
W projekcie „Przyjaciel bałtyckiej przyrody – poznaj, zrozum, chroń” zaplanowano 8, a 

zorganizowano lub współorganizowano 9 wydarzeń edukacyjnych, a były to: 

 

• Noc Muzeów w Helu (14.05.2021) – 200 odbiorców 

Wydarzenie zorganizowano w Helu, a uczestniczące w nim osoby miały możliwość wzięcia 

udziału w zaciągu włokiem wzdłużbrzeżnym, grze terenowej, rejsie edukacyjnym, 

wieczornym spacerze po helskim lesie oraz kinie edukacyjnym. 

• Międzynarodowy Dzień Bałtyckich Morświnów (16.05.2021) – 994 odbiorców 

Wydarzenie zostało zorganizowano w Helu przy Domu Morświna, gdzie ustawiono stoisko 

informacyjne. Wszyscy chętni mogli dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat 

morświnów oraz innych waleni, które okazjonalnie odwiedzają Bałtyk. 

• Dzień Dziecka w Helu (01.06.2021) – 995 odbiorców 

Z okazji Dnia Dziecka dla wszystkich chętnych dzieci zorganizowano dwa rodzaje gier 

terenowych. Jedna opierała się na zwiedzaniu fokarium i odpowiadaniu na umieszczone w 

karcie edukacyjnej pytania, druga zaś była oparta na poszukiwaniu detali architektonicznych 

w całym Helu i rozwiązywaniu znajdujących się przy nich zagadek dedykowanych bałtyckiej 

ichtiofaunie. 

• Światowy Dzień Oceanów (08.06.2021) – 1199 odbiorców 

Wydarzenie to zorganizowano w Helu na terenie fokarium.  Dla odwiedzających zostało 

przygotowane stoisko edukacyjno-informacyjne, na którym przedstawiono działania, jakie 

każdy z nas może podjąć, aby chronić ekosystemy morskie i ich mieszkańców. Materiały oraz 

prezentowane doświadczenie miały przybliżyć istotność jednego z zagrożeń, z jakim borykają 

się morza i oceany - zanieczyszczenia plastikiem jego uczestnicy.  

• Dzień Ryby w Helu (24.07.2021) – 3325 odbiorców  

Wydarzenie to zorganizowano w Helu na terenie Parku Wydmowego przy małej plaży. Dla 

uczestników zostały przygotowane gry i zabawy edukacyjne o bałtyckich gatunkach ryb, a w 

szczególności o śledziu, który był tematem przewodnim tegorocznej edycji Dnia Ryby, 

stoiska edukacyjno – informacyjne, gra terenowa, happening, występy artystyczne, kino 

przyrodnicze oraz konkursy z nagrodami.  

• Baltic Sail (15.08.2021) – 500 odbiorców 

Stoisko edukacyjne zorganizowano w Gdańsku podczas Baltic Sail. Tym razem w strefie 

edukacyjnej dość nietypowo zaparkował nowy nabytek Stacji, czyli samochód interwencyjny 

przystosowany do transportu fok na rehabilitację. Wszyscy chętni mogli nie tylko zobaczyć w 



jaki sposób transportowane są zwierzęta do Stacji Morskiej, ale także dowiedzieć się w jaki 

sposób pomagamy rannym bądź chorym fokom. W wolnej chwili można było zmierzyć się z 

ułożeniem naszych przyrodniczych puzzli i posłuchać o innych gatunkach zwierząt 

zamieszkujących Morze Bałtyckie. Na najmłodszych czekały drobne upominki, a rodzice 

obowiązkowo otrzymywali broszurę informacyjną o tym co zrobić podczas obserwacji fok na 

brzegu. 

• Kręci nas bezpieczeństwo nad wodą (17.08.2021) – 250 odbiorców 

„Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” – cykl wydarzeń edukacyjno-informacyjnych 

zrealizowanych 17-18 sierpnia na plaży w Pucku i Helu z inicjatywy komendy Wojewódzkiej 

Policji w Gdańsku oraz Wojewody Pomorskiego. 

Do wspólnych działań włączyła się również załoga Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa 

Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, która 17 sierpnia, na Bulwarze 

Nadmorskim w Helu, dzieliła się swoją wiedzą na temat bezpiecznych i prawidłowych 

zachowań podczas nieoczekiwanych spotkań z dzikimi mieszkańcami Morza Bałtyckiego. 

• Dzień Dzikiej Fauny Flory i Ochrony Naturalnych Siedlisk (17.09.2021) – 150 

odbiorców 

Plenerowe wydarzenie edukacyjne zorganizowano na placu przed fokarium w Helu. 

Odwiedzający stoisko mogli zapoznać się z biologią i ekologią fok szarych, pospolitych oraz 

obrączkowanych. Przedstawiano także zagrożenia, z jakimi muszą mierzyć się te gatunki w 

ich naturalnych siedliskach. Ponadto przy okazji udostępnienia do zwiedzania samochodu 

interwencyjnego oraz sprzętu rehabilitacyjnego, uczestników wydarzenia zapoznawano ze 

sposobami ochrony ssaków morskich Morza Bałtyckiego. 

• Światowy Dzień Morza (30.09.2021) – 150 odbiorców 

W porcie morskim w Helu zostało zorganizowane stoisko informacyjno – edukacyjne, na 

którym odwiedzający mogli zapoznać się z aktualnymi problemami zagrażającymi 

ekosystemowi Morza Bałtyckiego (zanieczyszczenie plastikiem, hałas podwodny, przyłów). 

Dla najmłodszych uczestników wydarzenia przygotowano gry i zabawy edukacyjne oraz 

konkursy z nagrodami. 

 

Łącznie w w/w plenerowych wydarzeniach edukacyjnych w okresie realizacji projektu 

wzięło udział 7763 osób. 

 


