
Uchwała nr 167/21 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 21 grudnia 2021 r. 
 

w sprawie ogłoszenia roku 2022 na Mazowszu „Rokiem Mirona 
Białoszewskiego” 

 

Na podstawie art. 18 pkt 20, w związku z art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. 
poz. 1038 i 1834) - uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. 
 
Ogłasza się rok 2022 na Mazowszu „Rokiem Mirona Białoszewskiego”. 
 

§ 2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 
 

§ 3. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Wiceprzewodniczący Sejmiku  
Województwa Mazowieckiego  

 

Marcin Podsędek 
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Uzasadnienie 

Sejmik Województwa Mazowieckiego, począwszy od 2012 roku, ogłasza wybór patrona na 
dany rok kalendarzowy, a od roku 2016 także upamiętnienia wydarzenia  
na Mazowszu o szczególnym znaczeniu dla kultury, turystyki, sportu, gospodarki lub życia 
społecznego naszego regionu. 

W ramach ogłoszonego naboru wniosków związanego z wyborem patrona  
i upamiętnienia wydarzenia roku 2022 na Mazowszu zgłoszone zostały wnioski dotyczące 
poniższych kandydatur na patrona:  

1) major Henryk Dobrzański „Hubal”, 

2) Miron Białoszewski. 

25 listopada 2021 r., w trybie posiedzenia zdalnego, zebrał się Zespół ds. wyłonienia patrona 

i upamiętnienia wydarzenia w roku 2022 na Mazowszu, powołany Zarządzeniem  

nr 471/21 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2021 r.  

Zespół rozpatrzył zgłoszone wnioski spełniające wymogi formalne i jednogłośnie 

zarekomendował ustanowienie roku 2022 na Mazowszu „Rokiem Mirona Białoszewskiego”.  

Powyższy wybór został uzasadniony w następujący sposób: 

w 2022 roku przypada 100. rocznica urodzin Mirona Białoszewskiego – znanego poety, 
prozaika, dramatopisarza i aktora teatralnego, całe życie związanego z Warszawą. 

Miron Białoszewski w okresie okupacji zdał maturę na tajnych kompletach i rozpoczął studia 
polonistyczne. Przeżył powstanie, po jego kapitulacji został wywieziony na przymusowe 
roboty do Niemiec. Uciekł z transportu i po zakończeniu wojny wrócił do Warszawy. 
Przeżycia związane z okresem wojennym bardzo wyraźnie uwidaczniają się w jego 
twórczości. Jednym z najwybitniejszych literackich świadectw doświadczenia wojny jest 
„Pamiętnik z powstania warszawskiego”. 

Miron Białoszewski uznawany jest za jedną z najistotniejszych postaci literatury polskiej 
dwudziestego wieku, za postać wyjątkową, zarówno jeżeli chodzi o poetykę twórczości, jak  
i filozofię życia. Cechą wyróżniającą jego twórczość jest wybór rzadko praktykowanych 
wówczas form literackich, takich jak pamiętnik, dziennik, reportaż oraz wykorzystywanie 
wielu form języka. Charakterystyczne dla jego twórczości wojennej jest pokazywanie 
otaczającej go rzeczywistości z perspektywy cywila, w sposób zwyczajny, pozbawiony 
patosu, a tym samym bardzo głęboko przemawiający do odbiorcy. 

Zespół ds. wyłonienia patrona i upamiętnienia wydarzenie w roku 2022 na Mazowszu uznał, 
że postawa, waga i znaczenie działalności i dorobku tej postaci zasługuje  
na uhonorowanie.   

Uwzględniając wyniki pracy Zespołu, rok 2022 na Mazowszu ogłasza się „Rokiem Mirona 
Białoszewskiego”. 
 
 
 
  


