Sejm uchwalił rok 2017 rokiem rzeki Wisły, Josepha Conrada–
Korzeniowskiego, Józefa Piłsudskiego, Adama Chmielowskiego, Honorata
Koźmińskiego oraz Tadeusza Kościuszki.

Rok Rzeki Wisły ma uczcić 550. rocznicę pierwszego wolnego flisu na
WiśleWisła - królowa polskich rzek, będąca symbolem polskości i patriotyzmu - to nasze
naturalne oraz historyczno-kulturowe dziedzictwo. Ta wyjątkowa rzeka, przez stulecia tak
różnorodnie kształtowania przez naturę i ludzi, wymaga obecnie zrównoważonego rozwoju.
Pokolenia rodaków dzięki Wiśle i w oparciu o nią budowali tożsamość i potęgę państwa
polskiego.

Rok Josepha Conrada-Korzeniowskiego ustanowiono z okazji 160-lecia
urodzin pisarza, autora takich powieści, jak m.in. "Jądro ciemności", "Lord Jim", "Smuga
cienia" czy "Tajny agent".
Conrad to pisarz uniwersalny, podejmował tematy ważne dla Starego Kontynentu. Już ponad
100 lat temu nakreślił wizję Europy bez granic, stanowiącą podstawę trwałego pokoju między
europejskimi narodami. Wpływ twórczości Josepha Conrada na współczesną literaturę ma
wymiar ponadczasowy, a jego dzieła na zawsze weszły do kanonu lektur. Powstały pod
wpływem literatury polskich romantyków. Dorobek pisarski Josepha Conrada zawiera
uniwersalne wartości etyczne.

Rok marszałka Józefa Piłsudskiego ustanowiono z okazji 150 rocznicy
urodzin tego niezłomnego bojownika o wolność i niezawisłość Polaków.
Józef Piłsudski był twórcą idei bliskiej współpracy narodów Międzymorza, utworzenia grupy
państw z Europy Środkowo-Wschodniej, które stanowiłyby barierę przeciwko ekspansji
sowieckiej Rosji i zabezpieczały niepodległość Polski. W okresie okupacji niemieckiej i
kilkudziesięciu lat władzy sowieckiej nad Polską marszałek Józef Piłsudski stał się symbolem
nieugiętej walki o niepodległość oraz przykładem dla kolejnych pokoleń polskich patriotów.

Rok Adama Chmielowskiego, św. brata Alberta ustanowiono z okazji
130. rocznica przywdziania przez niego habitu zakonnika.
Jego wielki talent oraz poświęcenie dla drugiego człowieka przyczyniły się do utrwalenia
wśród Polaków najważniejszych postaw społecznych oraz dały im nadzieję na niepodległość i
sprawiedliwość społeczną na kolejne dziesięciolecia.

Rok Honorata Koźmińskiego- kapucyna, który całym swoim życiem
dowiódł, że wartości, którymi się kierował i działania, jakie podejmował służyć miały
drugiemu człowiekowi,
a zwłaszcza temu najbiedniejszemu, najbardziej
potrzebującemu - jego rozwojowi zarówno duchowemu, jak i społecznemu. W 2017 r. mija
100 urodzin H. Koźmińskiego

Rok Tadeusza Kościuszki - Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej
Narodowej ogólnonarodowego powstania, zwanego insurekcją kościuszkowską, polskiego i
amerykańskiego generała, niezłomnego bojownika w walkach o niepodległość. W 2017 r.
mija 200. rocznica jego śmierci.
Tadeusz Kościuszko zajmuje szczególne miejsce w panteonie narodowych bohaterów.
Jest symbolem wolności i wzorem patrioty nie tylko dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
Uosabiał najlepsze wartości: tolerancję i równość.

