
PATRONI 2022 ROKU 



    Patronat roku ustanowiony przez Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej  to  coroczne 
wyróżnienie podejmowane okolicznościowo  
w drodze uchwały. 14 października 2021 roku 
Sejm wybrał patronów 2022 roku. 
Patron roku 2022 to kolejna już edycja 
inicjatywy mającej na celu uhonorowanie  
i upamiętnienie osób, wydarzeń lub idei 
ważnych dla Polski i Polaków. 



    W myśl art. 33a Regulaminu Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej projekt uchwały  
w sprawie ustanowienia danego roku rokiem 
osoby albo wydarzenia może być wniesiony do 
dnia 31 października poprzedniego roku, po 
czym Marszałek Sejmu kieruje projekt do 
pierwszego czytania do Komisji Kultury  
i Środków Przekazu, która do dnia 30 listopada 
przedstawia Sejmowi sprawozdania  
o projektach. 



    Zwyczaj ustanawiania Patronatu Roku przez 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ma już 20 lat. 

    Zapoczątkowano go bowiem w 2001 roku, 
wybierając na Patronów   Stefana 
Wyszyńskiego  i  Ignacego Jan  Paderewskiego. 

 



    14.10.2021r. posłowie wybrali kilka ważnych 
dla naszej historii postaci oraz jeden okres 
literacki jako ideę, która ukształtowała kolejne 
pokolenia Polaków. 

    W 2022r. można  więc spodziewać się wielu 
okolicznościowych wydarzeń i innych 
przedsięwzięć promujących   biografię, 
twórczość i inne dokonania tych wybitnych 
postaci. 



Patronami roku 2022 zostali wybrani: 

• Maria Grzegorzewska, 

• Maria Konopnicka, 

• Ignacy Łukaszewicz, 

• Józef Mackiewicz, 

• Wanda Rutkiewicz, 

• Józef Wybicki, 

• oraz Polski Romantyzm 

 



Maria Grzegorzewska 

    Była twórcą pedagogiki 
specjalnej i jako pierwsza 
zakładała tego typu szkoły. 
Podkreślała, że „nie ma 
kaleki – jest człowiek”. 
Prowadziła kursy dla 
nauczycieli mających uczyć 
w szkołach specjalnych.           (1887- 1967) 



    W roku 2022 przypada setna rocznica 
utworzenia Państwowego Instytutu 
Pedagogiki Specjalnej, którego 
M.Grzegorzewska została dyrektorem.   
Maria Grzegorzewska podkreślała, że każdy 
ma punkt archimedesowy, dzięki któremu 
można odkryć moc w człowieku i ocalić pełnię 
jego człowieczeństwa.   



   Wciąż aktualne jest jej przesłanie: Piękne 
słowa tylko szkodę przynoszą, jeśli nie są 
poparte czynem, choćby próbą działania.  
Ona sama była zwolenniczką idei łączenia 
teorii z praktyką, przenikania przeszłości  
w przyszłość. Jej dzieła stanowią inspirację dla 
kolejnych badaczy i twórców akademickiej 
pedagogiki specjalnej oraz praktyki 
edukacyjnej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej.   

 



Maria Konopnicka 
   Uważana jest za jedną  

z najwybitniejszych pisarek  
w polskiej historii.  
W   2022 roku przypada  
180. rocznica  jej urodzin.  
Była  autorką  takich dzieł  
jak  „Rota”,   „Pan Balcer  
w Brazylii”, „Mendel Gdański”, „Nasza szkapa” 
czy   powieści  i wierszy  dla  dzieci,  jak  
„O  krasnoludkach   i  o sierotce  Marysi”  
i „Na jagody”. 

         (1842-1910) 



    Za pomocą utworów protestowała przeciwko 
ustrojowi oraz niesprawiedliwości społecznej. 
Uczestniczyła w proteście przeciwko 
prześladowaniu dzieci polskich we Wrześni, 
akcji potępiającej represje władz pruskich. 
Walczyła o prawa kobiet, o pomoc dla 
więźniów politycznych i kryminalnych. 



Ignacy Łukasiewicz 

    Polski farmaceuta, przedsiębiorca,  
działacz społeczny i patriotyczny,  
filantrop.    
W 2022 roku przypada zarówno  
200. rocznica urodzin Ignacego  
Łukasiewicza, jak i 140. rocznica  
jego śmierci.  

    Posłowie w uzasadnieniu wyboru 
 Łukaszewicza piszą o jego wielkich i niezwykłych 
zasługach dla przemysłu i gospodarki Polski.   

       (1822-1882) 



   Podkreślić również trzeba  jego 
„zaangażowanie w walkę o niepodległość 
Ojczyzny” i „dbałość  o pracowników”. Należy 
on do zaszczytnego grona Polaków, których 
działalność odcisnęła wielki i pozytywny 
wpływ na rozwój naszej Ojczyzny, jak również 
całego świata. Ignacy Łukaszewicz jest 
powszechnie znany jako wynalazca lampy 
naftowej i założyciel pierwszej na świecie 
kopalni ropy naftowej. 



Józef Mackiewicz 
 

     Pisarz, dziennikarz, publicysta, 
przedsiębiorca, działacz społeczny 
 i patriotyczny, filantrop. 
 W 2022 roku przypada 120. rocznica  
jego urodzin. W uzasadnieniu czytamy, że 
niezwykle ważna jest „wielkość jego 
dorobku wytrwale wspierającego ideę: 
niepodległości Polski, wolności  
i przyjaznego współistnienia narodów 
Europy Środkowo-Wschodniej  
i niezłomnego oporu przeciwko 
komunizmowi, oraz uniwersalne wartości 
jego prozy literackiej”.   

   ( 1901 — 1985) 



    Józef Mackiewicz jest autorem bardzo dużej 
liczby prac. Są to m.in.: „Optymizm nie zastąpi 
nam Polski”, „Zbrodnia katyńska w świetle 
dokumentów”, „The Katyn Wood Murders” 
(wydana w Londynie). 

    Jego najważniejsze książki są powieściami. 
Uprawiał literaturę opartą na wiedzy 
historycznej, posługiwał się źródłami, 
dokumentami, relacjami naocznych świadków, 
wspomnieniami.  



Wanda Rutkiewicz 

    Rok 2022 to 30. rocznica śmierci wybitnej 
 himalaistki. Była trzecią kobietą na  
świecie i pierwszym Polakiem w ogóle,  
który zdobył  szczyt Mount Everest.  
Jako pierwsza kobieta w historii pokonała   szczyt 
K2.       Zdobyła osiem z czternastu  
ośmiotysięczników: Mount Everest, Everest, Nanga 
Parbat, K2, Sziszapangmę, Gaszerbrum II,    
Gaszerbrum I, Czo Oju  i Annapurnę.   

     (1943 -1992)  



 
Zaginęła w maju 1992 podczas ataku szczytowego 
na Kanczendzongę. Jej ciała nie odnaleziono. 
 Na upamiętnienie zasługuje też działalność 
Wandy Rutkiewicz w opozycji demokratycznej.   
W latach 80. była członkinią zakładowego koła 
„Solidarności” w Instytucie Maszyn 
Matematycznych.  Od najmłodszych lat trenowała 
różne dyscypliny sportu, by ostatecznie związać 
się z górami – najpierw jako taterniczka, potem 
alpinistka, a wreszcie – himalaistka.   



Józef Wybicki 

      Józef Wybicki to jeden  
z najważniejszych działaczy 
politycznych polskiego 
oświecenia.   
Pisarz i polityk, szambelan 
Stanisława Augusta 
Poniatowskiego w 1780r.  
Z wykształcenia prawnik. 
Reformator praw w Polsce 
przedrozbiorowej.   

                 (1747 — 1821) 



    Podczas wizyty w obozie legionów we Włoszech  
w 1797 stworzył słowa pieśni, która stała się 
później polskim hymnem narodowym – Mazurka 
Dąbrowskiego.  
W roku 2022 przypada kilka rocznic związanych  
z  Józefem Wybickim:  
-275. rocznica urodzin,  
-225. rocznica napisania słów „Pieśni Legionów 
Polskich we Włoszech”, 
- 200. rocznica śmierci oraz  
- 95. rocznica ustanowienia pieśni „Jeszcze Polska 
nie zginęła” hymnem narodowym. 



Polski Romantyzm 

   Wybór okresu literackiego, jakim jest 
romantyzm wiąże się z 200. rocznicą 
opublikowania w Wilnie dzieła „Ballady  
i romanse” Adama Mickiewicza. Tomik ten 
uważa się za początek polskiego romantyzmu. 

Tablica na 
kamienicy 
w Wilnie, gdzie  
w 1822 r. po raz 
pierwszy wydano 
drukiem Ballady..
. 



   To romantyzm przyniósł genialne dokonania  
w literaturze Adama Mickiewicza i Juliusza 
Słowackiego, w muzyce Fryderyka Chopina  
i Stanisława Moniuszki, w malarstwie Piotra 
Michałowskiego i Jana Matejki. Byli artystami 
polskimi, a jednocześnie światowymi 
ukazującymi wartości polskie w ich 
uniwersalnym kontekście 



Źródła informacji i obrazów: 
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• https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/patroni-roku-2022-kogo-%C5%BCyciorysy-
b%C4%99dziemy-szczeg%C3%B3lnie-wspomina%C4%87-w-przysz%C5%82ym-roku/ar-
AAQY1lN?ocid= entnewsntp 

• http://booklips.pl/newsy/sejm-ustanowil-rok-2022-rokiem-marii-konopnickiej-i-jozefa- wybickiego/ 
https://www.bing.com/images/search?q=j%C3%B3zef+mackiewicz&qpvt=j%C3%B3zef+mackiewicz
&form=IQFRML&first=1&tsc=ImageBasicHover 

• https://www.bing.com/images/search?q=wanda+rutkiewicz&id=91BC980B837E26E8BD0FDCF6E57
A4CFB0CE9E7DB&form=IQFRBA&first=1&tsc=ImageBasicHover&disoverlay=1 

• https://pl.wikipedia.org/wiki/Ballady_i_romanse 
• https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Wybicki 
• https://culture.pl/pl/tworca/jozef-mackiewicz 
• https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=%2bQYMJjRb&id=9985431AA15946E6

0B7B565EF8731BE6C67E16D5&thid=OIP.-QYMJjRbpHafJx9m_z11CQAAAA&mediaurl= 
https%3a%2f%2fth.bing. com%2fth% 2fid%2fR.f9060c26345ba4769f271f66ff3d7509%3frik% 
3d1RZ%252bxuYbc%252 fheVg% 26riu%3dhttp%253a%252f%252f3.bp.blogspot.com%252f-
9pupYL5e5cA%252fT-N3I2Kp8sI% 252f AAAA AAAAAUE%252fOYsO4zxRLZ8%252fs1600% 
252fMaria%252bKonopnicka.jpg%26ehk%3dMz1T1Vk4qFcyrZEl0TTzIER3YGuk721njxRIBtpM%252b
9E%253d%26risl%3d%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=473&expw=397&q=Maria+Konopnicka&
simid=608034079280007331&FORM=IRPRST&ck=64BC868F091563ADE9AEF7227567116C&selecte
dIndex=0&idpp=overlayview&ajaxhist=0&ajaxserp=0 
 
 
 
 
 


