
 

 
 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU WEBBALTICA 

 

Dane wnioskodawcy: 

 

• Nazwa projektu:  

WebBaltica 

Inkubator działań na rzecz upowszechniania wiedzy o Morzu Bałtyckim 

Faza pierwsza – „Prolog” - zbudowanie fundamentów projektu, 

tworzenie bazy merytorycznej, przygotowanie koncepcji nowych 

narzędzi edukacyjnych 
 

1. Nazwa wnioskodawcy: 

Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wschodnio-Pomorski 

2. Adres wnioskodawcy: 

Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wschodnio-Pomorski 

ul. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 

3. Projekt pn. „WebBaltica – Inkubator działań na rzecz upowszechniania wiedzy o Morzu 

Bałtyckim”, był realizowany przez Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wschodnio-

Pomorski dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

 

• koszt kwalifikowany zadania: 27 500 PLN  

• dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 25 000 PLN 

 

Obszar naszego województwa, to niezwykle malownicze tereny nadbałtyckie stanowiące 
obszary przyrodniczo cenne. Morze Bałtyckie, wydmy, plaże i lasy nadmorskie są niezmiernie 
wrażliwe na antropopresję. Te tereny powinny zostać objęte szczególną ochroną przed niszczącym 
działaniem antropopresji. 

Projekt edukacyjny WebBaltica to prolog do stworzenia spójnego programu wiedzy o miejscu 
naszego życia, pracy, wypoczynku i zagrożeniach, jakie stwarza człowiek. Jeśli nie zmienimy nic z 
naszych przyzwyczajeń, to będziemy żyć na koszt przyszłych pokoleń.  

Ten rok wędrówek po Pomorzu z projektem WebBaltica obudził w nas nadzieję, że uda się tego 
uniknąć. Wykorzystując skromne fundusze i wielką pasję wielu mieszkających tu ludzi zrealizowaliśmy 
znacznie więcej niż zostało zaplanowane: 

I. Bałtyckie seminaria prowadzone w gronie ekspertów i członków PKE:  

https://pke.gdansk.pl/
https://pke.gdansk.pl/
https://wfos.gdansk.pl/
https://wfos.gdansk.pl/


 

o „Bałtyk - morze tematów” – nieco historii Bałtyku i dnia dzisiejszego biologicznie, 

geologicznie, gospodarczo - specyfika morza, krajobrazy nadmorskie, wpływ zmian klimatu na 

Bałtyk, fauna i flora w morzu i na styku z lądem (uczestniczyło 37 osób). 

o  „Człowiek i morze” - antropopresja – czym grozi, codzienne zachowania mieszkańców 

zlewni a jakość wód Bałtyku, turystyka – jak minimalizować straty? (uczestniczyło 33 os.) 

o „BSR 2050” – ‘long term perspective’, czyli futurystycznie Bałtyku (uczestniczyło 40 os.) 

Razem ok. 110 osób z grona ekspertów i członków PKE. 

II. Prelekcje połączone z debatami w gminach i miastach pasa nadmorskiego. Były to 

debaty i badanie poziomu wiedzy o Bałtyku i zagrożeniach. Spotkania z mieszkańcami i 

wczasowiczami  

- w Gdańsku (20 osób),  

- w Gdyni (30 osób 

- Sopocie (20 osób),  

- w Choczewie (70 osób - Uniwersytet III Wieku),  

- w Cewicach (100 osób)  

- na Wyspie Sobieszewskiej (120 osób - ogólnopolski zlot Harcerzy).  

Były to debaty i badanie poziomu wiedzy o Bałtyku i zagrożeniach. 

Razem 360 osób (mieszkańcy, harcerze z całej Polski, wczasowicze). 

III. Działania edukacyjne adresowane do przedszkolaków, uczniów i studentów: 

o Warsztaty terenowe dla sopockich przedszkoli (200 przedszkolaków) 
o  Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych (60 uczniów) 
o Konferencje adresowane do studentów UG (np. „Mniej - znaczy więcej”, lub „Chrońmy nasze 

Miasto przed Zmianami Klimatycznymi” 140 studentów i członków PKE 
 Razem uczestniczyło ok. 400 młodych ludzi. 

o Uczestniczyliśmy też w międzynarodowych, anglojęzycznych konferencjach, w których brali 
udział członkowie CCB ze zlewni Bałtyku. ok. 50 osób z PKE i z CCB   

W sumie, w czasie realizacji projektu byliśmy w bezpośrednim kontakcie z ponad 1000 osobami.  
Wielokrotnie większa ilość osób dowiedziała się o programie WebBaltica w sposób pośredni poprzez 
rozprowadzane ulotki, wywiady radiowe, z postów na portalu EkoAgora. Ponadto w celu promocji 
wiedzy o Bałtyku wykonaliśmy i eksponowali na wszystkich spotkaniach:  

o 3 rollupy dotyczące Bałtyku (w sumie mamy ich już 6), 
o Wykonaliśmy 50 szt. gry planszowej „Morze Bałtyckie” dla najmłodszych, 
o Utworzona została ogólnodostępna zakładka WebBałtica na EA oraz profil na Facebooku.  
o Wydrukowaliśmy i rozprowadzili ok. 300 ulotek. 

Staraliśmy się docierać do grup interesujących się działaniami na rzecz Bałtyku, aby tworzyć zalążki 
współpracy i wzmacniać się wzajemnie. Załączone Kalendarium przedstawia naszą obecność wszędzie, 
gdzie mogliśmy promować idee WebBaltica i nawiązywać kontakty. W celu budowania grupy 
interesariuszy działań na rzecz promowania wiedzy o potrzebie działań na rzecz ochrony i czystości 
środowiska Morza Bałtyckiego. 

 
 

 
 


