PREZENTACJA Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

IGNACY DASZYŃSKI

Ignacy Ewaryst Daszyński (ur. 26.10.1866 w
Zbarażu, zm. 31.10.1936 w Bystrej Śląskiej k.
Bielska) – był polskim politykiem socjalistycznym,
współzałożycielem PPSD I Centrolewu, premierem
rządu lubelskiego. Również marszałek sejmu w
latach 1928-1930

Pierwszy premier niepodległej Polski był działaczem i politykiem
o ogromnych zasługach dla środowiska robotniczego oraz państwa
polskiego. Całe życie poświęcił sprawom o które walczył. Bez
wątpienia należy mu się miejsce wśród najbardziej zasłużonych ojców
naszej Niepodległości. Tymczasem jest w tym gronie postacią chyba
najmniej znaną. W setną rocznicę utworzenia rządu lubelskiego
powinniśmy pamiętać o dorobku człowieka, który „gotów byłby
chyba budować tę Polskę niepodległą nawet z Dzieduszyckimi
i Potockimi, których szczerze nienawidził, z każdym, kto zechce pójść
choć kawałek drogi w tym kierunku”.

IGNACY JAN PADEREWSKI

Ignacy Jan Paderewski urodził się 18
listopada w 1860 roku w Kuryłówce,
zm 29 czerwca 1941roku w Nowym
Jorku- polski polityk, pianista,
kompozytor, działacz
niepodległościowy,a także mąż stanu.

Pod bezpośrednim wpływem właśnie Ignacego Jana
Paderewskiego prezydent Stanów Zjednoczonych Woodrow
Wilson umieścił w swoim ultimatum uzależniającym
podpisanie przez Stany Zjednoczone traktatu wersalskiego 13
punkt domagający się zgody stron traktatu na suwerenność
Polski, z dostępem do morza– dzięki któremu w traktacie
zapisano utworzenie niepodległego państwa polskiego.
Od 1919 roku sprawował funkcje premiera i ministra spraw
zagranicznych RP.
"Był jednym z wielkich nie tylko ludzi sztuki, ale i wielkich
mężów stanu, którym zawdzięczamy niepodległość" - mówił o
Paderewskim jego biograf prof. Marian Drozdowski.

WINCENTY WITOS
INFORMACJE OGÓLNE
• ur. 21.01.1874 r. i żył przez 71 lat. Zmarł w 1945 roku
• Był politykiem, działaczem ruchu ludowego i trzykrotnym
premierem Polski
• Należał do Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) i był też posłem
do austriackiej rady państwa, członkiem wydziału finansowego
komisji tymczasowych skonfederowanych stronnictw
niepodległościowych.
•

jego trzykrotną funkcję premiera obalono w wyniku przewrotu
majowego

•

był oskarżony o przygotowanie zamachu stanu podczas tzw.
Procesu brzeskiego i został skazany na 1,5 roku więzienia

•

Po agresji III Rzeszy na Polskę został internowany przez Niemców,
po czym odrzucił propozycję utworzenia rządu kolaboracyjnego

• był jednym z najważniejszych, a także najbardziej wyrazistych i
wpływowych polityków II Rzeczypospolitej

WINCENTY WITOS JAKO OJCIEC ZAŁOŻYCIEJ

• Sprawował urząd premiera podczas wojny z
Polsko-Bolszewickiej
• Witos pomimo wojny, nie zrezygnował z
odbudowy państwa polskiego
• Należał Do PSL, po jego rozłamie został jednym z
liderów PSL „Piast”
• był nazywany „Premierem wiernym chłopom”,
doprowadził do unarodowienia chłopów, przez co
stali się bardziej świadomi
• za jego rządów została uchwalona konstytucja
marcowa, pierwsza nowoczesna polska
konstytucja. Wprowadzała egalitarny (dążący do
równouprawnień) ustrój republiki
demokratycznej o parlamentarno-gabinetowym
systemie rządów.

JÓZEF PIŁSUDSKI
Józef Piłsudski (ur. 5 grudnia 1867 w Zułowie w Imperium
Rosyjskim, zm. 12 maja 1935 w Warszawie) był polskim
działaczem społecznym i niepodległościowym, żołnierzem,
politykiem oraz mężem stanu. W 1892 został członkiem
Polskiej Partii Socjalistycznej i jej przywódcą w kraju.
Stworzył Organizację Bojową PPS (1904) i Polską
Organizację Wojskową (1914). Był też kierownikiem
Komisji Wojskowej i Tymczasowej Rady Stanu (1917. 11
listopada 1918 został naczelnym wodzem Armii Polskiej.
Był naczelnikiem państwa w latach 1918–1922, a także
pierwszym marszałkiem Polski (1920). Był przywódcą
obozu sanacji po przewrocie majowym (1926), a także
(dwukrotnie) premierem Polski (1926–1928 i 1930). Postać
ta wywarła decydujący wpływ na kształt polityki
wewnętrznej i zagranicznej II RP. Jako postać wybitnie
zasłużona dla ojczyzny pochowano go w katedrze na
Wawelu.
,,Tylko ten człowiek wart nazwy człowieka, który ma
pewne przekonania i potrafi je bez względu na skutki
wyznawać czynem.”

ROMAN DMOWSKI
ROMAN DMOWSKI – ogólne informacje
Roman Dmowski to polski działacz partyjny i niepodległościowy, pisarz
polityczny, Minister Spraw Zagranicznych, poseł na Sejm Ustawodawczy II
Rzeczypospolitej, poseł II i III Dumy Państwowej Imperium Rosyjskiego, główny
ideolog polskiego nacjonalizmu, przeciwnik polityczny Józefa Piłsudskiego i
jego wizji Polski jako kraju wielu narodów. Dmowski przed I wojną światową
przyszłość naszego kraju i nadzieję na autonomię widział w sojuszu z Rosją a
obawiał się zagrożenia ze strony Niemiec, które postrzegał jako państwo
mogące zniszczyć polską kulturę. Jego wizja odbudowanej już Polski opierała
się na asymilacji narodowej. Był jednym z wybitniejszych, a zarazem
najbardziej kontrowersyjnych polityków w naszej historii. Urodził się 9 sierpnia
1864r. Podczas nauki w gimnazjum założył organizację uczniowską Strażnica.
Studiował nauki przyrodnicze i jeszcze wtedy wstąpił do Związku Młodzieży
Polskiej „Zet”, przejmując wkrótce nad nim kierownictwo. Był członkiem Ligi
Polskiej (organizacji o charakterze narodowym), w której dokonał przewrotu,
stworzył Ligę Narodową i stanął na jej czele. Swoje poglądy Dmowski
przedstawiał w licznych artykułach. Redagował „Przegląd Wszechpolski” –
organ prasowy Narodowej Demokracji. Współtworzył Stronnictwo NarodowoDemokratyczne. Głosił poglądy solidaryzmu społecznego i hasła antysemickie.
Zmarł 2 stycznia 1939r. w Drozdowie koło Łomży.

ROMAN DMOWSKI – ojciec założyciel państwa polskiego
Ojcowie założyciele to nie tylko założyciele pewnych instytucji politycznych,
ale również myśliciele, twórcy pewnych idei, organizacji politycznych, państw.
Po śmierci są zazwyczaj osobami szanowanymi, których dorobek jest
doceniany przez pokolenia. Jednym z takich ojców założycieli dla naszego
państwa był Roman Dmowski. To on, tuż obok Józefa Piłsudskiego, był
jednym z czołowych działaczy, który przyczynił się do odzyskania przez Polskę
niepodległości. Podczas pierwszej wojny światowej Dmowski prowadził
ożywioną działalność polityczną. Po kolejnych porażkach rosyjskich wyjechał
na Zachód, szukając wsparcia we Francji i Wielkiej Brytanii. Po upadku
carskiej Rosji w sierpniu 1917 roku utworzył Komitet Narodowy Polski, który
wkrótce zaczął być uważany przez państwa ententy za jedynego
przedstawiciela odradzającej się Rzeczypospolitej. Po zakończeniu wojny
Dmowski wraz z Ignacym Paderewskim reprezentował Polskę na konferencji
pokojowej w Paryżu. Jej zwieńczeniem było podpisanie 28 czerwca 1919 roku
traktatu wersalskiego, pod którym widnieje również podpis Dmowskiego. W
maju 1920 roku wrócił do kraju i zaraz potem wszedł w skład Rady Obrony
Państwa, która została powołana z powodu postępujących sukcesów
bolszewików w wojnie z Polską. Roman Dmowski zmarł 2 stycznia 1939 roku.
Jego pogrzeb był wielką narodową manifestacją. Szacuje się, że hołd
zmarłemu oddało od 100 do 200 tys. rodaków, co potwierdza jego wielkie
zasługi dla naszego państwa.

JÓZEF HALLER
Józef Haller urodził się 13 sierpnia 1873r. w Jurczycach. Zmarł 4
czerwca 1960r. W Londynie. Pochodził w prostej linii od Jana Hallera,
księgarza i właściciela pierwszej w Polsce oficyny wydawniczej w XVI
wieku. Miał młodszego brata Cezarego (późniejszy poseł do
parlamentu austriackiego i kapitan wojsk polskich). Był stryjecznym
bratem gen. Stanisława Hallera. Do dziewiątego roku życia
wychowywał się wraz z licznym rodzeństwem (August, Edmund,
Józef Władysław, Cezary Karol, Anna i urodzona już we Lwowie Ewa)
na wsi. Po ukończeniu studiów Józef Haller został mianowany w C. K.
Armii podporucznikiem artylerii. Około 1907 jako oficer
nadkompletowy został przydzielony do C. K. Obrony Krajowej. W
czasie służby wojskowej pełnił funkcję instruktora, a następnie
komendanta w jednorocznej ochotniczej szkole oficerskiej artylerii.
Przeprowadził reformę nauczania, usuwając zdemoralizowanych
zawodowych oficerów ze stanowisk instruktorskich i zastępując ich
ochotnikami. Wprowadził do szkół oficerskich język polski, powołując
się na uchwały parlamentu wiedeńskiego, które dopuszczały
częściowe używanie języka polskiego w wojsku.

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
Prezentację wykonali uczniowie klasy Id
Ignacy Daszyński – Nadia Drapella i Piotr Petryński
Ignacy Jan Paderewski – Elena Majewska i Jakub Nicgorski
Wincenty Witos – Agata Skakuj i Aniela Jacaszek
Józef Piłsudski – Julia Wodzyńska i Weronika Skorek
Roman Dmowski – Karolina Sochacka i Dominika Malina
Józef Haller – Zofia Gamla i Natalia Kosel
Edycja tekstu – Kasper Nowak
Układ prezentacji – Bartosz Rawa

