MAJÓWKOWYCH IMPREZ CZAS…
Odrobina dobrej zabawy, a może patriotyczna refleksja? A może i jedno i drugie?
Przedstawiamy zestawienie imprez i uroczystości organizowanych w trakcie długiego
weekendu majowego. Znajdzie się zarówno coś dla ciała, jak i dla ducha...
2 maja w Olsztynie odbędą się uroczystości związane ze świętem Dnia Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej.
Program:
09.00 – uroczyste podniesienie flagi Rzeczypospolitej Polskiej (Warmińsko-Mazurski Urząd
Wojewódzki od strony ul. Kopernika); wciągnięcie flag narodowych na maszty w następujących
miejscach: pl. Solidarności, Plac Konsulatu Polskiego oraz przy pomniku w Jakubowie
12.00 – uroczystość Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – Urząd Miasta Olsztyna (pl. Jana Pawła
II 1)
W dniach 30 kwietnia-4 maja Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na wydarzenie pn. „Ale wkoło jest
biało-czerwono!”. Będzie to wystawa prac plastycznych dzieci z olsztyńskich szkół podstawowych
zorganizowana w przestrzeni Starego Miasta. Do akcji zaproszono staromiejskie kawiarnie, puby,
restauracje i sklepiki, które staną się galeriami dzieł małych artystów.
Z kolei MOK 2 maja zaprasza mieszkańców do Amfiteatru im. Czesława Niemena na wspólne szycie
ogromnej biało-czerwonej flagi (początek – godz. 10.00), bo – jak argumentują organizatorzy
wydarzenia – „Pomimo różnic ideowych, religijnych, tożsamościowych, pomimo odmiennych
światopoglądów te dwa kolory nas łączą”. Tego samego dnia o godz. 18.00 zaczną się koncerty nas
scenie staromiejskiej.
Program:
18.00 – Michał Niedźwiedź (skrzypce elektryczne)
19.00 – CzessBand
20.00 – VDJ Worek
Wstęp wolny.
Na 3 maja zaplanowano wojewódzkie obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Program:
10.00 – msza św. w intencji Ojczyzny (Bazylika Konkatedralna św. Jakuba)
11.00 – przemarsz ulicami Staszica, Pieniężnego, 1 Maja, Mrongowiusza, Warmińską, Lanca,
Partyzantów, Linki na Plac Konsulatu Polskiego pod Kolumnę Orła Białego
11.30 – uroczystości na Placu Konsulatu Polskiego przy Kolumnie Orła Białego z udziałem kompanii
honorowych, służb mundurowych, organizacji kombatanckich oraz harcerzy:
- wystąpienia okolicznościowe
- Apel Pamięci
- salwa honorowa
- złożenie kwiatów
- defilada kompanii honorowych

12.45 – uroczystości w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim (al. Piłsudskiego 7/9, sala
52):
- koncert Orkiestry Wojskowej z Giżycka
- wręczenie odznaczeń państwowych
5 maja na scenie staromiejskiej zaplanowano majówkę z „Olsztyn. Aktywnie!”.
Program:
14.00 – sgraffita staromiejskie oraz start wycieczki po mieście z cyklu „Przewodnik czeka”
14.10 – Stare Drobne Małże
14.30 – majówkowa rozgrzewka z Najmowicz Triathlon Team
14.45 – konkursy „Olsztyn. Aktywnie!”
15.00 – Rave Dance Studio
15.20 – Stare Drobne Małże
15.50 – konkursy „Olsztyn. Aktywnie!”
16.00 – Soltare
16.30 – Stare Drobne Małże
A trzy dni wypełnione sportową aktywnością i rekreacją na świeżym powietrzu czekają na
uczestników majówki w Centrum Rekreacyjno-Sportowym „Ukiel” (1-3 maja), na którą zaprasza
Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Pierwszego dnia imprezy zaplanowano treningi, rodzinne turnieje, gry i zabawy piłkarskie oraz
turniej badmintona. Nazajutrz CRS „Ukiel” włączy się w obchody Dnia Flagi RP. Z tej okazji
uczestnicy majówki będą mogli skorzystać ze specjalnej promocji. Każda osoba, która przyjdzie do
wypożyczalni sprzętu w barwach narodowych, otrzyma dwie godziny z 50-procentowym rabatem na
wypożyczenie sprzętu sportowego. W planach jest także Rodzinny Festiwal Nordic Walking
(zbiórka o godz. 11.00 przy kapitanacie). Można zabrać własne kijki lub wypożyczyć na miejscu
(odpłatnie).
Trzeci dzień majówki to m.in. rodzinne treningi oraz zajęcia teoretyczne dla miłośników rugby.
Swoją strefę aktywności przygotuje też „Planeta Formy”, która zaprezentuje podstawy takich
ćwiczeń, jak jumping kids, jumping fitness oraz zumba. Tego dnia w godz. 10.00-14.00 wystąpi
również olsztyński zespół szantowy Shantaż.
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