WAŻNE ROCZNICE 2017 ROKU
Podczas 21. posiedzenia Sejmu RP w dniu 21 czerwca 2016 r. posłowie zdecydowali
o ustanowieniu patronów 2017 roku.

Przyszły rok będzie przebiegał pod patronatem: Rzeki Wisły, Josepha
Conrada – Korzeniowskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Adama
Chmielowskiego i błogosławionego Honorata Koźmińskiego oraz Tadeusza
Kościuszki.(…)
Joseph Conrad – Korzeniowski - 3 grudnia 2017 r. przypada jubileusz 160-lecia urodzin
tego klasyka literatury i jednego z najbardziej znanych na świecie twórców związanych
z polską kulturą. Sejm zdecydował o ustanowieniu pisarza patronem 2017 roku zaznaczając,
że jego dorobek, powstający pod wpływem literatury polskich romantyków, zawiera
uniwersalne wartości moralne i etyczne. Podejmowanie tematów ważnych dla starego
kontynentu czyni go pisarzem uniwersalnym, który już w tamtych czasach nakreślił wizję
„Europy bez granic”, stanowiącą podstawę trwałego pokoju między narodami Europy –
zaznaczono w uchwale. Przypomniano również, że jego liczne dzieła weszły do kanonu
lektur.
Marszałek Józef Piłsudski - w uznaniu jego wielkich zasług dla Polski oraz w związku
ze zbliżającym się stuleciem odzyskania niepodległości. Posłowie w uchwale podkreślili,
że 5 grudnia 2017 r. przypada 150. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego. Przypomnieli,
że był on współtwórcą Wojska Polskiego, pełnił funkcję Wodza Naczelnego i Pierwszego
Marszałka Polski w czasie wojny polsko-bolszewickiej, dwukrotnie sprawował funkcję
Prezesa Rady Ministrów, był ministrem spraw wojskowych i Generalnym Inspektorem Sił
Zbrojnych. Zaznaczyli także, że był twórcą idei bliskiej współpracy narodów
Międzymorza. W okresie okupacji niemieckiej i kilkudziesięciu lat władzy sowieckiej
nad Polską Marszałek Józef Piłsudski stał się symbolem nieugiętej walki o niepodległość
oraz przykładem dla kolejnych pokoleń polskich patriotów – czytamy w uchwale.
Adam Chmielowski – Święty Brat Albert - został ustanowiony przez Sejm patronem
2017 r. w uznaniu jego wybitnych zasług w działalności niepodległościowej oraz na polu
pracy społecznej i artystycznej. W uchwale zaznaczono, że w 2016 r. przypada 100. rocznica
śmierci zakonnika, zaś w 2017 r. mija 130 lat, od kiedy zaczął on nosić habit zakonny. Jego
wielki talent oraz poświęcenie dla drugiego człowieka przyczyniły się do utrwalenia wśród
Polaków najważniejszych postaw społecznych oraz dały im nadzieję na niepodległość
i sprawiedliwość społeczną na kolejne dziesięciolecia – czytamy w uchwale. Sejm w tej samej
uchwale ustanowił patronem roku 2017 Honorata Koźmińskiego, kapucyna ogłoszonego
błogosławionym przez Jana Pawła II w 1988 roku.
Tadeusz Kościuszko - w związku z 200. rocznicą jego śmierci. Jak przypomniano
w uchwale, Tadeusz Kościuszko, przywódca ogólnonarodowego powstania zwanego
insurekcją kościuszkowską, zajmuje szczególne miejsce w panteonie narodowych bohaterów.
Posłowie zaznaczyli, że jest symbolem wolności i wzorem patrioty nie tylko dla obywateli
Rzeczypospolitej Polskiej. Tadeusz Kościuszko traktował swoje wojskowe i obywatelskie
obowiązki jako służbę dla pomyślności całego narodu. Głęboko wierzył w niezbywalną
godność człowieka, którego dobro stawiał na pierwszym miejscu – podkreślono w uchwale.
www.sejm.gov.pl

Podczas 29. posiedzenia Senatu RP w dniu 4 listopada 2016 roku senatorowie przyjęli ustawę
o patronach 2017 roku. Są to Tadeusz Kościuszko oraz :
Generał Józef Haller (1873–1960) - był jednym z najwybitniejszych polskich dowódców
i polityków związanych z obozem narodowym i chrześcijańsko-demokratycznym. (…)
„Ogłoszenie roku 2017 Rokiem Generała Józefa Hallera pozwoli nie tylko przybliżyć postać
samego generała i jego najbliższych (Stanisława Hallera i Cezarego Hallera, także oficerów
Wojska Polskiego), ale także skupić uwagę Polaków na ważnych wydarzeniach i
wyjątkowych organizacjach, zasłużonych w dziejach Polski, znanych z krzewienia polskości
i patriotycznego ducha” – czytamy m.in. w uchwale.

Władysław Raczkiewicz - jeden z najważniejszych polityków pierwszej połowy XX wieku,
„Postrzegany był jako państwowiec. Jednak najważniejszy urząd, prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, przyszło mu zajmować w tragicznym dla Polski
okresie II wojny światowej i pierwszych lat powojennych. Jedną z przyczyn nominowania go
na stanowisko prezydenta były jego bardzo dobre kontakty z Polonią, zapoczątkowane w
okresie pełnienia funkcji marszałka Senatu, izby parlamentu sprawującej opiekę nad
Polonią”- napisali m.in. senatorowie. Ich zdaniem, w tych niełatwym okresie Raczkiewicz był
dla Polaków w kraju i za granicą symbolem trwania państwowości polskiej. Senat zwraca się
do uczelni, szkół, organizacji społecznych i mediów o popularyzację Roku Władysława
Raczkiewicza. „Niech jego niezłomna praca dla Polski w okresie pokoju i wojny, zdolność do
podejmowania największych wyzwań staną się wzorem dla przyszłych i obecnych
urzędników i polityków oraz wszystkich pracujących na rzecz dobra wspólnego” - czytamy
m.in. w uchwale.

W roku 2017 uroczyście obchodzona będzie rocznica
Koronacji
Matki
Bożej
Częstochowskiej,
Królowej
Korony
Polskiej
- w 300. rocznicę tego wydarzenia.(…) Uchwała przypomina, że 8 września 2017 r. przypada
300. rocznica koronacji Jasnogórskiego Obrazu Matki Bożej, Królowej Korony Polskiej.
Obrzędu koronacji papieskimi koronami Ojca Świętego Klemensa XI dokonał na Jasnej
Górze arcybiskup Krzysztof Szembek. Senatorowie wyrazili przekonanie, że przywołanie
historycznego wydarzenia z roku 1717 i ustanowienie z tej okazji roku 2017 Rokiem
Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej, „będzie
znaczącym wkładem w propagowanie patriotycznej i religijnej tradycji Rzeczypospolitej,
będzie lekcją polskiego dziedzictwa, w szczególności dla młodego pokolenia”.

www.senat .gov.pl

ROK REFORMACJI
Zgodnie z uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego z 21 września 2015 r. rok 2017
został ogłoszony Rokiem Reformacji.

Załącznik do Uchwały Nr V/12/1/2015
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 21 września 2015 r.
Rezolucja w sprawie ogłoszenia roku 2017 Rokiem Reformacji 31 października 1517 roku
Marcin Luter ogłaszając w Wittenberdze swoje 95 tez przeciwko praktyce odpustów dał
początek Reformacji. W 2017 roku będziemy obchodzić 500. rocznicę tego brzemiennego
w skutki wydarzenia.
Sejmik Województwa Śląskiego postanawia upamiętnić tę rocznicę i ogłosić rok 2017
Rokiem Reformacji. W ten sposób pragniemy wyrazić szacunek wobec wszystkich
mieszkańców województwa śląskiego wyznania ewangelicko-augsburskiego, zgromadzonych
w dwóch diecezjach: cieszyńskiej i katowickiej, a także wspomnieć ich wkład w kulturę
i duchowość regionu.
www.sejmik.slaskie.pl

