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Ignacy Daszyński (1866–1936) – polityk, publicysta, poseł do parlamentu austriackiego i sejmu polskiego, 

działacz socjalistyczno-niepodległościowy. Po wybuchu I wojny przed krótki okres był legionistą, potem zaś jako poseł do 

parlamentu austro-węgierskiego zgłaszał postulaty niezależności Polski. Wzywał robotników i chłopów do walki o niepodległą 

i zjednoczoną Ojczyznę. W czasie II Rzeczpospolitej był posłem na Sejm RP.

Roman Dmowski (1864–1939) – polityk, publicysta polityczny, poseł i działacz niepodległościowy. Współ-

założyciel Narodowej Demokracji. W 1917 r. założyciel Komitetu Narodowego Polski z siedzibą w Paryżu, który stał się 

ośrodkiem reprezentującym sprawy polskie na arenie międzynarodowej. Był delegatem Polski na konferencję pokojową 

w Paryżu w 1919 roku. To dzięki działalności Dmowskiego społeczność międzynarodowa uznała niepodległe Państwo Polskie.

Józef Haller (1873–1960) – generał, legionista, poseł, działacz harcerski. W latach 1895–1910 służył w ar-

mii austriackiej. Od roku 1914 w Legionach Polskich. W lipcu 1916 r. został dowódcą II Brygady Legionów Polskich. Po 

przedostaniu się do Francji zorganizował Armię Polską (tzw. Błękitną), która weszła w skład sił zbrojnych odrodzonej Polski. 

W czerwcu 1919 r. Hallerowi zostało powierzone dowodzenie siłami osłaniającymi południową Polskę przed Niemcami, 

a potem objęcie w posiadanie Pomorza i symboliczne zaślubienie Polski z Bałtykiem w 1920 r.

Wojciech Korfanty (1873–1939) – polityk, poseł, działacz niepodległościowy, przywódca III powstania ślą-

skiego. Animator działań na rzecz polskości Śląska. W 1920 r. stanął na czele Polskiego Komisariatu Plebiscytowego, kierując 

całością przygotowań organizacyjnych, propagandowych i politycznych. Przywódca III powstania śląskiego, które wybuchło 

w nocy z 2 na 3 maja 1921 r. jako reakcja na niekorzystny dla Polaków wynik plebiscytu na Górnym Śląsku. Poseł na Sejm RP.

Ignacy Jan Paderewski (1860–1941) – pianista, kompozytor, działacz niepodległościowy, premier 

rządu RP. Dzięki muzyce, którą ukochał, propagował wśród światowych elit ideę niepodległości Polski. To on informował 

prezydenta USA Thomasa W. Wilsona o sytuacji Polaków, co przełożyło się na treść orędzia Wilsona z 22 stycznia 1917 r., 

w którym podkreślono prawo Polski do własnego państwa. I.J. Paderewski wraz z Romanem Dmowskim był delegatem 

Polski na konferencję pokojową w Paryżu w 1919 roku.  

Wincenty Witos (1874–1945) – polityk, działacz ruchu ludowego, poseł, trzykrotny premier rządu RP. 

W 1911 r. wybrany na posła do parlamentu austriackiego. W 1895 r. wstąpił do Stronnictwa Ludowego. W wyniku rozłamu 

w partii został wiceprezesem PSL „Piast”, później prezesem. W okresie I wojny światowej prowadził ożywioną działalność 

polityczną. 28 październiku 1918 roku stanął na czele Polskiej Komisji Likwidacyjnej (z siedzibą w Krakowie) – pierwszego 

rządu polskiego na ziemiach polskich od czasów utraty niepodległości. Był posłem na Sejm RP. 

Józef Piłsudski (1867–1935) – marszałek Polski, naczelnik państwa, dwukrotny premier rządu RP. Jako 

student brał udział w działalności skierowanej przeciw caratowi, za co został zesłany na Syberię. W roku 1910 w zaborze 

austriackim powołał Związek Strzelecki we Lwowie oraz Towarzystwo Strzeleckie w Krakowie. W czasie I wojny światowej 

utworzył Legiony Polskie oraz Polską Organizację Wojskową (POW). Kiedy w roku 1917 Legiony odmówiły złożenia przysięgi 

na wierność Austrii i Niemcom, Piłsudskiego aresztowano i osadzono w więzieniu w Magdeburgu, gdzie przebywał do 

listopada 1918 roku. Uwolniony, 11 listopada objął naczelne dowództwo nad wojskami polskimi. 22 listopada objął funkcję 

Naczelnika Państwa, którą sprawował do 9 grudnia 1922 r. W latach 1919–1921 toczył walki z bolszewikami. Właśnie 

w trakcie tej kampanii w marcu 1920 armia ofi arowała Piłsudskiemu buławę Marszałka Polski.

Organizatorzy Patroni medialni Partnerzy projektu 
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