
Wybitni Polacy- bojownicy o 

niepodległość



Ignacy Jan Paderewski

Światowej sławy pianista i kompozytor muzyki 
poważnej.

Polacy kojarzą Paderewskiego jednak przede wszystkim 
jako osobę, której przyjazd do Poznania w grudniu 

1918 roku i patriotyczna przemowa z balkonu 
miejscowego Hotelu Bazar, przyczyniły się do wybuchu 

jednego z nielicznych zwycięskich powstań 
niepodległościowych – powstania wielkopolskiego.

W styczniu 1927 roku przekazał memoriał na temat 
Polski. Być może z tego powodu sprawa niepodległości 

naszego kraju znalazła się w słynnych 14 punktach 
Wilsona.



Wincent Witos

Przede wszystkim to przywódca ludowców, najpierw 
działacz Stronnictwa Ludowego, od 1914 roku 

związany z Polskim Stronnictwem Ludowym „Piast”, 
od 1939 roku – prezes PSL. W październiku 1918 roku 
przewodził Polskiej Komisji Likwidacyjnej, namiastce 

polskiego rządu w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim.

W czasie okupacji Niemcy próbowali nakłonić Witosa 
do współpracy i utworzenia rządu kolaboracyjnego. 

Ten pozostał nieugięty, co przypłacił więzieniem.

27 lutego 1903 r. został wybrany do Rady Naczelnej 
Polskiego Stronnictwa Ludowego. 



Ignacy Daszyński

W 1890 r. z jego inicjatywy powstała legalnie 

działająca Partia Robotnicza, za co rok później 

został oskarżony o przynależność do tajnego 

stowarzyszenia. 

W 1912 r. partia Daszyńskiego związała się z 

Frakcją Rewolucyjną PPS Józefa Piłsudskiego. 

Ignacy Daszyński chciał budować 

niepodległości Polski w oparciu o Austro-Węgry, 

z czasem przechodził jednak do coraz 

ostrzejszej krytyki Monarchii. 

W marcu 1897 r. wybrany został z okręgu 

krakowskiego do Rady Państwa w Wiedniu, 

gdzie pełnił funkcje przewodniczącego klubu 

Związku Posłów Socjalno-Demokratycznych.



Wojciech Korfanty
Śląski polityk i dyktator III Powstania 

Śląskiego, w II RP jeden z przywódców 

Chrześcijańskiej Demokracji.

W latach 1901-1908 był członkiem Ligi 

Narodowej, w ramach której współpracował z 

Romanem Dmowskim. 

25 października 1918 r. wystąpił w niemieckim 

parlamencie z żądaniem przyłączenia do 

państwa polskiego wszystkich polskich ziem 

zaboru pruskiego. 

W kwietniu 1939 r. po wypowiedzeniu przez III 

Rzeszę układu o nieagresji i niestosowaniu 

przemocy, powrócił do Polski, gdzie został 

aresztowany i osadzony na Pawiaku.



Władysław Sikorski

W 1907 roku prowadził wykłady z taktyki na kursach 
bojowo-wojskowych kół milicyjnych PPS.

W 1917 roku mianowany został przez generała-
gubernatora Hansa von Beselera szefem Krajowego 

Inspektoratu Zaciągu.

30 października 1918 Rada Regencyjna mianowała go 
szefem sztabu WP Galicji i Śląska. Po dotarciu do 
Przemyśla Sikorski zaskoczony został wybuchem 

zbrojnego konfliktu polsko-ukraińskiego.

W maju 1920 r. otrzymał stopień generała 
podporucznika (generała brygady). 



Roman Dmowski

Dmowski był wybitnym dyplomatą i mężem stanu. 
Przewodniczył Komitetowi Narodowemu Polskiemu, 

który powstał w 1917 roku w Lozannie. 
Reprezentował Polskę na obradach konferencji 

pokojowej w Paryżu, którą zwołano po zakończeniu I 
wojny światowej.

W niepodległej Polsce Dmowski zasiadał w Sejmie 
jako poseł, był też ministrem spraw zagranicznych. 

Przede wszystkim przewodził jednak Narodowej 
Demokracji.

W czerwcu 1919 roku, obok Ignacego Jana 
Paderewskiego, złożył podpis na traktacie wersalskim.



Tadeusz Furgalski

Tadeusz Furgalski „Wyrwa” należał do czołowych 

przedstawicieli polskiej irredenty, którzy czynnie 

włączyli się do przygotowywania kadr wojskowych 

pod wodzą Józefa Piłsudskiego.

W sierpniu 1914 r. objął dowództwo IV batalionu, 

który z czasem wszedł w skład 1., a później 5. pułku 

piechoty Legionów. 

Poległ w bitwie pod Kostiuchnówką (jego batalion 

wyróżnił się w obronie Polskiej Góry). Miało to 

miejsce w okolicy miejscowości Maniewicze w nocy z 

6 na 7 lipca 1916 roku. 



Kazimierz Sosnkowski

W 1905 r. wstąpił do PPS, a rok później do 

Organizacji Bojowej PPS, gdzie pełnił funkcję 

komendanta w okręgu warszawskim, radomskim i 

Zagłębiu Dąbrowskim.

W 1907 r. rozpoczął studia na Politechnice 

Lwowskiej, angażując się jednocześnie w 

działalność niepodległościową.

W Legionach Polskich od sierpnia 1914 r. pełnił 

obowiązki szefa sztabu najpierw 1 pułku piechoty, 

a następnie I Brygady.



Józef Piłsudski

W 1892 roku Piłsudski związał się z ruchem 

socjalistycznym i wkrótce wyrósł na jednego z 

czołowych przywódców Polskiej Partii 

Socjalistycznej (PPS), w której programie, obok 

haseł społecznych, znalazły się hasła 

niepodległościowe.

W latach 1905-1908 kierował Organizacją Bojową 

PPS, która przeprowadziła wiele udanych akcji 

przeciwko zaborcom rosyjskim. W 1906 roku 

doszło do rozłamu PPS.

26 września 1908 r. dowodził akcją bojową na 

wagon pocztowy w Bezdanach pod Wilnem 



Józef Haller

Generał Józef Haller nosił legendę żołnierza 

walczącego przeciwko wszystkim trzem 

zaborcom.

18 sierpnia 1895 r. został mianowany 

podporucznikiem i przydzielony do 11 pułku 

artylerii we Lwowie.

Wprowadził język polski do szkół 

oficerskich, nie zważając na przykrości, jakich 

doznawał z tego powodu od przełożonych. 

29 października uczestniczył w ciężkich bojach 

pod Mołotkowem



Stanisław Kaszubski
Związał się z Socjaldemokracją Królestwa 

Polskiego i Litwy. Tu przyjął pseudonim „Król”. W jej 

szeregach uczestniczył w rewolucji 1905 r. 

Aresztowany, trafił na Pawiak. Po procesie 

sądowym, w czasie którego został skazany 

pierwotnie na zesłanie do Archangielska, opuszcza 

granice Rosji.

Stanisław Kaszubski używający pseudonimu „Król” 

(jeszcze w czasach SDKPiL) wstąpił do oddziałów 

Józefa Piłsudskiego.

Po wybuchu wojny wstąpił w szeregi Legionów 

Polskich - mianowany 12 listopada 1914 

podporucznikiem otrzymał funkcję dowódcy plutonu 

1. Kompanii 1. Batalionu 1. Pułku Piechoty.
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Stefan Grot-Rowecki

Legendarna postać Polskiego Państwa Podziemnego, 
jeden z jego głównych architektów. Był pierwszym 

komendantem głównym Armii Krajowej.

Brał udział w I wojnie światowej służąc w Legionach 
Polskich. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Był 

też doskonałym sztabowcem. W czasie kampanii 
polskiej 1939 roku dowodził Warszawską Brygadą 

Pancerno-Motorową.

W grudniu 1940 r. z polecenia Roweckiego w Biurze 
Informacji i Propagandy utworzono specjalną 
komórkę "N", zajmującą się dywersją, wojną 

psychologiczną i propagandą wymierzoną przeciwko 
Niemcom.


