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SPRAWOZDANIE I EFEKTY – 

nieinwestycyjne 

(wrzesień 2022) 

 

Sprawozdanie z realizacji zadania nieinwestycyjnego wraz z opisem  

osiągniętego efektu  rzeczowego i ekologicznego   

 
Tytuł zadania: „BŁĘKITNA SZKOŁA – warsztaty morskie w Helu w roku 2022” 

Nr umowy: WFOŚ/D/515/5597/2022 

 

Sprawozdanie z realizacji zadania: 

Opis: 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (FRUG) we współpracy ze Stacją Morską im. Profesora 

Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego (SMIOUG) poprzez działania edukacyjne  

i informacyjne zaplanowane w ramach Projektu zakładała podniesienie poziomu wiedzy  

i świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat biologii i ekologii organizmów morskich i ich siedlisk, zasad 

harmonijnego funkcjonowania ekosystemu morskiego i znaczenia różnorodności biologicznej, źródeł zanieczyszczeń  

i zakłóceń oraz sposobów ochrony. Zamierzonym efektem tych działań było zbudowanie odpowiedzialnej relacji 

człowiek-środowisko z zastosowaniem zasady zrównoważonego rozwoju, w ujęciu globalnym i regionalnym. 

Podnoszenie świadomości ekologicznej grupy odbiorców w zakresie postaw pro-przyrodniczych przekłada się na 

podejmowanie decyzji i dokonywanie wyborów ograniczających presję na środowisko przyrodnicze i degradację jego 

zasobów. 

 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy ze Stacją Morską im. Profesora Krzysztofa Skóry 

Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego zrealizowała podstawowy cel projektu, którym było ukształtowanie 

i poszerzenie wiedzy uczestników zajęć na temat funkcjonowania ekosystemu morza Bałtyckiego oraz zwiększenie 

ich wrażliwości na potrzeby ochrony morskiej przyrody. Narzędziem do osiągnięcia powyższego celu były zajęcia 

edukacyjne w formie warsztatów stacjonarnych i wyjazdowych oraz rejsy edukacyjne kutrem po Zatoce Gdańskiej.  

 

Zrealizowane w ramach projektu pn. „Błękitna Szkoła – warsztaty morskie w Helu w 2022 roku” działania edukacyjne 

skierowane były w szczególności do dzieci i młodzieży szkolnej z województwa pomorskiego. Dla zgłaszających się 

grup przygotowano sześć paneli tematycznych (PANEL I – Bałtyckie ssaki, PANEL II – Ryby Bałtyku, PANEL III – 

Mieszkańcy Bałtyku, PANEL IV – Ptaki wodne Bałtyku, PANEL V – Zagrożenia antropogeniczne, PANEL VI – 

Wpływ zmian klimatycznych na ekosystem Morza Bałtyckiego), w których skład wchodziło 15 warsztatów: 

1. Bałtyckie foki 

2. Fizjologia nurkowania ssaków morskich 

3. Bałtyckie morświny 

4. Nasze Morze Bałtyckie 

5. Mieszkańcy Bałtyku i ich siedliska 

6. Ryby Bałtyku 

7. Ptaki Zatoki Puckiej i Półwyspu Helskiego 

8. Plastikowy problem w morzu 

9. Podwodny hałas jako zanieczyszczenie 

10. Zanieczyszczenia i skutki eutrofizacji 

11. Sekcja ryby 

12. Co żyje w Zatoce Gdańskiej 

13. Jaka jest woda w Zatoce Gdańskiej 

14. Zagrożenia antropogeniczne dla Bałtyku i jego mieszkańców 

15. Inne – dostosowane do specjalnych potrzeb uczniów, po wcześniejszych ustaleniach z rezerwującymi zajęcia 

nauczycielami. 

W okresie realizacji projektu (15.02 – 31.12.2022) w warsztatach stacjonarnych Błękitnej Szkoły wzięło udział 

11.724 uczniów (planowany wskaźnik z wniosku o dofinansowanie: ok. 5 tys. os). Zdecydowanie największą 

popularnością cieszyły się warsztaty prowadzone w miesiącach wiosennych i jesiennych, gdy pogoda sprzyjała 

organizowaniu wycieczek. Informacje o liczbie uczestników warsztatów w poszczególnych miesiącach prezentuje 

poniższy wykres. 

 



 
 

 

 

 

 

Aż 82% uczestników warsztatów stacjonanych Błękitnej Szkoły w Helu w roku 2022 stanowili uczniowie  

i wychowankowie placówek z województwa pomorskiego. Ich frekwencje w poszczególnych miesiącach obrazują 

zamieszczone poniżej wykresy. 
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Spośród 15 warsztatów pogrupowanych w 6 paneli tematycznych do najczęściej wybieranych należały: 

• Bałtyckie foki 

• Co żyje w Zatoce Gdańskiej - terenowy warsztat w postaci zaciągu włokiem wzdłużbrzeżnym 

• Fizjologia nurkowania ssaków morskich – warsztat laboratoryjny 

• Mieszkańcy Bałtyku i ich siedliska 

 

Liczbę oraz tematykę przeprowadzonych warsztatów stacjonarnych w okresie realizacji projektu prezentuje poniższy 

wykres. 

 

 
 

 

Wśród odbiorców warsztatów edukacyjnych Błękitnej Szkoły w 2022 roku zdecydowną większość stanowili 

uczniowie szkół podstawowch (SP) – aż 62%. Uczestnicy ze szkół ponadpodstawowych stanowili 28% wszystkich 

odbiorców, nieco mniej było przedszkolaków i uczniów oraz wychowanków placówek specjalnych, słuchaczy 

Uniwersytetów Trzeciego Wieku i innych grup zorganizowanych. 
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Oprócz warsztatów stacjonarnych Błękitnej Szkoły, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem odbiorców,  

w projekcie „Błękitna Szkoła – warsztaty morskie w Helu w 2022 roku” realizowane były również zajęcia w formie 

wyjazdowej (dla szkół, które z przyczyn organizacyjnych lub ekonomicznych nie mogły wziąć udziału w warsztatach 

stacjonarnych). Liczba ich uczestników w 2022 roku wyniosła 2.833 osoby (planowany wskaźnik z wniosku  

o dofinansowanie: ok. 3 tys. os), a rozkład w poszczególnych miesiącach prezentuje poniższy wykres. 
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Efekt rzeczowy: 

Opis: 

Kursy składają się z części teoretycznej w postaci wykładów oraz części praktycznej  

w laboratorium i w terenie. W zależności od wybranych paneli tematycznych i warunków atmosferycznych  

zajęcia w terenie obejmują m.in. pobór materiału biologicznego w terenie i analizę laboratoryjną, sezonowe 

obserwacje ptaków na cyplu helskim czy rejs edukacyjny.  

Do przeprowadzenia zajęć laboratoryjnych oraz terenowych niezbędny był zakup drobnego sprzętu 

laboratoryjno- terenowego: 

Rękawiczki nitrylowe – wykorzystywane podczas analizy preparatów w ramach warsztatu 5. Mieszkańcy 

Bałtyku ich siedliska oraz do przeprowadzenia warsztatu 6. Sekcja ryby 

Fartuchy - wykorzystywane podczas analizy preparatów w ramach warsztatu 5. Mieszkańcy Bałtyku ich 



siedliska oraz do przeprowadzenia warsztatu 6. Sekcja ryby 

Zlewki ze skalą – wykorzystywane podczas doświadczeń laboratoryjnych przeprowadzanych w ramach 

warsztatów 4. Nasze Morze Bałtyckie, 8. Plastikowy problem w morzu. Sprzęt ten był również używany 

podczas warsztatu 13. Jaka jest woda w Zatoce Gdańskiej (rejs) 

Kamizelki ratunkowe – wykorzystywane do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zajęć podczas 

aktywności w porcie przeprowadzanych w ramach warsztatu 10. Zanieczyszczenia i skutki eutrofizacji i 9. 

Podwodny hałas jako zanieczyszczenie oraz na życzenie nauczycieli podczas rejsów badawczych – warsztat 13. 

Jaka jest woda w Zatoce Gdańskiej. 

 

Na potrzeby prowadzenia projektu dokonano również zakupu drobnych materiałów biurowych  

i eksploatacyjnych (karty pamięci, markery, bloki do flipcharta, papier biurowy). 

 

W ramach projektu przeprowadzono 30 rejsów edukacyjnych kutrem po Zatoce Gdańskiej, które były częścią 

lub uzupełnieniem warsztatów: 5. Mieszkańcy Bałtyku i ich siedliska oraz 13. Jaka jest woda w Zatoce 

Gdańskiej.  

 

 

 

Efekt ekologiczny: 

Opis: 

 

Morze Bałtyckie jest morzem, dzięki któremu bogaciły się i prosperowały społeczności państw leżących w jego 

zlewisku. W XXI w. dzięki rolnictwu, rybołówstwu i wymianie towarów, której głównym filarem jest transport 

morski, możliwe było, wraz z rozwojem technologii, znaczące podniesienie poziomu życia społeczności 

ludzkich żyjących nad Bałtykiem. Dziś kluczowym staje się myślenie o zachowaniu zasobów żywych 

ekosystemów morskich, które są poddawane ciągłemu negatywnemu wpływowi wynikającemu z różnych 

antropogenicznych czynników, takich jak eutrofizacja, zanieczyszczenie morza odpadami plastikowymi, 

hałasem podwodnym czy zmianami klimatycznymi. W programach szkolnych zarówno w szkołach 

podstawowych i ponadpodstawowych zagadnienia związane z biologią i ekologią organizmów morskich i ich 

siedlisk, różnorodnością biologiczną i zagrożeniami oraz zasadami zrównoważonego rozwoju są potraktowane 

bardzo skromnie.  

 

Jednym z głównym efektów ekologicznych projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej dzieci  

i młodzieży szkolnej, nauczycieli i rodziców poprzez rzetelne przekazywanie wiedzy dotyczącej organizmów 

morskich i ekosystemu Morza Bałtyckiego oraz czynników im zagrażających w oparciu o aktualne wyniki 

badań naukowych. 

Ponadto: 

• Wykorzystanie w nieformalnej edukacji morskiej prowadzonej w formie warsztatów sylwetek 

gatunków charyzmatycznych, takich foki i morświn, które jako gatunki wskaźnikowe są 

niepisanymi ambasadorami Morza Bałtyckiego, pozwala na budowanie u uczestników projektu 

odpowiedzialnej postawy wobec relacji człowiek–środowisko, z którą łatwiej jest im się 

utożsamić. Zmiana sposobu postrzegania antropogenicznych zagrożeń dla elementów ekosystemu 

morskiego z obcego i dalekiego na znane i bliskie sprzyja propagowaniu zasad zrównoważonego 

rozwoju w skali zarówno globalnej, jak i lokalnej oraz zmiany zwyczajów, nawyków na bardziej 

przyjazne środowisku.  

 

• Bardziej świadome i odpowiedzialne decyzje konsumenckie podejmowane przez społeczeństwo 

przyczyniają się do ograniczenia degradacji naturalnych zasobów i negatywnych czynników 

oddziaływujących na środowisko morskie. 

 

• Uwrażliwienie uczestników projektu na potrzeby ochrony morskiej przyrody w odniesieniu do 

antropogenicznych zagrożeń, w tym zanieczyszczenia plastikiem, eutrofizacji, zmian 

klimatycznych czy dopiero od niedawna egzystującego w świadomości społecznej 

zanieczyszczenia jakim jest hałas podwodny – problemów środowiskowych, względem których są 

podejmowane liczne działania w skali kraju, Europy i świata, celem ograniczenia ich 

negatywnego wpływu na ekosystemy morskie i ich zasoby żywe.  

 

• Zdobycie podstawowej biegłości rozumienia i świadomej oceny aktów prawnych, regulacji  

i dyrektyw obowiązujących w skali regionalnej, krajowej i na szczeblu UE.  

 

 

 



 

Informacje dodatkowe: 

Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik do Sprawozdania. 

 

Informacja o dofinansowaniu projektu ze środków WFOSiGW w Gdańsku dostępna jest na stronie 

https://frug.ug.edu.pl/pl/projekty/projekty-realizowane/bsz_2022/ oraz w siedzibie Fundacji. 
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