
                                                          
 

 

  Zapraszamy serdecznie! 

 
Elbląg, 14 kwietnia 2022 

 

 

Parada Wodna w Elblągu 

 

 

W imieniu Prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego oraz Grupy Wodnej – organizatorów pierwszej 

Parady Wodnej na rzece Elbląg serdecznie zapraszamy Państwa, 3 maja 2022 roku, do dołączenia i 

wspólnego uczestnictwa w tym wyjątkowym wydarzeniu.  

 

W naszym mieście rok 2022 ogłoszony został Rokiem Tradycji Morskich Elbląga.  

 

Parada Wodna uświetni więc nie tylko tegoroczne obchody Święta Flagi oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 

3 Maja. Jednocześnie symbolicznie rozpocznie tegoroczny sezon wodny. Naszym celem jest również 

integracja jak największej części środowiska wodniackiego. 

 

Koncepcja wydarzenia obejmuje uroczystą paradę jednostek pływających (statków, jachtów, łodzi, 

katamaranów, rowerów wodnych, kajaków, skuterów i innych), które przystrojone flagą Polski lub 

elementami biało-czerwonymi zaprezentują się przed publicznością zgromadzoną na Starym Mieście – na 

Bulwarze Zygmunta Augusta oraz w okolicach mostów Niskiego i Wysokiego. Tam również odbędzie się 

oficjalna część uroczystości.* 

 

Do udziału w Paradzie zapraszamy wszystkie osoby, które kochają żeglarstwo i aktywny wypoczynek na 

wodzie.  Zależy nam na tym, aby spotkać się, poznać, wymienić doświadczeniami i przede wszystkim 

wspólnie zaakcentować radość czerpaną z kontaktu z wodą z poziomu jednostek pływających. 

 

 

PARADA WODNA – 3 maja 2022 

Program wydarzenia: 

12:30  - zbiórka jednostek pływających na nawrotni (szerokie miejsce z dalbami dające możliwość 

poczekania na swoją kolejkę) 

12:30 - 12:55 - formowanie szyku 

13:00   - podniesienie Mostu Niskiego, wpłynięcie na Bulwar, runda honorowa, prezentacja 

jednostek/organizacji 

13:30  - wypłynięcie w stronę Jeziora Druzno przez podniesiony Most Wysoki i nawrotka na 

wysokości mostu ul. Wyszyńskiego 

13:45  - ponowne wpłynięcie na Bulwar, cumowanie przy nabrzeżach Bulwaru 



                                                          
 

 

  Zapraszamy serdecznie! 

14:00  - zakończenie części paradnej 

14:30 – 18:00? - koncert szant na Przystani Grupy Wodnej, wspólne spotkanie, grill i biesiadowanie  

 

Zasadą naczelną Parady Wodnej ma być swobodna i przyjazna atmosfera w połączeniu z szacunkiem dla 

środowiska wodnego i innych uczestników. Prezentacja odbywać się będzie w spacerowym tempie. 

Wszelkich szczegółów dotyczących uczestnictwa w Paradzie Wodnej udzielają przedstawiciele Grupy Wodnej. 

 

Kontakt: 

grupawodna.manager.przystan@gmail.com 

tel. +48 502302110 

tel. +48 603407234 

 

Bardzo prosimy o potwierdzenie udziału w Paradzie Wodnej do 23 kwietnia 2022 mejlowo pod adres: 

grupawodna.manager.przystan@gmail.com.  

W trakcie wydarzenia z estrady przedstawiać będziemy uczestników. Prosimy więc zainteresowane taką 

promocją organizacje, kluby, podmioty zorganizowane o przesłanie deklaracji uczestnictwa wraz z krótkim 

opisem swoich działań. Na podstawie tych informacji opracujemy szczegółowy harmonogram i kolejność 

prezentacji podczas Parady Wodnej. 

Osoby, które chcą uczestniczyć w Paradzie, a nie posiadają własnej jednostki pływającej, zapraszamy na 

Przystań Grupy Wodnej, gdzie wypożyczyć będzie można kajaki, rowery wodne, żaglówki czy motorówki. 

Szczerze wierzymy, że wspólnie z Państwem zorganizujemy naprawdę fajną imprezę, która stanie się w 

przyszłości stałym punktem corocznych prezentacji środowiska wodniackiego i przysłuży się umacnianiu 

dobrych relacji. 

 

 

 

Z wodniackim pozdrowieniem i najlepszymi życzeniami! 

 

 

Kpt. Marcin Trudnowski 

 

 

 

 

 

*) Uczestników korzystających ze swoich jednostek pływających bardzo prosimy o udekorowanie ich flagą 

Polski lub innymi akcentami w barwach biało-czerwonych. 
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