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Ignacy Jan Paderewski, słynny pianista, kompozytor i m
Kuryłówce, zmarł w 1941 roku w Nowym Jorku. Jako kompozytor tworzył pod wpływem eu

Od wybuchu I wojny światowej po
tetu Narodowego Polskiego w latach 1917
spraw zagranicznych od stycznia do grudni
tach 1940-1941, był prezesem Rady Narodowej w Pary
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Znaczki prezentowane powyżej 
W cyklu “Champion of Liberty” (Bohater walk o wolno
roku, zaprezentowano między innymi: Simona Bolivara, Lajosa Kossutha, Jose de San 
Martina, Tomasza Masaryka, Gustawa Mannerheima, Garibaldiego i Mahatm
 

Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) 

Ignacy Jan Paderewski, słynny pianista, kompozytor i mąż stanu, urodził się
Kuryłówce, zmarł w 1941 roku w Nowym Jorku. Jako kompozytor tworzył pod wpływem eu

ropejskiego neoromantyzmu i 
tradycji polskiej, zwłaszcza mu
zyki Fryderyka Chopina.
Skomponował 
(1901), symfoni
“Polonia” (1909), Koncert forte
pianowy a-moll (1888), Fanta
zję Polską (1893) oraz szereg 
utworów fortepianowych: 
Sonata es-mo
moll (1893) i pie

światowej poświęcił się działalności politycznej. Był członkiem Komi
tetu Narodowego Polskiego w latach 1917-1919, premierem II Rzeczypospolitej i ministrem 
spraw zagranicznych od stycznia do grudnia 1919 roku. W czasie II wojny ś

1941, był prezesem Rady Narodowej w Paryżu i Londynie.  
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Znaczki prezentowane powyżej wydała poczta Stanów Zjednoczonych Ameryki w 1
W cyklu “Champion of Liberty” (Bohater walk o wolność), emitowanym od 1957 do 1961 

ędzy innymi: Simona Bolivara, Lajosa Kossutha, Jose de San 
Martina, Tomasza Masaryka, Gustawa Mannerheima, Garibaldiego i Mahatmę

Poczta Polska przedstawiła Ignacego Paderewskiego 
na znaczku wydanym 15 czerwca 1919 roku, zapro
jektowanym przez E. Trojanowskiego na podstawie 
fotografii.  Znaczek wydano dla upami
szej sesji Sejmu Ustawodawczego. Znaczek wycofano 
z obiegu 15 czerwca 1922 roku. 
Ponownie mistrz Paderewski pojawił si
poczty Polski 26 września 1960 roku z okazji przypa
dającej wówczas okrągłej setnej rocznicy jego uro
dzin. Projektantem był J. Desselberger, rytował E. Ko
necki. Nakład wyniósł 1 milion szt.  

 

 stanu, urodził się w 1860 roku w 
Kuryłówce, zmarł w 1941 roku w Nowym Jorku. Jako kompozytor tworzył pod wpływem eu-

neoromantyzmu i 
tradycji polskiej, zwłaszcza mu-
zyki Fryderyka Chopina. 

komponował operę “Manru” 
(1901), symfonię h-moll zwaną 
“Polonia” (1909), Koncert forte-

moll (1888), Fanta-
(1893) oraz szereg 

utworów fortepianowych: 
moll, Wariacje es-

moll (1893) i pieśni.  

ci politycznej. Był członkiem Komi-
1919, premierem II Rzeczypospolitej i ministrem 
a 1919 roku. W czasie II wojny światowej, w la-

*************************************************** ************************  
wydała poczta Stanów Zjednoczonych Ameryki w 1960 roku. 

), emitowanym od 1957 do 1961 
dzy innymi: Simona Bolivara, Lajosa Kossutha, Jose de San 

Martina, Tomasza Masaryka, Gustawa Mannerheima, Garibaldiego i Mahatmę Gandiego. 

Poczta Polska przedstawiła Ignacego Paderewskiego 
na znaczku wydanym 15 czerwca 1919 roku, zapro-
jektowanym przez E. Trojanowskiego na podstawie 
fotografii.  Znaczek wydano dla upamiętnienia pierw-
szej sesji Sejmu Ustawodawczego. Znaczek wycofano 

Ponownie mistrz Paderewski pojawił się na znaczku 
nia 1960 roku z okazji przypa-

głej setnej rocznicy jego uro-
dzin. Projektantem był J. Desselberger, rytował E. Ko-

milion szt.   



 
Po dłuższej przerwie o Paderewskim przypomniał pojedyn-
czy znaczek o pięknej grafice, wydrukowany 22 maja 1986 
roku z okazji Międzynarodowej Wystawy Filatelistycznej 
„Ameripex’86” w Chicago.  
 

W 1989 roku przypadała 70 rocznica podpisania Traktatu 
Wersalskiego, zatwierdzającego odrodzenie Państwa Pol-
skiego po latach zaborów. Z tej okazji 21 listopada 1989 ro-
ku wydrukowano znaczek, na którym pod godłem Polski 
pokazano portrety dwóch polskich uczestników powojen-
nych rokowań w Wersalu : Romana Dmowskiego i Ignace-
go Paderewskiego.  
 

Obok prezentowany jest znaczek wydrukowany 11 listopada 
1988 roku dla upamiętnienia 70 rocznicy odzyskania nie-

podległości Polski. Znaczek ten wchodzi w skład 8-znaczkowej serii przedstawiającej najwy-
bitniejszych ludzi działających w czasie tworzenia II RP. Na okolicznościowym bloczku (któ-
rego, niestety, nie posiadam) przedstawiono trzy główne postaci: pierwszego prezydenta Ga-
briela Narutowicza, pierwszego premiera Ignacego Paderewskiego i Józefa Piłsudskiego.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


