Ignacy Jan Paderewski
(1860–1941), światowej sławy
pianista.

Ignacy Jan Paderewski
(1860–1941), a world famous
pianist.

W czasie I wojny światowej działał w Generalnym
Komitecie Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce.

During World War I he was an active member of the
General Relief Committee for the Victims of the War
in Poland.

W 1915 r. koncertował w Stanach Zjednoczonych, gdzie
działał na rzecz sprawy polskiej; zabiegom Paderewskiego
przypisuje się wyodrębnienie w słynnym orędziu
prezydenta Woodrowa Wilsona (8 I 1918 r.) osobnego
punktu o konieczności utworzenia niepodległego państwa
polskiego z dostępem do morza.
Od sierpnia 1917 r. Paderewski był przedstawicielem
Komitetu Narodowego Polskiego w Stanach
Zjednoczonych.

In 1915 he gave concerts in the United States, where
he promoted the Polish interests and urged President
Woodrow Wilson to support the cause of Polish
independence. The fact that Wilson included Poland's
independence as the thirteenth of his Fourteen Points
is contributed to Paderewski’s efforts.
From August 1917 on, he was a representative
of the Polish National Committee in the United States.

W grudniu 1918 r., mimo sprzeciwu władz niemieckich,
przybył do Poznania, co dało impuls do wybuchu
powstania wielkopolskiego.

In December 1918, despite protests of the German
authorities, he came to Poznań, which sparked the
outbreak of the Greater Poland Uprising.

W styczniu 1919 r. został premierem i ministrem spraw
zagranicznych RP.

In January 1919 he was appointed prime minister
and minister of foreign affairs of the Polish Republic.

Razem z Romanem Dmowskim reprezentował Polskę
na konferencji pokojowej w Paryżu i był sygnatariuszem
traktatu wersalskiego.

Together with Roman Dmowski, he represented Poland
at the Paris Peace Conference and was a signatory
of the Versailles Treaty.

Żaden z narodów na świecie nie może się
poszczycić takim jak nasz bogactwem uczuć
i nastrojów. [...] Może w tym tkwi czar nasz
ujmujący, a może też to i wada wielka!

There is no other nation in the world that
could boast a richness similar to that of our
nation of feelings and moods. [...] Maybe this is
part of our winsome charm, or maybe this is
our great fault!

Mowa wygłoszona przez Paderewskiego z okazji Roku Szopenowskiego, 1910 r.

Paderewski’s speech delivered on the occasion of the Chopin’s Year, 1910
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