ROK WISŁY
WYDARZENIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM
Nazwa

Aktywizacja
terenów
przywiślanych w
promocji
środowiskowej

Opis

Koordynator

Termin

Wzmożenie i inicjowanie działań związanych z
promowaniem obszaru poprzez wyjątkowość surowców
czy produktów tradycyjnych, jak również promowanie już
zidentyfikowanych produktów/potraw znajdujących się
na Liście Produktów Tradycyjnych poprzez ich ekspozycję
podczas wydarzeń lokalnych np. dożynki
Zachęcanie wsi i zagród z obszaru nadwiślańskiego do
udziału w przyszłorocznej edycji konkursu Piękna Wieś
Pomorska/wzmożenie promocji tej idei/

Departament
Środowiska i
Rolnictwa

Wrzesień

Departament
Środowiska i
Rolnictwa

Pomorskie Święto
Produktu
Tradycyjnego
,,Rzeka Wisła bogactwo Polski"

11 edycja wydarzenia. Szczególna promocja
nadwiślańskich produktów tradycyjnych.

Kwiecieńsierpień
Finał
październik
czerwiec

,,Rzeka Wisła bogactwo Polski"

Konkurs dla uczniów klas II - III gimnazjum - prezentacja
w wybranej technologii informacyjno- komunikacyjnej
- subregion nadwiślański i metropolitalny: styczeń-maj

Departament
Środowiska i
Rolnictwa
Departament
Maj
Edukacji i
Sportu
(Pedagogiczna
Biblioteka
Wojewódzka w
Gdańsku i
Słupsku)
Departament
Maj
Edukacji i
Sportu

Konkurs Piękna
Wieś Pomorska

Konkurs dla uczniów klas IV - VI szkół podstawowych prezentacja w wybranej technologii informacyjnokomunikacyjnej
- subregion nadwiślański i metropolitalny: styczeń-maj
2017 r. / finał: PBW Gdańsk, maj 2017

Miejsce

Województwo
pomorskie

Gdańsk

Gdańsk

Deklaracja
zaangażowania
się w realizację
(proszę podać
nazwę
instytucji)

2017 r. / finał: PBW Gdańsk, maj 2017

XV Międzyszkolny
Konkurs
Recytatorski

Wodna Fiesta

Konferencja
samorządowonaukowa

(Pedagogiczna
Biblioteka
Wojewódzka w
Gdańsku i
Słupsku)
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół
Departament
Maj
podstawowych, z tematu rzeki Wisły
Edukacji i
- subregion słupski i południowy: styczeń-maj 2017 / finał: Sportu
PBW Słupsk, maj 2017
(Pedagogiczna
Biblioteka
Wojewódzka w
Gdańsku i
Słupsku)
Dni otwarte na portach i przystaniach Pętli Żuławskiej
Departament
6/7 maja 2017
-inauguracja i zapowiedź sezonu żeglarskiego i wodnego
Infrastruktury
Lub
województwa oraz oferty wodnej na cały sezon
13/14 maja
- Promowanie wydarzeń skierowanych do dzieci,
młodzieży, rodzin i seniorów odbywających się nad wodą
lub na wodzie tj. parady łodzi, dni otwarte obiektów,
wystawy, koncerty, projekcje filmowe, warsztaty, wyścigi,
chrzciny wodne, spotkania z mistrzami, wycieczki
statkiem
- Popularyzacja wśród mieszkańców i turystów miejsc
pomorskiego dziedzictwa kulturowego, muzeów, marin,
przystani, obiektów, inwestycji i programów wodnych
(Pętla Żuławska i rozwój turystki wodnej Zatoki Gdańskiej,
MDW E 70, Pomorskie Szlaki Kajakowe)
Konferencja „Mieszkamy nad Wisłą” – rejs statkiem, na Departament
8 czerwca
którym odbędą się prelekcje (tematy dot. ochrony Infrastruktury
przeciwpowodziowej,
hydrologii
rzeki,
żeglugi
śródlądowej, kaskady Wisły, turystyki wodnej, itp.)
- miejsce startu nabrzeże w Korzeniewie
- miejsce zakończenia port w Świbnie

Słupsk

Porty i
przystanie
Pętli
Żuławskiej,
mariny
Trójmiasto

Wisła niejedno ma
imię

tygodniowy rejs wyczarterowaną barką, na której
studenci gdańskiej ASP przygotują instalację plastyczną
tematycznie związaną z Wisłą będzie pływającą reklamą,
a jednocześnie środkiem transportu dla osób, które w
miejscach postoju będą animowały wydarzenia
propagujące historyczne i współczesne znaczenie
królowej polskich rzek.
Trasa będzie wiodła drogą wodną łączącą szlaki wodne
Wisły, Martwej Wisły, Szkarpawy, Wisły Królewieckiej,
Nogatu, Wisły Śmiałej, Wielkiej Świętej – Tugi, Motławy,
Kanału Jagiellońskiego i rzeki Elbląg.
Przed rozpoczęciem realizacji projektu chcemy ogłosić
konkursy: filmowy, fotograficzny i literacki, tematycznie
nawiązujące do rzeki Wisły, w szerokim rozumieniu jej
znaczenia.
W miejscach postoju chcemy zorganizować dla turystów i
mieszkańców wiele atrakcji: przenośną wystawę
fotografii, prezentację filmów o Wiśle (znaczenie Wisły,
jej piękno, flora i fauna, walory gospodarcze i
turystyczne), spotkania z ciekawymi ludźmi (znawcy i
miłośnicy), czytanie literatury związanej z Wisłą,
warsztaty dla najmłodszych i ich opiekunów, festyny
tematycznie związane z Wisłą i miejscowościami leżącymi
nad rzeką, gry i zabawy.

Departament
Kultury
(Narodowe
Centrum
Kultury)

Spływ kajakowy
Wisłą

jednodniowy spływ kajakowy na trasie Korzeniewo - Departament
Gniew – Tczew lub Biała Góra
Infrastruktury
- gwiaździsty spływ ok. 150 kajakarzy
- start Korzeniewo
- przyłączenie uczestników z Gniewa
- zakończenie na przystani w Białej Górze lub w Tczewie

26 sierpnia
2017

Rejs dziennikarski

- rejs załogi radiowej po Wiśle
- promocja nadwiślańskich projektów dofinansowanych z

18-21 maja

Departament
Turystki i

Lipiec/sierpień
2017

UE/ wydarzeń/regionu/lokalizacji/jedzenia w ramach
Promocji
DOFE.
- programy na żywo, rozmowy z gośćmi, relacja
internetowa, podsumowanie w weekend w studiu
stacjonarnym

