
Patroni roku 2020 ustanowieni przez Sejm RP 

Sejm ustanowił patronów 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 oraz Zaślubin Polski z morzem w Pucku w jej 100. rocznicę. 
Przy wyborze Św. Jana Pawła II na patrona zwrócono uwagę na to, że zajmuje on 
szczególne miejsce w historii Polski i Europy, a jego zdecydowane upominanie się o prawo 
naszej ojczyzny do wolności wśród narodów Europy, jego praktyczna obrona praw naszego 
narodu uczyniły Ojca Świętego najważniejszym z ojców niepodległości Polski.  
„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża wdzięczność i oddaje hołd Wielkiemu Papieżowi 
św. Janowi Pawłowi II, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa uczył nas otwartości, 
wyrozumiałości, ale i odwagi w obronie wartości chrześcijańskich, na których oparta jest 
Polska i Europa. Niech nauczanie i wielkie dziedzictwo, które pozostawił św. Jan Paweł II 
będzie dla naszego narodu wciąż inspiracją do budowania Polski wolnej i sprawiedliwej” – 
napisano w dokumencie. 18 maja obchodziliśmy 100 lecie urodzin Karola Wojtyły. 
Rok 2020 jest również rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego– wodza                 
w dziejach oręża polskiego, pełniącego 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.  Hetman poległ w październiku 
1620r.                                                                                                                                               
Patronem został również Roman Ingarden, który był jednym z najwybitniejszych 
polskich filozofów. Po sobie pozostawił , artykuły, przekłady, archiwum rękopisów. 
Obejmowały one szeroki zakres tematyczny:  od filozofii literatury, przez estetykę, teorię 
poznania, po ontologię. Podczas okupacji niemieckiej napisał swoje sztandarowe dzieło 
„Spór o istnienie świata”.Wśród jego uczniów znaleźli się Karol Wojtyła i Józef Tischner. 
W  2020 roku przypada 50. rocznica śmierci filozofa.  
Czwartym patronem został Leopold Tyrmand – pisarz, którego utwory powstałe                   
w latach 50. i 60. wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością, publicysta, ale także znawca                    
i popularyzator jazzu  w Polsce. Urodzony w 1920 roku w Warszawie artysta zmarł 65 lat 
później, w Fort Myers na Florydzie. Jest autorem książek takich, jak: “Filip”, “Życie 
towarzyskie i uczuciowe”. Nawiązując do ogłoszonego Roku Tyrmanda  z okazji 100. 
rocznicy urodzin i 35. rocznicy śmierci pisarza – portal PolskieRadio.pl przygotował serwis 
specjalny poświęcony temu znakomitemu twórcy. Tyrmand.polskieradio.pl to barwna, tak 
jak jej bohater, multimedialna opowieść o legendarnym pisarzu, publicyście, liderze 
polskiego ruchu jazzowego, ikonie Warszawy lat 50., kontestatorze PRL-owskiej 
rzeczywistości. 
2020 jest również rokiem Bitwy Warszawskiej.W dniach 13-15 sierpnia 1920 r. na 
przedpolach Warszawy rozegrała się decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej. 
Określana mianem "cudu nad Wisłą" i uznawana za 18. przełomową bitwę w historii świata 
zadecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości. 
Izba podjęła także uchwałę ustanawiającą rok 2020 „Rokiem Zaślubin Polski                           
z morzem w Pucku”. 10 lutego 1920 r. w Pucku odbyły się symboliczne zaślubiny                                           
z morzem, zorganizowane dla uczczenia powrotu Polski nad Bałtyk. Reprezentujący 
Rzeczpospolitą gen. Józef Haller  w czasie uroczystości mówił: "Teraz wolne przed nami 
światy i wolne kraje. Żeglarz polski będzie mógł dzisiaj wszędzie dotrzeć pod znakiem   
Białego Orła, cały świat stoi mu otworem". 
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