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W 2020 ROKU, PODCZAS LISTOPADOWEGO 
POSIEDZENIA SEJMU RP, USTANOWIONO

PATRONÓW 2021 ROKU. 

UHONOROWANO TYM MIANEM:
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO,

STANISŁAWA LEMA, 

CYPRIANA KAMILA NORWIDA, 

KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO ORAZ 

TADEUSZA RÓŻEWICZA. 

POSTANOWIONO, ŻE ROK 2021 BĘDZIE TAKŻE 
ROKIEM KONSTYTUCJI 3 MAJA.



Prymas Polski, kard. Stefan Wyszyński. 

Fot. PAP/ L. Zielaskowski

W 2021 r. przypada 40. rocznica 
śmierci, 
a także 120. urodzin duchownego.
Stefan Wyszyński był głosicielem 
uniwersalnych wartości 
chrześcijańskich 
i mężem stanu. Występował w imieniu 
Ojczyzny, domagając się od 
komunistycznych władz poszanowania 
wolności religijnej 
i broniąc polskiej kultury.
Każdym słowem podkreślał 
konieczność zrozumienia znaczenia 
wolności Narodu, która dla każdego 
obywatela winna być wielkim dobrem
i rzeczywistą własnością. 
„Wolność Narodu była dla Prymasa 
Tysiąclecia priorytetem działalności 
kapłańskiej i społecznej” 
(z Uchwały Sejmu RP z 27 listopada 
2020 r.)



Stanisław Lem

fot. Czytajpl.pl

Najwybitniejszy przedstawiciel 
polskiej fantastyki. Jeden
z najpoczytniejszych pisarzy 
science-fiction na świecie,
autor m. in. „Cyberiady”, „Solaris” 
czy „Bajek robotów”. 

W tym roku przypada 100. 
rocznica urodzin pisarza. 

O jego wyjątkowości 
i międzynarodowym poważaniu 
świadczy fakt, że w 1992 roku 
Międzynarodowa Unia 
Astronomiczna nazwała jego 
imieniem planetoidę nr 3836.



Cyprian Kamil Norwid

W 2021 roku przypada dwusetna 
rocznica urodzin Norwida. 
Cyprian Kamil Norwid był 
wybitnym poetą, 
dramatopisarzem, prozaikiem 
i myślicielem, a także artystą sztuk 
pięknych. W twórczości swej 
Norwid odwoływał się do 
narodowej i ogólno-europejskiej 
tradycji, a zarazem był 
odważnym nowatorem. 
„Jego twórczy wkład w 
nowoczesną polską literaturę, 
a szerzej w polską kulturę, jest 
ogromny, na wielu polach 
decydujący.”  

(z Uchwały Sejmu RP z 27 listopada 2020 r.)



Krzysztof Kamil Baczyński i jego żona Barbara. Ich związek 
trwał dwa i pół roku. Oboje zginęli w powstaniu warszawskim.

(Fot. www.gimnazjumgrzymiszew.pl.baczynski.org)

Poeta miał ogromne zasługi 
dla polskiej sztuki, 
niepodległości i kultury. W tym 
roku przypada 100. rocznica 
jego urodzin.
Brał udział w Powstaniu 
Warszawskim, był żołnierzem
Armii Krajowej. Używał 
pseudonimów: "Jan Bugaj", 
"Krzysztof Zieliński", "Piotr 
Smugosz", "Emil" i "Jan Krzyski".
Reprezentował nurt pokolenia 
Kolumbów, do którego należeli 
między innymi  również Tadeusz 
Gajcy i Tadeusz Borowski
Jego twórczość jest naznaczona 
wojną i otaczającym go 
cierpieniem. Stał się inspiracją dla 
wielu twórców kolejnych pokoleń. 
Do jego utworów odwoływała się 
chociażby Wisława Szymborska .



Fot. M..Kluczyński / reporter EAST NEWS

W 2021 r. przypada 100. rocznica 
urodzin Tadeusza Różewicza. 
Wybitny polski poeta, dramaturg, 
prozaik i scenarzysta, głęboko 
związany z losem pokolenia 
wojennego, baczny obserwator 
życia codziennego, społecznego 
i politycznego.
W grudniu 1990 roku podczas 
wykładu na University of Warwick 
poeta mówił: "Pokolenie żołnierzy 
i partyzantów II wojny światowej 
wymiera, odchodzi oszukane 
i rozczarowane. Jestem poetą - tak się 
o mnie mówi, tak się o mnie pisze. Ale 
jestem przede wszystkim poetą swojej 
generacji. Generacji oszukanej przez 
rządy, przez ideologie i wiary, i przez 
samą siebie".



Uchwalony w 1791 r. przez Sejm 
Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa 
Litewskiego akt, wprowadził trójpodział 
władzy, niósł gwarancje swobód 
obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, 
tolerancję i wartości Oświecenia. 
Jako pierwsza w Europie i druga na 
świecie „Ustawa Rządowa”, stanowiła 
dowód głębokiego patriotyzmu oraz 
zrozumienia spraw obywatelskich 
i społecznych.
„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 
(…)oddając hołd wszystkim, którzy 
przyczynili się do powstania tego 
wiekopomnego aktu – myślicielom 
politycznym, posłom na Sejm Czteroletni, 
przedstawicielom ówczesnego obozu 
patriotycznego oraz pokoleniom 
Polaków, których niezłomna walka 
pozwoliła na przetrwanie lat niewoli 
i odzyskanie niepodległości, zachęca do 
refleksji nad dziedzictwem Konstytucji 
3 Maja współcześnie(…)”

(z Uchwały Sejmu RP z 27 listopada 2020 r.)


