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Gala Orderu Rzeki Wisły
Idea
W 550. rocznicę odzyskania dostępu do morza i I Wolnego Flisu Wiślanego Rok 2017 stał się Rokiem Rzeki
Wisły. Dzięki wielu wydarzeniom ogólnokrajowym Wisła została dostrzeżona, jako rzeka, która łączy i
tworzy naszą tożsamość. „Gala Orderu Rzeki Wisły” to uroczyste wydarzenie mające na celu uhonorowanie
szczególnie zasłużonych dla odtwarzania, rozwoju i popularyzacji tradycji flisackich i szkutniczych w
całym kraju oraz ich cennego dorobku. Głównym wydarzeniem Gali będzie uroczyste wręczenie „Orderu
Rzeki Wisły”.
Idea Wydarzenia odwołuje się do dawnych dorocznych spotkań zawodowych cechów rzemieślniczych i
kupieckich, głównie flisackich i szkutniczych, mających na celu podsumowanie sezonu spławnego i wspólne
zaplanowanie kolejnego. Pomysł jej zorganizowania na skalę ogólnopolską powstał z naturalnej potrzeby
podsumowania Roku Rzeki Wisły 2017 – oddolnej inicjatywy społecznej będącej głównym członem
Społecznego Komitetu Obchodów Roku Rzeki Wisły w 2017. Komitet, zyskując poparcie szeregu instytucji
i samorządów doprowadził do przyjęcia przez Sejm uchwały ustanawiającej rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły a
następnie pełnił kluczową rolę w organizacji rozmaitych wydarzeń i imprez kulturalnych mających na celu
popularyzatorstwo tradycji wiślanych w całym kraju. Szeroka, apolityczna koalicja fundacji, stowarzyszeń,
armatorów tradycyjnych drewnianych łodzi, żeglarzy, flisaków, pasjonatów żeglugi, historii i tradycji
królowej polskich rzek jest wyraźnie wzmocniona sukcesami indywidualnych i wspólnych przedsięwzięć.
Dlatego środowisko to planuje podtrzymać wysiłki na rzecz jeszcze szerszej współpracy w zakresie
projektów edukacyjnych i popularyzatorskich dotyczących historii i tradycji rzeki Wisły.
Dlatego chcemy, aby Gala Orderu Rzeki Wisły stała się jednym z ważniejszych cyklicznych wydarzeń
rozpoczynających rok kalendarzowy, mających szansę wpisać się na stałe w kalendarz ogólnopolskich
wydarzeń wiślanych jako niezwykle uroczyste i jedyne tego typu wydarzenie w kraju. Dzięki swej
doskonałej lokalizacji, historycznej roli w rozwoju dobrobytu państwa Polskiego oraz aktywnemu
środowisku pasjonatów rzeki Wisły, Sandomierz i Ziemia Sandomierska ma niebywałą szansę również być
miejscem ogólnopolskiej imprezy dedykowanej ludziom, których dorobek życiowy znamienicie wpisuje się
w tradycje Państwa Polskiego. Szczególnie ważne, iż I Gala Orderu Rzeki Wisły odbędzie się w 100
rocznicę odzyskania niepodległości przez II Rzeczpospolitą. Fakt ten jest znakomitym pretekstem aby
nadać narodowy i ogólnopolski charakter tej imprezie choćby z racji tego, że na Sandomierszczyźnie,
jeszcze sto lat temu rzeka Wisła stanowiła trudną do przebycia granicę pomiędzy zaborem rosyjskim i
austriackim. Być może również dlatego, rzeka Wisła jest wyjątkowym symbolem narodowym a dla każdego
Polaka stanowi synonim Niepodległej Polski i budzi patriotyczne i wolnościowe skojarzenia.
Dla środowiska Górnej Wisły Gala pomoże w poszerzeniu szczytnej, lokalnej działalności wiślanej oraz
wypromuje region jako „kolebkę wiślanego wodniactwa, szkutnictwa i flisactwa” na skalę ogólnopolską.
Będzie też chlubnym uzupełnieniem inicjatyw partnerstwa „Napędzani Wisłą, w tym takich akcji jak:
wiosenne i jesienne sprzątanie Wisły, wyprawy warszawskie i udział w obchodach Godziny „W”, organizacji
Rejsów Niepodległości (11 listopada) oraz innych aktywności takich jak festiwal „Dookoła Wody Festival”,
czy rejsy edukacyjne „Sandomierką” - unikatową łodzią historyczną typu dubas.
Komitet Organizacyjny (wstępny na dzień 06.02.2018):
Instytut Multimedialny, Kraków
Dubas „Sandomierka”, Sandomierz
Gmina Zaleszany, Zaleszany pow. stalowowolski
Stowarzyszenie Przyjaciół Solca nad Wisłą, Solec nad Wisłą
Fundacja „Szerokie Wody”, Warszawa

Kujawsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna, Dobrzyń nad Wisłą
Jacek Marczewski, Warszawa
Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Zaleszany (operator Wydarzenia na 2018 r.)

