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Polski Network (PN) jest
ogólnoświatową organizacją
Polaków, która łączy ponad
granicami państw polskich
profesjonalistów,
przedsiębiorców, naukowców,
ludzi kultury i sztuki oraz
osoby angażujące się w
działalność społeczną.
Propagujemy ideę
wzajemnego wspierania się
Polaków w biznesie,
działalności politycznej i
społecznej, w każdym miejscu
zamieszkania oraz niezależnie
od różnic pokoleniowych i
poglądów politycznych.
Chcemy współtworzyć
ogólnoświatowe lobby
promujące i chroniące interesy
Polaków.
PN jest organizacją non-profit i
całkowicie niezależną od
jakichkolwiek organów władzy
wykonawczej (administracji)
zarówno w Polsce, jak i w
jakimkolwiek innym kraju.
Więcej informacji o PN
uzyskasz na
www.polskinetwork.org.

Warszawa, 27 grudnia 2012 roku

BIOGRAMY Słynnych Polaków i Osób Polskiego
Pochodzenia (I Edycja)
Szanowni Państwo,
Aktywiści Polskiego Networku sporządzili listę biogramów słynnych Polaków i Polek
oraz osób polskiego pochodzenia, których osiągnięcia lub sława przekraczają granice
Polski, uzyskując wymiar ogólnoeuropejski lub ogólnoświatowy. Lista obejmuje osoby
żyjące współcześnie i postacie historyczne.
Zwracamy się z apelem o wsparcie Polskiego Networku w rozpowszechnianiu tej wiedzy.
- Prosimy o przesłanie niniejszego dokumentu do rodziny, przyjaciół, znajomych i
organizacji polonijnych oraz o zamieszczanie treści niniejszego dokumentu (w całości
albo we fragmentach) na portalach internetowych.
Polski Network popularyzuje biogramy słynnych Polaków po to, aby podtrzymywać
pamięć i krzewić dumę z dokonań naszych rodaków, a przez to zachęcać do
podkreślania polskiego pochodzenia i utrwalania polskiej tożsamości narodowej.
Przede wszystkim chcemy jednak zainspirować do działania i do współdziałania
kolejne pokolenia Polaków w Polsce i na emigracji. Wszechstronność i potencjał
intelektualny Polaków, biegłość w posługiwaniu się nowymi technologiami komunikacji,
rozwój Internetu, niepodległa Polska w Unii Europejskiej, swoboda podróżowania,
cechująca Polaków łatwość migracji oraz znaczne rozproszenie na świecie licznej,
polskiej diaspory stwarzają obecnie dobre warunki do współdziałania Polaków ponad
granicami państw, tworzenia efektywnych synergii i promocji polskich interesów.
Biogramy sławnych Polaków zostały także zamieszczone na naszej stronie internetowej
(www.polskinetwork.org).
Z poważaniem,

Polski Network

NETWORKING
ELITARNA
KONTAKTOWA
GRA ZESPOŁOWA
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POSTACIE WSPÓŁCZESNE

LOKALIZACJE
EUROPA
● Austria
● Belgia
● Białoruś
● Cypr
● Czechy
● Francja
● Hiszpania
● Holandia
● Irlandia
● Litwa
● Luksemburg
● Niemcy
● Norwegia
● Polska
● Rosja
● Szwajcaria
● Turcja
● Ukraina
● Wielka Brytania
AMERYKA PÓŁNOCNA
● Kanada
● Stany Zjednoczone (w tym
Hawaje)
AMERYKA POŁUDNIOWA
● Boliwia
● Brazylia
● Peru
● Wenezuela
AUSTRALIA I OCEANIA
● Australia
AZJA
● Azerbejdżan
● Chiny
● Kazachstan
● Zjednoczone Emiraty
Arabskie (Dubaj)
AFRYKA
● Mauritius

Poniżej prezentujemy krótkie biogramy znanych Polaków / Polek i osób mających polskie
korzenie - POSTACI WSPÓŁCZESNYCH, których dokonania lub aktywność
przekraczają granice Polski, uzyskując wymiar europejski lub ogólnoświatowy.
AKTORZY
Christine Baranski (ur. 1952) - należy do najpopularniejszych aktorek w USA; laureatka
nagród Tony oraz Emmy; grała w „Legal Eagles” (1986), „Nine 1/2 Weeks” (1986),
„Addams Family Values” (1993), „Cruel Intentions” (1999) oraz musicalach „Chicago”
(2002) i „Mamma Mia!” (2008); jest córką Wirginii Mazerowskiej i Lucjana Barańskiego,
redaktora polonijnej gazety w USA; wychodząc za mąż za aktora Matthew Cowlesa nie
zmieniła rodowego nazwiska.
Juliette Binoche (ur. 1964) – francuska aktorka filmowa; zagrała między innymi w „The
Unbearable Lightness of Being” (1988), „Damage” (1992), „Chocolat” (2000), trylogii
Krzysztofa Kieślowskiego: „Trois couleurs: Bleu” (1993), „Trois couleurs: Blanc” (1993) i
„Trois couleurs: Rouge” (1994); otrzymała Oskara za rolę w „The English Patient” (1996);
w 2010 roku, podczas 63. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes,
otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki za film „Copie conforme”; jest honorową
obywatelką Częstochowy (skąd pochodzi jej matka).
Tamara Bleszynski (ur. 1974) – popularna indonezyjska aktorka i modelka; córka
polskiego biznesmena Zbigniewa Bleszyńskiego, który wybudował hotel Bukit Indah na
przełęczy Puncak.
Barbara Brylska (ur. 1941) – polska aktorka filmowa; popularność w Polsce przyniosły
jej role w „Faraonie” (1966), „Panu Wołodyjowskim” (1969) i „Przygodach pana Michała”
(1969); latach 70-tych była popularną amantką w filmach radzieckich, bułgarskich,
niemieckich i czechosłowackich; po filmie „Ironia losu” (1975) Eldara Riazanowa (w
Polsce rozpowszechnianym pod tytułem „Szczęśliwego Nowego Roku”), stała się
najbardziej znaną polską aktorką w krajach byłego ZSRR.
Jane Krakowski, właściwie: Jane Krajkowski (ur. 1968) – amerykańska aktorka i
piosenkarka; najbardziej jest znana z roli Elaine Vassal w serialu „Ally McBeal” (19972002); grała również w serialu „30 Rock”; za każdą z tych ról otrzymała nagrodę Screen
Actors Guild Award.
Rula Lenska, właściwie: Róża Maria Leopoldyna Łubieńska (ur. 1947) – brytyjska
aktorka telewizyjna i teatralna; jej matką była Elżbieta hrabina Tyszkiewicz, a ojcem
major Ludwik Maria książę Łubieński, w czasie II wojny światowej adiutant generałów
Sikorskiego i Andersa oraz szef polskiej misji wojskowej na Gibraltarze.
Daniel Olbrychski (ur. 1945) – aktor teatralny i filmowy, pracował z wieloma wybitnymi
reżyserami (Andrzejem Wajdą, Krzysztofem Zanussim, Claudem Lelouchem, Volkerem
Schlöndorffem, Nikitą Michałkowem); laureat wielu nagród; w 2009 roku zagrał u boku
Angeliny Jolie główną rolę męską w filmie „Salt” (w reżyserii Philipa Noyce’a).
Stefanie Powers, właściwie: Stefania Zofia Federkiewicz (ur. 1942) - amerykańska
aktorka, producentka, scenarzystka i piosenkarka; laureatka nagród Emmy i
pięciokrotnie Złotego Globu za rolę w serialu „Hart to Hart”; znana z zaangażowania w
ochronę dzikiej przyrody w Afryce Wschodniej.
Izabela Scorupco, właściwie: Izabella Skorupko (ur. 1970) – szwedzka aktorka,
piosenkarka i fotomodelka; w 1995 roku zagrała (u boku Pierca Brosnana) w
„GoldenEye” (17. filmie o przygodach agenta Jamesa Bonda), a w 1999 roku w adaptacji
powieści Henryka Sienkiewicza „Ogniem i mieczem” (w reżyserii J.Hoffmana).
Andrzej Teodor Seweryn (ur. 1946) – aktor teatralny i filmowy, reżyser, absolwent
PWST w Warszawie (1968); laureat Srebrnego Niedźwiedzia na Międzynarodowym
Festiwalu Filmowym w Berlinie za rolę w „Dyrygencie” (1980); odznaczony Legią
Honorową Republiki Francuskiej (2006); przez wiele lat był aktorem i reżyserem w
Comédie-Française, francuskim teatrze narodowym.

NETWORKING
KLUCZ
DO SUKCESU

Kasia Smutniak (ur. 1979) – modelka (Vogue, Elle, Giorgio Armani) i aktorka, która na
stałe mieszka we Włoszech; grała w wielu włoskich filmach oraz główną rolę kobiecą w
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filmie „From Paris with Love” (2010, scenariusz Luc Besson) obok Johna Travolty i
Jonathana Rhys-Meyersa; w wieku 16 lat uzyskała licencję pilota.
LeeLee Sobieski, właściwie: Liliane Rudabet Gloria Elsveta Sobieski (ur. 1983) amerykańska aktorka; grała między innymi w „Eyes Wide Shut” (1999), „Les Liaisons
Dangereuses” (2003) oraz Public Enemies (2009).
Mia Wasikowska (ur. 1989) – australijska aktorka filmowa; w 2010 roku zagrała główną
rolę w filmie fantasy Tima Burtona „Alice in Wonderland”, który zarobił miliard dolarów (w
produkcji wystąpili też Johny Depp i Helena Bonham Carter); wystąpiła również w kilku
innych produkcjach hollywoodzkich - „Defiance” (2008), „Amelia” (2009) i „The Kids Are
All Right” (2010).
ARCHITEKCI, BUDOWNICZOWIE, KONSTRUKTORZY
Marta Berezowska-Rudzka (ur. 1931) – „królowa manhattańskiej architektury” ze
słynnego biura projektowego Costas Kondylis & Partners; projektantka budynku Trump
World Tower, 262 metrowego (72 piętra), luksusowego wieżowca mieszkalnego na
Manhattanie w Nowym Jorku, wybudowanego przez Donalda Trumpa; właścicielem
jednego z apartamentów w tym budynku jest Bill Gates (założyciel Microsoft);
zaprojektowała także kilkadziesiąt innych budynków w Nowym Jorku.
Zygmunt Choreń (ur. 1941) – absolwent Politechniki Gdańskiej i Leningradzkiego
Instytutu Budowy Okrętów; żeglarz (kapitan jachtowy); członek załogi Otago w
pierwszych wokółziemskich regatach Whitbread (1973–1974); projektant największych
na świecie statków żaglowych (m.in. Royal Clipper); jest nazywany „Ojcem Żaglowców”.
Stanisław (Stanislas) Fiszer (ur. 1911) – architekt; pracuje głównie we Francji; jest
twórcą m.in.: gmachu francuskiego Archiwum Narodowego, ambasady Japonii i
zabudowy placu Chalon w Paryżu, mediatek w Saint-Quentin-en-Yvelines i w Dreux,
warszawskiego Centrum Giełdowego (wspólnie z Andrzejem Chołdzyńskim) oraz
przebudowy Arkad Kubickiego pod Zamkiem Królewskim w Warszawie.
Robert Konieczny (ur. 1969) – architekt; dom „aatrialny”, który zbudował pod Opolem
otrzymał międzynarodową nagrodę dla najlepszego domu na świecie wybudowanego w
2006 roku.
Tadeusz Marek – inżynier, konstruktor silników; po wybuchu II Wojny Światowej
wyemigrował z Polski do Wielkiej Brytanii, gdzie pracował nad rozwojem silnika czołgu
Centurion; po wojnie pracował dla Aston Martin; zaprojektował dwa kultowe silniki do
samochodów tej marki (w tym silnik do słynnego modelu V8 Vantage znanego z filmów o
agencie Bondzie); V8 był produkowany aż do roku 2000, czyli przez 32 lata.
Edmund Obiała (ur. 1946) - polski architekt pracujący za granicą; ukończył Wyższą
Szkołę Inżynierską w Bydgoszczy i Politechnikę Poznańską; specjalizuje się w
budownictwie obiektów sportowych; w Sydney zaprojektował między innymi: stadion
olimpijski, centrum tenisa i najwyższy wieżowiec; brał udział w pracach przy nowym
stadionie Wembley (między innymi, jako dyrektor naczelny budowy); główny koordynator
techniczny do spraw projektowania i budowy obiektów sportowych na Igrzyska
Olimpijskie w Londynie w 2012 roku.
Bohdan Paczowski (ur. 1930) - architekt i publicysta; absolwent wydziału Architektury
Politechniki Krakowskiej; prowadził pracownie architektoniczne w Mediolanie i Paryżu, a
w 1989 roku założył w Luksemburgu pracownię Paczowski et Fritsch Architects, która
zaprojektowała między innymi terminal pasażerski luksemburskiego lotniska.
Leopold Płowiecki (ur. 1942) – inżynier mechaniki precyzyjnej; w 1971 roku
wyemigrował z Polski do Francji; jest konstruktorem kateterów (mikrocewników) –
cienkich jak włos rurek, które wprowadza się do mózgu albo do serca (poprzez tętnicę
udową), aby zatamować krwawienie wewnętrzne; jego firma Balt Extrusion posiada 10
procent światowego rynku kateterów i eksportuje je do 50 krajów.
Zdzisław Starostecki (ur. 1919) - weteran II Wojny Światowej, żołnierz Drugiego
Korpusu Polskiego, więzień sowieckich łagrów; główny konstruktor systemu
antyrakietowego „Patriot”; mieszka w USA.
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ASTRONAUCI I KOSMONAUCI
Karol Joseph Bobko (ur. 1937) – amerykański inżynier i pilot wojskowy polskiego
pochodzenia; uczestnik licznych misji kosmicznych NASA.
3
Europa | Ameryka Północna | Ameryka Południowa | Australia | Azja | Afryka

www.PolskiNetwork.org

Mirosław Hermaszewski (ur. 1941) – pierwszy Polak, który odbył lot w kosmos (w 1978
roku, w ramach międzynarodowego programu Interkosmos).
Scott Edward Parazynski (ur. 1961) – amerykański astronauta i lekarz (specjalista
medycyny kosmicznej); odbył loty w kosmos w 1994, 1997, 1998, 2001 i 2007 roku.
James Pawelczyk (ur. 1960) – współpracownik NASA w licznych eksperymentach
kosmicznych; w 1998 roku na pokładzie wahadłowca Columbia okrążył 256 razy Ziemię
(w kosmos zabrał ze sobą polską flagę).
ASTRONOMOWIE
Charles Kowal (ur. 1940) – odkrywca dwóch księżyców Jowisza (Ledy i Temisto), 19
planetoid (w tym planetoidy 2060 Chiron) oraz czterech komet.
Aleksander Wolszczan (ur. 1946) – odkrywca pierwszych planet spoza Układu
Słonecznego; laureat nagrody Beatrice M. Tinsley Prize.
BIOLODZY
Hilary Koprowski (ur. 1916) – twórca pierwszej szczepionki przeciwko wirusowi polio,
który wywołuje chorobę Heinego-Medina.
Jack Szostak (ur. 1952) - laureat nagrody Nobla w 2009 roku za odkrycia mające
zastosowanie w medycynie; profesor genetyki Harvard University.
Andrzej Krzysztof Tarkowski (ur. 1933) – polski embriolog, profesor Uniwersytetu
Warszawskiego; twórca szkoły naukowej embriologii doświadczalnej ssaków;
współtwórca teoretycznych i praktycznych podstaw pod osiągnięcia biologii i medycyny
XX wieku takich, jak: zapłodnienie in vitro, klonowanie, odkrycie komórek macierzystych,
rozwój partenogenetyczny; laureat nagrody Fundacji Nauki i Techniki Japonii („Japan
Prize”) nazywanej „japońskim Noblem”, nagrody im. Alberta Bracheta (Belgijskiej
Akademii Królewskiej) i nagrody International Embryo Transfer Society.
BIZNESMENI
Leszek Czarnecki (ur. 1962) – doktor ekonomii, założyciel Europejskiego Funduszu
Leasingowego i Getin Holding S.A. (usługi bankowe, ubezpieczeniowe i leasingowe);
jeden z najbogatszych Polaków; wspiera przedsiębiorczych polskich studentów; w 2012
roku w celu promocji Polski ufundował katerę studiów polskich na Uniwersytecie
Oksfordzkim (St Anthony’s College); w 2009 roku ustanowił rekord świata w długości
nurkowania w jaskiniach (17 km w systemie jaskiń Dos Ojos na półwyspie Jukatan w
Meksyku).
Tomasz Czechowicz (ur. 1970) - absolwent Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu oraz programu Executive MBA; założyciel i prezes Grupy
MCI, która specjalizuje się w zarządzaniu portfelem aktywów w inwestycjach typu private
equity w Europie Środkowej; w 2001 roku Światowe Forum Ekonomiczne w Davos
przyznało mu tytuł Globalnego Lidera Jutra za wyczucie rynku, profesjonalizm, wizję oraz
skuteczność biznesową.
Andrew J. „Flip” Filipowski (ur. 1950) – urodził się w Chicago; jest znanym w USA
przedsiębiorcą działającym w sektorze nowych technologii; w 1985 roku założył spółkę
Platinum Technology, która w 1999 roku została kupiona przez Computer Associates za
3,5 miliarda USD (osobisty przychód Filipowskiego z tej transakcji wyniósł około 290
milionów USD); w 1998 roku otrzymał od Anti-Defamation League nagrodę Torch of
Liberty Award za poparcie dla zwalczania przejawów nienawiści w Internecie; w 2000
roku magazyn Upside uznał go za jedną ze 100 najbardziej wpływowych postaci w
branży nowych technologii.
Adam Góral (ur. 1956) – ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie na kierunku
cybernetyka ekonomiczna i informatyka; doktor nauk ekonomicznych; współzałożyciel
Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie; założyciel Asseco Poland S.A., firmy
informatycznej, która zatrudnia ponad 5.000 specjalistów w Polsce i ponad 3.000 w
innych krajach (m.in. na Słowacji, w Czechach, Niemczech, Austrii, Litwie, Rumunii,
Serbii i Chorwacji); w 2009 roku grupa Asseco była piątym co do wielkości producentem
oprogramowania w Europie.
NETWORKING
KLUCZ
DO SUKCESU

Aleksander Gudzowaty (ur. 1938) - polski biznesmen (wzbogacił się na początku lat
90-tych XX wieku na handlu barterowym z Rosją); jeden z najbogatszych Polaków
przełomu XX i XXI wieku; przez wiele lat wspierał finansowo polską mniejszość na
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Białorusi i na Ukrainie (jego ojciec pochodził ze Lwowa).
Wonna I de Jong (urodzona w 1960 roku w Przasnyszu jako Iwona Koziatek) – jedna z
najbogatszych kobiet w Szwecji; majątku dorobiła się na handlu z krajami byłego
Związku Radzieckiego i na obrocie nieruchomościami; jest właścicielką kilku osiedli
mieszkaniowych, ponad 100 nieruchomości komercyjnych (sklepów i biur) oraz
siedemnastowiecznego pałacu Yxtaholm pod Sztokholmem.
Wojciech Inglot (ur. 1955) – chemik, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (1979);
twórca i właściciel firmy kosmetycznej Inglot, która ma sklepy w Polsce, Wielkiej Brytanii,
USA (pierwszy otwarto w 2009 roku w sercu Nowego Jorku na rogu Broadway i 48 ulicy),
Kanadzie, krajach Zatoki Perskiej i Australii; funduje stypendia dla uzdolnionych polskich
uczniów i studentów.
Jan Kulczyk (ur. 1950) – przedsiębiorca, właściciel grupy inwestycyjnej Kulczyk
Investments; wielokrotnie uznawany w rankingach za najbogatszego Polaka; inwestuje w
energetykę, ropę naftową i gaz (spółki, w których ma udziały poszukują lub wydobywają
te surowce m.in. w Kolumbii, Peru, Sułtanacie Brunei, Syrii, Afryce i na Ukrainie),
infrastrukturę (autostrady) i nieruchomości; założyciel CEED Initiative (inkubatora myśli i
rozwoju promującego kraje Europy Środkowo-Wschodniej); przewodniczący
Międzynarodowego Zielonego Krzyża (afiliowanej przy ONZ organizacji ekologicznej
powołanej przez Michaiła Gorbaczowa); doktor prawa międzynarodowego.
Teresa Mokrysz (ur. 1952) – jest właścicielką firmy Mokate, produkującej kawę
rozpuszczalną i herbaty; produkty Mokate docierają do ponad 60 krajów; w 2000 roku
międzynarodowe stowarzyszenie liderek biznesu przyznało jej tytuł „najbardziej
przedsiębiorczej kobiety świata”; jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w
Katowicach.
Hubert hrabia d'Ornano (ur. w 1926 roku w Małgwi, syn Elżbiety z Michalskich) i
Izabela hrabina d'Ornano (z domu hrabina Potocka) – w 1975 roku małżonkowie
Hubert i Izabela d'Ornano założyli fabrykę ekskluzywnych kosmetyków Sisley SA,
zatrudniającą około 3000 osób; jej najbardziej znanym produktem jest Eau du Soir
(flakon tej wody toaletowej zaprojektował polski rzeźbiarz Bronisław Krzysztof);
małżonkowie d'Ornano uważani są za mecenasów polskiej kultury i sztuki we Francji.
Marek Leszek Piechocki (ur. 1961) i Jerzy Ryszard Lubianiec (ur. 1960) – założyciele
i wspólnicy kontrolujący sieć odzieżową Reserved posiadającą marki: Reserved,
Reserved Kids, CroppTown, House, PromoStars, Henderson, Esotiq, Mohito i
home&you; ich firmy działają w Polsce, Estonii, na Litwie, Łotwie, Ukrainie, w Rosji,
Czechach, na Słowacji, w Rumunii, Bułgarii i na Węgrzech.
Martha Stewart (urodzona w 1941 roku jako Martha Helena Kostyra) – makler,
właścicielka Martha Stewart Living Omnimedia, była modelka; jedna z najbogatszych i
najbardziej wpływowych kobiet w USA; autorka książek „Entertaining” i „Weddings” oraz
programów telewizyjnych na temat stylu życia.
Henri (Henryk) Strzelecki (ur. 1925) – kombatant walk o wyzwolenie Bolonii podczas II
Wojny Światowej; współzałożyciel oraz właściciel firmy Henri Lloyd produkującej
wyrafinowaną technologicznie odzież żeglarską, sportową i casual; aby wspomóc rozwój
gospodarczy Polski jedną z fabryk swojej firmy otworzył w Brodnicy (skąd pochodzi).
Krzysztof Tryliński – założyciel i współwłaściciel grupy Belvedere, która jest
właścicielem marki Sobieski, jednej z najlepszych wódek na świecie (reklamuje ją m.in.
amerykański aktor Bruce Willis).
Warren Winiarski (ur. 1928) – amerykański producent wina; w 1976 roku w paryskim
konkursie wina (Paris Wine Tasting) zdeklasował swoim winem słynne winnice
europejskie, co zapoczątkowało trwający do dzisiaj sukces rynkowy win z Kalifornii; po
przejściu na emeryturę (2007) sprzedał swoje winnice (Stag’s Leap Wine Cellars) za 185
milionów dolarów; posiada doktorat z nauk politycznych.

NETWORKING
ELITARNA
KONTAKTOWA
GRA ZESPOŁOWA

Tadeusz „Tad” Witkowicz (ur. 1949) – absolwent wydziału fizyki uniwersytetu w
Toronto; założyciel kilku firm specjalizujących się w projektowaniu oprogramowania
(jedną z nich – Artel - wprowadził na giełdę Nasdaq) oraz funduszu Otago Capital
inwestującego w firmy, które są w fazie zalążkowej; wartość jego majątku szacuje się na
około 300 mln USD.
Roman Zaleski (ur. 1933) – przedsiębiorca; absolwent francuskiej École nationale
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supérieure des mines de Paris (1958); jeden z najbogatszych obywateli Francji; wraz z
rodziną kontroluje fundusz inwestycyjny Carlo Tassara będący udziałowcem wielu
instytucji finansowych (m.in. polskiego Allior Banku), ubezpieczeniowych i
telekomunikacyjnych; dzięki niemu koncern stalowy Arcelor połączył się z Mittal Steel, a
nie z Severstal; wspiera działalność Biblioteki Polskiej w Paryżu.
CHEMICY I FIZYCY
Piotr Chomczyński (ur. 1942) – polski biochemik, przedsiębiorca i kolekcjoner
malarstwa; opracował powszechnie stosowaną w genetyce molekularnej i biologii
metodę izolacji RNA (kwasu rybonukleinowego) poprzez ekstrakcję ze stężonego
roztworu.
Brian Kobilka (ur. 1955) – amerykański chemik polskiego pochodzenia; profesor
Uniwersytetu Stanford; laureat nagrody Nobla w dziedzinie chemii (2012 rok, wspólnie z
Robertem Lefkowitz’em) za badania nad receptorami sprzężonymi z białkami G; badania
te pomogły w stworzeniu wielu stosowanych dziś leków; współzałożyciel firmy
biotechnologicznej ConfometRx; jego ojciec i dziadek byli piekarzami.
Frank Wilczek (ur. 1951) – amerykański fizyk polsko-włoskiego pochodzenia, profesor
fizyki na Massachusetts Institute of Technology (MIT); w 2004 roku został uhonorowany
Nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki za pracę dotyczącą asymptotycznej swobody w teorii
silnych oddziaływań między cząstkami elementarnymi.
DOWÓDCY, STRATEDZY, ŻOŁNIERZE
Walter Natynczyk (ur. 1958) – kanadyjski generał; od 2008 roku szef sztabu
generalnego Kanady; uczestniczył w misjach w Bośni, Iraku i Afganistanie; jego ojciec w
czasie II Wojny Światowej walczył w Armii Andersa (m.in. dowodził czołgiem Sherman
podczas bitwy pod Monte Cassino).
DYRYGENCI
Jerzy Semkow (ur. 1928) - polski dyrygent mieszkający w Paryżu; specjalizuje się w
symfonice klasycznej i romantycznej; wykładał na uniwersytecie stanu Colorado, Yale
University oraz New York's Manhattan School of Music; był dyrektorem artystycznym
teatrów operowych w Kopenhadze, Saint Louis i Rzymie.
DZIAŁACZE SPOŁECZNI, OBROŃCY PRAW CZŁOWIEKA
Ewa Jasiewicz (ur. 1978) – brytyjska dziennikarka polskiego pochodzenia, działaczka
na rzecz obrony praw człowieka; relacjonowała między innymi izraelski atak na Strefę
Gazy (2008) i na konwój statków z pomocą humanitarną dla Strefy (2010) - zginęło w
nim dziewięciu działaczy na rzecz obrony praw człowieka.
Curtis Sliwa (ur. 1954) – amerykański działacz ruchu zwalczania przestępczości;
prowadzi własne audycje radiowe; założyciel i prezes organizacji Guardian Angels, której
celem jest zwalczanie przestępczości w miastach; organizacja ta posiada około 5.000
członków i oddziały w 82 miastach na świecie.
DZIENNIKARZE I REPORTERZY
Mika Brzezinski (ur. 1967) - amerykańska dziennikarka i prezenterka telewizyjna;
pracowała dla stacji telewizyjnych CBS, NBC News i MSNBC; razem z Joe Scarborough
i Willie Geist prowadzi od poniedziałku do piątku w MSNBC program „Morning Joe”;
kilkakrotnie protestowała przeciwko trywializacji współczesnego dziennikarstwa w USA –
odmawiała relacjonowania wydarzeń z życia „gwiazd” „znanych tylko z tego, że są
znane”; jest córką Zbigniewa Brzezińskiego.
Ewa Ewart - polska producentka filmów dokumentalnych; od 1993 roku dziennikarka
dochodzeniowa brytyjskiej telewizji publicznej BBC; laureatka prestiżowych nagród w
dziedzinie dokumentu (w tym amerykańskiej nagrody Peabody, uważanej powszechnie
za telewizyjnego Pulitzera, oraz trzykrotnie nagrody brytyjskiej Royal Television Society).
James Allen Miklaszewski (ur. 1949) – mistrz dziennikarstwa telewizyjnego w USA; jest
głównym korespondentem telewizji NBC News w Pentagonie (w NBC pracuje od 1985
roku); był korespondentem w Białym Domu w czasie prezydentur Busha seniora i
Clintona; w USA nie ma polityka, który odmówiłby mu spotkania czy wywiadu.
NETWORKING
KLUCZ
DO SUKCESU

Andrew Nagorski (ur. 1947) – korespondent i redaktor Newsweeka w Nowym Jorku;
laureat prestiżowych dziennikarskich nagród i wyróżnień; autor książki „Największa
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Bitwa. Moskwa 1941-42” uznanej przez Washington Post Book World za jedną z
najlepszych książek historycznych w 2007 roku.
Alex Storożyński (ur. 1961) – od 2005 roku redaktor naczelny sekcji miejskiej dziennika
New York Sun, dziennikarz Daily News, założyciel gazety amNewYork (2003); zdobywca
licznych nagród, m. in. Nagrody Pulitzera (1999) za tekst o oszustwach finansowych w
teatrze Apollo na nowojorskim Harlemie; autor książki „Peasant Prince: Thaddeus
Kosciuszko and the Age of Revolution” (2009), która popularyzuje w USA postać i
dokonania Tadeusza Kościuszko; prezes rady dyrektorów Polsko-Słowiańskiej
Federalnej Unii Kredytowej oraz prezes Fundacji Kościuszkowskiej.
EKONOMIŚCI
Leszek Balcerowicz (ur. 1947) – profesor ekonomii, polityk, wicepremier i minister
finansów w trzech polskich rządach, były prezes Narodowego Banku Polskiego; w
czerwcu 2008 roku został wybrany przewodniczącym rady nadzorczej europejskiego
think tanku Bruegel (utworzonego w 2004 roku w celu prowadzenia niezależnych badań
ekonomicznych i opracowywania rekomendacji dla polityki gospodarczej w Unii
Europejskiej); od 2008 roku wiceprezydent International Atlantic Economic Socjety.
Paul H. Dembinski (ur. 1955) – szwajcarski ekonomista polskiego pochodzenia; szef
Katedry Strategii i Konkurencji Międzynarodowej na uniwersytecie we Fryburgu; inicjator
i współtwórca Obserwatorium Finansów w Genewie (Foundation of the Observatoire de
la Finance), które promuje etykę w sektorze finansowym.
FILANTROPI
Barbara Piasecka-Johnson (ur. 1937) - filantrop i kolekcjonerka sztuki; absolwentka
wydziału historii sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego; w latach 80. odziedziczyła po
zmarłym mężu Johnie S. Johnsonie I około pół miliarda dolarów; dzięki inwestycjom
pomnożyła ten majątek (obecnie szacuje się go na 2,6 miliarda dolarów); w 2006 była
według Forbesa na 74 miejscu wśród 400 najbogatszych ludzi na świecie; uczestniczy w
wielu akcjach dobroczynnych w Polsce, wspiera kariery młodych polskich lekarzy;
mieszka w Monako.
Zygmunt Solorz–Żak (ur. 1956) – jeden z najbogatszych Polaków; właściciel telewizji
Polsat i polskiego operatora telefonii komórkowej Polkomtel; w 2008 roku podarował 100
milionów euro Uniwersytetowi Ludwika Maksymiliana w Monachium (Bawaria, Niemcy) z
przeznaczeniem na budowę i wyposażenie Instytutu Badawczego Udarów Mózgu i
Demencji.
FILOZOFOWIE
Michał Heller (ur. 1936) – ksiądz katolicki, filozof, teolog, fizyk, kosmolog, profesor
filozofii na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, pracownik Watykańskiego
Obserwatorium Astronomicznego; w 2008 roku, jako pierwszy Polak, został laureatem
Nagrody Templetona przyznawanej za pokonywanie barier między nauką i religią.
FOTOGRAFICY
Tomasz Gudzowaty (ur. 1971) − polski
międzynarodowych nagród World Press Photo.

fotografik;

wielokrotny

laureat

Alexi Lubomirski – fotograf mody; od kilku lat pracuje dla Vogue i Harper's Bazaar; jest
też autorem zdjęć do kampanii największych domów mody (Max Mara, Calvin Klein,
Victoria's Secret); fotografuje amerykańskich celebrytów (Charlize Theron, Jennifer
Lopez, Julię Roberts, Nicole Kidman); syn polskiego arystokraty Władysława
Lubomirskiego; mieszka w Nowym Jorku.
Marcin Tyszka (ur. 1976) – polski fotograf, specjalizujący się w fotografii mody;
wielokrotnie fotografował sesje mody dla Elle, Marie Claire i Vogue.
GEOLOGOWIE

NETWORKING
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Adam Dziewoński (ur. 1936) – pionier obecnego podejścia do właściwości i sposobu
rozchodzenia się fal sejsmicznych we wnętrzu Ziemi; wraz ze współpracownikami
opracował obraz wnętrza Ziemi; laureat wielu nagród i wyróżnień (m. in. Nagrody
Crafoorda).
HISTORYCY
Andrzej Walicki (ur. 1930) – historyk idei; emerytowany profesor Uniwersytetu Notre
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Dame w amerykańskiej Indianie; wykładał w Australii, USA, Anglii, Japonii i Szwajcarii;
autor licznych prac z zakresu filozofii społeczno-politycznej; badacz: polskiej filozofii
narodowej, historii marksizmu i myśli liberalnej; laureat Nagrody Bolzano –
najważniejszej nagrody historyków.
Adam Stefan hrabia Zamoyski (ur. 1949) - brytyjski historyk polskiego pochodzenia;
prezes zarządu Fundacji Książąt Czartoryskich; dziennikarz BBC i Financial Times; jako
niezależny historyk zajmuje się problematyką Polski oraz Europy w XIX wieku;
publikował w: The Times, The Daily Telegraph, The Sunday Telegraph, The
Independent, The Guardian, The Evening Standard, The Australian i w Dzienniku
Polskim.
INFORMATYCY
Tomasz Czajka – absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Purdue w
USA, laureat prestiżowych konkursów informatycznych i matematycznych, zwycięzca VII
Polskiej Olimpiady Informatycznej (2000) i finalista Brytyjskiej Olimpiady Informatycznej
(1999); mistrz świata ACM International Collegiate Programming Contest (ACM ICPC)
(2003), dwukrotny zwycięzca etapu środkowoeuropejskiego ACM ICPC (2000, 2003),
trzykrotny zwycięzca TopCoder Open (2003, 2004, 2008); pracuje dla Google.
Krzysztof Onak – absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (2005), doktorant w
amerykańskim Massachusetts Institute of Technology (MIT); zdobywca złotego (2000) i
brązowego (1999) medalu na Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej; mistrz
świata ACM International Collegiate Programming Contest (ACM ICPC) (2003).
KOMPOZYTORZY
Jan Andrzej Paweł Kaczmarek (ur. 1953) – kompozytor; autor muzyki do
kilkudziesięciu filmów długometrażowych i dokumentalnych - m.in.: „Total Eclipse”
(1995), „Washington Square” (1997), „Quo vadis” (2001), „Bracia Karamazow” (2007),
„The Courageous Heart of Irena Sendler” (2009); laureat Oscara (2005) za muzykę do
filmu „Finding Neverland”.
Wojciech Kilar (ur. 1932) – pianista i kompozytor muzyki poważnej, twórca muzyki
filmowej, dyrygent; napisał muzykę do ponad 130 filmów; współpracował z wieloma
reżyserami, m.in. z Andrzejem Wajdą, Krzysztofem Zanussim, Krzysztofem Kieślowskim,
Romanem Polańskim, Francisem Fordem Coppolą (dla którego skomponował muzykę
do filmu „Dracula”) i Jane Campion.
Krzysztof Penderecki (ur. 1933) - kompozytor, dyrygent i pedagog muzyczny;
przedstawiciel tzw. polskiej szkoły kompozytorskiej; doctor honoris causa m.in.
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Yale oraz Akademii Muzycznej w Krakowie;
w 2005 roku odznaczony przez Prezydenta RP Orderem Orła Białego.
LEKARZE
Wanda Błeńska (ur. 1911) - poznańska lekarka i misjonarka zwana „matką
trędowatych”; w latach 1951–1994 stworzyła w Bulubie nad Jeziorem Wiktorii w
Ugandzie nowoczesny ośrodek leczenia trądu (obecnie: „Buluba Leprosy Centre, The
Wanda Blenska Training Centre”); honorowa obywatelka Ugandy.
Maria Siemionow (ur. 1950) – chirurg i transplantolog; poliglotka; od 1995 roku kieruje
oddziałem chirurgii plastycznej i mikrochirurgii w Klinice Kolegium Medycyny w Cleveland
(USA), a od 2005 roku jest profesorem na tamtejszym wydziale chirurgicznym; w 2008
roku dokonała pierwszej na świecie udanej operacji przeszczepienia znacznego
fragmentu twarzy.
MALARZE, GRAFICY
Barbara Kaczmarowska-Hamilton – brytyjska malarka nazywana „portrecistką
arystokracji”; autorka portretów: Elżbiety II, Margaret Thatcher, księżniczki Anny, księżnej
Yorku (Fergie) z córkami, księcia Kentu, księcia Raymonda Orsini i wielu innych.

NETWORKING
KLUCZ
DO SUKCESU

Rafał Olbiński, właściwie: Józef Rafał Chałupka (ur. 1943) – malarz, grafik i twórca
plakatów; ukończył Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej; od 1981 roku na
emigracji; jego rysunki regularnie ukazują się na łamach takich pism jak: Newsweek, The
New York Times, Time, Playboy, Business Week, Der Spiegel; wykładowca nowojorskiej
School of Visual Arts; laureat ponad 100 nagród za twórczość.
Grzegorz Rosiński (ur. 1941) - rysownik, ilustrator, grafik i malarz; autor legendarnej
8
Europa | Ameryka Północna | Ameryka Południowa | Australia | Azja | Afryka

www.PolskiNetwork.org

serii komiksowej „Thorgal” sprzedanej w 19 krajach w nakładzie kilkunastu milionów
sztuk; absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; mieszka na stałe w Mollens w
Szwajcarii.
Wilhelm Sansal (ur. 1972) – malarz; jego prace znajdują się m.in. w zbiorach Saatchi
Gallery i Tate Modern w Londynie, Centrum Pompidou w Paryżu, Museum of Modern Art
i Guggenheim Museum w Nowym Jorku oraz Kunsthaus w Zurychu; w 2006 roku znalazł
się na pierwszym miejscu listy 100 najważniejszych młodych artystów świata magazynu
sztuki współczesnej Flash Art; laureat nagrody im. Vincenta van Gogha (The Vincent
Award) przyznanej przez Stedelijk Museum w Amsterdamie (2006).
MATEMATYCY
Artur Ekert (ur. 1961) – matematyk i kryptolog; absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i
Oxford University; profesor na Mathematical Institute University of Oxford oraz na
University of Singapore; nagrodzony Medalem Maxwella za wyjątkowe osiągnięcia w
dziedzinie fizyki teoretycznej (1995) oraz Medalem Hughesa za oryginalne osiągnięcia w
fizyce i ich zastosowanie (2007), współlaureat Nagrody Kartezjusza (2004).
MENEDŻEROWIE
Michael J. Kowalski – od 1996 roku prezes słynnej firmy jubilerskiej Tiffany & Co.;
ukończył Uniwersytet w Pensylwanii; posiada dyplom MBA Harvard Business School;
ekolog – aby chronić rafy podjął decyzję o zaprzestaniu sprzedaży w salonach Tiffany
naturalnego korala.
Andrew Kozlowski (ur. 1958) – amerykański adwokat; od 2011 roku wchodzi w skład
trzyosobowego zarządu międzynarodowej kancelarii prawnej CMS Cameron McKenna;
wieloletni szef warszawskiego biura tej firmy.
Lesław Kuzaj (ur. 1952) – dyrektor regionalny General Electric na Europę Środkową;
członek waszyngtońskiej grupy lobbystycznej przy Centrum Studiów Strategicznych
(Center for International Strategic Studies); w latach 80. XX wieku był działaczem
Solidarności.
Jacek Olczak (ur. 1965) - dyrektor finansowy Philip Morris, drugiego (po China National
Tobacco Corp.) największego koncernu tytoniowego na świecie, obejmującego swym
zasięgiem 180 krajów; w latach 2009-2012 kierował działalnością Philip Morris w
Europie.
Dariusz Oleszczuk (ur. 1956) - radca prawny; absolwent Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego (1979), Indiana University (1988-89), Columbia Law
School Program (1986) i Hague Academy of International Law (1984); wieloletni globalny
partner zarządzający międzynarodowej kancelarii prawnej Salans; pracuje w Paryżu.
Wioletta Rosołowska (ur. 1964) – członek zarządu Tchibo, uważana za jedną z
najbardziej wpływowych kobiet biznesu w Niemczech.
Ziggy Rozalski (ur. 1954) – urodził się w Polsce; w 1973 roku wyemigrował do USA; jest
znanym menedżerem i promotorem w zawodowym boksie (reprezentował między innymi
Andrzeja Gołotę i Tomasza Adamka).
Jorge Samek – wieloletni dyrektor generalny ITAIPU, zapory wodnej na rzece Parana
będącej drugą co do wielkości elektrownią wodną na świecie (po Zaporze Trzech
Przełomów w Chinach); tama jest wspólnym przedsięwzięciem Brazylii i Paragwaju;
pokrywa ona 90% zapotrzebowania na prąd Paragwaju i ok. 20% zapotrzebowania na
prąd Brazylii; potomek polskich emigrantów.
Ziggy Switkowski, właściwie: Zygmunt Świtkowski (ur. 1948) – australijski biznesman i
naukowiec; w 1995 roku otrzymał Advance Australia Award za osiągnięcia w biznesie;
wieloletni szef Telstra, największej firmy telekomunikacyjnej w Australii (1999-2006); jego
majątek szacuje się na ok. 225 milionów USD; gdy prowadził australijską filię Kodaka,
kilkakrotnie zdobył dla niej tytuł światowej firmy roku; kanclerz Royal Melbourne Institute
of Technology (RMIT University); posiada doktorat z fizyki nuklearnej oraz dyplom z
zarządzania (uzyskany na Harvard Business School).
NETWORKING
ELITARNA
KONTAKTOWA
GRA ZESPOŁOWA

Katarzyna Westermark (ur. 1954) – prezes i dyrektor generalny The Walt Disney
Company na Europę Środkową i Wschodnią.
Stefan Widomski (ur. 1954) - były wiceprezes (senior vice-president) koncernu
telekomunikacyjnego Nokia (od 2006 roku na emeryturze); honorowy konsul
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Rzeczypospolitej Polskiej w Finlandii; w latach 2006-2008 doradca ds. Rosji w SITRA
(Narodowym Funduszu Niepodległości Finlandii).
Agnieszka Zalewska – profesor fizyki; specjalistka w dziedzinie fizyki wysokich energii,
badaczka neutrin i ciemnej materii; przewodnicząca Rady Europejskiej Organizacji
Badań Jądrowych - CERN (w kompleksie laboratoryjnym CERN na granicy Francji i
Szwajcarii wybudowano Wielki Zderzacz Hadronów; pracuje tam ponad osiem tysięcy
naukowców, techników, inżynierów i pracowników administracji, reprezentujących 80
różnych narodowości; wśród nich jest ponad 230 naukowców i inżynierów z Polski).
MUZYCY, PIOSENKARZE, ŚPIEWACY
Basia, właściwie: Barbara Trzetrzelewska (ur. 1954) – piosenkarka; jej muzyka, będąca
połączeniem popu i jazzu, odniosła światowy sukces na przełomie lat 80. i 90.;
największe powodzenie zyskała w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Wielkiej Brytanii,
Polsce oraz we Francji.
Urszula Dudziak (ur. 1943) – piosenkarka jazzowa; „piosenkarka roku 1979” według Los
Angeles Times; uczestniczka licznych imprez muzycznych, w tym festiwali jazzowych; na
wszystkich kontynentach rozpoznawana jest dzięki piosence „Papaya”.
Ewa Farna (ur. 1993) – czeska i polska piosenkarka popowa pochodząca z rodziny
należącej do polskiej mniejszości etnicznej na Zaolziu.
Aleksandra Kurzak (ur. 1977) – światowej sławy śpiewaczka operowa (sopranistka);
ukończyła Akademię Muzyczną we Wrocławiu i Hochschule für Musik und Theater w
Hamburgu; laureatka Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława
Moniuszki (1998) oraz konkursów w Helsinkach, Barcelonie i Kantonie; debiutowała w
Operze Wrocławskiej; była solistką Staatsoper w Hamburgu (2001-2007); od 2007 roku
związana między innymi z Metropolitan Opera w Nowym Jorku, Royal Opera House
Covent Garden w Londynie, Bayerische Staatsoper w Monachium i wiedeńską
Staatoper.
Mariusz Kwiecień (ur. 1972) – wybitny śpiewak operowy (baryton); występował na
scenach Metropolitan Opera w Nowym Jorku, Lyric Opera of Chicago, Seattle Opera,
San Francisco Opera, Wiedeńskiej Opery Państwowej, Royal Opera House Covent
Garden w Londynie i Opery Paryskiej.
Tomasz Stańko (ur. 1942) – trębacz jazzowy, współpracował ze znanymi artystami z
całego świata, m. in. z Krzysztofem Pendereckim i Donem Cherry; jego najsłynniejszy
album to „Litania” (w wersji koncertowej jest to przebój międzynarodowej sceny
festiwalowej); pracuje głównie w USA.
OPERATORZY FILMOWI
Janusz Kamiński (ur. 1959) – operator filmowy; dwukrotny zdobywca Oskara za zdjęcia
do filmów „Schindler’s List” (1994) oraz „Saving Private Ryan” (1999); nominowany do
Oscara także za filmy „Amistad” (1997), „The Diving Bell and the Butterfly” (2007) i „War
Horse” (2011); jest też autorem zdjęć do filmów „Jerry Maguire” (1996), „The Lost World:
Jurassic Park” (1997), „Artificial Intelligence: AI” (2001), „Minority Report” (2002), „ Catch
Me if You Can” (2002), „The Terminal” (2004), „Munich” (2005), „Indiana Jones and The
Kingdom of the Crystal Skull” (2008); stały współpracownik Stevena Spielberga.
Andrzej Sekuła (ur. 1954) - reżyser i operator filmowy; autor zdjęć między innymi do
filmów „Reservoir Dogs” (1992) i „Pulp Fiction” (1994) w reżyserii Quentina Tarantino,
„Four Rooms” (1995) w reżyserii Quentina Tarantino i Roberta Rodrigueza oraz
„American Psycho” (2000); reżyser i autor zdjęć do „Cube 2: Hypercube” (2002).
Dariusz Wolski (ur. 1956) – operator filmowy i członek Amerykańskiej Akademii
Filmowej przyznającej Oskary; ma na swoim koncie ponad 100 teledysków (w tym dla
takich gwiazd jak Paula Abdul, David Bovie, Elton John, Neil Young, Aerosmith i Sting);
filmował sagę „Piraci z Karaibów”.
PIANIŚCI
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Rafał Blechacz (ur. 1985) – zwycięzca XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego
im. Fryderyka Chopina (2005), zdobywca I Nagrody na Międzynarodowym Konkursie
Pianistycznym w Maroko oraz II Nagrody na V Międzynarodowym Konkursie
Pianistycznym w Hamamatsu w Japonii.
Elżbieta Chojnacka (ur. 1939) – polska klawesynistka specjalizująca się w muzyce
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współczesnej, uznawana za jedną największych osobowości artystycznych grających na
tym instrumencie; absolwentka warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej; od
1995 roku jest profesorem Mozarteum w Salzburgu; mieszka we Francji.
Krystian Zimerman (ur. 1956) – pianista klasyczny i dyrygent; zwycięzca XV
Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina (1975); autor
nowatorskich rozwiązań w dziedzinie konstrukcji fortepianu oraz wybitny znawca
zagadnień akustyki; kawaler orderu francuskiej Legii Honorowej; laureat MIDEM
Classical Awards, Diapason d’Or i Léonie Sonning Music Prize; mieszka pod Bazyleą
(Szwajcaria).
PODRÓŻNICY, ODKRYWCY I GEOGRAFOWIE
Krzysztof Baranowski (ur. 1938) – żeglarz, kapitan jachtowy, dziennikarz, pisarz,
nauczyciel; absolwent Politechniki Wrocławskiej (inżynier elektronik); pierwszy Polak,
który dwukrotnie opłynął samotnie kulę ziemską.
Jacek Edward Pałkiewicz (ur. 1942) – polski reporter, eksplorator i odkrywca,
współpracował z rosyjskim Centrum Szkolenia Kosmonautów w programie
przetrwaniowym; uczył elitarne jednostki specjalne strategii przetrwania w odmiennych
strefach klimatycznych; kierował wieloma ambitnymi wyprawami (w tym do źródeł
Amazonki).
POLITYCY, DORADCY POLITYCZNI
Geri Benoit Belnowski – urodziła się na Haiti w rodzinie o polskich korzeniach (jej
przodkiem jest jeden z polskich żołnierzy wysłanych w 1802 roku przez Napoleona
Bonaparte na Haiti z kontyngentem stabilizacyjnym); była doradcą prezydenta Haiti René
Prevala (1996-2001), a następnie doradcą premiera Haiti Jaquesa Edouarda Alexisa
(2007-2008); ambasador Republiki Haiti we Włoszech; przedstawiciel ONZ w Rzymie.
Andżelika Borys (ur. 1973) – nauczycielka, działaczka mniejszości polskiej na Białorusi;
ukończyła studia pedagogiczne i psychologiczne w Białymstoku; po studiach powróciła
na Białoruś, aby uczyć języka polskiego w polskich szkołach w Grodnie i w Odelsku; była
przewodniczącą Związku Polaków na Białorusi nieuznawanego i zwalczanego przez
reżim prezydenta Aleksandra Łukaszenki z powodu niezależności związku od władz; za
swoją działalność była ścigana przez białoruski wymiar sprawiedliwości (kilkadziesiąt
razy była przesłuchiwana przez KGB, prokuraturę i milicję oraz skazywana na wysokie
kary grzywny i aresztu).
Mark Brzezinski (ur. 1965) – prawnik i znawca amerykańskiej polityki zagranicznej; w
latach 1999-2001 był doradcą do spraw Europy Wschodniej w administracji Billa
Clintona; był również doradcą B.Obamy podczas kampanii wyborczej przed wyborami
prezydenckimi w USA w 2008 roku; syn Zbigniewa Brzezińskiego.
Zbigniew Brzeziński (ur. 1928) – amerykański politolog, sowietolog i futurolog polskiego
pochodzenia; wykładowca uniwersytecki w USA; obronił doktorat z nauk politycznych na
Harvardzie (1953); w latach 1977-1981 doradca prezydenta USA J.Cartera do spraw
bezpieczeństwa; doktor honoris causa wielu uniwersytetów.
Jerzy Karol Buzek (ur. 1940) – polski polityk, profesor nauk technicznych, poseł na
Sejm, premier rządu Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1997–2001; od 2004 roku poseł
do Parlamentu Europejskiego; w latach 2009-2012 przewodniczący Parlamentu
Europejskiego.
Axel Michel Casimir książę Ciołek Poniatowski (ur. 1951) – francuski arystokrata i
polityk; przez około 25 lat pracował w sektorze prywatnym (m.in. na kierowniczych
stanowiskach w koncernie Thales); od 2001 sprawuje urząd mera miasta L'Isle-Adam;
podczas wyborów prezydenckich we Francji w 2007 roku pełnił funkcję rzecznika
Nicolasa Sarkozy'ego do spraw zagranicznych; w parlamencie XIII kadencji stanął na
czele komisji spraw zagranicznych; wywodzi się z rodziny Poniatowskich herbu Ciołek jest potomkiem bratanka ostatniego króla Polski, podskarbiego litewskiego Stanisława
Poniatowskiego.
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Jaś Gawronski (ur. 1936) - włoski polityk polskiego pochodzenia, senator; w latach
1982-1994 oraz 1999-2009 poseł do Parlamentu Europejskiego; w 1994 roku został
jednym z założycieli partii Forza Italia (w tym samym roku na kilka miesięcy objął funkcję
rzecznika premiera Silvia Berlusconiego).
Charles („Chuck”) Hagel (ur. 1946) – amerykański polityk o polskich korzeniach,
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weteran wojny wietnamskiej, biznesmen; od 1997 roku republikański senator
reprezentujący stan Nebraska.
Wiktor Fedorowycz Janukowycz, ukr. Віктор Федорович Янукович (ur. 1950) –
ukraiński polityk (przywódca Partii Regionów), naukowiec, profesor ekonomii i prawa;
premier Ukrainy w latach 2002–2005 i 2006–2007; od 2010 prezydent Ukrainy; jego
przodkowie od strony ojca byli Polakami i katolikami (babka po mieczu urodziła się w
Warszawie); jest przeciwnikiem nadania uprawnień kombatanckich partyzantom z UPA i
OUN.
Siergiej Władimirowicz Jastrżembski (Jastrzębski), ros. Сергей Владимирович
Ястржембский (ur. 1953) - rosyjski dyplomata i historyk; w połowie lat 90. ambasador
Rosji w Słowacji; od 2000 roku doradca prezydenta Rosji Władimira Putina; od 2004 roku
dodatkowo w randze specjalnego przedstawiciela ds. kontaktów z Unią Europejską;
kawaler medali i orderów kilku państw, w tym francuskiej Legii Honorowej.
Marcia („Marcy”) Kaptur (ur. 1946) – amerykańska polityk; wieloletnia kongresmanka ze
stanu Ohio; wnuczka polskich emigrantów; w 2012 roku wraz z działaczami polonijnymi
(między innymi z Fundacji Kościuszkowskiej) doprowadziła do otwarcia amerykańskich
archiwów rządowych dotyczących zbrodni w Katyniu (wiosną 1940 roku sowieckie
NKWD rozstrzelało tam prawie 22 tysiące obywateli Polski, w tym ponad 10 tysięcy
oficerów polskiego wojska i policji).
Daniel Kawczyński (ur. 1972) - brytyjski deputowany polskiego pochodzenia; od 2005
roku jest z ramienia Partii Konserwatywnej posłem z Shrewsbury i Atcham w hrabstwie
Shropshire.
Nathalie Geneviève Marie Kosciusko-Morizet (ur. 1973) – francuska polityk,
parlamentarzystka; była sekretarz stanu w rządzie François Fillona, a następnie minister
w tym rządzie; była bliskim współpracownikiem Jacques’a Chiraca; pochodzi z rodziny
wywodzącej się od Józefa Tomasza Kościuszki, brata Tadeusza Kościuszki.
Michał Mackiewicz, lit. Michal Mackevič (ur. 1953) – litewski dziennikarz, wydawca,
działacz społeczny i polityk, przewodniczący Związku Polaków na Litwie, poseł na Sejm
Republiki Litewskiej.
Denis MacShane (ur. w 1948 roku jako Denis Matyjaszek) – brytyjski ekonomista i
polityk; były minister stanu do spraw europejskich (Minister of State for Europe) w Biurze
Spraw Zagranicznych oraz Wspólnoty; udzielał wsparcia Solidarności (w 1982 roku
został aresztowany w Polsce podczas demonstracji pro-solidarnościowej); od 1994 roku
parlamentarzysta laburzystów.
Donald („Don”) Frank Mazankowski (ur. 1935) – kanadyjski polityk; w latach 80. i 90.
zajmował ważne stanowiska w kanadyjskim rządzie (był wicepremierem, ministrem
transportu, ministrem finansów); odznaczony Order of Canada, Alberta Order of
Excellence i tytułem The Right Honourable.
Barbara Ann Mikulski (ur. 1936) - amerykańska polityk polskiego pochodzenia;
wieloletni senator ze stanu Maryland z ramienia Partii Demokratycznej (najstarsza
stażem senator-kobieta).
Francis („Frank”) Hughes Murkowski (ur. 1933) - amerykański polityk polskiego
pochodzenia, republikanin; w latach 1981-2002 był senatorem reprezentującym stan
Alaska; w latach 2002-2006 był gubernatorem Alaski.
Czesław Okińczyc, lit. Česlav Okinčic (ur. 1955) – litewski adwokat specjalizujący się w
doradztwie gospodarczym; działacz polskiej mniejszości narodowej; były poseł na
litewski Sejm; założyciel i właściciel stacji Radio Znad Wilii, która nadaje program w
języku polskim; doradca do spraw mniejszości narodowych prezydentów Litwy:
Adamkusa, Paksasa i Paulaskasa.
Timothy („Tim”) James Pawlenty (ur. 1960) - amerykański polityk polsko-niemieckiego
pochodzenia, republikanin; w latach 2003-2011 był gubernatorem stanu Minnesota; w
2011 roku był jednym z kandydatów w prawyborach prezydenckich partii republikańskiej
przed wyborami w 2012 r.
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Jarosław Romańczuk, biał. Яраслаў Чэслававіч Раманчук (ur. 1966) – białoruski
polityk i ekonomista polskiego pochodzenia; wiceprzewodniczący Zjednoczonej Partii
Obywatelskiej, kandydat na prezydenta Białorusi w wyborach 2010 roku; założyciel i
prezes Centrum Naukowo–Badawczego im. Misesa; prezes Centrum Analiz Stratehija;
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laureat: Nagrody Wolności (2003) przyznanej przez International Society For Individual
Liberty, nagrody Atlas Economic Research Foundation oraz nagrody im. sir Anthony'ego
Fishera; członek Związku Polaków na Białorusi.
Edward L. Rowny (ur. 1917) – generał-porucznik armii amerykańskiej; walczył podczas
II Wojny Światowej oraz w wojnach w Korei (był rzecznikiem generała MacArthura) i
Wietnamie; był negocjatorem kontroli zbrojeń i doradcą do spraw wojskowych w
administracjach pięciu prezydentów USA (Nixona, Forda, Cartera, Reagana i Busha
seniora); jeden z inicjatorów użycia śmigłowców w operacjach wojskowych; ukończył
John’s Hopkins University, West Point i Uniwersytet Yale; posiada doktorat w zakresie
studiów międzynarodowych; przewodniczy Paderewski Living Memorial; jest
wiceprezydentem Amerykańsko-Polskiego Komitetu Doradczego (American Polish
Advisory Council).
Waldemar Tomaszewski, lit. Valdemar Tomaševski (ur. 1965) – litewski polityk,
samorządowiec, działacz polskiej mniejszości narodowej na Litwie, przewodniczący Akcji
Wyborczej Polaków na Litwie, w latach 2000–2009 poseł na Sejm Republiki Litewskiej,
deputowany do Parlamentu Europejskiego.
Lech Wałęsa (ur. 1943) – polski polityk i działacz związkowy, przywódca Solidarności,
prezydent Polski (1990-95), laureat Pokojowej Nagrody Nobla (1983), człowiek roku
magazynu Time (1981), laureat kilkudziesięciu doktoratów honoris causa i odznaczeń
państwowych na całym świecie.
POPULARYZATORZY SZTUKI I KULTURY POLSKIEJ
Yola (właściwie: Jolanta) Czaderska-Hayek – popularyzatorka polskiej sztuki i kultury
(szczególnie kina) w USA; jest członkinią Hollywood Foreign Press Association,
organizacji, która przyznaje corocznie Złote Globy; mieszka w Hollywood, gdzie w swoim
domu prowadzi Polski Salon Kulturalny.
PRAWNICY
Zenon Grocholewski (ur. 1939) - arcybiskup, kardynał, prefekt Kongregacji ds.
Wychowania Katolickiego i Wielki Kanclerz Uniwersytetu Gregoriańskiego (którego jest
absolwentem); były prezes Sądu Kasacyjnego Państwa Watykańskiego i prefekt
Kongregacji Wychowania Katolickiego, której podlegają wszystkie seminaria duchowne i
uniwersytety katolickie; uważany za jednego z najlepszych współczesnych znawców
prawa kanonicznego; od 1966 roku mieszka w Rzymie.
Jerzy Makarczyk (ur. 1938) – prawnik, profesor prawa międzynarodowego publicznego;
w latach 1992-2002 był sędzią w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, a w latach
2004-2009 w Trybunale Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich; prezydent Instytutu
Prawa Międzynarodowego w Brukseli; dożywotni wiceprezes Stowarzyszenia Prawa
Międzynarodowego.
Stanisław Sołtysiński (ur. 1939) – profesor prawa; wybitny specjalista w zakresie prawa
cywilnego, własności intelektualnej, prawa handlowego oraz prawa inwestycji
zagranicznych; wieloletni członek polskiej Rady Legislacyjnej; współautor polskiego
Kodeksu Spółek Handlowych z 2000 roku; sędzia w Międzynarodowym Trybunale
Arbitrażowym przy Austriackiej Izbie Gospodarczej.
PROJEKTANCI, DESIGNERZY
Arkadius, właściwie: Arkadiusz Weremczuk (ur. 1969) − polski projektant mody; laureat
wielu prestiżowych nagród - m. in. New Generation Award (2000) oraz nagrody
organizacji NESTA (2004) promującej innowacyjność w Wielkiej Brytanii; ubierał wiele
gwiazd (Björk, Janet Jackson, Christinę Aguilerę); jego okulary nosili m.in. Brad Pitt,
Gwen Stefani, Justin Timberlake; mieszka w Londynie.
Tomasz Jara (ur. 1951) - autor projektu Forda Focusa; absolwent Royal College of Art in
London.
Tadeusz Jelec - projektant wnętrza Jaguara; absolwent Royal College of Art in London.
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Janusz Kaniewski (ur. 1974) – projektant samochodów dla Ferrari, Lancii, Hondy oraz
sprzętu dla Rossignola i butów dla Fila; twórca aktualnego czerwonego logo Fiata.
Robert Majkut – projektant wnętrz; zaprojektował m.in.: najbardziej luksusowe kino w
Pekinie (na zlecenie Kebo Wu z Hongkongu, współwłaściciela jednej z największych na
świecie firm produkujących filmy), Kronverk Cinema Lefortovo w Moskwie oraz Multikino
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w warszawskich Złotych Tarasach; jest autorem projektu futurystycznego fortepianu
Whaletone (whaletone.com).
Zbigniew Maurer – „ojciec” projektu Alfa Romeo 156.
Ewa Minge (ur. 1967) – projektantka mody; prezentowała swoje kolekcje haute couture
na festiwalu filmowym w Cannes, w światowych stolicach mody i na Bliskim Wschodzie.
Justyn Norek – projektant samochodów (m. in. Lancia Delta).
Marek Reichman (ur. 1966) - główny projektant stylistyki samochodów Aston Martin,
absolwent Royal College of Art in London.
Wojciech Sokołowski (ur. 1984) - stypendysta na wydziale projektowania IED (Istituto
Europeo di Design w Turynie); członek zespołu, który zaprojektował ekskluzywny
samochód Spada Codatronca.
Tomasz Sycha (ur. 1963) – projektant prototypowych modeli samochodów BMW.
Tomasz Starzewski (ur. 1961) – projektant odzieży; właściciel elitarnego londyńskiego
domu mody; ubiera angielską arystokrację.
Zbysław Szwaj (ur. 1932) – konstruktor; wraz z synami Maksymilianem i Albertem
założył firmę Leopard Automobile Mielec, której produktem jest klasyczny, ekskluzywny
samochód sportowy Leopard.
Maciej Zień (ur. 1979) – projektant mody; twórca stylizacji do spektakli teatralnych,
baletu („Tristan”), teledysków i sesji zdjęciowych; jego kreacje wybierają m. in. Andie
MacDowell, Jodie Kidd, Victoria Fernandez (stylistka Madonny).
PRZYWÓDCY RELIGIJNI
Zbigniew Czendlik (ur. 1964) – najbardziej znany ksiądz katolicki w Czechach;
zapalony golfista; organizator jednego z najbardziej znanych turniejów golfowych w
Czechach (w ten sposób zbiera środki na działalność charytatywną); często występuje w
czeskiej telewizji.
Adam Joseph Maida (ur. 1930) - amerykański duchowny katolicki, kardynał, doktor
teologii i prawa cywilnego; do emerytury był arcybiskupem Detroit; jako prawnik
praktykował w Sądzie Najwyższym USA; od wielu lat czołowa postać kościoła
katolickiego w USA.
Zbigniew Stankiewicz, łot. Zbigņevs Stankevičs (ur. 1955) - łotewski duchowny katolicki
polskiego pochodzenia; wykładowca w Ryskim Instytucie Teologicznym; pracował jako
inżynier w ryskiej stoczni i jako finansista w sektorze bankowym; były
wiceprzewodniczący Związku Polaków na Łotwie; od 2010 roku arcybiskup Rygi.
REŻYSERZY
Agnieszka Holland (ur. 1948) – polska reżyser filmowa i teatralna oraz scenarzystka
filmowa; reżyserowała m.in.: „Washington Square” (1997), „Total Eclipse” (1995) oraz
film „To Kill a Priest” (1988) oparty na historii zamordowania Jerzego Popiełuszki; jej
ojciec był polskim Żydem, stąd istotne miejsce w jej twórczości zajmują filmy poświęcone
tematyce Holocaustu – „Europa, Europa” (1990), „Korczak” (1990), „In Darkness” (2011).
Zbigniew Rybczyński (ur. 1949) – reżyser, operator filmowy, artysta multimedialny,
laureat Oscara (1983); absolwent wydziału operatorskiego szkoły filmowej w Łodzi;
realizował teledyski muzyczne między innymi dla Micka Jaggera, Simple Minds, The Art
of Noise, Pet Shop Boys, Alan Parsons Project, Yoko Ono, Lou Reeda oraz do piosenki
„Imagine” Johna Lennona.
Jerzy Skolimowski (ur. 1938) – polski reżyser, scenarzysta, aktor filmowy, poeta i
malarz; realizował filmy w Anglii, we Włoszech i w USA; był członkiem jury festiwali
filmowych w Cannes, San Sebastian oraz Wenecji; jego film „Essential Killing” (2010)
zdobył Specjalną Nagrodę Jury na festiwalu filmowym w Wenecji.
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Gore Verbinski (ur. 1964) – amerykański reżyser i pisarz; twórca filmów fabularnych i
reklamówek; był twórcą bardzo popularnej kampanii reklamowej Budweisera; w 1997
roku zadebiutował jako reżyser filmów pełnometrażowych; nakręcił: „The Mexican”
(2001) w którym zagrali Brad Pitt i Julia Roberts, horror „The Ring” (2002) oraz trylogię
„The Pirates of The Caribbean” (2003, 2006, 2007) o przygodach kapitana Jack’a
Sparrow’a, w którym zagrali Johnny Depp, Orlando Bloom i Keira Knightley.
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rodzeństwo Wachowscy - Lana Wachowski (ur. w 1965 roku, jako Laurence „Larry”
Wachowski; w 2012 roku Laurence zmienił płeć na żeńską i imię na Lana) i Andrew
„Andy” Wachowski (ur. 1967) – amerykańscy reżyserzy, producenci filmowi i pisarze z
Chicago; twórcy trylogii filmowej „The Matrix” (w której zagrali Keanu Reeves i Laurence
Fishbourne; pierwszy film kosztował 70 milionów dolarów a zarobił 460 milionów
dolarów) oraz współproducenci i scenarzyści filmu „V for Vendetta”.
Andrzej Wajda (ur. 1926) – reżyser filmowy i teatralny; laureat licznych nagród, m. in.
Złotej Palmy na Festiwalu Filmowym w Cannes (1981); zdobywca Oscara za całokształt
twórczości (2000).
Krzysztof Zanussi (ur. 1939) – reżyser i scenarzysta filmowy; wykładowca na Wydziale
Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk
Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego; w 1984 roku na Międzynarodowym Festiwalu
Filmowym w Wenecji otrzymał Złotego Lwa za film „Rok spokojnego słońca”.
RZEŹBIARZE
Mirosław Bałka (ur. 1958) - rzeźbiarz i autor instalacji, absolwent wydziału rzeźby
warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych; jego prace wystawiane były między innymi w
galeriach berlińskich, w londyńskim Tate Modern (praca „How it is” w Hali Turbin), na
biennale w Sao Paulo, biennale w Liverpoolu i na Biennale Sztuki w Wenecji; jego
rzeźby znajdują się w wielu europejskich i amerykańskich kolekcjach muzealnych.
Magdalena Abakanowicz (ur. 1930) - polska rzeźbiarka, laureatka licznych nagród;
miała ponad 100 wystaw na całym świecie; specjalizuje się w tworzeniu dużych,
figuralnych kompozycji przestrzennych, które powstają z tkaniny albo kamienia, drewna i
brązu (zwanych od jej nazwiska „abakanami”).
Igor Mitoraj (ur. 1944) – rzeźbiarz i rysownik; jego rzeźby stoją w reprezentacyjnych
punktach miast, m.in.: w Paryżu, Rzymie, Mediolanie, Lozannie, Londynie, a także w
USA i w Japonii; mieszka we Włoszech i Francji.
SCENOGRAFOWIE
Ewa Braun (ur. 1944) – ceniona w Hollywood dekoratorka wnętrz; zdobywczyni Oscara
za scenografię do filmu „Lista Schindlera”.
SZPIEDZY
Marian Zacharski (ur. 1951) - generał brygady, funkcjonariusz wywiadu Polskiej
Rzeczpospolitej Ludowej i Rzeczpospolitej Polskiej; wśród materiałów zdobytych przez
niego w USA (od 1975) znalazły się m.in.: dokumentacja techniczna rakiet
przeciwlotniczych typu Hawk, dane dotyczące oprzyrządowania radarowego dla
samolotów typu stealth, bombowca strategicznego Rockwell B-1, myśliwca F-15 Eagle
oraz sonarów dla atomowych okrętów podwodnych; przypisuje mu się także udział w
zdobyciu egzemplarza amerykańskiego czołgu M1 Abrams.
TRENERZY SPORTOWI
Jacek Gmoch (ur. 1939) – polski trener piłkarski i działacz sportowy; wieloletni trener
drużyn piłkarskich w Grecji (Panathinaikos Ateny, Olympiakos Pireus, Aris Saloniki) i na
Cyprze; w 2010 roku w plebiscycie z okazji pięćdziesięciolecia profesjonalnej ligi piłki
nożnej w Grecji został wybrany jednym z pięciu najlepszych trenerów w historii greckiej
ligi piłkarskiej; były pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej (Katedra Budowy Dróg
i Mostów); mieszka w Atenach.
TWÓRCY SZTUKI WIZUALNEJ I INSTALACJI
Tomasz Bagiński (ur. 1976) – twórca filmów animowanych, rysownik; pracuje nad
efektami specjalnymi i animacją na potrzeby produkcji reklamowych i kinowych;
dwukrotny zdobywca nagród na festiwalu SIGGRAPH; w 2003 roku jego film animowany
„Katedra” został nominowany do Oscara.

NETWORKING
ELITARNA
KONTAKTOWA
GRA ZESPOŁOWA

Maksymilian Naporowski – specjalista animacji komputerowej; pracował przy wielu
produkcjach w Kanadzie i w Hollywood – m.in. „The Patriot” (z Melem Gibsonem i
Heathem Ledgerem), „Harry Potter and the Sorcerer's Stone”, „The Chubbchubbs!”
(Oskar dla Best Animation Short w 2003 roku), „Stuart Little 2”, „Charlie's Angels: Full
Throttle”, „Matrix Revolutions”, „The Aviator”, „Superman Returns”, „Ghost Rider" i
„Beowulf”; jest wykładowcą technik animacji.
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Tomasz Opasiński (ur. 1975) – grafik komputerowy; pracuje dla największych wytwórni
w Hollywood; stworzył tysiące plakatów do filmów („Rozgrywka” z Robertem De Niro i
Edwardem Nortonem, „Hulk”), seriali i gier komputerowych.
Krzysztof Wodiczko (ur. 1943) - artysta wizualny i teoretyk sztuki; od 1994 roku jest
dyrektorem Center for Advanced Visual Studies na Massachusetts Institute of
Technology; jego prace wiążą się z wykorzystaniem przestrzeni publicznej do projekcji
poruszających tematykę społeczną i polityczną.
WYNALAZCY
Akira Fujimoto, jap. 藤本 彰 (urodzony jako Wiesław Romanowski) – japoński
wynalazca polskiego pochodzenia; zajmuje się rozwojem wizualnych systemów
komputerowych; mieszka w Tokio.
Stefan Kudelski (ur. 1929) - twórca serii profesjonalnych magnetofonów Nagra podstawowego typu magnetofonu używanego przez reporterów radiowych, telewizyjnych
i studia filmowe na całym świecie; laureat wielu nagród, w tym dwóch statuetek Oscara
(1978, 1990) oraz dwóch nagród przemysłu rozrywkowego Emmy.
Stephanie Louise Kwolek (właściwie: Chwałek) (ur. 1923) - stała na czele zespołu,
który w 1964 roku wynalazł kevlar (polimer, z którego przędzie się sztuczne włókna o
bardzo wysokiej odporności mechanicznej na rozciąganie, stosowane m.in. w
kamizelkach kuloodpornych, hełmach, sprzęcie sportowym, kablach światłowodowych,
pancerzach pojazdów wojskowych i lotniskowców); posiadaczka 28 patentów.
Wiesław L. Nowiński – profesor biomedycyny specjalizujący się w radiologii, autor
kilkudziesięciu patentów, dyrektor Laboratorium Obrazowania Biomedycznego w
singapurskiej, rządowej Agencji A*STAR; twórca kilkudziesięciu atlasów mózgu
wykorzystywanych przez setki tysięcy lekarzy na świecie w neurochirurgii,
neuroradiologii, neurologii, tworzeniu map mózgu oraz neuro-edukacji; laureat Magna
cum Laude (nagrody uważanej za radiologicznego Oscara); absolwent elektroniki na
Politechnice Warszawskiej.
Sylwester Porowski (ur. 1938) – profesor fizyki prowadzący badania nad fizyką ciepła
stałego; dyrektor Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk; wynalazca
niebieskiego lasera półprzewodnikowego.
Steve Wozniak (ur. 1950) – projektant pierwszego komputera firmy Apple (Apple I);
jeden z trzech założycieli firmy informatycznej Apple Inc.
Józef Zwisłocki (ur. 1922) – wynalazca „sztucznego ucha” umożliwiającego ustalenie
ilości prądu potrzebnego w słuchawce do stworzenia pożądanego wytężenia głosu w
uchu; właściciel 13 patentów; laureat wielu wyróżnień i odznaczeń.
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POSTACIE HISTORYCZNE
Poniżej prezentujemy krótkie biogramy znanych Polaków / Polek i osób mających polskie
korzenie - POSTACI HISTORYCZNYCH, których dokonania lub aktywność przekraczają
granice Polski, uzyskując wymiar europejski lub ogólnoświatowy.
AKTORZY
John Gielgud, właściwie: Giełgud (1904-2000) - brytyjski aktor teatralny i filmowy,
wybitny odtwórca ról szekspirowskich; zdobywca Oskara (1981) oraz nagród Emmy,
Grammy i Tony; odznaczony brytyjskim tytułem szlacheckim (1953); w 1979 roku zagrał
w „Dyrygencie” Andrzeja Wajdy; w 1994 roku jego imię nadano teatrowi The Globe
Theatre w Londynie.
Helena Modrzejewska (1814-1909) – aktorka teatralna i filmowa; występowała na
deskach teatrów polskich, a później, jako Helena Modjeska, na scenach amerykańskich i
brytyjskich; międzynarodowy rozgłos przyniosły jej role szekspirowskie i tragiczne.
Pola Negri, właściwie: Barbara Apolonia Chałupiec (1897-1987) – międzynarodowa
gwiazda kina niemego; grała w filmach produkowanych w Polsce, Berlinie i Hollywood;
na trwałe zapisała się w historii światowego kina dzięki filmom takim jak „Forbidden
Paradise” (1924) i „Imperial Hotel” (1927); w swoim czasie była najbogatszą kobietą w
przemyśle filmowym Hollywood.
ARCHITEKCI, BUDOWNICZOWIE
Edward Jan Habich (1835-1909) – polski inżynier i matematyk; uczestnik powstania
styczniowego (1863); profesor mechaniki i dyrektor Szkoły Wyższej Polskiej w Paryżu; w
1876 roku wraz z polskimi współpracownikami zorganizował w Limie (Peru) Wyższą
Szkołę Inżynieryjno-Górniczą (obecnie: Universidad Nacional de Ingeniería) i do śmierci
był jej dyrektorem; sprawował też nadzór nad robotami publicznymi w Peru; honorowy
obywatel tego kraju.
Ryszard (Ricardo) Jaxa Małachowski (1887-1972) – polski architekt; od 1911 roku
pracował w Limie (Peru), gdzie przez ponad 30 lat był kierownikiem wydziału architektury
Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Górniczej (obecnie: Universidad Nacional de Ingeniería);
zaprojektował wiele reprezentacyjnych budynków, ulic i osiedli Limy (Pałac Arcybiskupi,
Pałac Rady Miejskiej, Paseo de la República, osiedla: Santa María del Mar,
Urbanización La Cantuta i Santa María de Chosica).
Ernest Malinowski (1818-1899) - inżynier drogowy i kolejowy, budowniczy kolei w Peru
i Ekwadorze; honorowy obywatel Peru; był projektantem, budowniczym i jednym z
inwestorów peruwiańskiej Centralnej Kolei Transandyjskiej zbudowanej w ciągu czterech
lat (1870-74) w wyjątkowo trudnych warunkach klimatycznych i terenowych – wymagała
ona budowy półek skalnych, wykucia 63 tuneli o łącznej długości ponad 6000 m i
budowy ponad 30 mostów (w tym wiaduktu Verrugas o wysokości 77 m i długości 175
m); linia wznosi się na wysokość prawie 5000 m n.p.m.; aż do 2005 roku jeden z jej
odcinków był najwyższym punktem kolejowym świata; Ernest Malinowski przyczynił się
do zatrudnienia w Peru polskich inżynierów, pomagał też polskim biologom i
podróżnikom realizującym ekspedycje w Ameryce Południowej.
Ralph Modjeski, właściwie: Rudolf Modrzejewski (1861-1940) – inżynier, budowniczy
linii kolejowych i mostów; w wieku piętnastu lat wyemigrował wraz z matką (słynną
polską aktorką Heleną Modrzejewską) z Polski do USA; w 1911 roku otrzymał doktorat z
inżynierii na Illinois State University; zbudował prawie 40 mostów na największych
rzekach Ameryki Północnej (przede wszystkim na Missisipi); odegrał znaczącą rolę jako
wychowawca następnych pokoleń amerykańskich konstruktorów i budowniczych mostów
(jego uczniem był m.in. Joseph B. Strauss, twórca słynnego mostu Golden Gate w San
Francisco); zawsze podkreślał swoje polskie pochodzenie.
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Maciej (Matthew) Nowicki (1910-1950) - architekt i rysownik; jeden z projektantów
Czandigarh, miasta w Indiach; autor nowatorskiej hali widowiskowo-sportowej w Raleigh
w USA znanej w Polsce jako „Paraboleum” (obecnie: Hala Widowiskowo-Sportowa „J.S.
Dorton Arena”) - znajduje się ona w każdym amerykańskim podręczniku architektury;
kierował wydziałem architektury North Carolina State University.
Karol Schayer (1900-1971) – polski architekt; po napaści Niemców na Polskę w 1939
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roku wyjechał z kraju i od 1946 roku tworzył w Bejrucie (Liban) gdzie w latach 50. i 60.
zaprojektował ponad 140 budynków i stał się centralną postacią w tamtejszym
środowisku
architektów
nadających
modernistyczne
oblicze
rozkwitającej
śródziemnomorskiej metropolii; został pochowany na cmentarzu polskim w Bejrucie.
Jerzy Sołtan (1913-2005) – polski architekt, absolwent Politechniki Warszawskiej;
współpracownik słynnego francuskiego architekta Le Corbusiera; profesor Harvard
University (1960-79) i dziekan Wydziału Architektury tej uczelni w latach 1967-74; znał
biegle 7 języków obcych.
ARCHEOLODZY
Kazimierz Michałowski (1901-1981) - polski archeolog, egiptolog i historyk sztuki;
twórca tzw. polskiej szkoły archeologii śródziemnomorskiej, która łączy wykopaliska i
badania z pracami konserwatorskimi; prowadził wykopaliska w Dolnym Egipcie, Nubii,
Aleksandrii, dolinie Deir el Bahari i w Faras.
ASTRONOMOWIE
Mikołaj Kopernik, łac. Nicolaus Copernicus (1473-1543) – autor heliocentrycznej teorii
wszechświata uzasadnionej w dziele „De revolutionibus orbium coelestium” („O obrotach
sfer niebieskich”); zajmował się także medycyną.
Bohdan Paczyński (1940-2007) – teoretyk ewolucji gwiazd, dysków akrecyjnych i
mikrosoczewkowania grawitacyjnego; autor hipotezy o kosmologicznym pochodzeniu
rozbłysków gamma; jeden z odkrywców tzw. superziemi; autor około 300 prac
naukowych.
Marcin Poczobutt-Odlanicki (1728-1810) – odkrywca konstelacji „Ciołek
Poniatowskiego”; jego obserwacje stały się podstawą do obliczenia orbit planet i
stworzenia tablic ich ruchu; jego imię nosi jeden z kraterów uderzeniowych na Księżycu.
Adam Prażmowski (1821-1885) – pierwszy polski astrofizyk; autor metody wyznaczania
błędów osobistych obserwatora (1854) wykorzystywanej w Obserwatorium Paryskim;
zaobserwował polaryzację światła korony oraz brak polaryzacji światła protuberancji
słonecznej (1860); zbudował i udoskonalił wiele instrumentów naukowych (m.in.
polaryzator pryzmatyczny i celostat).
Jan Śniadecki (1756-1830) – profesor matematyki i astronomii; upowszechnił polską
terminologię matematyczną; konstruktor balonu do lotów; jego imię noszą planetoida
oraz krater na Księżycu.
BIOLODZY
Napoleon Cybulski (1854-1919) – odkrywca adrenaliny, jeden z twórców
endokrynologii, pionier elektroencefalografii; jako jeden z pierwszych na świecie otrzymał
zapis EEG kory mózgowej i zarejestrował oraz opisał szybkość linearnego przepływu
krwi w tętnicy szyjnej i udowej; inicjator badań nad hipnotyzmem.
Michał Jankowski (1842-1912) – polski pionier rosyjskiego Dalekiego Wschodu,
przyrodnik i hodowca; zidentyfikował, opisał i dostarczył do rosyjskich i europejskich
muzeów liczne okazy flory i fauny regionu, spośród których wielu nadano jego imię.
Edward Strasburger (1844-1912) – polsko-niemiecki botanik; jako pierwszy
przeprowadził badania embriologiczne nad roślinami nagonasiennymi oraz
okrytonasiennymi; twórca pojęć „cytoplazma” i „nukleoplazma”.
BIZNESMENI
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Erazm Jerzmanowski (1844-1909) - przemysłowiec, działacz społeczny i filantrop,
zwany „polskim Noblem”; po powstaniu styczniowym (1863) zmuszony do emigracji z
Polski; od 1873 roku przebywa w USA, gdzie inwestuje w gazownictwo („człowiek, który
oświecił Amerykę”) oraz patentuje 17 wynalazków; staje się posiadaczem trzeciej, co do
wielkości fortuny w USA i hojnie wspiera amerykańską Polonię – opiekuje się
emigrantami, finansuje polonijną działalność naukową, kulturalną i oświatową, buduje w
Nowym Jorku kościół katolicki, utrzymuje Czytelnię Polską; w 1896 roku wraca do Polski
skąd wspiera polskie muzeum w Raperswilu (Szwajcaria); w testamencie przekazał
Akademii Umiejętności w Krakowie 365 kg złota, z czego po jego śmierci fundowane były
corocznie wysokie nagrody pieniężne (zgodnie z zapisem testamentowym
Jerzmanowskiego, nagrodę mógł dostać tylko Polak - katolik, naukowiec, twórca kultury
lub społecznik); laureatami nagród ufundowanych przez Jerzmanowskego byli między
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innymi Henryk Sienkiewicz, Ignacy Paderewski i Jan Kasprowicz.
Alfred Jurzykowski (1899-1966) - handlowiec, przemysłowiec i działacz społeczny;
uczestnik wojny polsko-bolszewickiej (1919-1920) oraz kampanii wrześniowej 1939 roku
(po napaści Niemców na Polskę); w 1956 roku we współpracy z firmą Mercedes-Benz
otworzył pierwszą w Brazylii fabrykę samochodów i autobusów; finansował budowę sieci
wodociągowych i elektrycznych oraz szkół w najbardziej zaniedbanych dzielnicach Rio
de Janeiro; fundacja, którą założył wsparła dziesiątki naukowców polskiego pochodzenia
(jej celem było m.in. zwiększenie liczebności Polaków na amerykańskich
uniwersytetach); fundator Katedry Historii Literatury Polskiej na Uniwersytecie Harvarda.
Jerzy Franciszek Kulczycki, w Austrii: Georg Franz Kolschitzky (1640-1694) – kupiec,
żołnierz, poliglota, wybitny szpieg, który przyczynił się do zwycięstwa w Bitwie pod
Wiedniem (1683), w której sprzymierzone wojska kilku krajów europejskich (w tym
Polski) pod wodzą polskiego króla Jana III Sobieskiego pokonały wojska tureckie i która
ocaliła XVIII-wieczną Europę przed inwazją islamu; otworzył pierwszą wiedeńską
kawiarnię („Hof zur Blauen Flasche”, czyli „Dom pod Błękitną Flaszką”) – początkowo
podawano w niej kawę robioną z kawy zarekwirowanej pokonanym wojskom tureckim.
Antoni Norbert Patek (1812-1877) – zegarmistrz, założyciel działającej do dzisiaj firmy
Patek Phillip & Co. produkującej jedne z najbardziej ekskluzywnych zegarków na
świecie, zdobywca kilkuset międzynarodowych nagród za wyrafinowane technicznie
konstrukcje zegarków.
Franciszek Trześniewski (zm. 1939) – krakowianin, który w 1902 roku założył w
Wiedniu bistro z kanapkami i przekąskami (odpowiednik współczesnego McDonald’s); z
czasem lokale firmy Trześniewski stały się ikoną Wiednia; jej slogan brzmi „Trześniewski
– Die unaussprechlich guten Brötchen” (pol. „niewypowiedzianie smaczne kanapki”, ang.
„unspeakably good sandwiches”), co jest aluzją do nazwiska Trześniewski praktycznie
niemożliwego do poprawnego wypowiedzenia dla niemieckojęzycznych klientów.
CHEMICY I FIZYCY
Jan Czochralski (1885-1953) - polski chemik i metaloznawca; wynalazca metody
otrzymywania monokryształów krzemu, stosowanej współcześnie na masową skalę do
produkcji mikroprocesorów.
Marian Danysz (1909-1983) - współodkrywca pierwszego hiperjądra i stanów
izomerycznych hiperjąder; profesor Uniwersytetu Warszawskiego.
Irène Joliot-Curie (1897-1956) – laureatka Nagrody Nobla z chemii w 1935 roku w
uznaniu za odkrycie sztucznej promieniotwórczości; doktor honoris causa Uniwersytetu
Jagiellońskiego; córka Marii Skłodowskiej-Curie.
Piotr Leonidowicz Kapica (1894-1984) – rosyjski badacz fizyki niskich temperatur,
odkrywca zjawiska nadciekłości helu; w 1978 roku został wyróżniony Nagrodą Nobla z
fizyki.
Wiktor Kemula (1902-1985) – chemik, wynalazca elektrody o wiszącej kropli rtęci (ang.
hanging mercury drop electrode, HMDE); twórca polskiej szkoły polarografii; przyczynił
się do rozwoju chemii elektroanalitycznej.
Włodzimierz Kołos (1928-1996) – jeden z twórców współczesnej chemii kwantowej;
autor pionierskich prac w dziedzinie bardzo dokładnych obliczeń struktury elektronowej
małych cząsteczek.
Ignacy Mościcki (1867-1946) - autor nowatorskiej metody pozyskiwania kwasu
azotowego z powietrza; stworzył kondensator wysokiego napięcia i opatentował go;
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1926-1939.
Walter Hermann Nernst (1864-1941) - niemiecki fizyk i chemik; laureat Nagrody Nobla
w dziedzinie chemii (1920); odkrył zjawisko termomagnetyczne, sformułował tzw. trzecią
zasadę termodynamiki (określającą charakter zmian wielkości termodynamicznych w
temperaturach bliskich zera bezwzględnego), podczas I wojny światowej uczestniczył w
pracach nad syntezą gazów bojowych; jego matka była Polką; urodził się w Wąbrzeźnie
(niem. Briesen).
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Henryk Niewodniczański (1900-1968)
magnetycznego w widmie par ołowiu.

-

odkrywca dipolowego promieniowania

Karol Stanisław Olszewski (1846-1915) – wraz z Zygmuntem Wróblewskim dokonał
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pierwszego na świecie skroplenia tlenu i azotu; obaj uczeni zestalili także dwutlenek
węgla i metanol; w 1985 roku skroplił i zestalił argon.
Jerzy Pniewski (1913-1989) - współodkrywca (wraz z Marianem Danyszem) pierwszego
hiperjądra i stanów izomerycznych hiperjąder; doktor honoris causa uniwersytetów w
Lyonie i Heidelbergu.
Jerzy Rayski (1917-1993) - opracował metodę kwantowania pól nielokalnych; razem z
W.Pauli opracowali metodę tzw. regularyzacji pól kwantowych.
Maria Skłodowska-Curie (1867-1934) – opracowała teorię promieniotwórczości;
odkrywczyni dwóch pierwiastków - radu i polonu (nazwa pochodzi od łacińskiej nazwy
Polski); prekursor radiochemii; dwukrotnie wyróżniona Nagrodą Nobla - w dziedzinie
fizyki (1903) i w chemii (1911); pozostaje jedyną kobietą, która tę nagrodę otrzymała
dwukrotnie, a także jedynym uczonym w historii uhonorowanym Nagrodą Nobla w dwóch
różnych dziedzinach nauk przyrodniczych; jest jedyną kobietą, która spoczęła w
paryskim Panteonie (w dowód uznania zasług na polu naukowym).
Leonard Sosnowski (1911-1986) – odkrywca złącza p-n w półprzewodnikach;
współtwórca podstaw teorii transportu w półprzewodnikach; autor teorii zjawiska
fotowoltaicznego (wykorzystywanego w bateriach słonecznych) i teorii przewodnictwa w
półprzewodnikowym borze.
Mieczysław Wolfke (1883-1947) – fizyk, profesor Politechniki Warszawskiej (1922-39);
habilitował się w 1913 roku na Uniwersytecie w Zurychu u Alberta Einsteina; w 1920 roku
opracował teoretyczne podstawy holograficznego odtwarzania obrazów.
Zygmunt Wróblewski (1845-1888) - wyznaczył temperatury krytyczne szeregu gazów,
w tym parametry krytyczne wodoru; jako pierwszy wytworzył klatrat dwutlenku węgla i
zbadał jego podstawowe właściwości; wraz z Karolem Olszewskim dokonał pierwszego
na świecie skroplenia tlenu i azotu oraz zestalenia dwutlenku węgla i metanolu.
DOWÓDCY, STRATEDZY, ŻOŁNIERZE
Józef Bem (1794-1850) – polski generał, dowódca artylerii w czasie powstania
listopadowego (wojny polsko-rosyjskiej w latach 1830-1831), feldmarszałek armii
tureckiej, naczelny wódz powstania węgierskiego w latach 1848-1849 i zastępca wodza
drugiej rewolucji wiedeńskiej, bohater narodowy Węgier.
Michał Czajkowski vel Sadyk Pasza (1804-1886) – polski działacz niepodległościowy,
żołnierz, pisarz i poeta; po upadku powstania listopadowego przeciwko caratowi (183031) wyemigrował z Polski; w Turcji, pod Istambułem, na ziemi zakupionej przez księcia
Adama Czartoryskiego, założył polską osadę Polonezköy (Adampol), która istnieje do
dzisiaj.
Jan Karol Chodkiewicz (1560-1621) – hetman wielki litewski; jeden z najwybitniejszych
europejskich dowódców wojskowych początku XVII wieku; zwycięzca bitwy pod
Kircholmem (1605) w wojnie o Inflanty ze Szwedami.
Anton Iwanowicz Denikin, ros. Антон Иванович Деникин (1872-1947) – rosyjski
generał; oficer armii carskiej w czasie wojny rosyjsko-japońskiej (1904–1905), a potem w
czasie I Wojny Światowej; dowódca, antykomunistycznej „białej” armii Rosji, której celem
była obrona caratu przed bolszewikami; od 1920 roku na emigracji; urodził się w
miejscowości Szpetal Dolny (obecnie dzielnica Włocławka), a jego matka była Polką.
Nicefor Jaxa-Czernichowski (żył w XVII wieku) – polski szlachcic, żołnierz; około 1632
roku dostał się do niewoli rosyjskiej i został zesłany na Syberię; stał się tam przywódcą
buntu przeciwko carskiemu wojewodzie i stworzył nad Amurem niepodległe państewko o
nazwie Jaxa; po ułaskawieniu przez cara stanął w 1675 roku na czele rosyjskiej wyprawy
przeciwko Chińczykom w północnej Mandżurii.
Tadeusz Kościuszko (1746-1817) – generał polski i amerykański; w Polsce: Najwyższy
Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej w insurekcji 1794 roku przeciwko Rosji; w USA: autor
planów fortyfikacji wielu twierdz armii amerykańskiej (Fort Ticonderoga, West Point),
która walczyła z wojskami brytyjskimi o niepodległość Stanów Zjednoczonych.
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Jan Leon Kozietulski (1778-1821) – wybitny kawalerzysta, baron cesarstwa Francji;
uczestnik kampanii napoleońskich - 30 listopada 1808 prowadził szarżę szwoleżerów na
przełęczy Somosierra (Hiszpania), a w 1812 roku w czasie kampanii rosyjskiej ocalił
życie Napoleonowi Bonaparte.
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Włodzimierz Bonawentura Krzyżanowski (1824-1887) – amerykański generał,
uczestnik Wojny Secesyjnej, polityk; jeden z głównych negocjatorów zakupu Alaski przez
Stany Zjednoczone od Rosji oraz pierwszy administrator nowo nabytego terytorium.
Józef Aleksander Lisowski (ur. ok. 1575-1580 - zm. 1616) – wybitny kawalerzysta;
zasłynął jako dowódca oddziału jazdy (tzw. lisowczyków) w czasie wojny polskorosyjskiej (1609-1618).
Stanisław Maczek (1892-1994) – generał, dowódca wojsk pancernych; zasłużony w
czasie I Wojny Światowej, wojny polsko-bolszewickiej (1920) oraz II Wojny Światowej; w
1944 roku na czele dywizji pancernej wyzwolił Ypres, Gandawę i Bredę, a w 1945 roku
przyjął kapitulację bazy Kriegsmarine w Wilhelmshaven; honorowy obywatel Holandii.
Kazimierz Pułaski (1745-1779) - generał i bohater wojny o niepodległość Stanów
Zjednoczonych; w bitwie pod Brandywine (1777) uratował życie Jerzego Waszyngtona, a
w 1779 roku na czele legionu kawalerii odniósł zwycięstwo nad Anglikami w bitwie pod
Charleston; jest nazywany „ojcem amerykańskiej kawalerii”.
Konstanty Ksawerowicz Rokossowski, ros. Константин Ксаверьевич Рокоссовский
(1896-1968) – polski i radziecki dowódca wojskowy, Marszałek Polski (na polecenie
Stalina) oraz Marszałek ZSRR, wiceminister obrony narodowej ZSRR (1958–1962); w
1937 roku stał się ofiarą czystek stalinowskich (oskarżono go o szpiegostwo na rzecz
polskiego wywiadu); w czasie drugiej wojny światowej brał m.in. udział w szturmie
Berlina dowodząc 2. Frontem Białoruskim, który przełamał niemiecką obronę na Odrze i
którego wojska zdobyły Szczecin.
Jan III Sobieski (1629-1696) - król Polski i wielki książę litewski; walczył w wojnie
polsko-rosyjskiej (1654-1667), „potopie szwedzkim” (1655-1660) i wojnie polsko-tureckiej
(1672-1676), podczas której dowodził w zwycięskiej dla wojsk polskich bitwie pod
Chocimiem; dowódca w zwycięskiej bitwie z Turkami pod Wiedniem w 1683 roku.
Jan Zumbach (1915-1986) – pilot Wojska Polskiego, as myśliwski Polskich Sił
Powietrznych na obczyźnie podczas II Wojny Światowej; dowódca Dywizjonu 303
walczącego w bitwie o Anglię; odznaczony krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych
(czterokrotnie) i brytyjskim Distinguished Flying Cross (dwukrotnie); w latach 60-tych XX
wieku walczył jako najemnik w Afryce – zorganizował i dowodził lotnictwem Katangi
(zbuntowanej prowincji Konga), a następnie Biafry (secesjonistycznej prowincji Nigerii).
Stanisław Żółkiewski (1547-1620) - od 1618 roku hetman wielki koronny i kanclerz
wielki koronny; zwycięzca wielu kampanii przeciwko Rosji, Szwecji, Imperium
Osmańskiemu i Tatarom.
DZIENNIKARZE I REPORTERZY
Waldemar Milewicz (1956-2004) – dziennikarz telewizyjny, korespondent wojenny,
reporter; relacjonował wydarzenia z terenów konfliktów zbrojnych (m. in. II wojnę w
Zatoce Perskiej); laureat wielu nagród, w tym SAIS-Ciba Prize for Excellence in
Journalism przyznanej przez Johns Hopkins University.
EKONOMIŚCI
Oskar Lange (1904-1965) – polski ekonomista i polityk (poseł); marksista; zajmował się
ekonomią polityczną, statystyką, ekonometrią i cybernetyką; był cenionym wykładowcą
na Uniwersytecie w Chicago (1938–1945) oraz doradcą ekonomicznym rządów Indii
(1955–1956) i Cejlonu (1959).
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Jude Thaddeus Wanniski (1936-2005) – amerykański publicysta ekonomiczny; w 1978
roku założył firmę Polyconomics, która zajmowała się prognozowaniem trendów
ekonomicznych i doradzała bankom inwestycyjnym oraz korporacjom; był
popularyzatorem naukowego uzasadnienia dla obniżania podatków (tzw. krzywa Laffera)
oraz zaproponował wyjaśnienie przyczyn Wielkiego Kryzysu (1929-33); ukuł termin
„ekonomia podaży”, który przyjął się jako nazwa szkoły ekonomicznej; poglądy
Wanniskiego miały znaczący wpływ na administrację prezydenta Ronalda Reagana w
latach 80. XX wieku; w 1997 roku założył internetowe centrum edukacyjne „Supply-Side
University” („Uniwersytet Ekonomii Podaży”); jego ojciec był rzeźnikiem i introligatorem, a
dziadek (ze strony ojca) górnikiem w kopalni antracytu.
ETNOGRAFOWIE I ANTROPOLODZY
Bronisław Piłsudski (1866-1918) – etnograf zajmujący się ludami i kulturami Dalekiego
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Wschodu, a głównie ludem Ajnów żyjącym na Sachalinie (Rosja) i na wyspie Hokkaido
(Japonia); autor słowników języków ainu, gilackiego, orockiego i języka Mangunów.
Maria Antonina Czaplicka (1886-1921) – etnograf i geograf; uczestniczka wypraw na
Syberię; jako druga osoba w Europie i jedna z pierwszych osób na świecie zdobyła
doktorat z antropologii.
Bronisław Malinowski (1884-1942) – antropolog społeczny i ekonomiczny, etnolog,
religioznawca i socjolog; odbył podróże naukowe na Melanezję, do Afryki, Australii i
Oceanii; autor słynnej monografii „The Sexual Life of Savages in North-Western
Melanesia”; profesor Uniwersytetu Yale; doktor honoris causa Uniwersytetu Harvarda.
FILOZOFOWIE
Leszek Kołakowski (1927-2009) – filozof zajmujący się głównie historią filozofii, historią
idei politycznych oraz filozofią religii; eseista, publicysta i prozaik; uhonorowany licznymi
nagrodami i wyróżnieniami; związany z Uniwersytetem Oxfordzkim; wykładał też m. in.
Na Uniwersytecie Yale w USA.
Alfred Korzybski (1879-1950) – polsko-amerykański inżynier, filozof, logik; twórca niearystotelejskiego systemu semantyki ogólnej; autor dzieł „Manhood of Humanity” i
„Science and Sanity”; twórca Instytutu Semantyki Ogólnej w Chicago (1938).
Władysław Tatarkiewicz (1886-1980) – filozof i historyk filozofii; twórca semantycznej
analizy szczęścia; autor cenionych i tłumaczonych na wiele języków dzieł (m.in. 3tomowej „Historii filozofii” i „Historii estetyki”).
Witelon (1230 - zm. między 1280 i 1314) – mnich, polski fizyk, matematyk, filozof, optyk,
twórca podstaw psychologii spostrzegania; uznawany za twórcę podwalin wiedzy
psychologiczno-psychiatrycznej i psychopatycznej; autor dzieła „Perspectivorum libri
Decem”.
GEOGRAFOWIE
Maciej Miechowita (1457-1523), urodzony jako Maciej Karpiga – polski lekarz, pisarz
medyczny, historyk, geograf, profesor Akademii Krakowskiej, alchemik i astrolog; autor
„Tractatus de duabus Sarmatis Asiana et Europiana et de contentis in eis” (Traktat o
dwóch Sarmacjach, azjatyckiej i europejskiej, i o tym, co się w nich znajduje) (1517)
uznawanego za pierwszą renesansową pozycję opisującą w duchu naukowym geografię
i etnografię wschodniej Europy.
KOMPOZYTORZY
Fryderyk Chopin (1810-1849) – kompozytor i pianista; uważany za jednego z
najważniejszych kompozytorów romantycznych i największego kompozytora polskiego;
był jednym z najsłynniejszych pianistów swoich czasów; komponował polonezy, mazurki,
nokturny, scherza, ballady, etiudy, preludia, sonaty.
Henryk Mikołaj Górecki (1933-2010) – polski kompozytor współczesnej muzyki
poważnej, twórca „III Symfonii” („Symfonia pieśni żałosnych”), laureat nagrody „Lux ex
Silesia” (2003), laureat wielu konkursów międzynarodowych i nagród państwowych,
doktor honoris causa wielu uniwersytetów.
Bronisław Kaper (1902-1983) – kompozytor muzyki filmowej i teatralnej; laureat Oscara
(1954) za ścieżkę dźwiękową do filmu „Lili” (1953); pierwszy Polak nagrodzony
Oscarem.
Witold Lutosławski (1913-1994) – kompozytor, dyrygent i pianista; laureat licznych
zagranicznych nagród i wyróżnień; doktor honoris causa 15 uczelni, w tym Uniwersytetu
Cambridge.
Michał Kleofas Ogiński (1765-1833) - działacz polityczny, skrzypek, kompozytor i
pisarz; skomponował 20 polonezów fortepianowych (m.in. „Pożegnanie Ojczyzny”),
operę „Zélis et Valcour ou Bonaparte au Caïre”, romanse, pieśni powstańcze, marsze,
walce i mazurki.
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Andrzej Panufnik (1914-1991) – kompozytor i dyrygent; tworzył głównie w Wielkiej
Brytanii; dwukrotnie nagrodzony Prix de Composition Musicale Prince Pierre de Monaco;
uhonorowany Sibelius Centenary Medal for Composition; odznaczony przez królową
Elżbietę II tytułem szlacheckim.
Leopold Stokowski, właściwie: Antoni Stanisław Bolesławowicz (1882-1977) 22
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amerykański dyrygent polskiego pochodzenia; założyciel American Symphony
Orchestra; laureat Honorowego Oscara (1941) za wkład w realizację pełnometrażowego
filmu animowanego „Fantazja” Walta Disneya.
Dymitr Szostakowicz (1906-1975) - rosyjski kompozytor, pianista i pedagog; często
uważany za najwybitniejszego symfonika XX wieku; jego ojciec był synem powstańca
styczniowego (1863), który został zesłany przez carat na Syberię.
Karol Szymanowski (1882-1937) – polski kompozytor, pianista, pedagog i krytyk
muzyczny; doktor honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego (1935).
KONSERWATORZY ZABYTKÓW
Kazimierz Kwiatkowski (1944-1997) – architekt, konserwator zabytków; przez 16 lat
(od 1981 roku) kierował pracami konserwatorskimi w Mỹ Sơn w Wietnamie (jest to
zabytkowy kompleks świątyń hinduistycznych, który stanowi pozostałość po sanktuarium
religijnym Czamów istniejącym od IV do XV wieku n.e.); dzięki niemu miasto Hội An
zostało wpisane do rejestru zabytków światowego dziedzictwa UNESCO; jego pomniki
stoją w Hội An oraz w Mỹ Sơn.
MALARZE
Balthus, właściwie: Balthasar Kłossowski de Rola (1908-2001) - malarz; tworzył we
Francji i w Szwajcarii; rozgłos przyniosły mu obrazy młodych dziewcząt w wyzywających
pozach; tworzył ilustracje książkowe oraz scenografie teatralne; „Balthus” to uproszczony
zapis fonetyczny polskiego zdrobnienia „Bartuś”; jego prace można oglądać między
innymi w Metropolitan Museum w Nowym Jorku.
Zdzisław Beksiński (1929-2005) – zajmował się rysunkiem, rzeźbą, a pod koniec życia
również grafiką; sławę przyniosło mu malarstwo fantastyczne, wizjonerskie.
Tamara Łempicka, właściwie: Tamara Gurwik-Gorska (1895 lub 1898 - 1980) –
portrecistka; międzynarodowe uznanie zdobyła w latach 40. XX wieku; do miłośników jej
obrazów należą koneserzy z całego świata, a także znani aktorzy i muzycy (m. in.
Madonna).
Stefan Norblin, właśc. Juliusz Stefan Norblin de la Gourdaine (1892-1952) polski artysta
plastyk, malarz, ilustrator i plakacista; we wrześniu 1939 roku (po napaści Niemiec na
Polskę) wyjechał z Polski do Indii, gdzie dla maharadży Jodhpuru wykonał malowidła
zdobiące wnętrze pałacu Umaid Bhawan, największej prywatnej rezydencji w Indiach;
zmarł w San Francisco (USA).
Roman Opałka (1931-2011) – malarz i grafik; Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w
Warszawie; od 1977 roku na emigracji we Francji; tworzył w nurcie konceptualizmu; jego
najsłynniejsze dzieło to cykl „Opałka 1965 /1 - ∞”, który ma symbolizować przemijające
życie.
MATEMATYCY I LOGICY
Stefan Banach (1892-1945) – matematyk-samouk, jeden z przedstawicieli lwowskiej
szkoły matematycznej; podał fundamentalne twierdzenia i terminologię analizy
funkcjonalnej - nowej dyscypliny matematyki; w monografii „Théorie des opérations
linéaires” podał pierwszą aksjomatyczną definicję przestrzeni nazwanej później jego
nazwiskiem (przestrzeń Banacha).
Tadeusz Banachiewicz (1882-1954) – matematyk, astronom, geodeta; opracował tzw.
krakowiany - specjalny typ macierzy stosowanych w geodezji oraz astronomii, które
posłużyły mu do obliczenia orbity Plutona; jego imieniem nazwano jeden z kraterów na
Księżycu i planetoidę.
Karol Borsuk (1905-1982) – czołowy przedstawiciel warszawskiej szkoły
matematycznej; wybitny specjalista w dziedzinie topologii; autor około 170 prac
badawczych.
Stanisław Jaśkowski (1906-1965) – logik; wniósł wkład do teorii dowodu i semantyki;
jeden z twórców dedukcji naturalnej; zaproponował formalny rachunek logiki
parakonsystentnej; pionier logiki intuicjonistycznej i logiki wolnej.
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Jan Kowalewski (1892-1965) – kryptolog i matematyk; złamał sowieckie szyfry w czasie
wojny polsko-bolszewickiej (1920) - wygrana przez polskie wojsko Bitwa Warszawska
zapobiegła pochodowi rewolucji bolszewickiej na zachód i połączeniu się z
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rewolucjonistami w Niemczech; uhonorowany Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari i
Orderem Wschodzącego Słońca.
Zdzisław Krygowski (1872-1955) – matematyk; inicjator badań kryptologicznych nad
niemiecką przenośną maszyną szyfrującą Enigma; autor wielu prekursorskich prac m. in.
„Elementy matematyki wyższej” i „Wykłady matematyki”.
Jan Łukasiewicz (1878-1956) – jeden z twórców polskiej szkoły matematycznej; autor
logiki trójwartościowej, pierwszego nieklasycznego rachunku logicznego; twórca tzw.
notacji polskiej i podstawy odwrotnej notacji polskiej - sposobu zapisu wyrażeń
arytmetycznych szeroko stosowanego w informatyce do dzisiejszego dnia (m. in. w
kalkulatorach).
Józef Marcinkiewicz (1910-1940) – matematyk; autor prac z dziedziny analizy
matematycznej oraz tzw. twierdzenia interpolacyjnego Marcinkiewicza.
Andrzej Mostowski (1913-1975) – przedstawiciel warszawskiej szkoły matematycznej;
autor ponad 100 publikacji naukowych; wprowadził pojęcie uogólnionego kwantyfikatora,
który znalazł istotne zastosowania w informatyce.
Marian Rejewski (1905-1980) – matematyk i kryptolog, który wraz z J.Różyckim i
H.Zygalskim złamał szyfr Enigmy – niemieckiej, przenośnej maszyny szyfrującej z okresu
II Wojny Światowej.
Jerzy Różycki (1909-1942) – matematyk i kryptolog; wraz z M.Rejewskim i H.Zygalskim
złamał kod Enigmy – niemieckiej, przenośnej maszyny szyfrującej z okresu II Wojny
Światowej; zbudował też jej działającą kopię oraz urządzenia deszyfrujące szyfrogramy
Enigmy.
Henryk Zygalski (1908-1978) – należał do zespołu, który złamał kod Enigmy –
niemieckiej, przenośnej maszyny szyfrującej z okresu II Wojny Światowej oraz zbudował
jej działającą kopię; wynalazca koncepcji tzw. płacht Zegalskiego.
MECENASOWIE SZTUKI I NAUKI
Stanisław Leszczyński (1677-1766) – król Polski w latach 1705-1709 i 1733-1736; od
1738 roku do śmierci był księciem Lotaryngii i Baru, gdzie zyskał u miejscowej ludności
przydomek „króla-dobrodzieja” i wsławił się jako mecenas sztuki i nauki.
MUZYCY
Krzysztof Komeda (1931-1969) – muzyk, kompozytor standardów jazzowych i muzyki
filmowej (m. in. do filmów: „Dwaj ludzie z szafą” i „Rosemary's Baby”); twórca stylu
określanego „polską szkołą jazzu” mającego wpływ na rozwój międzynarodowej sceny
jazzowej.
Liberace, właściwie: Wladziu Valentino Liberace (1919-1987) - ekscentryczny
amerykański artysta estradowy pochodzenia polsko-włoskiego (jego matką była pianistka
Frances Zuchofski); w swoich czasach był najlepiej zarabiającym artystą w USA; w
początkach kariery wspierał go polski pianista Ignacy Jan Paderewski; Liberace często
podkreślał swoje polskie pochodzenie.
Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) – pianista, kompozytor (m.in. opery „Manru”),
polityk, premier Polski (1919), działacz niepodległościowy, profesor konserwatorium w
Warszawie; otrzymał wiele tytułów i odznaczeń (m.in. tytuł lordowski od brytyjskiego
króla Jerzego V); wraz z Romanem Dmowskim reprezentował Polskę na konferencji w
Paryżu, która zakończyła I Wojnę Światową.
PISARZE
Henry Charles Bukowski (1920-1994) - amerykański poeta, powieściopisarz, nowelista,
scenarzysta filmowy i rysownik polsko-niemieckiego pochodzenia; zyskał sławę dzięki
cyklowi powieściowemu, w którym stworzył postać Henry'ego Chinaskiego (alkoholika i
„ćmy barowej”); jego ojciec był amerykańskim weteranem pierwszej wojny światowej
polskiego pochodzenia.
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John Maxwell Coetzee (ur. 1940) - pisarz południowoafrykański (od 2002 roku mieszka
w Australii); laureat Literackiej Nagrody Nobla (2003) i dwukrotnie Nagrody Bookera
(1983, 1999); najważniejsze tematy, które porusza to kolonializm, rasizm oraz
wewnętrzne sprzeczności współczesnych, liberalnych społeczeństw; co kilka lat
odwiedza Polskę; jego pradziadek ze strony matki Baltazar (lub Balcer) Dubiel był
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Polakiem, pochodził ze wsi Czarnylas, w województwie wielkopolskim.
Joseph Conrad, właściwie: Józef Teodor Konrad Korzeniowski (1857-1924) – wybitny
pisarz angielski; autor powieści „Heart of Darkness”, „Almayer’s Folly”, „Lord Jim”, „The
Shadow Line”, a także zbiorów nowel i opowiadań, dramatów, esejów i wspomnień; jego
twórczość doczekała się wielu adaptacji teatralnych i filmowych.
Witold Gombrowicz (1904-1969) – eseista, dramaturg i powieściopisarz; jego dzieła
literackie przetłumaczono na ponad 30 języków świata, a dramaty były wielokrotnie
wystawiane na najważniejszych scenach przez wybitnych reżyserów.
Ryszard Kapuściński (1932-2007) – zwany „cesarzem reportażu”; korespondent
zagraniczny w Afryce, Ameryce Łacińskiej i w Azji, jeden z najczęściej tłumaczonych za
granicą polskich autorów; laureat licznych nagród.
Pierre Klossowski (1905—2001) – pisarz, filozof, tłumacz; tworzył we Francji; w 1969
roku opublikował pracę „Nietzsche et le cercle vicieux”, która wywarła wielki wpływ na
innych współczesnych mu filozofów, wśród których znaleźli się: Michel Foucault, Gilles
Deleuze i Jean-François Lyotard.
Władysław Reymont (1867-1925) – laureat Nagrody Nobla za czterotomową „epopeję
chłopską” zatytułowaną „Chłopi”; główny przedstawiciel realizmu (z elementami
naturalizmu) w prozie Młodej Polski (nurtu w polskiej literaturze).
Henryk Sienkiewicz (1846-1916) – nowelista, powieściopisarz i publicysta; laureat
Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za całokształt twórczości (1905); autor dzieł takich
jak „Trylogia”, „Krzyżacy” i „Quo vadis”.
POECI
Guillaume Apollinaire, właściwie: Wilhelm Apolinary Kostrowicki (1880-1918) francuski poeta polskiego pochodzenia; jeden z głównych twórców francuskiej
awangardy poetyckiej (prekursor surrealizmu); przedstawiciel paryskiej bohemy.
Zbigniew Herbert (1924-1998) – poeta, eseista, dramatopisarz, autor słuchowisk;
laureat licznych międzynarodowych nagród i wyróżnień; jego najbardziej znane tomy
poetyckie to: „Struna światła”, „Pan Cogito”, „Elegia na odejście”.
Adam Mickiewicz (1798-1855) – autor ballad, powieści poetyckich, dramatu „Dziady” i
epopei narodowej „Pan Tadeusz”; zarówno w Polsce jak i w Europie Zachodniej
porównywany do Byrona i do Goethego.
Czesław Miłosz (1911-2004) – poeta, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury
(1980) oraz nagrody Neustadt International Prize for Literature.
Maciej Kazimierz Sarbiewski (1595-1640) – poeta nazywany sarmackim albo
chrześcijańskim Horacjuszem; laureat Lauru Poetyckiego - najważniejszej XVII-wiecznej
nagrody literackiej; przed Henrykiem Sienkiewiczem był najczęściej wydawanym polskim
autorem za granicą.
Wisława Szymborska (1923-2012) – laureatka literackiej Nagrody Nobla (1996) oraz
wielu innych nagród i wyróżnień; jej dzieła to m. in.: „Dlatego żyjemy”, „Wiersze
wybrane”, „Poezje wybrane”, „Koniec i początek”, „Chwila”.
PODRÓŻNICY, ODKRYWCY I GEOGRAFOWIE
Henryk Arctowski (1871-1958) – geograf, geofizyk, geolog, podróżnik, związany z
badaniami krajów polarnych; prowadził pionierskie badania Antarktyki i Antarktydy; jego
imię nosi polska stacja naukowo-badawcza położona na Wyspie Króla Jerzego
(Antarktyka).
Ignacy Domeyko (1802-1889) – geolog i mineralog; badacz Ameryki Południowej
(zwłaszcza Chile); jego nazwiskiem nazwano jedną z planetoid, minerał, a także pasmo
górskie i miasto w Chile.
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Adam Kulczycki (1809–1882) - inżynier, kartograf i astronom, podróżnik; uczestnik
powstania listopadowego (1830-31) przeciw okupacji rosyjskiej, emigrant, urzędnik
francuski na wyspach Oceanii; wykonywał dla francuskiego rządu prace kartograficzne
na nowo przyłączonych do Francji wyspach leżących na Oceanie Spokojnym; w stolicy
Tahiti, Papeete, założył pierwsze obserwatorium astronomiczne i meteorologiczne w tej
części Pacyfiku; odznaczony Orderem Legii Honorowej.
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Kazimierz Nowak (1897-1937) – podróżnik; w latach 1931-1936 przebył samotnie
Afrykę z północy na południe i z powrotem (40 tys. km) - rowerem, pieszo, konno, na
wielbłądzie, czółnem oraz pociągiem; w trakcie podróży znajdował pomoc ze strony
Polonii afrykańskiej i polskich misjonarzy; poznał Tuaregów, egipskich fellachów,
żyjących pośród bagien Szilluków, lud Watussi, Pigmejów, Burów z Transwalu,
Hotentotów, Buszmenów, karłów Babinga, dzikich Abasalampasu, Murzynów Haussa
oraz wielu innych egzotycznych mieszkańców Afryki; reportaże ze swojej wyprawy
publikował w prasie polskiej, francuskiej, niemieckiej, włoskiej i brytyjskiej.
Benedykt Polak (ok. 1200 - ok. 1280) – zakonnik (franciszkanin), podróżnik; razem z
Giovannim da Pian del Carpine dotarli jako pierwsi Europejczycy na dwór wielkiego
chana (24 lata przed weneckim kupcem Marco Polo) - celem wyprawy (1245-1247) było
przekonanie Mongołów do zaniechania najazdów na Europę i sprzymierzenie się z nimi
przeciwko muzułmanom (którzy w tamtym czasie zajęli Jerozolimę); poza językiem
polskim i łaciną władał też językiem ruskim i mongolskim.
Wacław Rzewuski (1784-1831) – podróżnik, orientalista, żołnierz, przyjaciel Beduinów;
napisał dzieło “Sur Les Chevaux Orientaux et provenants des Races Orientales” („O
koniach wschodnich i pochodzących od ras arabskich”) będące ważnym opisem kultury
terenów dzisiejszej Arabii Saudyjskiej; ze swych podróży do krajów arabskich przywiózł
do Polski ponad 100 koni czystej krwi arabskiej, które stały się podstawą późniejszej
potęgi hodowli konia arabskiego w Polsce.
Paweł Edmund Strzelecki (1797-1873) – odbył podróż dookoła Ziemi podczas, której
zbadał m. in. najwyższe pasmo górskie Australii; jego nazwiskiem nazwano w Australii:
pasmo górskie, dwa szczyty, jezioro, rzekę i miasteczko; uhonorowany wysokimi
odznaczeniami oraz medalami angielskimi.
POLITYCY, DORADCY POLITYCZNI, DYPLOMACI, DZIAŁACZE SPOŁECZNI
Iwan Majski, właściwe: Jan Lachowiecki (1884-1975) - radziecki dyplomata i historyk;
ambasador ZSRR w Wielkiej Brytanii (1932-43); wiceminister spraw zagranicznych
ZSRR (1943-46).
Teodoro Picado Michalski (1900-1960) - prawnik, polityk, prezydent Kostaryki w latach
1944-1948; profesor prawa międzynarodowego na uniwersytecie w San José; w 1946
roku stworzył Narodowy Instytut Geograficzny Kostaryki; jego matka - Jadwiga Michalska
była pierwszą w Kostaryce kobietą-lekarzem i położyła duże zasługi dla rozwoju
medycyny w tym kraju.
Józef Piłsudski (1867-1935) – polski działacz niepodległościowy, dowódca wojskowy,
polityk; naczelnik państwa Polskiego w latach 1918-1922, dwukrotny premier Polski; w
1920 roku w czasie wojny z bolszewikami przeprowadził manewr, który rozbił wojska
bolszewickie i zapobiegł ich pochodowi na zachód Europy.
Józef Retinger (1888-1960) – polski żołnierz (cichociemny), literaturoznawca, pisarz,
wolnomularz; organizator Kongresu Haskiego; sekretarz generalny Ruchu
Europejskiego; jeden z twórców Wspólnoty Europejskiej; inicjator pierwszego spotkania
oraz sekretarz działającej do dnia dzisiejszego Grupy Bilderberg - nieformalnego
międzynarodowego stowarzyszenia wpływowych osób ze świata polityki, biznesu i
przemysłu.
Zawisza Czarny z Garbowa (1370 - 1428) - sławny rycerz niepokonany w licznych
średniowiecznych turniejach, symbol cnót rycerskich, znakomity dyplomata; walczył w
bitwie pod Grunwaldem z Zakonem Krzyżackim; wielokrotnie brał udział w wyprawach
przeciwko Turkom; był posłem króla Władysława Jagiełły na Sobór w Konstancji (14141418), gdzie stanął w obronie Jana Husa; jego potomkiem był pułkownik Henryk
Dobrzański („Hubal”), słynny partyzant walczący z wojskami niemieckimi w okresie II
Wojny Światowej.
PRAWNICY
Leonard S. Janofsky (1910-2000) – amerykański adwokat (specjalista w dziedzinie
prawa pracy); absolwent Harvard University; jeden z założycieli Paul, Hastings, Janofsky
& Walker, jednej z największych kancelarii prawniczych w USA; w latach 1978-80
prezydent American Bar Association.
NETWORKING
KLUCZ
DO SUKCESU

Leonidas „Leon” Jaworski (1905-1982) – amerykański adwokat, jeden z prokuratorów
pracujących nad aferą Watergate (1973); współzałożyciel Fulbright & Jaworski, jednej z
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największych kancelarii prawniczych w USA.
Paweł Włodkowic (ok. 1370 – ok. 1435) - uczony, doktor prawa, pisarz religijny i
prawno-polityczny, obrońca interesów Polski w sporach z Zakonem Krzyżackim; na
soborze w Konstancji (1414-1418) wystąpił z traktatem o władzy papieża i cesarza
(„Tractatus de potestate papae et imperatoris respectu infidelium”), w którym udowadniał
tezę o możliwości pokojowego współistnienia państw chrześcijańskich i pogańskich oraz
przedstawił argumenty za prawem pogan do zachowania własnej tożsamości politycznej;
współcześnie polski urząd Rzecznika Praw Obywatelskich przyznaje nagrody im. Pawła
Włodkowica osobom występującym w obronie praw i wolności.
Andriej Wyszynskij, ros. Андре́й Януа́рьевич Выши́нский (1883-1954) - radziecki
działacz ruchu robotniczego, prawnik, stalinowski prokurator i dyplomata; rektor
uniwersytetu moskiewskiego w latach 1925–1928; oskarżyciel w głównych procesach
politycznych w ZSRR; uznawany za najbardziej krwawego prokuratora w historii ZSRR;
w latach 1949–1953 minister spraw zagranicznych; pochowany na Placu Czerwonym
przy murze kremlowskim.
PRZYWÓDCY RELIGIJNI I DUCHOWI
Jan Paweł II (Karol Wojtyła) (1920-2005) – arcybiskup krakowski, kardynał, a w latach
1978-2005 papież; kawaler Orderu Orła Białego.
Stefan Wyszyński (1901-1981) – prymas Polski, zwany „Prymasem Tysiąclecia”; brał
udział w czterech konklawe (ogólne zgromadzenie kardynałów, którego celem jest wybór
nowego papieża); miał duży udział w wyborze Karola Wojtyły na papieża.
REWOLUCJONIŚCI
Feliks Dzierżyński (1877-1926) - polski i rosyjski działacz socjalistyczny i
komunistyczny; twórca i szef pierwszych sowieckich organów bezpieczeństwa - CzeKa,
GPU i OGPU; uważany za jednego z twórców państwa radzieckiego.
Wiaczesław Rudolfowicz Mienżynski, ros. Вячеслав Рудольфович Менжинский
(1874-1934) - wysoki funkcjonariusz policji politycznej i bezpieczeństwa Rosji Sowieckiej,
zastępca szefa CzeKa, Feliksa Dzierżyńskiego; w latach 1926-34 szef Zjednoczonego
Państwowego Zarządu Politycznego (OGPU); urodzony w rodzinie szlacheckiej o
polskich korzeniach; władał 12 językami.
REŻYSERZY
Jerzy Grotowski (1933-1999) – reżyser, teoretyk i reformator teatru, pedagog; laureat
licznych nagród, m. in. Dyplomu Zasługi przyznawanego przez Muzeum Narodowe USA
za wybitny wkład w rozwój światowego teatru; doktor honoris causa kilku uniwersytetów.
Krzysztof Kieślowski (1941-1996) – polski reżyser; laureat Złotego Lwa na MFF w
Wenecji (1993) i Srebrnego Niedźwiedzia na MFF w Berlinie (1994); dwukrotnie
nominowany do Oscara (za film „Trois couleurs: Rouge”) oraz trzykrotnie do Złotej
Palmy; odznaczony francuskim Orderem Sztuki i Literatury (1993).
Zbigniew Ziembiński (1908-1978) – aktor, reżyser i wykładowca sztuki teatralnej i
telewizyjnej; w czasie II Wojny Światowej wyjechał z Polski (przez Rumunię i Francję) do
Rio de Janeiro, gdzie zyskał sławę jako „ojciec teatru brazylijskiego”.
RZEŹBIARZE
Paul Maximilien Landowski (1875-1961) – francuski rzeźbiarz polskiego pochodzenia;
jego rodzice wyemigrowali z Polski w obawie przed prześladowaniami ze strony caratu
za udział w powstaniu styczniowym (1863); jest autorem 35 pomników w Paryżu; jego
najsłynniejszym dziełem jest pomnik Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro w Brazylii
(uznawany za jeden z cudów świata); zmarł w Boulogne-Billancourt pod Paryżem, gdzie
znajduje się muzeum jego imienia.
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Korczak Ziółkowski (1908-1982) – amerykański rzeźbiarz polskiego pochodzenia;
pracował przy tworzeniu monumentalnej rzeźby Głów Prezydentów w ścianie góry Mount
Rushmore w Górach Czarnych; w 1939 roku na Wystawie Światowej w Nowym Jorku
zdobył pierwszą nagrodę za popiersie polskiego pianisty Ignacego Jana Paderewskiego;
od 1947 roku, na ziemi którą wykupił za własne środki, tworzył największą rzeźbę na
świecie (195 m długości i 172 m wysokości) - pomnik Szalonego Konia, który ma
uhonorować amerykańskich Indian (po śmierci Ziółkowskiego prace są kontynuowane
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przez jego dzieci).
SOCJOLOGOWIE
Florian Znaniecki (1882-1958) – filozof i socjolog; twórca polskiej socjologii
akademickiej; międzynarodową sławę przyniosła mu praca „The Polish Peasant in
Europe and America” („Chłop polski w Europie i Ameryce”) napisana wspólnie z
Williamem Thomasem - jako jeden z pierwszych socjologów zastosował metodę badania
dokumentów osobistych (takich jak autobiografie, listy, pamiętniki); w ten sposób
analizował polskich emigrantów przebywających w USA; był profesorem socjologii na
University of Illinois, a w latach 1953-1954 przewodniczącym Amerykańskiego
Towarzystwa Socjologicznego.
STYLIŚCI
Antoine, właściwie: Antoni Cierplikowski (1884-1976) – fryzjer i stylista o
międzynarodowej sławie; w 1909 roku wylansował fryzurę „na chłopczycę”, która (razem
z sukienkami Coco Chanel) stanowiła podstawę mody międzywojnia; czesał najbardziej
znane artystki swoich czasów (Josephine Baker, Édith Piaf, Brigitte Bardot); projektował
fryzury dla wytwórni filmowych (MGM); nadzorował fryzury kilkuset kobiet w czasie
koronacji króla Anglii Jerzego VI (1936); w latach 20-tych XX wieku miał około 60
zakładów: w USA, Kanadzie, Francji, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Japonii, Australii; po II
Wojnie Światowej założył w USA sieć 121 zakładów, które firmował.
SZPIEDZY
Ryszard Jerzy Kukliński, pseud. Jack Strong (1930-2004) – pułkownik Wojska
Polskiego i armii amerykańskiej; jeden z najcenniejszych agentów w historii CIA; w
latach 1971-1981 z pobudek patriotycznych Kukliński przekazał na Zachód ponad 40 tys.
stron najtajniejszych dokumentów dotyczących Polski, ZSRR i Układu Warszawskiego;
dokumenty te dotyczyły między innymi: planów ZSRR użycia broni nuklearnej, danych
technicznych najnowszych sowieckich broni (m.in. czołgu T-72 i rakiet Strzała-2),
rozmieszczenia radzieckich jednostek przeciwlotniczych na terenach Polski i NRD,
metod stosowanych przez Armię Radziecką w celu uniknięcia namierzenia jej obiektów
przez satelity szpiegowskie, planów wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.
Krystyna Skarbek, właściwie: Maria Krystyna Skarbek-Giżycka (1908-1952) – agentka
brytyjskiej tajnej służby Kierownictwa Operacji Specjalnych (SOE), powołanej w czasie II
wojny światowej przez Winstona Churchilla do dywersji na niemieckich tyłach; działała
na Węgrzech, Bałkanach, we Francji, w Egipcie; wspólnie z Andrzejem Kowerskim
zebrała informacje, które pomogły uściślić przewidywany termin inwazji Niemiec na
ZSRR oraz organizowała ucieczki internowanych w węgierskich obozach Polaków do
dalszej służby w polskich siłach zbrojnych na Zachodzie; prawdopodobnie była dla Iana
Fleminga pierwowzorem postaci Vesper Lynd w „Casino Royale”, pierwszej powieści o
przygodach agenta Jamesa Bonda.
Mieczysław Słowikowski, właściwie: Mieczysław Słowik (1896-1989) – generał wojska
polskiego i brytyjskiego; w czasie II Wojny Światowej stworzył w Algierii (będącej kolonią
Francji-Vichy) siatkę szpiegowską, która zwerbowała kilka tysięcy osób; dzięki
informacjom siatki Aliantom udało się bez większych strat przeprowadzić lądowanie w
północno-zachodniej Afryce i zająć pozycje wyjściowe do ataku na operujące w Libii
jednostki Afrika Korps.
Jerzy Sosnowski (1896 - 1944 lub 1945) – major wojska polskiego, wybitny polski
szpieg w Niemczech w latach 1926-1934 używający nazwiska Georg von NaleczSosnowski (znany także jako Ritter von Nalecz), playboy; dzięki niemu ujawniono część
niemieckiej agentury działającej w Polsce; w 1929 zdobył kopię „Organisation
Kriegsspiel”, planu gry wojennej przeciwko Polsce.
TANCERZE I CHOREOGRAFOWIE
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Wacław Niżyński (1889-1950) – tancerz i choreograf; jeden z najwybitniejszych
tancerzy baletu XX wieku (w bibliografii międzynarodowej znany głównie pod nazwiskiem
w formie francuskojęzycznej, jako Vaslav Nijinsky).
WYNALAZCY, KONSTRUKTORZY
Mieczysław Grzegorz Bekker (1905-1989) - konstruktor pojazdu księżycowego LRV
wykorzystanego w czasie trzech ostatnich księżycowych lotów programu Apollo (19711972); profesor Uniwersytetu w Michigan; dyrektor Instytutu Badań koncernu
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samochodowego General Motors (w Santa Barbara).
Michał Doliwa-Dobrowolski (1862-1919) - rosyjski elektrotechnik, elektryk i wynalazca
polskiego pochodzenia; opracował pierwszą prądnicę prądu przemiennego trójfazowego
(1888); konstruktor trójfazowego silnika indukcyjnego z wirnikiem klatkowym (1889).
Janusz Groszkowski (1898-1984) - naukowiec zajmujący się elektroniką i
radiotechniką; rozszyfrował system sterowania niemieckich rakiet V1 i V2
przechwyconych przez Armię Krajową w czasie II Wojny Światowej.
Rudolf Gundlach (1892-1957) – inżynier, konstruktor broni pancernej; w 1934 roku
wynalazł tzw. peryskop odwracalny zastosowany po raz pierwszy w polskich czołgach
TKS i 7TP; po zajęciu w 1939 roku Polski przez Niemcy i Rosję Sowiecką peryskopy te
zaczęły być stosowane w konstrukcjach niemieckich i radzieckich, a następnie
brytyjskich; współcześnie w większości modeli czołgów i wozów bojowych piechoty
stosowane są peryskopy oparte na konstrukcji Grundlacha.
Józef Hofmann (1876-1957) – wynalazca, kompozytor i pianista; opatentował około 100
wynalazków, w tym m. in. pneumatyczne resory samochodowe, wycieraczki do szyb
samochodowych, a nawet spinacz biurowy.
Jacek Karpiński (1927-2010) – wybitny inżynier elektronik i informatyk; kierowca
rajdowy i żeglarz; uczestnik Powstania Warszawskiego (1944); trzykrotnie odznaczony
Krzyżem Walecznych; wynalazca komputera typu PC (na długo przed wprowadzeniem
takiego urządzenia na rynek w USA); szykanowany przez władze komunistyczne za
działalność w Armii Krajowej i udział w Powstaniu Warszawskim.
Józef Kosacki (1909-1990) – inżynier i naukowiec (profesor Wojskowej Akademii
Technicznej w Warszawie); w czasie II wojny światowej był saperem w Polskich Siłach
Zbrojnych na Zachodzie (we Francji, a potem w Wielkiej Brytanii); w 1942 roku wynalazł
(wspólnie z Andrzejem Garbosiem) ręczny wykrywacz min (projekt wygrał konkurencję z
sześcioma innymi projektami konstruktorów brytyjskich); wykrywacz został użyty po raz
pierwszy w II bitwie pod El Alamein (1942), przyczynił się do zwycięstwa Aliantów i po
licznych modyfikacjach jest wciąż stosowany w wojskach NATO.
Jan Józef Ignacy Łukasiewicz (1822-1882) – polski farmaceuta, chemik,
przedsiębiorca, rewolucjonista i działacz niepodległościowy; w 1853 roku otrzymał naftę
z ropy naftowej, a następnie znalazł dla niej zastosowanie w lampach, które zastąpiły
lampy oliwne i umożliwiły między innymi przeprowadzanie w szpitalach operacji przy
sztucznym świetle; jako pierwszy na świecie uruchomił naftowe latarnie uliczne oraz
kopalnię i rafinerię ropy naftowej; wspierał finansowo Powstanie Styczniowe 1863 roku
przeciwko caratowi.
Henryk Magnuski (1909-1978) - polski i amerykański wynalazca; główny inżynier
zespołu, który opracował radio Motorola SCR-300 (zwane walkie-talkie) - była to
plecakowa radiostacja używana podczas II Wojny Światowej przez amerykańską armię
w Europie i w Azji.
Stefan Feliks Manczarski (1899-1979) - jeden z pierwszych na świecie twórców
telewizji; w 1929 roku skonstruował pierwszy polski telewizor.
Marian Mazur (1909-1983) – naukowiec zajmujący się elektrotermią i cybernetyką;
twórca polskiej szkoły cybernetycznej i pierwszego na świecie systemu telefonii
automatycznej.
Kazimierz Noiszewski (1859-1930) – okulista i naukowiec; prekursor badań nad
sztucznym wzrokiem - opracował zasady działania elektroftalmu (tzw. sztucznego oka);
uchodzi za wynalazcę trychestozjometru do badania wrażliwości czuciowej oka oraz
innych przyrządów stosowanych w okulistyce.
Julian Ochorowicz (1850-1917) – polski psycholog, filozof, wynalazca, poeta i
publicysta oraz fotografik; jest uważany za prekursora radia i telewizji - opracował
teoretyczne zagadnienie telewizji monochromatycznej (1877) oraz udoskonalił telefon
(1885).
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Frank Piasecki (1919-2008) – inżynier aeronautyki i mechaniki, konstruktor lotniczy,
wynalazca śmigłowca dwuwirnikowego, konstruktor amerykańskich helikopterów.
Kazimierz Prószyński (1875-1945) – wynalazca i konstruktor pionierskich aparatów
kinematograficznych; konstruktor pierwszej na świecie kamery-projektora; jego wynalazki
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posłużyły do powstania pierwszej lotniczej kroniki wojennej (1918).
Tadeusz Sendzimir (1894-1989) – polski inżynier i wynalazca zwany „Edisonem
metalurgii”; wynalazca metody cynkowania blach stalowych (tzw. proces Sendzimira);
konstruktor walcowni blach służącej do produkcji milimetrowej blachy, którą
opatentowano w Wielkiej Brytanii, Francji i USA.
Kazimierz Siemienowicz (ok. 1600 - 1651) – inżynier wojskowy i artylerzysta; w 1650
roku opublikował (w Amsterdamie) dzieło „Artis Magnae Artilleriae pars prima” („Wielkiej
sztuki artylerii część pierwsza”), które przez 200 lat było podstawowym podręcznikiem
artylerii w Europie (omawia w nim między innymi technologię wytwarzania rakiet),
prowadził badania nad skrzydłem delta.
Jan Szczepanik (1872-1926) – polski nauczyciel; w 1897 roku opatentował telektroskop
- urządzenie do przesyłania na odległość ruchomego, kolorowego obrazu wraz z
dźwiękiem (protoplastę dzisiejszej telewizji); w latach 1918-1925 opracował system filmu
barwnego; skonstruował kamizelkę kuloodporną, która ocaliła życie hiszpańskiego króla
Alfonsa XIII.
Wojciech Alojzy Świętosławski (1881-1968) – polski fizyk i biochemik; skonstruował
m.in. ebuliometr, pozwalający mierzyć temperaturę wrzących cieszy z dokładnością do
0,005 stopnia Celsjusza.
Władysław Tryliński (1878-1956) – wraz z W.Bryłą zbudował pierwszy w Europie most
spawany (nad rzeką Śludwia); opatentował twardą nawierzchnię z sześciokątnych płyt
(nazywaną od jego nazwiska trylinką) oraz używane na całym świecie żelbetonowe
podkłady kolejowe.
Kazimierz Żegleń (ur. 1869) - polski zakonnik w USA; w 1893 roku, po śmierci
burmistrza Chicago C.Harrisona (zastrzelonego przez zamachowca), rozpoczął prace
nad kamizelką kuloodporną; swój wynalazek opatentował w 1897 roku.
ZASŁUŻENI DLA RATOWANIA ŻYDÓW PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ
Jan Karski, właściwie: Jan Kozielewski (1914-2000) – polski dyplomata; w czasie II
wojny Światowej na polecenie polskiego rządu na uchodźctwie przygotował raport o
eksterminacji Żydów w okupowanej przez Niemców Polsce (w tym celu m.in. potajemnie
przedostał się do warszawskiego getta i obozu w Izbicy); następnie przedostał się do
Wielkiej Brytanii i USA, gdzie przedstawił raport prezydentowi F.D.Rooseveltowi oraz
przedstawicielom diaspory żydowskiej; apele o powstrzymanie Holocaustu (m.in.
poprzez zbombardowanie linii kolejowych prowadzących do obozów zagłady oraz
otwarcie granic i ułatwienie wystawiania paszportów dla uciekających przed zagładą
Żydów) pozostały jednak bez odzewu.
Tadeusz Romer (1894-1978) - polski dyplomata i polityk; w latach 1937–1941 był
ambasadorem rządu II Rzeczypospolitej w Japonii, gdzie ratował litewskich Żydów
załatwiając im wizy do Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Palestyny, USA i krajów
Ameryki Łacińskiej.
Irena Sendler (z domu Krzyżanowska) (1910-2008) – polska działaczka społeczna,
Sprawiedliwa wśród Narodów Świata; jako szefowa wydziału dziecięcego polskiej
organizacji Rada Pomocy Żydom „Żegota” zorganizowała przemyt około 2.500
żydowskich dzieci z warszawskiego getta na stronę aryjską, umieszczając je w
przybranych rodzinach, domach dziecka i u katolickich sióstr zakonnych; ryzykując
własnym życiem uratowała dwa razy więcej Żydów niż Oskar Schindler.
Henryk Sławik (1894-1944) – dziennikarz i działacz Polskiej Partii Socjalistycznej;
Sprawiedliwy wśród Narodów Świata („Polski Wallenberg”); w latach 1943-44, jako polski
konsul w Budapeszcie, przyczynił się do uratowania około 5 tysięcy polskich Żydów,
którzy po zajęciu Polski przez wojska niemieckie uciekli na Węgry; aresztowany w 1944
roku po wkroczeniu Niemców na Węgry i rozstrzelany w niemieckim obozie
koncentracyjnym Mauthausen-Gusen.
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