
AKTYWNA MAJÓWKA
12-13 maja

2018 r.

Wydarzenia włączone w obchody jubileuszu 
350.lecia przybycia kamedułów nad Wigry

Jesteśmy na szlaku Green Velo
chcesz wiedzieć więcej: https://greenvelo.pl

	 8:30	 oficjalne	 otwarcie	 Majówki	 (przystań	 kamedulska	 Klasztoru	 
Pokamedulskiego	w	Wigrach)

 9:00 start Wigierskiego Maratonu Kajakowego (pierwsza edycja):  
dystans na 52 km (Wigry – Rygol) i 30 km (Wigry – Frącki)	(przy-
stań	kamedulska);	rekrutacja zawodników na podstawie wcześniej-
szych zgłoszeń do Suwalskiej OT, wydarzenie w ramach cyklu 7 ogól-
nopolskich maratonów Canoa Cup 2018

 10:00 rozpoczęcie Wielkiego Testu Kajaków i premiera nowego kajaka 
z Suwalszczyzny: Caribou Kayak Adventure	(przystań	kamedulska,	
KayakZone)

	11:00	 prezentacje	o	bezpieczeństwie	wodnym	z	pokazem	ratownictwa	
(przystań	kamedulska,	WOPR)

	11:30	 promocyjny	spływ	kajakowy:	Wigry	–	Maćkowa	Ruda	(10	km/4	godz;	
zgłoszenia:	Wigry24.pl)

12:00	–	14:00	prezentacje	multimedialne	(sala	konferencyjna	w	Domu	
Królewskim,	Klasztor	Pokamedulski):

	 •	 12:00	„Kamedulskie	Wigry	–	prezentacja	planowanych	wydarzeń	
nad	Wigrami	na	350.lecie”	(ksiądz	dr	Jacek	Nogowski)

	 •	 12:30	 „Północna	 część	 Suwalsko-Augustowskiego	 Królestwa	
Rowerowego	Green	Velo”	(Beata	Chełmicka-Bordzio)

	 •	 13:00	„Walory	wodne	Suwalszczyzny”	(Hubert	Stojanowski)
	 •	 13:30	„Szlaki	Papieskie	w	Polsce”	
	 	 (siostra	dr	Blanka	Szymańska)
13:00	 –	 19:00	 Rozgrzewka	 z	 „Socatots	 -	 Piłkarskie	Maluszki	 

w	akcji”	–	ogólnorozwojowe	zajęcia	sportowe	dla	dzieci	
w	wieku	od	6	m-cy	do	5	lat	i	„Brazilian	Soccer	Schools”	
/	dzieci	5-12	lat	(Socatots	Suwałki,	Iwona	Ruszewska)

	14:00	 zwiedzanie	 klasztoru	 pokamedulskiego	 z	 przewodnikiem	 
(bezpłatne,	liczba	miejsc	ograniczona)

	16:00	 zwiedzanie	klasztoru	pokamedulskiego	z	przewodnikiem	(odpłatne)
	18:30	 wręczenie	 nagród	 zwycięzcom	 w	Wigierskim	 Maratonie	 Kaja-

kowym	 (dekoracje	 najlepszych	 zawodników	w	 poszczególnych	 
kategoriach,	scena	przy	tawernie)

	19:00	 występ	zespołu	„Nocny	Patrol”/Suwałki	(scena	przy	tawernie)
10:00 – 19:00 (tawerna, ogrody papieskie):

  1/ stoiska promocyjno-turystyczne	(m.in.	Suwalska	Organizacja	
Turystyczna,	Wigierskie	 Stowarzyszenie	Turystyczne,	Wigierski	
Park	Narodowy,	Urząd	Marszałkowski	Województwa	Podlaskiego,	
„Szlaki	 Papieskie”	 /	 Centrum	 Oświatowo	 Dydaktyczne	 Ełckiej	
Kurii	Diecezjalnej,	Sanatorium	Augustów,	Augustowska	Organizacja	
Turystyczna)

12 maja 2018 (sobota)
Kajakiem w Suwalsko-Augustowskim Królestwie 

Rowerowym Green Velo

Wstęp	na	 teren	Pikniku	 jest	 bezpłatny.	Odpłatne:	 udział	w	maratonie	
i	 spływie	 kajakowym,	 część	 zwiedzań	 klasztoru	 pokamedulskiego	 
z	przewodnikiem,	parking.

13 maja 2018 (niedziela)
Rowerowa niedziela nad Wigrami

 10:00 Start wycieczek rowerowych z przewodnikiem z Krzywego / 
siedziba WPN (bezpłatne) 

	 	 trasa	1:	„Wokół	Wigier”;	dystans:	ok.	50	km,	czas:	ok.	5	godz.
	 	 trasa	2:	„Do	Gawrych	Rudy	przez	dolinę	Czarnej	Hańczy”,	 

dystans:	24	km,	czas	ok.	3	godz.

Cały dzień: otwarta wystawa fotograficzna „Top Ziemi Suwalskiej” 
(Dom Królewski i galeria Klasztoru Pokamedulskiego w Wigrach)

Rekrutacja	 uczestników	 na	 podstawie	 wcześniejszych	 zgłoszeń	 do:	
Centrum Informacji Turystycznej Wigierskiego Parku Narodowego  
w Krzywem,	tel.	87	563	25	62,	kom.	510	992	672,	turystyka@wigry.org.pl
Organizator:	Wigierski	Park	Narodowy	/	www.wigry.org.pl

Partnerzy	główni: Partnerzy	pozostali:

Wsparcie: Patroni	medialni:

ORGANIZATORZY:

Suwalska	Organizacja	
Turystyczna
www.sot.suwalszczyzna.eu

Wigierskie	Stowarzyszenie	
Turystyczne
www.wigry-info.pl

„Kajakiem	w	Suwalsko-Augustowskim	
Królestwie	Rowerowym	Green	Velo”	
zadanie	publiczne	współfinansowane	
ze	środków	Województwa	Podlaskiego

spływy kajakowe – wypożyczalnia – kajaki
www.hobbit.suwalki.com.pl

Pole	namiotowe	STUDZIENKA
https://pl-pl.facebook.com/studzienkaStudzianyLas/

Stanica	wodna	Frącki
https://pl-pl.facebook.com/stanicafracki/

BiaVita	Polska	S.A.	–	Sanatorium	Uzdrowiskowe	Augustów

Wydarzenie	objęte
patronatem	
Starosty	Suwalskiego

Powiat	Suwalski Gmina	Suwałki

  2/ stoisko z wydawnictwami turystycznymi / Wydawnictwo  
TD MAPY

  3/ stoisko sprzedażowe ze sprzętem wodnym / KayakZone
  4/ kiermasz wyrobów i produktów regionalnych
  w godz.: 9:30 – 10:00; 10:30 – 11:00; 15:00 – 15:30;  

17:00 – 17:30
  quizy turystyczno-krajoznawcze z nagrodami	(stoisko	promocyjne	

Suwalskiej	Organizacji	Turystycznej)
10:00	–	19:00	wystawa	fotograficzna	„Top	Ziemi	Suwalskiej”	i	filmy	tu-

rystyczno-krajoznawcze	(Dom	Królewski	i	galeria	Klasztoru	Po-
kamedulskiego)

20:00	 zakończenie	Pikniku


