
 

 

Józef Piłsudski 



Józef Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 r. w Zułowie, niedaleko Wilna. 
Wychowywany był w atmosferze patriotyzmu i szacunku dla prób odzyskania 
wolności, w szczególności dla Powstania Styczniowego (1863-1864). Po ukończeniu 
gimnazjum rozpoczął studia medyczne w Charkowie. Przypadkowo zamieszany w 
planowany zamach na cara Rosji Aleksandra III, został uwięziony w 1886 r. i zesłany na 
pięć lat na Syberię. Po powrocie z Syberii do Warszawy, wstąpił do Polskiej Partii 
Socjalistycznej (PPS) i rozpoczął publikowanie artykułów w londyńskim piśmie 
socjalistycznym Przedświt. W latach 1894-1900  wydawał podziemne pismo PPS 
Robotnik. W 1900 r. został aresztowany przez policję carską i uwięziony w warszawskiej 
cytadeli. Zbiegł ze szpitala więziennego, w którym znalazł się symulując chorobę 
umysłową.  

W latach 1901-1904 podróżował do Szwajcarii i Anglii, gdzie spotykał się  z socjalistami 
i przeciwdziałał sympatiom prorosyjskim. Przypominał tamtejszej opinii publicznej o 
sprawie niepodległości Polski. W okresie wojny rosyjsko - japońskiej wyjechał do 
Japonii, gdzie bezskutecznie próbował nakłonić Japończyków do udzielenia mu 
pomocy w planowanym przez niego organizowaniu polskich oddziałów dywersyjnych, 
mających walczyć z Rosją na ziemiach polskich. 

Piłsudski, uważając, że najważniejszym zadaniem jest walka o odzyskanie 
niepodległości doprowadza do rozłamu w PPS i tworzy „Organizację Bojową”. 
Organizuje szkolenie bojowe, wraz z innymi przeprowadza liczne zamachy na urzędy i 
carskich urzędników oraz na policję carską, a 26 września 1908 r. pod Bezdanami 
napada na rosyjski pociąg przewożący pieniądze. Zdobyte w ten sposób fundusze 
umożliwiają rozwój organizacji i szkolenie ochotników, co stanowi zawiązki polskiej 
siły zbrojnej. Piłsudski porzuca PPS. Jak mówi „wysiada z czerwonego tramwaju na 
przystanku niepodległość”. Wbrew ogólnej apatii społeczeństwa polskiego, Piłsudski i 
Kazimierz Sosnkowski zakładają we Lwowie Związek Walki Czynnej. 

Piłsudski liczy na wojnę pomiędzy mocarstwami zaborczymi Polski. Z inicjatywy 
Piłsudskiego, na terenie zaboru austriackiego, w szczególności we Lwowie i w 
Krakowie, powstają organizacje paramilitarne: Związek Strzelecki i Towarzystwo 
Strzeleckie, które przyciągają młodzież i szkolą ją wojskowo. 

W 1914 r. wybucha I Wojna Światowa. Organizacje Strzeleckie liczą 11 tys. ochotników. 
Dnia 6 sierpnia wyrusza z Oleandrów w Krakowie I Kompania Kadrowa i przekracza 
granicę zaboru rosyjskiego, tzw. Królestwa. Piłsudski rozpoczyna otwartą walkę 
zbrojną z Rosją o niepodległość Polski. We wrześniu, na bazie „Kadrówki”, powstają 
Legiony Polskie, które u boku Austrii biorą udział w wojnie z Rosją. Staczają one szereg 
zwycięskich walk z wojskami rosyjskimi, rozbudzając tym entuzjazm społeczeństwa 
dla sprawy niepodległości Polski. Pomimo poważnych strat, liczebność Legionów 
rośnie, dając początek kadrom przyszłej armii polskiej.  

W tym samym roku Piłsudski tworzy tajną Polską Organizację Wojskową (POW), 
której głównym zadaniem jest dywersja na tyłach wojsk rosyjskich i szkolenie bojowe. 

Na rozkaz Piłsudskiego, Legioniści odmawiają w 1917 r. złożenia przysięgi na wierność 
cesarzowi niemieckiemu. Legiony zostają rozwiązane a ich żołnierze internowani. 



Piłsudski zostaje aresztowany przez Niemców, a następnie internowany w twierdzy w 
Magdeburgu. 

Zwolniony przez Niemców z twierdzy w Magdeburgu Piłsudski wraca 10 listopada 1918 
r. do Warszawy i obejmuje władzę w tworzącym się państwie polskim, przyjmując tytuł 
Naczelnika Państwa.  

Dzień później, 11 listopada 1918 r., Piłsudski wysyła depeszę do mocarstw zachodnich, z 
oficjalnym zawiadomieniem o powstaniu niepodległego państwa polskiego. Żołnierze 
niemieccy i austriaccy zostają rozbrojeni przez POW i odesłani do domu. 

Piłsudski, Naczelnik Państwa, tworzy pierwszy demokratyczny rząd polski pod 
kierunkiem Jędrzeja Moraczewskiego. Ma poparcie nieomal całego społeczeństwa.  

W latach 1919-1920 odrodzona Polska musi walczyć z bolszewikami o utrzymanie 
niepodległości. Piłsudski próbuje organizować federację Polski z niepodległymi 
państwami bałtyckimi i Ukrainą celem stworzenia przeciwwagi Rosji. Wiosną 1920 r., 
po zawarciu przymierza z niepodległą Ukrainą, wojska polskie wkraczają na Ukrainę, 
wypędzają z niej bolszewików i wyzwalają Kijów. Kontrofensywa bolszewików zmusza 
Polaków do szybkiego wycofania się na całej linii frontu. Polska staje w obliczu 
śmiertelnej klęski, gdy wojska bolszewickie podchodzą pod Warszawę.  

Piłsudski opracowuje plan strategiczny i dowodzi kontruderzeniem polskim 16 
sierpnia, od południa znad rzeki Wieprz, wzdłuż Wisły. W wielkim polskim 
zwycięstwie, armia bolszewicka zostaje odrzucona spod Warszawy i cofa się w 
popłochu. Później, po ciężkich walkach na wschodzie o Białystok, w rejonie Kowla i 
Mińska, bolszewicy ponoszą zupełną klęskę.  

W 1920 r. Józef Piłsudski zostaje mianowany przez Sejm Rzeczypospolitej Pierwszym 
Marszałkiem Polski. 

W 1921 r. w Rydze zostaje podpisany traktat pokojowy z Rosją Sowiecką, który ustala 
granicę Polski na wschodzie. Po trzech powstaniach śląskich, Śląsk zostaje przyłączony 
do Polski, z wyjątkiem Zaolzia, które Czesi zajmują siłą w okresie wojny polsko - 
bolszewickiej.  

Piłsudski przekazuje w 1922 r. władzę wybranemu przez Sejm pierwszemu 
Prezydentowi Polski, Gabrielowi Narutowiczowi, który w kilka dni po wyborze ginie w 
zamachu, zabity przez prawicowego fanatyka. Prezydenturę Polski obejmuje Stanisław 
Wojciechowski, dawny towarzysz walki Piłsudskiego, lecz później jego przeciwnik.  

W latach 1923-1926 parlamentarne rządy w Polsce stają się bardzo niestabilne. Życie 
polityczne kraju tonie w bezsensownych walkach partii politycznych. Piłsudski 
wycofuje się z życia publicznego i zamieszkuje w Sulejówku pod Warszawą. Poświęca 
się pracy pisarskiej, wygłasza odczyty, uważnie i krytycznie obserwuje pogarszającą się 
sytuację polityczną i społeczną w kraju. 



Dnia 16 maja 1926 r. Piłsudski, reagując na polityczne zło, dokonuje zamachu stanu 
przy pomocy wiernych sobie oddziałów wojskowych. Po dwudniowych walkach 
opanowuje Warszawę i powraca do władzy. Liczba zabitych w Warszawie przekracza 
400 osób. Piłsudski ma jednak poparcie większości społeczeństwa. Marszałek 
formalnie przekazuje władzę nowowybranemu Prezydentowi, Ignacemu Mościckiemu, 
rządowi i Sejmowi, a sam obejmuje tylko kierownictwo wojska. 

W latach 1926-1935 Piłsudski wywiera decydujący wpływ na życie polityczne w Polsce. 
W rzeczywistości kieruje on państwem, w szczególności polityką obronną i 
zagraniczną i umacnia międzynarodową pozycję Polski. „Kupując czas” doprowadza do 
podpisania układów o nieagresji z Niemcami i Związkiem Sowieckim (które tamci 
brutalnie złamią w 1939 r.) 

Piłsudski wprowadził szereg reform społecznych i rozpoczął szybki rozwój gospodarki 

państwa. Z drugiej jednak strony wprowadził w Polsce elementy dyktatury, znacznie 

umniejszając rolę parlamentu i w dużym stopniu antagonizując życie polityczne. 

Przedwcześnie postarzały i schorowany, Piłsudski umiera w Warszawie 12 maja 1935 r. 

Zostaje pochowany dnia 18 maja w nekropolii w podziemiach Katedry Wawelskiej w 

Krakowie, pośród grobów królów Polski. Prezydent RP Ignacy Mościcki wypowiada 

nad trumną Marszałka następujące słowa: 

"Cieniom królewskim przybył towarzysz wiecznego snu. Skroni jego nie okala korona, a 

dłoń nie dzierży berła. A królem był serc i władcą woli naszej. Półwiekowym trudem 

swego życia brał we władanie serce po sercu, duszę po duszy, aż pod purpurę królestwa 

swego zagarnął niepodzielnie całą Polskę. 

Śmiałością swej myśli, odwagą zamierzeń, potęgą czynów z niewolnych rąk kajdany 

zrzucił, bezbronnym miecz wykuł, granice nim wyrąbał, a sztandary naszych pułków 

sławą uwieńczył. 

Skażonych niewolą nauczył honoru bronić, wiarę we własne siły wskrzeszać, dumne 

marzenia z orlich szlaków na ziemię sprowadzać i w twardą rzeczywistość zamieniać. 

Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek… 

Czynami swymi budził u wszystkich – po wszystkie krańce Polski – iskry tęsknot do 

wielkości. Miliony tych iskier z milionów serc wracały rozżarzone miłością do tego, który 

je wskrzesał, aż stał się On jasnością, spływającą na całą naszą ziemię, i płomieniem 

wytapiającym kruszec bezcenny, który w skarbcu narodowym naszych wartości 

moralnych pozostanie dotąd na wieki. 

Wielkie dziedzictwo pozostawił po sobie ten potężny władca serc i dusz polskich." 



 

 

Ignacy Paderewski 



Ignacy Jan Paderewski urodził się 6 listopada 1860 r. we wsi Kuryłówka na Podolu. 

Po śmierci matki jego jedynym opiekunem był ojciec. Od dzieciństwa był uzdolniony 

muzycznie i grał na starym, rodzinnym fortepianie. 

W wieku 12 lat rozpoczął naukę w Instytucie Muzycznym w Warszawie, po ukończeniu 

którego utrzymywał się z grania oraz nauki gry na fortepianie, a także komponował 

własne utwory. Od razu zyskał uznanie publiczności i otoczenia, a pomimo to 

twierdził, że musi się jeszcze wiele nauczyć i ćwiczył czasem nawet 12 godzin dziennie. 

W 1880 r. zawarł pierwsze małżeństwo, niestety po roku czasu jego żona zmarła. Zaraz 

po tym razem z kilkumiesięcznym synem wyjechał do Berlina doskonalić swój warsztat 

na studiach muzycznych. 

Podczas zagranicznych wyjazdów Paderewski poznał wiele słynnych osobistości m.in. 

znaną polską aktorkę Helenę Modrzejewską. Ona zafascynowana jego talentem 

przekazała mu dużą kwotę pieniężną na doskonalenie gry. Dzięki temu mógł on 

kontynuować naukę w Wiedniu. W latach 1880-1888 pracował w konserwatorium w 

Strasburgu. W Wiedniu w 1887 r. zadebiutował własnym recitalem, a odniesiony 

sukces pozwolił mu na wyjazd do Paryża. Tam w 1888 r. odbył się jego pierwszy duży 

koncert. Po serii koncertów w muzycznej stolicy Europy Paderewski odniósł rozgłos i 

popularność. Sławę wirtuoza fortepianu potwierdziła trasa koncertowa w Anglii. 

Brytyjska królowa Elżbieta wpisała do swojego diariusza: „Gra tak przecudnie, z taką 

siłą wyrazu i głębokim uczuciem. Myślę naprawdę, że zupełnie dorównywa 

Rubinsteinowi”. 

Pełnię tryumfu przyniosły mu koncerty w USA w latach 1891-1892 na które Paderewski 

musiał się udać ze względu na kłopoty finansowe. Potem na stałe zamieszkał w USA 

gdzie zyskał ogromną popularność. W 1899 r. ożenił się drugi raz. Paderewscy 

zamieszkali w Morges, niedaleko szwajcarskiej Lozanny. 

Paderewski był patriotą. Na jego zlecenie w 1908 r. został wykonany pomnik 

upamiętniający zwycięstwo wojsk polskich w bitwie pod Grunwaldem. Posąg został 

odsłonięty w pięćsetną rocznicę bitwy w 1910 r. w Krakowie. Paderewski wygłosił wtedy 

przemówienie o wymowie niepodległościowej. 

Po wybuchu I wojny światowej wraz z Henrykiem Sienkiewiczem organizował Komitet 

Pomocy Polskim Ofiarom Wojny w Vevey oraz Polski Komitet Ratunkowy w Londynie. 

Od r. 1917 zaangażował się w prace Komitetu Narodowego Polskiego, jako jego delegat 

w USA. Przed każdym ze swoich występów przemawiał na temat postulowanej przez 

niego niepodległości Polski. W krótkim czasie udało mu się zbliżyć do doradcy 

prezydenta Wilsona, Edwarda House'a. Później spotkał się z samym prezydentem, 

któremu w styczniu 1927 r. przekazał memoriał na temat Polski. Być może z tego 

powodu sprawa niepodległości naszego kraju znalazła się w słynnych 14 punktach 

Wilsona. Wkrótce powrócił do Polski. 



25 grudnia 1918 r. pojawił się w Gdańsku, skąd następnie udał się do Poznania. Jego 

przemówienie z hotelowego balkonu do tłumu wiwatujących na jego cześć 

poznaniaków stało się sygnałem do wybuchu powstania wielkopolskiego zakończonego 

sukcesem. Po przyjeździe do stolicy spotkał się z marszałkiem Piłsudskim i podjął się 

roli mediatora pomiędzy nim, a obozem Dmowskiego. 16 stycznia 1919 r. został 

premierem, zatrzymując dla siebie także stanowisko ministra spraw zagranicznych. 

Wraz z Romanem Dmowskim reprezentował Polskę na konferencji 

w Paryżu zakończonej podpisaniem traktatu wersalskiego. Powrócił jednak do kraju po 

rozpoczęciu wojny polsko - bolszewickiej. Został wysłannikiem rządu polskiego do Ligi 

Narodów. Zrezygnował z tej funkcji w 1921 r. 

Z końcem r. 1921 zrezygnował z czynnego udziału w życiu politycznym i wznowił swoje 

trasy koncertowe w USA. Później zajął się także działalnością charytatywną. Wrócił do 

polityki w połowie lat 30. jako jeden z inicjatorów Frontu Morges. 

Wybuch II wojny światowej był dla niego wstrząsem. Po jej wybuchu Paderewski 

wszedł w skład władz Polski na uchodźstwie. Został przewodniczącym Rady Narodowej 

w Londynie, która stanowiła coś na kształt emigracyjnego parlamentu. Jesienią 1940 r. 

80-letni Paderewski powrócił do USA, gdzie, owacyjnie witany, wygłosił szereg 

przemówień radiowych. Ich cel był zawsze ten sam - niesienie pomocy ojczyźnie. 

Ignacy Jan Paderewski zmarł 29 czerwca 1941 r. w Nowym Jorku. Pierwotnie 

pochowano go na cmentarzu wojskowym Arlington w Waszyngtonie. Jednak w 1992 

roku trumnę z jego prochami sprowadzono do Polski, gdzie spoczęła w podziemiach 

archikatedry św. Jana w Warszawie. 

 

Opracowano na podstawie: dzieje.pl 

 



 

 

Ignacy Daszyński 



Ignacy Daszyński urodził się 26 października 1866 r. w Zbarażu na Podolu w rodzinie 
urzędniczej. W 1878 r. rozpoczął naukę w gimnazjum w Stanisławowie z którego 
usunięto go w 1882 r. za  działalność konspiracyjną. Wkrótce przeprowadził się do 
Drohobycza, a we wrześniu 1884 r. przeniósł się do Lwowa, gdzie organizował tajne 
koła socjalistyczne, natomiast od września 1886 r. przez rok był korepetytorem w 
majątku ziemskim na Podolu. Później przeniósł się do Krakowa, gdzie zdał egzaminy 
maturalne i rozpoczął studia na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
wybierając kierunek przyrodniczy. 

Wiosną 1889 r. podjął pracę jako guwerner w jednym z dworów w Łomżyńskiem, na 
terenie zaboru rosyjskiego. Tam też został aresztowany przez pomyłkę przez rosyjskich 
żandarmów. Po jakimś czasie został przekazany władzom austriackim.  Przewieziono 
go do Krakowa i wkrótce zwolniono. Niebawem Daszyński został relegowany z UJ za 
udział w demonstracjach studenckich skierowanych przeciwko rektorowi. 

Na początku 1890 r. wyjechał do Szwajcarii, a następnie udał się do Paryża. Stamtąd 
zamierzał emigrować do Ameryki. Zmienił jednak plany. Dzięki uzyskanej pomocy 
finansowej kontynuował w Zurychu studia przyrodnicze. 

Pod koniec września 1890 r. powrócił do Lwowa, poruszony m.in. wiadomościami o 
pierwszomajowych wystąpieniach robotników w Galicji i wkrótce rozpoczął studia na 
Wydziale Prawa Uniwersytetu Lwowskiego. 

Jako współtwórca Partii Robotniczej, powstałej we Lwowie 7 listopada 1890 r., wszedł w 
skład jej kierownictwa. W sierpniu 1891 r. brał udział w obradach II Międzynarodowego 
Kongresu Socjalistycznego w Brukseli. Miesiąc później objął kierownictwo berlińskiej 
redakcji Gazety Robotniczej. 

Na początku 1892 r. wziął udział we Lwowie w I Zjeździe Partii Robotniczej, na którym 
przemianowano ją na Socjalno-Demokratyczną Partię w Galicji. 

Wracając ze Lwowa do Berlina został aresztowany w Krakowie przez władze 
austriackie, które zamierzały wytoczyć przeciwko niemu proces za artykuły 
zamieszczane w Gazecie Robotniczej. Ponieważ nie udowodniono mu autorstwa 
artykułów będących przedmiotem śledztwa w kwietniu 1892 r. został wypuszczony z 
więzienia. 

Nie mogąc działać dalej w Berlinie, powrócił do Lwowa, gdzie przejął kierownictwo 
redakcji dwóch dwutygodników. W lutym 1893 r., po zamknięciu obu pism przez 
władze austriackie, wyjechał do Krakowa, gdzie został redaktorem socjalistycznego  
Naprzodu. We wrześniu 1893 r. udał się do Lwowa, aby kontynuować studia. Po roku 
powrócił do Krakowa, ponownie obejmując redakcję pisma Naprzód. 

W marcu 1897 r. wybrany został z okręgu krakowskiego do Rady Państwa w Wiedniu, 
gdzie pełnił funkcję przewodniczącego klubu Związku Posłów Socjalno-
Demokratycznych. W wiedeńskim parlamencie zasłynął jako świetny mówca, 
poddający bezwzględnej krytyce panującą w Galicji sytuację społeczną, gospodarczą i 
polityczną.  



We wrześniu 1897 r. na V Zjeździe SDPG we Lwowie z jego inicjatywy podjęto decyzję 
o objęciu działalnością partyjną części Śląska należącego do państwa Habsburgów. 
Zmieniono też nazwę ugrupowania na Socjalno-Demokratyczną Partię Galicji i Śląska, 
którą w grudniu 1899 r. przekształcono w Polską Partię Socjalno-Demokratyczną 
Galicji i Śląska. 

W 1900 r. ponownie wybrano go do Rady Państwa z okręgu krakowskiego, natomiast 
od 1902 r. zasiadał jako radny w Radzie Miejskiej m. Krakowa. Funkcję tę pełnił do 1919 
r. 

W czasie rewolucji 1905 r. poparł walkę z caratem prowadzoną przez polskich 
socjalistów i nawoływał do solidarności z nimi. W listopadzie 1905 r. był jednym z 
organizatorów strajku powszechnego w Galicji i całej Austrii, a w 1906 r. w 
wewnętrznym konflikcie PPS pomiędzy „starymi” i „młodymi” udzielił poparcia tym 
pierwszym. W grudniu 1907 r., w wyborach dodatkowych, wybrano go do Rady 
Państwa z okręgu frysztackiego na Śląsku. 

Od września 1910 r. przez dwa miesiące przebywał w USA, dokąd wyjechał na 
zaproszenie Związku Socjalistów Polskich w Ameryce Północnej. W czasie swojej 
wizyty przemawiał na kilkudziesięciu spotkaniach i wiecach. 

W 1911 r. po raz kolejny wybrany został do Rady Państwa, tym razem z okręgu 
krakowskiego. 
Wspierał wobec władz austriackich działające na terenie Galicji organizacje „Strzelca” i 
„Związku Strzeleckiego”. Poparł również ideę powołania Polskiego Skarbu 
Wojskowego. 

10 listopada 1912 r. w Wiedniu wziął udział w spotkaniu działaczy niepodległościowych, 
na którym utworzono Tymczasową Komisję Skonfederowanych Stronnictw 
Niepodległościowych. Pełnił w niej funkcję delegata PPSD. Z jego inicjatywy przy 
komitetach partyjnych zakładano Koła Robotnicze Związku Strzeleckiego w Galicji i na 
Śląsku Cieszyńskim. 

Po wybuchu I wojny światowej, na początku sierpnia 1914 r., przywdział mundur 
strzelecki i przyłączył się na krótko do I Kompanii Kadrowej. Kilka dni później 
powrócił do Krakowa, gdzie aktywnie uczestniczył w utworzeniu powstałego 16 
sierpnia 1914 r. Naczelnego Komitetu Narodowego, wchodząc w skład Sekcji 
Zachodniej.  
W styczniu 1915 r. reprezentując NKN wyjechał do Berlina, gdzie przekonywał do 
Legionów Polskich. W marcu 1916 r. był jednym z inicjatorów wejścia Klubu Polskich 
Socjalnych Demokratów w skład Koła Polskiego, którego został wiceprezesem. W 
swoich działaniach kierował się ideą utworzenia na czas wojny jednolitej reprezentacji 
parlamentarnej zaboru austriackiego, której celem miało być niepodległe 
demokratyczne państwo polskie. 31 lipca 1917 r. wystąpił z NKN. 

W proteście wobec podpisania przez państwa centralne 9 lutego 1918 r. traktatu 
brzeskiego razem z innymi posłami socjalistycznymi opuścił Koło Polskie, przechodząc 
do opozycji. Po utworzeniu w Krakowie 28 października 1918 r. Polskiej Komisji 
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Likwidacyjnej początkowo wszedł w skład jej prezydium, po kilku dniach jednak 
wycofał się z PKL. 

W nocy z 6 na 7  listopada 1918 r. stanął na czele Tymczasowego Rządu Ludowego 
Republiki Polskiej w Lublinie. Na wiadomość o powrocie do Warszawy uwolnionego z 
więzienia w Magdeburgu Józefa Piłsudskiego wraz z rządem lubelskim oddał mu się do 
dyspozycji. 

14 listopada 1918 r. Piłsudski powierzył mu misję utworzenia rządu. Po nieudanej 
próbie budowy koalicyjnego gabinetu  17 listopada ustąpił na rzecz Jędrzeja 
Moraczewskiego. 

26 stycznia 1919 r. został wybrany do Sejmu Ustawodawczego. Od kwietnia do grudnia 
1920 r. pełnił funkcję przewodniczącego sejmowej komisji spraw zagranicznych. 

24 lipca 1920 r. wszedł w skład Rządu Obrony Narodowej, jako zastępca prezydenta 
ministrów. Stanowisko to sprawował do stycznia 1921 r. W okresie wojny polsko-
sowieckiej aktywnie wspierał tworzenie Robotniczego Komitetu Obrony Warszawy. 

W listopadzie 1922 r. w wyborach do Sejmu ponownie uzyskał mandat poselski. Po 
zabójstwie prezydenta Gabriela Narutowicza był przeciwnikiem przeprowadzenia 
zamachu stanu, który odsunąć miał od władzy Narodową Demokrację. 

Na XIX Kongresie PPS w Krakowie (30-1 stycznia 1924 r.) wybrany został prezesem 
Rady Naczelnej. W dniu 26 września 1925 r. objął stanowisko wicemarszałka Sejmu, 
natomiast w czasie obrad XX Kongresu PPS w Warszawie (31-3 stycznia 1926 r.) 
ponownie wybrano go przewodniczącym RN. 

W czasie zamachu majowego opowiedział się po stronie Józefa Piłsudskiego. 
Rozczarowany jednak polityką władz sanacyjnych stawał się wobec nich coraz bardziej 
krytyczny. Od października 1926 r. do kwietnia 1928 r. był redaktorem naczelnym 
opozycyjnego wobec sanacji tygodnika Pobudka. 

Po kolejnych wyborach parlamentarnych w marcu 1928 r. wybrany został marszałkiem 
Sejmu. Zrezygnował wówczas z pełnienia funkcji partyjnych. 

W 1930 r. jako marszałek Sejmu wsparł działania opozycji, tzw. „Centrolewu”, wysyłając 
m.in. depeszę solidaryzującą się z obradującym w Krakowie Kongresem Obrony Prawa 
i Wolności Ludu. 

W listopadzie 1930 r., po rozwiązaniu parlamentu przez Prezydenta RP (30 sierpnia 
1930 r.), ponownie uzyskał w wyborach mandat poselski, natomiast obradujący w maju 
1931 r. w Krakowie XXII Kongres PPS po raz kolejny wybrał go na przewodniczącego 
RN. 

Postępująca choroba zmusiła go jednak do wycofywania się z aktywnego życia 
politycznego. Od lutego 1931 r. przez ponad pięć lat aż do śmierci przebywał w 
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sanatorium w Bystrej Śląskiej. W maju 1934 r. na XXIII Kongresie PPS w Warszawie 
otrzymał tytuł honorowego przewodniczącego. 

Zmarł w nocy z 30 na 31 października 1936 r. Pochowany został na Cmentarzu 
Rakowickim w Krakowie. 

Był autorem wielu publikacji, m.in. „Bankructwo demokracji galicyjskiej” (1894), 
„Szlachetczyzna a odrodzenie Galicji” (1899), „O formach rządu” (1902), „Polityka 
proletariatu. Kilka uwag o taktyce rewolucji w Polsce” (1907), „Wielki człowiek w 
Polsce” (1925), „Sejm, rząd, król, dyktator. Uwagi na czasie” (1926) oraz „W pierwszą 
rocznicę przewrotu majowego” (1927). 
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Roman Dmowski 



Roman Dmowski urodził się 9 sierpnia 1864 r. w Kamionku (obecnie w granicach 
Warszawy). Uczęszczał do gimnazjum w Warszawie, w którym był współzałożycielem 
tajnego kółka samokształceniowego. W 1886 r. uzyskał maturę i wstąpił na Wydział 
Matematyczno-Fizyczny (sekcja nauk przyrodniczych) Uniwersytetu Warszawskiego. 
W 1889 r. został członkiem "Zetu" - Związku Młodzieży Polskiej oraz Ligi Polskiej. 

Około 1890 r. rozpoczął współpracę z tygodnikiem "Głos". Brał czynny udział w 
obchodach 100 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, organizując z tej okazji w 
Warszawie wielką patriotyczną manifestację. 

W maju 1891 r. ukończył studia i uzyskał dyplom "kandydata nauk przyrodniczych", 
odpowiadający doktoratowi, następnie kontynuował studia w Paryżu. Do stolicy 
Francji dotarł jesienią 1891 r. Rok później, wracając z Paryża, został aresztowany przez 
policję rosyjską podczas przekraczania granicy. Oskarżono go m.in. o udział we 
wspomnianej manifestacji z 1891 r. Następnych pięć miesięcy spędził w więzieniu 
śledczym w warszawskiej Cytadeli. 3 stycznia 1893 r. po wpłaceniu kaucji na kilka 
miesięcy opuścił więzienie. 

Pomimo dozoru policyjnego w kwietniu tego roku, wspólnie z Janem Ludwikiem 
Popławskim, na specjalnie zwołanym posiedzeniu w Warszawie doprowadził do 
przekształcenia Ligi Polskiej, której zarzucał brak działań na rzecz odbudowania 
państwa polskiego, w nową organizację - Ligę Narodową. Przez następnych siedem 
miesięcy stał na czele jej Komitetu Centralnego. 

W napisanej w tym czasie broszurze „Nasz patriotyzm” przedstawił program nowej 
organizacji, w którym akcentował nadrzędność interesu narodowego wobec podziałów 
klasowych i dzielnicowych. 

W listopadzie 1893 r. ogłoszono wyrok w jego sprawie. Po zaliczeniu mu pobytu w 
Cytadeli w poczet kary, otrzymał pięcioletni zakaz przebywania na terenie zaboru 
rosyjskiego, z czego pierwsze trzy lata spędzić miał pod dozorem policji. Miejscem jego 
pobytu stała się Mitawa, położona na południe od Rygi. 

Na początku 1895 r. nielegalnie przekroczył granicę rosyjską i zamieszkał we Lwowie. 
Od marca tego roku jego teksty ukazywały się w Przeglądzie Wszechpolskim. W lipcu 
1895 r. został redaktorem naczelnym tego pisma. 

Latem 1896 r. na zjeździe Ligi Narodowej w Budapeszcie wszedł w skład jej nowego 
kierownictwa.  

W latach 1898-1900 trzykrotnie odwiedził Francję i Anglię, a także odbył podróż do 
Brazylii. W 1901 r. przeniósł się do Krakowa, przeprowadzając tam również Przegląd 
Wszechpolski. 

Po wybuchu wojny rosyjsko - japońskiej podjął działania mające uniemożliwić 
realizację planów PPS dotyczących wywołania w Królestwie Polskim powstania z 
pomocą m.in. naczelnego dowództwa armii i rządu japońskiego. W tym celu w maju 
1904 r. przybył do Tokio (blisko dwa miesiące przed reprezentującymi PPS Józefem 



Piłsudskim i Tytusem Filipowiczem) przekazując najważniejszym osobistościom 
politycznym Japonii memoriały, w których przekonywał o tym, iż wspieranie 
antyrosyjskiego powstania na ziemiach polskich nie przyniesie Japonii żadnych 
korzyści, a będzie miało tragiczne następstwa dla samych Polaków. Występował 
przeciwko ruchowi rewolucyjnemu, który uważał za szkodliwy dla jedności narodowej i 
sprawy polskiej. 

Jesienią 1905 r., po ogłoszeniu konstytucji w Rosji, przeniósł się na stałe do Warszawy, 
gdzie zamieszkał już pod własnym nazwiskiem. 

W listopadzie 1905 r. wziął udział w deputacji przedstawicieli Królestwa Polskiego do 
rosyjskiego premiera Sergiusza Wittego, w rozmowie z którym domagał się m.in. 
przywrócenia w Królestwie urzędu namiestnika, polskiego sądownictwa i systemu 
oświatowego obejmującego wszystkie etapy edukacji, a także proponował rozważenie 
zwołania do Warszawy polskiego sejmu. 

Od grudnia 1905 r. do lutego 1907 r. kierował redakcją Gazety Polskiej. W latach 1907-
1909 był posłem do II i III Dumy Państwowej, pełniąc funkcję prezesa Koła Polskiego. 

W wydanej w 1908 r. książce „Niemcy, Rosja i kwestia polska" dowodził, iż dla narodu 
polskiego zdecydowanie większe zagrożenie stanowią Niemcy niż Rosja, gdyż oprócz 
potęgi militarnej i wielkiego potencjału, mają one przewagę cywilizacyjną, która w 
sytuacji opanowania przez nich wszystkich ziem polskich groziłaby wynarodowieniem 
Polaków. 

Po wybuchu I wojny światowej wszedł w skład utworzonego 25 listopada 1914 r. w 
Warszawie Komitetu Narodowego Polskiego, który reprezentując orientację 
prorosyjską, skupiał głównie przedstawicieli Narodowej Demokracji oraz Stronnictwa 
Polityki Realnej. W czerwcu 1915 r. wyjechał do Piotrogrodu. 

Zajęcie przez Niemców na początku sierpnia tego roku Warszawy i wyparcie przez 
wojska państw centralnych Rosjan z Królestwa Polskiego stworzyło nową sytuacje 
polityczną, wobec której zdecydował się wyjechać na Zachód. 

Na początku listopada 1915 r. opuścił Rosję i udał się do Londynu, gdzie prowadząc 
rozmowy z wieloma politykami, a także naukowcami i dziennikarzami, przekonywał 
do poparcia odbudowy niepodległego państwa polskiego. 

Był jednym z sygnatariuszy "Deklaracji lozańskiej", która wyrażała protest przeciwko 
aktowi 5 listopada 1916 r. wydanemu przez cesarzy Wilhelma II i Franciszka Józefa I. 

15 sierpnia 1917 r. został przewodniczącym powstałego w Lozannie Komitetu 
Narodowego Polskiego, który tworzyli politycy Narodowej Demokracji i Stronnictwa 
Polityki Realnej. 20 września 1917 r. KNP uznany został przez rząd francuski za 
oficjalną reprezentację Polski. W następnych miesiącach tę samą decyzję podjęły rządy 
Wielkiej Brytanii, Włoch i USA. 



22 czerwca 1918 r. w Szampanii wręczył sztandary czterem pułkom powstającej we 
Francji Armii Polskiej, na czele której stanął gen. Józef Haller. W sierpniu 1918 r. 
wyjechał z Paryża do Stanów Zjednoczonych, gdzie zabiegał o poparcie Polonii 
amerykańskiej. We wrześniu i listopadzie tego roku dwukrotnie spotkał się z 
prezydentem T. W. Wilsonem. 

W 1919 r. wraz z Ignacym Paderewskim reprezentował Polskę na paryskiej konferencji 
pokojowej. 28 czerwca 1919 r. wspólnie z nim podpisał w jej imieniu Traktat Wersalski. 
10 września 1919 r. złożył podpis pod traktatem koalicji z Austrią w Saint-Germain, 
który pozostawiał sprawę Galicji wschodniej zawieszoną. 

W latach 1919-1922 Dmowski był posłem na Sejm (wybrano go zaocznie podczas jego 
pobytu na konferencji w Paryżu). W listopadzie 1919 r. ciężko zachorował na zapalenie 
płuc i w styczniu 1920 r. za radą lekarzy wyjechał na kilka miesięcy do Algieru. 

W maju 1920 r. powrócił do Warszawy. W czasie wojny polsko - bolszewickiej wszedł w 
skład powołanej 1 lipca 1920 r. Rady Obrony Państwa. 19 lipca ustąpił z ROP i wyjechał 
do Poznania, gdzie zamieszkał. Pod koniec 1921 r. kupił niewielki majątek z pałacykiem 
w Chludowie pod Poznaniem. 

Od 27 października do 14 grudnia 1923 r. pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych w 
rządzie Wincentego Witosa. 

Po przewrocie majowym w grudniu 1926 r. założył opozycyjny wobec władz rządowych 
Obóz Wielkiej Polski, organizację o charakterze pozaparlamentarnym i 
ponadpartyjnym. Jej deklaracja ideowa, której był autorem, zakładała m.in. solidarność 
narodową, ścisły związek państwa z Kościołem katolickim oraz potrzebę kształtowania 
dyscypliny społecznej i obyczajowej. 

W 1928 r. przekształcił Związek Ludowo - Narodowy w Stronnictwo Narodowe. 

Na początku lat trzydziestych utworzony przez niego OWP stał się organizacją 
masową (w 1932 r. liczyła około 120 tys. członków), stosującą radykalne metody walki 
politycznej i prowadzącą działalność bojówkarską, w głównej mierze antysemicką. W 
1933 r. decyzją władz państwowych OWP został rozwiązany w całym kraju. 

Roman Dmowski zmarł po długiej chorobie 2 stycznia 1939 r. w Drozdowie koło 
Łomży. Pochowany został w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu Bródnowskim w 
Warszawie. W pogrzebie uczestniczyć miało około stu tysięcy osób. 

„W poważnej historiografii Dmowski zajmuje należne mu miejsce jako jeden z dwóch 
najważniejszych twórców polskiej niepodległości. Zresztą z biegiem czasu coraz lepiej 
dostrzegana jest komplementarność wysiłków obozów Piłsudskiego i Dmowskiego w 
trakcie I wojny światowej. Ta niezamierzona gra na dwóch fortepianach służyła sprawie 
polskiej” (prof. Aleksander Hall). 

Poza „Myślami nowoczesnego Polaka” (1903) i pracą „Niemcy, Rosja i kwestia polska” 
(1908), do najważniejszych dzieł Dmowskiego należą również: „Polityka polska i 



odbudowanie państwa polskiego” (1925), „Kościół, naród, państwo” (1927) oraz „Świat 
powojenny i Polska” (1931). Był również autorem dwóch powieści opublikowanych pod 
pseudonimem Kazimierz Wybranowski: „W połowie drogi” (1931) i „Dziedzictwo” 
(1931). 

Roman Dmowski odznaczony został Wielką Wstęgą Orderu Polonia Restituta. 
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Wojciech Korfanty 



Wojciech Korfanty (właściwie Adalbert Korfanty) urodził się 20 kwietnia 1873 r. w 

osadzie Sadzawka (obecnie Siemianowice Śląskie). Jego ojciec był górnikiem. W 1879 r. 

rozpoczął naukę w szkole ludowej, potem był uczniem gimnazjum. Założył tam tajne 

kółko, którego celem było szerzenie kultury polskiej i znajomości literatury. Nawiązał 

też kontakty z działaczami z Wielkopolski. Brał udział w propolskich zebraniach, gdzie 

negatywnie wyrażał się o niemieckim kanclerzu Bismarcku, za co został wydalony z 

gimnazjum. 

Ukończył szkołę średnią w grudniu 1895 r. i rozpoczął studia na politechnice. Jesienią 
1896 r. przeniósł się na uniwersytet we Wrocławiu, gdzie zaliczył dwa semestry na 
Wydziale Filozoficznym. Przerwał studia na dwa lata, podczas których zarabiał na 
dalszą edukację jako korepetytor. W 1899 r. ponownie podjął studia. W maju 1901 r. 
przeniósł się na ostatni semestr do Berlina, gdzie uzyskał absolutorium. 

W latach 1901-1908 był członkiem Ligi Narodowej, w ramach której współpracował z 
Romanem Dmowskim. Od 1901 r. pracował jako redaktor naczelny Górnoślązaka. W 
1902 r. trafił do więzienia we Wronkach za publikację artykułów „Do Niemców” i „Do 
moich braci Górnoślązaków”. W latach 1903-1912 i 1918 był posłem do Reichstagu oraz 
pruskiego Landtagu (1903-1918), gdzie reprezentował Koło Polskie. 

25 października 1918 r. wystąpił w niemieckim parlamencie z żądaniem przyłączenia do 
państwa polskiego wszystkich polskich ziem zaboru pruskiego. Po powstaniu 
niepodległej Polski przeniósł się do Poznania. W latach 1918-1919 był członkiem 
Naczelnej Rady Ludowej stanowiącej rząd Wielkopolski podczas powstania, a w 1920 r., 
jako mianowany przez rząd polski komisarz plebiscytu na Górnym Śląsku, kierował 
całością przygotowań organizacyjnych, propagandowych i politycznych. 

Korfanty współkierował m.in. II powstaniem śląskim, które trwało od 19 do 25 sierpnia 
1920 r. Trwająca później kampania plebiscytowa była brutalna, a obie strony posuwały 
się do aktów terroru. Plebiscyt odbył się ostatecznie 20 marca 1921 r. Za 
przynależnością do Polski głosowało 40,3 proc. ludności, przez co prawie cały obszar 
plebiscytowy przypadł Niemcom. Na tę wieść wcześniejsze pojedyncze strajki 
niezadowolonych z trudnych warunków materialnych i bezrobocia mieszkańców 
regionu przekształciły się 2 maja w strajk generalny i w nocy z 2 na 3 maja w Trzecie 
Powstanie Śląskie. Na jego czele znów stanął Korfanty, który po pierwszych sukcesach 
militarnych dał rozkaz wstrzymania działań zbrojnych i czekania na decyzję Komisji 
Międzysojuszniczej Ententy. 

W wyniku zrywu zdecydowano o korzystniejszym dla Polski podziale Śląska. Z obszaru 
plebiscytowego do Polski przyłączono 29 proc. obszaru i 46 proc. ludności. Podział był 
też korzystny dla Polski gospodarczo - na przyłączonym terenie znajdowały się 53 z 67 
istniejących kopalni, 22 z 37 wielkich pieców oraz 9 z 14 stalowni. 

Sam Korfanty w lipcu 1921 r. opuścił Śląsk. W odrodzonej Polsce w latach 1922-1930 był 
posłem na Sejm z ramienia Chrześcijańskiej Demokracji (ChD). W obliczu 
niepowodzenia misji stworzenia rządu przez Artura Śliwińskiego, Korfanty został 
desygnowany przez Komisję Główną Sejmu RP na premiera. Jednak wobec protestu 



swojego przeciwnika, naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego i groźby 
przeprowadzenia strajku generalnego przez PPS, nie rozpoczął formowania rządu, a 
komisja wycofała jego nominację. 

Od października do grudnia 1923 r. był wicepremierem w rządzie Wincentego Witosa i 
jego doradcą z ramienia ChD. Od 1924 r. wydawał m.in. dziennik Rzeczpospolita. W 
1930 r. został aresztowany i wraz z posłami Centrolewu osadzony w twierdzy brzeskiej. 
Po uwolnieniu powrócił na Górny Śląsk, gdzie jednak jako polityczny przeciwnik 
wojewody Michała Grażyńskiego był zagrożony następnym aresztowaniem. 

Wiosną 1935 r. w obawie przed represjami udał się na emigrację do czeskiej Pragi. Do 
kraju nie mógł wrócić nawet w 1938 r. na pogrzeb swego syna Witolda - rząd RP 
odmówił wydania mu glejtu bezpieczeństwa. Po aneksji Czechosłowacji wyjechał przez 
Niemcy do Francji. Był jednym z założycieli Frontu Morges, a później organizatorem i 
prezesem Stronnictwa Pracy powstałego z połączenia chadecji i Narodowej Partii 
Robotniczej. 

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. Pomimo protestów opinii publicznej spędził tam prawie 3 miesiące. 
Zwolniono go 20 lipca z powodu ciężkiej choroby. Zmarł 17 sierpnia 1939 r. 

Korfanty spoczął w Katowicach, na cmentarzu przy ul. Francuskiej. Jego pogrzeb, na 
który przyszło ok. 5 tys. osób, stał się wyrazem poparcia dla prowadzonej przez niego 
polityki niepodległościowej i wielką manifestacją patriotyczną Ślązaków pamiętających 
m.in., że trzecie powstanie śląskie, którego był dyktatorem, okazało się jednym z 
dwóch - obok powstania wielkopolskiego - polskich zrywów zbrojnych zakończonych 
sukcesami. 
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Wincenty Witos 



Wincenty Witos urodził się 21 stycznia 1874 r. we wsi Wierzchosławice w pow. 
tarnowskim, w biednej rodzinie chłopskiej posiadającej dwumorgowe gospodarstwo. 
Mając 10 lat rozpoczął naukę w dwuletniej szkole wiejskiej. Pracując jako drwal 
pomagał w utrzymaniu rodziny. 

W 1893 r. na łamach wydawanego we Lwowie Przyjaciela Ludu opublikował swój 
pierwszy artykuł, napisany pod pseudonimem Maciej Rydz. Od 1895 r. związany był ze 
Stronnictwem Ludowym w Galicji. W latach 1895-1897 r. odbywał służbę wojskową w 
armii austriackiej, służąc w Tarnowie, Krakowie i Krzesławicach. W ciągu następnych 
lat powiększył swoje gospodarstwo do siedemnastu morgów. 

27 lutego 1903 r. został wybrany do Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego, 
w 1905 r. wszedł w skład samorządowej Rady Powiatowej w Tarnowie, zaś w lutym 1908 
r. został posłem do galicyjskiego Sejmu Krajowego we Lwowie. W kwietniu 1908 r. 
został wybrany na wójta Wierzchosławic i pełnił tę funkcję do lipca 1931 r. 

W kwietnia 1911 r. został wybrany posłem do Rady Państwa (parlamentu) w Wiedniu, a 
w maju 1913 r. ponownie wybrano go do Sejmu Krajowego. 

Po rozłamie w PSL (grudzień 1913 r.) i powołaniu PSL „Piast” w lutym 1914 r. został 
wybrany jego wiceprezesem. Funkcję  tę pełnił do 1918 r. 

16 sierpnia 1914 r., po wybuchu I wojny światowej, wszedł w skład Naczelnego Komitetu 
Narodowego. Jako wiceprezes NKN wspierał początkowo organizację Legionów 
Polskich widząc w monarchii habsburskiej sprzymierzeńca dla sprawy polskiej. Jednak 
od 1915 r. wraz z PSL „Piast” coraz bardziej skłaniał się do powiązania sprawy polskiej z 
zachodnimi mocarstwami i współpracy w tej kwestii z Narodową Demokracją. 

W połowie 1916 r. został prezesem Klubu Poselskiego PSL „Piast”. 

W roku 1917 wstąpił do Ligi Narodowej, pozostając jej członkiem do 1918 r. 

16 czerwca 1917 r. wygłosił pierwsze i ostatnie przemówienie przed członkami Rady 
Państwa, w którym krytykując Wiedeń za prowadzenie antypolskiej polityki, 
zapowiedział powstanie niepodległej Polski. 

28 października 1918 r. stanął na czele powstałej w Krakowie Polskiej Komisji 
Likwidacyjnej, która dwa dni później przejęła władzę na obszarze zachodniej 
Małopolski. Od 4 listopada pełnił funkcję jej przewodniczącego. 

Odmówił udziału w utworzonym 7  listopada 1918 r. rządzie lubelskim Ignacego 
Daszyńskiego. 

W grudniu 1918 r. został prezesem Zarządu Głównego PSL „Piast”, pozostając na tym 
stanowisku do 1931 r. 

26 stycznia 1919 r. wybrany został na posła do Sejmu Ustawodawczego, w którym od 
lutego pełnił funkcję prezesa Klubu Parlamentarnego PSL „Piast”. 
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W krytycznym momencie wojny polsko-sowieckiej 24 lipca 1920 r. stanął na czele 
Rządu Obrony Narodowej. 

27 maja 1921 r. złożył rezygnację ze stanowiska premiera, która nie została jednak 
przyjęta przez Naczelnika Państwa. Jego rząd przetrwał do 13 września 1921 r. 

W wyborach parlamentarnych w listopadzie 1922 r. został ponownie wybrany na posła. 

28 maja 1923 r., po zawarciu porozumienia pomiędzy PSL „Piast” i Chrześcijańską 
Demokracją oraz Związkiem Ludowo-Narodowym, po raz drugi stanął na czele rządu. 

16 grudnia 1923 r. w sytuacji kryzysu gospodarczego i politycznego podał się wraz z 
rządem do dymisji. 

W opublikowanej na początku 1926 r. broszurze „Czasy i ludzie” apelował o 
przeprowadzenie reformy ustroju parlamentarnego, wskazując m.in. na potrzebę 
wzmocnienia władzy prezydenta. 

Po raz trzeci premierem został 10 maja 1926 r., tworząc centroprawicowy rząd oparty 
na koalicji PSL „Piast”, Związku Ludowo-Narodowego, Chrześcijańskiej Demokracji i 
Narodowej Partii Robotniczej. Cztery dni później w konsekwencji przeprowadzonego 
zamachu majowego jego gabinet ustąpił. 

26 maja 1926 r. Klub Poselski PSL „Piast” nie przyjął jego rezygnacji z funkcji prezesa. 

W marcu 1928 r. po raz kolejny wybrano go posłem do sejmu. Tym razem jednak 
odmówił pełnienia funkcji prezesa Klubu Poselskiego PSL „Piast”. 

W czerwcu 1930 r. wziął udział w Kongresie Centrolewu w Krakowie, w czasie którego 
zdecydowanie wystąpił przeciwko rządom sanacji. 9 września 1930 r. został 
aresztowany, a następnie przewieziony do więzienia wojskowego  w Brześciu. 16 
listopada tego samego roku został z listy Centrolewu wybrany posłem do sejmu. Pod 
koniec listopada 1930 r. wyszedł na wolność po wpłaceniu kaucji. 

15 marca 1931 r. został przewodniczącym Rady Naczelnej Stronnictwa Ludowego. 

W październiku 1931 r., oskarżony razem z innymi działaczami opozycji o planowanie 
zamachu stanu,  zasiadł na ławie oskarżonych w procesie toczącym się przed Sądem 
Okręgowym w Warszawie. 13 stycznia 1932 r. skazano go na dwa i pół roku więzienia 
(wyrok obniżono następnie do półtora roku). 

Pod koniec września 1933 r. wyjechał do Czechosłowacji, decydując się na emigrację 
polityczną. Kilka dni później -  5 października -  Sąd Najwyższy zatwierdził wyroki 
wydane na niego i innych oskarżonych w procesie brzeskim. 

8 grudnia 1935 r. został wybrany przez Kongres prezesem Naczelnego Komitetu 
Wykonawczego Stronnictwa Ludowego. 
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W połowie lutego 1936 r. wspólnie z gen. Władysławem Sikorskim i gen. Józefem 
Hallerem uczestniczył w spotkaniu poświęconym zjednoczeniu sił opozycyjnych wobec 
rządów sanacji, które odbyło się u Ignacego Paderewskiego w jego szwajcarskiej 
posiadłości w Morges. 

W 1937 r. był inspiratorem strajku chłopskiego. 

Po zajęciu Czech i Moraw przez wojska niemieckie powrócił 31 marca 1939 r. do kraju, a 
następnie zgłosił się do krakowskiej prokuratury. Przewieziony do więzienia w 
Siedlcach wyszedł na wolność po kilku dniach (wykonanie wyroku zawieszono na sześć 
miesięcy). 

17 maja 1939 r. objął funkcję prezesa PSL i wydał odezwę wzywającą do walki o 
niepodległość Polski. 

Tuż po agresji Niemiec na Polskę, 3 września 1939 r. w drodze do Lwowa został ranny 
podczas niemieckiego bombardowania, natomiast 16 września 1939 r. władze 
niemieckie aresztowały go  i osadziły w więzieniu w Rzeszowie. 

W październiku 1939 r. dekretem prezydenta RP na uchodźstwie Władysława 
Raczkiewicza amnestionowano go wraz z innymi skazanymi w procesie brzeskim. 

Jesienią 1939 r. naziści bezskutecznie próbowali namówić go do poparcia ewentualnej 
budowy fasadowego państwa polskiego. 

Przetrzymywany przez Niemców w więzieniach w Tarnowie, Krakowie, Berlinie i 
Poczdamie, ostatecznie 1 marca 1941 r.  ze względu na zły stan zdrowia został 
zwolniony. Nakazano mu jednak stały pobyt w Wierzchosławicach pod nadzorem 
niemieckich władz okupacyjnych . 

W lipcu 1944 r. odmówił Niemcom wydania antysowieckiej odezwy do narodu. 

W czerwcu 1945 r. nie przyjął zaproszenia do Moskwy na konferencję dotyczącą 
powstania Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej. 

28 czerwca powołany został przez Prezydium Krajowej Rady Narodowej na stanowisko 
jej wiceprezydenta. Ciężko chory nie podjął prac w KRN. 22 sierpnia wybrano go 
prezesem PSL. 

Zmarł 31 października 1945 r. w Krakowie. Pochowany został na cmentarzu w 
Wierzchosławicach. 

Wincenty Witos odznaczony został w 1922 r. Orderem Orła Białego. 

Był autorem m.in. „Wyboru pism i artykułów”, trzytomowych „Moich wspomnień” oraz 
„Mojej tułaczki”. 
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