CKZiU w Nowej Wsi przypomina patronów roku 2020
Zaczęliśmy ostatni miesiąc roku 2020. To niewatpliwie czas podsumowań. W związku z tym
postanowiliśmy przypomnieć naszej społeczności szkolnej wszystkich uhonorowanych tytułem
Patrona roku 2020.
Co dwanaście miesięcy obie izby polskiego parlamentu, czyli Sejm i Senat RP, ustanawiają patronów
roku. Z tej okazji podejmowane są specjalne uchwały okolicznościowe. Oto sylwetki patronów 2020:
Św. Jan Paweł II – papież-Polak: 18 maja 2020 r. przypadała setna rocznica
urodzin wielkiego Polaka: Karola Wojtyły, czyli Ojca Świętego - św. Jana
Pawła II. Zgodnie z treścią sejmowej uchwały, św. Jan Paweł II „zajmuje (…)
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. (…) Życiową misją
papieża była walka o godność i szacunek każdej istoty ludzkiej, czemu wielokrotnie dawał wyraz
w swoich encyklikach. 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”. Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 r.
(fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN)
Stanisław Żółkiewski – hetman wielki koronny Wojska Polskiego: Hetman
Stanisław Żółkiewski był wybitnym wodzem oręża polskiego. Pełnił wiele
urzędów w okresie I Rzeczypospolitej. W roku 2020 przypadała 400. rocznica
urodzin hetmana i kanclerza wielkiego koronnego. W uchwale Sejmu RP
wylicza się wiele jego dokonań i zasług: „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”. Stanisław Żółkiewski dowodził polskim wojskiem
w wielu słynnych, zwycięskich dla Polski bitwach, między innymi w bitwie pod Kłuszynem (1610).
(fot. wikipedia.org)
Leopold Tyrmand – pisarz: Leopold Tyrmand jest przez wielu znawców
literatury polskiej określany mianem pisarza kultowego. L. Tyrmand tworzył
przez wiele lat swojego życia, lecz jego najpopularniejsze dzieła powstały
w latach 50. i 60. ubiegłego wieku. W tym roku przypadała setna rocznica
jego urodzin i jednocześnie minęło 35 lat od jego śmierci. Najpopularniejszą
powieścią, którą stworzył Leopold Tyrmand, jest kryminał pod tytułem „Zły”.
Jak podaje tekst uchwały Sejmu RP: „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”. (fot. culture.pl)

Roman Ingarden – filozof: Roman Ingarden to jeden z najwybitniejszych
przedstawicieli filozofii w Polsce. Jego imponujący dorobek obejmował
prace z szerokiego zakresu dziedzinowego: od filozofii literatury,
przez estetykę, teorię poznania, po ontologię. W 2020 roku przypadała
50. rocznica śmierci filozofa. „Na szczególne podkreślenie zasługuje Jego
bezkompromisowość intelektualna. 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 i publikowania prac o tematyce
fenomenologicznej” – głosi tekst uchwały Sejmu RP. (fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA ©
Wydawnictwo Naukowe PWN)
Jan Kowalewski – podpułkownik Wojska Polskiego i matematyk: Senat RP wniósł
o upamiętnienie osoby Jana Kowalewskiego, który był nie tylko podpułkownikiem
Wojska Polskiego, ale i matematykiem, lingwistą i kryptologiem.
Ten wszechstronnie wykształcony człowiek podczas wojny polsko-bolszewickiej
złamał sowieckie szyfry. W roku 2020 przypadła 55. rocznica śmierci podpułkownika
Kowalewskiego. (fot. senat.edu.pl)

Ojciec Józef Maria Bocheński – zakonnik i uczony: 25 lat temu zmarł ojciec Jan
Maria Bocheński: przedstawiciel zakonu dominikanów, a także jeden z najbardziej
wszechstronnych polskich uczonych, który zajmował się filozofią i logiką. Był też
sowietologiem, czyli badaczem działu historii zajmującego się Związkiem Radzieckim.
Oprócz działalności naukowej, ojciec Bocheński był kapelanem II Korpusu Polskiego,
uczestniczył w Bitwie o Monte Cassino. W uchwale Senatu RP podkreślono, że
„ojciec Józef Maria Bocheński całe życie bronił prawd wiary, praw logiki, wspierał
Polaków walczących o wolność”. (fot. lubimyczytac.pl)
Bitwa Warszawska: „Cud nad Wisłą”, czyli Bitwa Warszawska była
decydującym starciem wojny polsko-bolszewickiej. Bitwa odbyła się
w sierpniu 1920 roku i minęło już 100 lat od jej rozegrania. Upamiętnieniem
tego wydarzenia jest Święto Wojska Polskiego, obchodzone 15 sierpnia.
„Bohaterskie Wojsko Polskie na czele z Marszałkiem Józefem Piłsudskim,
wspieranym m.in. przez szefa sztabu generalnego – generała Tadeusza
Jordan-Rozwadowskiego, obroniło niepodległość Polski. Zwycięstwo przekreśliło też plany
rozszerzenia rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią” – podkreślono w tekście uchwały
okolicznościowej Sejmu RP. (fot. bitwa1920.gov.pl)
Zaślubiny Polski z morzem w Pucku: W roku 2020 obchodziliśmy setną
rocznicę zaślubin Polski z morzem. To symboliczne pojednanie
nastąpiło po postanowieniach Traktatu Wersalskiego, które stanowiły
o oddaniu Polsce ziem nadmorskich, które zostały utracone w trakcie
rozbiorów. Aktu zaślubin dokonał gen. Józef Haller, a wszystko miało
miejsce w Pucku. W treści uchwały przytoczone zostały słowa
gen. Hallera: „Teraz wolne przed nami światy i wolne kraje. Żeglarz polski będzie mógł dzisiaj
wszędzie dotrzeć pod znakiem Białego Orła, cały świat stoi mu otworem”. (fot. Biblioteka Narodowa)

Rok Fizyki: Senat RP podjął decyzję o ustanowieniu roku 2020 Rokiem Fizyki ze
względu na upamiętnienie powstania Polskiego Towarzystwa Fizycznego.
Towarzystwo powstało w roku 1920, czyli sto lat temu. Uchwała Senatu
tłumaczy, że należy „podkreślić zasługi polskich fizyków dla światowej nauki, a
także przypomnieć niezwykły rozwój fizyki polskiej po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości w 1918 r.”. (fot. ptf.net.pl)
Cytaty z treści uchwał i powyższe fakty pochodzą ze stron internetowych Sejmu RP
(www.sejm.gov.pl) oraz Senatu RP (www.senat.edu.pl).

