasadziliśmy w Warszawie dwa duże drzewa Kongresu.
Ostatnim wydarzeniem w kalendarium Sprzątania Świata – Polska 2011 był finał akcji 30 września 
w Nadleśnictwie Opole, zorganizowany we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych 
w Katowicach i Fundacją Zielonej Ligi.

Ważnym celem akcji  było promowanie poszanowania lasów i  zbiórki  elektroodpadów. Dobrymi 
narzędziami  były  plakat  –  zaprojektowany  honorowo  specjalnie  dla  akcji  przez  Andrzeja 
Pągowskiego oraz spot wideo przygotowany przez Fabrykę Komunikacji  Społecznej.  Serdecznie  
za nie dziękujemy!
Ważne dla promocji były także happeningi i spotkania z dziennikarzami, na których informowaliśmy 
o planach i  przebiegu Sprzątania.  Jedno z nich odbyło się w niezwykłej  scenerii  warszawskiego 
Muzeum Ziemi, wśród prastarych głazów narzutowych. W spotkaniach uczestniczyli m.in. społeczny 
doradca Prezydenta RP ds środowiska,  prof.  Tomasz Borecki,  oraz Ambasadorzy Fundacji  Nasza 
Ziemia – Ewelina Flinta i Andrzej Pągowski.

Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym partnerom i patronom za wsparcie rzeczowe, finansowe i 
merytoryczne,  dzięki  któremu  Sprzątanie  Świata  –  Polska  2011  zostało  sprawnie  i  z  takim 
rozmachem zorganizowane i przeprowadzone. 
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