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Tadeusz Kościuszko 
Tadeusz Kościuszko urodził się 4 lutego 1746 r. w Mereczowszczyżnie na Polesku jako czwarte 
dziecko miecznika brzeskiego Ludwika Tadeusza, pułkownika regimentu buławy polnej 
litewskiej i Tekli Kościuszko z domu Ratomskiej. 
W 1775 r. Tadeusz wraz ze starszym bratem Józefem rozpoczął naukę w Kolegium Pijarów w 
Lubieszowie. W 1760 r. ze względu na kłopoty rodzinne obaj bracia wrócili do domu. Ponieważ 
dziedzicem niewielkiego rodzinnego majątku miał zostać Józef, Tadeusz wybrał karierę 
wojskowego. W 1765 r. z inicjatywy Stanisława Augusta Poniatowskiego powstała Szkoła 
Rycerska. Miała ona przygotować kadrę oficerów, ludzi światłych, postępowych i dobrych 
obywateli. Dzięki wsparciu Czartoryskich Kościuszko wstąpił 18 XII 1765 r. do Korpusu 
Kadetów Szkoły Rycerskiej , gdzie wyróżniał się spośród innych. Studiował tam historię Polski i 
historię powszechną, filozofię, łacinę, język polski, francuski i niemiecki oraz prawo, ekonomię, 
arytmetykę, geometrię i miernictwo. Pobierał specjalny kurs inżynierski dla wyróżniających się 
słuchaczy. Szkołę ukończył w stopniu kapitana. 
W październiku 1769 r. Kościuszko wraz z kolegą ze szkoły rycerskiej Józefem Orłowskim jako 
stypendyści królewscy wyjechali do Paryża. Pogłębiał tam wiedzę m.in. w Akademii Wojskowej 
Szwoleżerów Gwardii Królewskiej w Wersalu. Pięcioletni pobyt we Francji , która była w 
przededniu rewolucji wywarł poważny wpływ na przekonania polityczne i społeczne. 
Latem 1775 r. ( 3 lata po I rozbiorze Polski) wrócił do kraju. Nie znalazł zatrudnienia w wojsku 
Rzeczypospolitej , ówcześnie zredukowanym do 10 tysięcy żołnierzy. W rodzinnym majątku 
gospodarzył brat, a plany małżeńskie nie powiodły się z powodu braku majątku.  
Jesienią 1775 r. wyjechał do Drezna a stamtąd do Paryża .Tam dowiedział się o wojnie w 
Ameryce gdzie kolonie podjęły walkę z Wielką Brytanią o swoją odrębność oraz niepodległość. 
Wyruszył do Ameryki z portu w Hawrze, a podróż jego trwała ponad dwa miesiące. Po przybyciu 
do Filadelfii 24 września 1776 r. otrzymał zadanie opracowania fragmentu ufortyfikowania 
miasta, następnie pracował całą zimę przy fortyfikowaniu Filadelfii. Przez wiele miesięcy 
Kościuszko fortyfikował różne obozy wojskowe Armii Kontynentalnej . Rozgłos przyniósł mu 
wkład jego prac fortyfikacyjnych do amerykańskiego zwycięstwa w bitwie pod Saratogą. 
Wyrazem uznania dla jego umiejętności inżynierskich było powierzenie mu budowy twierdzy 
West Point nad rzeką Hudson. Decyzję taką poparł naczelny wódz armii amerykańskiej  Jerzy 
Waszyngton. 
W uznaniu zasług, Tadeusz Kościuszko uchwałą Kongresu awansowany został 13 października 
1783 r. na generała brygady armii amerykańskiej. Otrzymał też specjalne podziękowanie , 
nadanie gruntu ( około 250 ha) oraz znaczną sumę pieniędzy, które mimo trudnej sytuacji 
finansowej przeznaczył na wykupienie wolności i kształcenie Murzynów.  
12 sierpnia 1784 r. wrócił do Polski. Sytuacja w kraju była bardzo zła. Podczas 5- letniego pobytu 
w majątku rodzinnym znacznie ograniczył pańszczyznę chłopom siechnowickim, co nie podobało 
się okolicznej szlachcie. 
Gdy uchwałą Sejmu Czteroletniego przystąpiono do reorganizacji armii Kościuszko został do niej 
powołany w stopniu generała- majora. Wziął czynny udział w wojnie w 1792 r. walcząc pod 
dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego. Wsławił się zwłaszcza w bitwie pod Dubienką. 
Niezwykle popularny wśród oficerów i żołnierzy. Po przystąpieniu króla do ,,Targowicy” poddał 
się do dymisji, zabezpieczywszy najpierw podległych mu żołnierzy.         W czasie spotkania ze 
spiskowcami miał oświadczyć,, za samą szlachtę bić się nie będę”, podkreślając , że walczy w 
obronie całego narodu. 24 marca 1794 r. zorganizował Powstanie Kościuszkowskie po 
wcześniejszym uroczystym złożeniu przysięgi narodowi na rynku krakowskim. Pierwszą 
zwycięską bitwę odniósł 4 kwietnia pod Racławicami.   
10 października 1794 r. w bitwie pod Maciejowicami ranny Kościuszko dostał się do niewoli, po 
czym został uwięziony w twierdzy w Petersburgu. 
W 1796 r. car Paweł I Romanow wypuścił Kościuszkę , który zgodził się złożyć przysięgę 
wiernopoddańczą w zamian za wypuszczenie 20 000 Polaków. 
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Kościuszko wyjechał do Stanów Zjednoczonych, by w krótkim czasie w 1797 wrócić do Europy i 
zamieszkać w Brevile pod Paryżem. Brał udział w tworzeniu Legionów polskich.  Spotkał się z 
Napoleonem , lecz był jego przeciwnikiem i nie darzył go zaufaniem. 
Zmarł 15 października 1817 r. w Solurze w Szwajcarii.  Zgodnie z testamentem serce Kościuszki 
umieszczone zostało w urnie i po latach wróciło do Polski. 
Uchwałą Sejmu odbyło się to 15 października 1927 r. Od 13 czerwca 1983 r.  znajduje się na 
Zamku Królewskim w Warszawie.   
 
Pamięć o Kościuszce 
W 1818 r, zwłoki Tadeusza Kościuszki sprowadzone zostały do Polski i pochowane w krypcie 
św. Leonarda Katedry Wawelskiej. Serce Naczelnika spoczywa w urnie na Zamku Królewskim w 
Warszawie. Na jego cześć usypano w latach 1820 – 1823 Kopiec Kościuszki w Krakowie, a w 
1861 r. w Olkuszu oraz w późniejszych latach: w Połańcu, Tarnogrodzie, Racławicach, 
Kiernoziach, Uchańcach i Janowiczkach. 
Na Wawelu stoi też pomnik bohatera na koniu . Tadeusz Kościuszko ma też swój pomnik w 
Łodzi na Placu Wolności. Imię Kościuszki nosi polska fregata rakietowa ORP Gen,. T. 
Kościuszko. 
T. Kościuszko jest także bohaterem narodowym Stanów Zjednoczonych Ameryki . 
W USA jedno z hrabstw stanu Indiana nosi nazwę hrabstwo Kosciusko, jest także miasteczko 
Kosciusko w stanie Missisipi. W Chicago pomnik Kościuszki stoi na prestiżowej widokowej 
promenadzie ,, Solidarity Drive” w centrum miasta. Rokrocznie w rocznice Konstytucji 3 Maja 
organizacje polonijne składają wieńce i kwiaty pod tym pomnikiem. Imię Kościuszki nosi park w 
mieście Milwaukee w stanie Wisconsin. Kościuszkę upamiętniają również między innymi posąg 
w parku Lafayette w Waszyngtonie, pomnik na polu bitwy pod Saratogą oraz posąg i tablica 
pamiątkowa w Akademii Wojskowej Stanów Zjednoczonych West Point. 
 W Filadelfii, w domu pod adresem 301 Pine Str., w którym przez 6 miesięcy w latach 1797 – 
1798 mieszkał wraz z Julianem Ursynem Niemcewiczem znajduje się obecnie zarządzane przez 
National Park Service muzeum narodowe pamięci Tadeusza Kościuszki.  
Dla uczczenia pamięci T. Kościuszki Paweł Edmund Strzelecki nazwał odkryty przez siebie 
najwyższy szczyt Australii Mount Kosciuszko, który znajduje się na terenie parku narodowego 
im. Kościuszki Kosciuszko National Park. 
W całych Stanach Zjednoczonych Ameryki znajduje się wiele mostów i ulic noszących imię tego 
wielkiego bohatera. 
 
 
FILMY: (youtube.com) 
,,Kościuszko – człowiek, który wyprzedził swoje czasy” – amerykański film dokumentalny w 
reżyserii  Alexa Storożyńskiego 
„Tadeusz Kościuszko- bohater Polski i Ameryki”- Hardkor History 
„Kościuszko” prezentacja 
„Tadeusz Kościuszko, Życie jak film (pol)- wielojęzyczna strona stworzona z okazji Roku 
Kościuszki 
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,,Wybrańcy	  bogów	  umierają	  młodo…”	  
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Kazimierz	  Pułaski	  
	  
	  	  
W historii narodu polskiego jest wiele bohaterskich postaci, o których pamięć nie powinna 
zaniknąć, wręcz przeciwnie, powinna być utrwalana i pielęgnowana dla dalszego podtrzymania 
naszej świadomości historycznej. Do takich postaci należy niewątpliwie generał Kazimierz 
Pułaski, nazywany często Bohaterem obojga  narodów. 
Pisząc o Kazimierzu Pułaskim możemy podzielić jego życiorys na trzy rozdziały: * dzieciństwo i 
młodość, **konfederacja barska i partyzantka *** emigracja . 
 
 *Kazimierz Pułaski urodził się w Warszawie w 1745 roku 4 lub 6 marca (różnie podają źródła) . 
Wywodził się z zacnej rodziny szlacheckiej o bogatych tradycjach niepodległościowych. Jego 
ojcem był Józef Pułaski  herbu Ślepowron a matką Marianna Zielińska herbu Świnka . 
Wraz z licznym rodzeństwem Kazimierz spędził dzieciństwo w Warce- tu uczył się w szkole 
parafialnej. Od najmłodszych lat Kazimierz Pułaski uczył się jazdy konnej, fechtunku i strzelania 
. Później szkolił się w Warszawie w kolegium księży teatynów, gdzie wraz z braćmi odebrał 
staranne wykształcenie –uczyli się dialektyki, fizyki, matematyki, języków obcych, ale również 
poprawnych manier, wymowy i tańca. Pułaskiego jednak bardziej niż do książek ciągnęło do 
szabli i koni .Kazimierz Pułaski w wieku 14 lat poznał miłość swojego życia-Franciszkę 
Krasińską , jednak na przeszkodzie Kazimierzowi stanął poważny konkurent… 
W latach 1762-1763 Pułaski przebywał w roli pazia na dworze księcia Karola Wettyna w 
Kurlandii. Książe Karol był synem króla polskiego Stanisława Augusta i to właśnie Karol 
ożenił się z Franciszką-Pułaski przeżył ogromny zawód miłosny( nigdy  się nie ożenił ) a chwilę 
później doświadczył równie bolesnego rozczarowania politycznego. Kurlandia była obszarem 
zainteresowania carycy Rosji – Katarzyny II . W 1763 roku Pułaski był świadkiem oblężenia 
przez Rosjan Mittawy, upokorzenia i wypędzenia księcia Karola . Przekonał się wtedy Pułaski o 
sile i prawdziwych zamiarach Rosji wobec Polski . 
 
  ** 29 lutego 1768 roku w klasztorze Karmelitów w miejscowości Bar na Podolu ( przy granicy 
z Turcją ) , spisany został i zaprzysiężony akt konfederacji zwanej od miejsca powołania 
Konfederacją barską. Niektórzy historycy nazywają tę konfederację pierwszym polskim 
powstaniem narodowym .  
Konfederacja barska – był to związek zbrojny polskiej szlachty zawiązany w celu obrony praw i 
niepodległości Rzeczypospolitej przed Rosją .  
Jednym z przywódców ruchu i jego aktywnym działaczem był Józef Pułaski – ojciec Kazimierza. 
Kazimierz Pułaski wraz z braćmi , Franciszkiem i Antonim, podpisał  akt konfederacji. 
Rozpoczęła się trwająca ponad 4 lata wojna polsko-rosyjska. Toczono ją na obszarze całej 
Rzeczypospolitej. Pułaski mimo młodego wieku był czołowym dowódcą konfederacji. Od 
początku przejawiał wielki talent wojskowy ,mimo że nie ukończył żadnej szkoły wojskowej. 
Intuicja i spryt czyniły z niego wyjątkowego żołnierza. Oddziały Pułaskiego odniosły szereg 
zwycięstw nad wojskami rosyjskimi. 
W 1768 roku podczas jednej z bitew Pułaski zmuszony był do kapitulacji. Rosjanie wypuścili go 
po złożeniu przyrzeczenia, że porzuci konfederację i nigdy więcej nie podniesie ręki na Rosjan. 
Pułaski podpisał dokument jednak po uwolnieniu ogłosił, że został do tego zmuszony siłą i że 
będzie walczyć przeciw Rosji do ostatniej kropli swojej krwi.  
Największą sławę ,ale też niechęć ze strony Rosjan, przyniosła Pułaskiemu obrona Częstochowy 
a dokładnie Jasnej Góry. Miało to miejsce na przełomie 1770 i 1771 roku. Obrona zakończyła się  
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zwycięstwem . Rozwścieczeni przeciwnicy Pułaskiego uknuli spisek. 3 listopada 1771 roku miało 
miejsce słynne porwanie króla Augusta Poniatowskiego. Po uwolnieniu król oskarżył o porwanie 
konfederatów , w tym bezpośrednio samego Kazimierza Pułaskiego.Za próbę królobójstwa 
skazano go zaocznie na karę śmierci . Pułaski nie miał żadnych szans na samoobronę wobec 
takich oskarżeń i zmuszony był do emigracji.  Opuścił Polskę na zawsze w 1772 roku .  
 
*** Początkowo wyjechał do Niemiec ,ale nigdzie nie zagrzał miejsca ścigany przez rosyjskich 
agentów. Jeszcze raz spróbował przeciwstawić się Moskwie organizując w Turcji walczące z 
Rosjanami legiony polskie. Po kapitulacji Turcji, w 1774 roku zrozumiał, że przegrał swoją 
walkę o niepodległość Polski. Pułaskiego postanowili wykorzystać Amerykanie, którzy toczyli 
właśnie wojnę z Brytyjczykami. Sam Pułaski bardzo chciał przedostać się do Ameryki , udało się 
to w 1777 roku dzięki Benjaminowi Franklinowi, który polecił Pułaskiego samemu 
Waszyngtonowi.  
Pułaski na rozkaz Jerzego  Waszyngtona organizował powstańczą kawalerię, stąd do dziś mówi 
się o Pułaskim jako o ojcu amerykańskiej kawalerii. Został mianowany dowódcą 
amerykańskich dragonów w randze generała.  Pułaski mimo, że nie miał wykształcenia 
wojskowego i nie znał jeszcze dobrze języka angielskiego, dał się poznać Amerykanom jako 
nieustraszony dowódca .W wielu potyczkach i bitwach organizował śmiałe natarcia i z sukcesem 
przygotowywał obrony. W jednej z bitew uratował nawet życie przyszłemu prezydentowi 
amerykańskiemu . Waszyngton cenił umiejętności i oddanie Pułaskiego, dlatego pozwolił mu 
stworzyć samodzielny legion. W 1978 r. Powstał sławny legion kawalerii zwany Legionem 
Pułaskiego, stworzony m.in. z Polaków , Węgrów i Francuzów.  
Pułaski dowodził swoim legionem do 9 października 1779r. kiedy to został ranny w bitwie pod 
Savannah. W wyniku odniesionej rany zmarł 11 października 1779 r. Na wieść o śmierci 
Pułaskiego  Jerzy Waszyngton rozkazał, aby hasłem obowiązującym w armii było „Pułaski’’, a 
odzewem - ,,Polska ‘’. 
Podobnie jak w przypadku dnia urodzin Pułaskiego, nie ma pewności co do miejsca jego 
pochówku. Według jednej z wersji symboliczny pogrzeb odbył się na statku Vasp, a ciało 
generała oddano morzu. Inna wersja mówi, że Pułaski został pochowany na wyspie św.Heleny a 
jeszcze inna, że spoczął w nieoznaczonym grobie na plantacji w Greenwich. Grobu Kazimierza 
Pułaskiego nigdy nie odnaleziono . Wielka szkoda, że nie mógł spocząć w ojczystej ziemi  za 
którą , jak wynika z listów Pułaskiego, ogromnie tęsknił . 
 
W pamięci potomnych został Pułaski bohaterem obojga narodów. Człowiekiem , który dzięki 
niezwykłemu męstwu i umiłowaniu wolności walczył o nią po obu stronach Atlantyku.  
Kazimierz Pułaski , obok Tadeusza Kościuszki, jest symbolem polskiego bohaterstwa, które 
zauważono i doceniono w USA. Na jego cześć nazwano w Stanach Zjednoczonych powiaty, 
miasta ,wsie, mosty i ulice .  Imię Pułaskiego noszą parki , szkoły  a nawet amerykański okręt o 
napędzie nuklearnym-USS Casmir Pulaski . 
W 1929 roku Senat amerykański ustanowił 11 października ( dzień śmierci generała) Dniem 
Pamięci Generała Pułaskiego ( General Pulaski Memorial Day ) . 
W pierwszą niedzielę października odbywa się największa w USA parada Pułaskiego na 5 Alei w 
Nowym Jorku .. 
Stan Illinois obchodzi Dzień Kazimierza Pułaskiego w każdy pierwszy poniedziałek marca 
 ( Casmir Pulaski Day )  
6 listopada 2009 r. prezydent Obama podpisał rezolucję z 2007 r. o nadaniu pośmiertnego 
honorowego obywatelstwa USA Kazimierzowi Pułaskiemu 
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Józef	  Piłsudski	  (	  1867-‐1935)	  
“Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani 
prawa do przyszłości”. - J. Piłsudski 
Jest jedną z najwybitniejszych postaci w dziejach Polski. Mimo upływu lat Piłsudski 
pozostaje symbolem bezkompromisowej walki o niepodległość, oddania idei oraz 
niezależności polskiej polityki zagranicznej.  
 
„Ziuk” (tak nazywano Piłsudskiego w domu) urodził się 5 grudnia 1867 roku w majątku Zułowo 
na Wileńszczyźnie jako syn Józefa Wincentego Piotra  i Marii z Billewiczów. Matka  miała 
ogromny wpływ na decyzje podejmowane przez syna. Atmosfera tragedii popowstaniowej i 
wielki patriotyzm domu rodzinnego i tradycja romantyczna wywarły decydujący wpływ na całe 
życie Piłsudskiego.  Dlatego głównym celem życia stała się dla Piłsudskiego walka o 
niepodległość Polski. Po maturze młody Piłsudski rozpoczął studia medyczne w Charkowie w 
1887 r. został wraz bratem Bronisławem aresztowany za współudział w nieudanym zamachu na 
cara Aleksandra III i zesłano go na 5 lat na Syberię. Pobyt na Syberii zmienił Józefa Piłsudskiego 
w konspiratora i zdeklarowanego wroga Rosji. Będąc na Syberii Piłsudski poznał trudy zesłania, 
ciężkiej pracy. Gdy 1 lipca 1892 r. wrócił z zesłania do rodzinnego Wilna szybko nawiązał 
kontakty z socjalistami polskimi widząc w ich programie szansę na niepodległość Polski. Dzięki 
wielkiemu charakterowi i wybitnym talentom, Piłsudski stał się wkrótce najważniejszym 
działaczem Polskiej Partii Socjalistycznej, członkiem jej Centralnego Komitetu Robotniczego, 
redaktorem nielegalnego organu prasowego „Robotnik”, który zyskał miano autorytetu 
politycznego i moralnego.  
W lutym 1900 roku żandarmeria rosyjska wpadła na trop drukarni „Robotnika”, znajdującej się 
wówczas w Łodzi, Józef Piłsudski został aresztowany i osadzony w X Pawilonie Cytadeli 
Warszawskiej, następnie dzięki symulacji choroby psychicznej przeniesiono go do szpitala Św. 
Mikołaja Cudotwórcy w Petersburgu, skąd  przy pomocy Władysława Mazurkiewicza zbiegł 14 
maja 1901 r.  
W latach poprzedzających I wojnę światową Józef Piłsudski przeniósł swą działalność do Galicji 
gdzie stał się organizatorem i jednym z głównych przywódców legalnego „ Związku 
Strzeleckiego”. Gdy rozpoczęła się wojna, 6 sierpnia 1914 r. za zgodą Austrii z Oleandrów 
Krakowskich o świcie wyruszyła I Kompania Kadrowa i wkroczyła do Królestwa Polskiego, by 
wzniecić Powstanie Narodowe wymierzone przeciw Rosji. Akcja ta nie odniosła jednak sukcesu 
ponieważ społeczeństwo okazało się uległe i lojalne wobec Rosji. Po tym niepowodzeniu 
Austriacy zgodzili się na utworzenie Legionów Polskich, które pod patronatem powołanego w 
Krakowie Naczelnego Komitetu Narodowego Legionów Polskich przystąpiły do walki na froncie 
rosyjskim. 
Józef Piłsudski został komendantem I Brygady Legionów i przeszedł z nią cały szlak bojowy 
zdobywając bezgraniczne zaufanie swych podkomendnych. Legiony w pierwszym roku wojny 
liczyły 25 tysięcy żołnierzy składających się z ochotników. W 1917 r.  Legiony pod wpływem 
Komendanta odmówiły złożenia przysięgi na wierność Niemcom i Austrii. Legioniści zostali 
internowani a Piłsudskiego wraz Kazimierzem Sosnkowskim 22 lipca 1917 roku aresztowali 
Niemcy i osadzili w twierdzy magdeburskiej. 
Tymczasem w Rosji wybuchła Rewolucja Październikowa, prezydent USA Woodrow Wilson 8 
stycznia 1918 r. w orędziu do Kongresu podkreślił potrzebę powstania niepodległej Polski a 
Niemcy i Austria przegrały wojnę z państwami Ententy. Nareszcie zaistniała szansa na 
odzyskanie niepodległości. Na początku listopada 1918 roku rozpadła się monarchia habsburska. 
10 listopada 1918 r. do Warszawy specjalnym pociągiem przybył Józef Piłsudski i Kazimierz 
Sosnkowski. 11 listopada 1918 Piłsudski przejął z rąk Rady Regencyjnej władzę naczelną nad 
wojskiem. 18 listopada powstał rząd pod kierownictwem Jędrzeja Moraczewskiego. 16 stycznia 
1919 r. Piłsudski powołał nowy rząd pod prezesurą Ignacego Paderewskiego, który był nie tylko 
wspaniałym pianistą, znającym osobistości świata zachodniego ale zręcznym politykiem. Wybór 
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ten miał zapewnić stabilizację na polskiej arenie politycznej i wśród państw zachodnich. Wybory 
odbyły się zgodnie z zapowiedzią 26 stycznia 1919 r.,  Sejm przekazał władzę Naczelnika 
Państwa Józefowi Piłsudskiemu, władza ta była znacznie ograniczona na rzecz sejmu i rządu. 
 
Traktat pokojowy kończący I wojnę światową został podpisany 28 czerwca 1919 r. i określił 
jedynie granicę polsko-niemiecką Polski. Utworzono Wolne Miasto Gdańsk, a na Warmii i 
Mazurach oraz na Górnym Śląsku zapowiedziano plebiscyty. Ponieważ granica Polski na 
wschodzie nie została wywtyczona Piłsudski postanowił działać. 25 kwietnia 1920 r. ruszyła 
kierowana przez Piłsudskiego ofensywa polska na wschodzie. Jej celem militarnym było rozbicie 
Armii Czerwonej a celem politycznym stworzenie niepodległego państwa ukraińskiego. Armia 
Czerwona ruszyła do kontrataku. 14 maja rozpoczęła się ofensywa dowodzona przez Michaiła 
Tuchaczewskiego na Białorusi,  a 26 maja na Ukrainie do walki ruszyła armia konna M. 
Budionnego, które stale parły do przodu. Sytuacja militarna Polski znacznie się pogorszyła gdyż 
Armia Czerwona parła w kierunku Warszawy.  pierwszych dniach sierpnia 1920 r. Piłsudski 
opracował plan kontrofensywy. Zakładał on uderzenie w lukę pomiędzy rosyjskimi frontami i 
wejście na tyły wojsk Tuchaczewskiego. 6 sierpnia 1920 r. Piłsudski wydał rozkaz 
przygotowujący polską kontrofensywę. Bitwa Warszawska zakończyła się całkowitym polskim 
zwycięstwem. Ostatecznie 18 marca 1921 r. podpisany został Traktat Ryski pomiędzy Polską a 
Rosja i Ukrainą. Zwycięstwo to nazwano 18 bitwą decydująca o losach świata, gdyż 
powstrzymało atak Rosji na Europę Zachodnią. 
Józef Piłsudski postrzegany głównie jako żołnierz, dowódca i polityk, był także mężem i ojcem. 
Żoną i matką jego dzieci była Aleksandra Szczerbińska, Była ona jedną z najbardziej znanych 
uczestniczek walk o niepodległość Polski. Marszałek uwielbiał swoje córki Wandę urodzoną 
1918 roku i Jadwigę w 1920. Gdy były małe opowiadał im bajki i swoje przygody, a kiedy 
podrosły kazał się im uczyć historii. Najlepsze lata rodzina Piłsudskich spędziła w Sulejówku, 
gdzie życie płynęło cicho i spokojnie  z rytmem pór roku i śmiechem dzieci. Ulubionym 
miejscem wypoczynku Marszałka były Druskienniki, malowniczo położone na Litwie.  
Na przestrzeni kilku lat, które Marszałek spędził w Sulejówku pogłębiała się destabilizacja 
państwa polskiego. Dla Piłsudskiego najważniejsze było bezpieczeństwo państwa dlatego kryzys 
rzadu i groźba pojawienia się  niepokojów społecznych skłoniły Piłsudskiego do sięgnięcia po 
władzę  12 maja, 1926 r. Powstał rząd Kazimierza Bartla, Marszałek objął w nim Ministerstwo 
Spraw Wojskowych a Zgromadzenie Narodowe wybrało prezydentem Ignacego Mościckiego. 
Celem polityki Piłsudskiego stało się zachowanie i utrwalenie pokoju dlatego Piłsudski 
doprowadził do zawarcia w 1921 r. sojuszu z Francją i Rumunią, którym towarzyszyły 
konwencje wojskowe. Zmierzając do stabilizacji położenia wokół granic Polski, Piłsudski podjął 
rokowania ze Związkiem Sowieckim  o zawarcie układu o nieagresji., który podpisano w 1932 r. 
W 1934 r. podpisano długo negocjowaną deklarację o niestosowaniu przemocy z Niemcami.   
Józef Piłsudski zmarł 12 maja 1935 r. mając 68 lat. Śmierć Józefa Piłsudskiego dotknęła całe 
społeczeństwo i okryła naród żałobą.  17 maja 1935 r. odbyło się w Warszawie główne 
nabożeństwo żałobne, trumnę skierowano żałobnym pociągiem do Krakowa. Wzdłuż całej trasy 
stały niezliczone ilości ludzi. Nazajutrz trumnę złożono na Wawelu w Krakowie obok grobów 
królewskich. Na Rossie w Wilnie, zgodnie z  życzeniem Marszałka pochowano Jego Serce tam 
gdzie spoczywała Jego Matka.  
 
Dodatkowe informacje: 
 lekcja: Józef Piłsudski polski George Washington: http://poznajhistorie.org/ 
 
Instytut Józefa Piłsudskiego – zbiory online: http://www.pilsudski.org/archiwa/ 

 Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku : http://www.muzeumpilsudski.pl/o-muzeum 
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Jan Karski – niedokończona misja 
 
Świat, który znałem, rozpadł się na moich oczach. Czułem się jak rozbitek na oceanie, który miotany przez fale jest 
bezsilny (...) 
/Jan Karski – Tajne państwo. Opowieść o polskim Podziemiu/ 
 
Jan Karski (prawdziwe nazwisko: Jan Romuald Kozielewski, pseudonim - “Witold”) urodził się 
24 czerwca 1914 roku w Łodzi, wielokulturowym mieście będącym dużym skupiskiem 
społeczności żydowskiej. zmarł. 13 lipca 2000 w Waszyngtonie – obywatel Polski i Stanów 
Zjednoczonych, prawnik i dyplomata, historyk, wykładowca akademicki i profesor Uniwersytetu 
Georgetown. Sekretarz dyrektora Biura Personalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych,  kurier 
i emisariusz władz Polskiego Państwa Podziemnego w stopniu porucznika, świadek Holokaustu. 
Wychował się w katolickiej rodzinie jako najmłodszy z ośmiorga rodzeństwa. Ukończył prawo i 
dyplomację na    Uniwersytecie Lwowskim oraz Wołyńską Szkołę Podchorążych Rezerwy. Tuż 
przed wybuchem II wojny światowej rozpoczął karierę dyplomatyczną w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych. 
Po wkroczeniu Rosjan na wschodnie tereny Polski we wrześniu 1939 roku, Karski wraz z 
tysiącami polskich oficerów znalazł się w sowieckiej niewoli. Dzięki szczęśliwemu splotowi 
okoliczności przedostał się do niemieckiej strefy okupacyjnej i uciekł z transportu, podczas gdy 
większość jego towarzyszy broni zamordowano w 1940 roku w Katyniu. 
Po dotarciu do Warszawy Karski zaangażował się w działalność ruchu oporu i został kurierem 
Polskiego Państwa Podziemnego. Obdarzony fotograficzną pamięcią i władający kilkoma 
językami kilkukrotnie wyruszał z misją do polskiego rządu na uchodźstwie we Francji i Wielkiej 
Brytanii, przewożąc tajne instrukcje i rozkazy. Przyczynił się do budowy struktur Polskiego 
Państwa Podziemnego i funkcjonowania tej największej w okupowanej Europie organizacji 
polityczno-wojskowej. Podczas trzeciej misji został aresztowany i torturowany przez Gestapo, 
próbował popełnić samobójstwo. Po odbiciu przez żołnierzy Armii Krajowej kontynuował 
konspiracyjną działalność. 
W ramach przygotowań do ostatniej i najważniejszej misji Karski dwukrotnie został 
wprowadzony do warszawskiego getta, by na własne oczy zobaczyć tragiczną sytuację Żydów. W 
przebraniu ukraińskiego żołnierza spędził również kilka godzin w obozie przejściowym w Izbicy, 
z którego Żydów transportowano do obozów zagłady w Sobiborze i na Majdanku. Tam ponownie 
widział nieludzko traktowanych, umierających z głodu i rozstrzeliwanych ludzi. 
W 1942 roku Karski przekazał informacje o eksterminacji Żydów zachodnim sojusznikom. 
Osobiście dostarczył szczegółowe raporty i jako naoczny świadek zaapelował do brytyjskiego 
Ministra Spraw Zagranicznych Anthony’ego Edena, przedstawicieli brytyjskich mediów i 
establishmentu o podjęcie działań mających na celu powstrzymania Holokaustu.  
W lipcu 1943 roku, w dwa miesiące po zagładzie warszawskiego getta, Karski spotkał się w 
Białym Domu z Prezydentem Stanów Zjednoczonych, Franklinem D. Rooseveltem. 
Rozmowy Karskiego nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, a interwencja aliantów nigdy nie 
nastąpiła. 
Podczas wizyty w Waszyngtonie Karski spotkał się również z sędzią Sądu Najwyższego 
Feliksem Frankfurterem, bliskim przyjacielem Prezydenta Roosevelta. Karski tak zapamiętał tę 
rozmowę: Panie Karski - miał powiedzieć Frankfurter - Człowiek taki jak ja, który rozmawia z 
człowiekiem takim jak pan, musi być całkowicie szczery. Muszę więc powiedzieć, że nie jestem w 
stanie uwierzyć w to, co właśnie usłyszałem – w te wszystkie rzeczy, o których mi pan właśnie 
opowiedział. 
Po wojnie Jan Karski pozostał w USA, nie mógł wracać do komunistycznej Polski. Po 
ukończeniu studiów i uzyskaniu doktoratu na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie, 
przez czterdzieści lat wykładał stosunki międzynarodowe i teorię komunizmu w tamtejszej 
School of Foreign Service, kuźni amerykańskiej elity dyplomatycznej. W 1965 roku ożenił się z 
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Polą Nireńską, polską Żydówką, wybitną tancerką i choreografką, która straciła część swojej 
rodziny podczas Holokaustu. W 1992 roku popełniła samobójstwo. 
O swoich doświadczeniach Karski napisał książkę pod angielskim tytułem Story of a Secret 
State, wydaną w 1944 roku w Stanach Zjednoczonych, gdzie stała się bestsellerem ze sprzedażą 
sięgającą 400 tys. egzemplarzy (w Polsce została wydana dopiero w 1999 i 2004 roku pod 
tytułem Tajne państwo). Sukces ten umożliwił Karskiemu zorganizowanie licznych spotkań 
autorskich w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, podczas których opowiadał o polskim 
podziemiu i Zagładzie. Spotkania miały zwrócić uwagę amerykańskiej opinii publicznej na 
tragedię Polski i jej zbrojny wysiłek w przededniu nadciągającej groźby sowieckiej 
dominacji. Tajne państwo przetłumaczono na wiele języków i wydano m.in. w Wielkiej Brytanii, 
Niemczech i w Hiszpanii. 
Przez wiele lat Jan Karski nie ujawniał swoich wojennych przeżyć. Jego rola w informowaniu 
wolnego świata o trwającej zagładzie stała się znana dopiero po wywiadzie, jakiego udzielił w 
1978 roku Claudowi Lanzmannowi realizującemu film „Shoah”. 
Nie mam żadnych dowodów, żadnych zdjęć – mówił później - Mogę jedynie stwierdzić, że to 
widziałem, i że jest to prawda. Pół wieku po wojnie opowiadał Maciejowi Kozłowskiemu, 
autorowi biografii zatytułowanej „Emisariusz: historia Jana Karskiego”: Spędziłem w obozie 
około godziny. Wyszedłem chory. Miałem napady torsji. Wymiotowałem krwią. Widziałem tam 
przerażające rzeczy. Nie wierzycie? Sam bym nie uwierzył, gdybym tego nie zobaczył”. 
Według Kozłowskiego Trudno byłoby znaleźć drugiego człowieka, który odczuwał tak głęboko, 
boleśnie i gorzko porzucenie Polski przez aliantów w czasie drugiej wojny światowej. Jan Karski 
był typem człowieka, który tragicznie musiał odczuć fakt, że jego ogromne starania czynione w 
imieniu europejskich Żydów i jego własnej ojczyzny,(...), zakończyły się totalnym fiaskiem. 
Karski uważany jest za bohatera zarówno w Polsce jak i w Izraelu. Jego heroizm nie polega 
jednak na zwyciężaniu, lecz na nadzwyczajnej prawości i odwadze. 
Oprócz Tajnego państwa (ang. Story of a Secret State), Karski napisał również fundamentalną 
rozprawę Wielkie mocarstwa wobec Polski: 1919-1945 od Wersalu do Jałty (ang. The Great 
Powers and Poland, 1919-1945: From Versailles to Yalta), która stanowiła dogłębną analizę 
sytuacji międzynarodowej Polski podczas II wojny światowej. W 1982 roku jerozolimski Instytut 
Yad Vashem przyznał Karskiemu tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, a w 1994 roku 
rząd Izraela oraz rodzinne miasto Łódź przyznały mu honorowe obywatelstwo. 
W 1995 roku Jan Karski otrzymał z rąk Prezydenta Lecha Wałęsy Order Orła Białego, a 29 maja 
2012 roku Prezydent Barack Obama odznaczył go pośmiertnie Prezydenckim Medalem 
Wolności, najwyższym amerykańskim odznaczeniem cywilnym. 
Z biegiem lat Jan Karski stawał się międzynarodową ikoną walki o godność i prawa człowieka 
oraz sprzeciwu wobec totalitaryzmów. Niewiele jest we współczesnej historii Polski postaci, 
które w tak niezwykły sposób uosabiają uniwersalne wartości, takie jak odpowiedzialność za losy 
bliźnich, odwaga i prawość. Dramatyczny przebieg II wojny światowej, polityka Aliantów i los 
europejskich, w tym polskich, Żydów, a także wypadki ludobójstwa po 1945 roku, sprawiły, że 
misja Jana Karskiego pozostała niedokończona i stawia przed nami moralny obowiązek jej 
kontynuowania. 
Jan Karski jest bohaterem ludzkości, a jego przesłanie ma fundamentalne znaczenie dla pamięci 
zbiorowej społeczeństw w Polsce i na świecie. 
 
Ciekawe linki: 

1. Daremna misja – Opowieść Jana Karskiego 
2. Jan Karski – materiał  na lekcję. 
3. Komiks – “Misja Karskiego: Zatrzymać Holocaust” 
4. http://www.jankarski.org 
5. Ławeczki Jana Karskiego
6. Jan Karski about his meeting with President Franklin D. Roosevelt, 1943  
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Ignacy	  Jan	  Paderewski	  (	  1860-‐1941)	  
"Nie zginie Polska, nie zginie! Lecz żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale. Dla was, dla 
nas i dla całej ludzkości" - I.J. Paderewski  
Wielki pianista, polityk, patriota, człowiek którego podziwiał cały świat. Był jednym z 
najsłynniejszych artystów w USA, mieszkał w Polsce, Szwajcarii i w Ameryce, swoją 
znakomitą kolekcję obrazów, rzeźb, medali, monet przekazal w testamencie Muzeum 
Narodowemu w Warszawie. 
Ignacy Paderewski urodził się 18 listopada 1860 r. w Kuryłówce na Podolu na zimiach polskich 
wtedy należących do zaboru rosyjskiego. J. Paderewski zaczął interesować się muzyką w 
młodym wieku. W wieku 12 lat wziął lekcje gry na fortepianie, zapisując się do Konserwatorium 
Warszawskiego. Studia w konserwatorium zakończył się w 1878 r. W 1887 r. Paderewski 
zadebiutował w Wiedniu, gdzie odniósl duży sukces, kolejne występy w Paryżu (1889) i 
Londynie (1890) utrwaliły popularność Paderewskiego wśród międzynarodowych widzów. Kiedy 
Paderewski zadebiutował w Stanach Zjednoczonych z 107 koncertami w 1891 roku, stał się 
bardzo popularny. 
Przez następne kilkadziesiąt  lat Ignacy Paderewski kontynuował tournee i komponował muzykę.  
Występował przed kolejnymi prezydentami Stanów Zjednoczonych. Od 1907 roku  przez 
kilkadziesiąt lat koncertował corocznie w Białym Domu i przyjaźnił się szczególnie z 
prezydentem Theodore Rooseveltem, Herbertem Hooverem i Woodrow Wilsonem. Paderewski 
wykorzystywał politycznie koncerty w Białym Domu. Dla sprawy niepodleglości Polski pozyskał 
prezydenta Wilsona, który proklamując przystąpienie USA do I wojny światowej, jako jeden z 
warunków ogłosił utworzenie wolnej i niepodległej Polski z dostępem do morza. Można 
powiedzieć, że była to jedna z najbardziej doniosłych decyzji politycznych w sprawie Polski w 
XX wieku. 
Zimą 1918 r. Ignacy Paderewski powrócił do wolnej Ojczyzny, entuzjastycznie witany przez 
Polaków, 26 grudnia 1918 r.  takie powitanie w Poznaniu przekształciło się w wybuch Powstania 
Wielkopolskiego skierowanego przeciwko Niemcom, które okazało się być jedynym zwycięskim 
powstaniem w dziejach Polski.  Do Warszawy Paderewski przybył 1 stycznia 1919 r. gdzie Józef 
Piłsudski jako naczenik państwa powierzył wielkiemu artyście misję utworzenia rządu, co 
nastąpiło 16 stycznia 1919 r. kiedy Ignacy Paderewski został premierem. Wraz z Romanem 
Dmowskim Ignacy Paderewski reprezentował Polskę na Konferencji Pokojowej w Paryżu w 
1919 r.  Po podpisaniu Traktatu Wersalskiego  przywracjącego niepodległość Polsce  i  
wytyczającego granice zachodnie Polski, Paderewski 27 listopada 1919 r. zrezygnował ze 
stanowisk politycznych, aby raz jeszcze skupić się na muzycznej karierze.  
Znany z geniuszu muzycznego, Ignacy Jan Paderewski poświęcił większość swojego życia na 
kampanię na rzecz  polskiej niepodległości. Jego aktywizm polityczny rozpoczął się, gdy w 1910 
r. ufundował miastu Kraków pomnik upamiętniający 500-lecie zwycięstwa Polaków nad 
Zakonem Krzyżackim. W czasie I wojny światowej został członkiem Polskiego Komitetu 
Narodowego,  wtedy też wezwał prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrowa Wilsona do 
poparcia polskiej niepodległości. To właśnie dzięki wysiłkom Paderewskiego w przemówieniu 
Prezydenta Wilsona z 8 stycznia 1918 r. w 13 punkcie znalazła się sprawa polska.   
 
Paderewski i jego żona Helena wykorzystali swoją siłę, przyjaciół, media i koncerty, aby mówić 
o potrzebie odzyskania przez Polskę niepodległości, zbierali fundusze najpierw na walkę nastęnie 
na niezbędne inwestycje, odbudowę i pomoc. W 1918 r. Ignacy Paderewski i jego żona pomagali 
zorganizować Polską Armię w Kanadzie tzw. Armię Błękitną pochodzącą z polskich ochotników 
ze Stanów Zjednoczonych. Na skutek ofiarnej, dyplomatycznej pracy Paderewskiego, 
amerykański prezydent Woodrow Wilson podpisał 5 października 1917 r. dokument zezwalający 
polskim imigrantom w USA utworzyć armię, gotową do wyzwolenia ojczyzny spod zaborów. 
Ponieważ sytuacja międzynarodowa nie pozwalała na szkolenie ich w Stanach Zjednoczonych, 
Kanada oddała do  



2. etap konkursu “Znani i mniej znani Polacy w USA” 12	  

dyspozycji swój teren, w niezwykle malowniczym miasteczku Niagara on the Lake, przy granicy 
z USA. Obóz szkoleniowy otrzymał imię “Kościuszko”, na pamiątkę wybitnego uczestnika 
wojen o niepodległość Polski i Stanów Zjednoczonych. W tym roku obchodzimy 100. lecie tego 
wydarzenia. 
Armia ta licząca ponad dwadzieścia tysięcy żołnierzy została przetransportowana do Francji 
gdzie pod wodzą gen. Józefa Hallera najpierw walczyła we Francji a potem pomagała w wojnie 
polsko- bolszewickiej  na ziemiach polskich. 
Po przejściu na emeryturę polityczną, Paderewski ponownie występowal przez następne 20 lat z 
wieloma międzynarodowymi występami na całym świecie. 
Igancy Paderewski miał u boku wyjatkową kobietę, która jako żona przez długie lata wspierała 
karierę muzyczną i polityczną męża, była także bardzo oddana sprawom Polski. Helena urodziła 
się w Warszawie w 1856 r. była córką Władysława Rosena oficera armii carskiej i Greczynki. W 
1899 r. po rozpadzie jej pierwszego małżeństwa wyszła za Ignacego Paderewskiego, którego 
znała od wielu lat i opiekowała sie jego niepełnosprawnym synem.  Razem osiedlili się w nowo 
nabytej rezedencji Riond-Bosson koło Morges, na północnym brzegu Jeziora Genewskiego w 
Szwajcarii. Ta posiadłość była ich domem rodzinnym, choć przebywali tu kilka mięsięcy w roku 
pomiędzy koncertami i działalnością polityczno-społeczną. 
Helena była wierną towarzyszką Paderewskeigo, zawsze i wszedzie towarzyszyła mężowi 
troszcząc się o jego zdrowie, i skutecznie wspierała jego działalność. Miała ciekawe 
zainteresowania społeczne, kochała przyrodę i zwierzęta.W Riond-Bosson hodowała rasowe 
kury, za co otrzymała ponad trzysta nagród  szwajcarskich oraz zagranicznych. Ta pasja 
przyczyniła się do zorganizowania kursów drobiarskich dla Polek. W Polsce  Helena Paderewska 
ufundowała szkołę hodowli drobiu i gospodarstwa domowego, którą później przekazała na 
własność Centralnemu Towarzystwu Rolniczemu w Warszawie. Pomagała ubogim artystom 
przez promocję i sprzedaż wykonanych przez nich polskich lalek. Była inicjatorką powstania 
Polskiego Białego Krzyża organizacji niosącej pomoc ofiarom wojny poprzez werbowanie 
ochotniczek do służby pielęgniarskiej, ich szkolenie oraz szerzenie oświaty. Organizacja ta 
powstala 2 lutego 1918 r. w USA, podczas wspierania przez Paderewskich  tzw. Błękitnej Armii 
stworzonej z Polaków, ochotnikow mieszkających w Stanach Zjednoczonych. 
Helena Paderewska zmarła 1934 r. w Szwajcarii. 
 
W 1939 r., po inwazji Polski przez hitlerowskie Niemcy i Związek Radziecki, Paderewski 
powrócił do polityki, stanął na czele Rady Narodowej w Paryżu, a następnie w Londynie gdzie 
działał emigracyjny Sejm RP,  Paderewski aż do swojej śmierci był jego marszakiem. We 
wrześniu 1940 r. mimo słabego zdrowia udał się w długą podróż do Stanów Zjednoczonych aby 
promować sprawy polskie. Niestety, jego wysiłki zostały przerwane gdyż w wyniku zapalenia 
płuc zmarł 29 czerwca 1941 r. w Nowym Jorku. Został pochowany z najwyższymi honorami 
wojskowymi w alei zasłużonych na Narodowym Cmentarzu Arlington w Waszyngtonie. Po 
upadku komunizmu w Polsce ciało Paderewskiego zostało przeniesione z Cmentarza 
Narodowego  w Arlington i pochowane w katedrze św. Jana w Warszawie. Jego serce pochowano 
w krypcie w sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej w Doylestown w stanie PA. USA, 
gdzie pozostaje do dziś.  
 
Dodatkowe informacje: 
Lekcja historii – Ignacy Jan Paderewski – artysta w walce o niepodległą Polskę: 
http://poznajhistorie.org/ 
Pamiątki związane z I. Paderewskim: https://www.polishmuseumofamerica.org/?artwork=the-
paderewski-collection 
Muzeum Paderewskiego na Zamku Morges w Szwajcarii: http://www.paderewski-
morges.ch/page.php?id=pl13 
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  Helena Modrzejewska urodziła się 12 października 1840 roku w Krakowie. Była nieślubnym 
dzieckiem Józefy Bendy z domu Misiel, wdowy po zamożnym kupcu. Nie wiadomo kto był 
ojcem aktorki. Ona sama nazywała ojcem Michała Opida, przyjaciela jej matki. Krążyły pogłoski, 
że Helena jest córką księcia Eustachego Sanguszko. W domu Heleny panowała atmosfera 
fascynacji teatrem – jej dwaj przyrodni bracia, Józef i Feliks, także zostali aktorami. W 
rozpoczęciu kariery 20-letniej Helenie pomógł starszy od niej o kilkanaście lat przyjaciel domu 
Gustaw Zimajer, pierwsza wielka miłość aktorki, ojciec dwójki jej dzieci. Ślub nie wchodził w 
grę, ponieważ Zimajer był już żonaty. 
  Dzięki pomocy Zimajera, Helena pod pseudonimem Modrzejewska pierwszy raz, zadebiutowała  
w Bochni w 1861r.  Potem grywała w Nowym Sączu, Przemyślu, Rzeszowie, Brzeżanach, 
podróżując z wędrownymi trupami aktorskimi. Ten rozdział jej życia nie jest dobrze znany.  
   W 1862 roku wystąpiła pierwszy raz przed publicznością we Lwowie. Tutaj zagrała pierwszy raz 
w dramacie Słowackiego, była Skierką w “Balladynie”. Jako młoda i niedoświadczona aktorka nie 
miała jednak szans, żeby dostawać poważne propozycje z klasycznego repertuaru. Na początku 
1863 roku opuściła Lwów. Występowała w Stanisławowie i w Czerniowcach. Była tytułową 
Barbarą Radziwiłłówną w tragedii Alojzego Felińskiego i Ludwiką w “Intrydze i 
miłości” Friedricha Schillera, Amelią w “Mazepie” Juliusza Słowackiego oraz Marią Stuart w 
dramacie Słowackiego pod tym samym tytułem.  
  W 1865 roku, za namową Zimajera, próbowała zdobyć kontrakt w jednym z wiedeńskich teatrów. 
Bez powodzenia, zbyt słabo władała niemieckim. Po rozstaniu z Zimajerem, przeniosła się do 
Krakowa. W październiku 1865 r. zadebiutowała w krakowskim teatrze, którego kierownikiem 
artystycznym, a potem dyrektorem był Stanisław Koźmian. Stworzył on z krakowskiej sceny 
miejsce szczególne-  skupił wokół siebie młodych, polskich aktorów. Występowali u niego m.in. 
Wincenty Rapacki, Antonina Hoffman i Modrzejewska. Koźmian był twórcą tzw. "szkoły 
krakowskiej", czyli aktorstwa, które przeciwstawiało się kultowi gwiazd,  a dążyło do ukazania 
psychologicznej prawdy o granej postaci opartej na obserwacji rzeczywistości. W krakowskim 
teatrze Modrzejewska wystąpiła po raz pierwszy w roli Sary w “Salomonie” Wacława 
Szymanowskiego. "Przedstawiła się od razu jako artystka (…) Natura była jej bardzo szczodrą 
matką: dała jej w wysokim stopniu wszystko, czego artystka koniecznie potrzebuje; dała jej 
oprócz pięknej powierzchowności, postaci i głosu, najważniejszy dar przenikliwości artystycznej, 
która sama instynktem przeczuwa, czego roli potrzeba (...)" - pisał recenzent "Kuriera 
Warszawskiego" (za: Józef Szczublewski, "Żywot Modrzejewskiej", Warszawa 1975). 
 Do jej najważniejszych ról z tego okresu należą m.in. tytułowa Anna Oświęcimówna Mikołaja 
Bołoza Antoniewicza (1865), Księżniczka Eboli w “Don Karlosie” (1866) oraz Amalia 
w “Zbójcach” Schillera (1866), w tym samym roku była też Porcją w “Kupcu weneckim” - to jej 
pierwsza szekspirowska rola. Rok później wcieliła się w postać Ofelii w “Hamlecie” i w Done Sol 
w “Hernanim” Victora Hugo, a w maju 1867 roku jej triumfem stała się premiera “Adrianny 
Lecouvreur” Eugeniusza Scribe'a i Ernesta Legouve'a, w której zagrała rolę tytułową. 
   Cztery lata występów w Krakowie minęły Modrzejewskiej na wytężonej pracy, rywalizacji z 
aktorką Antoniną Hoffman i sukcesach wśród publiczności i krytyki. Modrzejewska, inteligentna i 
wrażliwa indywidualistka, potrafiła dobrze spożytkować pobyt w teatrze krakowskim. 
  Na jesieni 1868 roku aktorka, zadebiutowała przed warszawską publicznością dzięki poparciu 
Sergiusza Muchanowa, prezesa dyrekcji Warszawskich Teatrów Rządowych. 4 października 
zagrała w Teatrze Wielkim Adriannę Lecouvreur. Dzięki sukcesom odniesionym w Warszawie, 
mogła podpisać kontrakt z Warszawskimi Teatrami Rządowymi. Została pierwszą aktorką dramatu 
i komedii i osiągnęła status gwiazdy. Modrzejewska miała wpływ na repertuar. Zabiegała o 
wystawienie “Hamleta” Szekspira, którego premiera, pierwsza od 50 lat w Warszawie i pierwszy 
raz w tłumaczeniu z oryginału, odbyła się w 1871 roku z Modrzejewską w roli Ofelii. Pomimo 
oporów cenzury forsowała dramaty Słowackiego - pierwszy raz w Warszawie zagrano “Marię 
Stuart” w 1872 roku, potem przyszedł czas na warszawską prapremierę trzeciego 
aktu “Mazepy” (1872). Z Warszawskimi Teatrami Rządowymi była związana do 1876 roku. Przez 



2. etap konkursu “Znani i mniej znani Polacy w USA” 14	  

ten czas ugruntowała swoją pozycję najwybitniejszej polskiej aktorki oraz jednej z najciekawszych 
artystek swojego pokolenia w Europie. W jej repertuarze specjalne miejsce zajmował Szekspir. 
Zagrała go w Warszawie 95 razy.  
W lipcu 1876 roku występami w Warszawie Modrzejewska pożegnała polską publiczność. 
Wkrótce, razem z poślubionym w 1868 r. w Krakowie ziemianinem Karolem Chłapowskim, 
wyjechała do Ameryki. Początkowo mieszkała w Anaheim, gdzie usiłowała prowadzić farmę. 
Interes jednak nie powiódł się. Rok później Modrzejewska, która uprościła swój pseudonim do 
Modjeska, była już w San Francisco, gdzie po intensywnej nauce angielskiego zadebiutowała na 
scenie California Theatre tytułową rolą w “Adriannie Lecouvreur”. Odniosła oszałamiający sukces. 
W telegramie do męża napisała: "Zwycięstwo. Modjeska." Opis przedstawienia Henryk 
Sienkiewicz, wówczas korespondent "Gazety Polskiej", kończył słowami: "Ogarnęło wszystkich 
prawdziwe szaleństwo. (...) Niesłychanym wypadkiem w Ameryce nikt po skończeniu nie opuścił 
swojego miejsca. Wywoływano przeciw zwyczajowi jedenaście razy artystkę. (...) Było to po 
prostu wzięcie szturmem Ameryki." (za: Józef Szczublewski, "Żywot Modrzejewskiej", 
Warszawa 1975) 
Na jesieni 1877 roku Modrzejewska ruszyła w swoje pierwsze amerykańskie tournée, zagrała m.in. 
w Nowym Jorku, Filadelfii, Bostonie, Waszyngtonie. "To jedna z wielkich aktorek naszych 
czasów" - pisał recenzent "Public Ledger" z Filadelfii.  
 Modrzejewska po przyjeździe do Stanów zawzięcie uczyła się języka. Dbała o sprawność fizyczną. 
Miała świadomość aktorskiego warsztatu. Oprócz świetnej techniki gry, wielokrotnie pisano o jej 
magnetycznej osobowości, która niejednokrotnie obezwładniała publiczność. Grała, jak mówiono 
wówczas, "pięknie".  
   Po trzech latach i ugruntowaniu swojej pozycji w Ameryce w 1880 roku wyruszyła na występy 
gościnne do Anglii (potem grała tam jeszcze w 1881, 1882 i 1885 roku). Zgotowano jej świetne 
przyjęcie. Wróciła jednak do Stanów i na zawodowej scenie występowała do 1907 roku - wówczas 
pożegnała się z aktorską karierą. W 1883 roku otrzymała amerykańskie obywatelstwo. Pracowała 
bardzo ciężko, wraz ze swoim zespołem odbyła dwadzieścia sześć tournée. Od 1879 roku 
przyjeżdżała na gościnne występy do Polski. Dziewięciokrotnie odwiedziła Kraków, sześć razy 
była we Lwowie i cztery w Warszawie, występowała też w Poznaniu, Tarnowie, Łodzi, Lublinie i 
Stanisławowie. W repertuarze miała 260 ról. Do historii przeszły jej kreacje szekspirowskie, grane 
jeszcze w Polsce - Julia z “Romea i Julii”, Ofelia z “Hamleta”, Beatrice z “Wiele hałasu o nic”, a 
później także Rozalinda z “Jak wam się podoba”, Lady Makbet z “Makbeta”, Viola z “Wieczoru 
trzech króli”, Kleopatra z “Antoniusza i Kleopatry”, Imogena z “Cymbelina”.  
  Po angielsku Modrzejewska napisała pamiętniki, które ukazały się drukiem w 1910 roku pod 
tytułem “Memories and Impressions”, w przekładzie polskim jako “Wspomnienia i wrażenia”  
zostały opublikowane w 1957 roku. 
  Aktorka zmarła  w Bay Island w East Newport w Kalifornii 8 kwietnia 1909 roku. Jej pogrzeb 
odbył się w Los Angeles. Później, zgodnie z ostatnią wolą, jej szczątki spoczęły obok grobu matki 
w Krakowie na cmentarzu Rakowickim. Polskie uroczystości pogrzebowe przerodziły się w 
patriotyczną manifestację. 
 
 
Bibliografia: 
http://culture.pl/pl/dzielo/jozef-szczublewski-modrzejewska-zycie-w-odslonach 
http://culture.pl/pl/tworca/helena-modrzejewska-modjeska 
Józef Szczublewski, "Żywot Modrzejewskiej", Warszawa 1975 
https://www.britannica.com/biography/Helena-Modjeska 
http://blogs.bl.uk/european/2016/08/helena-modrzejewska-a-polish-shakespearean-actress.html 
http://www.josephhaworth.com/helena_modjeska.htm 
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Czesław Miłosz 

Poeta, prozaik, eseista, tłumacz. Jeden z największych poetów polskich, laureat nagrody Nobla 
w roku 1980 i wielu innych prestiżowych nagród literackich, tłumaczony na kilkanaście 
języków. Doktor honoris causa wielu uniwersytetów w USA i w Polsce, honorowy obywatel 
Litwy i miasta Krakowa. Urodził się 30 czerwca 1911 roku w Szetejniach na Litwie, zmarł 14 
sierpnia 2004 w Krakowie. 
Urodził się w majątku Szetejnie nad Niewiażą na Litwie. W dzieciństwie w związku z pracą ojca 
wyjechał na Syberię; w latach 1914-1918 przebywał w Rosji. Ukończył prawo na Uniwersytecie 
Stefana Batorego w Wilnie. Podczas studiów należał do Sekcji Twórczości Oryginalnej (STO) 
Koła Polonistów Słuchaczy USB i do Akademickiego Klubu Włóczęgów. Debiutował w 1930 
roku wierszami "Kompozycja" i "Podróż" w piśmie "Alma Mater Vilnensis" (zeszyt 9). W 
1931 był współzałożycielem pisma "Żagary", skupiającego środowisko młodych wileńskich 
katastrofistów. W 1933 ukazał się debiut książkowy Miłosza: "Poemat o czasie zastygłym", za 
który autor otrzymał Nagrodę im. Filomatów przyznawaną przez ZZLP w Wilnie. W 1934/35 
przebywał w Paryżu jako stypendysta Funduszu Kultury Narodowej; tam nawiązał kontakt z 
Oskarem Miłoszem, z którym łączyło go dalekie pokrewieństwo i którego twórczość wywarła na 
młodym poecie wielkie wrażenie. 
W roku 1936 opublikował drugi zbiór wierszy, "Trzy zimy". Tom, utrzymany w poetyce 
katastrofizmu, spotkał się z szerokim odzewem - pisali o nim najważniejsi krytycy tamtego czasu: 
Stefan Napierski, Ludwik Fryde, Konstanty Troczyński, Ignacy Fik. W 1937 Miłosz przeniósł się 
do Warszawy, gdzie podjął pracę w Polskim Radiu. Po wybuchu II wojny światowej znalazł się 
najpierw w Rumunii, później w Wilnie, a po zajęciu Litwy przez Armię Czerwoną przekradł się 
do Warszawy. Podczas okupacji niemieckiej pracował jako woźny w Bibliotece Uniwersyteckiej 
i brał udział w podziemnym życiu kulturalnym. Po upadku powstania warszawskiego przebywał 
w Goszycach u Anny i Jerzego Turowiczów, a następnie zamieszkał w Krakowie. Należał do 
redakcji miesięcznika "Twórczość". W 1945 wydał zbiór wierszy przedwojennych i 
okupacyjnych "Ocalenie", jeden z najważniejszych tomów dwudziestowiecznej poezji polskiej. 
Kazimierz Wyka pisał o Miłoszu: 
"Wyrósł nad głowy swoich rówieśników i rywali poetyckich. Stoi przed nim trud już nie tylko na 
miarę jego pokolenia (...). Trud na miarę poezji, która nie przemija, gdy przemijają jej czasy." 
W 1948 roku Miłosz opublikował w "Twórczości" "Traktat moralny". 
Od końca 1945 pracował w dyplomacji, początkowo w konsulacie polskim w Nowym Jorku, 
następnie na stanowisku attaché kulturalnego PRL w Waszyngtonie i jako I sekretarz Ambasady 
RP w Paryżu. Gdy na Boże Narodzenie 1950 przyjechał do Warszawy, odebrano mu paszport; 
odzyskawszy go z dużymi trudnościami, wrócił do Paryża i wystąpił do władz francuskich o azyl 
polityczny. Zamieszkał w Maison-Laffitte pod Paryżem, w siedzibie Instytutu Literackiego, z 
którym nawiązał współpracę; od 1951 ogłaszał w miesięczniku "Kultura" utwory literackie i 
publicystyczne oraz przekłady. W Bibliotece "Kultury" ukazywały się kolejne jego książki: w 
1953 słynny tom esejów "Zniewolony umysł", zbiór wierszy "Światło dzienne" i powieść 
"Zdobycie władzy"; w 1955 powieść "Dolina Issy", w 1957 "Traktat poetycki". W okresie 
odwilży 1957 roku również w Polsce ukazywały się w prasie wiersze Miłosza, spotykając się z 
przychylnością krytyki. Potem przez lata jego teksty były dostępne jedynie w drugim obiegu. 
W 1958 opublikował "Rodzinną Europę". W roku 1960 na zaproszenie uniwersytetów 
California oraz Indiana wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Osiadł na stałe w Berkeley, gdzie 
otrzymał posadę profesora na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich University of 
California. Praca na uczelni pozwoliła mu promować w USA polską literaturę. Obok kolejnych 
własnych książek ("Król Popiel i inne wiersze", "Człowiek wśród skorpionów", "Gucio 
zaczarowany") opublikował w 1965 anglojęzyczną antologię polskiej poezji powojennej w 
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swoich przekładach pt. "Postwar Polish Poetry". Rola Miłosza jako tłumacza i popularyzatora 
rodzimej poezji - m.in. wierszy Herberta - jest nie do przecenienia. 
W 1973 ukazał się anglojęzyczny zbiór wierszy Miłosza pt. "Selected Poems", dzięki któremu 
zaistniał dla amerykańskich odbiorców nie tylko jako eseista i tłumacz, ale jako poeta. W 
następnym roku opublikował tom "Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada". W 1977 ukazały się 
"Ziemia Ulro" i "Mój wiek" - zapis rozmów Miłosza z Aleksandrem Watem. 
W 1974 otrzymał Nagrodę Polskiego PEN Clubu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie przekładu, 
w 1976 Guggenheim Fellowship, w 1977 doktorat honoris causa Uniwersytetu Michigan w Ann 
Arbor, w 1978 Neustadt International Prize for Literature oraz równoznaczną z doktoratem 
honorowym nagrodę University of California - Berkeley Citation. W roku 1980 Czesław Miłosz 
został laureatem Nagrody Nobla. Światowe uznanie umożliwiło publikację jego książek w kraju. 
W 1981 poeta odwiedził Polskę i odebrał doktorat honoris causa Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego. W roku akademickim 1981/82 wygłosił na Harvardzie cykl odczytów o 
współczesnej poezji. 
W 1989 przyjechał powtórnie do Polski. Odtąd odwiedzał kraj coraz częściej, aż obok Berkeley 
jego drugim domem stał się Kraków. Współpracował z "Tygodnikiem Powszechnym", "Gazetą 
Wyborczą", "Zeszytami Literackimi" oraz "Plus Minus" - dodatkiem do "Rzeczpospolitej". Do 
końca życia intensywnie tworzył, publikując w ostatnich latach nowe tomy wierszy: "To" 
(2000), "Druga przestrzeń" (2002), "Orfeusz i Eurydyka" (2002). 
Zmarł 14 sierpnia 2004 roku w Krakowie. Został pochowany w Krypcie Zasłużonych na Skałce. 
Ogromny, powstający w ciągu siedemdziesięciu lat dorobek poetycki Miłosza nie pozwala się 
zamknąć w kilkuzdaniowej formule. Jest to poezja zmysłów i intelektu, szczegółu obyczajowego 
i syntezy dziejowej, poezja metafizyczna, a zarazem silnie związana z biografią autora. Obszar 
zainteresowań Miłosza dobrze określają tytuły trzech jego ważnych poematów: "Traktat 
moralny", "Traktat poetycki" i "Traktat teologiczny". Różnorodność stylistyczna wynika z 
dążenia do "formy bardziej pojemnej", a także upartej "pogoni za rzeczywistością".Miłosz 
przełożył m.in. "Jałową ziemię" T.S. Eliota, pisma Simone Weil i fragmenty Biblii ("Księgę 
psalmów", "Księgę Hioba", "Pieśń nad pieśniami", "Księgę pięciu megilot", "Ewangelię 
według Marka" i "Apokalipsę"). 
 Miłosz prywatny - wspomienia przyjaciół poety. 
Najważniejszy w krakowskim mieszkaniu był jego gabinet - Tu stoi drewniane, ogromne biurko – 
opowiada opiekunka mieszkania Agnieszka Kosińska - Biurko posiada dwie części, lewą i prawą. 
To ważne, bo Miłosz w lewej części trzymał rękopisy, kajety, gdzie zapisywał pomysły, a w 
prawej części chowaliśmy pióra i naboje. 
Używał atramentu w kolorze ciemnogranatowym. Korekty nanosił ołówkiem. Między kartkami i 
butelkami atramentu Czesław Miłosz chował sobie... marcepany. Kolekcjonował lupy, bo do 
końca życia czytał ogromne ilości książek. Jako pan już prawie 90-letni zaczął korzystać ze 
specjalnej maszyny do czytania, która powiększała tekst.  
Chciał być aktywny do końca życia. - Na swój sposób był silny i zarazem bardzo słaby - 
wspomina poetka Julia Hartwig - Jak przychodziły naprawdę ciężkie chwile, okazywał się 
mocny. W swoich ostatnich dniach kilkakrotnie leżał w Krakowie w szpitalu. Gdy przychodził do 
niego syn, poeta pytał go, czy ma ze sobą notebook, i recytował mu wiersz, który w nocy 
obmyślił. 
http://milosz.klp.pl/a-6242-2.html  
http://kosinskamiloszwkrakowie.com/czeslaw-milosz-biografia-tworczosc-zyciorys/ 
https://www.polskieradio.pl/8/529/Artykul/506922,Milosz-prywatny-zachlanny-
aktywny-lubil-marcepany 
http://www.poezjaa.info/index.php/index.php?p=2&a=6 
http://znanewiersze.pl/czeslaw-milosz 
https://www.youtube.com/watch?v=XF2PgcxpGa8 
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Rafał Olbiński 
 

Rafał Olbiński urodził się 21 lutego 1943 roku w Kielcach. Kilka lat później ktoś w 
jednym z dokumentów zmienił datę urodzenia na 1945 rok i tak już zostało. Nadano mu imiona 
Józef, Rafał i Feliks, zaś jego prawdziwe nazwisko brzmi Chałupka. Przyszły znakomity grafik i 
plakacista mieszkał z rodzicami w Kielcach przy ulicy Krakowskiej. Był najstarszym z 
siedmiorga rodzeństwa. Ojciec też miał na imię Józef i był dyrektorem kamieniołomu, 
mama - Janina prowadziła dom. 
Józef Chałupka ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w 
Kielcach. Po szkole średniej podjął naukę na Politechnice Warszawskiej, którą ukończył w 1969 
roku. Jeszcze przed uzyskaniem dyplomu wziął udział w konkursie na plakat, zdobywając drugie 
miejsce, co zachęciło go do pracy.Po studiach zajął się grafiką współpracując z czasopismem 
Jazz Forum. Zajmował się także projektowaniem okładek do płyt np. Krzysztofa Klenczona, czy 
Breakoutu. W 1981 roku wyjechał do Paryża, skąd rok później wyemigrował na stałe do 
Nowego Jorku. Właściwie przez przypadek, ponieważ miał w tym czasie wystawę plakatów w 
Polsko - Amerykańskim Instytucie Sztuki i Nauki w Nowym Jorku, a w Polsce właśnie 
wprowadzono stan wojenny i zamknięto granice. Nie mógł wrócić do kraju, więc został w USA. 
Przybrał panieńskie nazwisko swojej matki (Olbiński), zmienił także imię. W 1985 roku podjął 
pracę jako wykładowca w nowojorskiej School of Visual Arts. 
Rafał Olbiński jest dobrze znany jako grafik i ilustrator. Jego prace są eksponowane 
zarówno w renomowanych galeriach i muzeach, wśród których można wymienić Bibliotekę 
Kongresu w Waszyngtonie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Carnegie Fundation w Nowym 
Jorku, Muzeum Plakatu w Wilanowie, jak i gromadzone przez prywatnych kolekcjonerów na 
całym świecie. 
Plakaty i ilustracje jego autorstwa są regularnie publikowane na łamach Newsweeka i 
New York Times’a, a także takich czasopism jak: Time, Business Week, czy Der Spiegel. W 
bogatej twórczości Olbińskiego znajdują się plakaty teatralne i operowe przygotowane między 
innymi dla New York City Opera i Philadelphia Opera, a także prace wykonane na zamówienie 
międzynarodowych instytucji, czy reklamy projektowane dla zachodnich koncernów. Olbiński w 
2002 roku z sukcesem zadebiutował w roli scenografa operowego do przedstawienia Don 
Giovanni w Philadelphia Opera. W Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie 
przygotował plakat „Don Carlosa” Verdiego i baletu „La dolce vita”, a także projekt 
scenograficzny oraz plakat do inscenizacji „Podróży do Reims” Rossiniego. 
Olbiński zadebiutował także jako pisarz. Pod koniec 2007 roku w warszawskiej 
„Zachęcie” miała miejsce premiera jego książki zatytułowanej „12 opowiadań”. Opowiadania 
powstały jako uzupełnienie obrazów. Autor miał dosyć odpowiadania na ciągłe pytania, na 
przykład co chciał powiedzieć malując dziewczynie drabinę zamiast nóg, czy zmieniając drogę 
w tęczę. W jego tekstach, tak jak na płótnach z możliwego wynika niemożliwe, a jawa i sen 
splatają się w jedną rzeczywistość. Każde z opowiadań połączone jest z obrazem. Kilka lat 
później artysta wydał kolejny zbiór opowiadań: „Baśnie o miłości i innych dziwnych 
przypadkach”. Książka zawiera 20 ilustracji będących pretekstem do napisania 20 
interesujących historii. 
Rafał Olbiński średnio co dwa miesiące wystawia swoje prace w różnych częściach 
świata. Często inspiruje się poezją. Jego ulubione motywy to ptaki, drzewa, obłoki, zasłony, 
skalne urwiska. Zestawia je w zaskakujący sposób, który nadaje im nowe znaczenia. Prezes 
Międzynarodowego Salonu Plakatu Andre Parinaud tak ocenił twórczość Olbińskiego: „Każdy 
rysunek Olbińskiego otwiera świat rozkoszy nowych odkryć. Sprawia, że płyniemy przez 
chmury, kwiaty i piękne kształty i wierzymy, że sami jesteśmy postaciami z baśni.” 
Olbiński za swoje prace otrzymał ponad 150 nagród, w tym złote i srebrne medale 
przyznawane przez Klub Dyrektorów Artystycznych w Nowym Jorku oraz złote i srebrne medale 
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od Towarzystwa Ilustratorów w Nowym Jorku i Los Angeles. W 1994 otrzymał 
międzynarodowego Oscara za Najbardziej Znaczący Plakat Roku, Prix Savignac w Paryżu. W 
tym samym roku otrzymał nagrodę czasopisma Creative Review w Londynie za najlepszą 
brytyjską ilustrację. W 1995 roku jego plakat zwyciężył w konkursie „Nowy Jork stolicą świata”, 
wybrany przez jury pod przewodnictwem burmistrza miasta Rudolphfa Giulianiego. Rok później 
otrzymał nagrodę Stowarzyszenia Ilustratorów Nowojorskich za najlepszą pracę roku. 
W 1996 Amerykańska Agencja Informacyjna zamówiła u Rafała Olbińskiego projekt 
plakatu upamiętniającego 25. rocznicę Dnia Ziemi, a w 2000 roku władze Nowego Jorku 
zwróciły się z propozycją stworzenia plakatu na trzydziestolecie Dnia Ziemi. W 2002 roku 
wybrane prace Olbińskiego umieszczono w programie projekcji na Grand Central Station w 
Nowym Jorku , w panteonie Great Art jako jedną z atrakcji na cześć obchodzonego Dnia Ziemi. 
Dzieła Olbińskiego znalazły się tam w towarzystwie prac takich artystów jak: Keith Haring, Roy 
Lichtenstein, Robert Rauschenberg i Andy Warchol. 
W Stanach Zjednoczonych do tej pory ukazało się pięć książek o sztuce Olbińskiego. 
W 2006 roku Prezydent RP odznaczył artystę złotym medalem Gloria Artis oraz w 2012 
roku Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W konkursie Teraz Polska w 2013 roku 
otrzymał odznaczenie Wybitny Polak. W 2003 roku został Honorowym Obywatelem swojego 
rodzinnego miasta - Kielc. 
Rafal Olbiński jest bardzo dobrze znany w środowisku polonijnym, również za swoje 
zaangażowanie w wielu polonijnych wydarzeniach i za wspieranie swoją twórczością niektórych 
polonijnych inicjatyw. 
 
Ciekawe linki: 
http://poster.com.pl/pl/olbinski.htm 
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Rafał_Olbiński 
http://pik.kielce.pl/rafal-olbinski-dla-pik 
Bibliografia: 
Rafał Olbiński „Baśnie o miłości i innych przypadkach” 
Tomek Masłowski „Polacy w Ameryce” 
http://www.wrota-swietokrzyskie.pl/pio/wizytowka-regionu/osobowosci/-/asset_publisher/gdfa/ 
content/rafal-olbinski? 
http://www.um.kielce.pl/kultura/kieleccytworcy/rafal-olbinski/biografia_artysty/ 
http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/na-jezykach/art/8773868,nie-zapominaja-o-
korzeniachmalarz- 
i-ilustrator-rafal-olbinski-oraz-aktorka-aldona-orman-to-kolejni-kandydaci-dotytulu, 
id,t.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


