
Wojciech 
Korfanty- ojciec 
niepodległości



W SKRÓCIE

Wojciech Korfanty (ur. jako Adalbert 
Korfanty 20 kwietnia 1873 w osadzie 
Sadzawki, zm. 17 sierpnia 1939 w Warszawie) 
– polski przywódca narodowy Górnego
Śląska, związany z chrześcijańską 
demokracją. Jedna z najważniejszych postaci 
Śląska i jego walki o przyłączenie do Polski. 
Jeden z ojców niepodległej Polski.



MŁODOŚĆ
Wojciech Korfanty przyszedł na świat w Siemianowicach Śląskich. 
Uczył się w szkole ludowej. Następnie w gimnazjum. Założył tajne 
kółko, przed którym postawił zadanie szerzenia polskiej kultury, 
m.in. literatury. Nawiązał kontakty z innymi, którzy byli podobnie 
zaangażowani. Został relegowany z klasy maturalnej za krytyczną 
wypowiedź na temat Otto von Bismarcka. Jednak udało mu się 
skończyć szkołę dzięki wstawiennictwu posła Józefa 
Kościelskiego. Wkrótce rozpoczął studia politechniczne. Studia 
jednak zmienił na filozofię we Wrocławiu. W tym czasie należał też
do Towarzystwa Akademików Górnoślązaków. Przerwał studia by 
ze względów finansowych pełnić funkcję korepetytora u Witolda 
Jundziłły, litewskiego arystokraty. Do studiów później wrócił. Miał 
doskonały kontakt z profesorem Wernerem Sombartą –
znajomość przetrwała studia na wiele lat. Natomiast ostatni 
semestr studiów kończył w Berlinie. 11 września 1902 roku jest 
datą w życiorysie Korfantego bardzo istotną, został bowiem 
wybrany prezesem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w 
Katowicach.



POLITYCZNE 
OSIĄGNIĘCIA

Później Korfanty został członkiem rady nadzorczej w zarządzie 
Banku Wzajemnych Ubezpieczeń „Vesta” w Poznaniu. W latach 
1922–1930 sprawował w wolnej Polsce mandat posła na Sejm I i 
II kadencji. Działał z ramienia Chrześcijańskiej Demokracji (ChD). 
Natomiast 14 lipca 1922 został desygnowany przez Komisję 
Główną Sejmu RP na premiera rządu. Jego przeciwnikiem 
politycznym był Józef Piłsudski, dlatego jego wysiłki praktycznie 
spełzły na niczym. Był za to chwilowo wicepremierem w rządzie 
Wincentego Witosa, doradzając premierowi z ramienia ChD. 
Znamienne, że 11 września 1924 wykupił dziennik 
„Rzeczpospolita”, dotąd własność Ignacego Paderewskiego. 
Uruchomił także dziennik „Polonia”.



KOŁO POLSKIE

Wojciech Korfanty był członkiem Ligi Narodowej w latach 1901 –
1908, współpracując tam z Romanem Dmowskim. Poza tym był 
również redaktorem naczelnym pisma „Górnoślązak”. W tym czasie 
trafił na cztery miesiące do więzienia pod zarzutem publikowania 
nieprawomyślnych treści. Karę odbywał we Wronkach. Natomiast w 
roku 1909 miało też miejsce powołanie filii Polskiego Towarzystwa 
Demokratycznego, w czym Korfanty uczestniczył. Zasadniczym 
celem organizacji był rozwój polskości na terenach zajętych przez 
Rzesze. Ponadto Korfanty był w latach 1903–1912 i 1918 posłem do 
Reichstagu oraz Landtagu, gdzie działał jako członek Koła Polskiego. 
Inicjował powstanie w Katowicach tytułu prasowego „Polak”, będąc 
jednocześnie właścicielem i redaktorem naczelnym. Warto 
nadmienić, iż był w tym czasie dość mocno atakowany przez 
przeciwników politycznych, ale i własne środowisko.



KONIEC ŻYCIA

W 1930 roku został aresztowany. Osadzono go w Twierdzy 
Brzeskiej. Po wyjściu na wolność udał się z powrotem na 
Górny Śląsk. Mimo to zasiadał w Senacie RP III kadencji 
oraz w Sejmie Śląskim. Nie mógł jednak czuć się 
bezpiecznie, więc udał się na emigrację do Pragi. Wyjechał 
przez Niemcy do Francji w momencie, gdy miała miejsce 
aneksja Czechosłowacji. Był w Paryżu jednym z założycieli 
ugrupowania Front Morges. Doszło następnie do 
połączenia ugrupowań takich jak Chadecja i Narodowa 
Partia Robotnicza w Stronnictwo Pracy, na którego czele 
stanął. Wrócił do kraju tuż przed wybuchem wojny, ale 
został aresztowany na trzy miesiące. Zmarł w szpitalu św. 
Józefa przy ul. Emilii Plater w Warszawie, nad ranem 17 
sierpnia 1939. Został pochowany w grobowcu rodzinnym 
w Katowicach.



CIEKAWOSTKI

• W jednym ze swoich wystąpień rzekomo obiecał 
każdemu rolnikowi krowę za oddanie głosu za 
Polską. Od tego wydarzenia sprawa zyskała 
nazwę „krowy Korfantego”.

• Przez lata był w konflikcie z Józefem Piłsudskim. 
Piłsudski był dla niego niebezpiecznym, 
czerwonym radykałem.



DZIĘKUJĘ ZA 
UWAGĘ !
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