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RAZEM PODPISANI WDZIĘCZNI AMERYCE
Jest rok 1926, II Rzeczpospolita
ma za sobą zaledwie parę lat
niepodległej państwowości. Jej
mieszkańcy, po 123 latach zaborów i wojen, dopiero zaczynają
funkcjonować jako jedno społeczeństwo. Mimo to, a może
właśnie z powodu entuzjazmu
u progu niepodległości, jednomyślnie i ponad podziałami
podpisują się pod pamiątkową
dziękczynną kartą skierowaną
do narodu amerykańskiego, tzw.
„Adresem”, nazwanym potem
„Polską Deklaracją o Podziwie
i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych”. Swe podpisy złożyło
w sumie 5 i pół miliona osób
– blisko 20% społeczeństwa
ówczesnej Polski.
Wystawa „Razem podpisani –
wdzięczni Ameryce” opowiada
historię powstania Polskiej
Deklaracji o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych, przedstawia szersze tło
tej inicjatywy oraz jej dalsze
losy aż do czasów obecnych.
Wzruszenie, radość i zainteresowanie, które ta niezwykła kolekcja wzbudziła wśród
potomków osób podpisanych,

stały się udziałem mieszkańców
wielu miejscowości w Polsce.
Projekt „5,5 miliona. Wdzięczni
Ameryce”, stworzony i realizowany przez Fundację Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego,
ma na celu odczytanie jak największej liczby podpisów pod
Deklaracją oraz odnalezienie
śladów historii jej sygnatariuszy.
Na spotkaniach organizowanych przez biblioteki ich uczestnicy poznali Deklarację i portal
internetowy jej poświęcony oraz
uczyli się korzystać z różnych
źródeł genealogicznych. Starali
się odtworzyć i przybliżyć losy
podpisanych pod Deklaracją
osób - swoich bliskich sprzed
100 lat i przodków mieszkańców
swojej miejscowości, by w ten
sposób zachować o nich pamięć.
Historie znalezione w podpisach
Deklaracji stanowią część tej
wystawy. Zapraszamy Państwa
do poznania ich, a zarazem do
poszukiwań podpisów swoich
bliskich. Opowiedzmy razem
o naszej miejscowości i jej mieszkańcach, a poprzez ich losy o 100
latach Niepodległej!

Wszystkie kopie stron Polskiej Deklaracji o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych pochodzą z Działu Rękopisów Biblioteki Kongresu
w Waszyngtonie.

Wystawa zrealizowana w ramach projektu „5,5 miliona. Wdzięczni Ameryce”, będącego częścią Programu Rozwoju Bibliotek. Program wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów
aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.
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Na wystawie wykorzystano materiały ze zbiorów: Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Stetson
University Archives, Ośrodka KARTA, archiwum Janiny Zgrzembskiej / Agencja East News, Archiwum Krzysztofa Willmanna, Archiwum Justyny Koszarskiej-Szulc, Archiwum Marcina Kuli, Kolekcji Stanisława Jankowskiego / Agencja EAST NEWS
Zdjęcia na planszy tytułowej pochodzą z Narodowego Archiwum Cyfrowego (I. J. Paderewski) i z Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie,
Dział Druków i Zdjęć, autorzy: Harris & Ewing, LC-USZC2-6247 (W. Wilson).
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NALEŻY STWORZYĆ NIEZAWISŁE
PAŃSTWO POLSKIE
O

dzyskanie przez Polskę niepodległości po ponad 120 latach
zaborów zyskało nową szansę na spełnienie wraz z wybuchem
I wojny światowej. Spodziewano się, że dotychczasowy międzynarodowy ład ulegnie zmianie. Dyplomatyczne starania Polaków w kierunku pozyskania poparcia innych państw na świecie przybrały na
sile. Ignacy Jan Paderewski udał się w kwietniu 1915 r. do Stanów
Zjednoczonych z misją propagowania niesienia pomocy humanitarnej i politycznej dla Polski. Jako znany w USA pianista, a zarazem utalentowany dyplomata, nawiązał kontakt z Prezydentem Woodrowem

Wilsonem i jego otoczeniem, w tym z prezydenckim doradcą ds.
Europy Edwardem Mandellem Housem. Efektem ich współpracy było
poparcie prezydenta USA dla sprawy Polski i jego postulat o tym, że
„(…) winna istnieć zjednoczona, niepodległa i samorządna Polska”.
Wygłoszony w orędziu w Senacie amerykańskim 22 stycznia 1917
roku i powtórzony przez niego rok później jako 13. punkt słynnego
ładu powojennego, sprawił, że sprawa odzyskania przez Polskę niepodległości stała się kwestią międzynarodową, co miało ogromne
znaczenie dla jej urzeczywistnienia.

Należy stworzyć niezawisłe państwo polskie, które powinno obejmować
terytoria zamieszkałe przez ludność niezaprzeczalnie polską, któremu
należy zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do morza i którego niezawisłość polityczną i gospodarczą oraz integralność terytorialną należy
zagwarantować paktem międzynarodowym.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilson, 13. punkt orędzia do Kongresu USA, 8 stycznia 1918 r.

Fot. Biblioteka Kongresu w Waszyngtonie,
Dział Druków i Zdjęć, autorzy: Harris &
Ewing, LC-USZC2-6247

EDWARD MANDELL
HOUSE (1858–1938),
doradca Prezydenta USA
Woodrowa Wilsona ds.
Europy.
Źródło: Biblioteka Kongresu
w Waszyngtonie, Dział Druków i Zdjęć,
LC-DIG-ggbain-20681

Ignacy Paderewski podczas wizyty w pracowni artysty malarza
Wojciecha Kossaka w Nowym Jorku. Na sztaludze widoczny portret
Edwarda Mandella House’a, 1932 r.
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

IGNACY JAN PADEREWSKI (1860–
1941), znany na świecie pianista
i kompozytor oraz polityk i dyplomata. Po odzyskaniu niepodległości
przez Polskę sprawował funkcję
premiera i ministra spraw zagranicznych (od stycznia do grudnia
1919 r.). Do końca swoich dni czynnie wspierał sprawy Polski na arenie
międzynarodowej, jako przedstawiciel Polski na konferencji pokojowej
w Paryżu i w Lidze Narodó oraz jako
przewodniczący Rady Narodowej
w Londynie w czasie II wojny światowej.
Źródło: Biblioteka Kongresu w Waszyngtonie, Dział Druków
i Zdjęć, LC-DIG-ggbain-26720

Ignacy Jan Paderewski przemawiający podczas jednej z uroczystości
w Stanach Zjednoczonych.
Źródło: Biblioteka Kongresu w Waszyngtonie, Dział Druków i Zdjęć, LC-DIG-ggbain-26720

2
WALKA
O PRZETRWANIE
P

omoc humanitarna niesiona przez Amerykańską Administrację
Pomocy (AAP) z Herbertem Hooverem na czele, objęła nowo
powstałe państwa Europy Środkowej i Wschodniej po I wojnie światowej. Raport Amerykańskiej Misji Żywnościowej, wysłanej w styczniu 1919 r. do Polski przez Hoovera, był druzgocący: na 27 milionów
mieszkańców ówczesnych ziem polskich 4 miliony głodowały, a 10
milionów żyło na skraju ubóstwa. Niespełna miesiąc później pierwsze amerykańskie transporty żywności przypłynęły do portu w Gdańsku. W pierwszym okresie, do końca lipca 1919 r., dostarczono ok.
300 tysięcy ton zapasów oraz 6 tysięcy ton ubrań. W ramach AAP
działały także inne instytucje, takie jak Amerykański Czerwony Krzyż
czy Amerykańsko-Żydowski Połączony Komitet Pomocy.

Stacja wydawania mleka w Samborze, wyposażona przez Amerykański Czerwony Krzyż, sierpień 1921 r.
Źródło: Biblioteka Kongresu w Waszyngtonie, LC-DIG-anrc-14242

Dzieci z sierocińca w Wilnie oczekujące na posiłek, sierpień 1920 r.
Wspólnie z polskim rządem stworzono Polsko-Amerykański Komitet
Pomocy Dzieciom. Do końca działalności amerykańskiej pomocy
wydano 730 milionów posiłków na
terenie całej Polski.
Źródło: Biblioteka Kongresu w Waszyngtonie, LC-DIG-anrc-12368

Żywność, leki, szczepionki i ubrania trafiały do tysięcy polskich
miast, miasteczek i wsi. Dostarczano także ziarna pod zasiewy, bydło,
maszyny rolnicze, tabory kolejowe, które miały pomóc w budowie
infrastruktury odradzającego się państwa.
Do końca działalności Amerykańskiej Administracji Pomocy
w czerwcu 1922 r. Polska otrzymała w darze pomoc wartą 30 milionów dolarów. Dodatkowo przekazano wsparcie na kredyt w wysokości 178 milionów dolarów, którego spłatę rozłożono na 62 lata.

Przychodnia dla dzieci
w Samborze, sierpień 1921 r.
Źródło: Biblioteka Kongresu w Waszyngtonie,
LC-DIG-anrc-14245

W ramach AAP do Polski
wysłano misję medyczną
do walki z epidemią
tyfusu. Mobilny punkt
dezynfekujący, jedno
z warszawskich podwórek,
październik 1919 r.
Źródło: Biblioteka Kongresu w Waszyngtonie,
LC-DIG-anrc-04482

Punkt wydawania posiłków
zorganizowany przez Amerykański
Czerwony Krzyż, Polska 1919 r.
Źródło: Biblioteka Kongresu w Waszyngtonie, LC-DIGanrc-04270

’’

Polska stanie się wolna tylko wtedy,
gdy będzie w stanie podźwignąć się
z nędzy, w jaką ją wpędzili zaborcy i okupanci; kiedy będzie całkowicie uniezależniona od tych, co wydzielają jej życiodajne racje. Walka o przetrwanie nie
może zakończyć się sukcesem, jak długo
Polacy mają puste żołądki.
Herbert Hoover
w swoich pamiętnikach

HERBERT HOOVER (1874–1964), Prezydent USA
w latach 1929–1933, kierował Amerykańską Administracją Pomocy podczas prezydentury Woodrowa
Wilsona (1913–21), sekretarz handlu w gabinecie
Prezydenta W. Hardinga (1921–23), polityk Partii
Republikańskiej.
Źródło: Biblioteka Kongresu w Waszyngtonie, LC-DIG-anrc-12957.
Wszystkie zdjęcia na tej planszy pochodzą z Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie,
Dział Druków i Zdjęć, Kolekcja Amerykańskiego Czerwonego Krzyża
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PODZIĘKOWANIA
W PIERWSZYCH LATACH
W

sparcie Prezydenta USA Woodrowa Wilsona dla idei powrotu
Polski na mapę świata po I wojnie światowej oraz wydatna
pomoc humanitarna Ameryki dla dotkniętej wojną Europy Środkowej
i Wschodniej, zaowocowały wśród mieszkańców II RP poczuciem
wdzięczności i przeświadczeniem o wyjątkowych związkach między
Polską a Stanami Zjednoczonymi. Dziękowanie Ameryce było
powszechne jeszcze zanim ostatecznie ustanowiono granice II RP.
Liczne inicjatywy najczęściej były dedykowane Woodrowowi
Wilsonowi i Herbertowi Hooverowi, będącym symbolami
wsparcia dla Polski. Przyznano im doktoraty honoris causa
na najważniejszych uczelniach (Uniwersytecie Warszawskim,
Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Jana Kazimierza we
Lwowie) oraz honorowe obywatelstwa polskich miast (Warszawy
i Lwowa). Prezydent Wilson otrzymał Order Orła Białego w 1922 r.
W tym samym roku decyzją Sejmu nadano Herbertowi Hooverowi
honorowe obywatelstwo polskie – był to bezprecedensowy akt, który
nie został nigdy potem powtórzony wobec innego cudzoziemca.
Przyjacielskie związki ze Stanami Zjednoczonymi były zaznaczane
także w przestrzeni publicznej. Stawiano pomniki, imionami
Wilsona i Hoovera nazywane były place, ulice, parki, szpitale, szkoły
i ochronki w wielu polskich miastach.

Pierwsze polskie obchody amerykańskiego Święta Niepodległości, 4 lipca 1920 r. Dzień ten ustanowiono
polskim świętem państwowym. Na balkonie Teatru Wielkiego ustawiono kopię Statuy Wolności.
Źródło: Biblioteka Kongresu w Waszyngtonie, Dział Druków i Zdjęć, Kolekcja Amerykańskiego Czerwonego Krzyża, LC-DIG-anrc-12312
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Cała Polska obchodzi dzisiaj święto wolności amerykańskiej.
Bardziej niż którykolwiek inny naród, odczuwamy znaczenie
tego święta po długich latach niewoli, odzyskawszy sami wolność.
Fragment depeszy Komitetu Obchodu Święta Amerykańskiego do Prezydenta USA
Woodrowa Wilsona, Warszawa, 4 lipca 1920, za: Kurjer Warszawski, nr 183/1920

Pomnik Wdzięczności Ameryce, autorstwa Xawerego Dunikowskiego, odsłonięto 29 października 1922 r. na skwerze Hoovera w Warszawie.
Z powodu nietrwałego piaskowca, z którego go zbudowano, po kilku latach pomnik zaczął się rozpadać. Rozebrano go w 1930 r. Fontanna,
wykonana z solidniejszego kamienia, przetrwała II wojnę światową. Usunięto ją w 1951r.
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Odsłonięcie pomnika Woodrowa
Wilsona w Poznaniu 4 lipca 1931 r.
Prezydent Ignacy Mościcki składa
hołd pod pomnikiem.
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego Edwardowi
Mandellowi House’owi w Paryżu, 1925 r. Widoczni m.in. płk Edward Mandell House (1)
i Ignacy Jan Paderewski (5).
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

’’
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AMERYKAŃSKA NIEPODLEGŁOŚĆ
ŚWIĘTEM W POLSCE
Polskie obchody 150-lecia niepodległości USA zaplanowano
w połączeniu z drugą inicjatywą, przewidzianą w 1926 r., dotyczącą
obecności Polski na wystawie światowej EXPO w Filadelfii. Z powodu
złej sytuacji gospodarczej zrezygnowano z udziału Polski w wystawie.
Jedynym przedsięwzięciem w 1926 r., promującym i wspierającym
polsko-amerykańskie relacje, pozostały obchody 150-lecia
niepodległości.
Amerykańsko-Polska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce
i Towarzystwo Polsko-Amerykańskie utworzyły Komitet Obchodu
150-lecia Niepodległości Stanów Zjednoczonych, na jego czele stanął
Leopold Kotnowski.
Uroczystości 4 lipca odbyły się z udziałem najwyższych dostojników
państwowych (m.in. Prezydenta Ignacego Mościckiego), objęły swoim
zasięgiem największe miasta w Polsce, a także mniejsze miejscowości.
We współpracy z władzami lokalnymi, szkołami, przedstawicielami
różnych wyznań, harcerstwem i wojskiem odbyły się defilady, odczyty,
przemówienia, koncerty, akademie w szkołach i na uniwersytetach,
nabożeństwa w kościołach, zawody sportowe oraz przedstawienia
w teatrach. 3 lipca Polskie Radio nadało kilkugodzinną audycję
poświęconą obchodom, według ówczesnej prasy był to najdłuższy
i najbogatszy program radiowy wyemitowany dotychczas. Udział
w niej wzięli m.in. A. Słonimski, S. Jaracz i A. Zelwerowicz.

LEOPOLD KOTOWSKI (1866–1935), Prezes powstałej
w 1920 r. Amerykańsko-Polskiej Izby Handlu i Przemysłu
w Polsce. W 1927 r. otrzymał Krzyż Komandorski Orderu
Odrodzenia Polski.
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Zakończenie uroczystości polskich obchodów 150-lecia
niepodległości Stanów Zjednoczonych na dziedzińcu
winiarni Fukiera w Warszawie. Na zdjęciu poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Stanów Zjednoczonych w Polsce John Stetson siedzi czwarty od prawej.
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Akademia z okazji 150-lecia
niepodległości Stanów Zjednoczonych na Uniwersytecie
Jagiellońskim w Krakowie,
1926 r.
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Honorowi goście obchodów 150-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych, od lewej: Wojciech Trąmpczyński,
Leopold Kotnowski, John Stetson, Ignacy Mościcki, Maciej Rataj.
Źródło: Stetson University Archives, n. 3967-50

Polskie obchody 150lecia niepodległości
Stanów Zjednoczonych,
przed gmachem Teatru
Wielkiego w Warszawie,
4 lipca 1926.
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Mało jest takich państw, które by w Polsce cieszyły się taką sympatią, jak Stany
Zjednoczone. […] W szeregu miast prowincjonalnych miasto nasze uroczystość
ku czci Stanów Zjednoczonych zorganizowało najokazalej, […] dzięki głębokiemu
zrozumieniu przez miejscowe społeczeństwo konieczności utrzymania przez nasz
naród jak najlepszych stosunków ze Stanami
Zjednoczonymi.
Gazeta Pabianicka, 10 lipca 1926

5
5 I PÓŁ MILIONA PODPISANYCH
N

ajbardziej spektakularnym i wyjątkowym
punktem polskich obchodów 150-lecia
niepodległości USA było zebranie milionów
podpisów mieszkańców II Rzeczypospolitej pod
dziękczynną i pamiątkową kartą – „Adresem”,
nazwanym potem „Polską Deklaracją o Podziwie
i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych”.
Swoje podpisy złożyli w 1926 r. najwyżsi dostojnicy
w państwie z prezydentem Mościckim na czele,
hierarchowie kościołów różnych wyznań, władze
poszczególnych województw, przedstawiciele

wielu organizacji i stowarzyszeń, którzy mogli
podpisywać się w określonych dniach w magistracie
danego miasta. Największą jednak liczbę stanowiły
podpisy uczniów i nauczycieli z całego terenu II RP.
Komitet rozesłał za pośrednictwem kuratoriów
oświaty 30 tysięcy ozdobnych arkuszy do szkół
powszechnych, gimnazjów i szkół wyższych. Akcja
zbierania podpisów trwała najprawdopodobniej
3 miesiące. W Dzień Niepodległości, 4 lipca,
Komitet miał już zebrane wszystkie podpisy. Było
ich w sumie ok. 5 i pół miliona.
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Wykorzystane na tej stronie ilustracje pochodzą z Polskiej Deklaracji o Podziwie
i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych. Źródło: Biblioteka Kongresu w Waszyngtonie
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6
Wojciech Jastrzębowski (1884–1963)
– zaprojektował okładki tomów Deklaracji, profesor, rektor warszawskiej ASP
w latach 1936–1939, grafik, projektant
sztuki użytkowej, senator RP w latach
1935–38.
Oprawę ksiąg wykonał Bonawentura
Lenart (1881–1973) – profesor warszawskiej ASP, znany introligator i konserwator książek, grafik i liternik.

Wykorzystane na tej stronie ilustracje pochodzą z Polskiej Deklaracji o Podziwie
i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych. Źródło: Biblioteka Kongresu w Waszyngtonie

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

WOJ. BIAŁOSTOCKIE / AUTOR:

WOJ. NOWOGRÓDZKIE / AUTOR:

Ludomir Sleńdziński (1889–1980) – malarz,
rzeźbiarz, pedagog, profesor zwyczajny katedry malarstwa monumentalnego na Wydziale
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego
w Wilnie, Rektor Politechniki Krakowskiej
w latach 1948–1956.

Zygmunt Badowski (1875–1959) – malarz,
uczeń W. Gersona i L. Wyczółkowskiego,
autor portretów często o wymowie symbolicznej, wykładał malarstwo w warszawskich szkołach.

WOJ. WILEŃSKIE / AUTOR:

Ferdynand Ruszczyc (1870–1936) – malarz, grafik, rysownik, scenograf, pedagog, dziekan Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, wcześniej profesor warszawskiej ASP, kierował także katedrą pejzażu
krakowskiej ASP. Reprezentował symboliczny nurt Młodej Polski. Czuwał nad
stroną artystyczną arkuszy z województwa wileńskiego w Deklaracji. Wspominał o tym w swoim dzienniku: „Wilno, 19 IV (1926) 7.30 wieczorem (…) Oprócz
sztandaru mam jeszcze jedną robotę dla Uniwersytetu w związku z arkuszami
dziękczynnymi, jakie Polska ma przesłać do Ameryki. (…) Wilno, 19 VI w nocy
(…) Nocami siedzę jeszcze nad arkuszem dla Ameryki. (…)”
F. Ruszczyc, Dziennik, część druga. W Wilnie 1919 – 1932, Warszawa 1996, s. 340, 345

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

WOJ. POLESKIE / AUTOR:
WOJ. POZNAŃSKIE / AUTOR:

Jan Jerzy Wroniecki (1890–1948)
– malarz, grafik, jeden z założycieli
Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych w Poznaniu, wykładał w tej
szkole.
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Wojciech Jastrzębowski

Józef M. Mieszkowski
(1889–1950) – malarz,
nauczyciel rysunku,
uprawiał malarstwo
sztalugowe, portrety
i pejzaże w manierze
impresjonistycznej
oraz pod wpływem
kubizmu
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WOJ. WOŁYNSKIE / AUTOR:

Aleksander Mann

WOJ. KIELECKIE / AUTOR:

Stanisław Czajkowski (1878–1954) – malarz, profesor ASP w Warszawie, gdzie prowadził kurs pejzażu,
uczeń Wojciecha Gersona, Jacka Malczewskiego,
Józefa Mehoffera i Leona Wyczółkowskiego.

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

WOJ. KRAKOWSKIE / AUTOR:

Zofia Stryjeńska (1891–1976)
– malarka, grafik, ilustratorka,
scenograf, reprezentantka art

WOJ. ŚLĄSKIE / AUTOR:

Gustaw Pillati (1874–1931) – malarz
i rysownik, pedagog, uczeń Wojciecha Gersona i Teodora Axentowicza,
w 1920 r. walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, wykładowca warszawskiej
ASP. Wystawiał swoje prace w warszawskiej Zachęcie i w Salonie Krywulta, tworzył przede wszystkim obrazy olejne,
grafiki oraz ilustracje. Ulubiona tematyka to pejzaże, portrety, sceny rodzajowe o tematyce ludowej.

déco, najbardziej znana polska
artystka plastyk
dwudziestolecia
międzywojennego,
wespół z Tamarą
Łempicką.
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

W O J . S TA N I S Ł AW O W S K I E / A U T O R :

Władysław Jarocki (1879–1965)
– malarz zajmujący się głównie
tematyką huculską, podhalańską
i tatrzańską, prezes Towarzystwa
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, uczeń Józefa Mehoffera
i Leona Wyczółkowskiego, profesor
ASP w Krakowie.
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Wykorzystane na tej stronie ilustracje pochodzą z Polskiej Deklaracji o Podziwie
i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych. Źródło: Biblioteka Kongresu w Waszyngtonie

WOJ. LUBELSKIE / AUTOR:

Władysław Skoczylas (1883–1934) – malarz, grafik, rzeźbiarz
i pedagog, twórca polskiej szkoły drzeworytu, uczeń Leona
Wyczółkowskiego i Teodora Axentowicza, kierował katedrą
grafiki na warszawskiej ASP.
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
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PANORAMA SPOŁECZEŃSTWA II RP
Komitet Obchodu 150-lecia Niepodległości Stanów Zjednoczonych zebrał
pod Polską Deklaracją o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych
5,5 miliona podpisów – blisko 20 procent ówczesnej populacji II RP.
To jeden z największych imiennych spisów polskiego społeczeństwa
tamtych czasów: przedstawicieli różnych narodowości, religii i kultur,
a także struktur, w ramach których żyli: władz i instytucji na szczeblu
centralnym i lokalnym; organizacji społecznych i religijnych; środowisk
ludzi kultury, nauki i sztuki; uczelni wyższych, gimnazjów i szkół
powszechnych.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Rzymsko-Katolickie Duchowieństwo Diecezji Pińskiej

Rada Ministrów, podpisy m.in. Premiera Kazimierza Bartla i Marszałka Józefa Piłsudskiego jako
Ministra Spraw Wojskowych

Społeczeństwo Żydowskie Białegostoku

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki

Kościół Ewangelicko-Reformowany Rzeczypospolitej Polskiej
Wykorzystane na tej stronie ilustracje pochodzą z Polskiej Deklaracji o Podziwie
i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych. Źródło: Biblioteka Kongresu w Waszyngtonie
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’’

Brak mi dość zwięzłych słów dla określenia czynu dokonanego. Bo oto miliony obywateli polskich w największem
skupieniu ducha złożyły swe podpisy, by dotarły one do
Prezydenta Coolidge’a jako dowód, że wielka rocznica
Stanów Zjednoczonych jest zarazem świętem uroczystem
w całej Polsce.

Prezentacja 111 tomów Deklaracji podczas uroczystości
w Warszawie, 4 lipca 1926 r.

Leopold Kotnowski w przemówieniu wygłoszonym 4 lipca 1926 r.

Źródło: Stetson University Archives, n. 3967-28

’’

Korpus Ochrony Pogranicza

Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie

Uniwersytet Warszawski

Gimnazjum Żeńskie Koła Polskiej Macierzy Szkolnej w Płońsku

Szkoła Powszechna w Skryhiczynie, pow. hrubieszowski

Szkoła Powszechna Katolicka Dwuklasowa w Rzetni, pow. kępiński
Wykorzystane na tej stronie ilustracje pochodzą z Polskiej Deklaracji o Podziwie
i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych. Źródło: Biblioteka Kongresu w Waszyngtonie
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POLSKI DAR W BIAŁYM DOMU
111 tomów Deklaracji zostało przekazanych na ręce Prezydenta USA
Calvina Coolidge’a przez delegację z Polski, na której czele stanął
Leopold Kotnowski. Uroczystość odbyła się 14 października 1926 r.
Wydarzenie opisywała amerykańska prasa, z New York Timesem na
czele.

Zdjęcie z przekazania tomów
Deklaracji Prezydentowi USA
Calvinowi Coolidge’owi. Widoczni
od lewej: L. Kotnowski, prezydent
C. Coolidge, J. Iwanowski (były
Minister Handlu i Przemysłu),
J. Ciechanowski (Minister Pełnomocny i Poseł RP).

Prezydent Coolidge oddał tomy Deklaracji do Biblioteki Kongresu.
Tam też przez jakiś czas księgi były wystawione na publiczny widok.
Następnie stały się częścią zbiorów Biblioteki Kongresu, gdzie pozostają do dziś.

Źródło: „Paderewski – his country and its recent progres”,
wyd. w 1928 r. przez Fundację Kościuszkowską

Polska Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych
przez blisko 70 lat pozostawała niemal zapomniana. Po raz pierwszy
zainteresowano się kolekcją 111 tomów w połowie lat 90. Jej wartość
docenili mający polskie korzenie pracownicy Biblioteki Kongresu.
Zdigitalizowano pierwsze 13 tomów, zawierające podpisy najważniejszych osób w państwie. Dzięki staraniom Grażyny Żebrowskiej,
Prezes Biblioteki Polskiej, Krzysztofa Willmanna i Samuela Ponczaka,
pomysłodawców przedsięwzięcia, oraz Ambasady RP w Waszyngtonie w 2015 r. ruszył projekt „Klasa 1926”, którego celem była digitalizacja pozostałych 98 tomów Deklaracji. Przedsięwzięcie pomyślnie zakończono w 2017 r. Od tego momentu skany wszystkich stron
Deklaracji można obejrzeć w internecie.

’’

Budynek Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie
Źródło: Biblioteka Kongresu w Waszyngtonie, Dział Druków i Zdjęć, kolekcja Photochrom, LC-DIG-ppmsca-18016

Prezydent Coolidge odpowiedział, że [...] „Ten swoisty hołd złożony Stanom Zjednoczonym przez
naród polski, a także decyzja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustanawiająca Dzień 4 lipca
narodowym świętem polskim, spotkały się z wdzięcznością i uznaniem ze strony rządu i narodu
amerykańskiego, jako dowód życzliwości i przyjaźni pomiędzy obydwoma krajami. Składamy
rządowi i narodowi polskiemu najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności oraz wyrazy głębokiego
szacunku, którego przejawem było nasze zaangażowanie się w pomoc Waszemu krajowi.”

New York Times z 15 października 1926

Równolegle do portalu „Nieskończenie Niepodległa – Ludzie. Portret
zbiorowy II RP” powstała plenerowa
wystawa „From Poland with Love”,
Wystawa była prezentowana na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie
w okresie od 18 października 2017 r.
do 1 października 2018 r.
Fot. Grzegorz Kołacz

Wszystkie 111 tomów Polskiej Deklaracji
o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych można obejrzeć na portalu „Nieskończenie Niepodległa – Ludzie. Portret zbiorowy
II RP” (www.nieskonczenieniepodlegla-ludzie.pl,
www.polska1926.pl). Skany wszystkich ponad 30
tysięcy stron są tam dokładnie opisane. Dzięki
różnorodnym filtrom oraz wyszukiwarkom
w łatwy sposób można dotrzeć do kart pochodzących z konkretnych miejscowości i instytucji.

’’
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100 LAT HISTORII W PODPISACH

’’

Najmłodsi z uczniów, podpisujący się niewprawną ręką pod
Deklaracją, byli pierwszym pokoleniem urodzonym w odrodzonej
po zaborach Polsce. Ich późniejsze życiorysy stanowią zapis polskiej
historii przez 100 lat od odzyskania niepodległości. Niektórzy stali się
ważnymi postaciami polskiej nauki, kultury, sztuki i życia społecznopolitycznego. Wielu sygnatariuszy nie przeżyło II wojny światowej
i Holokaustu. Podpisy na kartach Deklaracji są często jedynym
namacalnym dowodem ich istnienia.

Cała Polska brała udział w świętowaniu 150.
rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych.
Festyny odbywały się w najmniejszych nawet
miejscowościach, a ludzie godzinami czekali, by
podpisać się pod deklaracją. (…) powszechnie

Potomkowie osób podpisanych odkrywają ślady swoich rodzinnych
historii. Jednocześnie mają do czynienia z jednym z najbardziej
osobistych atrybutów człowieka – odręcznym podpisem.

uważano złożenie daru w Białym Domu za
szczyt i dowód naszej przyjaźni z Ameryką po

Irena Sendlerowa (1910–2008), podpisana jako uczennica Gimnazjum
Humanistycznego Żeńskiego Heleny
Trzcińskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Podczas II wojny światowej
działała w Radzie Pomocy Żydom
„Żegota”, dzięki jej działalności uratowało się wiele dzieci żydowskich;
sanitariuszka w czasie powstania
warszawskiego. Odznaczona Orderem Orła Białego, medalem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata oraz
Orderem Uśmiechu.

Podpis Ireny Sendlerowej
z domu Krzyżanowskiej

Czesław Miłosz (1911–2004), podpis
złożył jako uczeń Gimnazjum Państwowego im. Króla Zygmunta Augusta w Wilnie, poeta, prozaik, historyk
literatury, tłumacz, dyplomata, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie
literatury (1980), profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley
i Uniwersytetu Harvarda.

Danuta Szaflarska (1915–2017),
podpis złożyła jako uczennica
szkoły powszechnej im. Św. Elżbiety w Nowym Sączu, aktorka filmowa i teatralna, znana z ponad
180 ról, występowała przez 77 lat.
łączniczka w powstaniu warszawskim, odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

Tadeusz Kantor (1915–1990), podpisany jako uczeń Gimnazjum im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie, reżyser
teatralny, scenograf, malarz, teoretyk sztuki; współzałożyciel niezależnego teatru Cricot 2, w którym wystawiał
własne przedstawienia. Najbardziej znane z nich to: Umarła klasa (1975), Wielopole, Wielopole (1980), Niech
sczezną artyści (1985), Nigdy tu już nie powrócę (1988), Dziś są moje urodziny (1991). Laureat licznych nagród
w Polsce i za granicą.

Wykorzystane na tej stronie ilustracje pochodzą z Polskiej Deklaracji o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych. Źródło: Biblioteka Kongresu w Waszyngtonie

Fot. Wojciech Druszcz, zbiory Ośrodka KARTA

Źródło: Archiwum Janiny Zgrzembskiej / Agencja East News

Podpis Jana Karskiego
(prawdziwe imię: Jan Kozielewski)

W. Piasecki, Jan Karski. Jedno życie. Kompletna opowieść,
tom I (1914-1939) Madagaskar, Warszawa, 2015, s. 81, 82

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Jan Karski (1914–2000), podpisany
jako uczeń szkoły powszechnej nr 4
w Łodzi, dyplomata, prawnik, historyk, w czasie II wojny światowej
emisariusz Polskiego Państwa Podziemnego. Jako jeden z pierwszych
poinformował opinię międzynarodową o Zagładzie Żydów w okupowanej Polsce, odznaczony Orderem
Orła Białego, amerykańskim Medalem Wolności oraz medalem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata.

Źródło: Domena publiczna

Źródło: Kolekcja Stanisława Jankowskiego/EAST NEWS

wsze czasy… - wspominał Jan Karski.
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OKRUCHY Z PRZESZŁOŚCI
- HISTORIE RODZINNE
podpis Witolda Kuli

Witold Kula (1916–1988), podpisany jako
uczeń Gimnazjum Humanistycznego im. M.
Reja w Warszawie, historyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk, wybitny przedstawiciel
polskiej szkoły historii społeczno-gospodarczej, w czasie II wojny światowej
żołnierz AK w strukturach Biura Informacji i Propagandy.

Gdy Ojciec (…) podpisywał Deklarację (…) miał 10 lat. Podpis w tym wieku nie jest bardzo znaczący – zwłaszcza jeśli składa się go w szkole, w ramach wielkiej akcji. Myślę jednak, że Ojcu, rodzinie, czy szkole to akurat
zbiorowe podpisywanie było sympatyczne. (…) Dyskurs niepodległościowy był silnie słyszalny w Harcerstwie, do
którego Ojciec należał, oraz – można sądzić – w szkole, która wywarła nań silny wpływ. Było to Gimnazjum im.
Mikołaja Reja. Co ważne, kult niepodległości i państwa nie prowadził w tej szkole do nacjonalizmu. Jak po latach
napisał sam Ojciec, była to „szkoła Zboru Ewangelicko-Augsburskiego, szkoła organizacji mniejszości, szkoła
z natury rzeczy, tak jak i ta mniejszość, skazana, że tak powiem, na tolerancję, wyrozumiałość, zrozumienie
innych dla zrozumienia siebie”. (…) Myślę, że podpisywanie wyrazów podziwu i przyjaźni dla USA mieściło się
w takim profilu szkoły jako działanie ku otwartości, ku zbliżaniu uczniom pozytywnych wzorów organizacji
społeczeństwa, ku zbliżaniu szerszego świata.
Marcin Kula, syn Witolda Kuli

Tamara Kulaszyńska (1914–2002),
podpisana jako uczennica szkoły
powszechnej im. Św. Kingi w Stryju,
ukończyła kursy stenografii i maszynopisania we Lwowie, przed wojną
pracowniczka administracyjna
w lwowskim Biurze Zarządu Ligi
Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, podczas okupacji sowieckiej
maszynistka w Gławrybzbyt, za okupacji niemieckiej pracowała w Instytucie Badań nad
Tyfusem Plamistym i Wirusami. Po wojnie pracownik umysłowy w Państwowej Komisji Planowania
Gospodarczego w Warszawie.

Odnalazłem nareszcie podpis mojej mamy Tamary Kulaszyńskiej i mojej
cioci Marii Kulaszyńskiej. Na kartach szkoły im. Św. Kingi w Stryju,
dokąd dojeżdżały codziennie z Mikołajowa, gdzie wówczas mieszkały
(…). Kilkukilometrowy odcinek Mikołajów - Rozwadów, gdzie znajdowała się stacja kolejowa, pokonywały na piechotę, by w Rozwadowie
wsiąść na pociąg do Stryja. Aby zdążyć do szkoły, wstawały o godz. 4-tej
w nocy, zaś do domu wracały późnym popołudniem lub wieczorem.
Moja mama wspominała, że najgorzej było zimą, jak trzeba było iść
w zawieję śnieżną lub przy silnym wietrze w kilkunastustopniowym
mrozie. Te zimowe wędrówki do szkoły bardzo źle skończyły się dla
mojej cioci Marii, która zachorowała na zapalenie płuc (…) i w końcu,
w pierwszej połowie lat trzydziestych, zmarła.
Pozostały po niej jedna lub dwie fotografie, kilka jej listów do mojej
mamy (…). Teraz do pamiątek po niej doszedł jej podpis na karcie szkoły
im. Św. Kingi w Stryju wśród uczennic klasy VI b.
Krzysztof Willmann, syn Tamary Kulaszyńskiej

Podpis Tamary Kulaszyńskiej

Robert Koch (1909–1995), podpis złożył jako uczeń gimnazjum im. Króla
Władysława Jagiełły w Drohobyczu,
podczas wojny łącznik Armii Krajowej, pod nazwiskiem Adam Koszarski
prowadził akcje przerzutu polskich
obywateli na Węgry. Po wojnie pracownik administracyjny Zakładów
im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

Podpis Roberta Kocha

Nikt z nas nie znał prawdziwego nazwiska dziadka. Z całej rodziny
tylko on przeżył Zagładę, nigdy o tym nie opowiadał, a jeśli podawał
jakieś szczegóły dotyczące rodziców – zwykle okazywały się fałszywe.
Wiele lat po śmierci dziadka daleka kuzynka babci ujawniła, że nazywał się Berti Koch. Dziadek opowiadał kiedyś, że chodził do szkoły,
w której rysunku uczył Bruno Schulz. To musiało być Gimnazjum im.
Władysława Jagiełły w Drohobyczu. Znalazłam listę abiturientów, na
której znajdował się Robert Koch. Odkrycie jego podpisu na karcie rocznicowej uprawomocnia wspomnienie dalekiej krewnej i pomaga zebrać
w całość okruchy informacji. Ostatecznie potwierdza istnienie Roberta
Kocha.
Justyna Koszarska-Szulc, wnuczka Roberta Kocha

Wykorzystane na tej stronie ilustracje pochodzą z Polskiej Deklaracji o Podziwie
i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych. Źródło: Biblioteka Kongresu w Waszyngtonie

