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Kazimierz  Pułaski  urodził  się  najpewniej  6  marca  1745  r.
w Warszawie.  Wychował się w rodzinnych dobrach Winiary nad
Pilicą nieopodal Warki. Miejscowa tradycja mówi,  że to właśnie
w wareckiej szkole parafialnej pobierał pierwsze nauki. Edukację
kontynuował  w  warszawskiej  szkole  księży  teatynów
w Warszawie. Lekcję etykiety dworskiej odebrał na dworze księcia
Karola  Kurlandzkiego  w  Mitawie,  gdzie  pełnił  funkcję  pazia.
O wychowanie patriotyczne przyszłego Bohatera dwóch Narodów
dbali jego rodzice – Józef i Marianna z Zielińskich. 

Ojciec, właściciel ziemski, starosta warecki, ale przede wszystkim
uznany adwokat i aktywny uczestnik wielu sejmów zaangażowany
w działania  opozycji  antyrosyjskiej  w  XVIII  –  wiecznej
Rzeczypospolitej, wprowadził go w świat polityki. 

Bez wątpienia to wpływ ojca skłonił Kazimierza Pułaskiego i jego
braci do udziału w konfederacji barskiej (1768-1772), której senior
rodu był jednym z twórców. 

Kazimierz Pułaski, autor nn, 
XIX w, olej na płótnie, 

wł. Muzeum im. K. Pułaskiego.

Młody  Pułaski,  choć  nie  posiadał  większego  doświadczenia  wojskowego,  szybko  stał  się  jednym
z najsłynniejszych dowódców wojsk konfederackich, walczących o wyrwanie się Polski spod wpływów
rosyjskich. Największą sławę przyniosła mu skuteczna obrona twierdzy jasnogórskiej (1771). Znany był
z organizacji śmiałych wypadów na wroga. W okresie tym stał się legendą – śpiewano o nim pieśni
i pisano  wiersze.  Jego postać  uwiecznili  na  obrazach  znakomici  XIX-wieczni  malarze,  m.in.:  Józef
Chełmoński i Juliusz Kossak.

W 1772 r. Kazimierz Pułaski, w wyniku upadku konfederacji barskiej oraz ze względu na powiązanie
jego osoby z nieudanym zamachem na króla Stanisława Augusta, opuścił Rzeczypospolitą i udał się na
emigrację. Po kilku latach tułaczki po Europie, w 1777 r., zdecydował się na wyjazd za ocean, gdzie
koloniści amerykańscy bili się z Anglikami o niepodległość. Udział w rewolucji amerykańskiej otwierał
przed  Kazimierzem  Pułaskim  nowe  szanse.  Bogate  doświadczenie  wojenne  wyniesione  z  walk
konfederackich przekonało Jerzego Waszyngtona, dowódcę Armii Kontynentalnej, do zaangażowania
dzielnego Pułaskiego do amerykańskiego wojska.

Wkrótce  po  przybyciu  na  kontynent  amerykański  odznaczył  się  Kazimierz  Pułaski  w  bitwie  pod
Brandywine.  Za  zasługi  na  polu  walki  mianowano  go  generałem.  Walczył  również  m.in.  pod
Germantown, Haddonfield (tu rzucając się w największy wir walki zabito pod nim konia) i Charleston.
Szczególną wagę przywiązywał do lepszego wykorzystania w działaniach wojennych jazdy. W wojnie
o niepodległość  kolonii  kierował  działaniami  kilkusetosobowego  oddziału  złożonego  z  kawalerii
i piechoty, który od jego nazwiska nazwano Legionem Pułaskiego. Zmarł na skutek rany odniesionej
w bitwie pod Savannah około 11 października 1779 r. Do dzisiaj – choć pojawiają się różne teorie –
miejsce  jego pochówku pozostaje  nieznane.  Z  czasem Amerykanie  okrzyknęli  go  „ojcem kawalerii
amerykańskiej”.

Już kilka tygodni po śmierci Kazimierza Pułaskiego,  17 listopada 1779 r.,  Jerzy Waszyngton wydał
rozkaz, w którym pisał m.in.: „Hasło Pułaski – odzew Polska”. Odpowiadając na apel wodza Armii
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Kontynentalnej, już w listopadzie 1779 r. Kongres Stanów Zjednoczonych zdecydował, że w Savannah
stanie pomnik Pułaskiego. Wystawiono go ostatecznie w latach 50. XIX w., staraniem mieszkańców
stanu Georgia. W 1867 r. na Kapitolu w Waszyngtonie, wśród popiersi bohaterów narodowych pojawił
się  również  gen.  Pułaski.  W maju  1910 r.  również  w Waszyngtonie,  w obecności  tysięcy Polaków
prezydent William Taft odsłonił pomnik konny Kazimierza Pułaskiego. Podczas uroczystości powiedział
wówczas  o  Pułaskim:  „Był  to  rycerz  z  krwi  i  kości,  syn  rycerskiego  narodu,  rycerski  w  postawie
i zwyczajach: mężny, nieustraszony, odważny i śmiały – a zarazem kobiecej łagodności i uprzejmości,
pełen słodyczy w obejściu – ten,  w którego imieniu zespala się cały urok romantyczności dawnego
rycerstwa”.

Dziś w wielu miastach amerykańskich stoją postumenty, statuy, popiersia i tablice upamiętniające „ojca
kawalerii amerykańskiej”. 

W uznaniu zasług Kazimierza Pułaskiego w 2009 r. przyznano mu tytuł Honorowego Obywatela Stanów
Zjednoczonych, a Senat RP podjął uchwałę w celu uczczenia jego pamięci. W Warce, od 1967 r., działa
Muzeum  im.  Kazimierza  Pułaskiego,  które  pielęgnuje  pamięć  o  swoim  patronie  i  popularyzuje  tę
historyczną  postać  na  różne  sposoby.   W  parku  przy  muzeum,  w  rocznicę  śmierci  Kazimierza
Pułaskiego, w październiku, obchodzony jest Dzień Kazimierza Pułaskiego, a w pierwszą niedzielę lipca
- Piknik historyczno-kulturalny Vivat Pułaski, z jedyną w Polsce Paradą Pułaskiego. 
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