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Życiorys 
Urodził się on 20 kwietnia w 1873 roku. Jego rodzicę czyli Karolina z domu Klecha oraz Józef, górnik w  
kopalni „Fanny”,  w życiu Wojciecha pielęgnowali w nim i rozwijali wartości polskiego języka, katolickiej 
wiary i śląskiego obyczaju. W 1879 roku rozpoczął on naukę w niemieckiej szkole ludowej w Siemianowicach, 
następnie, od około 1885 roku, uczęszczał on  do katowickiego Gimnazjum Królewskiego, gdzie poznał 
Konstantego Wolnego. W szkole tej założyli oni tajne koło, którego celem było szerzenie kultury polskiej i 
znajomości literatury. Nawiązali oni wtedy kontakty z działaczami Wielkopolskimi. Brał udział w propolskich 
zebraniach. Negatywnie wyrażał się o Ottonie von Bismarcku, za co został relegowany 14 sierpnia 1895 roku z 
klasy maturalnej. Szkołę średnią ukończył w grudniu 1895, po interwencji Józefa Kościelskiego, posła do 
Reichstagu z Wielkopolski, jako ekstern i jeszcze w tym samym roku rozpoczął studia na politechnice w 
Charlottenburgu.





Kariera polityczna 
W latach 1901–1908 Wojciech był członkiem Ligi Narodowej, w ramach której współpracował z Romanem Dmowskim. 
Od 1901 był redaktorem naczelnym „Górnoślązaka”. W 1901 roku został aresztowany i stanął przed poznańskim sądem. 
Podczas procesu bronił on swoich racji mówiąc, że artykuły kierowane były tylko do szowinistów. Odmówiono mu jednak 
zwolnienia za kaucją więc został on  skazany na cztery miesiące siedzenia w więzieniu. Przebywał w więzieniu we 
Wronkach za publikację artykułów pt. “Do Niemców i Do moich braci Górnoślązaków”. Władze niemieckie zwolniły go z 
aresztu w maju w 1902 roku. 

 W około 1907 roku Wojciech odszedł z Endecji. W maju 1909 uczestniczył w Poznaniu w powołaniu filii Polskiego 
Towarzystwa Demokratycznego, którego celem miało być zespolenie żywiołów demokratycznych ku obronie bytu 
narodowego oraz pracy nad rozwojem żywiołu polskiego w Rzeszy niemieckiej.  Do rady głównej weszli z Poznania 
m.in.: Antoni Chłapowski, Bernard Chrzanowski, Jan Zabłocki, ze Śląska poseł Wojciech Korfanty, a z wychodźstwa 
Stanisław Kochowicz. W latach 1909–1914 jego osobistym sekretarzem był Leon Nawrocki z Krotoszyna (Wielkopolska), 
brat Władysława Nawrockiego



Wojciech Korfanty podczas pracy w polityce.



Poseł Sejmu 
W odrodzonej Polsce w latach 1922–1930 sprawował mandat posła na Sejm I i II kadencji. Związany był z 
Chrześcijańską Demokracją. W Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej I kadencji był członkiem klubu 
Chrześcijańsko-Narodowego Stronnictwa Pracy. W obliczu niepowodzenia misji stworzenia gabinetu Artura 
Śliwińskiego, w 14 lipca 1922 został desygnowany przez Komisję Główną Sejmu RP na premiera. Wkrótce 
skompletował skład swojego gabinetu. Jednak wobec protestu swojego przeciwnika, naczelnika państwa 
Józefa Piłsudskiego i groźby przeprowadzenia strajku generalnego przez PPS, nie rozpoczął formowania 
rządu, a 29 lipca komisja wycofała jego desygnację. Od października do grudnia w roku 1923 był 
wicepremierem w rządzie Wincentego Witosa i jego doradcą z ramienia Chrześcijańskiej Demokracji, 11 
września 1924 kupił od Ignacego Paderewskiego dziennik „Rzeczpospolita”. Za pożyczone pieniądze 
uruchomił także dziennik „Polonia”. Był członkiem rady nadzorczej w zarządzie Banku Wzajemnych 
Ubezpieczeń „Vesta” w Poznaniu.





Ostatnie lata władzy 
Wojciech był atakowany przez obóz rządzący również w Sejmie 
Śląskim. 2 3 czerwca 1930 posłanka sanacyjna Maria Kujawska 
kilka razy  przerwała mu przemówienie. Zasiadał w Sejmie 
Śląskim oraz Senacie RP III kadencji. Wiosną 1935 w obawie 
przed represjami udał się na emigrację do Pragi w Czechosłowacji

 Korfanty do kraju nie mógł wrócić z Czechosłowacji  nawet w 
1938 roku  na pogrzeb swojego syna Witolda, gdyż rząd premiera 
Sławoja Składkowskiego odmówił wydania mu listu żelaznego. Po 
aneksji Czechosłowacji wyjechał przez Niemcy do Francji. Był 
jednym z założycieli Frontu Morges, a później organizatorem i 
prezesem Stronnictwa Pracy (połączenie Chadecji i Narodowej 
Partii Robotniczej). W kwietniu 1939 po wypowiedzeniu przez III 
Rzeszę układu o nieagresji i niestosowaniu przemocy, wrócił do 
Polski, jednak mimo chęci walki z Niemcami został aresztowany i 
osadzony na Pawiaku.  

Mimo protestów opinii publicznej spędził tam prawie 3 miesiące. 
W tym czasie stan jego zdrowia ciągle się pogarszał. Niemal co 
tydzień lekarze stawiali nowe diagnozy: uszkodzenie wątroby, 
zapalenie pęcherzyka żółciowego, anemia, nadciśnienie tętnicze, 
zapalenie opłucnej. 20 lipca 1939 roku sędzia śledczy podjął 
decyzję o zwolnieniu Korfantego, prawdopodobnie z obawy, by nie 
zmarł w więziennej celi. Zaraz po uwolnieniu został natychmiast 
przewieziony do szpitala św. Józefa przy ulicy Hożej.



Ostatnie chwile życia 
Przeprowadzona 11 sierpnia operacja nie przyniosła znaczącej poprawy, a lekarze stwierdzili 
znaczne uszkodzenie wątroby. Z luźno wypowiedzianej refleksji jednego z chirurgów, którzy 
operowali Korfantego wynika, iż owrzodzenia wątroby przypominały uszkodzenia typowe dla 
zatrucia arszenikiem.

Sześć dni po operacji, nad ranem 17 sierpnia 1939 roku, Wojciech Korfanty zmarł w szpitalu św. 
Józefa przy ulicy Hożej w Warszawie. Tuż przed najazdem Niemiec na Polskę. 20 sierpnia 1939 
roku, po mszy w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła przy udziale biskupa Stanisława 
Adamskiego i po pogrzebie gromadzącym ok. 5 tys. ludzi, został pochowany w grobowcu 
rodzinnym na Cmentarzu przy ul. Francuskiej w Katowicach.



Odznaczenia i ordery 
Wojciech Korfanty został odznaczony:

● Order Orła Białego – 1997 rok (pośmiertnie)
● Krzyż Walecznych – czterokrotnie w 1922 roku



Upamiętnienia 
Wojciech Korfanty został upamiętniony między innymi:

❏ na pomniku w Katowicach 
❏ na pomniku w Siemianowicach Śląskich 
❏ na pomniku w Warszawie
❏ na tablicy pamiątkowej w Bytomiu, w Poznaniu oraz w Pradze 



DZIĘKUJĘ ZA 
UWAGĘ!!!


