


O Programie 

 Program Edukacji Morskiej w Gdańsku jest realizowany na zlecenie Prezydenta Miasta 

Gdańska przez Fundację Gdańską. Pomysłodawcą akcji jest Mateusz Kusznierewicz, 

Ambasador Miasta Gdańska ds. Morskich. W ramach Programu wszyscy uczniowie klas 

pierwszych gdańskich gimnazjów odbędą kilkugodzinne rejsy po Kanale Portowym i Zatoce 

Gdańskiej, w czasie których nauczą się podstaw żeglowania, uzyskają informacje z 

dziedziny historii, geografii i biologii oraz poznają swoje miasto od strony wody. Program ma 

na celu przybliżenie tradycji morskiej i dziedzictwa Gdańska jego młodym mieszkańcom 

oraz pokazanie im możliwości, jakie daje życie w mieście położonym nad wodą. Udział w 

rejsach jest dla uczestników bezpłatny. Sponsorami Programu są: Ferrero Polska, 

producent Kinder Mlecznej Kanapki oraz Grupa LOTOS S.A. 



Program Edukacji Morskiej 2011 w liczbach 

 

 

• W rejsach w ramach akcji wzięło udział 

3547 uczniów ze wszystkich pierwszych 

klas gdańskich gimnazjów 

 

• Dziennie w rejsy wypływało ok. 60 

uczniów 

• Program objął ponad 30 gimnazjów z 

terenu Gdańska. 

• W ciągu trwania “szkolnej” części 

Programu w  mediach pojawiło się ponad 

130 publikacji na jego temat, w tym kilka 

dużych artykułów w prasie codziennej, 

oraz liczne relacje w telewizji. 



Program Edukacji Morskiej 2011  

konkurs ekologiczny w liczbach

• Adresowany do ponad 80 000 dzieci 

 

• Ponad 100 nadesłanych prac 

 

• 40 szkół z województwa zaangażowanych 

w konkurs ekologiczny 

• Nagrodą wakacyjny dwutygodniowy rejs dla 

16 dzieci 

• Niezapomniana przygoda 

• Pozytywne reakcje szkół i ośrodków 

szkolno-dydaktycznych 

• 15 odwiedzonych  miast w basenie Morza 

Bałtyckiego, nad Zatoką Gdańską i 

Zalewem Wiślanym 



Program Edukacji Morskiej 2012 

 

• Dwa tematy przewodnie trzeciej edycji Programu 

Edukacji Morskiej to: ekologia i bezpieczeństwo nad 

wodą 

 

• Stałym punktem Programu jest edukacja 

proekologiczna – Ochrona fauny i flory Bałtyku 

 

• We współpracy z partnerami merytorycznymi – 

Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i 

Stacją Morską Instytutu Oceanografii zostanie 

opracowany program edukacji ekologicznej 

 

• W tym roku dzięki współpracy z Komendą Miejską 

Policji w Gdańsku zakres Programu zostanie 

poszerzony o edukację w zakresie bezpieczeństwa – 

w tym szkolenie z zasad pierwszej pomocy 



Konkurs Programu Edukacji Morskiej 2012 

„Wszyscy dbamy o Bałtyk” 



Konkurs Programu Edukacji Morskiej 2012 

„Wszyscy dbamy o Bałtyk” 

 

Tegoroczna edycja konkursu Programu 

Edukacji Morskiej będzie skierowana nie tylko 

do młodzieży na Pomorzu, ale do uczniów 

wszystkich polskich gimnazjów.  

 

Celem konkursu jest uświadomienie 

współodpowiedzialności każdego mieszkańca 

Polski za czystość wody w Bałtyku oraz 

krzewienie zasad bezpiecznego spędzania 

czasu nad wodą. 

 

Nagrodą w konkursie będą tygodniowe rejsy 

wakacyjne po wodach Zatoki Gdańskiej. 

 

Ambasadorem konkursu będzie Mateusz 

Kusznierewicz. 

 



Założenia ogólnopolskiego konkursu 

Programu Edukacji Morskiej 2012 

 

• Do udziału w konkursie zostaną zaproszone gimnazja z całego kraju  

 

• Ogólnopolski zasięg konkursu zapewni promocję  

 idei Programu Edukacji Morskiej na terenie całego kraju 

 

• Partnerami konkursu zostały: 

– Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 

– Stacja Morska Instytutu Oceanografii w Helu 

– Komenda Miejska Policji w Gdańsku 

 

• Tematyka konkursu obejmuje bezpieczeństwo i ekologię w nawiązaniu do wody jako 

miejsca spędzania czasu i uprawiania sportu 

 

• Nagrodą dla laureatów konkursu jest udział w tygodniowym wakacyjnym rejsie po wodach 

Zatoki Gdańskiej - zostaną zrealizowane trzy edycje wakacyjnych rejsów 

 

 



Forma prac konkursowych: 

• 2 zamknięte pytania z zakresu bezpieczeństwa nad wodą - przygotowane we współpracy z 

Komendą Miejską Policji w Gdańsku 

 

• 2 zamknięte pytania z zakresu ekologii - przygotowane we współpracy z Fundacją Rozwoju 

Uniwersytetu Gdańskiego 

 

• Praca opisowa na temat „Jak dbając o wodę w swoim najbliższym otoczeniu – dbam o 

Bałtyk” (1500 – 1800 znaków) 

 

• Przy współpracy z partnerami merytorycznymi zostaną opracowane materiały dydaktyczne, 

które posłużą jako pomoc naukowa przy w procesie realizowania prac konkursowych 

 

• Jury wyłoni 16 laureatów – autorów najlepszych prac z każdego województwa  



Nagrody: 

 

• Jury wyłoni 16 laureatów  

 (autorów najlepszych prac z każdego województwa) 

 

• Nagrodą główną będą tygodniowe rejsy wakacyjne  

 po wodach Zatoki Gdańskiej w terminach: 8-14 lipca, 

  15-21 lipca i 19-25 sierpnia 

 

• W ramach rejsów uczestnicy zwiedzą Stację Morską  

 Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego   

 na Helu 

 

• Nagrody  rzeczowe dla laureatów  

 ufundowane przez sponsorów 

 

• Dopuszczona jest możliwość przyznania  

 wyróżnienia (nagrody specjalnej dla autora  

 nietypowej, nadzwyczaj ciekawej w formie  

 lub treści pracy) 



Harmonogram realizacji 

konkursu Programu Edukacji Morskiej 2012: 

•  22 marca – rozpoczęcie konkursu „Wszyscy dbamy o 

Bałtyk” 

 

•  15 maja – zakończenie nadsyłania prac 

 

•  12 czerwca – ogłoszenie laureatów konkursu 

 

•  4 lipca – rozpoczęcie wakacyjnych rejsów dla 

laureatów konkursu ekologicznego 

 

•  26 sierpnia – zakończenie wakacyjnych rejsów dla 

laureatów konkursu ekologicznego 

 

•  15 października – uroczysta ceremonia zakończenia 

Programu – spotkanie z laureatami konkursu  

 



Partnerzy Programu Edukacji Morskiej 
 

Partnerzy: 

• Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku 

• Muzeum Historyczne Miasta Gdańska – Twierdza Wisłoujście 

• Urząd Morski w Gdyni 

• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 

• Fundacja Gdańska 

• Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 

• Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu  

 Gdańskiego 

 

Współpraca:  

• Wydział Edukacji Miasta Gdańsk 

• Urząd Miasta Gdańsk  

• Polski Związek Żeglarski 

 

Patronat honorowy: 

• Ministerstwo Edukacji Narodowej 

• Ministerstwo Sportu i Turystyki 



Program Edukacji Morskiej 2012 i Konkurs 

„Wszyscy dbamy o Bałtyk” 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy na stronę internetową Programu 

Edukacji Morskiej www.programedukacjimorskiej.pl 

oraz profil Programu na portalu Facebook.com, 

gdzie na bieżącą będą publikowane najnowsze 

informacje! 

 

 

 

http://www.programedukacjimorskiej.pl/


Kontakt 

  

 

 

Zuzanna Mojska 

e-mail: zuzanna.mojska@vmgpr.pl 

mailto:zuzanna.mojska@vmgpr.pl

