III spotkanie Komitetu Roku Rzeki Wisły 2017 – 8. marca 2014


(Ad 1) Otwarcie zebrania



Wybór przewodniczącego: zaproponowano, aby spotkanie prowadził Józef Ratajczak,
brak innych kandydatur, zgoda zgłoszonego



Ustanowienie protokolanta – Ewa Jachowska



Przyjęcie porządku obrad zgodnie z rozesłaną propozycją opracowaną przez Andrzeja
Stańskiego



Krótka prezentacja wszystkich uczestników obrad



(Ad 2) Wystąpienia zaproszonych gości:
o Grzegorz Kapica, wójt gminy Józefów (województwo lubelskie); przedstawił
projekt GeoPark, realizowany wspólnie z innymi gminami (łącznie 8 gmin),
dotyczący m.in. zagospodarowania brzegów Wisły, przedstawił działania
promujące szkutników z miejscowości Basonia, położonej na terenie gminy
Józefów, poinformował o współpracy z Marszałkiem województwa
lubelskiego.
o Henryk Ruszczyk, burmistrz Zakroczymia; przedstawił problemy trudnej
współpracy z RZGW, plany budowy przystani i innych działań
przywracających obecność ludzi nad Wisłą.
o Kapitan Stanisław Fidelis, weteran żeglugi wiślanej, autor wydanej właśnie
książki o statkach wiślanych – wzywał do przywrócenia żeglowności szlaku
wiślanego i dostępności Wisły dla statków turystycznych. Przewodniczący
zebrania wezwał do zaniechania dyskusji na ten temat, zapowiadając osobną
konferencję temu poświęconą.



(Ad 3a) Informacja o działaniach Komitetu w okresie od poprzedniego spotkania
(11.01.2014) do dzisiaj – przedstawił Sekretarz Komitetu, Robert Jankowski.
o Stan spraw na dzień 11. stycznia: wstępnie przyjęty projekt uchwały o Roku
Wisły, kierunki działania zdefiniowane w formie dokumentu „Cele
i Działania”, poparcie inicjatywy ze strony KWW (uchwała), lista osób
wspierających, nowoutworzona strona WWW, koncepcja konkursu na LOGO,
złożone pismo do prezydent Warszawy z propozycją budowy szkuty
i sfinansowania reprezentacji na Festiwal Loary w Orleanie w 2015 r., grupa
robocza o luźno ułożonych kompetencjach i zadaniach.
o Stan spraw na dzień 8.03.2014:


projekt uchwały złożony posłom: pos. Grabarczyk, pos.
Fedorowicz, pos. Kierwiński i inni, budowana lista
podpisów pod uchwałą



6 programów ramowych obejmujące poprzednią listę
„Celów i działań”- obecnie dyskutowane konspekty-materiał
wstępny do programów ministerialnych, wojewódzkich,
powiatowych i gminnych



Do poparcia KWW- poparcie pisemne wiceprezydenta
Michała Olszewskiego



Rozszerzenie listy wspierających



Strona fb, ilość fanów powyżej 770, lista newsletterowa,
początki tworzenia bazy artykułów o RRW 2017



Konkurs LOGO w toku



Wsparcie z CKS, rozmowy z miastem, rozmowy z NBP i
MAiC w sprawie monet i serii znaczków RRW 2017



Nadal formuła Społecznego Komitetu Organizacji RRW ale
w jego ramach utworzone ad hoc grupy zadaniowe:
współpraca z ARMSA, grupa LOGO, zespól prawny ds.
Stowarzyszenia, krakowska komórka ds. rejsu do Orleanu



(Ad 3b) efekty dotychczasowych rozmów dotyczących wsparcia Andrzej Stańskikontakty z mediami, wywiady, artykuły, patronaty



(Ad 4) Działania Roku Rzeki Wisły 2017; aspekty współdziałania z samorządami
lokalnymi
Sytuację przedstawił Andrzej Stański, zachęcał przede wszystkim do współpracy na
niższych poziomach organizacji; gminnych i powiatowych oraz mniejszych
miejscowości



(Ad 5) Uchwały gminne i wojewódzkie oraz proponowane programy dla
samorządów wszystkich szczebli oraz ministerstw

1. Szkutnictwo wiślane – nasze dziedzictwo narodowe Robert Jankowski
– projekt ożywienia dawnych rzemiosł na Wiśle, stworzenie systemu szkutni na bazie
rodzinnych warsztatów
2. Akwen Wisła Sport i Turystyka – imprezy sportowe i turystyczne Agnieszka
Zdanowicz
– 3 kanały działań: turystyka rzeczna i tworzenie floty – za tym idzie aktywizacja
lokalnej społeczności, rekreacja, plaże i gastronomie, sport – tworzenie klubów i
wspieranie dyscyplin wodnych
3. Wiślane szkoły – wypoczynek letni dzieci i młodzieży na łodziach, kajakach i statkach
Magdalena Kachniewska
– aktywizacja dzieci, które następnie aktywizują swoich rodziców Tu kanałem
przesyłania informacji powinny być kuratoria oświaty
4. Patrol Wiślany; ochrona środowiska – założenia programu edukacji ekologicznej –
Andrzej Stański
– szerzenie propagandy, że Wisła nie jest już brudna, można a wręcz należy z niej
korzystać Współpraca ze szkołami i kuratoriami
5. Przystań Wisła infrastruktura turystyczna Piotr Kaliszek
– tworzenie miejsc do zatrzymania, w większych miejscowościach przystanie (wc,
prysznic, śmiecie) jak również miejsca do biwakowania (wc śmiecie) Współpraca z
samorządami i RZGW
6. Wisła Dusza Polski kultura,- film, publikacje, wystawy, widowiska, rekonstrukcje,
festyny Jarosław Kałuża
– plenery wiślane-fotograficzne, malarskie, filmowe
– ”zamki” nad Wisłą: mapa miejsc godnych uwagi; zamki, opactwa, klasztory, muzea,
parki
– szkolenie archeologów i likwidacja analfabetyzmu wiślanego

– Wisła międzynarodowa: Holendrzy, Żydzi, Włosi, tu też jest ich historia
Wywiązuje się burzliwa dyskusja o zasadności uchwalenia tego typu dokumentów


Józef Ratajczak: trwają obecnie negocjacje szczegółów programów operacyjnych funduszy
europejskich, jeśli dobrze sformułujemy propozycje, możemy liczyć na uwzględnienie ich w
uszczegółowieniach programów; rozumiem, że projekty będą kierowane do różnych
ministerstw, instytucji i samorządów, jako inspiracja do podejmowania tam inicjatyw.



Andrzej Stański: projekty nie są kierowane do różnych instytucji, tylko do konkretnych,
wiodących dla każdego projektu



Agnieszka Zdanowicz: projekty mają być przedstawione na najbliższym konwencie
Marszałków



Piotr Kaliszek stwierdza, że jego zdaniem projekty na obecnym etapie nie nadają się do
przedstawienia konkretnym instytucjom, powinny być traktowane jako wstępne propozycje
do opracowania programów bardziej zaawansowanych



Andrzej Stański stwierdza, że Komitet nie ma struktur, które mogłyby opracowywać
dokumenty bardziej szczegółowe, występujemy z inicjatywą, a zadanie opracowania
szczegółowych programów powinno spoczywać na strukturach administracji państwowej

głos zabrali jeszcze
Piotr Ruszczewski przystanie i łodzie
Kapitan Prokop drożność rzeki
Jacek Bożek Gaja Wisła jest szansą dla Polski, jest naszym skarbem
Arkadiusz Drulis lokalne działanie, bo nie da się połączyć Krakowa z Gdańskiem ze względu
na charakter Wisły ( żeglowność)
Marek Piwowarski: sceptyczne podejście do konspektów, nie należy budować programów
docelowych, bo brak pieniędzy - po dyskusji wycofanie i deklaracja poparcia
wymiana zdań Andrzej Stański i Piotr Kaliszek n/t konspektów


Przewodniczący proponuje, aby dokumenty przyjąć jako kierunkowe i zobowiązać Sekretarza
Komitetu, wspomaganego przez Agnieszkę Zdanowicz do opracowania na ich podstawie
wystąpienia, sprzeciw ze strony Sekretarza Roberta Jankowskiego



Przewodniczący ogłasza przerwę

Przerwa


wznowienie obrad, część gości i uczestników opuściła zebranie w trakcie przerwy



Przewodniczący wzywa do skonkludowania punktu 5.



Andrzej Stański zgłasza wniosek formalny o głosowanie projektów



Przewodniczący zgłasza wątpliwość co do trybu głosowania i listy osób uprawnionych do
głosu, odmawia poddania projektów pod głosowanie w obecnym stanie ustrukturyzowania
Komitetu, proponuje ponownie przyjęcie projektów, jako kierunkowych, przez aklamację



Piotr Kaliszek zgłasza sprzeciw wobec proponowanej aklamacji



Wymiana zdań, Sekretarz Komitetu Robert Jankowski podejmuje się dopracowania
dokumentów na konwent Marszałków, przy wykorzystaniu dotychczas stosowanego trybu
obiegowego, przewodniczący zamyka dyskusję. Termin zgłaszania uwag i poprawek do
dokumentów ustala się na poniedziałek 10.03.2014, do godziny 16.00, na adres e-mail
Roberta Jankowskiego.



Józef Ratajczak wyraża nadzieję, że na spotkaniu 10.05. w Gassach dojdzie do formalizacji
Komitetu w formie, która pozwoli w przyszłości rozstrzygać jednoznacznie podobne różnice
opinii.

(Ad 6) Prezentacja rejsu europejskiego Kraków-Orlean Jarosław Kałuża
– przewodniczący proponuje przeniesienie dyskusji na następne spotkanie Komitetu, Robert
Jankowski protestuje, prosi o informację kto odpowiada za rejs Orlean 2015 i jak będzie
wyglądała współpraca Kraków-Warszawa
Jarosław Kałuża zobowiązał się nadesłać sprawozdanie z dotychczasowych działań i
przesyłać do wiadomości Sekretarza komitetu kopie korespondencji na ten temat
(Ad 7) Projekt program „Wisła 2017” Józef Ratajczak
– relacja z działań podjętych do tej pory
– uchwała o RRW 2017 może być podjęta dopiero w październiku 2016, w związku z tym,
propozycja, aby Komitet przeorientował swoją aktywność na zaproponowanie i realizację 3letniego programu „reaktywacji” Wisły, aby obchody Roku Rzeki Wisły były konsekwencją i
finałem tych działań. Zobowiązuje się opracować program na piśmie, rozesłać do członków
Komitetu tak, aby na następnym spotkaniu w Gassach mogło dojść do postanowień Komitetu
w tym zakresie.
Prośba Piotra Ruszczewskiego by program Wisła 2017 był skorelowany z konspektami, Józef
Ratajczak zobowiązuje się uwzględnić przedstawiane wcześniej konspekty w projekcie.
(Ad 8) Perspektywy formalizacji Komitetu i zaplecza instytucjonalnego ( stowarzyszenie,
fundacja, biuro organizacyjne Jan Wieczorek
– rozdanie i zapoznanie się z deklaracjami
(Ad 9) Promocja i działania towarzyszce, konkurs LOGO Anna Szmit
– podsumowanie działań, konkurs ruszył 24.02 rozesłane zostały informacje wraz ze kartą
zgłoszenia i regulaminem do placówek kulturalnych położonych nad brzegami Wisły, do
uczelni artystycznych i kuratoriów oświaty.
Zdaniem Roberta Jankowskiego konkurs na logo RRW 2017 jest swoistym testem
społecznym, który w pewnym stopniu pokaże nam jakie jest zainteresowanie Wisłą wśród
ludzi
Andrzej Stański przypomniał, że brak nam profesjonalisty ds. promocji, robimy co możemy
we własnym zakresie, ale jeśli ktoś dysponuje kontaktami z prasą, radiem czy telewizją to jest
prośba o udrożnienie przepływu informacji. Do tej pory nawiązano kontakt z RDL i TCP3, ale
są to stacje regionalne.

Anna Szmit poprosiła o rzetelną współpracę
(Ad 10) Inicjatywa „Rzeki Europy” Piotr Ruszczewski
– podobnie jak są stolice kultury, niech będą i „Rzeki Europy” w kolejnych latach. Rejs do
Orleanu 2015 via Bruksela i złożenie petycji z taką inicjatywą
Agnieszka Zdanowicz „Mazowsze” w Brukseli popiera ten projekt, prowadzony jest wywiad
czy to w ogóle jest możliwe
(Ad 11) Projekt odznaczenia honorowego dla osób szczególnie ważnych dla zeki Wisły –
Marek Jankiewicz
– projekt formy wyróżnienia dla osób działających na rzecz Wisły, jako społeczny wyraz
uznania, projekty, kosztorys
– dyskusja o nazwie odznaczenia (wstępnie przedstawiona koncepcja jest prawdopodobnie
nieprawidłowa semantycznie), przewodniczący zebrania zobowiązuje się do konsultacji z
osobami biegłymi w łacinie i przedstawienie propozycji poprawnych semantycznie. Zebrane
propozycje stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Uwagi i inne propozycje należy zgłaszać do Komandora Marka Jankiewicza
(Ad 12) Kalendarz imprez wiślanych Rafał Łapińskid
– od połowy marca , kalendarz imprez wiślanych, opojawi się na stronie www.rokwisly.pl i
będzie aktualizowany. Prośba o podsyłanie i korelację wydarzeń
Marek Mazur zgłasza warsztaty kajakowe dla szkół, spływy, KIM Święto Wisły
Piotr Kaliszek, Rafał Łapiński i Andrzej Stański wymiana zdań n/t zainteresowaniu tego typu
wydarzeniami i kanałami informacyjnymi
Piotr Kaliszek podejmuje się opracowania i umieszczenia na stronie kalendarium wydarzeń z
możliwością jego aktualizacji w miarę napływu nowych informacji.
(Ad 13) Sprawy wniesione, wolne wnioski - brak
(Ad 14) Termin i tryb kolejnego zebrania Komitetu 10.05 Gassy Flis Festiwal
 do ustalenia polityka informacyjna na fb i stronie RRW 2017
 do ustalenia kwestia formalizacji struktury Komitetu, ewentualne zwołanie
dodatkowego spotkania roboczego, jeśli program spotkania w Gassach nie da dosyć
czasu na rozstrzygnięcia
15 Zamknięcie obrad

Załączniki do protokołu
1. Lista obecności
2. Propozycje nazwy odznaczenia honorowego
Zał. nr 2:
Po konsultacjach z środowiskiem łacinników w Krakowie, proponujemy wybór spomiędzy
następujących propozycji:


VISTULAE MERENTI [zasłużonym dla Wisły]



MERENTI PRO VISTULA [zasłużonemu dla Wisły]



A REGINA FLUVIORUM [od Królowej rzek]



CUI VISTULA CORDI EST [temu/tej, któremu Wisła leży na sercu]

Inne propozycje należy zgłaszać do prowadzącego sprawę odznaczenia Marka Jankiewicza

