


 Sejm RP wybrał siedmiu zasłużonych 

Polaków, pod których patronatem będzie 

przebiegać 2023 rok.  

 

 Uhonorowani zostali Wojciech Korfanty, 

Paweł Edmund Strzelecki, Aleksander 

Fredro, Aleksandra Piłsudska, Maurycy 

Mochnacki, Jadwiga Zamoyska oraz 

Jerzy Nowosielski. 



Wojciech Korfanty 

  Wojciech Korfanty (ur. jako Adalbert 
Korfanty) – polski przywódca narodowy 

Górnego Śląska. Jedna z najważniejszych 
postaci Śląska i jego walki o przyłączenie do 

Polski. Jeszcze przed odzyskaniem 
niepodległości, jako poseł do niemieckiego 
Reichstagu głośno żądał przyłączenia do 

Polski ziem zaboru pruskiego, w tym Górnego 
Śląska. W czasach II Rzeczypospolitej był 

członkiem Naczelnej Rady Ludowej, kierującej 
zwycięskim Powstaniem Wielkopolskim,                  

a następnie dyktatorem III Powstania 
Śląskiego, w wyniku którego najbardziej 

uprzemysłowione tereny Górnego Śląska stały 
się częścią Polski. W drugiej połowie 1923 r. 

był wicepremierem rządu Wincentego Witosa. 

20 .04.1873 – 17.08.1939  

20 kwietnia 2023 r. przypada 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego 



Paweł Edmund Strzelecki 

 Paweł Edmund Strzelecki – polski 
podróżnik, geolog, geograf, badacz                

i odkrywca. Jako pierwszy Polak 
indywidualnie okrążył świat w celach 

naukowych, odwiedził wszystkie kontynenty 
oprócz Antarktydy. Jego podróż dookoła 

Ziemi rozpoczęła się  w 1834 r. Po powrocie 
do Europy w 1843 r. opublikował wyniki 

swoich badań. Ostatecznie osiadł                            
w Zjednoczonym Królestwie, gdzie został 

członkiem prestiżowych towarzystw 
naukowych, angażował się także                           

w działania dobroczynne. 

20 .07.1797 – 06.10.1873  

6 października 2023 r. przypada 150. rocznica śmierci P. E. Strzeleckiego. 



Aleksander Fredro 

 Aleksander Fredro hrabia herbu Bończa 

– polski komediopisarz, pamiętnikarz, 

poeta, ziemianin, oficer, wolnomularz, 

tworzył w epoce romantyzmu. Uważany 

jest za najwybitniejszego komediopisarza 

w historii literatury polskiej. Był autorem 

kilkudziesięciu utworów scenicznych 

wystawianych w teatrach Warszawy, 

Krakowa i Lwowa. Zadebiutował w 1815 

r. jednoaktówką „Intryga na prędce czyli 

nie ma złego bez dobrego”.  

20 .06.1793 – 15.07.1876  

20 czerwca 2023 r. przypada 230. rocznica urodzin Aleksandra Fredry  



   Aleksandra Piłsudska 

 

  Aleksandra Piłsudska z domu 
Szczerbińska – działaczka 

niepodległościowa. W czasie                  
I wojny światowej wstąpiła do 

Legionów Polskich, była 
komendantką kurierek legionowych. 
Odznaczona Orderem Virtuti Militari, 

działaczka PPS i POW. Za 
działalność w POW aresztowana                

i internowana w Szczypiornie. Druga 
żona Józefa Piłsudskiego.  

12 .12.1882 – 31.03.1963  

31 marca  2023 r. przypada 60. rocznica śmierci Aleksandry Piłsudskiej  



Maurycy Mochnacki 

  Maurycy Mochnacki – polski działacz     
i publicysta polityczny, filozof, jeden               
z teoretyków polskiego romantyzmu, 

pianista. Był uczestnikiem                              
i kronikarzem powstania listopadowego 
– napisał Powstanie narodu polskiego             
w roku 1830 i 1831. Członek Związku 

Wolnych Polaków i Towarzystwa 
Patriotycznego. Po upadku Powstania 
zmuszony został do emigracji: carat 
skazał go zaocznie na śmierć przez 

powieszenie.  

Został odznaczony Krzyżem Orderu Virtuti 
Militari. 

13 .09.1803 – 20.12.1834  

13 września 2023 r. przypada 220. rocznica urodzin M. Mochnackiego  



Jadwiga Zamoyska 

  Jadwiga Zamoyska, z domu 
Działyńska – polska działaczka 

społeczna, służebnica Boża, 
poliglotka, autorka spójnego 
systemu pedagogicznego, 

założycielka pierwszej w Polsce 
zawodowej szkoły gospodarstwa 

domowego i prekursorka 
myślenia o oświacie                              

w kategoriach zarządzania 
projektem 

04.07.1831 – 04.11.1923 

4 listopada 2023 r. przypada 100. rocznica śmierci J. Zamoyskiej  



Jerzy Nowosielski 

  Jerzy Nowosielski – polski malarz, 
rysownik, scenograf, filozof i teolog 
prawosławny. Uważany za jednego             
z najwybitniejszych współczesnych 

ikonopisarzy. Nowosielski uznawany 
jest za jedną z najwybitniejszych 

postaci polskiej kultury współczesnej. 
Nie tylko tworzył sztukę, ale także 
pisał o niej. Wykonał wyposażenie                

i polichromie licznych świątyń 
rzymskokatolickich, grekokatolickich                     

i prawosławnych.  

07.01.1923 – 21.02.2011 

7 stycznia 2023 r. przypada 100. rocznica urodzin J. Nowosielskiego 
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