
Nadchodzi finał 
Pierwszego Ekologicznego Marszu Bałtyckiego!

– wydarzenia planowane na ostatnie 60 kilometrów

Już tylko trzy dni pozostały do zakończenia  Pierwszego Ekologicznego Marszu Bałtyckiego Fundacji 
Nasza Ziemia i Fundacji Sprzątanie Świata – Polska. Na ostatnie dni zaplanowana jest między innymi 
wizyta  na  Obozie  Antyatomowym  w  Lubiatowie,  marsz  z  pracownikami  Nadmorskiego  Parku 
Krajobrazowego  i  nurkami  z  firmy  GAZ-SYSTEM  S.A..  Oficjalne  zakończenie  Marszu  odbędzie  się  
w  sobotę,  28  lipca  przy  Stacji  Morskiej  Uniwersytetu  Gdańskiego  w  Helu,  
a  podsumowująca  konferencja  prasowa  i  warsztaty  plastyczne  w  niedzielę  (29  lipca)  na  Targu 
Węglowym w Gdańsku.

Pierwszy  Ekologiczny  Marsz  Bałtycki  wyruszył  w  poniedziałek,  16  lipca  ze  Stacji  Morskiej  
w Międzyzdrojach, aby zwrócić uwagę turystów i mieszkańców polskiego wybrzeża na problemy Morza 
Bałtyckiego – zanieczyszczenie wody i plaż, utratę bioróżnorodności i przełowienie zasobów ryb. Marsz 
jest głównym elementem szóstej już edycji Kampanii Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku, które w tym 
roku przebiega pod hasłem „Bałtyk tez może...być czysty, bioróżnorodny, pełen ryb”.

Maszerujący przeszli już ponad 260 kilometrów -  Helu zostało jeszcze około 60.

Do końca pozostało jeszcze 60 kilometrów, na które przewidziano wiele wydarzeń.
Trasa ostatniego pełnego dnia Marszu, zaplanowana jest na piątek 27 lipca i będzie prowadzić przez teren 
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.  W tym dniu o godz.  8.30 we Władysławowie dołączą do nas 
pracownicy  Parku  oraz  przedstawiciele  firmy  GAZ-SYSTEM  S.A.,  która  jest  partnerem  kampanii 
„Międzynarodowe Sprzątanie  Bałtyku”.  Czteroosobowa grupa pracowników tej  spółki  weźmie udział  
w marszu nabrzeżem Bałtyku, natomiast 28 lipca będzie wspomagała akcję, nurkując w okolicach Helu 
i sprzątając dno Bałtyku., zgodnie z hasłem „Bałtyk tez może...być czysty!”

Finał Pierwszego Ekologicznego Marszu Bałtyckiego
28 lipca, godzina 15.00, Stacja Morska Uniwersytetu Gdańskiego w Helu

Marsz Bałtycki  oficjalnie zakończy się po dotarciu zespołu na metę w Stacji  Morskiej  Uniwersytetu 
Gdańskiego  w  Helu,  co  według  planu  nastąpi  w  sobotę  28  lipca  około  godziny  15.00. Z  okazji 
zakończenia otwarta zostanie wystawa fotografii o życiu w Bałtyku, a przez cały dzień na terenie Stacji 
wyświetlany będzie film „The end of the line”/”Bezrybie” i animacja tłumacząca zjawisko przełowienia.
W Helu odbędzie się również część oficjalna, na której swoją obecność potwierdziła już m. in. Kancelaria 
Prezydenta, przedstawiciele rządu, Europarlamentu, Sejmu RP oraz przedstawiciele lokalnych instytucji 
i gmin.
Na plaży przed Stacją Morską, powstanie również kolejna ryba na znak poparcia hasła przyświecającego 
Międzynarodowym Tygodniom Ryb OCEAN2012 „Skończmy z przełowieniem”!

Podsumowanie Marszu Bałtyckiego
29 lipca, godzina 11.00 – 14.00, Targ Węglowy w Gdańsku

Dzień  po  finale, w  niedzielę  29  lipca,  na  Targu  Węglowym  w  Gdańsku,  odbędzie  się  konferencja 
prasowa  podsumowująca  320  kilometrów  Marszu  Bałtyckiego  oraz  happening,  podczas  którego 
powstanie obraz „Bałtyku Marzeń”.  Na konferencji prasowej przedstawione zostaną wstępne wyniki 



inwentaryzacji  i   działań  prowadzonych  dotychczas  w  ramach  całej  Kampanii  Międzynarodowe 
Sprzątanie  Bałtyku. Od  godziny  11.30  wszyscy  chętni odwiedzający  Jarmark  św.   Dominika  zostaną 
zaproszeni do artystycznej interpretacji hasła kampanii „Bałtyk też może... być czysty, bioróżnorodny, 
pełen ryb!” .  Ponad 100 przygotowanych małych płócien, po zapełnieniu zostanie ułożonych w kształt 
ryby – jako symboliczne zakończenie Międzynarodowego Sprzątania Bałtyku i  kontynuacja  obchodów 
Europejskich Tygodni Ryb.

Kontakt dla mediów: Agnieszka Wieczorek: agnieszka.wieczorek@naszaziemia.pl, tel. 500 393 567

Kampania objęta jest honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

       Darczyńcy kampanii:

mailto:agnieszka.wieczorek@naszaziemia.pl


       Darczyńcy kampanii:


