
Trzy dni z rzeką i nad rzeką. Szykuje się Festiwal Wisły 
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To pomysł i propozycja Towarzystwa Przyjaciół Płocka, które chce zorganizować w 

przyszłym roku pierwszy Festiwal Wisły. Przedsięwzięcie, które ściągnęłoby rzesze 

płocczan i gości z zewnątrz. 

Koncepcja zwrócenia miasta 

do rzeki nie jest nowa, ale 

tak naprawdę nie zadziało się 

od lat nic takiego, co by 

Wisłę postawiło w centrum 

uwagi. Tymczasem historia 

miasta jest bardzo mocno z 

Wisłą związana, a w dodatku 

jej unikalne w Płocku piękno 

daje niespotykane 

możliwości promocyjne. 

Stąd Festiwal Wisły.  

- Chcemy go zorganizować 

w dniach 21-23 czerwca - 

mówi prezes TPP Paweł 

Śliwiński. - I połączyć z 50-

leciem klubu Morka oraz 80. 

rocznicą powstania 

Żeglarskiego Hufca Harcerzy 

w Płocku. Stawiamy nie na 

samą rozrywkę, ale też na 

edukację. 

Bo festiwal miałby się 

rozpocząć od sesji 

naukowych, także specjalnie 

dla młodzieży, która 

dowiedziałaby się, czym 

rzeka była dla dawnych 

płocczan i jakie są jej 

możliwości dziś. 
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Ta część zakończyłaby się m.in. pokazem tradycyjnych zawodów wodniackich, koncertem 

pieśni żeglarskich i dawnych wiślanych. Potem – dzień sportów wodnych; z regatami 

wioślarskimi w różnych klasach, pokazami żeglarskimi, z wielką paradą jednostek 

pływających. To wszystko ma być związane z nocą świętojańską. 

- Już pracujemy nad zaprojektowaniem takich wianków, których puszczenie na wodę dopuści 

ochrona środowiska - dodaje sekretarz TPP Paweł Mieszkowicz. - Proszę sobie wyobrazić 

Wisłę, której nurt niesie o zmroku dwa tysiące takich płonących wianków... 



Dzień trzeci zapowiada się równie ciekawie. Ma być poświęcony bezpiecznej rekreacji 

związanej z wodą. W programie m.in. pokazy ratowników z WOPR, Państwowej Straży 

Pożarnej i - jeśli się uda - Marynarki Wojennej.  

Ale wśród atrakcji są też m.in. konkursy z rejsami statkiem czy innymi jednostkami w 

nagrodę, plener malarski, turniej piłki plażowej. Na plaży o zmroku płonęłyby ogniska, na 

nabrzeżu rozstawiłyby się smażalnie ryb i różnorodne kramy, a po stronie Radziwia 

zaplanowany jest turniej wędkarski. W dodatku można by zwiedzić holownik, pogłębiarkę, 

lodołamacz, zabytkową szkutę oraz pogościć się na tratwie u flisaków lub wejść na wiślaną 

krypę. Szczególnie smakowicie zapowiadają się też pokazy poduszkowców, motorowodne i 

być może helikoptera marynarki wojennej. Do tego skutery wodne, motolotnie, latawce... 

- Główny ciężar zorganizowania festiwalu bierzemy na siebie, mamy doświadczenie zdobyte 

przy Jarmarku Tumskim - zapewniają Śliwiński i Mieszkowicz. - Mamy też partnerów, 

bardzo wiele organizacji i instytucji, które już zadeklarowały swój udział i pracę. Z Płocka i 

Polski. Jest duży entuzjazm, by to zrobić wspólnie. Dla miasta, ale i z miastem. Głównego 

partnera widzimy w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki. Dlatego zwróciliśmy się do ratusza o 

wsparcie. 

- Znam ideę festiwalu i bardzo mi się podoba - powiedział nam prezydent Andrzej 

Nowakowski. - Tym bardziej że wpisuje się w nasze plany ożywienia nabrzeża. Teraz jednak 

nie mogę zadeklarować, jaką kwotę będziemy mogli na to wyasygnować, zwłaszcza że każdą 

złotówkę, także wydawaną na imprezy, trzeba po kilka razy obrócić w ręku. 

 

Przewodniczący rady miasta Artur Jaroszewski: - Z tego, co słyszę, festiwal wygląda bardzo 

atrakcyjnie. Muszę poznać szczegóły, jestem już umówiony z przedstawicielami TPP. 

Pieniądze... Mamy bardzo trudny budżet przed sobą i trzeba być ostrożnym z wydatkami. Ale 

nie wykluczam, że na to przedsięwzięcie zaplanujemy środki. 

 

 


