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PROJEKT UCHWAŁY 

Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej 

z dnia ......................  

 

ws Ustanowienia Roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły 

 W 550. rocznicę pierwszego wolnego flisu, jaki w wyniku wygranej wojny trzynastoletniej stał się 
możliwy na całej żeglownej Wiśle, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd pokoleniom 
rodaków, którzy dzięki Wiśle i w oparciu o nią budowali tożsamość i potęgę Państwa Polskiego. 

 

  Wisła - Królowa Polskich Rzek, będąca symbolem polskości i patriotyzmu - to nasze naturalne 
oraz historyczno - kulturowe dziedzictwo. Obejmując swym dorzeczem ponad połowę kraju jest 
centralną wodną arterią żeglugową, 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. 

Ta wielka wodna droga Europy 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. Musimy decydować o jej losie 
pomni na losy innych rzek europejskich i na doświadczenia naszych sąsiadów.  

  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. 
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