
Wojciech Korfanty  

1873-1939 

(właściwie Adalbert Korfanty) – 

 

śląski polityk i dyktator III Powstania Śląskiego. 

Odważnie bronił polskości w całym zaborze pruskim. 

(kalendarium) 

 

 

20.04.1873 – urodził się w Sadzawce, osadzie dziś będącej częścią Siemianowic Śląskich. 

1879 – rozpoczyna naukę w szkole ludowej w Siemianowicach. 

1885 – uczył się w katowickim Gimnazjum Królewskim. 

1895 – eksternistycznie ukończył szkołę średnią w Poznaniu. 

1895 – rozpoczął studia na politechnice w Charlottenburgu pod Berlinem. 

1896 - przenosi się na Królewski Uniwersytet we Wrocławiu. 

1901 – ostatecznie ukończył studia w Berlinie. 

1901-1908 - był członkiem Ligi Narodowej. 

Od 1902 – jest redaktorem naczelnym "Górnoślązaka". 

1903 – ożenił się z Elżbietą Szprotówną.  

1903-1912 i 1918 - był posłem do Reichstagu oraz pruskiego Landtagu (1903-1918), gdzie reprezentował                   

Koło Polskie. 

25.10.1918 - wystąpił w niemieckim parlamencie z żądaniem przyłączenia do państwa polskiego wszystkich 

polskich ziem zaboru pruskiego (Śląska, Wielkopolski i części Pomorza z Gdańskiem).  

1918-1919 - był członkiem Naczelnej Rady Ludowej stanowiącej rząd Wielkopolski podczas powstania. 

20.02.1920 – zostaje mianowany przez rząd polski komisarzem plebiscytowym na Górnym Śląsku. 

30.04.1921 – podjął decyzję o rozpoczęciu III Powstania Śląskiego, które wybuchło 3 maja. 

1922-1930 - był posłem na Sejm z ramienia Chrześcijańskiej Demokracji (ChD). 

X/XII 1923 - był wicepremierem w rządzie Wincentego Witosa i jego doradcą z ramienia ChD. 

Od 1924 - wydawał dzienniki "Rzeczpospolita" i "Polonia".  

1930 - został aresztowany i osadzony w twierdzy brzeskiej. 

1935 - w obawie przed represjami udał się na emigrację do Pragi w Czechosłowacji.  

04.1939 - wraca do Polski, gdzie zostaje aresztowany i osadzony na Pawiaku. 

20.07.1930 – zostaje zwolniony z powodu ciężkiej choroby. 



17.08.1939 – umiera w Warszawie, pochowano go w Katowicach.  

1997 – pośmiertnie został uhonorowany Orderem Orła Białego.  
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