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Zaproszenie
W imieniu organizatorów mamy zaszczyt zaprosić na konferencję: 

‘Ignacy Jan Paderewski: działacz społeczno-polityczny i �lantrop’, 

która będzie zorganizowana 
w dniu 11.12.2017r., w Pałacu Belwederskim 

znajdującym się przy ul. Belwederskiej 54/56 w Warszawie. 
Początek konferencji o godz. 15.00. 

W trakcie konferencji przewidujemy następujące wystąpienia:
1. prof. M. Żebrowski, Ignacy J. Paderewski: działacz społeczno-polityczny.

2. dr. J. Popis, Warszawskie adresy Paderewskiego.
3. prof. M. M. Drozdowski, Ignacy J. Paderewski a Józef Piłsudski. Kon�ikt i współpraca.

4. X. Pilch-Nowakowska, Filantropia Ignacego J. Paderewskiego, 
na przykładzie jego przyjazdu do Warszawy w 1899 roku.

O godz. 16.40 zapraszamy na koncert ‘W hołdzie Paderewskiemu’.
Koncert w wykonaniu Europejskiej Akademii Młodych Wirtuozów. 

Gośćmi specjalnymi koncertu będą: 
Grażyna Auguścik, Jarosław Bester oraz Marianna Humetska.

Uwaga: Ze względu na procedurę wejścia do Belwederu prosimy o odpowiednio wcześniejsze przybycie.

Szanowni Państwo, 

mając na uwadze zbliżającą się setną rocznicę odzyskania niepodległości 
przez Polskę, powinniśmy pamiętać o tych, którym zawdzięczamy wolność naszej 

Ojczyzny. Są to dziesiątki, jak nie setki tysięcy bezimiennych bohaterów walki 
o wolność waszą i naszą, którym winniśmy wieczną pamięć. 

Oddajemy im hołd.
Droga do wolności potrzebowała jednak także liderów i autorytetów. 
Jednym z nich był Ignacy Jan Paderewski. Mówiono o nim, jeszcze 

w czasach mu współczesnych, że był podwójnym bohaterem: sztuki i ojczyzny. 
Jako artysta potra�ł swoją sztuką i siłą swojego talentu zachwycać oraz porywać 
największe audytoria. Dzięki temu mógł utorować sobie drogę do świata polityki 

i w efekcie uczynić wiele dobrego dla ojczyzny, którą wielbił, szanował 
i której służył ponad wszystko. Gdy podjął się misji bycia politykiem, 

chcąc działać na rzecz pokoju i odzyskania przez Polskę niepodległości, 
wielcy tego świata z pełnym szacunkiem dla tego męża stanu mówili o nim, 

że żaden kraj nie mógłby życzyć sobie lepszego obrońcy.

Z wyrazami szacunku,

Maria Koc
Wicemarszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

Nie zginie Polska, nie zginie, lecz żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale
dla Was, dla nas i dla całej ludzkości.
      -Ignacy Jan Paderewski
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