IV Polski Dzień Kanu – z Niepodległą

N

ational Canoe Day to święto pasjonatów łodzi
kanu obchodzone w Kanadzie. Ponieważ
w Polsce jest wielu pasjonatów tych łodzi to święto
zostało zaadaptowane do warunków polskich,
nadając mu narodowy charakter. Celowo została
wybrana nazwa POLSKI Dzień Kanu. Tę polskość
w tym roku udało się zamanifestować, włączając
się tym samym w obchody rocznicowe. W tym
roku wybraną lokalizacją spotkania był Tomaszów Mazowiecki, a szlakiem do przepłynięcia
– fragment Pilicy do Domaniewic. Organizatorów wsparł w tym roku
Magazyn Wiosło, Starosta powiatu Tomaszowskiego, Prezydent
Tomaszowa Mazowieckiego, Radio Łódź.
Kolejne spotka nie f a nów p ł y wa nia ka nu w r a ma c h
X I X Zlotu już w d nia c h 17‑19 sier p nia w S or k w it a c h.
Szczegóły: www.forum.kanu.pl 

Aktywna Majówka nad Wigrami

W

dniach 12‑13 maja odbyło się wiele imprez pod wspólnym
tytułem „Aktywna Majówka nad Wigrami”. Najważniejszym
elementem programu z punktu widzenia kajakarza niewątpliwie był
maraton kajakowy „W krainie Wigier” oraz „Wielki test kajaków”.
Maraton kajakowy (po jeziorze Wigry i Czarną Hańczą) odbył się
na dwóch dystansach – 30 i 52 km. Punktacja dłuższego dystansu
wlicza się do tzw. CANOA CUP, czyli cyklu siedmiu maratonów
kajakowych (nie krótszych jednak niż 50 km) zaplanowanych na
sezon 2018 (więcej szczegółów: www.canoa.com.pl).
Drugim ciekawym wydarzeniem podczas pikniku okazał się
niewątpliwie „Wielki test kajaków” zorganizowany przez firmę
KayakZone na terenie Przystani Kamedulskiej pod Klasztorem.
Zgromadzone kajaki i inny sprzęt pływający (np. SUP) zajęły
powierzchnię jednego całego pomostu. Impreza rozpoczęła się
pierwszym publicznym pokazem nowego kajaka turystycznego
Caribou. Przedstawiciele firmy KayakZone – Szymon Mackiewicz
i Marcin Sidor – uroczyście ochrzcili szampanem nowy model
kajaka, odpowiadając równocześnie na szereg pytań odnośnie
nowego sprzętu. Każdy mógł bezpłatnie przetestować wybrany
sprzęt. Dużym zainteresowaniem cieszyły się testy SUP oraz kajaka
sportowego firmy Nelo. Testowany był też ciekawy model kajaka
morskiego Alaska w wersji kewlarowo-węglowej.

Oshee World Expedition

S

iedmioro śmiałków –
Magda, Hannah, Marta,
Tomek, Michał, Łukasz i Błażej
– wyruszyło w rejs dookoła świata. Pomimo licznych
trudności po drodze, a nawet
przesunięcia pierwszego terminu wypłynięcia, dziś
mówią, że nic lepszego nie mogło ich spotkać. Jacht bardzo w tym
czasie zyskał, a załoga została wzmocniona o wspaniałych ludzi,
którzy dziś stworzyli zespół, jak sami mówią, „nie do zatrzymania”.
Na wyposażeniu jachtu znalazły się również kajaki. Umożliwią
one załodze eksplorację miejsc, do którym jachtem nie będzie
można dopłynąć. Czekamy z niecierpliwością na kajakowe relacje
z trasy, a Magazyn Kajakowy WIOSŁO objął wyprawę patronatem medialnym. Wyprawa zaplanowana jest na trzy i pół roku.
Więcej informacji: www.osheeworldexpedition.com 

Dopełnieniem całego sobotniego programu były stoiska regionalne oraz prelekcje w sali konferencyjnej na terenie Klasztoru
Pokamedulskiego. Szczególnie pokazy filmów i zdjęć Huberta
Stojanowskiego i jego syna Miłosza zapadły głęboko w pamięci
(„Walory wodne Suwalszczyzny”). Z próbką ich materiałów można
się zapoznać na stronie: www.sudawcy.blogspot.com, na której
można również znaleźć relację z maratonu i testu kajaków. Po
kajakowej sobocie nastąpiła rowerowa niedziela. Start wycieczek
miał miejsce przy siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego na
dwóch trasach: „Wokół Wigier” (ok. 50 km) oraz „Do Gawrych
Rudy przez dolinę Czarnej Hańczy” (ok. 24 km). Podsumowując:
niezmiernie udana majówka na Suwalszczyźnie w przepięknych
okolicznościach przyrody i przy wspaniałej pogodzie. Organizatorami poszczególnych wydarzeń w ramach „Aktywnej Majówki
nad Wigrami” była Suwalska Organizacja Turystyczna wspólnie
z następującymi partnerami: Wigierskie Stowarzyszenia Turystyczne, Wigierski Park Narodowy, Fundacja Wigry Pro oraz firma
KayakZone (Wielki Test Kajaków) i Canoa Cup (współpraca przy
organizacji maratonu kajakowego). Patronat medialny nad tymi
wydarzeniami objął również Magazyn Kajakowy WIOSŁO. Więcej
informacji: www.sot.suwalszczyzna.eu 

„Kajakiem w Suwalsko-Augustowskim Królestwie Rowerowym Green Velo” zadanie publiczne
współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego
Wsparcie: Gmina Suwałki, Powiat Suwalski
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