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W najbliższą niedzielę 22 czerwca, na plaży w Gdańsku Brzeźnie odbędzie się pierwszy bałtycki piknik ekologiczny 
Fundacji Nasza Ziemia - „Poznaj, pokochaj – chroń Bałtyk”. Impreza jest kulminacją projektu „Bałtyk – nasze morze” 
realizowanego w ramach 8. edycji kampanii Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku. Celem kampanii jest uświadomienie 
Polakom, że wszyscy poprzez codzienne działania, mamy wpływ na stan Morza oraz żyjących w nim organizmów. 
Partnerem Pikniku jest m.in. Miasto Gdańsk i Grupa LOTOS, a na zakończenie imprezy wystąpi zespół Paula i Karol.

Tegoroczna edycja kampanii, po raz pierwszy realizowana jest na terenie całej Polski, nie tylko na wybrzeżu. Działania 
projektu zainaugurowane zostały w marcu w Warszawie, gdzie mieszkańcy pokazali swoje poparcie dla ochrony Bałtyku 
i  uszyli  pierwszą  część  symbolicznej  bandery  projektu  (zdjęcie).  Teraz,  po  kilku  miesiącach  działań  edukacyjno-
informacyjnych na terenie całej Polski, Fundacja dociera nad Bałtyk i zaprasza do szycia trójmiejskiej część flagi. Gotowa 
bandera będzie symboliczną  deklaracją działań na rzecz poprawy stanu Bałtyku i pokaże związek  mieszkańców różnych 
zakątków Polski z Morzem. 

Data: 22 czerwca
miejsce: Plaża przy molo w Brzeźnie

czas: 11.00 – 17.00
16.00 koncert zespołu PAULA i KAROL!

Poznaj, pokochaj – chroń Bałtyk!

Odwiedzając  w  niedzielę  plażę  w  Brzeźnie  będzie  można  wziąć 
udział  w  obserwacjach  przyrodniczych,  przeprowadzić 
eksperymenty  z  wodą,  posłuchać  bajki  o  eutrofizacji,  zrobić 
upcyklingowy  latawiec,  a  nawet  uszyć  bałtycką  rybę.  Imprezę 
poprowadzi znany z Radio Gdańsk Jarosław Janiszewski, a na koniec 
ekscytującego morskiego dnia zagra zespół Paula i Karol!

Podczas tego dnia, pełnego zabawy, warsztatów, konkursów z nagrodami i spotkań ze specjalistami, będzie można się 
dowiedzieć się 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 jego przyjacielem ?

Piknik podzielony będzie na 3 mini strefy:  POZNAJ, POKOCHAJ i CHROŃ,  w których instytucje badawcze, organizacje 
ekologiczne, Parki Narodowe, Parki Krajobrazowe oraz instytucje lokalne przybliżą bogactwo Morza Bałtyckiego i jego 
zasobów. Oprócz tego, że będzie szansa lepiej  poznać mieszkańców Bałtyku – ryby, ssaki  i  nadmorskie ptaki,  goście 
wydarzenia  dowiedzą się  co  zagraża  naszemu morzu –  poznają  przyczyny i  skutki  eutrofizacji,  przełowienia  i  utraty 
bioróżnorodności morza, a przede wszystkim dowiedzą się, co sami można zrobić na rzecz jego ochrony. 

Fundacja  Nasza  Ziemia,  która  już  od  20  lat  działa  na  rzecz  edukacji  ekologicznej  w  Polsce,  kilka  lat  temu  część 
aktywności zaczęła kierować na zwiększenie wśród społeczeństwa wiedzy na temat Morza Bałtyckiego – jego zagrożeń
 i sposobów ochrony. Do tej pory, w ramach projektu, odbyło się oczyszczanie wraków z sieci wydm, akcje sprzątania plaż 
i  Pierwszy Ekologiczny Marsz Bałtycki.  Tegoroczna,  ósma już,  odsłona Kampanii  Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku 
odbywa się pod hasłem „Bałtyk – nasze morze” i jest pierwszą skierowaną w tak dużym stopniu do mieszkańców całej  
Polski – nie tylko wtedy kiedy przebywają nad morzem.

Węcej informacji o kampanii:
www.naszaziemia.pl

www.facebook.com/naszaziemia

http://www.naszaziemia.pl/


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

Piknik jest kulminacyjnym działaniem 8. edycji kampanii Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku, która w tym roku 
przebiega pod hasłem „Bałtyk – nasze morze”.

Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku to autorska Kampania Fundacji Nasza Ziemia zainicjowana w 2007 
roku. W ciągu 7 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.  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.  W tym 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 „Poznaj, pokocha, chroń Bałtyk” w Gdańsku 22  czerwca

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego
Partnerzy Projektu „Bałtyk – nasze morze”: GRUPA LOTOS, Gaz-System S.A
Partnerzy merytoryczni: Miasto Gdańsk, Słowiński Park Narodowy, Woliński Park Narodowy, Stacja Morska Uniwersytetu
Gdańskiego w Helu, Stacja Morska Uniwersytetu Szczecińskiego w Międzyzdrojach, Nadmorski Zespół Parków Krajobrazowych
Patronat medialny: Gazeta Wyborcza Trójmiasto, Radio Gdańsk, Trojmiasto.pl, Ekologia.pl, Magazyn Nurkowanie, Izba 
Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej

Fundacja  Nasza  Ziemia  jest  organizacją  pozarządową,  założoną  w  1994  roku  przez  Mirę 
Stanisławską-Meysztowicz.  Nieprzerwanie  od  20  lat  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 oraz selektywnej zbiórki odpadów. Więcej informacji 
na www.naszaziemia.pl i www.facebook.com/naszaziemia 
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