
Namalujmy Bałtyk – nasze morze!

Ruszył konkurs Fundacji Nasza Ziemia i Krajowej Izby Gospodarczej 
Reklamy zewnętrznej, na plakat kampanii „Bałtyk – nasze morze”
Informacja prasowa 07.03.2014 

Fundacja Nasza Ziemia i Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej ponownie zwierają szyki, 
aby zaangażować artystów do wsparcia działań zwiększających świadomość ekologiczną 
Polaków. Wczoraj, 6 marca, ruszył konkurs na plakat 8. edycji kampanii Międzynarodowe 
Sprzątanie Bałtyku, która od tego roku przebiega pod hasłem „Bałtyk – nasze morze”. Do 
11 kwietnia czekamy na projekty przedstawiające związek Polski  i  polaków z Morzem 
Bałtyckim  oraz  przypominające  o  tym,  że  wszyscy  i  każdy  z  osobna  ponosi 
odpowiedzialność  za  stan  ekosystemu  naszego  morza.  Konkurs  jest  przeznaczony  dla 
osób pełnoletnich, a główną nagrodą jest 5 000 złotych i druk 6500 sztuk plakatów.

Przez prawie 100 lat, Polska była odcięta od Bałtyku. Dostęp do morza nasz kraj odzyskał dopiero
w roku 1920. To właśnie, przede wszystkim, względy historyczne zaważyły na tym, że wciąż wielu
mieszkańców terenów nie mających bezpośredniego połączenia z Bałtykiem, nie czuje związku
z polskim Morzem i odpowiedzialności za jego stan.
A przecież aż 99,7 % powierzchni Polski  należy do zlewni Bałtyku, co oznacza, że wody niemal 
wszystkich rzek do niego wpływają, niosąc ze sobą zanieczyszczenia,  które dostały się do rzek  
z terenu całego kraju.

Kampania  „Bałtyk  –  nasze  morze”,   Fundacja  Nasza  Ziemia  chce  przyczynić  się  do  budowania 
poczucia związku z Morzem Bałtyckim wśród mieszkańców wszystkich zakątków Polski. 
W tym roku kampania rozszerza się więc na cały kraj, a jednym z takich ogólnopolskich działań jest 
właśnie Konkurs na plakat. „Celem naszego konkursu jest, nie tylko, wybranie najlepszej grafiki, ale  
także zwrócenie uwagi na problemy Morza Bałtyckiego wśród osób, które poprzez swoją sztukę  
mogą wspierać budowanie więzi społeczeństwa z Bałtykiem i aktywizować do działania na rzecz  
ochrony  jego  ekosystemu.” -  powiedziała  Agnieszka  Wieczorek,  z  Fundacji  Nasza  Ziemia 
koordynatorka konkursu. „Bardzo jesteśmy ciekawi czy są różnice w postrzeganiu naszego związku  
z  Morzem  przez  mieszkańców północy  i  południa  kraju” -  dodała.  Osoby  chcące  wziąć  udział  
w konkursie nie muszą mieć wykształcenia artystycznego, ale muszą mieć ukończone 18 lat.

Podstawowe informacje:
 nadsyłanie prac: 6 marca - 11 kwietnia

Wyniki: do 7 maja
Nagroda: 5 000 zł i druk 6500 sztuk plakatów

Informacje o zasadach udziału w konkursie – regulamin oraz formularz zgłoszeniowy, znajdują się 
na  stronie  Fundacji  Nasza  Ziemia  www.naszaziemia.pl     i  stronie  Izby  Gospodarczej  Reklamy 
Zewnętrznej www.igrz.pl     .

Więcej o  działaniach Fundacji Nasza Ziemia i kampanii "Bałtyk – nasze morze" na stronie:
www.naszaziemia.pl 

www.facebook.com/naszaziemia  .  
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W razie  wszelkich  dodatkowych pytań  na  temat  konkursu  i  kampanii  zapraszamy do 
kontaktu z Agnieszką Wieczorek – agnieszka.wieczorek@naszaziemia.pl , tel. 500 393 567

Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku to autorska Kampania Fundacji  Nasza Ziemia zainicjowana w 2007 
roku. W ciągu 6 lat od startu pierwszej edycji kampanii, prowadzone były między innymi akcje wyławiania 
sieci  widm,  sprzątania  plaż  i  wód oraz  kampanie  edukacyjno  -  informacyjne  dotyczące  odpowiedniego 
dozowania  detergentów.  Początkowo  działania  kampanii  Międzynarodowe  Sprzątanie  Bałtyku,  były 
związane przede wszystkim z tematem zanieczyszczenia wody i plaż, z czasem jednak, w związku z rosnącą 
wagą problemów dotykających ekosystemu Morza Bałtyckiego, zakres kampanii był stopniowo zwiększany. 
W 2012 roku, w ramach projektu „Bałtyk też może...”, z Międzyzdrojów do Helu przeszedł Marsz, podczas 
którego  prowadzona  była  inwentaryzacja  przyrodnicza,  monitoring  stanu  plaż  i  mówiono  o  potrzebie 
ochrony bioróżnorodności i  odbudowy bałtyckich zasobów ryb.  Od tego roku osią kampanii  jest projekt 
„Bałtyk  –  nasze  morze”,   poprzez  który  Fundacja  przyczynia  się  do  wzmacniania  poczucia  związku  i 
odpowiedzialności za stan ekologiczny Morza Bałtyckiego wśród mieszkańców wszystkich zakątków Polski. 
Elementy projektu:

• Przyjaciele Bałtyku – program dla szkół
• Gmina Przyjazna Bałtykowi – plebiscyt dla gmin z dostępem do morza
• Ogólnopolska akcja plakatowa, informacyjna 
• Piknik edukacyjny w Gdańsku 22 .06

Partnerzy Projektu „Bałtyk – nasze morze”: GRUPA LOTOS S.A., Gaz-System S.A

Partnerzy merytoryczni: Słowiński Park Narodowy, Woliński Park Narodowy, Stacja Morska Uniwersytetu 
Gdańskiego w Helu, Stacja Morska Uniwersytetu Szczecińskiego w Międzyzdrojach, Zespół Nadmorskich 
Parków Krajobrazowych 

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 zbiórki odpadów itp. Więcej www.naszaziemia.pl 

Izba  Gospodarcza  Reklamy  Zewnętrznej jest  organizacją  samorządu,  która  zrzesza  najważniejsze  firmy 
reklamy  zewnętrznej  działające  na  polskim  rynku  reklamowym. 
Reprezentuje  interesy  gospodarcze  zrzeszonych  w  niej  podmiotów 
gospodarczych,w  szczególności  wobec  organów  państwowych  i 
samorządowych.  W latach  2005-2010   organizowała  Festiwalu  Plakatu 
Reklamowego w Krakowie.
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