
Czwartek (07.02.2019): 

12.00 - 18.00 – Hejnał 

Najbardziej znana melodia dla każdego morsa to oczywiście „Bałtyckie morsy”. Ten utwór 

znak każdy kto do Mielna na zlot przyjeżdża i na pewno będzie go podczas zlotu można 

usłyszeć wiele razy ale tylko w samo południe obok pomnika morsa będzie wygrywany na 

trąbce. Mamy nową świecką tradycję. Ostatni raz hejnał zagramy na zakończenie kąpieli 

głównej. 

12.00 - 18.00 – Kąpiele w baliach i saunach 

Już od czwartku aż do późnego popołudnia w sobotę, przy pomniku morsa czekać na 

wszystkich uczestników zlotu będą gorące sauny i balie, stamtąd tylko krok do lodowatego 

Bałtyku. Lokalizacja: okolice pomnika morsa 

 

Piątek (08.02.2019): 

10.00 – 18.00 - Kąpiele w baliach i saunach 

Już od czwartku aż do późnego popołudnia w sobotę, przy pomniku morsa czekać na 

wszystkich uczestników zlotu będą gorące sauny i balie, stamtąd tylko krok do lodowatego 

Bałtyku. Lokalizacja: okolice pomnika morsa 

10.00 – 18.00 - Pałac morsowych ślubów 

Pałac, w którym ślub może zawrzeć każdy bez względu na płeć, wiek a nawet stan cywilny. 

Śluby zawarte w tym miejscu są ważne tylko podczas zlotu i tylko w Mielnie. 

Morsowe śluby od lat cieszą się ogromnym powodzeniem. O tym jak wielkie znaczenie mają 

dla morsów niechaj świadczy to, że wielokrotnie były okazją do odnowienia prawdziwej 

przysięgi małżeńskiej Lokalizacja: namiot sferyczny – róg ul. Kościuszki i ul. B. 

Chrobrego 

11.00 – 18.00 – Mrozoodporny Turniej 

Na plaży głównej w Mielnie przez cały piątek i sobotę kluby morsów z całej Polski będą 

udowadniały, że ich członkowie są odporni na wszelkie warunki atmosferyczne i nie tylko. 

Prowadzonych będzie kilka różnych aktywności a najlepsze wyniki nagradzane będą 

morsowymi monetami. Przez dwa dni trwania turnieju do rozdania mamy 1000 monet, który 

klub zbierze najwięcej monet wygrywa turniej. Przez cały czas trwania turnieju na ścianie pod 

kładką promenady (obok pomnika morsa) będzie umieszczony licznik pokazujący ile monet 

jest nadal w grze. 

Kto wygra turniej otrzyma klucz do Mielna i poprowadzi paradę morsów przed niedzielną 

kąpielą. Na zakończenie przygotowujemy ogromne ognisko nad brzegiem Bałtyku, a 

dopełnieniem wieczoru będzie fire show na plaży. Lokalizacja: główna plaża w Mielnie 

11.00 – 18.00 – Mój pierwszy raz ….w Bałtyku - czyli pasowanie na morsa 

Każdego roku do Mielna zjeżdżają morsy ale również ich niemorsujące rodziny. Czas to 

zmienić. Każdy kto chce spróbować morsować powinien zrobić to właśnie tutaj – w Mielnie! 

Stolicy wszystkich morsów. Specjalny morsowy chrzest to prawdziwy sprawdzian hartu 

ducha i ciała. Lokalizacja: główna plaża w Mielnie 

12.00 – Hejnał 

Najbardziej znana melodia dla każdego morsa to oczywiście „Bałtyckie morsy”. Ten utwór 

znak każdy kto do Mielna na zlot przyjeżdża i na pewno będzie go podczas zlotu można 

usłyszeć wiele razy ale tylko w samo południe obok pomnika morsa będzie wygrywany na 

trąbce. Mamy nową świecką tradycję. Ostatni raz hejnał zagramy na zakończenie kąpieli 

głównej. 

12.30 – Zumba dla wszystkich 

Każdy mors kocha tańczyć, najlepiej na plaży tuż przed kąpielą, Jak co roku te i inne 

rozgrzewki poprowadzi niezastąpiona Kasia Stankiewicz i jej koleżanki z Klubu Forma z 

Koszalina. Lokalizacja: główna plaża w Mielnie 



17.30 - Klubowe Mistrzostwa w Biegu Morsów Po Plaży 

Kluby morsów rywalizujące w Turnieju Mrozoodpornych będą musiały zmierzyć się również 

w drużynowym biegu po plaży. Po zachodzie słońce z pochodniami w ręku pobiegną na 

dystansie 2,5 km. Wyniki najlepszych klubów na pewno wpłyną na całkowity wynik 

rywalizacji turnieju. Zapisy: www.b4sportonline.pl/bieg_morsa. Lokalizacja: plaża główna 

18.30 – 24.00 – Wieczór integracyjny dla morsów - Kabaret Hrabi oraz karaoke z Sylvia DJ-

vocal 

Na dobry początek wieczoru, o wyjątkowo dobry humor wszystkich morsów zadba jeden z 

najlepszych polskich kabaretów. Tylko i wyłącznie dla naszych morsów – Kabaret Hrabi. Po 

dużej dawce dobrego humoru zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy z DJ Sylwią, 

chętni będą również mogli spróbować sowich sił w karaoke. UWAGA: w namiocie po 

występie kabaretu zostanie uruchomiana odpłatna cześć gastronomiczna i bar. Ochrona nie 

wpuści do namiotu osób z własnym alkoholoem. Lokalizacja: namiot główny przy 

Polomarkecie 

20.00 – ... – Zabawa w DISCO PLAZA z zespołem Extazy 

Disco PLAZA Mielno zapraszamy wszystkie foczki i morsy na wyjątkową imprezę 

integracyjną z zespołem Extazy – dla uczestników Zlotu wstęp bezpłatny! Lokalizacja: klub 

Disco Plaza 

 

Sobota (09.02.2019): 

10.00 - Śniadaniowy Bieg Morsów o Puchar Burmistrza Mielna 

Zainteresowanie poprzednimi edycjami biegu sprawiło, że chcemy zorganizować go po raz 

kolejny. Na każdego biorącego udział w biegu czekać będzie pożywne śniadanie ufundowane 

przez Hotel Unitral w Mielnie. UWAGA: wymagana jest wcześniejsza rejestracja, która 

rozpocznie się niebawem. Zapisy: www.b4sportonline.pl/bieg_morsaLokalizacja: okolice 

pomnika morsa 

10.00 – 16.30 – Mrozoodporny Turniej 

na plaży głównej w Mielnie przez cały piątek i sobotę kluby morsów z całej Polski będą 

udowadniały, że ich członkowie są odporni na wszelkie warunki atmosferyczne i nie tylko. 

Prowadzonych będzie kilka różnych aktywności a najlepsze wyniki nagradzane będą 

morsowymi monetami. Przez dwa dni trwania turnieju do rozdania mamy 1000 monet, który 

klub zbierze najwięcej monet wygrywa turniej. Przez cały czas trwania turnieju na ścianie pod 

kładką promenady (obok pomnika morsa) będzie umieszczony licznik pokazujący ile monet 

jest nadal w grze. 

Kto wygra turniej otrzyma klucz do Mielna i poprowadzi paradę morsów przed niedzielną 

kąpielą. PODLICZANIE MONET O 16:30! Lokalizacja: główna plaża w Mielnie 

10.00 – 16.30 – Mój pierwszy raz ….w Bałtyku - czyli pasowanie na morsa 

Każdego roku do Mielna zjeżdżają morsy ale również ich niemorsujące rodziny. Czas to 

zmienić. Każdy kto chce spróbować morsować powinien zrobić to właśnie tutaj – w Mielnie! 

Stolicy wszystkich morsów. Specjalny morsowy chrzest to prawdziwy sprawdzian hartu 

ducha i ciała. Lokalizacja: główna plaża w Mielnie 

10.00 – 18.00 - Kąpiele w baliach i saunach 

Już od czwartku aż do późnego popołudnia w sobotę, przy pomniku morsa czekać na 

wszystkich uczestników zlotu będą gorące sauny i balie, stamtąd tylko krok do lodowatego 

Bałtyku. Lokalizacja: okolice pomnika morsa 

10.00 – 18.00 - Pałac morsowych ślubów 

Pałac, w którym ślub może zawrzeć każdy bez względu na płeć, wiek a nawet stan cywilny. 

Śluby zawarte w tym miejscu są ważne tylko podczas zlotu i tylko w Mielnie. Morsowe śluby 

od lat cieszą się ogromnym powodzeniem. O tym jak wielkie znaczenie mają dla morsów 

https://b4sportonline.pl/bieg_morsa
https://b4sportonline.pl/bieg_morsa


niechaj świadczy to, że wielokrotnie były okazją do odnowienia prawdziwej przysięgi 

małżeńskiej. Lokalizacja: namiot sferyczny – róg ul. Kościuszki i ul. B. Chrobrego 

12.00 – Hejnał 

Najbardziej znana melodia dla każdego morsa to oczywiście „Bałtyckie morsy”. Ten utwór 

znak każdy kto do Mielna na zlot przyjeżdża i na pewno będzie go podczas zlotu można 

usłyszeć wiele razy ale tylko w samo południe obok pomnika morsa będzie wygrywany na 

trąbce. Mamy nową świecką tradycję. Ostatni raz hejnał zagramy na zakończenie kąpieli 

głównej. 

12.00 – Taniec przeciwko przemocy - One Billion Rising 

Po raz kolejny przyłączamy się do akcji, podczas której w kilkudziesięciu miejscowościach w 

Polsce kilkadziesiąt tysięcy osób zatańczy i zaprotestuje przeciwko przemocy wobec kobiet i 

dziewcząt. One Billion Rising (po polsku: Nazywam się Miliard) to ogólnoświatowy protest 

w formie tańca, który zwraca uwagę na przemoc wobec dziewcząt i kobiet, przede wszystkim 

na najbardziej drastyczny, wciąż lekceważony jej przejaw – przemoc seksualną. Część 

programu zakończy się wspólną kąpielą o godz. 12:30. Lokalizacja: promenada oraz 

główna plaża w Mielnie 

12.30 – 14.30 - Panel dyskusyjny „Ludzie morza” 

Panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości. Tym razem zaprosiliśmy gości, którzy 

kochają morze inaczej ale być może również morsują. O swojej pasji do morza opowiedzą m. 

in Roman Paszke kapitan jachtowy żeglugi wielkiej Lokalizacja: namiot główny przy 

Polomarkecie 

13.00 – Zumba dla wszystkich 

Każdy mors kocha tańczyć, najlepiej na plaży tuż przed kąpielą, Jak co roku te i inne 

rozgrzewki poprowadzi niezastąpiona Kasia Stankiewicz i jej koleżanki z Klubu Forma z 

Koszalina. Lokalizacja: główna plaża w Mielnie 

18.30 – 24.00 - Wielki Bal Morsów 

Impreza integracyjna dla ok. 1 500 osób to prawdziwe wyzwanie. Jak co roku wybieramy 

temat przewodni imprezy i bawimy się wspólnie w specjalnym namiocie. Podczas imprezy 

zaplanowanych jest wiele atrakcji i niespodzianek, wystąpią Zespół Drugi Tydzień, Krzysztof 

Czapla i Dj Sylwia. Podczas balu tradycyjnie zostaną wybrani król i królowa 

balu. Lokalizacja: namiot główny przy Polomarkecie 

 

Niedziela (10.02.2019): 

10.45 – 11.45 – Wielka Parada Morsów ulicami Mielna 

Jednym z najważniejszych punktów imprezy jest przemarsz wszystkich uczestników zlotu 

ulicami Mielna. Morsy na tę okazję przebierają się w stroje najbardziej oryginalnych 

mieszkańców całego świata a nawet całej galaktyki. Kilka tysięcy osób w barwnej paradzie w 

środku zimy zmierzająca na plażę robi naprawdę wyjątkowe wrażenie. Na zwycięzców 

morsowych potyczek całego weekendu czekać też będą specjalne miejsca w 

paradzie. Zbiórka: parking przy Polo Markecie 

12.00 – XVI Wspólna Kąpiel w Bałtyku 

Punktualnie o godz. 12:00 morsy gromadnie kąpią się w Bałtyku. Najbardziej imponująco 

wygląda moment, w którym morsy na sygnał Burmistrz Gminy Mielno wchodzą do wody. Po 

kąpieli zapraszamy wszystkich do namiotu przy Polo Markecie na rozgrzewający posiłek. 

Ciepła treściwa zupa i rozgrzewające „co nieco” z pewnością zregenerują morsowe 

organizmy. Będzie to też idealne miejsce aby godnie pożegnać wszystkie morsy i 

podziękować im za udział w imprezie. Lokalizacja: główna plaża w Mielnie 

13.00 – Wydawanie zupy regeneracyjnej w namiocie głównym. Oficjalne zakończenie 

Międzynarodowego Zlotu Morsów w Mielnie 



 


