2017 Rokiem Rzeki Wisły
Wisła to więcej niż rzeka. To symbol polskości, nasze historyczno-kulturalne dziedzictwo. W okresie
„Złotego Wieku” spław Wisłą umożliwił rozkwit gospodarczy Polski, czyniąc z niej europejską potęgę.
Również pod względem bogactwa przyrodniczego i walorów krajobrazowych Wisła stanowi
ewenement na skalę europejską. Jej zmienne wody, złociste plaże i dzikie wyspy pełne ptaków po
prostu zachwycają. A do tego Wisła jest coraz czystsza i posiada ogromny potencjał turystyczny.
Wisła to nasz skarb narodowy, choć zbyt mało doceniany. Aby przypomnieć o tym, Sejm RP uchwałą
z 22 czerwca 2016 ogłosił rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły.- na pamiątkę przypadającej 550.
rocznicy pierwszego wolnego flisu na Wiśle. Tak umownie nazywamy pierwszy sezon nawigacyjny
1467, kiedy po wojnie trzynastoletniej cały żeglowny szlak trafił pod polskie panowanie.
Warto zwrócić uwagę, że inicjatywa ogłoszenia roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły była inicjatywą
społeczną zaprzyjaźnionych i współpracujących ze sobą środowisk wiślanych z Warszawy, Solca i
Krakowa, które w 2013 roku zawiązały Społeczny Komitet Obchodów Roku Rzeki Wisły w 2017.
To właśnie starania Komitetu doprowadziły do tego, że pomysł uchwalenia Roku Rzeki Wisły trafił do
Sejmu RP. Liderem i prawnym reprezentantem Komitetu jest Fundacja ROK RZEKI WISŁY, która
skupia liczne działania wielu środowisk..
Celem Roku Rzeki Wisły jest przywrócenie dobrej marki Królowej Polskich Rzek, poprzez ocalenie
lub odrodzenie tradycji wiślanych, zwrócenie uwagi na jej obecny potencjał - głównie naturalny i
turystyczny, a także wspieranie programów zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju.
Realizuje się projekty edukacyjne, imprezy kulturalne, tworzy produkty turystyczne. Fundacja ROK
RZEKI WISŁY przypomina, że Wisła jest otwarta dla każdego i jest naszą publiczną przestrzenią, z
której powinniśmy nauczyć się wspólnie korzystać, ale również przestrzenią osobistej inspiracji i
aktywności, która może być źródłem wrażeń i emocji dla każdego z nas.

Wszyscy jesteśmy OBYWATELAMI RZEKI WISŁY.
Rok Rzeki Wisły jest świętem wszystkich, którym sprawy wiślane są bliskie – zarówno turystów i
podróżników, jak też ekologów, którzy dbają o zachowanie w możliwie naturalnym stanie siedlisk
roślin i zwierząt, a również żeglarzy, którzy chcieliby choćby częściowego przywrócenia roli Wisły
jako ekonomicznego i ekologicznego szlaku transportowego.
Więcej informacji o Roku Rzeki Wisły i kalendarz wydarzeń: www.rokwisly.pl

Świętujmy razem Rok Rzeki Wisły!

