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Inauguracja Roku Rzeki Wisły

[1]
Rok 2017 obchodzić będziemy w Polsce jako Rok Rzeki Wisły. Ale inauguracja tego wydarzenia odbędzie się już w tym roku, 19 października 2016 r. w Toruniu.

Dlaczego właśnie Toruń? Ponieważ Rok Rzeki Wisły i związane z nim imprezy wpisują się w
obchodzoną w tym roku 550. rocznicę II pokoju toruńskiego – wydarzenia ściśle związanego z historią
Wisły, handlu rzecznego i stosunków polsko-krzyżackich.
- Tuż przed tegorocznymi wakacjami Sejm ustanowił rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły. To bardzo dobra
decyzja – jedna z tych, które łączą wszystkich Polaków i określają ich tożsamość kulturową - mówi
prezydent Torunia Michał Zaleski. - W nadwiślańskim Toruniu odbieramy ją z dodatkową
satysfakcją, bo wprost wspomina się w niej o znaczeniu 550. rocznicy pierwszego wolnego flisu i
odzyskaniu przez Polskę w wyniku postanowień II pokoju toruńskiego panowania nad całym biegiem
żeglownej Wisły. Nic więc dziwnego, że to właśnie w Toruniu – miejscu podpisania sławnego traktatu
pokojowego i symbolu polskiej tradycji flisaczej – przeżyjemy w najbliższych dniach wydarzenia,
które traktujemy jako zapowiedź wszystkich przyszłorocznych inicjatyw wiślanych w Polsce.
Do tradycji wiślanych spływów nawiąże orszak drewnianych łodzi tradycyjnych, które w
dniach 15-18 października przypłyną drogą rzeczną do Torunia na inaugurację Roku Rzeki Wisły. Plan
rejsu [2]
W środę, 19 października 2016 r. w Dworze Artusa odbędzie się uroczysta sesja inaugurująca
ogólnopolskie obchody Roku Rzeki Wisły. Będą na niej obecni znamienici goście m.in. dr Bruno
Platter, Wielki Mistrz Zakonu Najświętszej Marii Panny, Robert Jankowski - sekretarz generalny
Społecznego Komitetu Roku Rzeki Wisły, a także przedstawiciele władz państwowych i
samorządowych.
Prof. Roman Czaja z toruńskiego UMK opowie o historii i wpływie II pokoju toruńskiego na rozwój
żeglugi wiślanej, a Marcin Karasiński, wiceprezes Kujawsko-Dobrzyńskiej Organizacji Turystycznej - o
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programie wydarzeń przygotowanych przez poszczególne regiony na Rok Rzeki Wisły 2017. Poczta
Polska zaprezentuje zaś tego dnia kartkę wydaną z tej okazji - z okolicznościowym datownikiem.
Nie zabraknie ciekawych wydarzeń plenerowych. Po południu na Wiśle zostaną rozegrane Regaty
Ósemek Młodzików, w których BTW Bydgoszcz zmierzy się z AZS UMK Toruń oraz Regaty
Ósemek Seniorów, w których o Puchar Prezydenta Miasta Torunia wioślarze AZS UMK zawalczą z
RTV LOTTO BYDGOSTIA. Po emocjach sportowych na Bulwarze Filadelfijskim zaplanowana jest
widowiskowa inscenizacja zaprzysiężenia II pokoju toruńskiego w wykonaniu grup
rekonstrukcyjnych. Obejrzymy bitwę na Wiśle, moment zawarcia traktatu pokojowego i następujące
po nim symboliczne otwarcie wolnego flisu wiślanego.
Zaplanowano również ciekawe wystawy. W Ratuszu Staromiejskim zostanie otwarta ekspozycja „II
traktat toruński 1466. 550. rocznica podpisania dokumentu pokojowego”, na której można będzie
zobaczyć oryginał dokumentu II pokoju toruńskiego. Zaś w Bibliotece Uniwersyteckiej
prezentowane będą znajdujące się w jej zbiorach świadectwa tradycji o II pokoju toruńskim.
Toruńską inaugurację obchodów Roku Rzeki Wisły zakończy 20 października 2016 r. spotkanie
połączone z dyskusją na temat „II pokój toruński w polskiej i niemieckiej pamięci historycznej” z
udziałem Wielkiego Mistrza Zakonu Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego.
Program toruńskiej inauguracji Roku Rzeki Wisły [3]
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