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Patronami roku 2020 uhonorowani zostali: św. Jan Paweł II, hetman Stanisław 

Żółkiewski, Roman Ingarden i Leopold Tyrmand. 2020 rok będzie także rokiem Bitwy 

Warszawskiej 1920 roku i Zaślubin Polski z morzem w Pucku w jej 100. rocznicę. 

 

 

 

Co o nich wiemy? 

 

Święty Jan Paweł II  (1920-2005) 

 

 18 maja 2020 r. będziemy obchodzić stulecie urodzin naszego wielkiego rodaka 

Karola Wojtyły, księdza, biskupa Krakowa, a później papieża i Suwerena Państwa 

Watykańskiego (od 16 października 1978 r. do kwietnia 2005 r.) Jan Paweł II nazywany 

„papieżem pielgrzymem”, odbył 104 podróże duszpasterskie do każdego zakątka świata. 

W swoich homiliach otwarcie krytykował kapitalistyczny wyzysk człowieka przez 

człowieka, apelował o pokój i braterstwo.  Szczególną uwagę Jan Paweł II poświęcił 

młodzieży i jako pierwszy papież zapoczątkował tradycję Światowych Dni Młodzieży. 

Został beatyfikowany 1 maja 2011r., a  kanonizowany 27.04.2014 r.   



 

Hetman Stanisław Żółkiewski (1547-1620) 

 

 Wybitny wódz w dziejach oręża polskiego, pełnił szereg najważniejszych urzędów 

I Rzeczypospolitej: sekretarza królewskiego, hetmana polnego koronnego, kasztelana 

lwowskiego, wojewody kijowskiego, a w końcu hetmana wielkiego koronnego                    

i kanclerza wielkiego koronnego. Stanisław Żółkiewski brał udział we wszystkich 

wojnach toczonych przez Rzeczpospolitą w drugiej połowie XVI wieku       i początkach 

XVII wieku. Najpierw walczył u boku doświadczonego wodza                 i kanclerza Jana 

Zamoyskiego, uczestniczył w wyprawach przeciw Habsburgom          i Moskwie, na 

Mołdawię i Wołoszczyznę, później zwyciężał, dowodząc samodzielnie w wielu 

kampaniach przeciwko Rosji, Szwecji, Kozakom, Turcji i Tatarom. 

 

Leopold Tyrmand (1920-1985) 

 

Znakomity, dla wielu kultowy, pisarz, dziennikarz i publicysta którego utwory powstałe 

w latach 50. i 60. wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością. W tym roku przypada setna 

rocznica urodzin Leopolda Tyrmanda, a także 35. rocznica jego śmierci. Autor głośnej 

powieści „Zły” i bezkompromisowego „Dziennika 1954”, był jednym z najbardziej 

nieszablonowych twórców polskiej literatury drugiej połowy XX wieku. W 

najtrudniejszych czasach wykazywał się odwagą i niezależnością intelektualną. W 

połowie lat 60. zdecydował się na emigrację. Również tam – za oceanem – pozostał 

aktywny. Celnie i błyskotliwie analizował system, który zniewalał Europę Środkową i 

Wschodnią.  

 

Roman Ingarden (1893-1970) 

 

Jeden z najwybitniejszych polskich filozofów, który pozostawił po sobie imponujący 

dorobek: książki, artykuły, przekłady, archiwum rękopisów. Obejmowały one szeroki 

zakres tematyczny. Od filozofii literatury, przez estetykę, teorię poznania, po ontologię. 

W 2020 r. przypada 50. rocznica śmierci Romana Ingardena. Podczas okupacji 

niemieckiej napisał swoje sztandarowe dzieło „Spór o istnienie świata”. W 1950 r. za 

krytyczny stosunek do marksizmu został pozbawiany prawa do wykładania na 



macierzystym Uniwersytecie Jagiellońskim. Wśród jego uczniów znaleźli się Karol 

Wojtyła czy Józef Tischner. 

 

Bitwa Warszawska 1920 roku 

 W dniach 13-15 sierpnia 1920 r. na przedpolach Warszawy rozegrała się decydująca 

bitwa wojny polsko-bolszewickiej. Bohaterskie Wojsko Polskie na czele z Marszałkiem 

Józefem Piłsudskim obroniło niepodległość Polski. Określana mianem "cudu nad Wisłą" 

i uznawana za 18. przełomową bitwę w historii świata przekreśliła też plany rozszerzenia 

rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią.   

 

 

100. rocznica Zaślubin Polski z morzem w Pucku 

10 lutego przypada dokładnie setna rocznica historycznych zaślubin Polski z morzem 

dokonanych w 1920 r. w Pucku przez gen. Józefa Hallera. Samemu generałowi 

towarzyszyła 20-osobowa delegacja Sejmu, przedstawiciele Rządu - w tym minister 

spraw wewnętrznych Stanisław Wojciechowski, wicepremier Wincenty Witos, wojewoda 

pomorski Stefan Łaszewski, kontradm. Kazimierz Porębski, dyplomaci oraz licznie 

zgromadzeni mieszkańcy Pomorza, w tym Kaszubi. ,, Teraz wolne przed nami światy i 

wolne kraje. Żeglarz Polski będzie mógł dzisiaj wszędzie dotrzeć pod znakiem Białego 

Orła, cały świat stoi mu otworem” - powiedział podczas tamtej uroczystości gen. Haller. 
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