
Przybyłem tu, gdzie broni się wolności, aby jej służyć; 
żyć lub umrzeć dla niej.
(z listu do gen. George´a Waszyngtona)

Kazimierz Pułaski

1745 - 1779 
bohater walk o niepodległość 

Polski i Stanów Zjednoczonych

Pu askiPu aski
KazimierzKazimierz
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Przeczytaj tekst.Ćwiczenie 1a.

O TYM, KTÓRY ŻYŁ KRÓTKO I WALCZYŁ ODWAŻNIE!

Kazimierz Pułaski urodził się w Warszawie, ale pierwsze lata życia spędził razem z rodzeństwem 
w Winiarach koło Warki. Uczył się najpierw w miejscowej szkole, a potem w kolegium w Warszawie, 
ponieważ jego ojciec chciał  zagwarantować synowi dobre wykształcenie. W kolegium Kazimierz uczył 
się fi zyki, logiki, matematyki, języków, a także wymowy, manier czy tańca, jednak najbardziej lubił zajęcia 
z jazdy konnej i strzelania.

Po kilku latach szkoły został paziem na dworze królewicza Karola, syna Augusta III Sasa. Czas pobytu 
w towarzystwie króla był dla Pułaskiego bardzo ważny. To właśnie tutaj Pułaski dowiedział się czym jest 
wielki świat i sztuka dyplomacji. Na dworze króla ukształtowały się także jego poglądy polityczne. 

Przyszły generał zdobył swoje pierwsze doświadczenia żołnierskie mając 18 lat. W roku 1763 spędził 
sześć miesięcy w obozie wojskowym króla Karola. 

W tym czasie sytuacja polityczna w Polsce była bardzo skomplikowana, ponieważ istniało ryzyko 
ingerencji cara rosyjskiego w sprawy naszego kraju. Żeby temu zapobiec, polska szlachta, razem 
z Pułaskim, zorganizowała związek zwany konfederacją barską. Celem tego związku była obrona nieza-
leżności Polski oraz protest przeciwko polityce rosyjskiej. 

Żołnierska kariera Kazimierza Pułaskiego rozwijała się szybko. Już w latach 1768 – 1772 Pułaski 
był jednym z dowódców polskich żołnierzy i walczył przeciwko Rosjanom. W czasie jednej z bitew 
(pod Krosnem) został ranny. Wkrótce jednak wrócił do zdrowia i razem ze swoimi żołnierzami znalazł się 
na Litwie i Rusi, by tam zacząć powstanie antyrosyjskie. Wielkim sukcesem był też jego udział w obronie 
Jasnej Góry przed wojskiem rosyjskim.

3 listopada 1771 r. Stanisław August Poniatowski został porwany przez wojsko konfederacji, ponieważ 
konfederaci uważali, że król został nielegalnie wybrany. Kiedy jednak go uwolniono, oskarżył konfede-
ratów, w tym samego Pułaskiego, o próbę królobójstwa. Ponieważ było to bardzo poważne oskarżenie 
i Pułaskiemu groziła kara śmierci, musiał uciekać za granicę. Tak rozpoczął się nowy okres w jego życiu. 
Na początek wyjechał do Turcji, później do Niemiec, aż w końcu znalazł się w stolicy Francji, gdzie poznał 
Benjamina Franklina. Ten zaproponował mu, żeby pomógł Amerykanom w wojnie, która trwała wtedy 
w USA. Pułaski nie odmówił Franklinowi, podjął decyzję na „tak” i wyjechał do Stanów Zjednoczonych.  
Tam, w  lipcu 1777 roku, po rozmowach z Jerzym Waszyngtonem, zaczął organizować swój legion. 

Pułaski zwerbował i szkolił żołnierzy (choć dużym problemem było to, że nie znał języka angiel-
skiego), i pod koniec lata 1778 roku był gotowy do walki. Legion Pułaskiego składał się z Amerykanów 
i doświadczonych ofi cerów - obcokrajowców, a wśród nich byli również żołnierze polskiego pochodzenia.

Walczyli w wielu bitwach, które miały przynieść niepodległość Ameryce, a najważniejszą była ta pod 
Brandywine, kiedy to dzięki swojej odwadze Pułaski uratował życie przyszłemu prezydentowi Ameryki, 
Jerzemu Waszyngtonowi. Uratowany w nagrodę nadał Pułaskiemu stopień generała brygady amerykań-
skiej kawalerii.

Legion Kawalerii i sam Pułaski zdobył sławę wygrywając z Anglikami pod Charlesston (w maju 1779) 
oraz  walcząc  pod Savannah w październiku 1779 roku. Właśnie w wyniku ran, których doznał w czasie 
tej bitwy, zmarł 11 października 1779 roku, mając zaledwie 34 lata. Pozostał jednak w pamięci  zarówno 
Polaków, jak i Amerykanów jako ten, który żył krótko, ale walczył całym sercem.

Na podstawie:
http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/72/plik/ot-574.pdf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Pu%C5%82aski
http://dziennikzwiazkowy.com/ameryka/chicago-wlasnoscia-kazimierza-pulaskiego-miasto-zbudowano-na-ziemi-podarowanej-generalowi
http://www.polskieradio.pl/39/1240/Artykul/457464,Dzien-Pamieci-Generala-Pulaskiego]

 
 
 

 
     

 
 
 

     
  

    

 
 
 

 
     

 
 
 

     
  

    

 
 
 

 
     

 
 
 

     
  

    

 
 
 

 
     

 
 
 

     
  

    

KONFEDERACJA 
BARSKA – 

związek polskiej 
szlachty, która 

chciała bronić 
swojej wolności, 
niepodległości 
(niezależności) 

kraju i wiary 
katolickiej. Nazwa 

pochodzi od 
miejscowości Bar 

(obecnie Ukraina), 
w której spot kali 
się organizatorzy 

konfederacji.

BENJAMIN 
FRANKLIN 

(1706 – 1790) 
- amerykański 

polityk, uczony, 
fi lozof  

STANISŁAW 
AUGUST 

PONIATOWSKI 
- król Polski 

w latach 
1764–1795

JERZY 
WASZYNGTON  
(1732 – 1799) 
– amerykański 

generał i 
polityk, 

pierwszy 
prezydent 

Stanów 
Zjednoczonych

 
 
 

 
     

 
 
 

     
  

    
AUGUST III 
SAS – król 

Polski  w 
latach 1733 

– 1763.
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Zdecyduj i zaznacz czy podana informacja jest prawdziwa, czy fałszywa.

Połącz wyrazy z kolumny A z opisami z kolumny B.

Ćwiczenie 1b.

Ćwiczenie 1c.

TRUDNE SŁOWA: 

bohater – tu: osoba, która jest bardzo odważna, np. oddaje swoje życie za innych
niepodległość – niezależność od innych państw (wolność)
paź – chłopiec, który jest częścią personelu króla; asystent
żołnierz – osoba, która pracuje w armii, broni swojego kraju
dowódca – lider żołnierzy
ranny – osoba, która ma kontuzję
powstanie – rewolucja, bunt
porwać – uprowadzić kogoś i przetrzymywać wbrew jego woli
oskarżenie – opinia, że ktoś zrobił coś złego
uratować – pomóc komuś, obronić przed atakiem/niebezpieczeństwem

P F

0. Pułaski spędził swoje dzieciństwo w Warce. √

1. Kazimierz lubił uczyć się matematyki, strzelania i fi zyki.

2. Pułaski jako młody chłopiec był paziem Augusta III Sasa.

3. Pułaski razem ze szlachtą zorganizował konfederację barską. 

4. Wyjazd Pułaskiego za granicę był karą za porwanie króla.

5. W lipcu 1778 roku generał Pułaski zaczął organizować swój legion w USA.

6. Legion Pułaskiego składał się nie tylko z Amerykanów.

A B
0. żołnierz a. armia

1. bitwa b. wyższy ofi cerski stopień wojskowy

2. legion c. osoba, która służy w armii

3. ofi cer d. wojsko konne

4. kawaleria e. konfl ikt zbrojny między państwami albo narodami

5. dowódca f. konfrontacja wojsk, które prowadzą wojnę

6. generał g. żołnierz z wyższą rangą

7. wojna h. oddział wojska

8. wojsko i. osoba, która rządzi w armii, rozkazuje

0. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6. 7. 8.
c
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Ćwiczenie 1d.

Ćwiczenie 2a.

Uzupełnij zdania wyrazami z powyższego ćwiczenia. Zmień formę gramatyczną 
tam, gdzie jest to potrzebne.

Przeczytaj i uzupełnij tekst słowami z ramki. Zmień formę gramatyczną tam, 
gdzie jest to potrzebne.

0. Pułaski w Ameryce szkolił ________________________.

1. Mój dziadek kocha konie, bo w młodości służył w _____________________________________________.

2. __________________________________________________ powinien być zdecydowany i konsekwentny.

3. Oddział  Pułaskiego wygrał ____________________________________________________ pod Savannah.

4. Wielu ludzi zginęło podczas ___________________________ o niepodległość Stanów Zjednoczonych.

5. Stopień __________________________ jest ważniejszy niż stopień _______________________________.

6. Podczas Święta Niepodległości ________________________________ maszerowało ulicami Warszawy.

7. W __________________________________________________ Pułaskiego walczyli nie tylko Amerykanie.

żołnierzy

postawić  wybudować  odbywać się  życie  marzec  podpisać  żąda   rocznica  
powstać  istnieją  wydarzenie  parada  przyjaciel  otrzymać  osoba

PAMIĘĆ O GENERALE PUŁASKIM

Mieszkańcy Savannah jako pierwsi ___________________0  pomnik Kazimierza Pułaskiego (już 
w 1854 roku). Od tego czasu w całych Stanach Zjednoczonych ___________________1  ich bardzo 
wiele, a dzień 11 października, czyli ___________________2  śmierci generała  jest obchodzony w całych 
Stanach jako Dzień Pamięci Pułaskiego.   

Bardzo ważnym ___________________3  jest również parada Pułaskiego (Pulaski Parade) na 
5. alei w Nowym Jorku, która ___________________4  w pierwszą niedzielę października i jest największą 
___________________5  w USA.

Stan Illinois świętuje Dzień Kazimierza Pułaskiego (Casimir Pulaski Day) w każdy pierwszy ponie-
działek ___________________6  , a w wielu innych stanach, między innymi Arkansas, Georgia, Kentucky 
i Virginia, ___________________7  hrabstwa Pulaski, nazwane tak na pamiątkę twórcy amerykańskiej 
kawalerii. 

W 2009 roku prezydent Barack Obama ___________________8  dokument, który 
przyznał Pułaskiemu honorowe obywatelstwo USA. W ten sposób polski generał został siódmą 
___________________9  w historii Stanów Zjednoczonych, która otrzymała taki tytuł (obok Winstona 
Churchilla czy Matki Teresy z Kalkuty).

Ciekawym, a mniej znanym, epizodem z życia bohatera dwóch narodów jest fakt, że Pułaski  przed 
śmiercią podpisał tzw. „kontrakt testamentowy” z ___________________10  ,  Kazimierzem Stanisławem 
Kozłowskim. Było to porozumienie, które mówiło o tym, że w razie śmierci jednego z nich cały majątek 
przechodzi na własność drugiego. Jak wszystko w ___________________11  generała, tak i ta sprawa 

postawili
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Ćwiczenie 2b. Na podstawie tekstu dokończ zdania.

0. Pierwszy pomnik Pułaskiego Amerykanie zbudowali w ____________________________________ .

1. Dzień Pamięci Pułaskiego Amerykanie obchodzą _____________________________________________ .

2. Parada Pułaskiego odbywa się zawsze ______________________________________________________ .

3. Pułaski był twórcą _______________________________________________________________________ .

4. Barack Obama przyznał Pułaskiemu _______________________________________________________ .

5. Po śmierci Pułaskiego jego majątek przeszedł _______________________________________________ .

6. Rodzina Kozłowskiego chce dostać od rządu amerykańskiego __________________________________ .

nie jest do końca jasna. Pułaski i Kozłowski za wojenne zaangażowanie ___________________12  
po 450 akrów ziemi (kilkadziesiąt hektarów) na terenie, na którym później ___________________13  
Chicago i prawdopodobnie Filadelfi ę. Zgodnie z umową, majątek wcześniej zmarłego generała 
Pułaskiego dostał Kozłowski. Dziś jego rodzina ___________________14  od rządu USA rekompensaty 
za tę ziemię, ale szanse na to są niewielkie. W samym Chicago pamiątką po generale jest np. nazwa 
jednej ze stacji linii kolejki miejskiej CTA – PULASKI.

Na podstawie:
http://dziennikzwiazkowy.com/ameryka/chicago-wlasnoscia-kazimierza-pulaskiego-miasto-zbudowano-na-ziemi-podarowanej-generalowi/
http://www.instytut-genealogii.com.pl/index.php?mod=artykuly&id=2&itemid=107 ]

Savannah

Polacy i Amerykanie są wdzięczni generałowi Pułaskiemu.
Na pytanie komu? czemu? odpowiada celownik. 
RZECZOWNIK

PRZYMIOTNIK (jakiej? jakiemu?)

mianownik celownik
Rodzaj 
żeński

-e
-i
-y

Polska, Ameryka 
armia 
praca 

Pułaski pomagał Polsce i Ameryce, walcząc o niepodległość.
Generał ufał swojej armii.
Jan odniósł sukces dzięki ciężkiej pracy.

Rodzaj 
męski

-u
-owi

ojciec
prezydent

Antek obiecał ojcu, że nie będzie grał na komputerze.
Pułaski uratował życie przyszłemu prezydentowi.

Rodzaj 
nijaki

-u dziecko Babcia podarowała dziecku ładny prezent.

mianownik celownik
Rodzaj 
żeński

-ej młodsza siostra Robert często dokucza młodszej siostrze.

Rodzaj 
męski
i nijaki

-emu
chory syn

małe dziecko

Tato daje lekarstwo choremu synowi.

Mama kupuje mleko małemu dziecku.
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Ćwiczenie 4.

Ćwiczenie 3.

Komu potrzebne są te rzeczy? Wpisz rzeczownik i przymiotnik w celowniku przy 
odpowiednim przedmiocie.

Uzupełnij zdania. Słowa z nawiasów wpisz w celowniku.

0. Dlaczego przyglądasz się ________________________________________________ (ta dziewczyna)?

1. Alicja często pomaga _____________________________________________________ (starsza sąsiadka).

2. Tylko dzięki ________________________________(systematyczna nauka) będziesz mieć dobre rezultaty.

3. Życzymy ____________________________________________________ (babcia i dziadek) dużo zdrowia

4. Twój samochód podoba się _____________________________________________________ (mój brat).

5. Palenie papierosów szkodzi __________________________________________________ (nasze zdrowie).

6. Jerzy Waszyngton podziękował _____________________ (polski żołnierz) i nadał mu stopień generała. 

tej  dziewczynie

odważny oficer  dobry lekarz  roztargniona nauczycielka  znana malarka  małe 
dziecko  elegancka kobieta  niepunktualna studentka  smutna dziewczynka  

elegancki mężczyzna  nieuczesany chłopiec  zagraniczny turysta 

0. _______________

_________________

5. _______________

_________________

1. _______________

_________________

7. _______________

_________________

2. ___________________________________

_____________________________________

6. ___________________________________

_____________________________________

3. _______________

_________________

8. ___________________________________

_____________________________________

4. ___________________________________

_____________________________________

10. _______________

_________________

9. _______________

_________________

 eleganckiej

kobiecie
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Ćwiczenie 5.

Ćwiczenie 6.

Wysłuchaj dwukrotnie nagrania na temat honorowego obywatelstwa USA dla 
Kazimierza Pułaskiego i uzupełnij brakujące informacje w poniższych zdaniach.

Kazimierz Pułaski jest patronem Fundacji. Przeczytaj kilka informacji na temat jej 
działalności oraz uzupełnij luki rzeczownikami utworzonymi od czasowników z nawiasów.

0. Pułaski otrzymał honorowe obywatelstwo USA ______________________________ lat po śmierci.

1. Decyzję  o przyznaniu Pułaskiemu honorowego obywatelstwa podjął ____________________________ .

2. Wniosek o przyznanie honorowego obywatelstwa mocno popierała _____________________________ .

3. Pułaski zasługuje na uznanie, jakie USA mogą wyrazić __________________ i _____________________ .

4. Polskę i USA łączą _____________________________________________________________ sojusznicze.

5.  Honorowe obywatelstwo Stanów Zjednoczonych jest wyróżnieniem przyznawanym ______________ .

6. Honorowe obywatelstwo USA otrzymało do tej pory tylko _____________________________________ .

7. Pułaski przybył do Ameryki w _________________________________________________________ roku.

8. Pułaski uratował życie prezydentowi ________________________________________________________ .

9.  W bitwie pod Savannah _____________________________ października _____________________ roku 
Pułaski został śmiertelnie ranny.

10. Dzień Pułaskiego obchodzony jest w USA od __________________________________ roku.

ponad 200

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest organizacją specjalizującą się w polityce zagra-
nicznej i bezpieczeństwie międzynarodowym. Głównym zadaniem Fundacji Pułaskiego jest analiza 
wydarzeń międzynarodowych, identyfikacja trendów w środowisku międzynarodowym oraz reko-
mendowanie rozwiązań dla rządów i sektora prywatnego. 

Fundacja Pułaskiego skupia ponad 40 ekspertów i jest wydawcą analiz w formatach: 
„Stanowisko Pułaskiego”, „Komentarz Międzynarodowy Pułaskiego” oraz „Raport Pułaskiego”. 
Fundacja wydaje też „Informator Pułaskiego”, będący zestawieniem nadchodzących konferencji 
i spotkań eksperckich dotyczących polityki międzynarodowej. Eksperci Fundacji regularnie współ-
pracują z mediami.

Fundacja przyznaje nagrodę „Rycerz Wolności” dla wybitnych postaci, które promują wartości 
ważne dla generała Kazimierza Pułaskiego tj. wolność, sprawiedliwość oraz demokrację. Do dziś 
nagrodą uhonorowani zostali m.in. profesor Władysław Bartoszewski, profesor Norman Davies, 
Aleksander Milinkiewicz, prezydent Lech Wałęsa, prezydent Aleksander Kwaśniewski, prezydent 
Valdas Adamkus, Javier Solana, Bernard Kouchner, Richard Lugar, prezydent Vaira Vīķe-Freiberga 
oraz prezydent Mikheil Saakashvili.

Fundacja Pułaskiego posiada status organizacji partnerskiej Rady Europy.
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MISJĄ FUNDACJI JEST:

___________________  0  (propagować) wolności, sprawiedliwości i demokracji, oraz ___________________ 1  
(wspierać) działań mających na celu __________________2  (umacniać) społeczeństwa obywatelskiego.

CELEM FUNDACJI JEST:

____________________ 3  (informować), ____________________4  (propagować) i ____________________ 5  
(edukować) społeczeństwa w zakresie świadomości obywatelskiej i wartości demokratycznych,

____________________6  (działać) na rzecz współpracy międzynarodowej,

____________________________7  (rozwijać) stosunków międzynarodowych oraz współpracy kulturalnej, 
społecznej i politycznej pomiędzy narodami i państwami.

Propagowanie

Ćwiczenie 7. Po wykonaniu ćwiczenia 6 zaproponuj kandydaturę osoby ze swojego kraju 
do nagrody „Rycerz Wolności”. Uzasadnij swój wybór.

Polecamy: 
Antoni Lenkiewicz, Kazimierz Pułaski (1745-1779), Wrocław 2010

Janusz Roszko, Ostatni rycerz Europy, Katowice 1983

Komiks Kazimierz Pułaski - Cena nieśmiertelności. Scenariusz: Remigiusz Matyjas. Rysunek: Jacek Przybylski, 

Warka 2016

Kazimierz Pułaski – bohater dwóch narodów, reż. Jolanta Kessler-Chojecka, 2007

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce -Winiarach  http://www.muzeumpulaski.pl/

Kopiec Pułaskiego w Krynicy przy ul. Pułaskiego
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