BIG JUMP
wchodzimy do wody – przyłącz się!

Klub Gaja

W roku 2015
– finał akcji BIG JUMP

Jesteśmy polską, nowoczesną organizacją ekologiczną, która od
ponad ćwierć wieku buduje Pokolenie EkoXXI. Poprzez szeroko
rozumianą edukację zachęcamy różne środowiska i społeczności
do rzeczywistych działań na rzecz ochrony przyrody i poszanowania praw zwierząt.

BIG JUMP odbywa się w całej Europie. Ma przypominać: woda
jest dla nas ważna, rzeki są dla nas ważne. W tym roku po raz
jedenasty manifestować będziemy nasze poparcie dla czystych
i pełnych życia rzek.

Od początku działalności zajmujemy się wodą. Pracujemy nad
tym, aby Polki i Polacy zwrócili się do swoich rzek, potoków,
jezior i Morza Bałtyckiego, by chronili te miejsca, opiekowali się
nimi i dostrzegali ich potencjał.

Ramowa Dyrektywa Wodna zakładała osiągnięcie poprawy
stanu wód w Europie do 2015 roku, dlatego też ten właśnie
rok został zaplanowany jako finał akcji BIG JUMP. Jednak nadal
wiele wód nie osiągnęło dobrego stanu chemicznego i ekologicznego. Celem tego wydarzenia nie było nigdy bezpośrednie
doprowadzenie do tego, by poszczególne państwa poradziły
sobie z wymaganiami prawa wspólnotowego, to dla takiego
projektu byłoby zbyt duże wyzwanie. Od początku chodziło
przede wszystkim o to, by przekonać jak najwięcej ludzi, że
im czystsza będzie woda w ich otoczeniu, tym lepsza będzie
jakość ich życia. Pamiętajmy, dbanie o czystość wód to nie tylko
zadanie dla rządzących! Bardzo wiele zależy od nas, zwykłych
ludzi, od naszych codziennych wyborów i działań.

Przyłącz się do nas. Zorganizuj wydarzenie
BIG JUMP 2015 i wejdź do wody 12 lipca
o godz. 15, weź udział w programie
„Zaadoptuj rzekę”, zgłoś swoją ulubioną
rzekę do konkursu Rzeka Roku.
Więcej informacji www.zaadoptujrzeke.pl

Maciej Grabowski, Minister Środowiska
25 lat temu tylko w 4 proc. polskich rzek
płynęła czysta woda, a na 35 proc. ich
długości nie nadawała się nawet do
celów przemysłowych! Na szczęście to się
zmienia, polskie rzeki są coraz czystsze.
Takie akcje jak BIG JUMP są niezwykle
ważne, przypominają, że warto inwestować
w poprawę jakości środowiska. Kiedyś
uważano, że rzeka jest jak papier – zniesie
wszystko, bo przecież wszystko i tak gdzieś
w końcu spłynie i samo się oczyści. Boleśnie
przekonaliśmy się, że jest inaczej. Polska
odrobiła tę lekcję, nareszcie jakość wody
w naszym kraju poprawia się. Lekcje
odrobione? Środek lata? Wskakujemy do rzeki!

Zatoka Pucka w Helu, BIG JUMP 2012, fot. Tomek Pikuła

BIG JUMP to wielkie wydarzenie
społeczne w całej Europie. W tym samym
dniu o tej samej godzinie ludzie z wielu
krajów i miejsc wchodzą do rzek.
Tym symbolicznym gestem manifestują,
że zależy im na mądrym gospodarowaniu
naszym wspólnym dobrem – WODĄ.

Jacek Bożek, założyciel i prezes Klubu
Gaja: Chcemy budować kapitał społeczny
dla rzek, jednoczyć ludzi wokół związanych
z rzekami spraw pozytywnych, a i także tych
trudnych, wokół problemów do rozwiązania.
Udaje się to dzięki takim akcjom jak BIG
JUMP i programowi „Zaadoptuj rzekę”.
Okazuje się, że choć każda rzeka ma dwa
brzegi i przez to dzieli ludzi, to jednak potrafi
ich także połączyć. I to jest wspaniałe.
Dlatego zapraszam do udziału w finałowej
edycji BIG JUMP – wielkiego wejścia do wody.

Do akcji BIG JUMP 2014 przyłączył
się ambasador Klubu Gaja – aktor
Bartłomiej Topa.

BIG JUMP –
wchodzimy w to!
12 lipca punktualnie o godz. 15 w całej Polsce będziecie mogli wziąć udział w BIG JUMP czyli „wielkim wejściu do wody”.
Możecie to zrobić sami, ale możecie także zebrać grupę osób
i zrobić to wspólnie. W BIG JUMP mogą wziąć udział rodziny,
stowarzyszenia, samorządy, organizacje społeczne, uczestnicy
kolonii, półkolonii i obozów wypoczynkowych.
Wystarczy, jeśli wspomnianego 12 lipca o godz. 15 będziecie
przy rzece, jeziorze, stawie, morzu lub innym akwenie. Jeśli pogoda będzie piękna, możecie wejść do wody, jeśli tylko będzie
to bezpieczne. Jeśli aura nie dopisze, wystarczy, jeśli zanurzycie
w wodzie swoją dłoń lub stopę. BIG JUMP to każda forma
kontaktu z wodą. Zachęcamy was również do zorganizowania
pikniku i wspólnego spędzenia czasu nad rzeką czy jeziorem!

Rzeka Wisła w Warszawie, BIG JUMP 2014

Program „Zaadoptuj rzekę”, w ramach którego organizujemy BIG
JUMP, wystartował po raz jedenasty. Zachęcamy w nim Polki
i Polaków do opieki nad rzekami oraz innymi akwenami. Na
czym polega taka adopcja? To po prostu zainteresowanie się
rzeką lub akwenem w najbliższej okolicy, otoczenie go opieką,
odkrywanie jego dziedzictwa – nie tylko przyrodniczego, ale
również kulturowego i społecznego, organizowanie wydarzeń
dla rzek i wokół rzek jak np. BIG JUMP. Partnerem strategicznym
programu Klubu Gaja jest Fundacja PKO Banku Polskiego.

Rzeka Wisła w Warszawie, BIG JUMP 2014

Zaadoptuj rzekę
i wejdź do wody

UWAGA! Szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe mogące mieć problemy z dołączeniem do akcji w czasie wakacji
zachęcamy do zorganizowania w maju szkolnego BIG JUMP.

BIG JUMP 12 lipca 2015, godz. 15.00
Jak wykonać BIG JUMP?
• w
 ejdźcie wspólnie do wody (wystarczy
zanurzyć stopy lub dłonie)
• d
 ołączcie do wydarzenia BIG JUMP 	
na Facebooku – www.facebook.com/Klub.Gaja
„Z okrzykiem „Czysta Wisła!” na ustach i papierowymi
rybami w rękach grupa ochotników wskoczyła wczoraj
do rzeki. Wśród nich był wiceprezydent miasta Michał
Olszewski. Warszawa włączyła się do akcji Big Jump,
która odbywa się tego samego dnia o tej samej porze
co roku w całej Europie.”
Gazeta Wyborcza 14 lipca 2014

• z róbcie zdjęcie i prześlijcie z opisem
na adres zaadoptujrzeke@klubgaja.pl
• z aznaczcie swój BIG JUMP na interaktywnej
mapie Polski dostępnej
na www.zaadoptujrzeke.pl

Kto może
zorganizować
BIG JUMP?

Rzeka Brda w Rytlu, BIG JUMP 2013

ObywatelE
Ty też możesz zorganizować BIG JUMP do ulubionego potoku czy rzeki. Zaproś znajomych i sąsiadów, wejdź do wody
sam albo ze swoim psem... zrób to po prostu tak, jak chcesz.
Inspiracja: Aneta Balcarek zakochała się od pierwszego wejrzenia w malowniczej Dolinie Zimnika. Zgłosiła płynący tam potok
Zimnik do konkursu Rzeka Roku 2013. Z sukcesem, bo jej potok
dotarł aż do finału. Pani Aneta zorganizowała także BIG JUMP do
Zimnika. Mieszkańcy i turyści chętnie przyłączyli się do akcji.

Rzeka Świder w Otwocku, BIG JUMP 2014

Marek Kamiński, podróżnik: Cieszę
się, że mogłem uczestniczyć w akcji BIG
JUMP 2010 zorganizowanej przez Klub
Gaja w ramach programu „Zaadoptuj
rzekę”. Skoczyłem do rzeki niedaleko
Żurawia. Pływałem koło Mariny i Sołdka.
Wiele osób mówiło mi, żebym nie skakał
do Motławy, bo jest brudna. Ludzie często
tak mówią, ale skoro pływają tam ryby
to ja też mogę! Dołączam się również do
apelu Klubu Gaja: Dbajmy o czystość
rzek, jezior i potoków – codziennie.

Inspiracja: Co roku do BIG JUMP przyłącza się Jagoda, wolontariuszka Klubu Gaja. Wchodzi w Wilkowicach do rzeki
Białej albo do Wilkówki razem z Pegazem, pierwszym koniem
uratowanym przez nas z rzeźni. Dla Pegaza kontakt z wodą to
zabawa.

Rzeka Biała w Wilkowicach, BIG JUMP 2010

Inspiracja: Stowarzyszenie „Chodź nad Świder” to grupa przyjaciół, których połączyła rzeka. Zachęcają z powodzeniem ludzi do działania na rzecz Świdra. Rzeka znalazła się w finale
konkursu Rzeka Roku 2014, a mieszkańcy Otwocka przyłączyli
się do inicjatywy BIG JUMP. Do rzeki weszło ponad 200 osób!

Nieformalne grupy
BIG JUMP może zorganizować także nieformalna grupa –
rodziny, przyjaciele, znajomi, mieszkańcy osiedla, osoby,
które łączą wspólne zainteresowania. To może być okazja
do sympatycznego spędzenia wolnego czasu oraz integracji.

Inspiracja: W Białogardzie nad jeziorem Byszyno i rzeką Leśnicą BIG JUMP zorganizowały dwie grupy Ligi Obrony Kraju.
Młodzi ludzie uczestniczyli także w Wielkim Sprzątaniu Parsęty
i zajęciach edukacyjnych Klubu Gaja.

Źródła Warty w Zawierciu, BIG JUMP 2013

Rzeka Rega w Nowielicach, BIG JUMP 2010

Inspiracja: W dzielnicy Zawiercia – Kromołowie do kontaktu ze
źródłami Warty zachęcają mieszkańcy. Wspólnie z Samorządem
Mieszkańców Dzielnicy Kromołów zorganizowali „multikulturowe” wejście do wody, zanurzając stopy w źródłach swojej rzeki.
Inspiracja: Temperament forumowiczek z Forum Kobiet Miasteczka Śląskiego zmobilizował w 2010 roku wszystkich będących nad Brynicą do zanurzenia się w jej nurcie. Wspólnie
z zespołem „Brynica”, przy akompaniamencie akordeonu weszli
do wody razem z relacjonującymi wydarzenie dziennikarzami
z TVS. Po wyjściu z rzeki sołtys Brynicy wraz z żoną zaprosili
wszystkich na kawę i pyszne ciasta własnego wypieku.

Organizacje SPOŁECZNE
Wędkarze, przyrodnicy, działacze społeczni, ekolodzy, żeglarze – do BIG JUMP przyłączają się organizacje pozarządowe
działające w bardzo różnych obszarach.

Rzeka Bystrzyca koło Lublina, BIG JUMP 2014

Inspiracja: Wędkarze muchowi z Zakrzówka z PZW Koło
„Stoczek” opiekują się Bystrzycą, Chodelką i Kosarzewką. Zorganizowali wspólnie BIG JUMP do Bystrzycy wraz z Towarzystwem Miłośników Lubelszczyzny. Wędkarze od lat zarybiają
rzeki i przyłączyli się do programu „Zaadoptuj rzekę”.

Rzeka Leśnica w Białogardzie, BIG JUMP 2014

Inspiracja: Stepnicka Organizacja Turystyczna – Nie Tylko Dla
Orłów, Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy oraz HOP
Sieć Transgraniczna Delty Odry zorganizowały BIG JUMP do
rzeki Gowienicy w delcie Odry. Do wody weszło 19 osób –
Polacy, Niemcy i Szwedzi – a także jeden pies.

W BIG JUMP angażują się kluby, domy kultury, biblioteki.
Inspiracja: W Kępnie BIG JUMP do rzeki Niesób organizuje
Dyskusyjny Klub Książki przy Powiatowej Bibliotece Publicznej.
Miłośnicy książek dbają o czystość rzeki sprzątając jej brzegi.
Wraz z właścicielami nad rzeką przychodzą ich psy.

Rzeka Wisła w Skoczowie, BIG JUMP 2014

Instytucje

Zatoka Pucka w Helu, BIG JUMP 2014

KOLONIE I OBOZY LETNIE
Do BIG JUMP mogą przyłączyć się także m.in. obozy i kolonie. Wypoczynek dla dzieci i młodzieży organizowany jest
przecież w dużej części nad wodą lub bardzo blisko niej.
Dlatego nasi najmłodsi oczywiście pod opieką dorosłych
mogą w naturalny sposób przyłączyć się do akcji!
Inspiracja: Przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola i Żłobka „U Karolci” w Skoczowie wybrały się nad rzekę Wisłę by
wspólnie zanurzyć dłonie w jej nurcie.

Rzeka Niesób w Kępnie, BIG JUMP 2013

Samorządy

mieszkańcom o tym, jak zachowywać się podczas kąpieli i jak
unikać zagrożeń. Piękna Noteć to finalistka ubiegłorocznej edycji
naszego konkursu Rzeka Roku.

Szkolny BIG JUMP

Do BIG JUMP mogą się przyłączyć samorządy lokalne. Zorganizowanie imprezy nad rzeką czy jeziorem to dobra promocja
walorów przyrodniczych i kulturowych regionu. BIG JUMP
organizują sołectwa, urzędy gmin, urzędy miast, starostwa.

Inspiracja: Miasto Stołeczne Warszawa współorganizuje z Klubem Gaja BIG JUMP w Stolicy. Policja rzeczna oraz Stołeczne
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przyłączają się do
wydarzenia edukując uczestników i dbając o ich bezpieczeństwo. Wejściu do wody towarzyszą gry i zabawy edukacyjne
Klubu Gaja.

A co ze szkołami i przedszkolami, które w czasie wakacji przecież nie pracują? To nie problem! Proponujemy im SZKOLNY
BIG JUMP w ramach akcji European River Swimming Day.
Wchodzimy do wody w czasie roku szkolnego, w maju.

Inspiracja: Organizatorem BIG JUMP było Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią. Wydarzenie okazało się sporym
sukcesem – do akcji przyłączyło się wiele różnych środowisk.
Spotkanie nad wodą było okazją do przypomnienia wszystkim

Jezioro Morzycko w Moryniu, BIG JUMP 2014

Inspiracja: Grupka sko-wiczów ze Szkoły Podstawowej im.
Janusza Korczaka w Michowicach wzięła udział w akcji BIG
JUMP. Weszli do górnego biegu rzeki Skierniewka, do rzeki
Łupia, która przepływa przez Borysław.

BIG JUMP
– trochę historii

Paweł Grzybowski, Klub Gaja
koordynator programu „Zaadoptuj
rzekę”: Która edycja Big Jump najbardziej
zapadła mi w pamięć? Najwięcej ludzi bierze
zwykle udział w wydarzeniach w Warszawie,
tam nad rzekę przychodzą prawdziwe tłumy.
Ale najbardziej zapamiętałem beskidzki
Big Jump w Wiśle w 2010 roku. Było
kolorowo i wesoło, do wody weszło kilkaset
osób. Przyłączyli się do nas plażowicze
odpoczywający nad rzeką i koloniści. To była
po prostu świetna zabawa.

Po raz pierwszy Klub Gaja zorganizował w Polsce europejską
akcję BIG JUMP w 2005 roku we współpracy z pomysłodawcą
– European Rivers Network (ERN). W Warszawie ponad sto osób
weszło wtedy do Wisły na znak starań dla przywrócenia dobrego stanu polskich rzek. Pięć lat później w akcji uczestniczyło
ponad 600 osób, weszły do wody w 27 miejscach w Polsce.
W 2010 roku w Europie w BIG JUMP wzięli udział mieszkańcy
aż 20 państw, m.in.: Francji, Belgii, Szwajcarii, Grecji, Austrii,
Serbii, Szwecji, Danii, Hiszpanii, Portugalii. W 2013 roku w 30
miejscach w naszym kraju ponad 680 osób zdecydowało się
wziąć udział w akcji.

Po raz pierwszy Klub Gaja zorganizował
w Polsce europejską akcję BIG JUMP w 2005 roku.
W Warszawie ponad 100 osób weszło wtedy
do Wisły na znak poparcia dla przywrócenia
dobrego stanu polskich rzek.

Z roku na rok Big Jump w Polsce gromadził coraz więcej osób.
Rok temu liczba uczestników wydarzenia przekroczyła 1,1 tys.!
Wyraziliśmy swoje poparcie dla czystych wód w ponad 60 miejscach – nie tylko w Polsce, ale również za granicą. W Warszawie akcję organizujemy razem z Urzędem Miasta Stołecznego
Warszawy. Czynnie bierze w niej udział wiceprezydent miasta
Michał Olszewski. Do BIG JUMP przyłączali się także ministrowie
środowiska – Marcin Korolec i Maciej Grabowski. Nie zabrakło
Urszuli Kontowskiej, prezes Fundacji PKO Banku Polskiego. Do
Wisły wchodzą także mieszkańcy i turyści.

Rzeka Wisła w Warszawie, BIG JUMP 2005

BIG JUMP 2014 był rekordowy – razem
z Klubem Gaja do wody weszło albo
choćby zanurzyło w niej dłonie 1100 Polek
i Polaków, w ponad 60 miejscach w kraju
– od Bałtyku po Beskidy, a także za granicą.

„W Warszawie Big Jump odbył się po raz pierwszy.
Do Wisły wskoczyło kilkadziesiąt osób. Wśród nich
Basia (22 lata), bo chce, by miasto zwróciło się ku rzece.
Stanisław (58 lat), bo kiedy straci łazienkę, chce mieć gdzie
się kąpać. (...). Marek (31 lat) i Artur (31 lat), bo lubią się
kąpać w Wiśle i robią to od urodzenia. Joanna (40 lat,
właścicielka nadwiślańskiego baru Mewa), bo chce, by
miasto pozwoliło jej prowadzić bar nad rzeką. Renata (23 lata)
i Karolina (16), bo kąpiel sprawia im przyjemność”.
Gazeta Wyborcza 18 lipca 2005
Rzeka Wisła w Wiśle, BIG JUMP 2010

Rzeka Wisła w Warszawie, BIG JUMP 2013

Morze Bałtyckie we Władysławowie, BIG JUMP 2014

Interaktywna mapa
Polski – dodaj swój
BIG JUMP!

Pomagaj chronić
polskie rzeki
• M
 ożesz pomóc nam finansowo, liczy się każda złotówka.
Ważne są zarówno regularne wpłaty, jak i jednorazowa pomoc. Darowizny możesz wpłacać na konto: 90 2030 0045
1110 0000 0067 3120

Zapraszamy do skorzystania z nowej odsłony interaktywnej
mapy Polski. Znajdziecie tam m.in. moduł BIG JUMP służący do
zarejestrowania miejsca, w którym odbyło się wejście do wody.

• M
 ożesz przekazać na nasze działania
swojego podatku. Wystarczy, jeśli w rocznym zeznaniu podatkowym
w odpowiedniej rubryce wpiszesz nasz KRS: 0000120069

Dzięki mapie możecie w łatwy sposób podzielić się ze wszystkimi ważnymi informacjami o waszych działaniach w ramach
programu „Zaadoptuj rzekę”. Wystarczy, że zarejestrujecie się
w module „aktywności/przedsięwzięcia”, opiszecie prowadzone
przez siebie działania, możecie także dodać zdjęcia. Wasze informacje będą dostępne także dla innych użytkowników platformy, mogą stać się dla nich inspiracją do podjęcia działań.

Interaktywną mapę znajdziesz na stronie
www.zaadoptujrzeke.pl.

Działaj
z Klubem Gaja
• K ażdy może zostać wolontariuszem Klubu Gaja. Zbieraj z nami
podpisy pod petycjami, rozdawaj nasze materiały, zaproś nas
z wykładem lub wystawą, polecaj nasze kampanie i programy.
• W
 łącz się w program „Zaadoptuj rzekę”, otocz opieką wybraną
rzekę (lub dowolny akwen). Zorganizuj sprzątanie jej brzegów
albo piknik nad wodą. Każde działanie ekologiczne może
mieć związek z rzeką. Wyślij zgłoszenie swojej ulubionej rzeki
do konkursu Rzeka Roku.
• 
Dołącz do nas na Facebooku – bądź na bieżąco,
udostępniaj znajomym nasze banery, teksty, zdjęcia, promuj
nasze akcje i kampanie – facebook.com/Klub.Gaja

Ekologia

Zatoka Pucka w Helu, BIG JUMP 2012, fot. Tomek Pikuła

Inspiracja: Partnerzy programu „Zaadoptuj rzekę” nie tylko
wspierają nasze działania, ale także w nich czynnie uczestniczą.
Podczas BIG JUMP 2012 do Zatoki Puckiej w Helu weszli pracownicy PKO Banku Polskiego i Fundacji PKO Banku Polskiego,
Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu w Gdańsku,
samorządowcy, mieszkańcy i turyści.

Dzięki zaangażowaniu ponad
172 tysięcy osób w program „Zaadoptuj
rzekę” otoczono opieką 688 rzek, strumieni,
potoków, jezior i stawów, a także Bałtyk
w 1295 miejscach w Polsce (2005–2014).
Program otrzymał w 2008 roku nominację
do tytułu The Best Practice – najlepszego
programu środowiskowego w Unii Europejskiej.

• M
 ożesz używać karty Inteligo Visa payWave „Dobro procentuje”.
Inteligo
przekazuje
częśćprocentuje”
swoich dochodów z Twoich
Karta
Inteligo
„Dobro
transakcji
bezgotówkowych
na
– karta, która pomaga wybraną przez Ciebie inicjatywę charytatywną. Wybierając obszar „Ekologia” wspierasz
Klub Gaja w ramach edukacji ekologicznej realizuje program „Zaadoptuj rzekę”. Fundacja PKO Banku
program
„Zaadoptuj rzekę” i pomagasz chronić polskie rzeki.
Polskiego jest Partnerem Strategicznym programu, który mogą wesprzeć także Klienci Inteligo.
Ty też możesz zostać darczyńcą – pomóż razem z nami chronić polskie rzeki, wspierając działania
Klubu Gaja. Wybierz EKOLOGIĘ i wesprzyj program „Zaadoptuj rzekę”. To bardzo proste! Wystarczy,
że otworzysz konto Inteligo z kartą Inteligo Visa payWave „Dobro procentuje”.
Więcej na inteligo.pl i pod numerem: 801 121 121 (opłata zgodna z taryfą operatora).

Więcej na inteligo.pl i pod numerem: 801 121 121 (opłata zgodna z taryfą operatora).

Klub Gaja to polska,
nowoczesna organizacja ekologiczna,
która buduje Pokolenie EkoXXI.
dla przyrody i zwierząt

KRS: 0000120069
www.klubgaja.pl
facebook.com/Klub.Gaja

Programem edukacji ekologicznej
„Zaadoptuj rzekę” Klub Gaja zachęca
Polki i Polaków do otaczania opieką rzek
i innych akwenów oraz podejmowania
działań na rzecz ich ochrony i poprawy
stanu jakości wód.
www.zaadoptujrzeke.pl

Zaadoptuj rzekę 2015
Partner Strategiczny

Udział

Partner Merytoryczny

Partnerzy

Dofinansowanie

Dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.

Treści zawarte w publikacji nie
stanowią oficjalnego stanowiska
organów Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.
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