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Bałtyk, mimo młodego wieku, wciąż jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych mórz
na świecie.
Proces wymiany wód w naszym Morzu trwa 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.

Bałtyk – nasze morze
Polska, przez prawie 100 lat, była odcięta od Morza. Dostęp do niego 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. Ponad 90 lat, od czasu przywrócenia Polsce dostępu
do morza nie wystarczyło, aby wszyscy mieszkańcy Polski identyfikowali się z nim i czuli się
odpowiedzialni za jego stan. Najwyższa pora to zmienić, ponieważ aż 99,7% powierzchni
Polski należy do zlewiska Bałtyku, co oznacza, że wody niemal wszystkich rzek do niego
wpływają, niosąc ze sobą zanieczyszczenia pochodzące z terenu całego kraju.
Po 7 latach, w czasie których, w ramach kampanii przeprowadzone zostały akcje m. in.
oczyszczania wraków z sieci widm (zagubione sieci rybackie), akcje sprzątania plaż,
obserwacje przyrodnicze oraz szereg działań informacyjnych dla turystów, gmin i instytucji
nadmorskich (Polskich i zagranicznych) Fundacja Nasza Ziemia skierowała działania do
wszystkich mieszkańców 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
W sobotę 22 marca, podczas Światowego Dnia Wody i Dnia Ochrony Morza Bałtyckiego,
w Warszawie oficjalnie zainaugurowaliśmy projekt ,,Bałtyk – nasze morze”. Uczestnicy
Dnia Wody, którzy odwiedzili stoiska Fundacji mogli dowiedzieć się, jakie organizmy
zamieszkują Morze Bałtyckie i dlaczego warto je chronić. Każdy mógł również sprawdzić
swoją wiedzę przyrodniczą i wesprzeć szycie bandery projektu.
Odwiedzający stoisko Fundacji Nasza Ziemia na Płycie Desantu w Warszawie mogli przyłączyć się do szycia
wielkiej bandery kampanii i stworzenia ,,morskiego dzieła sztuki”. Celem tego happeningu było
uświadomienie jego uczestnikom związku z Morzem Bałtyckim, pokazanie zależności pomiędzy
użytkowaniem wody, korzystaniem z zasobów Bałtyku, a jego aktualnym stanem. Biorąc udział w szyciu
bandery Warszawiacy mieli okazję wyrazić swoje poparcie dla idei poszanowania Morza Bałtyckiego.

Zarówno dzieci, jak i dorośli, mogli także wziąć udział w konkursach dotyczących organizmów żyjących
w Bałtyku. Największą popularnością cieszyło się koło fortuny, tym razem w nowej morskiej odsłonie oraz
konkurs z rozpoznawania ryb. Starsi uczestnicy konkursów byli zadowoleni, że mogli sprawdzić swoją wiedzę
i dowiedzieć się różnych ciekawych informacji dotyczących Bałtyku. Największe zdziwienie wyrażane było
przy pytaniach dotyczących liczby rekinów, które giną rocznie z rąk człowieka (ponad 70 milionów) oraz ile
wody na świecie jest zdatnej do picia przez ludzi.

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 zorganizowanie wydarzenia
np. w formie happeningu, apelu szkolnego, gry
miejskiej o charakterze edukacyjno-informacyjnym dla
społeczności szkolnej/ gminnej.
Tegoroczna edycja programu Przyjaciele Bałtyku rozpoczęła się 21 marca 2014, a zakończyła
z końcem maja 2014. Do udziału w programie zgłosiło się w tym roku 40 placówek z terenu całej
Polski, w tym z poszczególnych województw następujące liczby placówek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pomorskie - 5
łódzkie - 6
warmińsko-mazurskie - 3
zachodniopomorskie - 3
lubuskie - 2
lubelskie - 1
kujawsko-pomorskie - 2
śląskie - 4
opolskie - 1
małopolskie: 3
mazowieckie - 4
wielkopolskie - 3
dolnośląskie - 3

Każda z placówek w okresie marzec - maj otrzymała komplet materiałów merytorycznych
zawierających wstęp merytoryczny, zadania praktyczne do wykonania dla uczniów w ciągu
nadchodzącego miesiąca oraz źródła, w tym specjalistyczne strony dzięki którym nauczyciele
i uczniowie mogli indywidualnie pogłębiać temat. Materiały poświęcone były zagadnieniom
związanym z wodą, jej poszanowaniem i oszczędzaniem, oraz bogactwema ekosystemów wodnych,
w tym Morza Bałtyckiego. Materiały zostały zaprojektowane tak, że uczniowie zaczynali
poznawanie ekosystemów wodnych od najbliższej, ich lokalnej rzeki, powoli podążając w kolejnych
miesiącach w kierunku Morza. Materiały majowe, (do realizacji w czerwcu) poświęcone były
wyłącznie Morzu Bałtyckiemu.
Od początku trwania programu ogłoszony był konkurs na wydarzenie promujące poszanowanie
wody i/lub ochronę Morza Bałtyckiego. Ostatecznie wpłynęło 21 prac w bardzo różnych formach
z przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów. Jury oceniało prace w dwóch kategoriach:
przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych oraz klas 4-6 i gimnazjów.

Ostatecznie przyznano w obu kategoriach pierwsze miejsce i nagrody w wysokości 3000 zł oraz
wyróżnienia po 1000 zł - w młodszej kategorii jedno, w starszej trzy.

W kategorii przedszkoli i szkół podstawowych klas 1-3
1 miejsce i nagrodę w wysokości 3000 zł - Przedszkole Samorządowe w Ujeździe
Wyróżnienie i nagrodę w wysokości 1000 zł - Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kornela Makuszyńskiego w Natolinie

W kategorii szkół podstawowych klas 4-6 i gimnazjów
1 miejsce i nagrodę w wysokości 3000 zł - Szkoła Podstawowa
im. Miry Stanisławskiej Meysztowicz w Żdżarach
Wyróżnienia i nagrody wysokości w 1000 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Juliana Tuwima w Stemplewie
Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Lubaniu
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Ziębicach (p. Barbara Zańko)

Gmina przyjazna Bałtykowi
To już 3.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.
Deklaracja Gminy to jednak dopiero początek. Gminy, które zgłosiły się do projektu poddały się, przede
wszystkim, 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. Przystępujące do
plebiscytu 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 50% ocen ,,Gmina przyjazna Bałtykowi” oraz uzyskały
pozytywną rekomendację zespołu ekspertów Fundacji Nasza Ziemia w zakresie zrealizowanych działań
edukacyjnych.
Spośród 11 gmin nadmorskich, które w tym roku zgłosiły się do udziału w
projekcie, decyzją internautów i ekspertów Fundacji Nasza Ziemia tytuł
Gminy przyjaznej Bałtykowi otrzymały gminy:

Kołobrzeg, Kosakowo, Łeba, Mielno, Smołdzino,
Sztutowo, Trzebiatów,
Ustronie Morskie
Tytułem Gminy przyjaznej Bałtykowi wyróżnione gminy mogą się
posługiwać do końca lipca 2015 r.

Konkurs na plakat „Bałtyk – nasze morze”

Zadaniem uczestników konkursu było zaprojektowanie plakatu, który obrazowałby
związek Polski z Morzem i przyczynił się do budowania poczucia odpowiedzialności
mieszkańców za stan ekosystemu oraz zasobów Bałtyku. Konkurs miał charakter otwarty.
Uczestnikiem Konkursu mogła być każda osoba, która w chwili przystąpienia do Konkursu
była pełnoletnia oraz posiadała pełną zdolność do czynności prawnych.

Na konkurs zorganizowany we współpracy z Izbą Gospodarczą Reklamy Zewnętrznej, nadeszło 186
prac, z czego 151, spełniało formalne kryteria konkursu i zostało poddane ocenie merytorycznej.
151 prac zostało przekazanych do pierwszego etapu oceny Jury w składzie:
• Andrzej Pągowski (artysta grafik, dyrektor kreatywny agencji reklamowej Kreacja-pro
Warszawa)
• Dariusz Zatorski (wieloletni dyrektor kreatywny, reżyser)
• Lech Kaczoń (Prezes Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej w Polsce)
• Mariusz Knorowski (Kurator Muzeum Plakatu w Wilanowie)
• Ireneusz Stankiewicz (Fabryka Komunikacji Społecznej)
• Sławomir Brzózek (Prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia)
• Małgorzata Izdebska (Członek Zarządu Fundacji Nasza Ziemia)
• Agnieszka Wieczorek (Fundacja Nasza Ziemia)
Do drugiego etapu oceny przeszły 52 projekty, z których, podczas posiedzenia plenarnego, Jury, w
składzie:
• Andrzej Pągowski – przewodniczący Jury
• Prof. Paweł Nowak
• Dariusz Zatorski
• Lech Kaczoń
• Mariusz Knorowski
• Sławomir Brzózek
• Małgorzata Izdebska
• Agnieszka Wieczorek – sekretarz Jury

wybrało następujące prace:

Nagroda główna:

GRZEGORZ MYĆKA

Wyróżnienie 1.

MARCIN HARASIMOWICZ

Wyróżnienie 2.

MAGDALENA WALCZAK

Kampania informacyjna
Nieodłącznym elementem działań w ramach Międzynarodowego Sprzątania Bałtyku jest
kampania informacyjna. W roku 2014 komunikacja działań i treści Międzynarodowego
Sprzątania Bałtyku odbywała na kilka sposobów:
•

dystrybucja 6.000 plakatów kampanii
Plakat wykonany w oparciu o zwycięską grafikę w
konkursie na plakat „Bałtyk – nasze morze”, format
A1, w nakładzie 6000 sztuk został rozdystrybuowany
do 300 wybranych lokalizacji na terenie woj.
pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz do
wszystkich gmin na terenie całego kraju, w tym 500
szt. na terenie Gdańska.
Ze względu na bardzo polski charakter plakatu
zrezygnowano z jego edycji w wersji angielskiej. Aby
jednak zachować i utrzymać międzynarodowy zasięg
kampanii wysłano list do nadbałtyckich organizacji
pozarządowych, z zachętą do podejmowania działań
na rzecz Morza Bałtyckiego. Treść listu poniżej.

Dear Friends,
It's been already 8 years since Our Earth Foundation from Poland launched the International Clean Up Baltic
campaign. This year all the activities have been held under a slogan "Bałtyk - nasze morze" (Baltic - our common sea)
to continue creating a connection and sense of responsibility for the Baltic within inhabitants of Poland and other
countries in the Baltic Sea basin.
Our main goal is to raise awareness about the pollution in the Baltic Sea, however during these 8 years we have
worked on various issues concerning our sea - like ghost nets, the effect of detergents on fish and marine ecosystem,
and the exhaustion of the natural resources in the sea.
This year we have realised a set of projects for the campaign. Some of them were targeting schools ("Friends of the
Baltic"), others for young artists (contest for poster) and local governments ("Baltic friendly municipality).
We would be happy to share with you our experience, so if you are interested in any of the projects please do not
hesitate to contact us - maybe in the future our organisation could cooperate and work together for healthy Baltic
Sea?
Main event of this year's campaign was an ecological fare titled "Get to know, fall in love - save Baltic", organised
together with two national parks, two Marine stations, Landscapes Parks and the City of Gdańsk. The event idea was
to convey knowledge about the Baltic Sea - its inhabitants and threats to this precious ecosystem through art activities,
games and various contests. Picnic was very successful, and we are planning to organise such events in the future.
Right now we are preparing a plan for next edition and looking for funds, so we could invite organisations like yours,
from other Baltic Country - to enable you presenting your part of the Baltic sea to and share with us your solutions for
helping the Baltic ecosystems.
You may find some pictures of the event attached and more is on our facebook
https://www.facebook.com/media/set/ set=a.10152167920107401.1073741867.283996612400&type=3

page:

•

•
•
•
•
•
•
•

2.000 ulotek informacyjnych
o problemach oraz sposobach
na ochronę Morza
Bałtyckiego i jego zasobów

kampania citylight na terenie Gdańska z grafikami nagrodzonymi w konkursie na plakat
„Bałtyk – nasze morze”
ogłoszenia i sponsorowane artykuły w prasie
dystrybucja materiałów od partnerów merytorycznych kampanii
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
spotkania z mediami przy okazji wydarzeń (inauguracja podczas Dnia Wody i finał w
Gdańsku)
regularne informacje do mediów o problemach, poruszanych w ramach Kampanii

Projekt Bałtyk – nasze morze w mediach
Telewizja – 5
Radio – 3
Prasa drukowana – 5
Internet – ponad 100 wzmianek

Piknik „Poznaj, pokochaj – chroń Bałtyk!”

Podczas tego dnia, pełnego zabawy, warsztatów, konkursów z nagrodami i spotkań ze
specjalistami, można się było dowiedzieć wszystkiego o naszym wyjątkowym morzu!
Co żyje w Bałtyku?
Co mu zagraża?
Dlaczego Bałtyk jest taki wyjątkowy?
Jak każdy z nas może chronić Bałtyk?
Dlaczego należy dbać o Bałtyk?
Jak zostać przyjacielem Bałtyku?

Piknik podzielony został na 3 mini strefy: POZNAJ, POKOCHAJ i CHROŃ, w których instytucje
badawcze, organizacje ekologiczne, Parki Narodowe, Parki Krajobrazowe oraz instytucje lokalne
przybliżały bogactwo Morza Bałtyckiego i jego zasobów.
Aby udział w Pikniku był jak najbardziej efektywny, jego uczestnicy zostali zaproszeni do gry
„Przyjaciel Bałtyku”, w której zbierając punkty za zaangażowanie w poszczególne aktywności na
stoiskach mogli uzyskać PASZPORT Przyjaciela Bałtyku, a także nagrody i upominki.
Tego dnia byli z nami: Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana, Nadmorski Park Krajobrazowy, Woliński
Park Narodowy, Słowiński Park Narodowy, Stacja Morska Uniwersytetu Gdańskiego w Helu, Stacja
Morska Uniwersytetu Szczecińskiego w Międzyzdrojach, Grupa Badawcza Ptaków Wodnych
KULING, Akwarium Gdyńskie, Klub Gaja, Koło Naukowe Strateg, WOPR, MOSiR, Program Edukacji
Morskiej w Gdańsku.

Plażę w Gdańsku – Brzeźnie odwiedziło tego dnia ponad 2000 osób, które wzięły
aktywny udział w przygotowanych działaniach edukacyjno-informacyjnych.

WIELKI FINAŁ
Po bardzo pracowitym dniu przyszedł czas na finał. Rozdano nagrody
i pogratulowano zwycięzcom konkursu na rzeźbę z piasku.

Następnie uczestnicy Pikniku zostali zaproszeni do wspólnego zdjęcia z uszytą
drugą stroną bałtyckiej bandery „Bałtyk – nasze morze“.

KONCERT ZESPOŁU PAULA i CAROL Z BAŁTYKIEM W TLE

PODZIĘKOWANIA
Dziękujemy wszystkim Patronom, Partnerom, Sponsorom i Współorganizatorom
za wsparcie oraz wszelką pomoc przy realizacji projektu „Bałtyk – nasze morze”.

