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Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu my, niżej podpisani senatorowie, 

wnosimy projekt uchwały 

o ustanowieniu roku 2019 Rokiem Ligi Morskiej i Rzecznej. 

Zgodnie z art. 84 ust. 8 do projektu uchwały został dołączony planowany ramowy 

program obchodów. 

Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem uchwały 

upoważniamy senatora Jerzego Wcisłę. 

 

 (-) Bogdan Borusewicz (-) Andrzej Mioduszewski 
 (-) Leszek Czarnobaj (-) Sławomir Rybicki 
 (-) Adam Gawęda (-) Grażyna Sztark 
 (-) Andrzej Kobiak (-) Aleksander Szwed 
 (-) Józef Łyczak (-) Jerzy Wcisła 
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projekt 

U C HWAŁ A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia  

o ustanowieniu roku 2019 Rokiem Ligi Morskiej i Rzecznej 

1 października 1918 roku powołano w Warszawie Stowarzyszenie Pracowników na 

Polu Rozwoju Żeglugi „Bandera Polska”. Stowarzyszenie w 1924 roku przyjęło nazwę „Liga 

Morska i Rzeczna”, do której powróciło w 1999 roku. 

Liga od stu lat konsekwentnie skupia się na sprawach morskich i rzecznych, na 

promowaniu rozwoju gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej, turystyki wodnej 

i bezpieczeństwa powodziowego.  Dba o rozwijanie świadomości morskiej polskiego 

społeczeństwa, umacnianie polskiego patriotyzmu i podtrzymywanie tradycji narodowych. 

Wiele uwagi poświęca młodzieży, m.in. organizując flisy (spływy) rzeczne i konkursy pod 

hasłem „Młodzież na morzu”. Działacze Ligi uczestniczyli i uczestniczą w wielu gremiach 

społecznych na rzecz wykorzystania walorów wodnych Polski, w tym m.in. 

w Parlamentarnym Zespole do spraw Rozwoju Dróg Wodnych.  

Nadal aktualne jest hasło Ligi z 1930 roku: „Nie ma Polski bez morza i nie ma morza 

bez floty wojennej”. 

Działania Ligi miały duży wpływ na podjęcie w 1922 roku decyzji o budowie portu 

handlowego w Gdyni. W środowisku Ligi rodziły się projekty portów w Tczewie, 

w Warszawie na Pradze i Saskiej Kępie; regulacji Wisły i tworzenia drogi wodnej Bałtyk  

– Morze Czarne. 

Działacze Ligi pełnili ważne funkcje w wielu sferach życia związanych z żeglugą. 

Wśród nich byli budowniczowie portu w Gdyni, nauczyciele i dyrektorzy szkół morskich, 

dowódcy Marynarki Wojennej. Członkowie Ligi m.in. zainicjowali zbiórkę pieniędzy na 

Fundusz Obrony Morskiej i budowę okrętu podwodnego im. marszałka Józefa Piłsudskiego. 

W 1939 roku, licząc 992 789 członków, Liga była jedną z największych polskich organizacji 

społecznych. Oddziały Ligi istniały w USA, Ameryce Południowej, Francji, Litwie – niektóre 

działają do dziś.  
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Przed II wojną światową z Ligą związani byli m.in.: marszałek Józef Piłsudski, 

prezydenci Polski prof. Ignacy Mościcki i Stanisław Wojciechowski, premier Ignacy 

Paderewski, wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski, biskup Stanisław Okoniewski, 

wiceadmirał Jerzy Świrski, marszałek Edward Rydz-Śmigły, generał Kazimierz Sosnkowski, 

generał Mariusz Zaruski, współtwórca idei Gdyni Julian Rummel, pisarz Stefan Żeromski. 

Po wojnie Liga szybko odbudowywała swoje szeregi. Niestety, w 1953 roku praktycznie 

została zlikwidowana, a niektórzy działacze swoją aktywność przepłacili więzieniami.  

Reaktywacja Ligi nastąpiła w 1981 roku, ale wzmożona działalność dostrzegana jest od 

lat 90. ubiegłego wieku. Liga jest m.in. inicjatorem istotnych działań na rzecz rozwoju dróg 

wodnych w Polsce, a memoriał z 2010 roku w sprawie „likwidacji zaniedbań i rozwoju 

wodnych sektorów gospodarki w Polsce” w dużej mierze jest zbieżny ze strategią rozwoju 

żeglugi śródlądowej w Polsce przyjętą przez obecny rząd Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ideały przyświecające Lidze można określić słowami Eugeniusza Kwiatkowskiego 

wypowiedzianymi 8 lutego 1927 roku podczas uroczystości związanych z budową Gdyni: 

„Naród, który nie realizuje nowych koncepcji, który nie czuje rezultatu swoich wysiłków, 

który nie walczy i nie zwycięża - musi cofać się w rozwoju, musi być zepchnięty przez inne 

narody na niższy szczebel cywilizacji”. 

W setną rocznicę powołania stowarzyszenia, które rozpoczęło stuletni okres działalności 

Ligi Morskiej i Rzecznej, Senat Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza rok 2019 Rokiem Ligi 

Morskiej i Rzecznej. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski”. 

 



 

 

Planowany wstępny  

program obchodów roku 2019 – Roku Ligi Morskiej i Rzecznej 

 

1. Konferencja: Liga Morska i Rzeczna: przeszłość-przyszłość. Toruń – Dwór Artusa, maj 

2019 r. 

2. Regaty na Wiśle: Włocławek - Nieszawa – Ciechocinek – Solec – Bydgoszcz 

– maj 2019 r. 

3. Flis Wiślany: Ulanów-Gdańsk – lipiec-sierpień 2019 r. 

4. Festiwal Wisły we Włocławku – 12-15 sierpnia 2019 r. 

5. Konferencja: Rewitalizacja dróg śródlądowych szansą rozwoju Polski. Organizatorzy: 

Liga Morska i Rzeczna, Parlamentarny Zespół Rozwoju Dróg Wodnych – Warszawa; 

wrzesień 2019 r. 

6. Konferencja: Polska regionalna wraca nad rzeki. Organizatorzy: Liga Morska i Rzeczna, 

Związek Miast Nadwiślańskich, Parlamentarny Zespół Rozwoju Dróg Wodnych – 

październik 2019 r. 
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