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Zostań przyjacielem Bałtyku

Bałtyk jest  wciąż jednym z najbardziej  zanieczyszczonych mórz na świecie,  choć jednym
z najmłodszych. Proces wymiany wód w naszym Morzu to okres aż 30 lat. Jeśli i my chcemy
doświadczyć  czystego  i  pełnego  życia  Bałtyku,  już  dziś  musimy  zacząć  działać.  Morze
Bałtyckie potrzebuje  takich działań,  które pozwolą zachować jego walory dla  przyszłych
pokoleń. 

Bałtyk potrzebuje przyjaciół!

Każdy  z  nas  może  zostać  przyjacielem  Bałtyku,  poprzez  poznanie  stając  się
odpowiedzialnym za stan wody i organizmów w nim żyjących w myśl zasady, że aby coś
chronić trzeba najpierw to poznać, pokochać i zrozumieć.

Kampanią „Bałtyk – nasze morze”, Fundacja Nasza Ziemia chce przyczynić się do budowania
poczucia  związku  z  Morzem  Bałtyckim  wśród  mieszkańców  wszystkich  zakątków  Polski.
Celem kampanii było uświadomienie Polakom, że cały kraj leży nad Morzem i wszyscy
poprzez swoje codzienne działania, mamy wpływ na stan jego wód oraz żyjących w nim
organizmów.

Elementy kampanii

Kampania  została  zrealizowana  z  wykorzystaniem  narzędzi  dających  szeroki  zasięg  i  możliwość
zaangażowania  zarówno  w  sposób  indywidualny,  zespołowy,  jak  i  instytucjonalny,  na  różnym
poziomie zaangażowania zależnym od chęci i możliwości. W efekcie - każdy z jej uczestników mógł
zostać Przyjacielem Bałtyku.



Dzień Wody – inauguracja kampanii

Tym  razem  obchody  Światowego  Dnia  Wody  i  Dnia  Ochrony  Morza  Bałtyckiego
zainaugurowaliśmy już  16  marca  akcją  zorganizowaną przez  portal  społecznościowy –
wszyscy  chętni,  z  całej  Polski  mieli  za  zadanie  sfotografować  się  z  deklaracją
„Szkoła/gmina/miasto ........ przyjacielem Bałtyku”. 



W tym wirtualnym wydarzeniu wzięło udział 28 placówek, blisko 1000 osób. Z Bałtykiem
zaprzyjaźnili  się  mali  i  duzi,  z  różnych  zakątków  Polski.  Zanotowaliśmy  1300  odsłon
wydarzenia w internecie.

Uczestnicy inauguracji:
• Uczniowie Klubu Naszej Ziemi w Lubaniu
• Klub Naszej Ziemi w Pacynie
• Zespół Szkół w Prudniku
• Szkoła w Natolinie
• Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi
• Przedszkole Samorządowe nr 13 w Kielcach
• Klub Naszej Ziemi nr 217 w Żarach
• W Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Koźminku
• Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu
• Klub Naszej Ziemi z Jastrzębia-Zdroju
• Klub Szkoły Podstawowej im.H.Sienkiewicza w Siedlcach
• Klub Szkoły Podstawowej nr 18 w Elblągu jest Przyjacielem Bałtyku
• Dzieci z przedszkola nr 15 w Koszalinie
• Przedszkole 112 z Poznania
• Szkoły Podstawowej nr 114 z Łodzi 
• Klub Naszej Ziemi - Przedszkole nr 7 "Bolek i Lolek" w Koninie 
• Przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 15 w Zgierzu
• Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Zębowicach 
• Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach
• Miejskie Przedszkole nr 39 z Zielonej Góry
• Zespół Szkół w Wyrach
• Klub Naszej Ziemi"Gejzer" działający w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. 

Juliana Tuwima w Stemplewie
• Szkoła Podstawowa nr 1 w Rykach
• Dzieci z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie
• Miejskie Przedszkole nr 57 w Sosnowcu
• Klub Przedszkola Samorządowego z Ujazd 
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Elblągu 
• Szkoła Podstawowa nr 2 im.Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi 



   Przyjaciele Bałtyku

Działanie  adresowane  do  wszystkich  rodzajów
placówek oświatowych w całej  Polsce.  Chcielibyśmy,
żeby przyjaciele  Bałtyku  byli  ambasadorami
w  morskiej  sprawie  i  ekspertami  w  tej  dziedzinie,
niezależnie od tego czy mieszkają na północy i morze
mają na co dzień, czy w górach, gdzie rodzą się rzeki
zasilające Bałtyk.

Najważniejszym punktem tegorocznej  edycji  projektu
był  konkurs  na  projekt  ekologiczny. Celem  Konkursu
było  promowanie  postaw  ekologicznych
ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy dotyczącej roli
Morza Bałtyckiego dla całego środowiska (człowieka,
wód,  roślin,  zwierząt)  oraz  jego  powiązań

 w  ekosystemie  i  prostych  rozwiązań  wpływających
   na jakość Morza Bałtyckiego na terenie całej Polski. 

Zadaniem  konkursowym  było  zidentyfikowanie  w  środowisku  lokalnym  zagrożenia/problemu
mającego  lub  mogącego  mieć  wpływ  na  zachowanie  zasobów  przyrodniczych  i  walorów
krajobrazowych Bałtyku i zaproponowanie rozwiązania. Przykładowym zagrożeniem są:

•dzikie wysypiska niedaleko zbiorników wodnych,
•zanieczyszczone rzeki,
•brak nasadzeń, mała ilość drzew,
•brak oczyszczalni ścieków,
•istnienie zakładów przemysłowych blisko rzek,
•nadużywanie detergentów.

W tym celu uczniowie musieli wybrać się w teren i zebrać stosowne informacje, potwierdzające
istnienie  zagrożenia/problemu  (zdjęcia,  ankiety).  Następnie,  konieczne  było  wypracowanie
propozycji  rozwiązania  problemu  i  przedstawienie  całego  postępowania  w  formie  prezentacji
multimedialnej ze zdjęciami.

W prezentacji należało odpowiedzieć na następujące pytania:
•Jaki odnaleziono problem? W jaki sposób został rozpoznany/odnaleziony? Opis czynności.
•Podać liczbę uczestników bezpośrednich i pośrednich zadania.
•Jakie jest proponowane rozwiązanie?

Na konkurs wpłynęło 19 prac z przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów. W zrealizowanych
projektach  edukacyjnych  wzięło  udział  ponad  500  uczniów.  Jury  oceniało  prace  w  dwóch
kategoriach:  przedszkoli  i  klas  1-3  szkół  podstawowych  oraz  klas  4-6  szkół  podstawowych  i
gimnazjów. 
Ostatecznie przyznano w obu kategoriach pierwsze miejsce i nagrody w wysokości 2000 zł oraz
wyróżnienia po 1000 zł. 



W kategorii przedszkoli i szkół podstawowych klas 1-3

1 miejsce i nagrodę w wysokości 2000 zł 

Samorządowe Przedszkole nr 1 w Żurawicy  (opiekun Pani Katarzyna Bal) 

W kategorii szkół podstawowych klas 4-6 i gimnazjów

1 miejsce i nagrodę w wysokości 2000 zł 

Gimnazjum im. Przyrodników Polskich w Budzisławiu Kościelnym 
(opiekun Pani dr Marzena Fedorowicz) 

Wyróżnienia i nagrody wysokości w 1000 zł

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Białogardzie  (opiekun Jolanta Grębowska)
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Rykach (opiekun Barbara Pacek)



Gmina przyjazna Bałtykowi

To już 4. edycja tego projektu. Jego celem jest wspieranie gmin z dostępem do morza
w  podejmowaniu  działań,  na  rzecz  poprawy  stanu  utrzymania  czystości  i  porządku  
na plażach, a przede wszystkim w rozwijaniu działań z zakresu edukacji ekologicznej. 

„Gmina przyjazna Bałtykowi” to projekt otwarty dla wszystkich gmin
polskich,  które  mają  dostęp  do  Morza  Bałtyckiego.  Udział  w
plebiscycie  jest  dobrowolny  i  polega  na  podpisaniu  przez  gminę
deklaracji  podejmowania  starań  i  działań  na  rzecz  poprawy  stanu
czystości  oraz  porządku  plaż,  a  także  edukacji  podnoszącej
świadomość  ekologiczną  mieszkańców i  turystów wypoczywających
nad Morzem Bałtyckim.  Gminy, które zgłosiły się do projektu poddały
się ocenie swoich mieszkańców i odwiedzających je turystów, którzy
poprzez internetową aplikację mogli  wyrazić swoją opinię na temat
stanu plaż i zaplecza sanitarnego w ocenianej Gminie. Gminy złożyły
sprawozdania z przeprowadzonych działań edukacyjnych, które ocenił
zespół  ekspertów  Fundacji  Nasza  Ziemia.  Tytuł  Gminy  przyjaznej
Bałtykowi  uzyskały  te  gminy,  które  w  publicznej  ocenie  poprzez
aplikację  internetową  uzyskały  ponad  60%  ocen  ,,Gmina  przyjazna
Bałtykowi” oraz uzyskały pozytywną rekomendację zespołu ekspertów
Fundacji  Nasza  Ziemia  w  zakresie  zrealizowanych  działań
edukacyjnych. Gminy otrzymały od Fundacji plakaty projektu (nakład
1000 egz.).

Spośród  7  gmin  nadmorskich,  które  w  tym  roku  zgłosiły  się  do  udziału
w projekcie, decyzją internautów i ekspertów Fundacji Nasza Ziemia tytuł Gminy
przyjaznej Bałtykowi 2015 otrzymały gminy:

Kosakowo, Mielno,
Międzyzdroje, Sztutowo

Kampania informacyjna
Nieodłącznym  elementem  działań  w  ramach  „Bałtyk  –  nasze  morze”  była  kampania
informacyjna. W roku 2015 komunikacja działań i treści kampanii „Bałtyk – nasze morze”
odbywała się na kilka sposobów:

• dystrybucja 2.000 plakatów kampanii
Plakat  wykonany  w  oparciu  o  grafikę  wykonaną  przez
znanego  artystę  grafika  Pana  Andrzeja  Pągowskiego,
format  A1,  w  nakładzie  2000  sztuk  został
rozdystrybuowany  do  na  terenie  woj.  pomorskiego,
zachodniopomorskiego oraz do 150  wybranych lokalizacji
na terenie całego kraju.



• 1.000 ulotek 
informacyjnych w formie 
zakładek, zawierających 
proste wskazówki jak dbać 
na co dzień o Morze 
Bałtyckie i jego zasoby

• banner kampanii 
eksponowany w czasie 
wydarzeń

• relacje z wydarzeń kampanii
• informowanie o problemach Morza Bałtyckiego na stronach Fundacji www.naszaziemia.pl 

i www.sprzatanieswiata-polska.pl oraz w serwisie społecznościowym Facebook
• informacje do mediów o problemach, poruszanych w ramach Kampanii
• mailingi do 20 000 adresatów w tym (gminy, szkoły, samorządy, instytucje publiczne, 

organizacje, firmy)

Projekt "Bałtyk – nasze morze" w internecie 

http://sprzatanieswiata-polska.pl/index.php/component/k2/item/1184-zostan-przyjacielem-
baltyku/1184-zostan-przyjacielem-baltyku
http://www.sprzatanieswiata-polska.pl/index.php/component/k2/item/1186-baltyk-nasze-morze-
2015/1186-baltyk-nasze-morze-2015
http://www.klubynaszejziemi.pl/aktualnosci/zostan-przyjacielem-baltyku/
http://naszaziemia.pl/aktualnosci/baltyk-nasze-morze-2015-ruuuszaaamy-z-akcja.html
http://naszaziemia.pl/programy/miedzynarodowe-sprzatanie-baltyku/przyjaciele-baltyku/
http://naszaziemia.pl/aktualnosci/konkurs-zostan-przyjacielem-baltyku.html
http://naszaziemia.pl/aktualnosci/konkurs-przyjaciele-baltyku-rozstrzygniety.html

http://www.naszaziemia.pl/
http://naszaziemia.pl/aktualnosci/konkurs-przyjaciele-baltyku-rozstrzygniety.html
http://naszaziemia.pl/aktualnosci/konkurs-zostan-przyjacielem-baltyku.html
http://naszaziemia.pl/programy/miedzynarodowe-sprzatanie-baltyku/przyjaciele-baltyku/
http://naszaziemia.pl/aktualnosci/baltyk-nasze-morze-2015-ruuuszaaamy-z-akcja.html
http://www.klubynaszejziemi.pl/aktualnosci/zostan-przyjacielem-baltyku/
http://www.sprzatanieswiata-polska.pl/index.php/component/k2/item/1186-baltyk-nasze-morze-2015/1186-baltyk-nasze-morze-2015
http://www.sprzatanieswiata-polska.pl/index.php/component/k2/item/1186-baltyk-nasze-morze-2015/1186-baltyk-nasze-morze-2015
http://sprzatanieswiata-polska.pl/index.php/component/k2/item/1184-zostan-przyjacielem-baltyku/1184-zostan-przyjacielem-baltyku
http://sprzatanieswiata-polska.pl/index.php/component/k2/item/1184-zostan-przyjacielem-baltyku/1184-zostan-przyjacielem-baltyku
http://naszaziemia.pl/aktualnosci/baltyk-nasze-morze-oficjalna-inauguracja.html
http://www.sprzatanieswiata-polska.pl/


http://naszaziemia.pl/aktualnosci/zostan-przyjacielem-baltyku-1.html
https://m.facebook.com/naszaziemia/photos/a.10150093923397401.270428.283996612400/1015
2701229617401/?type=1&p=10
http://gimkozminek.szkolnastrona.pl/index.php?p=new&idg=zt,133&id=527&action=show
http://blogiceo.nq.pl/czytamyodkrywamy2015/2015/03/29/gimnazjum-im-noblistow-polskich-w-
kozminku-przyjacielem-baltyku/
http://klubynaszejziemi.pl/kluby/gimnazjum-im-mikolaja-kopernika-w-lubaniu/new-relacja-4/ 
http://klubynaszejziemi.pl/kluby/specjalny-osrodek-szkolno-wychowawczy-nr-2-im-janusza-
korczaka-w-elblagu/new-relacja-13/
http://klubynaszejziemi.pl/kluby/szkola-podstawowa-z-oddzialami-integracyjnymi-nr-111-w-
lodzi/happening-zostan-przyjacielem-baltyku/
http://klubynaszejziemi.pl/kluby/miejskie-przedszkole-nr-15-w-zgierzu/mp-15-w-zgierzu-
przyjacielem-baltyku/
http://klubynaszejziemi.pl/kluby/szkola-podstawowa-im-janusza-kusocinskiego-w-pacynie/new-
relacja-12/
http://klubynaszejziemi.pl/kluby/publiczna-szkola-podstawowa-im-kornela-makuszynskiego-w-
natolinie/new-relacja-67/
http://www.lop.zstu.tg.edu.pl/eko-newsy.html?limitstart=0
http://www.naszaziemia.pl/programy/miedzynarodowe-sprzatanie-baltyku/gmina-przyjazna-
baltykowi/zaglosuj-na-swoja-gmine/
http://www.naszaziemia.pl/aktualnosci/gmina-przyjazna-baltykowi-start-plebiscytu.html
http://www.naszaziemia.pl/programy/miedzynarodowe-sprzatanie-baltyku/gmina-przyjazna-
baltykowi/zaglosuj-na-swoja-gmine/plebiscyt-na-gmine-przyjazna-baltykowi-rozstrzygniety-1/
http://www.naszemiastomiedzyzdroje.com.pl/miedzyzdroje-zwycieza-w-plebiscycie-gmina-
przyjazna-baltykowi/
http://www.sztutowo.pl/?p=5509
http://www.ikamien.pl/artykuly/15072/
http://www.ustronie-morskie.pl/ustronie-morskie-gmina-przyjazna-baltykowi-,3080,l1.html
http://www.naszemiastomiedzyzdroje.com.pl/zapraszamy-do-konkursu-gmina-miedzyzdroje-
przyjazna-baltykowi/
http://www.polskieradio.pl/7/670/Artykul/1487410,Poranne-Rozmaitosci-11082015-r
http://kosakowo.pl/www/opdady/gmina-przyjazna-baltykowi/
http://kosakowo.pl/www/aktualnosci/plebiscyt-na-gmine-przyjazna-baltykowi-rozstrzygniety/
http://www.mielno.pl/strona/wyswietl/602/mielno-gmina-przyjazna-baltykowi
http://www.miedzyzdroje.pl/aktualnosci/pokaz/3110.dhtml
http://echokamienia.pl/wiadomosci/powiat-region/10627-miedzyzdroje-gmina-prtzyjazna-
baltykowi
http://www.wyspiarzniebieski.pl/index2.php?task=printArticle&id=14724
http://naszaziemia.pl/aktualnosci/dzien-ryby-z-fundacja-nasza-ziemia.html
http://naszaziemia.pl/galeria/zdjecia/rok-2015-1/dzien-ryby-w-helu-25072015-r/
http://www.gohel.pl/strona-2363-dzien_ryby_w_helu_25_lipca_2015_r.html
https://www.facebook.com/naszaziemia/photos/pcb.10152981023777401/10152981023342401/
?type=3&theater
http://www.klubgaja.pl/projekty/dzien-ryby-2015
http://www.kierunekbaltyk.pl/22/n,212/wydarzenia/aktualnosci/dzien_ryby_w_helu
http://puck.naszemiasto.pl/artykul/dzien-ryby-2015-hel-bedzie-bicie-rekordu-smazenia-
storni,3458123,artgal,t,id,tm.html
http://www.hel.ug.edu.pl/aktu/dzien%20ryby/dzien_ryby_02.html
http://hel.univ.gda.pl/aktu/lastminut/dzien_ryby_2015.html

http://hel.univ.gda.pl/aktu/lastminut/dzien_ryby_2015.html
http://www.hel.ug.edu.pl/aktu/dzien%20ryby/dzien_ryby_02.html
http://puck.naszemiasto.pl/artykul/dzien-ryby-2015-hel-bedzie-bicie-rekordu-smazenia-storni,3458123,artgal,t,id,tm.html
http://puck.naszemiasto.pl/artykul/dzien-ryby-2015-hel-bedzie-bicie-rekordu-smazenia-storni,3458123,artgal,t,id,tm.html
http://www.kierunekbaltyk.pl/22/n,212/wydarzenia/aktualnosci/dzien_ryby_w_helu
http://www.klubgaja.pl/projekty/dzien-ryby-2015
https://www.facebook.com/naszaziemia/photos/pcb.10152981023777401/10152981023342401/?type=3&theater
https://www.facebook.com/naszaziemia/photos/pcb.10152981023777401/10152981023342401/?type=3&theater
http://www.gohel.pl/strona-2363-dzien_ryby_w_helu_25_lipca_2015_r.html
http://naszaziemia.pl/galeria/zdjecia/rok-2015-1/dzien-ryby-w-helu-25072015-r/
http://naszaziemia.pl/aktualnosci/dzien-ryby-z-fundacja-nasza-ziemia.html
http://www.wyspiarzniebieski.pl/index2.php?task=printArticle&id=14724
http://echokamienia.pl/wiadomosci/powiat-region/10627-miedzyzdroje-gmina-prtzyjazna-baltykowi
http://echokamienia.pl/wiadomosci/powiat-region/10627-miedzyzdroje-gmina-prtzyjazna-baltykowi
http://www.miedzyzdroje.pl/aktualnosci/pokaz/3110.dhtml
http://www.mielno.pl/strona/wyswietl/602/mielno-gmina-przyjazna-baltykowi
http://kosakowo.pl/www/aktualnosci/plebiscyt-na-gmine-przyjazna-baltykowi-rozstrzygniety/
http://kosakowo.pl/www/opdady/gmina-przyjazna-baltykowi/
http://www.polskieradio.pl/7/670/Artykul/1487410,Poranne-Rozmaitosci-11082015-r
http://www.naszemiastomiedzyzdroje.com.pl/zapraszamy-do-konkursu-gmina-miedzyzdroje-przyjazna-baltykowi/
http://www.naszemiastomiedzyzdroje.com.pl/zapraszamy-do-konkursu-gmina-miedzyzdroje-przyjazna-baltykowi/
http://www.ustronie-morskie.pl/ustronie-morskie-gmina-przyjazna-baltykowi-,3080,l1.html
http://www.ikamien.pl/artykuly/15072/
http://www.sztutowo.pl/?p=5509
http://www.naszemiastomiedzyzdroje.com.pl/miedzyzdroje-zwycieza-w-plebiscycie-gmina-przyjazna-baltykowi/
http://www.naszemiastomiedzyzdroje.com.pl/miedzyzdroje-zwycieza-w-plebiscycie-gmina-przyjazna-baltykowi/
http://www.naszaziemia.pl/programy/miedzynarodowe-sprzatanie-baltyku/gmina-przyjazna-baltykowi/zaglosuj-na-swoja-gmine/plebiscyt-na-gmine-przyjazna-baltykowi-rozstrzygniety-1/
http://www.naszaziemia.pl/programy/miedzynarodowe-sprzatanie-baltyku/gmina-przyjazna-baltykowi/zaglosuj-na-swoja-gmine/plebiscyt-na-gmine-przyjazna-baltykowi-rozstrzygniety-1/
http://www.naszaziemia.pl/aktualnosci/gmina-przyjazna-baltykowi-start-plebiscytu.html
http://www.naszaziemia.pl/programy/miedzynarodowe-sprzatanie-baltyku/gmina-przyjazna-baltykowi/zaglosuj-na-swoja-gmine/
http://www.naszaziemia.pl/programy/miedzynarodowe-sprzatanie-baltyku/gmina-przyjazna-baltykowi/zaglosuj-na-swoja-gmine/
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 Wydarzenie „Dzień Ryby” w Helu
W sobotę, 25 lipca,  Fundacja Nasza Ziemia aktywnie włączyła się w Dzień Ryby na Helu.  Na
Bulwarze Nadmorskim im. Prof. Kazimierza Demela przy ulicy Morskiej na uczestników czekały gry i
zabawy Fundacji  Nasza Ziemia.  W aktywnościach przygotowanych przez Fundację wzięło udział
blisko 500 osób.

„Bałtyk – morze pełne ryb”, czyli budowanie makiety z wykorzystaniem ryb wykonanych
na szydełku



Malowanie na torbach ekologicznych z wykorzystaniem szablonów z morskimi ssakami

Zabawa edukacyjna – wodne koło fortuny

Na licznych gości czekały materiały informacyjne

PODZIĘKOWANIA
Dziękujemy wszystkim Patronom, Partnerom, Sponsorowi

za wsparcie oraz wszelką pomoc przy realizacji kampanii „Bałtyk – nasze morze”.
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