
Uchwała nr 207/22 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego 
z dnia 20 grudnia 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia roku 2023 na Mazowszu „Rokiem Powstania 
Styczniowego” 

 

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 2022 r. poz. 2094) oraz § 5 ust. 
2 Zasad wyboru patrona roku i upamiętnienia wydarzenia na Mazowszu, stanowiących 
załącznik do uchwały nr 101/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lipca 2021 r. 
w sprawie Zasad wyboru patrona roku i upamiętnienia danego wydarzenia na Mazowszu - 
uchwala się, co następuje:  

§ 1. 

Ogłasza się rok 2023 na Mazowszu „Rokiem Powstania Styczniowego”. 

§ 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 upamiętnienie 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 2023 na Mazowszu zgłoszone zostały wnioski: 

• na patrona roku:  

1. Aleksander Fredro; 

2. Aleksander Sochaczewski; 

• na wydarzenie roku: 

1. Powstanie Styczniowe. 

28 listopada 2022 r., w trybie posiedzenia zdalnego, zebrał się Zespół ds. wyłonienia patrona 
i upamiętnienia wydarzenia w roku 2023 na Mazowszu, powołany Zarządzeniem  
nr 619/22 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2022 r.  
Zespół rozpatrzył zgłoszone wnioski spełniające wymogi formalne. W wyniku głosowania 
Zespół zarekomendował ustanowienie roku 2023 na Mazowszu „Rokiem Powstania 
Styczniowego”.  

Upamiętnienie wydarzenia roku 2023 na Mazowszu zostało uzasadnione w następujący 
sposób: 

- w 2023 roku przypada 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Jest to jedno  
z największych powstań narodowych. Bitwy pomiędzy powstańcami i Moskalami odbywały się 
w niemal każdym powiecie, stąd na terenie Mazowsza znajduje się wiele upamiętnień tego 
zrywu narodowowyzwoleńczego. Za udział w Powstaniu wielu Polaków zostało więzionych 
i zesłanych na katorgę na Syberię, gdzie spędzili wiele lat. Tylko niewielu Sybiraków przeżyło 
to zesłanie i doczekało się wolnej Polski. W trakcie Powstania Tymczasowy Rząd Narodowy, 
podpisując dokumenty, używał pieczęci składającej się z 3 herbów: Polski, Litwy i Ukrainy, 
co może być symbolem walki z Rosją także w obliczu trwającej wojny na Ukrainie. 

Zespół ds. wyłonienia patrona i upamiętnienia wydarzenia w roku 2023 na Mazowszu uznał, 
że ofiarność i waleczność Polaków podczas Powstania Styczniowego zasługuje 
na upamiętnienie.  

W związku z powyższym Przewodniczący Zespołu - Wicemarszałek Wiesław Raboszuk podjął 
decyzję o zarekomendowaniu Zarządowi Województwa Mazowieckiego, a następnie Komisji 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Sejmikowi Województwa Mazowieckiego ogłoszenia 
roku 2023 „Rokiem Powstania Styczniowego”. 


