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Wisła- rzeka wszystkich ziem polskich, rzeka naszych dziejów. Od stuleci- zanim jeszcze 
imię Polski pojawiło się w annałach historii -ona już toczyła swoje wody od Karpat, od 
śląskich Beskidów, gdzie ma swe źródła aż dotąd. Rzeka, milczący świadek życia pokoleń, 
ich rodzenia się i umierania. Ich twórczych wysiłków związanych z gruntowaniem 
wszystkiego, co Polskę stanowi. Ich zmagań, czasem zmagań na śmierć i życie, ażeby 
utrzymać i zabezpieczyć to, co ojczyste, co jest wspólnym dorobkiem i wspólnym 
dziedzictwem. Wisła … 

Jan Paweł II, Gdynia 11.06.1987 
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1. Kto występuje z inicjatywą  

A. Społeczny Komitet Obchodów Roku Rzeki Wisły w 2017 
 
W skład Komitetu wchodzą:  grupa robocza- inicjująca działania oraz grupa wspierająca ideę Roku 
Rzeki Wisły 2017. Członkami są osoby z  instytucji państwowych i organizacji społecznych, w tym 
szkół wyższych, stowarzyszeń, towarzystw, fundacji, których działalność jest związana z naturalnym 
oraz historyczno-kulturowym dziedzictwem rzeki Wisły. Celem ich działalności zawodowej lub 
społecznikowskiej jest m.in promowanie gospodarczego rozwoju dorzecza Wisły w oparciu o jej 
walory, zgodnego z interesami mieszkańców, promowanie programów i inicjatyw zmierzających do 
poprawy stanu czystości wód dorzecza Wisły, ochrony naturalnego środowiska regionu, 
propagowanie rozwoju turystyki wodnej, żeglugi śródlądowej oraz kultury na szlakach rzecznych i 
morskich. To społeczność pasjonatów, entuzjastów i zwolenników przywrócenia świetności, 
znaczenia i należytej rangi "Królowej Polskich Rzek".  Wśród członków grupy roboczej znajdują się 
przedstawiciele m. in. Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Gdańskiej, Polskiej Akademii Nauk, 
Ligi Morskiej i Rzecznej, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Fundacji „Szerokie 
Wody”, Fundacji „Dom Wisły”, Klubu „Gaja” lub społecznikowskich grup nieformalnych, jak np. 
"Inicjatywa Wisła" 
Członkowie Grupy Wspierającej Ideę Rok Rzeki Wisły 2017 to zarówno pracownicy naukowi, 
marynarze, wodniacy,  działacze lokalnych społeczności, turystyki wodnej, samorządowcy, jak 
również artyści, nauczyciele, wychowawcy czy osoby prywatne. 
W skład Komitetu wchodzą także postacie wybitne i zasłużone. Ich intelektualny potencjał, 
niekwestionowany autorytet oraz bogate doświadczenie, poparte niejednokrotnie znaczącym 
dorobkiem zawodowym i naukowym, jest gwarantem konstruktywnych i przemyślanych działań 
organizacyjnych, w tym właściwego planowania oraz systematycznej  i uporządkowanej pracy 
Komitetu. 
Społeczny Komitet Obchodów „Roku Rzeki Wisły 2017” to reprezentacja szeroko pojętego 
środowiska dla którego rzeka Wisła jest nie tylko historyczną "Królową Polskich Rzek", ale też arterią 
wodną o ogromnym, niewykorzystanym potencjale, który podczas planowanych obchodów będzie 
zaprezentowany polskiemu społeczeństwu. 
 
B. Udzielone poparcie 
 
 

„Komisja Dialogu Społecznego ds. Warszawskiej Wisły na spotkaniu w dniu 
16.01.2014 poparła ideę ogłoszenia przez Sejm RP Roku Rzeki Wisły w 2017. 
Jednocześnie zaakceptowała projekt uchwały sejmowej na ten temat przedstawiony 
przez Społeczny Komitet Obchodów Roku Rzeki Wisły w 2017 reprezentowany przez 
sekretarza komitetu – Roberta Jankowskiego.” 

 
 

 

W skład działającej przy Centrum Komunikacji Społecznej w Warszawie Komisji ds. Warszawskiej 
Wisły, wchodzą obecnie 34 fundacje, stowarzyszenia, towarzystwa, kluby, których działalność jest 
nierozerwalnie związana i umiejscowiona w „XIX dzielnicy” Stolicy, tj. warszawskim odcinku Wisły.  
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C. Lista osób wpierających inicjatywę ustanowienia Roku Rzeki Wisły 

 

tytuł imię nazwisko Wizytówka 
dr hab. Joanna Angiel Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego 
prof. dr hab. Zygmunt Babiński Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
Grzegorz Bigaj Instytut Multimedialny, Królewski Flis na Wiśle, Kraków 
prof. dr hab. Adam Bolt Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej  
Jacek Bożek Klub Gaja 
Ewa Ciepielewska Grupa artystyczna LuXus 
mgr inż. Karol Ciężak Towarzystwo na rzecz Ziemi, Oświecim 
mgr Mirosław Czerny Główny specjalista ds. programowych Centrum Turystyki Wodnej PTTK  
mgr Piotr Durak nauczyciel akademicki, pisarz, dziennikarz, podróżnik 
dr Piotr Dwojacki szef Fundacji E. Kwiatkowskiego w Gdyni 
mgr inż. Zbigniew Gąsowski Stowarzyszenie Loara Wisła, Francja 
Ewa Jachowska Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN 
kmdr por. dr inż. Marek Jankiewicz Klub Bractwo Wiślane Liga Morska i Rzeczna 
mgr inż. Robert Jankowski Sekretarz Komitetu RW2017, Inicjatywa Wisła 
dr hab. Magdalena Kachniewska Szkoła Główna Handlowa, Katedra Turystyki 
Piotr Kaliszek Przewodniczący Komisji Wisły Warszawskiej 
Agata Kałuża Instytut Multimedialny, Kraków 
mgr Jarosław Kałuża Królewski Flis na Wiśle, Kraków 
inż. Bogdan Koczko Liga Morska i Rzeczna 
Maciej Kostrzewski - Rotmistrz Komisja Promocji Miasta Zakroczym 
Łukasz Krajewski Żegluga Wiślana 
hm. Wojciech Kuczkowski Polskie śródlądowe szlaki żeglowne 
Mieczysław Łabęcki Retman, Ulanów 
Rafał Łapiński Fundacja Dom Wisły 
mgr Zdzisław Leszczyński Dyrektor Centrum Kultury Wisła i Muzeum Wisły w Wyszogrodzie 
Tomasz Major drogiwodne.pl, waterways.pl 
red. Jacek Marczewski Gazeta Wyborcza 
Marek Mazur Fundacja Promocji Rekreacji KiM Łomianki  
Artur Michalski kajakarz zaangażowany społecznie 
Marek Opitz Prezes Klubu Nowodworskiego 
dr Marek Ostrowski Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Akademia Wiedzy o Mieście 
dr inż. Marek Piwowarski Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. zagospodarowania nadbrzeża Wisły  
Łukasz Poławski Projekt Life + 
Piotr Popik Zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. 
Łukasz Puchalski Pełnomocnik ds rowerowych Prezydenta m.st. Warszawy 
Józef Ratajczak Instytut Multimedialny Kraków 
Ryszard Romanowski Fundacja Pro Bono 
dr n.med. Piotr Ruszczewski Instruktor CMAS, Oddział Turystyki Wodnej Eko-Market 
Wojciech Skóra Dyrektor CTW PTTK 
Andrzej Stański Fundacja Szerokie Wody 
Marek Strzelichowski Żeglarz, hydrobiolog, oceanograf, instruktor CMAS, fotografik, Mistrz Rzemiosła Artystycznego  
Anna Szmit wolontariusz 
dr Zbigniew Tucholski Instytut Historii Nauki PAN w Warszawie 
dr Łukasz Twardowski Wydział Geografii Uniwersytetu Łódzkiego, Szczep 58 ŁWDH  
Jerzy Wcisła Lokalna Organizacja Turystyczna Kraina Zalewu Wiślanego 
dyr. Jan Wieczorek Muzeum Komunikacji Warszawa 
inż. Wacław Witkowski Szkuta Wanda, Tartak Witkowscy 
Jacek Witkowski Stowarzyszenie Przyjaciół Solca 
prof.dr n.hum. Jerzy Wyrozumski Polska Akademia Umiejętności 
Agnieszka Zdanowicz Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., Klaster Rzeczny „Mazovia” 
Jerzy Zieliński RZGW Warszawa 
 Iwona Zwolińska Zarząd Mienia m.st. Warszawy grupa Life + 
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2. Projekt uchwały 

 Z inicjatywy środowisk oraz organizacji pozarządowych związanych z Wisłą zrodziła się idea uczczenia 
550 rocznicy pierwszego w historii Polski wolnego flisu na Wiśle.  

 

PROJEKT UCHWAŁY 
Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej 
z dnia ...................... r. 

 

 

ws.  Ustanowienia Roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły 

  

  Wisła - Królowa Polskich Rzek, będąca symbolem polskości i patriotyzmu - to nasze naturalne 
oraz historyczno - kulturowe dziedzictwo. Obejmując swym dorzeczem ponad połowę kraju jest 
centralną arterią wodną, dającą początek morskim szlakom komunikacyjnym. Wzdłuż rzeki powstały  
ważne ośrodki narodowe i grodziska historyczne: Kraków, Niepołomice, Sandomierz, Kazimierz, 
Puławy, Czersk, Warszawa, Czerwińsk, Wyszogród,  Płock, Włocławek, Toruń, Bydgoszcz, Chełmno, 
Grudziądz, Kwidzyn, Gniew, Tczew, Malbork, Elbląg i Gdańsk.  Spław Wisłą  i rzekami jej dorzecza 
umożliwił rozkwit gospodarczy w okresie  "Złotego Wieku", czyniąc z Polski europejską potęgę 
polityczną, militarną i ekonomiczną. 

Wisła jest również ostoją świata roślinnego i zwierzęcego, cennym zespołem ekosystemów w 
obszarach Natura 2000 oraz  ekologicznym korytarzem pomiędzy północą a południem. Jest także 
ogólnokrajowym miejscem rekreacji i kilkusetkilometrowym wodnym szlakiem turystycznym o 
ogromnym potencjale.  

Wisła - wyjątkowa rzeka, przez stulecia tak różnorodnie kształtowana przez naturę i ludzi, 
wymaga obecnie zrównoważonego rozwoju. Jest dla nas wyzwaniem cywilizacyjnym - potrzebuje 
przemyślanej strategii oraz odważnych,  dalekowzrocznych działań.  

W wyniku postanowień II pokoju toruńskiego Polska odzyskała panowanie  nad całym 
biegiem żeglownej Wisły. Rok 1467 stał się tym samym, pierwszym rokiem wolnej żeglugi wiślanej, 
rozpoczynającym  najwspanialsze lata historii  Polski.  

Dla uczczenia 550. rocznicy tego wydarzenia Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, doceniając jej 
znaczenie w życiu naszego Kraju i Narodu, ogłasza rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły. 

 

 

 

Projekt sporządzony przez  społeczny Komitet Obchodów Roku Rzeki Wisły w 2017 
Kontakt: Sekretarz - Robert Jankowski e-mail: robert.jankowski@rokwisly.pl  tel: 509 539 530 
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3. Uzasadnienie 

A. Istota 550 rocznicy historycznej w 2017 roku 

19 października1466  po trzynastoletniej wojnie z Krzyżakami został w Toruniu zawarty pokój, na 
mocy którego miasta pruskie nad Wisłą aż do jej ujścia w Gdańsku, weszły w skład Rzeczypospolitej 
jako nowa prowincja, nazwana „Prusami Królewskimi”, a później znana jako „Prusy Polskie”. Polska 
zrzuciła uciążliwe jarzmo kontroli Krzyżackiej nad dolnym biegiem rzeki. Cały żeglowny bieg Wisły 
 trafił pod polskie panowanie. I choć dopiero w roku 1496 król Jan Olbracht, w przywilejach 
piotrkowskich oświadczył, że: „Postanowiliśmy, aby żegluga na rzekach Królestwa naszego w górę i w 
dół z wszelkiego rodzaju towarami była wolna dla wszystkich ludzi jakiegokolwiek stanu, zakazując 
wszelkie przeszkody i cła….”, to powszechnie przyjmuje się, ze właśnie rok 1467 był pierwszym 
rokiem wolnej żeglugi na całej żeglownej Wiśle. Rozpoczął się wtedy ponad 300 letni „Złoty Okres” 
żeglugi wiślanej. Wolny handel w całym jej dorzeczu był jedną z podstawowych przyczyn powstania 
ekonomicznej, kulturalnej i militarnej potęgi światowej, jaką byliśmy później w okresie „Polski 
Zygmuntowskiej”. 

B. Dlaczego Uchwała Sejmowa? 

Poprzez ogłoszenie Roku Rzeki Wisły chcemy wzmocnić i zamknąć w konkretnym czasie wiele 
inicjatyw, które są realizowane już obecnie, ale również będą  planowane i przygotowywane  w 
opisanych dalej  działaniach.   Podjęcie uchwały przez Sejm RP pozwoli nam na utworzenie tzw. Logo 
Roku Rzeki Wisły -  nośnika idei patriotycznej i przesłania historycznego oraz wizytówki wspólnych 
działań związanych z obchodami rocznicy, podjętych przez różne organizacje jednocześnie - w wielu 
miejscach wzdłuż całego biegu rzeki oraz w dorzeczu.  

C. Dlaczego już teraz, w 2014?  

W kolejnych akapitach opracowania zamieszczamy planowane działania związane z Rokiem Rzeki 
Wisły.  Część wydarzeń - ze swej natury- wymaga dłuższego przygotowania, z uwagi na pozyskiwanie 
inwestorów lub sponsorów na działania pod logo Roku Rzeki Wisły (które chcemy wzmocnić uchwałą 
Roku rzeki Wisły ) biorących dalej udział w procesach  długotrwałych, jak na przykład : 

 procesy technologiczne - np. w przypadku planowanej rekonstrukcji niektórych jednostek 
rzecznych proces technologiczny trwa ok minimum 1,5 roku  i jest zależny od sezonów 
(pozyskanie materiału drzewnego związane jest z sezonem roku /styczeń, luty/, przesuszenie 
/miesiące/, prace przygotowawcze, itd.)  

 procesy inwestycyjne-  np. budowa przystani i mała infrastruktura turystyczna (pozyskanie 
opinii, pozwoleń, aprobacji) 

 procesy aplikacji do imprez międzynarodowych - np. korzystne wpisanie polskich zaproszeń  
w terminarze imprez zagranicznych, przygotowanie promocji polskich 

 kalendarium wiślanych imprez krajowych - np. bardzo istotne z punktu organizacji Roku Rzeki 
Wisły konferencje Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego, których program jest 
ustalany z dużym wyprzedzeniem i  długie procesy decyzyjne przy realizacji wniosków 

 interdyscyplinarna polityka decyzyjna innych organizacji do których również adresowana jest 
inicjatywa Roku Wisły - np. Związek Miast Nadwiślańskich, Agencje Rozwoju, itp. 

 przygotowanie wydawnictw związanych z Rokiem Rzeki Wisły 

 organizacja wyjazdów/przyjazdów  studyjnych przygotowujących niektóre działania 
międzynarodowe o charakterze turystycznym lub ekologicznym - najpóźniej w 2015 i 2016 
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 wprowadzenie zdań i priorytetów już na poziomie tworzenia założeń funduszy, mechanizmów 
i programów finansowych i ich osi na poziomie krajowym i regionalnym a także dla 
niektórych zadań w budżetach lokalnych i funduszach niepublicznych 

 

4. Lista celów i zadań  

Poniższa lista jest projekcją działań możliwych do realizacji  lub kontynuacji w ramach logo Roku 
Rzeki Wisły.  Realizacja działań zależeć będzie od ogólnopolskiej lub lokalnej mobilizacji 
podejmujących inicjatywę środowisk. 

1.  Wielki Flis Narodowy 2017. Żeglarsko - kajakowa  “masa krytyczna” na Wiśle od punktu zero do 
morza obejmująca jednostki z Polski i państw sąsiednich oraz zaproszone, wymieniające się załogi 
zagraniczne, z  udziałem Polonii.  
 
2. ”Projekty Roku Wisły”. Cykl koordynowanych imprez  lokalnych organizowanych pod wspólnym 
logo przez samorządy i instytucje nad Wisłą i w jej dorzeczu. 
A. Projekty kulturalno – historyczne - m.in.  rekonstrukcja tradycyjnych jednostek, odrodzenie 
rzemiosła. 
B. Projekty turystyczne - m.in.  promocja  agroturystyki  wiślanej. 
C. Projekty ekologiczne -  m.in. społecznościowy program ochrony przyrody wiślanej . 
D. Projekty i przedsięwzięcia artystyczne - m.in. wskrzeszenie wędrownego teatru/kina  wiślanego 
 
3. Wisła Duszą Polski. Wisła jako historyczny szlak kulturowy. Inicjalizacja prac etnograficznych  i 
kulturoznawczych w celu utworzenia encyklopedii  „dźwięków i obrazów Wisły”. 
 
4. Edukacja Wisła. Opracowanie materiałów metodycznych  w ramach "Wiślanej Szkoły" MEN. 
Uruchomienie i upowszechnienie ogólnopolskich kanałów informacyjnych i edukacyjnych o Wiśle. 
Całoroczny  program telewizyjny „Nasza polska sprawa: Wisła”. Światło na sport i rekreację 
młodzieży. Wisła - elementem patriotycznym w programie MEN. 
 
5. Wisła w systemie szlaków rzecznych Europy. Cykl wielkich rejsów  2015 - 2017 od  Rejsu 
 Europejskiego  w 2015: Oświęcim- Kraków – Warszawa – Berlin – Orlean i  udziału honorowego w 
Festiwalu Loary 2015  do  Wielkiego Flisu Narodowego w 2017 r. 
 
6. “Przystań Wisła” -  wsparcie rozwoju sieci przystani wodniackich w ciekawych miejscach nad Wisłą 
i w jej dorzecza w powiązaniu z Wiślaną Trasą Rowerową. Koordynacja  polityki ws. wiślanej bazy 
informacji i oferty turystycznej. 
 
7. Wzmocnienie świadomości historycznej. Wzbogacenie Muzeum Wisły o placówki filialne w 
miejscowościach w dorzeczu Wisły mające cechy Domów Rzeki Wisły. Ożywienie tradycyjnego 
szkutnictwa i rzemiosła wiślanego w historycznych lokalizacjach.  
 
8. Ogólnopolski program  współpracy gmin na rzecz ochrony przyrody wiślanej we współpracy z 
 wszystkimi  zainteresowanymi organizacjami.  Rozszerzenie małopolskiej inicjatywy  “Chronimy 
Wiśliska” na inne obszary. 
 
9. Ogólnopolski program  współpracy prezydentów i burmistrzów miast nadwiślańskich oraz 
marszałków województw znad Wisły, mający na celu uruchomienie szlaku żeglugi  wiślanej. 
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10. Utworzenie Cechu Wiślanego - odnowienie Zgody Flisackiej na Wiśle – dokumentu regulującego 
zasady współpracy i sankcjonującego Sąd Koleżeński.   

 

5. Termin realizacji działań, zasięg podmiotowy  i przedmiotowy 

Działania Roku Wisły obejmują zarówno projekty jednorazowe, o zasiągu lokalnym,  jak i  wieloletnie 
o zasiągu ogólnokrajowym. Będziemy proponować cele strategiczne Roku Rzeki Wisły i działania 
zmierzające do realizacji postawionych zamierzeń. Poniższa lista jest projekcją działań możliwych do 
realizacji  lub kontynuacji w ramach logo Roku Rzeki Wisły.  Realizacja działań zależeć będzie od 
ogólnopolskiej lub lokalnej mobilizacji podejmujących inicjatywę środowisk. 

Cel 01.  Wielki Flis Narodowy 2017. Żeglarsko - kajakowa  “masa krytyczna” na Wiśle od punktu zero 
do morza obejmująca jednostki z Polski i państw sąsiednich oraz zaproszone, wymieniające się załogi 
zagraniczne, z  udziałem Polonii.  
Działanie 01.1 
Opracowanie programu flis - festiwalu, jako serii cyklicznych imprez  organizowanych sukcesywnie w poszczególnych 
zainteresowanych miejscowościach nadwiślańskich i nad rzekami jej dorzecza - listę potencjalnych zainteresowanych to  
“Miejsca Roku Rzeki Wisły” w naszej publikacji. 
Działanie 01.2 
Wielki Flis Narodowy jako zbiorowy rejs różnych jednostek zarówno replik dawnych statków wiślanych wymienionych w 
działaniu 07.1,  jak i jednostek współczesnych zorganizowany w koordynacji z imprezami wspomnianymi w działaniu 01.01 
przy wykorzystaniu też jednostek wymienionych w działaniu  07.3 
Działanie 01.3 
Ułożenie we wspólny kalendarz realny dla wiślanych wędrowców  imprez Roku Wisły organizowanych od źródeł  aż do 
Wisłoujścia oraz wydanie Kalendarza Roku Wisły wraz jego programem w formie zarówno papierowej, jak i elektronicznej  - 
jako części portalu www.rokwisly.pl. 

 
Cel 02. ”Projekty Roku Wisły”. Cykl koordynowanych imprez  lokalnych organizowanych w latach 
2014 - 2017 pod wspólnym logo przez samorządy i instytucje nad Wisłą i w jej dorzeczu. 
A. Projekty kulturalno – historyczne - m.in.  rekonstrukcja tradycyjnych jednostek, odrodzenie 
rzemiosła. 
B. Projekty turystyczne - m.in.  promocja  agroturystyki  wiślanej. 
C. Projekty ekologiczne -  m.in. społecznościowy program ochrony przyrody wiślanej . 
D. Projekty i przedsięwzięcia artystyczne - m.in. wskrzeszenia wędrownego teatru/kina  wiślanego 
Działanie 02.1 
Stworzenie portalu www.rokwisly.pl . Nawiązanie kontaktów z potencjalnymi partnerami/współorganizatorami Roku Wisły 
według listy  „Miejsc Roku Rzeki Wisły” i uzgodnienia zakresu ich działań w Projektach Roku Wisły z poszczególnych grup.  
Działanie 02.2 
Organizacja w dorzeczu Wisły flisów łodziami tradycyjnymi i imprez wioślarskich promujących idee i program Roku Wisły. Ze 
szczególnym uwzględnieniem działań nawiązujących do dawnych tradycji związanych z regionem,  np. spław soli z Wieliczki, 
Bochni czy z Przemyśla, spław zboża z Sandomierza, czy Bugiem z Ukrainy, odtworzenie tradycji rzecznych młynów 
pływających, flisy, spław drewna z Nowego Korczyna, Ulanowa, Tykocina, spław ołowiu z Olkusza, czy też flis szlakiem 
hermii Św. Zygmunta,  itp. 
Działanie 02.3 
Organizacja w dorzeczu Wisły sportowych spływów i zawodów kajakowych, imprez rowerowych i pieszych , w tym 
międzynarodowych, np. wiślany maraton kajakowy Kazimierz - Warszawa,  międzynarodowy spływ szlakiem Wisły, 
warszawski wyścig kajakowy 7 (9) Mostów, lokalne imprezy kajakowe na dopływach Wisły, Marsz Wisły (Nordic Walking), 
kajakowo - rowerowa Masa Krytyczna “Pedałuj i Płyń” 
Działanie 02.4 
Wianki -  cykl imprez z okazji Nocy Świętojańskiej  organizowanych przez większość/część gmin wzdłuż Wisły, ewentualnie 
połączone z konkursami/projektami  artystycznymi. 
Działanie 02.5 
Nadwiślańskie rekonstrukcje historyczne: np.: transport Wisłą celtyckiej ceramiki igołomskiej z ok. III w n.e.;  inscenizacja 
rejsu Św. Wojciecha w 1020 rocznicę jego śmierci (kwiecień); spław z Kozienic do Czerwińska i inscenizacja mostu 
łyżwowego przy przekraczaniu Wisły przez wojska koronne idące pod Grunwald; wydanie przez Kazimierza Jagiellończyka 
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przywilejów nieszawskich; zgoda sandomierska i konfederacja warszawska 1573; rejsy królów Polski; oblężenie Wisłoujścia 
przez Stefana Batorego, przewiezienie dworu królewskiego przy ”przeprowadzce” stolicy z Krakowa do Warszawy, transport 
Wisłą kolumny Zygmunta, rabunek skarbów Warszawy przez Szwedów, inscenizacja przeprawy przez Wisłę pod 
Zakroczymiem wojsk szwedzkich i Rakoczego (grudzień 1556), czy też armii Napoleona przed bitwą pod Pułtuskiem 
(grudzień 1806), inne bitwy o Wisłoujście, ratowanie skarbów wawelskich przez flisaków łączyńskich, udział Flotylli Wiślanej 
w wojnie bolszewickiej i II światowej, inscenizacje Bitwy nad Bzurą, prób pomocy z prawego brzegu Wisły dla Powstania 
Warszawskiego, walki o Żuławy, itp. 
Działanie 02.6 
W latach 2016/17/18 wspólne wiślane stoiska (w tym województw i miast) na międzynarodowych targach turystycznych, co 
najmniej w Berlinie, zapowiadających i relacjonujących Rok Wisły. Podobnie wystawy o Wiśle pokazywane w POIT (Polskich 
Ośrodkach Informacji Turystycznej) w różnych krajach, w Polskich Instytutach Kultury i ambasadach. 
Działanie 02.7 
Nawiązanie wodniackich kontaktów międzynarodowych z instytucjami na innych, dużych rzekach Europy np. w: Rumunii, na 
Łotwie; Litwie; w Szwecji; Niemczech, Grecji, czy Turcji. 
Działanie 02.8 
Organizacja konferencji lub sympozjum tematycznych. Wsparcie znakiem logo Roku Rzeki Wisły konferencji rzecznej o 
znaczeniu międzynarodowym. Udział w imprezach zagranicznych. 

 
Cel 03. Wisła Duszą Polski. Wisła jako historyczny szlak kulturowy. Inicjalizacja prac etnograficznych  i 
kulturoznawczych w celu utworzenia encyklopedii  „dźwięków i obrazów Wisły”. 
Działanie 03.1 
Badania etnograficzne i kulturoznawcze. Profesjonalne nagrania „dźwięków i obrazów Wisły”, folkloru nad jej brzegami. 
Publikacja CD, np. w formie płyty relaksacyjnej “Z biegiem Wisły”. 
Działanie 03.2 
Przegląd albumów fotograficznych i innych wydawnictw  o Wiśle, regionach i miastach nad nią, ew. zaktualizowane 
wznowienia, także w innych wersjach językowych.  Stworzenie wirtualnej i rzeczywistej biblioteki i e-księgarni takich 
wydawnictw. W koordynacji z działaniem 03.2 opracowanie i wydanie wiślanych przewodników turystycznych.  
Działanie 03.3 
Otwarty dla wszystkich konkurs fotograficzny zorganizowany w trzech rocznych odsłonach - 2014, 2015 i 2016. Zdjęcia 
najlepiej ocenione, zarówno poprzez jurorów, jak i społeczność FB byłyby wydane pod logo Roku Rzeki Wisły. 

 
Cel 04. Edukacja Wisła. Opracowanie materiałów metodycznych  w ramach "Wiślanej Szkoły" MEN. 
Uruchomienie i upowszechnienie ogólnopolskich kanałów informacyjnych i edukacyjnych o Wiśle. 
Całoroczny  program telewizyjny „Nasza polska sprawa: Wisła”. Światło na sport i rekreację wodną 
młodzieży. Wisła - elementem patriotycznym w programie MEN. 
Działanie 04.1 
Stworzenie bazy filmów wiślanych (również archiwalne, amatorskie, branżowe) dostępnej publicznie. Zorganizowanie 
 pływającego kina (z możliwością projekcji na ekran ustawiany na lądzie), idea  pływających wzdłuż Wisły promocyjnych 
sklepów/księgarni/miejsce spotkań. 
Działanie 04.2  
Mobilna wystawa planszowa o Wiśle wraz z programem edukacyjnym dla szkół (“wiślana szkoła”, “wiślane lekcje”, “wiślane 
laboratorium”). Oferta dla szkół podstawowych i gimnazjów.  Projekt spływu edukacyjnego, podczas którego opiekunowie 
spływu przeprowadzaliby w poszczególnych gminach profesjonalne  zajęcia szkolne nad Wisłą, w oparciu o przywiezione 
spływem pomoce naukowe i materiały.  Opracowanie edukacyjnej gry komputerowej. 

 
Cel 05. Wisła w systemie szlaków rzecznych Europy. Cykl wielkich rejsów  2015 - 2017 od  Rejsu 
 Europejskiego  w 2015: Oświęcim - Kraków – Warszawa – Berlin – Paryż - Orlean i  udziału 
honorowego w Festiwalu Loary 2015  do  Wielkiego Flisu Narodowego w 2017 r. 
Działanie 05.1 
Rok 2015 - Przygotowanie do RRW2017: Powtórzenie trasy rejsu Zbigniewa Gąssowskiego z 1996 przez większą grupę łodzi 
w drodze z Krakowa do Orleanu na Festiwal Loary 2015.  Po drodze nastąpiłyby spotkania promocyjne i wspólny dalszy rejs z 
załogami ze Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Niemiec, Belgii, Holandii, Francji. 
Działanie 05.2 
Udział Polski jako wystawcy na Festiwalu Loary 2017. Wystawa  promocyjna “Wisła 1467 - 2017”. Zaproszenie do Polski. 
Działanie 05.3 
Sztafeta  łodzi tradycyjnych, kajaków i jachtów Szlakiem Batorego z Warszawy Narwią, Biebrzą, Kanałem Augustowskim nad 
Niemen do jego ujścia i dalej nad morzem na Zalew Wiślany i powrót przez Elbląg, Ostródę, Toruń, Włocławek do 
Warszawy. 
Działanie 05.4 
Rejs „Po Kresach” z Warszawy Bugiem do Muchawca, dalej kanałem do Piny i Dniepru na Morze Czarne. 
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Cel 06. “Przystań Wisła” -  wsparcie rozwoju sieci przystani wodniackich w ciekawych miejscach nad 
Wisłą i w jej dorzecza w powiązaniu z Wiślaną Trasą Rowerową. Koordynacja  polityki ws. wiślanej 
bazy informacji i oferty turystycznej. 
Działanie 06.1: 
Opracowanie wzorca przystani pływającej akceptowalnego przez wszystkie zainteresowane w tym temacie instytucje oraz 
rozpowszechnianie informacji o możliwości budowy. Budowa takich przystani na terenie potencjalnie zainteresowanych 
jednostek samorządu terytorialnego w dorzeczu Wisły. 
Działanie 06.2 
Stworzenie i bieżąca aktualizacja wirtualnej locji – przewodnika Wisły i jej większych dopływów przeznaczonego dla różnych 
grup turystów. Udostępnienie locji – przewodnika na portalu www.rokwisly.pl  oraz w formie papierowej. 
Działanie 06.3 
Organizacja cyklu imprez regatowych na tradycyjnych żaglach rozprzowych oraz wyścigów kajakarskich i wioślarskich na 
wzór tegorocznej imprezy warszawskiej „Siedem Mostów” organizowanych w różnych miejscowościach i rozgrywanych w 
sezonie letnim od lipca do września w latach 2014 – 2016 zakończonych Wielkim Finałem o Puchary Prezydenta m. st. 
Warszawy podczas Wianków Warszawskich 2017 zamykających cykl imprez z ubiegłego roku i wiosny 2017. 
Działanie 06.4 
Rozwój inicjatywy Nagrody „Przyjaznego Brzegu” oraz odznak powstałych w CTW PTTK + odznaka "941,3", odrodzenie 
Nagrody “Kilometr Zero” (rzeczne “Tour De Pologne”) za rejs na trasie: Warszawa – Toruń – Bydgoszcz – Konin - Poznań – 
Wrocław – Opole – Oświęcim – Kraków – Sandomierz – Warszawa. Ustanowienie takich nagród w różnych klasach: 
żeglarskiej, łodzi tradycyjnych, motorowodnej, wioślarskiej, kajakowej, “Pedałuj i Płyń”. 
 
Cel 07. Wzmocnienie świadomości historycznej. Wzbogacenie Muzeum Wisły o placówki filialne w 
miejscowościach w dorzeczu Wisły mające cechy Domów Rzeki Wisły. Ożywienie tradycyjnego 
szkutnictwa i rzemiosła wiślanego w historycznych lokalizacjach. 
Działanie 07.1: 
Wybudowanie w tradycyjnych historycznie miejscowościach, takich jak np.: Bydgoszcz, Toruń, Płock, Włocławek, Czerwińsk, 
Zakroczym, Nowy Dwór, Warszawa,  Kozienice, Puławy, Kazimierz, Solec nad Wisłą, Basonia, Łączany,  Czernichów, 
Niepołomice, Ulanów i in. co najmniej kilkunastu replik statków wiślanych różnych rodzajów jak np. szkuta, łyżwa, bat, 
berlinka, kajlak, krypa, galar, byk, czy komięga mogących być w przyszłości reprezentacyjnymi łodziami w poszczególnych 
miejscowościach, np. szkuta “Dar Warszawy” w Warszawie. 
Działanie 07.2: 
Uzgodnienie lokalizacji, przy możliwie licznym wykorzystaniu istniejących obiektów, Domów Rzeki Wisły przystosowanych 
do zajęć edukacyjnych i wychowawczych (zajęcia szkolne) czy rekreacyjno – edukacyjnych (np. zielone szkoły, wycieczki 
rodzinne itp.) W miejscach tych byłaby prezentowana  szczególnie historia danej miejscowości i jej związków z Wisłą. 
Rzemiosła wiślane we współdziałaniu z cechami rzemieślniczymi (wikliniarstwo, rybołówstwo, bursztyniarstwo, winiarstwo, 
produkty rolne  itp.).    
Działanie 07.3:  
Rekonstrukcje zabytkowych jednostek – np. łódź Św. Wojciecha, łodzie Wikingów, czajki kozackie, wiślane parostatki, w 
nawiązaniu do tradycji wiślanych stoczni rzecznych jak np. w Modlinie czy w Porcie Czerniakowskim w Warszawie 
Działanie 07.4: 
Rybołówstwo wiślane we współdziałaniu z PZW - np. inscenizacje tradycyjnych metod rybołówstwa 
Działanie 07.5 
Rekonstrukcja znanych z historii kajakarstwa kajaków żaglowych budowanych dawniej w ramach korczakowskich stoczni 
kajakowych. 

 
Cel 08. Ogólnopolski program  współpracy gmin na rzecz ochrony przyrody wiślanej we współpracy 
z  wszystkimi  zainteresowanymi organizacjami.  Rozszerzenie małopolskiej inicjatywy  “Chronimy 
Wiśliska” na inne obszary. 
Działanie 08.1 
Organizacja paneli dyskusyjnych, spotkań konsultacyjnych, akcji informacyjnych o przyrodzie wiślanej, spacerów i rejsów o 
tematyce przyrodniczej dla różnych grup docelowych. 
Działanie 08.2 
Cykliczne akcje sprzątania Wisły połączone z konkursem na „Największe góry posegregowanych śmieci z rzek” 
organizowane w latach 2014 – 2017 i następnych.  (np. nagrodami w takim konkursie, ufundowanymi np. przez MOŚ i 
NFOŚ, mogłyby być rzeczne łodzie płaskodenne o napędzie elektrycznym zasilanym panelami słonecznymi.) 
Działanie 08.3 
Organizacja „Słonecznych Patroli” złożonych z rzecznych pasjonatów - edukatorów umiejących właściwie reagować w 
sytuacjach wystąpienia zagrożeń dla przyrody wraz ze stworzeniem sieci „sił szybkiej interwencji”. 
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Cel 09. Ogólnopolski program  współpracy prezydentów i burmistrzów miast nadwiślańskich oraz 
marszałków województw znad Wisły, mający na celu uruchomienie szlaku żeglugi  wiślanej. 

Cel 10. Utworzenie Cechu Wiślanego - odnowienie Zgody Flisackiej na Wiśle – dokumentu 
regulującego zasady współpracy i sankcjonującego Sąd Koleżeński. 

Działanie 10.1 
Dokumentacja historyczna 
 
Działanie 10.2 
Reaktywacja flisackich świąt (flisy, Barbórka, binduga) 

 

6. Obszar kraju którego bezpośrednio dotyczą działania RRW2017 

 A.  Adresaci działań Roku Rzeki Wisły 2017 

 mieszkańcy miast i  gmin nadwiślańskich oraz w dorzeczu 

 w przypadku audycji TV lub technologii  internetowych i społecznościowych: zasięg 
ogólnopolski 

 media zagraniczne (wyjazdy studyjne dla dziennikarzy i operatorów zagranicznych 
zorganizowane najpóźniej w 2015 i 2016 przez POT) 

 Polonia (program Edukacja Wisła, zaproszenie na Wielki Flis Narodowy) 

 państwa sąsiednie (wspólne przedsięwzięcia żeglarskie m.in. Wielki Flis Narodowy) 
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 B.  Spis miejsc Roku Rzeki Wisły 
  Projekty Roku Wisły  w sposób naturalny mogą dotyczyć miejscowości nadwiślańskich oraz w 
dorzeczach                                                                               wykaz miejscowości nadwiślańskich 

1.     Wisła 46.  Osiek 91.  Łomianki 

2.     Ustroń 47.  Baranów Sandomierski 92.  Jabłonna 

3.     Skoczów 48.  Chmielów 93.  Łomna 

4.     Drogomyśl 49.  Tarnobrzeg 94.  Kazuń Nowy 

5.     Strumień 50.  Sandomierz 95.  Nowy Dwór – Modlin 

6.     Goczałkowice Zdrój 51.  Gorzyce 96.  Zakroczym 

7.     Brzeszcze 52.  Wrzawa 97.  Smoszewo 

8.     Brzezinka 53.  Dwikozy 98.  Wychódźc 

9.     Babice 54.  Zawichost 99.  Czerwińsk n.Wisła 

10.  Oświęcim 55.  Janiszów 100. Kamion 

11.  Gromiec 56.  Annopol 101. Wyszogród 

12.  Smolice 57.  Basonia 102. Rybaki 

13.  Miejsce 58.  Józefów n. Wisłą 103.  Dobrzyków 

14.  Przewóz 59.  Piotrawin 104.  Płock 

15.  Łączany 60.  Solec n.Wisłą 105.  Soczewka 

16.  Brzeźnica 61.  Kłudzie 106.  Siecień 

17.  Kępa 62.  Chotcza – Józefów 107.  Nowy Duninów 

18.  Czernichów 63.  Janowiec 108.  Dobrzyń n.Wisłą 

19.  Wołowice 64.  Kazimierz Dolny 109.  Włocławek 

20.  Skawina 65.  Bochotnica 110.  Bobrowniki 

21.  Tyniec 66.  Parchatka 111.  Nieszawa 

22.  Kryspinów 67.  Puławy 112.  Ciechocinek 

23.  Kraków 68.  Gołąb 113.  Toruń 

24.  Grabie 69.  Gniewoszów 114.  Stary Toruń 

25.  Niepołomice 70.  Dęblin 115.  Solec Kujawski 

26.  Igołomia 71.  Stężyca 116.  Bydgoszcz 

27.  Wawrzeńczyce 72.  Sieciechów 117.  Ostromecko 

28.  Nowe Brzesko 73.  Staszów 118.  Bieńkówka 

29.  Śmiłowice 74.  Kozienice 119.  Chełmno 

30.  Sierosławice 75.  Holendry 120.   Świecie 

31.  Jaksice 76.  Maciejowice 121.   Grudziądz 

32.  Górka 77.  Świerże 122.   Nowe 

33.  Przemyków 78.  Ryczywół 123.   Kwidzyn 

34.  Wola Rogowska 79.  Magnuszew 124.   Gniew 

35.  Opatowiec 80.  Przewóz Tarnowski/Tarnów 125.   Biała Góra 

36.  Nowy Korczyn 81.  Wilga 126.   Piekło 

37.  Grotniki 82.  Mniszew 127.   Malbork 

38.  Brzostków 83.  Wysoczyn 128.   Elbląg 

39.  Blotnowola 84.  Czersk 129.   Nowy Dwór Gdański 

40.  Szczucin 85.  Góra Kalwaria 130.   Tczew 

41.  Maniów 86.  Dębówka 131.   Mikoszewo 

42.  Słupiec 87.  Nadbrzeż 132.   Świbno 

43.  Budziska 88.  Gassy 133.   Górki 

44.  Połaniec 89.  Ciszyca 134.   Pruszcz Gdański 

45.  Szwagrów 90.  Warszawa 135.  Gdańsk – Wisłoujście 
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7. Spodziewane efekty działań  

 jakościowa zmiana sposobu postrzegania Wisły wśród Polaków, uświadomienie jej wartości 
historycznej i wspólnej odpowiedzialności za jej przyszłość 

 wzrost ilości osób korzystających z zasobów turystycznych Wisły w postaci rejsów żeglarskich, 
wioślarskich, spływów, wycieczek, rajdów pieszych i rowerowych wzdłuż brzegów 

 wzrost świadomości w wykorzystaniu walorów przyrodniczych Wisły, edukacja ekologiczna 

 podniesienie ilości i jakości infrastruktury nad rzeką, wzrost determinacji samorządów 
lokalnych 

 integracja środowisk nadwiślanych we wspólnych działaniach, "zgoda flisacka" 

 zwiększenie ilości i wzmocnienie organizacji społecznych działających na rzecz Wisły 

 wzrost jakości i ilości floty wiślanej, również jednostek rekonstrukcyjnych, tradycyjnych, 
atrakcyjnych turystycznie 

 wzmocnienie lub inicjalizacja imprez cyklicznych  

 popularyzacja międzynarodowa, Wisła "modna" za granicą 

 Wiślane społeczeństwo obywatelskie. Jednym z ważnych elementów  Logo Roku Rzeki Wisły  
będzie wypracowanie i udostępnienie podmiotom nad Wisłą metodyki i pomysłów działań 
"wiślanych" oraz narzędzi do współpracy  i współdziałania z jednostkami samorządów 
terytorialnych oraz  w docieraniu do sponsorów instytucjonalnych lub prywatnych. 

 

8. Współorganizatorzy działań, potencjalni partnerzy w poszczególnych działaniach, 
adresaci wspólnych projektów 

 Z racji społecznej natury inicjatywy współorganizatorami są organizacje pozarządowe 
wchodzące obecnie w skład Społecznego Komitetu Roku Rzeki Wisły 2017 (lista)  oraz Komisji 
ds. Warszawskiej Wisły (34 organizacje pozarządowe)  a także organizacje z Krakowa, Solca, 
Ulanowa, Sandomierza oraz wszystkie podmioty, które w trakcie przygotowań dołączą do 
inicjatyw i działań pod Logo Roku Rzek Wisły lub proponowanych projektów samodzielnych 

 samorządy: samorządy wojewódzkie, powiaty nadwiślańskie, miasta i gminy,  

 instytucje wydelegowane m.in. do rozwoju Wisły ( np. Agencje Rozwoju) 

 firmy w bezpośrednim pobliżu rzeki (np. w  Kozienicach , Dęblinie, Puławach, Płocku, 
Warszawie, Bydgoszczy, Toruniu, Gdańsku, Elblągu, itd. )  

 organizacje: np. Związek Miast Nadwiślańskich, Sejmik Żeglugi Śródlądowej, Polska 
Organizacja Turystyki, Centrum Nauki Kopernik 

 instytucje kulturalne: np. Muzeum Wisły Wyszogród, Muzeum Wisły w Tczewie, Zamek 
Królewski w Warszawie, instytucje duchowne: Czerwińsk, Płock 

 Partnerów zagranicznych: np. Stowarzyszenie Loara-Wisła, Łotewska Grupa Rekonstrukcyjna, 
ukraińska fundacja „Vytoky” - rekonstrukcja kozackiej czajki "Spas" 
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9.  Elementy cykliczne w przedsięwzięciu, kontynuacje 

Kontynuacje obecnych działań:  
Flis Królewski, Święto Wisły, Flis Festiwal Gassy, Rejs  Zygmunta, Warszawskie Biegi Żaglowców, 
Flisackie Barbórki wzdłuż Wisły (Kraków, Solec, Kazimierz, Warszawa, Płock), Kajakarski Maraton 3K,  
kajakowy Maraton Warszawski 7 Mostów, Wielka Pętla Warszawska, Puchar Wisły zawody 
wioślarskie, Kajakowa Masa Krytyczna, Krakowska Masa Krytyczna, Motorowodne Mistrzostwa Polski 
Góra Kalwaria, Wielkie Królewskie Regaty Wiślane w Solcu. 
 
Planowane działania, które następnie mogą się stać elementami cyklicznymi:  
Działania z cyklu "Projekty Roku Wisły”. (Cel02 - m.in.  Wielki Flis Narodowy, rejs europejski Kraków - 
Orlean, spław soli z Wieliczki, itd.) 

 

10. Filozofia finansowania przedsięwzięcia  

Filozofia finansowania  działań objętych logo Roku Rzeki Wisły   nie zakłada tworzenia lub 
redystrybucji środków finansowych przez Komitet Obchodów na rzecz organizacji biorących w nich 
udział.  Wypracowując programy dedykowane poszczególnym działaniom Komitet skupi się na 
wypracowaniu metod i sposobów pozyskiwania dofinansowania bezpośrednio przez organizacje 
uczestniczące (samorządy, organizacje pozarządowe, osoby lub firmy prywatne). Zadaniem Komitetu 
powinno być wypracowanie banku doświadczeń i wiedzy na temat współpracy lub pozyskiwania 
środków materialnych i finansowych na działania spod logo Roku Rzeki Wisły w zależności od rodzaju 
działania i współpracujących ze sobą podmiotów. 

 

11. Przewidywane patronaty 

Z uwagi na wielowątkowe, prowadzone na wielu obszarach tematycznych i w różnych rejonach kraju, 
do różnych działań przewidujemy patronaty: 

 Patronat Honorowy Pana Prezydenta RP  i Pani Prezydent RP (np. Wielki Flis Narodowy, rejsy 
europejskie) 

 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (np. rekonstrukcje) 

 Ministerstwo Sportu i Turystyki (np. imprezy o charakterze sportowym, rekreacyjnym) 

 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (np. przedsięwzięcia związane z małą infrastrukturą 
rzeczną) 

 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 

 Krajowy i Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej oraz Krajowa Rada Gospodarki Wodnej 

 Prezydenci i burmistrzowie miast (np. działania lokalne) 

 Starostowie powiatów i marszałkowie województw (np. działania na odcinkach rzeki) 

 Polska Organizacja Turystyczna, Polska Izba Turystyki, Instytut Adama Mickiewicza (np. 
działania międzynarodowe)  
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12. Przewidywany sponsoring 

  osobowy lub  instytucjonalny  sponsoring finansowy, rzeczowy i usługowy - ze strony 
podmiotów, których działalność związana lub może być związana  z Wisłą 

 wykorzystanie sponsoringu aktywnego - np. wolontariat pracowniczy w działaniach 
ekologicznych 

 wykorzystanie sponsoringu zagranicznego - np. współpraca z Polonią przy Wielkim Flisie 
Narodowym 

 

13. Możliwość kooperacji prywatno- publicznej lub innej 

 partycypacja w konkursach i programach w następujących obszarach wsparcia: Kultura i 
sztuka, Turystyka, Edukacja, Ochrona Środowiska, Badania i rozwój, Rozwój lokalny, 
Społeczeństwo informacyjne  

 Dofinansowanie przez Komisję Europejską ze środków Life+ 

 Wojewódzkie Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 

 dotacje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 Współorganizacja z samorządami terytorialnymi w ramach przedsięwzięć  lokalnych 

 

14. Promocja przedsięwzięcia, kanały informacyjne 

 strona www.rokwisly.pl oraz portale organizacji 
biorących udział w działaniach pod logo Roku 
Rzeki Wisły, portale społecznościowe: 
facebook.com/RokWisly  

 audycje radiowe, w przypadku rejsów Kraków-
Orlean i Wielkiego Flisu Narodowego - relacje na  
żywo 

 patronaty mediów publicznych 

 kanały oddziaływania uczestników 
poszczególnych działań 

 kanały oddziaływania patronów poszczególnych 
działań 

 


