
Ojcowie Niepodległości Polski. 

Polska odzyskała niepodległość w 1918 r. 

Ojcowie Niepodległości Polski, to: Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Wincenty Witos, 

Ignacy Jan Paderewski, Wojciech Korfanty, Ignacy Daszyński.  

Józef Piłsudski (ur. 1867 – zm. 1935). 

Józef Piłsudski jest uważany za polityka, którego wkład jest największy w odzyskanie 

niepodległości Polski. 

Był działaczem Polskiej Partii Socjalistycznej. 

Dla niego głównym wrogiem odzyskania niepodległości Polski była Rosja.  

Józef Piłsudski utworzył Organizację Bojową PPS (1904 r.); inicjator powstania Polskiej 

Organizacji Wojskowej i Legionów Polskich, które miały walczyć z Austriakami i stać się 

podstawą odzyskania niepodległości Polski (1914 r.);  po wybuchu rewolucji październikowej, 

wywołał kryzys przysięgowy i  zerwał współpracę z Austrią i Niemcami; Kierownik Komisji 

Wojskowej i Tymczasowej Rady Stanu (1917 r.); naczelny wódz Armii Polskiej (11 listopada 

1918 r.); Naczelnik Państwa (lata 1918 – 1922); pierwszy Marszałek Polski (1920 r.); przejął 

władzę w wyniku przewrotu majowego i utworzył rządy sanacji (1926 r.); dwukrotnie był 

premierem (1926-1928 i 1930). 

Opowiadał się za socjalizmem niepodległościowym. 

Był zwolennikiem państwa wielonarodowego, podobnego do Rzeczypospolitej Obojga 

Narodów. 

Został pochowany w krypcie Srebrnych Dzwonów na Wawelu. 

Roman Dmowski (ur. 1864 – zm. 1939). 

Roman Dmowski był przywódcą Narodowej Demokracji (endecji). 

Według niego głównym wrogiem walki o niepodległość Polski były Niemcy.  

Dążył do odzyskania niepodległości Polski w sojuszu z Rosją, Francją, Wielką Brytanią 

(Ententą), a nie z państwami centralnymi, tj.z Niemcami i Austrią.  

W 1917 r. w Lozannie powołał Komitet Narodowy Polski. 

Był zwolennikiem polskiego nacjonalizmu , państwa jednolitego narodowościowo, twórcą 

koncepcji „Polak-katolik” i „katolickiego państwa narodu polskiego”. 

Wincenty Witos (ur. 1874 – zm. 1945). 

Wincenty Witos był przywódcą ruchu ludowego. 



Działał na rzecz reformy rolnej, kształtowania świadomości narodowej chłopów i 

niepodległości Polski. 

Był liderem Stronnictwa Ludowego. 

Od 1914 r. był jednym z głównych działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast” (prezes 

w latach 1918-1931). 

Współpracował z Romanem Dmowskim.  

W 1918 r. przewodniczył Polskiej Komisji Likwidacyjnej Galicji i Śląska Cieszyńskiego (przejęła 

Galicję od Austrii). 

Trzy razy był premierem. 

W latach 1929-1930 był jednym z liderów Centrolewu – partii sprzeciwiających się sanacji.  

Prześladowany w kraju, wyemigrował do Czechosłowacji. 

Przed wybuchem II wojny światowej wrócił do kraju. 

Po wkroczeniu hitlerowców do Polski, odmówił z nimi kolaboracji. 

Po  wojnie - w 1945 r. został prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego, działającego w 

opozycji do komunistów. 

Ciekawostką jest, iż był wielokrotnym wójtem wsi Wierzchosławice. 

Ignacy Jan Paderewski (ur. 1860 – zm. 1941) 

Ignacy Jan Paderewski był światowej sławy pianistą, kompozytorem,  politykiem i 

orędownikiem odzyskania niepodległości Polski w świecie, lobbował na rzecz sprawy polskiej 

w Stanach Zjednoczonych. 

Prezydent USA Thomas Woodrow Wilson, za sprawą I.J. Paderewskiego, w swoich 

„Czternastu punktach”, umieścił w punkcie 13 postulat stworzenia niepodległego państwa 

polskiego z dostępem do morza. 

Przyjazd Paderewskiego w 1918 r. do Poznania, spowodował wybuch powstania 

wielkopolskiego, jedynego polskiego, zwycięskiego powstania. 

W 1919 r. Paderewski został premierem i ministrem spraw zagranicznych. 

Był przeciwnikiem sanacji. 

Po wybuchu II wojny światowej przewodniczył Sejmowi na uchodźstwie. 

Wojciech Korfanty (ur. 1873 – zm. 1939). 



Wojciech Korfanty pochodził z górniczej rodziny. Był orędownikiem niepodległości Polski ze 

Śląskiem w jej granicach. 

Głosił ideę odzyskania niepodległości przez Polskę wśród Polaków na Górnym Śląsku. 

Jego rodzina była obojętna pod względem patriotycznym.  

Wojciech Korfanty sam kształtował soją miłość do Polski. 

Już w latach młodości podejmował działania szerzące świadomość narodową, m. in. był 

prezesem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Katowicach (po kryjomu krzewiło ono 

patriotyzm), redagował i wydawał pismo „Górnoślązak”. 

W 1918 r. w niemieckim parlamencie zażądał przyłączenia do Polski ziem zaboru pruskiego i 

Górnego Śląska. 

W latach 1918-1919 był jednym z przywódców powstania wielkopolskiego. 

Podczas plebiscytów na Górnym Śląsku agitował na rzecz jego polskości. 

W 1921 r. był przywódcą III powstania śląskiego i spowodował, że najbardziej 

uprzemysłowiona część Górnego Śląska została przyłączona do Polski. 

Po przewrocie w 1926 r. W. Korfanty był przez sanację zwalczany i musiał w 1935 r. 

wyemigrować. 

Zmarł w 1939 r. przed wybuchem II wojny światowej. Jego pogrzeb w Katowicach był 

manifestacją patriotyczną. 

Ignacy Daszyński (ur. 1866 – zm. 1936). 

Ignacy Daszyński był działaczem niepodległościowym i jednym z głównych działaczy ruchu 

socjalistycznego. 

W 1918 r. był jednym z autorów manifestu, w którym polscy posłowie parlamentu 

austriackiego ogłosili, że są obywatelami Polski. 

Ignacy Daszyński był premierem Tymczasowego Rządu Ludowego, głoszącego radykalny 

program reform społeczno-gospodarczych. 
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