Wniosek o upamiętnienie wydarzenia roku 2017 na Mazowszu
Wydarzenie:
1.

Tytuł wydarzenia:
ROK RZEKI WISŁY na Mazowszu

2.

Charakterystyka wydarzenia:

550 rocznica pierwszego wolnego flisu na Wiśle przypomina fakt historyczny, który nadał bardzo silny
impuls prorozwojowy, stanowiąc Mazowsze jednym z głównych beneficjentów zmian ekonomicznych,
społecznych i kulturowych na przestrzeni kilku wieków, decydując o rozwoju szeregu miast mazowieckich i
wpływając na losy i historię całego województwa. ROK RZEKI WISŁY na Mazowszu - oprócz oczywistej roli
przypomnienia o historii i losach województwa, ma na celu podniesienie świadomości społecznej na temat
najważniejszej rzeki, zwłaszcza w obliczu dokonujących się nad nią procesów ekonomiczno-społecznych,
zwrócenie społeczności nadwiślańskich ku rzece, w której tkwi potencjał rozwoju oraz aktywizację lokalną i
wykorzystanie tego potencjału do tworzenia oferty o znaczeniu lokalnym i ponadregionalnym, jak też
konkretnych produktów społecznych, ekonomicznych, turystycznych i kulturalnych. Wydarzenie dysponuje
silnym wsparciem oddolnym społeczności nadwiślańskich, które przystąpiły do realizacji własnych
programów związanych z rocznicą. Jednocześnie wpisuje się w ogólnokrajowe obchody, współbrzmiąc z
ogłoszonym przez Sejm RP Rokiem Rzeki Wisły. Uchwalenie Roku Rzeki Wisły na Mazowszu podkreśla rolę
Wisły Mazowieckiej w kontekście historycznym, ale również pozwala przyjąć aktywną rolę województwa
wobec inicjatywy, z jaką wychodzi wiele mazowieckich społeczności nadwiślańskich - wzmacniając tym
samym ich działania.
Pierwszym wolnym flisem nazywa się symbolicznie pierwszy sezon żeglarski 1467, jaki nastąpił po
ustaleniach traktatu II Pokoju Toruńskiego, na mocy którego cała żeglowna Wisła trafiła pod polskie
panowanie, otwierając ekonomiczne drogi na Morze Bałtyckie i w świat. Zapoczątkowało to blisko 300 letni
okres największego rozwoju na Wiśle, który budował potęgę Polski i Mazowsza. W 2017 roku nastąpi 550
rocznica tego wydarzenia.
Uzasadnienie wniosku (z uwzględnieniem opisu wyjątkowości wydarzenia):
W 2017 przypada 550 rocznica pierwszego wolnego flisu na Wiśle. Tak umownie nazywany jest pierwszy, wolny
sezon nawigacyjny, jaki w 1467 nastąpił po II Pokoju Toruńskim, kiedy cały żeglowny szlak Wisły trafił pod
polskie panowanie, umożliwiając niezakłócony spław towarów do Gdańska, a stamtąd - do całej Europy.
Możliwość wykorzystania Wisły, jako drogi żeglugowej, połączyło Polskę i Mazowsze z najbardziej chłonnymi
gospodarkami świata, otwierając ok. 300-letni okres największej prosperity na rzece oraz czas budowy potęgi
Polski na arenie międzynarodowej. Transport rzeczny i gospodarcze wykorzystanie Wisły były kluczowe w
rozwoju regionu i kraju, w tym również rozwoju kulturalnego i społecznego, budowania potęgi ekonomicznej,
politycznej i militarnej. Na Mazowszu Wisła zawsze pełniła rolę szczególną, ponieważ była osią regionu, zaś
powstałe przy niej miejscowości - Solec, Kozienice, Czersk, Góra Kalwaria, Warszawa, Modlin, Zakroczym,
Czerwińsk, Wyszogród, Płock - zyskiwały rangę ponadregionalną w oparciu o korzyści z rzeki (handel, logistyka,
rozwój lokalny, wymiana kulturowa, awans społeczny społeczności nadwiślańskich, postęp i technologie,
bogactwo wykorzystania rzeki, itp.). Dodatkowo, Mazowsze było jednym z głównych beneficjentów procesów,
jakie przez kolejne stulecia zachodziły nad Wisłą, zapewniając rolę:
 łącznika pomiędzy regionami prowadzącymi intensywny handel i wymianę kulturową,
 odbiorcy z rozległych obszarów i zlewisk innych rzek - w tym Dniepru, Sanu i Bugu,
 opierając własną gospodarkę i logistykę o możliwości wykorzystania rzeki.
22 czerwca 2016 Sejm RP podjął decyzję, że rok 2017 będzie ROKIEM RZEKI WISŁY w Polsce. Na uchwałę Sejmu
wpłynęły zarówno argumenty oddolnej inicjatywy społecznej (gromadzącej w znacznej sile podmioty i osoby z

nadwiślańskich miejscowości Mazowsza, którzy budują programy i działania związane z obchodami rocznicy),
jak również lista samorządów nadwiślańskich, które w formie różnych aktów prawnych - uchwał, stanowisk,
postanowień itp. - wyraziły poparcie dla działań tej inicjatywy. W odniesieniu do Mazowsza należy wymienić:














Stanowisko nr. 15 Konwentu Marszałków Województw RP
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego
Uchwała 212/XXIV/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą
Uchwała LV/601/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
Uchwała 784/XLVI/2014 Rady Miasta Płocka
Uchwała XLIX/271/2014 Rady Gminy Solec nad Wisłą
pismo Burmistrza Gminy Kozienice
Stanowisko nr 46 Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Uchwała 324/XXIX/2014 Rady Powiatu w Płocku
Uchwała 5/2014 Związku Miast Nadwiślańskich
Uchwała 270/XXXVI/2014 Rady Gminy i Miasta Wyszogród
Uchwała XXXIII/240/2014 Rady Gminy w Józefowie nad Wisłą
Pismo Wiceprezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

Poparcie samorządów nie wynika wyłącznie z bogatej przeszłości historycznej (która ma niebagatelne
znaczenie), ale przede wszystkim z obecnie realizowanych lokalnych strategii rozwoju, analizy szans awansu
oraz reakcji na oczekiwania społeczności lokalnych. Wisła jest nie tylko ważnym elementem krajobrazu czy
wycinkiem bogactwa ekologicznego i naturalnego, ale może i powinna być postrzegana, jako skumulowany
potencjał dla działań w zakresie rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego miast, regionów i
subregionów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki.
Zagospodarowanie potencjału społeczno-kulturowego i przyrodniczego Wisły przebiegać będzie jednocześnie
na poziomie krajowym, regionalnym (wojewódzkim) i lokalnym (inicjatywy społeczności lokalnych). W
przypadku dużych aglomeracji zlokalizowanych nad Wisłą szczególnie ważnym aspektem o wydźwięku
społecznym jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, którego osiągnięcie umożliwią nadzwyczajne
walory edukacyjne i turystyczno-rekreacyjne rzeki. Postulat ten w przypadku miasta stołecznego Warszawy jest
dodatkowo spójny z zapisami Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku „Innowacyjne
Mazowsze” oraz Strategii rozwoju turystyki województwa mazowieckiego na lata 2014-2020, co pozwala na
uzyskanie efektu synergii w zakresie podejmowanych działań, zwiększenia ich efektywności i lepszego
wykorzystania środków publicznych.
Uchwalenie Roku Rzeki Wisły na Mazowszu pozwoli na wykorzystanie efektów działań, związanych z uchwałą
sejmową - zarówno ogólnokrajowych (realizowanych na poziomie urzędów centralnych) jak również
poszczególnych miast (które planują przystąpić do inicjatywy). Jednocześnie - poprzez cele wyznaczone przez
uchwałę sejmową - przyjęcie Roku Rzeki Wisły na Mazowszu jest spójne z celami "Strategii Rozwoju Turystyki
w Województwie Mazowieckim na lata 2014 – 2020" a także spójne z zapisami „Strategii rozwoju
województwa"
Spójność z zapisami „Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Mazowieckim na lata 2014 – 2020”
zachowana zostaje w odniesieniu do następujących części:
Cel strategiczny E. 1. Wisła łącznikiem Mazowsza
Cel ten dotyczy wykorzystania spajającego potencjału Wisły do budowania spójności województwa.
 Program E.1.1: Wiślany Okrągły Stół
 Program E.1.2: 2017 – Rok Wisły
Cel strategiczny E. 2. Spójność regionalna dzięki turystyce

Cel ten jest adresowany do twórców produktów turystycznych i służy umotywowaniu ich, by poszukiwali produktów łączących turystykę warszawską z turystyką ogólnomazowiecką.
 Program E.2.2: Wsparcie promocyjne produktów turystycznych opartych o atrakcyjność sieci rzek
Mazowsza
Spójność z zapisami „Strategii rozwoju województwa” zachowana zostaje w odniesieniu do następujących
części:
 Gospodarka (wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej), w tym:
 Pkt. 6: Wykorzystanie i wzmacnianie specjalizacji regionalnych
 6.1. Wspieranie lokalnych specjalizacji gospodarczych
 6.2. Wspieranie powstawania i rozwoju klastrów oraz sieci współpracy między
przedsiębiorstwami
 6.3. Intensyfikacja współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej)
 Pkt. 9 Wspieranie rozwoju miast regionalnych i subregionalnych
 9.1. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej ośrodków regionalnych i subregionalnych
 9.2. Wzmocnienie znaczenia miast regionalnych i subregionalnych jako centrów społecznogospodarczych
 Pkt. 10. Restrukturyzacja miast w celu wzmocnienia ich funkcji społeczno-gospodarczych
 10.1. Modernizacja struktury gospodarki lokalnej poprzez rozwój instrumentów finansowych
pobudzających przedsiębiorczość
 10.2. Kompleksowe i zintegrowane działania rewitalizacyjne w miastach
 Przestrzeń i transport (poprawa dostępności i spójności terytorialnej regionu oraz kształtowanie ładu
przestrzennego)
 Pkt. 15. Rozwój form transportu przyjaznych dla środowiska i mieszkańców*
 Społeczeństwo (poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego do
tworzenia nowoczesnej gospodarki), w tym:
 Pkt. 18: Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego
 18.4. Budowa społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie tożsamości regionalnej
 Pkt. 21: Wzrost wykorzystania zasobów ludzkich poprzez zwiększenie mobilności zawodowej i
przestrzennej

21.2. Wspieranie postaw przedsiębiorczych oraz samozatrudnieni
 Pkt. 22. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, integracja społeczna
 22.1. Przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie skutków bezrobocia
 22.2. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych, starszych oraz
w trudnej sytuacji życiowej
 22.3. Wspomaganie zadań mających na celu włączenie społeczne i przeciwdziałanie ubóstwu
 Pkt. 24: Podnoszenie standardów funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz działania na rzecz
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego
 24.1. Budowa i rozwój infrastruktury społecznej, w tym o zasięgu regionalnym
 24.2. Kształtowanie warunków sprzyjających aktywności fizycznej mieszkańców
 24.3. Profilaktyka i ochrona zdrowia

 Środowisko i energetyka, w tym:
 Pkt. 27: Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów
środowiska







27.1. Przeciwdziałanie fragmentaryzacji przestrzeni przyrodniczej (…)
27.2. Prowadzenie monitoringu zanieczyszczeń środowiska
27.3. Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i potencjału ekologicznego wód i związanych z nimi
ekosystemów
 27.4. Przeciwdziałanie deficytowi wodnemu
 27.6. Szerzenie świadomości ekologicznej
 27.7. Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
 27.8. Racjonalne planowanie funkcji terenów z uwzględnieniem potrzeb ochrony środowiska
Pkt. 30: Poprawa jakości wód, odzysk/unieszkodliwianie odpadów, odnowa terenów skażonych oraz
ograniczenie emisji zanieczyszczeń
 30.1. Zmniejszenie obciążenia środowiska powodowanego emisjami zanieczyszczeń do wód,
atmosfery i gleby

 Kultura i dziedzictwo (wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego oraz walorów
środowiska przyrodniczego dla rozwoju gospodarczego regionu i poprawy jakości życia), w tym:
 Pkt. 32: Wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego oraz potencjału dziedzictwa kulturowego
do zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu
 32.1. Poprawa atrakcyjności turystycznej regionu w oparciu o walory, przyrodnicze (w
szczególności w obszarach pasm turystycznych)
 32.2. Wspieranie rozwoju turystyki kulturowej oraz tworzenia nowych produktów turystycznych
 32.3. Ochrona spuścizny kulturowej regionu (materialnej i niematerialnej)
 32.4. Rozwój systemu obsługi turystów (zaplecza turystycznego i systemu informacji
turystycznej).
 Pkt. 33: Upowszechnianie kultury i twórczości
 33.2. Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej regionu
 33.3. Wspieranie edukacji kulturalnej i artystycznej
 Pkt. 34: Kreowanie miast jako centrów aktywności kulturalnej
 34.1. Wykorzystywanie ośrodków miejskich do tworzenia i promowania kultury
 34.2. Promowanie Warszawy jako europejskiego ośrodka kultury
 36. Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w działalności gospodarczej
 36.1. Wspieranie przedsiębiorczości w obszarze kultury
* W pkt. 15. Strategii (Rozwój form transportu przyjaznych dla środowiska i mieszkańców) - w zamyśle wykorzystania potencjału
Wisły chodzi nie tylko o wykorzystanie samej rzeki, ale także szlaków (np. rowerowych) prowadzących wzdłuż jej biegu. Godny
rozważenia jest także projekt włączenia nurtu Wisły do systemu transportowego miasta stołecznego Warszawy oraz innych miast
województwa (np. Wyszogród - Płock) na wzór miast holenderskich lub Wenecji (tramwaj wodny).

Projekt wykorzystania potencjału rzeki Wisły i jego wzmocnienie poprzez ogłoszenie Roku Rzeki Wisły na
Mazowszu jest także spójne z następującymi dokumentami strategicznymi rangi wojewódzkiej:




Strategia Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2013-2020
Program ochrony środowiska województwa mazowieckiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem
perspektywy do 2018 roku
Plan wykonawczy do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 KULTURA I
DZIEDZICTWO na lata 2013-2020

oraz z krajowymi dokumentami strategicznymi: :



Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo
– przyjęta przez Radę Ministrów dnia 25 września 2012 r
Program Rozwoju Turystyki do 2020 roku (Ministerstwo Sportu i Turystyki)






Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) – przyjęta przez Radę
Ministrów 18 czerwca 2013 r.
Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) –
przyjęta przez Radę Ministrów dnia 26 marca 2013 r.
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego – Regiony, miasta, obszary wiejskie (Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego) – przyjęta przez Radę Ministrów dnia 13 lipca 2010 r.
Strategia rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa (SZRWRiR) na lata 2012–2020
(Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) – przyjęta przez Radę Ministrów dnia 25 kwietnia 2012 r.
2.1.1.2.

Uchwalenie Roku Rzeki Wisły na Mazowszu może być także odpowiedzią na wiodące trendy społeczne, a w
szczególności na:
 Narastającą potrzebę współautorstwa (tzw. prosumeryzm), który wywiera silny wpływ m.in. na
postawy obywatelskie, a w szczególności dotyczy społeczności miejskich. Rok Rzeki Wisły- jako
oddolna wspólna inicjatywa społeczna obywateli, organizacji i samorządów nadwiślańskich wpisuje się
w ten trend i uchwalenie Roku Rzeki Wisły na Mazowszu wzmocni ta wspólną inicjatywę

 Wspólnoty nowego typu. Wyraźny trend, widoczny szczególnie w europejskich miastach, zauważalny
już w większych miejscowościach województwa dotyczy fundamentalnej zmiany podejścia
Europejczyków do wspólnoty. Należy brać pod uwagę, że Wisła stanowi znakomity potencjał zarówno
w zakresie wyboru tradycyjnych wspólnot („odkrywaj swoje korzenie”, „poszukuj tradycji
historycznych”) jak i wspólnot „stylu życia” i „tożsamości z wyboru”.
W zakresie rozwoju aktywności rekreacyjnej i turystycznej opartej na potencjale Wisły uchwalenie Roku Rzeki
Wisły na Mazowszu pozwoli na przejęcie wiodącej roli Mazowsza w procesie tworzenia "produktów
turystycznych", jakie wskutek działania uchwały sejmowej powinny się zacząć budować wzdłuż całej rzeki. W
tym procesie, potencjał naturalny i historyczny Wisły środkowej stanowi bardzo ważny atut województwa.
Zwłaszcza, że jest nielicznym
przyrodniczym walorem turystycznym i rekreacyjnym województwa
mazowieckiego, mającym samodzielną siłę oddziaływania ponadlokalnego, a nawet ponadkrajowego –Wisła
jest unikatową na skale europejską atrakcją i ofertą.
Uchwalenie Roku Rzeki Wisły na Mazowszu - wobec wspólnych działań o zasięgu krajowym może też sprzyjać
lepszemu niż dotychczas wykorzystaniu potencjału historyczno-kulturowego i edukacyjnnego, oraz - poza
najbardziej oczywistym rozwojem rzecznej turystyki i sportu, uruchomienie potencjału wykorzystania rozwoju
szlaków konnych i rowerowych, muzycznych i muzealnych, historycznych i kulinarnych.
Obchody roku rzeki Wisły ułatwią także rozwój przedsiębiorczości społeczności związanych z Wisłą poprzez
działania ogniskujące uwagę mediów i mieszkańców Warszawy na wydarzeniach i warsztatach (np. malarskich,
fotograficznych, poetyckich, tanecznych, choreograficznych itd.). Ich organizacja może stać się przedmiotem
konkursów ogłoszonych przez urząd marszałkowski na Rok Rzeki Wisły na Mazowszu.
Harmonogram obchodów (z uwzględnieniem instytucji organizujących dane przedsięwzięcia):
W 2017 planowane jest wiele wydarzeń w związku z sejmową uchwałą Roku Rzeki Wisły. Wydarzenia
planowane są m.in. w: Solcu, Kozienicach, Górze Kalwarii, Warszawie (w tym duży program w ramach
Warszawskiego Otwartego Forum Roku Rzeki Wisły przy udziale kilkudziesięciu NGO oraz m.st. Warszawy, które
powoła koordynatora ds. Roku Rzeki Wisły), Nowym Dworze Mazowieckim, Czerwińsku, Wyszogrodzie, Płocku.

Wydarzenia regionalne na terenie województwa (m.in.):




















listopad 2016- kwiecień 2017 - Organizacja seminarium i warsztatów realizujących zasady „Wiślanego
Okrągłego Stołu” (Departament Kultury, Promocji i Turystyki Mazowieckiego Urzędu
Marszałkowskiego)
styczeń- kwiecień 2017 - budowa reprezentacyjnej jednostki tradycyjnej (Muzeum Sportu i Turystyki
w Warszawie przy wsparciu Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego)
marzec - listopad 2017 - Obywatel Rzeki Wisły 2017 - program aktywizacji społeczności nadwiślańskich
na terenie 10 miejscowości na Mazowszu w ramach ogólnopolskiej akcji Wielki Flis Wiślany (Fundacja
Rok Rzeki Wisły przy wsparciu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich)
maj 2017 - Promocja Wydawnictwa "Za drewno na wodzie" z okazji Roku Rzeki Wisły- wydanie płyty z
tradycyjną muzyką flisacką, archiwaliami, promocja wiślanego żeglarstwa tradycyjnego (Fundacja
Szerokie Wody)
maj 2017 - Flis Festiwal na Urzeczu - zlot łodzi tradycyjnych z całego kraju i promocja regionu Urzecza
(Konstanciński Dom Kultury, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Karczew)
maj/czerwiec 2017 - Płocki Festyn sportowy młodzieży szkolnej - wyścigi smoczych łodzi (Towarzystwo
Przyjaciół Płocka)
maj-wrzesień 2017 - Wystawa historyczna Szlak Żeglugowy na Wiśle (Towarzystwo Przyjaciół Płocka)
czerwiec 2017 - Zielone świątki na Urzeczu - 4 dniowy Festiwal Obyczaju organizowany od Góry
Kalwarii do Warszawy, połączony z programem edukacyjnym pt. "Żywe lekcje historii" (Ośrodek
Kultury Góra Kalwaria, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Karczew, Starostwo Powiatowe w Piasecznie,
Towarzystwo Przyjaciół Karczewa, Piaseczyński WOPR, stołeczny WOPR, Starostwo Powiatowe w
Otwocku, Wawerskie Centrum Kultury, m.st. Warszawa, OSP Czernidła, Fundacja Szerokie Wody)
czerwiec 2017 - Pielgrzymka rzeczna św. Zygmunta (Słomczyn-Czerwińsk - Płock) - jedyna w Europie
forma procesji na rzece (Parafia pw. św. Zygmunta w Słomczynie, Parafia pw. św. Zygmunta przy
Bazylice Katedralnej w Płocku)
lipiec - sierpień 2017 - Szkółka Żeglarstwa Tradycyjnego - budowa sieci warsztatów promujących małą
żeglugę turystyczną i rekonstrukcyjną - Modlin, Góra Kalwaria, Konstancin Jeziorna, Czerwińsk,
Wyszogród - (Starostwo Powiatowe Piaseczno, Gmina Góra Kalwaria, Gmina Modlin, Urząd Gminy
Wyszogród, Fundacja Szerokie Wody)
wrzesień 2017 - Wielkie Królewskie Regaty w Solcu nad Wisłą (Stowarzyszenie Przyjaciół Solca,
Stowarzyszenie "Wisła" przy wsparciu Gminy Solec nad Wisłą)
wrzesień 2017 - Jesienny Flis Mazowiecki - spław tradycyjnych łodzi wiślanych i rekonstrukcyjnych
(Fundacja Dom Wisły, Fundacja Rok Rzeki Wisły, Fundacja Szerokie Wody)
Barbórka środowisk wodniackich - odbudowa tradycji środowiskowych (Warszawa - Fundacja Dom
Wisły, Płock - Towarzystwo Przyjaciół Płocka)

Włączenie się Mazowsza do ogólnopolskich Obchodów Roku Rzeki Wisły (m.in.):
 maj 2017 - Królewski Flis na Wiśle z Krakowa do Gdańska - otwarcie sezonu (Instytut Multimedialny
Kraków)
 czerwiec- wrzesień 2017 Wielki Flis Wiślany - cykl spływów wzdłuż Wisły od km. "0" do morza w tym:
Vistuliada Kajakarska (Fundacja Promocji Rekreacji KIM Warszawa + partnerzy), Spływ żeglarski (PTTK),
Obywatel Rzeki Wisły (Fundacja Rok Rzeki Wisły)
 "Z biegiem Wisły" - kontynuacja serialu promującego Wisłę w TVP3 (w 2016 zrealizowano kilka
odcinków pilotażowych z terenu Puławy - Płock)
 RunWisła - popularyzacja biegania nad Wisłą (inicjatywy obywatelskie i oddolne pod patronatem
Fundacji Rok Rzeki Wisły)
 bikeWisła - sportowa impreza ogólnopolska, wsparcie idei budowy Nadwiślańskiej Trasy Rowerowej
oraz aktywizację młodzieży na terenie Mazowsza (inicjatywy obywatelskie i oddolne pod patronatem
Fundacji Rok Rzeki Wisły)
 styczeń - grudzień - Muzea Szlaku Wisły - program sieciowania oferty wiślanej muzeów polskich pod
przewodnictwem Narodowego Muzeum Morskiego.

Oferta muzeów z obszaru województwa mazowieckiego zainteresowanych współpracą w sieci „Muzea Szlaku
Wisły” realizowaną w ramach wspólnego projektu Rok Rzeki Wisły 2017:
1) Muzeum Historii Polski w Warszawie

wsparcie promocyjne,

współpraca przy realizacji projektów grupowych lub we współpracy z inna instytucją
2) Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej

wydanie ulotek informujących o planowanych działaniach i idei Roku Wisły (styczeń 2017),

rozbudowa programu edukacyjnego w ziwązku z Rokiem Rzeki Wisły:
 lekcje muzealne: "Królewska rzeka Wisła", „Syrenka Warszawska” lub inne warsztaty dla
dzieci prowadzone w Ogrodzie Górnym,
 organizacja dnia/dni atrakcji dla szerokiej publiczności w Ogrodzie Górnym i nabrzeżu Wisły:
„Zamek Królewski i Królewska Rzeka” - dzień atrakcji (m.in.: Piknik w Ogrodach Dolnych, zajęcia dla
dzieci i młodzieży "Skarby Skarpy", Rzeczna gra handlowa, spacery po Ogrodzie z przewodnikiem dla
dorosłych, zajęcia artystyczne i ekologiczne) – 17 czerwca 2017 r.
 organizacja cyklu wykładów o ogrodzie zamkowym i związkach Warszawy z Wisłą (4 wykłady
otwarte 15.02, 12.04, 20.09, 15.11),
 letnie „Wieczory przy świecach” o tematyce ogrodowo-wiślanej: spotkania dedykowane
osobom dorosłym w następującej konwencji: na każdym spotkaniu odbywa się godzinny wykład,
dyskusja, występ grupy artystycznej, poczęstunek z winem. Pierwsze spotkanie odbędzie się: 15 lub
22.03.2017 - "Holendrzy w delcie Wisły" prowadzenie Konrad Nawrocki, drugie: 16.06.2017 "Zamkowe Ogrody z widokiem na Wisłę", prowadzenie dr Małgorzata Szafrańska
3) Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej

obchody Dni Wisły (czerwiec 2017),

rekonstrukcja przedarcie się przez wysadzony most w Wyszogrodzie do Modlina kutra KU-30 z
Oddziału Wydzielonego rzeki Wisły (9.09.1939),

wystawa planów, rysunków i dokumentów ilustrujących zabiegi Mazowieckiego Ośrodka Badań
Naukowych i Towarzystwa Naukowego Płockiego Oddział w Wyszogrodzie o budowę skansenu
etnograficznego i żeglugi na Wiśle,

zajęcia edukacyjne (prowadzone od 2016 r.) w Muzeum w Wyszogrodzie i płockich szkołach o
tematyce wiślanej w kontekście rzeka-miasto-region,

planowany apel do lokalnej społeczności o ofiarowanie do zbiorów pamiątek związanych z Wisłą,

wystawa ilustrująca fragment zabiegów o ratowanie wiślanych tradycji i jednostek pływających,
uzupełniona o modele łodzi i statków wiślanych (możliwość prezentacji w innych ośrodkach)
4) Muzeum Mazowieckie w Płocku

organizacja Jarmarku Tumskiego w 2017 r. (przełom maja i czerwca, 3 dni) w kontekście związku
Płocka z Wisłą: wystawa planszowa o Wiśle na ul. Tumskiej, płoccy wodniacy opowiadający ze
sceny o swojej pracy, sprzedaż wydawnictw związanych z Wisłą itp.,

Święto Jana (m.in. puszczanie wianków Wisłą) w Skansenie Osadnictwa Nadwiślańskiego –
Oddziale MMP (24 czerwca 2017 r.)

Podmiot zgłaszający propozycję upamiętnienia danego wydarzenia na Mazowszu:
1.

Nazwa podmiotu zgłaszającego propozycję wydarzenia:
fundacja ROK RZEKI WISŁY

2.

Osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu zgłaszającego propozycję wydarzenia (imię,
nazwisko, funkcja):
Robert Jankowski - prezes Zarządu

3.

Osoba do kontaktów roboczych w sprawie zgłoszenia propozycji wydarzenia (imię, nazwisko, dane
teleadresowe):

Robert Jankowski - prezes Zarządu, e-mail: robert.jankowski@rokwisly.pl; tel.: 509 539 530
30.09.2016
……………………………………..
Data, podpis, pieczęć

Załączniki do wniosku:

1.

MONITOR POLSKI Poz. 627 UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły

2.

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego z dnia 14.06.2016 w sprawie
ustanowienia roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły
Stanowisko nr 15 Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie inicjatywy ustanowienia roku
2017 Rokiem Rzeki Wisły

3.

