
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 15 czerwca 2016 r. 

w 75. rocznicę śmierci Ignacego Jana Paderewskiego 

Dnia 29 czerwca 1941 roku zmarł w Nowym Jorku Ignacy Jan Paderewski, wybitny 

polski pianista i kompozytor światowej sławy, mąż stanu, współtwórca polskiej 

niepodległości, premier Rzeczypospolitej Polskiej. W 75. rocznicę śmierci wielkiego Polaka, 

artysty i polityka Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje cześć Jego pamięci. 

Ignacy Jan Paderewski urodził się w 1860 roku w małej wiosce Kuryłówka na Podolu. 

Od dziecka przejawiał niezwykły talent muzyczny. Wykształcenie zdobył w najlepszych 

akademiach muzycznych w Europie. Jako wirtuoz i kompozytor bardzo szybko zyskał sławę 

i uznanie na całym świecie. Koncertując i komponując znakomite dzieła muzyczne, nigdy nie 

zapomniał o polskich aspiracjach niepodległościowych, czego dowodem były zorganizowane 

pod Jego patronatem uroczystości z okazji 500-lecia bitwy pod Grunwaldem. Wychowany 

w patriotycznej rodzinie sprawy Ojczyzny przedkładał ponad inne. 

Przełomowy w działalności politycznej Paderewskiego był rok 1915, kiedy kompozytor 

wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie szybko stał się ideowym przywódcą Polonii 

amerykańskiej i najgorętszym orędownikiem sprawy polskiej za oceanem. To dzięki 

Ignacemu Janowi Paderewskiemu prezydent USA Thomas Woodrow Wilson dowiedział się 

o sytuacji Polski pod zaborami i dramacie zniewolonych Polaków. Aktywność kompozytora 

i szacunek, jaki wzbudzał, przekonały prezydenta Wilsona o konieczności powstania 

niepodległego państwa polskiego z dostępem do morza. Prawo Polski do niepodległości stało 

się jednym z 14 punktów programu pokojowego prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona. 

Program ten stał się podstawą Traktatu Wersalskiego kończącego I wojnę światową. 

Po powrocie do Polski Ignacy Jan Paderewski witany był jako bohater i symbol 

odrodzenia Ojczyzny. Jego przyjazd do Poznania stał się pretekstem do wybuchu powstania 

wielkopolskiego. W wolnej Ojczyźnie Paderewski został premierem rządu i w imieniu Polski, 

wraz z Romanem Dmowskim, złożył podpis pod Traktatem Wersalskim. Po ustąpieniu 

z  funkcji premiera wyjechał do Szwajcarii, gdzie w 1936 roku pod Jego auspicjami 
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utworzono Front Morges. Do końca życia promował interes Polski na świecie, stając się jej 

nieformalnym ambasadorem. 

Po wybuchu II wojny światowej stanął na czele Rady Narodowej RP w Londynie. 

W 1940 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych, aby znów zabiegać o wsparcie dla 

Ojczyzny. Zmarł w Nowym Jorku 29 czerwca 1941 roku. Pochowany został na cmentarzu 

w Arlington koło Waszyngtonu. Po przeszło 50 latach, 29 czerwca 1992 roku, Jego prochy 

sprowadzono do Polski i złożono w krypcie archikatedry św. Jana w Warszawie. 

Ignacy Jan Paderewski był wybitnym wirtuozem i kompozytorem. W swojej 

pięćdziesięcioletniej karierze artystycznej koncertował na całym świecie w najsłynniejszych 

salach koncertowych, w obecności koronowanych głów. Jako kompozytor tworzył dzieła 

o znakomitych walorach artystycznych. Był jedną z największych osobowości świata kultury 

i polityki pierwszej połowy ubiegłego wieku nie tylko w Polsce, ale i na świecie. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski”. 
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