
 

 

 

Turysto! Szanuj środowisko! Pod takim hasłem w niedzielę 21 września 

2014 roku w Parku Moczydło na warszawskiej Woli odbył się piknik 

ekologiczny.  

 



 

 

W ramach kampanii Sprzątanie Świata nurkowie z Grupy Eksplorującej 

Podwarszawskie Nurowiska sprzątali dno stawów, a członkowie Fundacji Nasza 

Ziemia zadbali o edukację ekologiczną spacerujących po parku Warszawiaków.  
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Najmłodsi mogli wziąć udział w  ekologicznym kole fortuny, odpowiadać 

na pytania eko-qwizu, lub wykonać kolorowankę przedstawiającą zagrożone 

wyginięciem gatunki roślin i zwierząt. Starsi mogli zapoznać się z wystawą na 

temat segregacji odpadów, oszczędzania energii i właściwych zachowań 

podczas turystycznych wędrówek. 

 

 



 

Można było także wziąć udział w sprzątaniu terenów zielonych Parku 

Moczydło.  Prawdziwą atrakcją była możliwość  wykonania własnoręcznie 

nadruku na eko-torbie.  

 

 

 

 Na pikniku byli obecni między innymi: Pani Mira Stanisławska-Meysztowicz 

(założycielka Fundacji Nasza Ziemia i inicjatorka akcji Sprzątanie Świata w 

Polsce) i Pan Sławomir Brzózek (Prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia), 

którzy chętnie odpowiadali na pytania Warszawiaków dotyczące ekologii i 

rozdawali poradniki zawierające ekologiczne wskazówki.   

 

 

 

Przed nurkowaniem wykonano pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników 

akcji. Humor dopisywał wszystkim. Nurkowie obawiali się suma legendarnego 

ludojada, który ponoć grasuje w stawach Moczydła. 



 

 

 





 

 

 



 

Na koniec pikniku odbyło się losowanie nagród dla nurków i pozostałych 

uczestników akcji Sprzątanie Świata. Efektem akcji było wyłowienie śmieci 

(opony, butelki, puszki, konary drzew, metalowe pręty), które zajmowały niemal 

połowę kontenera. 

W czasie akcji można było spotkać  konkurencję – uczniów naszej szkoły, 

którzy także zbierali materiał do reportażu z akcji sprzątania Moczydła. 

 

 



O akcji nurków-ekologów reportaże robiły warszawskie stacje telewizyjne i 

radiowe. 

 

 

 

 

 



Nurkowie, którzy wychodzili na brzeg zgodnie mówili, że widoczność jest na 

dwie długości latarki i  że jest bardzo dużo mułu, co znacznie utrudnia 

penetrowanie dna.  Wszyscy zanurzali się na głębokość ponad 3 metrów i nie 

mieli problemów z temperaturą wody. 

 

 



Najśmieszniejszą sytuację miał pan, który nurkował najdłużej. Wyciągnął go 

spod wody wędkarz, który spokojnie łowił ryby i nie wiedział, że po dnie 

przemieszczają się nurkowie. 

 

 

Eko-reporterka z klasy 3a 

Żaklin Piekielnik 

Dla przypomnienia:  Park Moczydło powstał na przełomie lat 60. i 70. XX 

wieku w miejscu nieużytków po starych gliniankach. Ich pozostałością są 

malownicze stawy. Od sztucznie usypanego tam wzniesienia, z którego można 

zobaczyć panoramę okolicy, park ten zwany jest również górką Moczydłowską.  

Zajmuje ponad 19 h terenu Dzielnicy Warszawa Wola. 

 

 


