
polityk pianista, kompozytor 



Paderewscy to ród wywodzący się z niewielkiej wioski Paderewo na Podlasiu, 
która później zmieniła nazwę na Paderew. Początkowo różne gałęzie rodu 
używały różnych nazwisk: Padarewscy, Padarzerwscy, Podarewscy, ale 
ostatecznie cała rodzina przyjęła nazwisko Paderewscy. Niezależnie od pisowni 
wszyscy pieczętowali się herbem Jelita nadanym przez samego Władysława 
Łokietka.  



Ignacy Jan Paderewski urodził się  6 listopada (według kalendarza 
juliańskiego ) lub 18 listopada (zgodnie z kalendarzem gregoriańskim) 1860 
r. w Kuryłówce – małej wsi na Ukrainie, gdzie ojciec Ignacego 
administrował powierzonym mu majątkiem.  



Matka, Poliksena z domu Nowicka, córka Zygmunta, filomaty i przyjaciela 
Adama Mickiewicza, zmarła wkrótce po jego narodzinach na nieznaną bliżej 
chorobę zakaźną. Jedynym opiekunem Ignacego i jego starszej siostry Antoniny 
był ojciec, który po amatorsku zajmował się malarstwem i rzeźbą. Rzeźbił min. 
małe figurki do kościołów. Był również człowiekiem muzykalnym-umiał grać 
proste melodie na skrzypcach.  



Chociaż ojciec  nie brał bezpośredniego udziału w powstaniu 
styczniowym w roku 1863, to zgodził się by powstańcza armia 
przechowywała w jego domu mundury i broń. Niestety faktu tego nie 
udało się zachować w tajemnicy i pewnego dnia został aresztowany.   
 
Po dzieci przyjechał ciotka ich ojca, która zabrała ich do domu 
położonego w Nowosiółkach koło Cudnowa nad rzeką Teterew.  

Rzeka Teterew 
w 1905 r.  



Po wyjściu z więzienia w 1867 pan Jan znalazł prace jako 
administrator bogatej polskiej rodziny i wyjechał wraz z dziećmi  
oraz starym ojcem do Sudyłkowa. Ich dom był usytuowany na 
wzgórzu a jego okna wychodziły na cmentarz żydowski.   
 
 
Zarówno ciotka, a potem ojciec zatroszczyli się o odpowiednie 
wykształcenia ogólne dla dzieci.  Ignaś wraz z siostrą pobierali 
też lekcje muzyki.  
 
 
Duży wpływ na jego wychowanie wywarł też były powstaniec , 
Michał Babiński. Zajmował się on nauczaniem dziecka historii, 
geografii, języka francuskiego i literatury polskiej.  
 
 
 
 
 
 



Młody Paderewski od dzieciństwa przejawiał uzdolnienia muzyczne, 
początkowo grając na starym rodzinnym fortepianie. Jako mały chłopiec 
bywał zapraszany na koncerty dobroczynne w sąsiednich 
miejscowościach.  
 
W latach 1872-1878 zdobył wykształcenie w warszawskim Instytucie 
Muzycznym, noszącym od 1919 roku nazwę Konserwatorium 
Warszawskie. 



Po ukończeniu szkoły z odznaczeniem 
otrzymał posadę nauczyciela kursu średniego 
fortepianu w tejże szkole. Paderewski 
utrzymywał się grając na przyjęciach, 
komponując i wykonując własne utwory, a 
także udzielając lekcji gry. Pomimo 
zachwytów otoczenia, sam twierdził, iż musi 
jeszcze wiele się nauczyć – przez to potrafił 
ćwiczyć nawet po 12 godzin dziennie.  
 
 
W 1880 roku poślubił Antoninę Korsakównę. 
Rok później , po śmierci żony (która 
pozostawiła go z kalekim kilkumiesięcznym 
synem Alfredem), wyjechał doskonalić swój 
warsztat do Berlina. 

Fotografia  dyplomowa 
Ignacego Paderewskiego 



W czasie zagranicznych wojaży, 
Paderewski spotkał m.in. słynną 
polską aktorkę Helenę 
Modrzejewską. Ta zafascynowana 
jego talentem, podarowała mu 
pokaźną sumę pieniędzy.  

Za tę kwotę mógł kontynuować naukę w 
Wiedniu, pod kierownictwem Teodora 
Leszetyckiego. Jego mistrz polecił go później 
na posadę nauczyciela gry na fortepianie w 
Strasburgu.  



Pierwszy większy sukces 
odniósł debiutując jako 
pianista w 1887, a w 1888 roku 
miał miejsce jego pierwszy 
duży koncert w Paryżu.  
 
Pytany o źródło sukcesów 
wyjaśniał: - „Powodzenie 
moje zawdzięczam w jednym 
procencie talentowi, w 
dziewięciu procentach 
szczęściu, a w 
dziewięćdziesięciu procentach 
pracy. „ 
 
Tam też spotkał i 
zaprzyjaźnił się z 
kompozytorem Camille 
Saint-Saëns. 



Portret Ignacego J. 
Paderewskiego wykonany w 
Londynie, sprzedawany  
w Niemczech i Polsce jako 
pocztówka, ok. 1890r. 



Później przez pewien czas przebywał w Londynie, gdzie 
koncertował między innymi przed samą królową Wiktorią.  

„Słuchałam 
Paderewskiego. Gra 
tak przecudnie, z 
taką siłą wyrazu i 
głębokim 
uczuciem…” 



Wielkim sukcesem okazało się jego pierwsze tournée po Stanach 
Zjednoczonych w latach 1891-1892, na które Paderewski zmuszony był się 
udać z powodu kłopotów finansowych. Tournée było dla Paderewskiego 
jednocześnie "udręką i ekstazą". Musiał przystać na twarde warunku 
kontraktu zaproponowanego przez Williama Steinwaya, właściciela 
fabryki słynnych fortepianów. W ciągu niespełna pół roku Polak musiał 
dać 80 koncertów w rozmaitych miastach rozrzuconych po wielkim 
terytorium USA.  
 

Lawrence Alma-Tadema, 
Portret Ignacego Jana 
Paderewskiego, 1891 



Podczas koncertowania w USA odniósł kontuzję dłoni, 
myślał nawet o zakończeniu kariery. Sprawność dłoni 
przywrócił mu Friedrich Lange - pionier niemieckiej 
chirurgii w Ameryce. 

Z czasem Paderewski przeniósł się na stałe do USA, 
gdzie stał się powszechnie znany i szanowany. O 
amerykańską publiczność dbał jak o żadną inną - 
odbył w sumie 20 tras koncertowych, a prasa 
nazywała go "królem pianistów" i "czarodziejem 
klawiatury".  
 
Zdarzało się, że na koncertach rozhisteryzowane 
słuchaczki walczyły, by choćby dotknąć 
Paderewskiego, a najlepiej wyrwać z głowy pukiel 
jego długich włosów. 

Karykatura w „Vanity Fair”, 1899 



W 1899 roku Paderewski ożenił się z Heleną Górską, czym 
sprawił zawód wielu wielbicielkom urzeczonym jego talentem 
i wyglądem (zwłaszcza długimi, falującymi włosami). Państwo 
Paderewscy osiedli   w Morges, niedaleko szwajcarskiej 
Lozanny, pomimo zakupienia dworku w Kąśnej Dolnej. 



Dworek w Kąśnej Dolnej koło 
Tarnowa.  



Urządzono tu sale muzealne, 
w których eksponowane są 
pamiątki po pianiście. 



Paderewski skomponował swoją jedyną operę (jedyne dzieło sceniczne), 
Manru, na przełomie stulecia. Jej prapremiera miała miejsce w Dreźnie 29 maja 
1901, a wkrótce po niej także we Lwowie. Jej prapremiera amerykańska odbyła 
się w Metropolitan Opera 14 lutego 1902 gdzie otrzymała 9 przedstawień w 
tym samym sezonie, po czym znikła z afisza i dotąd nie została już nigdy 
wznowiona. Należy tu dodać, że Manru był i pozostaje jedyną polską operą 
(skomponowaną przez Polaka), jaka kiedykolwiek była zaprezentowana w 
Metropolitan Opera. 



W 1910 r. na 500-lecie zwycięstwa nad Krzyżakami Paderewski 
ufundował w Krakowie pomnik Grunwaldzki. Uczynił to „Praojcom na 
chwałę – braciom na otuchę”, jak można przeczytać na cokole 
monumentu. Autorem pomnika był Antoni Wiwulski.  

Uroczystość odsłonięcia monumentu (15 lipca 1910),  podczas której pianista 
przemawiał do wielotysięcznego tłumu, przerodziła się w wielką manifestację 
patriotyczną.  



Po wybuchu I wojny światowej, zaczął prowadzić szeroko zakrojoną 
działalność dyplomatyczną na rzecz Polski i Polaków, wykorzystując swą 
popularność na Zachodzie. M.in. zbierał fundusze na pomoc ofiarom 
wojny i był jednym ze współzałożycieli komitetów pomocy Polakom w 
Paryżu i Londynie. W 1915 założył wraz z Henrykiem Sienkiewiczem w 
Vevey Szwajcarski Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. 



Tego samego roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie kontynuował swą 
działalność. Przed każdym ze swoich występów przemawiał na temat 
postulowanej przez niego niepodległości Polski. W krótkim czasie udało mu się 
zbliżyć do doradcy prezydenta Wilsona. Później spotkał się z samym 
prezydentem, któremu w styczniu 1917 roku przekazał memoriał na temat 
Polski. Być może z tego powodu sprawa niepodległości naszego kraju znalazła 
się w słynnych 14 punktach Wilsona.  



W sierpniu 1917 roku został przedstawicielem na USA Komitetu 
Narodowego Polskiego, któremu przewodniczył  Roman Dmowski. 
Komitet za siedzibę obrał sobie Paryż.  



Po odzyskaniu  niepodległości Ignacy Paderewski powrócił do Polski. 25 
grudnia 1918 roku pojawił się w Gdańsku, skąd następnie udał się do 
Poznania. Jego przybycie do stolicy Wielkopolski i entuzjastyczne 
przywitanie stało się impulsem do wybuchu zakończonego sukcesem 
powstania wielkopolskiego.  
 

27 grudnia 1918 - 
manifestacja 
ludności polskiej 
przed „Bazarem” w 
Poznaniu,  
w którym 
zatrzymał się 
Ignacy J. 
Paderewski 



Po przyjeździe do Warszawy, 
Paderewski spotkał się z 
Józefem Piłsudskim i podjął 
się roli mediatora pomiędzy 
nim, a obozem Dmowskiego.  
 

 

16 stycznia 1919 
roku został 
premierem, 
pełniąc również 
funkcję ministra 
spraw 
zagranicznych. 

Posiedzenie rządu.  



Ignacy Paderewski, Józef Piłsudski oraz przyszły prezydent  
Stanów Zjednoczonych  Herbert Hoover (w środku) 



Wraz z Romanem Dmowskim reprezentował Polskę na konferencji w Paryżu, 
zakończonej podpisaniem traktatu wersalskiego, kończącego I wojnę światową. W 
tym czasie wsparł gen. Tadeusza Rozwadowskiego w jego planach tworzenia Legionu 
Amerykańskiego, który miał walczyć w Polsce z bolszewikami. W wyniku tych 
działań powstała polsko-amerykańska Eskadra Lotnicza im. Tadeusza Kościuszki.  
 
Paderewskiemu nie udało się zrealizować wszystkich założeń strony polskiej, jednak 
dał się poznać jako sprawny negocjator i dyplomata.  
 

 

 

 

23 stycznia 1940 
roku w Paryżu 
Paderewski wygłasza 
przemówienie w 
Ambasadzie 



Pomimo tego jego bezpartyjny rząd był krytykowany w kraju zarówno 
przez lewicę, jak i prawicę. Paderewski wiedział, iż jego gabinet ma 
charakter tylko i wyłącznie przejściowy, dlatego w grudniu 1919 roku 
podał się do dymisji. Następnie wyjechał do Szwajcarii odpocząć od 
polityki. 

Powrócił jednak do kraju pod koniec  wojny polsko-bolszewickiej w r. 1920. Został 
wysłannikiem rządu polskiego do Ligi Narodów. Wkrótce jednak zrezygnował z tej 
funkcji w 1921 roku. 



Telegram wysłany z Paryża 
przez Ignacego J. Paderewskiego  
do ministra Aleksandra 
Skrzyńskiego, 1.07.1919r. 

Dyplom kawalera Orderu Orła Białego 
nadany Ignacemu J.  Paderewskiemu,  
dekretem Naczelnika Państwa Józefa 
Piłsudskiego, 11.07.1921r. 



W 1922 roku Ignacy Paderewski wyjechał ponownie do USA, gdzie powrócił do 
koncertowania. Za odbycie trasy koncertowej po Stanach, udało mu się zarobić 
500 tys. dolarów, sumę jak na owe czasy astronomiczną. Później zajął się także 
działalnością charytatywną (w 1932 roku, na występ Paderewskiego w Madison 
Square Garden przybyła rekordowa liczba widzów – 16 tys., a dochód z tego 
koncertu artysta przeznaczył na bezrobotnych amerykańskich muzyków). 
 
 

Gwiazda Paderewskiego w 
Alei Gwiazd w Hollywood 

26 maja 1939 przeszedł zawał serca przed planowanym koncertem w Nowym Jorku 



Status Paderewskiego jako supergwiazdy ugruntował film Lothara 
Mendesa ''Sonata księżycowa'' z 1937 r. Ignacy Jan Paderewski zagrał w 
nim sam siebie - genialnego pianistę. W filmie wykonuje utwory 
Beethovena, Chopina, Griega . 



Po wybuchu II wojny światowej, Paderewski wszedł w skład władz Polski na 
uchodźstwie. Został przewodniczącym Rady Narodowej Rzeczypospolitej 
Polskiej w Londynie, która stanowiła substytut Sejmu na emigracji.  
 
W roku 1940, mimo podupadającego zdrowia, udał się raz jeszcze do USA, by 
działać na rzecz Polski. Spowodował między innymi uzyskanie przez rząd 
Sikorskiego kredytów na uzbrojenie polskich sił zbrojnych na Zachodzie. 

 
 
Fortepian Ignacego 
Paderewskiego ofiarowany 
polskiej ambasadzie  
w Waszyngtonie w czasie II 
Wojny Światowej. 



Zmarł 29 czerwca 1941 w Nowym Jorku, w pokoju hotelowym Hotelu 
Buckingham na Manhattanie na zapalenie płuc. (Jednak sekcja zwłok 
wykazała, że od wielu lat cierpiał na raka jelita grubego, który dał przerzuty 
do płuc. 



Tuż przed śmiercią Ignacy J. Paderewski ustnie przekazał siostrze, Antoninie 
Paderewskiej Wilkońskiej, towarzyszącej bratu do ostatnich chwil życia, swą wolę, 
by pochowano go w wolnej Polsce, a jego serce pozostawiono w Ameryce.  

Początkowo nikt nie wiedział, że serce oddzielono i 
gdzie znajduje się urna. Odnaleziono ją w 1966r. 
Jednak dopiero 29 czerwca 1986 r., w czterdziestą 
piątą rocznicę śmierci Paderewskiego ustalono, że 
najlepszym miejscem dla serca mistrza będzie 
Amerykańska Częstochowa w Doylestown. Serce, 
ponownie otulone świeżą gazą, umieszczono w urnie-
płaskorzeźbie z wizerunkiem Paderewskiego i 
polskim orłem w koronie.  



Następnego dnia premier 
Rządu RP na uchodźstwie i 
Naczelny Wódz gen. 
Władysław Sikorski wydał 
rozkaz nr 11, w którego 
ostatnich słowach napisał: 
 

 

 

"Naród polski okryty 
głęboką żałobą po pamięci 
I. J. Paderewskiego traci z 
Jego odejściem od nas na 
zawsze jednego z 
największych swych 
duchów przewodnich. 
Cześć Jego pamięci!  
 
Rozkaz niniejszy odczytać 
przed frontem oddziałów i 
na pokładach okrętów 
Rzeczypospolitej Polskiej.”   



Pierwotnie pochowano go na Narodowym Cmentarzu w Arlington w pobliżu 
Waszyngtonu, o pogrzebie z wszelkimi honorami zadecydował sam prezydent 
Roosvelt.  
 



29 czerwca 1992 – nastąpiło uroczyste sprowadzenie ciała artysty do wolnej 
Polski. W 51 rocznicę śmierci artysty, na pokładzie Air Force One, szczątki 
Paderewskiego przewieziono do Polski. Uroczystości pogrzebowe trwały do 4 
lipca 1992.  Najpierw na Zamku Królewskim w Warszawie, potem w Poznaniu 
i ponownie w stolicy, w kościele św. Krzyża, skąd w dniu amerykańskiego 
Święta Niepodległości wyruszyła procesja do katedry św. Jana. Tam, po 
mszy żałobnej prowadzonej przez prymasa Józefa Glempa z udziałem 
prezydentów Polski i USA, Paderewski pochowany został w katedralnej 
krypcie. 



 

 

Ciekawostki: 
 
•Podobno Muzeum Polskie w Ameryce w Chicago nawiedzane jest przez ducha 
samego Ignacego Paderewskiego. Obsługa muzeum odnotowuje incydenty z tym 
związane, łącznie z relacjami ludzi, którzy uważają, że mieli styczność z duchem 
Paderewskiego. Dochodzenie w tej sprawie prowadziło Towarzystwo Poszukiwania 
Duchów.       
 
• Na stronie Wyspy Ellis (http://www.ellisisland.org/) można znaleźć kartę przybycia 
Ignacego Paderewskiego do USA.      
                                                                                
•Jest patronem wielu szkół, miejsc publicznych i instytucji. 
 
•Od 2014 roku organizowany jest w Warszawie w pierwszej połowie listopada 
Międzynarodowy Festiwal Ignacego Jana Paderewskiego 
 
•Był honorowym obywatelem miast: Lwowa, Warszawy i Poznania.  
 
•Otrzymał doktoraty honoris causa 12 uniwersytetów w Polsce i na świecie. 



Jedna ze skał w rezerwacie przyrody Skamieniałe Miasto  w Ciężkowicach nosi 
nazwę Baszty I.J. Paderewskiego. W 125 rocznicę urodzin Paderewskiego, 
który związany był z tymi okolicami, wmurowano na niej tablicę pamiątkową, a 
skale nadano nazwę na jego cześć. Paderewski chciał nawet zakupić teren z 
oryginalnymi skałami na wzgórzu Ciężkowickim, dołączyć go do swojej 
posiadłości i połączyć z nią ścieżką spacerową. Planował także wybudowanie 
pensjonatów dla letników. Magistrat Ciężkowic odmówił mu jednak sprzedaży. 



Postać Ignacego Jana Paderewskiego upamiętnił Narodowy Bank Polski, 
wprowadzając do obiegu trzy monety - w 70. rocznicę jego śmierci w 2011r. 

Monety to: złota o nominale 200 zł, srebrna 10 zł oraz 2 zł ze stopu Nordic Gold. Awers 
monety złotej (3 tys. sztuk) przedstawia wizerunek orła oraz powiewającą wstęgę w 
polskich barwach narodowych. Głównym motywem rewersu jest popiersie Ignacego Jana 
Paderewskiego z profilu. Na awersie monety srebrnej (50 tys. sztuk) uwidoczniono postać 
mistrza grającego na fortepianie. Rewers przedstawia fragment popiersia Paderewskiego 
oraz stylizowany wizerunek orła nawiązujący do herbu Rzeczypospolitej Polskiej z 1919 r. 
Rewers monety dwuzłotowej (800 tysięcy ) przedstawia fragment popiersia Paderewskiego 
na tle zarysu fortepianu. 



Znaczki z wizerunkiem 
I.J. Paderewskiego  



Pomnik w parku Ujazdowskim 
w Warszawie 

Pomnik w parku Strzeleckim 
w Krakowie. 

Pomnik  w 
Bydgoszczy 
przed 
Filharmonią 
Pomorską. 



Order Orła 
Białego 

Order Narodowy Legii 
Honorowej 

Order Imperium Brytyjskiego 

Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari (V klasy)- 
pośmiertnie  

Niektóre 
odznaczenia.  

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Offizierskreuz.jpg&filetimestamp=20050723220751
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Order_of_White_Eagle_Poland-Order_Star.jpg&filetimestamp=20070801131512


Zapraszamy do wzięcia udziału w 
konkursie na portret  

Ignacego Jana Paderewskiego 
 
 

Prace plastyczne w formacie A4  w dowolnej 
technice prosimy składać do 20 listopada 

 do p. Renaty Brzezińskiej.  



Literatura: 
 
•Iwona Kienzler- Ignacy Paderewski ulubieniec kobiet. Bellona 2014 
Warszawa 
 
•Andrzej Chojnowski, Piotr Wróbel – Prezydenci i premierzy Drugiej 
Rzeczypospolitej  
 
•Artykuły: 
„Król Pianistów”- Piotr Bojarski 
„Amerykańskie trasy koncertowe” - Sławomir Koper 
„Co o Paderewskim trzeba wiedzieć” 
„Ignacy Jan Paderewski - pianista, kompozytor, mąż stanu” 
 

 


