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Godzina dla Wisły 
Uroczysta koronacja Wisły pod Neptunem już w sobotę! 

 
Trzecia wielka koronacja Wisły na Królową Polskich Rzek odbędzie się w Gdańsku  
w najbliższą sobotę - 18 marca o godzinie 12.00, pod fontanną Neptuna. Wydarzenie jest 
częścią kampanii Fundacji WWF Polska „Godzina dla Ziemi - Godzina dla Wisły”. Najdłuższa 
rzeka Polski - unikatowa pod względem piękna i krajobrazu na skalę Europy - zasługuje na 
hołd, a nade wszystko na ochronę jej naturalnego piękna i dzikości. Dlatego Fundacja WWF 
zachęca do wspólnego ułożenia symbolicznej korony dla Wisły oraz  
do podpisania petycji przeciwstawiającej się dewastacji rzeki. Petycja dostępna jest  
na stronie godzinadlaziemi.pl. 
 
 
Rzeka Wisła potrzebuje pomocy 
 

Spotkajmy się w samo południe pod siedzibą Neptuna, władcy mórz i ukoronujmy razem 
Wisłę. W poprzednich koronacjach w Wiśle wzięło udział prawie 200 osób, a w Krakowie ponad 
200. Pobijmy razem ten rekord w Trójmieście przy dźwiękach bębnów i rytmach samby. 
Godzina dla Ziemi WWF organizowana jest już od dziesięciu lat. Po raz kolejny, przebieg akcji 
wykroczy poza symboliczny gest wyłączenia świateł. Tegoroczna kampania odbywa się pod 
hasłem „Godzina dla Wisły”, nawiązując do Uchwały Sejmu, na mocy której rok 2017 został 
ogłoszony Rokiem Rzeki Wisły. Nad Królową Polskich Rzek - w dużej mierze, dzikiej i pięknej 
- zawisły czarne chmury. Zgodnie z nowymi planami Wisła ma stać się wodną autostradą 
transportową. Natomiast doświadczenia z całego świata, głównie z USA i Europy pokazują, że 
regulacja rzek i budowanie na nich tam jest niebezpieczne zarówno dla ludzi, jak  
i dla żyjących w niej zwierząt. Kampania ma na celu uświadomienie Polakom, że nieuregulowana i 
naturalnie płynąca Wisła jest rzeką bezpieczniejszą. Na świecie renaturyzuje się rzeki, oddając im 
miejsce do naturalnego i bezpiecznego rozlewania się lub burzy się tamy. Dzisiejsza wiedza 
naukowa mówi jasno, że rzeka jest bezpieczniejsza dla swojego otoczenia, kiedy pozostaje  
w swoim naturalnym korycie.  

 

 
Zimorodek i rybitwa 
 

Podczas marcowej kampanii Fundacja WWF Polska chce pokazać Polkom oraz Polakom, 
jaką wartość możemy stracić, pozwalając na niepotrzebne i kosztowne przekształcenia Wisły. 
Brzegi Wisły i piaszczyste łachy w jej nurcie są siedliskiem niezwykłych gatunków ptaków, takich 
jak: zimorodek, sieweczka obrożna, rybitwa białoczelna czy rybitwa rzeczna. Wszystkie wyżej 
wymienione gatunki lęgowe są szczególnie narażone na prace w korycie Wisły, a budowa nowych 
zbiorników wodnych oznacza definitywną likwidację siedlisk tych ptaków.  
 

 

 

http://www.godzinadlaziemi.pl/


 

Ty też możesz pomóc. Wejdź na www.wwf.pl lub polub nas na Facebooku. 
WWF to pełna nazwa naszej organizacji, prosimy jej nie rozwijać. 
 

 

Eventy koronacyjne 

Wisła jest dobrem każdego z nas, dlatego Fundacja WWF organizuje eventy koronacyjne  
w czterech krainach, przez które przepływa. Po udanych koronacjach w Wiśle i Krakowie,  
organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców Trójmiasta i okolic na koronację, podczas której 
uczestnicy ustawią się w kształt korony, do wspólnego zdjęcia zrobionego lotu ptaka. Podczas 
spotkania organizatorzy będą zachęcać do podpisania petycji dostępnej na stronie 
godzinadlaziemi.pl, przeciwko planom uregulowania Wisły.  

Kolejne wydarzenie: 

● Warszawa - 25 marca br. finał Godziny dla Wisły - Skwer Kahla przy Moście Świętokrzyskim 
i Syrence, godzina 12:00 

 
Google River View 
 
Wszyscy, którzy kochają bezpieczną i piękną Wisłę mogą także zdecydować, które odcinki Wisły 
zostaną uwiecznione w pierwszym polskim projekcie „Google River View”. Wystarczy wybrać jeden 
z unikatowych obszarów rzeki, który zawsze chcieliśmy zobaczyć, kojarzy nam się z miłymi 
wspomnieniami lub po prostu chcielibyśmy, aby został sfotografowany na Google mapach.  
 
Symboliczne zgaszenie światła na 60 minut w Godzinę dla Ziemi WWF, która w tym roku wypada 
25 marca o godz. 20.30, na całej Ziemi będzie okazją do tego, aby wyrazić troskę o środowisko 
naturalne naszej planety W Polsce będzie też gestem poparcia dla idei ochrony Wisły w jej 
naturalnej postaci. 
 
Kontakt dla mediów: 

Marzenna Wisła Nowakowska 

e-mail: mnowakowska@wwf.pl 

Tel.: +48 604 631 633 
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