Dr Jerzy Stefański – Prezes Stowarzyszenia im. Ignacego Daszyńskiego

IGNACY DASZYŃSKI – szkic postaci
(Wystąpienie na VII Ogólnopolskiej Konferencji w Piotrkowie Trybunalskim – 21.11.2019)

Jest wiele materiałów dotyczących Ignacego Daszyńskiego. Zarówno jego
autorstwa jak i o nim. Z różnych powodów wiele mówi się o kontrowersyjnym Józefie
Piłsudskim, a niewiele o Ignacym Daszyńskim.
Ignacy Daszyński urodził się 26. 10. 1866 roku w Zbarażu w Cesarstwie Austrii.
Tereny Polski, którymi w wyniku rozbiorów zawładnęła Austria – zwano Galicją. W
uproszczeniu można powiedzieć, że to jest obszar obejmujący Kraków, Lwów i Lublin
wraz z otoczeniem. Zbaraż był w zaborze austriackim.
Obowiązywał tam niemiecki jako język urzędowy. W domu mówiło się po polsku.
Z kolegami z podwórka mały Ignac rozmawiał po ukraiński i w jidysz.
Urodził się w patriotycznie nastawionej, niezamożnej rodzinie szlacheckiej. Jego
ojcem był Ferdynand Daszyński urzędnik starostwa, a matką Kamila z Mierzeńskich.
Ignacy Daszyński pochodził z wielodzietnej rodziny. Jego ojciec Ferdynand żenił się
dwukrotnie. Z drugiego małżeństwa poza Ignacym miał trzech synów: Tomasza,
Piotra i Feliksa oraz córkę Zofię. Jak pisał sam Daszyński, dzieci z pierwszego
małżeństwa były już dorosłe i nie utrzymywały kontaktu ze swoim przyrodnim
rodzeństwem. W 1872 Ignacy Daszyński rozpoczął edukację w szkole oo.
Bernardynów w Zbarażu. Był bardzo dobrym uczniem, przychodząc do szkoły potrafił
już czytać i pisać, wychowując się w wielokulturowym środowisku znał także kilka
języków.
Jego starszym bratem był Feliks Daszyński (1863–1890) publicysta i działacz
socjalistyczny. Dla Ignaca - Feliks był autorytetem i przewodnikiem politycznym.
Wiele poglądów i działań podejmowanych przez młodego Ignaca było inspirowanych
przez Feliksa, który zmarł wcześnie na gruźlicę. To on zaszczepił Ignacemu polski
patriotyzm.
Szczególnie po śmierci ojca (w 8.12. 1875 roku) rodzina Daszyńskich cierpiała na
niedostatek materialny. Ignacy musiał udzielać korepetycji aby zarabiać na
codzienne potrzeby swoje i rodziny. Dzieciństwo i młodość Ignacego cechowały
dwa zjawiska: ubóstwo materialne i szykany polityczne z więzieniem włącznie.
W 1882 Daszyński został wydalony z gimnazjum. Stało się tak, ponieważ podczas
długiej przerwy wygłosił do pozostałych uczniów przemówienie zawierające treści
patriotyczne. Incydent ten spowodował napiętnowanie rodziny Daszyńskich przez
władze austriackie, a w efekcie pogorszenie sytuacji finansowej. Zmuszeni byli
przeprowadzić się do Drohobycza, gdzie Ignacy po raz pierwszy zetknął się ze
środowiskiem robotniczym. Tam też rozpoczął pierwszą pracę, bo żadne gimnazjum
nie chciało go przyjąć. (Uczył się sam i w Krakowie w roku 1888 eksternistycznie
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uzyskał maturę. Rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim ale musiał je
przerwać z powodu braku pieniędzy).
W Drohobyczu został pisarzem u adwokata. Zaczął też pisać do lewicowego
dwutygodnika „Gazeta Naddniestrzańska”, a więc rozpoczął pracę jako redaktor.
Przedmiotem jego publikacji była trudna sytuacja robotników pracujących w
zakładach naftowych w Stanisławowie i Drohobyczu. Pisał: „Drohobycka atmosfera
wzywała mnie do buntu. Brutalność złowrogich szubrawców, którzy robili wówczas
karierę w Drohobyczu była tak jawną i publiczną, że nie trzeba było zaiste być
socjalistą, ażeby znienawidzić tę zbrodniczą „produkcję”, ugruntowaną na
naturalnych skarbach matki ziemi i na bezgranicznym wyzysku kilku tysięcy
rusińskich chłopów, kopiących wosk ziemny w Borysławiu”.
Od 1893 roku był redaktorem ukazującego się w Krakowie socjalistycznego
„Naprzodu”. Później był miedzy innymi redaktorem „Gazety robotniczej”, pisma
socjalistów „Pobudka”, pism „Robotnik” i „Praca” oraz francuskojęzycznego
Oficjalnego Biuletynu Partii Polskich Socjalistów.
Powszechnie było wiadomo, że polityka nie była jedyną – nazwijmy to - „pasją” w
jego życiu. Budził duże zainteresowanie wśród kobiet i odwzajemniał to
zainteresowanie. Przykładowo: w czasie pobytu we Lwowie – w latach 1891-92 zakochał się w o 11 lat starszej mężatce Felicji Noossig-Próchnik. Owocem tego
związku miał być Adam Feliks Próchnik (ur. 21.8 1892 we Lwowie). W okresie
międzywojennym taka była powszechna, niepotwierdzona oficjalnie opinia. Adam
Próchnik wiele lat działał w Piotrkowie… Gdy w czasie wojny Adam odmroził nogi i
groziła ich amputacja – Daszyński zorganizował pomoc i nogi Adama zostały
uratowane.
W 1897 roku postanowił uporządkować swoje życie osobiste i ożenił się w
Wiedniu z aktorką Marią Walerią Paszkowską. Z tego małżeństwa miał trzech synów:
Feliksa, Stefana i Jana oraz dwie córki: Helenę i Hannę. Hanna Daszyńska w 1929
roku została wybrana na Wicemiss Polonia. Jako mężatka Maria Daszyńska
występowała sporadycznie w Krakowie na patriotycznych wieczorach. Po ślubie
poświęciła się wychowywaniu dzieci i prowadzeniu domu. Po śmierci żony,
schorowany - przed śmiercią w 1935 r. - ożenił się z Cecylią Kempner.
W 1896 roku w Austrii zmieniono zasady wyboru do Sejmu w Wiedniu, zwanego
też Radą Państwa. Dopuszczono do głosowania obywateli bez majątku, a więc było
to częściowo powszechne głosowanie. Liczba głosujących zwiększyła się trzykrotnie.
Pierwsze takie wybory odbyły się w 1897 roku. Daszyński postanowił dostać się do
austriackiego parlamentu. Niestrudzenie przemawiał w dużych salach i w chłopskich
chatach. Walczył o głosy w miastach i na wsi. W relacji z wiecu wyborczego czytamy:
„Przemawiał Daszyński. Trudno opisać, radość, wzruszenie i entuzjazm, które
opanowały słuchaczy na widok pełnej ognia i niepohamowaną energią tryskającej
postaci młodego trybuna, zapowiadającego masom wydziedziczonym, bunt i
wyzwolenie przez walkę i braterstwo. Słuchałem z zapartym tchem, byłem porwany i
oszołomiony”. Ostatecznie otrzymał 75% ogółu głosów w swoim – krakowskim
okręgu. Po ogłoszeniu wyników „Daszyński był niesiony na rękach przez
rozentuzjazmowany tłum, a latarnie padały jak zapałki”. Takie zostały zapisy. Mimo,
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że najmłodszy został przewodniczącym 15-sto osobowego klubu posłów Związku
Posłów Socjalno-Demokratycznych. Do parlamentu wiedeńskiego był wybierany
jeszcze kilka razy. Faktycznie działał do 1918 roku. W Wiedniu miał 529 wystąpień.
Zgłaszał wnioski, interpelacje i krytyki zgłaszanych propozycji. Wyróżniało go także
piękne wysławianie się w języku niemieckim.
Jak sam pisał o sobie: „Byłem osobiście środkiem uświadamiania społecznego i
politycznego tysięcy chłopów i robotników. Przemawiałem w całej Galicji, w
Królestwie, w Wiedniu, Budapeszcie, Berlinie, Londynie, Szwajcarii, w kilkudziesięciu
miastach Ameryki Północnej”. Zasłynął jako mówca, którego potędze głosu i
argumentacji trudno było się oprzeć.
W listopadzie 1892 roku odbył się w Paryżu zjazd działaczy kilku grup
socjalistycznych. Tak zwany Zjazd Paryski uważany za początek istnienia Polskiej
Partii Socjalistycznej, stawiającej sobie za cel - obok postulatów ekonomicznych i
społecznych – odbudowę niepodległego państwa polskiego.
Ruch socjalistyczny na ziemiach polskich rozpoczął się w latach 70. XIX wieku. W
1882 roku powstała partia Proletariat, która istniała cztery lata. Następczynią tej partii
był tzw. II Proletariat. Jego członkowie znaleźli się wśród uczestników Zjazdu
Paryskiego.
W Paryżu sformułowano „Szkic programu Polskiej Partii Socjalistycznej”. Do chwili
powstania tego programu ruch socjalistyczny koncentrował się na postulatach
ekonomiczno-społecznych i dotyczących spraw politycznych, pomijając lub wręcz
negując kwestię niepodległości Polski. Już pierwszego dnia zjazdu w Paryżu Feliks
Perl stwierdził: „Niepodległą republikę polską musimy postawić sobie jako najbliższy
cel”.
Uczestnicy Zjazdu Paryskiego postanowili stworzyć ze wszystkich grup
socjalistycznych jednolitą organizację PPS w zaborze rosyjskim, której celem będzie
walka cytuję „o samodzielną republikę demokratyczną”. Koncepcja Daszyńskiego
była inna: chciał utworzyć w Krakowie PPS obejmującą terytorium całej Polski –
ziemie trzech zaborów. Koncepcja ta niestety nie była realizowana. Był też
zwolennikiem Polski w granicach etnicznych.
Trudno mówić o Daszyńskim pomijając utworzenie Tymczasowego Rządu
Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie. Utworzenie tego rządu stanowiło wyraz jego
osobowości i poglądów.
W wyniku I-szej Wojny Światowej upadły feudalne monarchie w Europie. Stare
systemy upadły, a nowe nie zostały ukształtowane. Próbą tworzenia „nowego
porządku” był rząd lubelski. Powstał 7 listopada 1918 roku. Był to rząd lewicowy.
Rząd grupował przedstawicieli lewicy – PPS, PPSD oraz PSL „Wyzwolenie”,
Stronnictwa Niezawisłości Narodowej. Dlatego program rządu można określić jako
lewicowy, ale niekomunistyczny – przemiany miały nastąpić nie w drodze rewolucji,
ale przez reformy parlamentarne. W swoim manifeście rząd ten pretendował do
miana ogólnopolskiego, nie dzielnicowego, ogłaszając:
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„Państwo polskie, obejmujące sobą wszystkie ziemie, zamieszkałe przez lud polski, z
własnym wybrzeżem morskim, stanowić ma po wszystkie czasy Polską Republikę
Ludową.”
W swoim programie politycznym wymieniał:
•
•
•

•
•

•

•

natychmiastowe rozwiązanie niemiecko-austriackiej Rady Regencyjnej,
zapowiadał zwołanie jeszcze w tym roku Sejmu Ustawodawczego wybranego
w demokratycznych wyborach, który obierze Prezydenta;
całkowite polityczne i obywatelskie równouprawnienie wszystkich obywateli
bez różnicy pochodzenia, wiary i narodowości, wolność sumienia, druku,
słowa, zgromadzeń, pochodów, zrzeszeń, związków zawodowych i strajków;
uznanie wszystkich donacji i majoratów jak również lasów zarówno
prywatnych i dawnych rządowych własnością państwową;
ustalał w przemyśle, rzemiosłach i handlu 8-godzinny dzień pracy. Zapowiadał
utworzenie armii oraz szeroki program reform, w tym nacjonalizację
przemysłu, a także reformy rolne oraz stworzenie ram ochrony socjalnej
pracowników.
zapowiadał po ukonstytuowaniu władz rządowych powołanie
demokratycznych rad gminnych, sejmików powiatowych i samorządów
miejskich, jak również zorganizowanie milicji ludowej.
wskazywał na konieczność zapewnienia taniej żywności w oparciu o
organizacje samorządowe i społeczne.

Ponadto rząd zapowiadał wniesienie pod obrady Sejmu ustawodawczego:
•
•
•
•
•

przymusowego wywłaszczenia i zniesienia wielkiej i średniej własności
ziemskiej i oddanie jej w ręce ludu pracującego pod kontrolą państwową;
upaństwowienia kopalń, salin, przemysłu naftowego, dróg komunikacyjnych
oraz innych działów przemysłu, gdzie się to da od razu uczynić;
udziału robotników w administracji tych zakładów przemysłowych, które nie
zostaną od razu upaństwowione;
prawo o ochronie pracy, ubezpieczeniu od bezrobocia, chorób i na starość;
wprowadzenie powszechnego, obowiązkowego i bezpłatnego świeckiego
nauczania szkolnego.

PPS dzień 7 listopada zawsze obchodziła jako dzień odzyskania niepodległości i
utworzenia pierwszego rządu. 11-go listopada niemiecka Rada Regencyjna
przekazała swoją władzę Józefowi Piłsudskiemu. Polacy w tym nie uczestniczyli.
Trzeba zauważyć, że program „rządu lubelskiego” został praktycznie zrealizowany
w PRL.
Co robił Ignacy Daszyński w Polsce Niepodległej?
W kwietniu 1919 roku nastąpiło zjednoczenie PPS-D, PPS i PPS zaboru
pruskiego. Powstała jednolita PPS. Daszyński został jednym z jej przewodniczących.
Jak bardzo pogorszył się stan jego zdrowia został wybrany Honorowym
przewodniczącym PPS (5. 2.1934r).
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Wiele pracy poświęcił opracowaniu projektu konstytucji RP. Można powiedzieć, że
był głównym jego autorem. Konstytucja została przyjęta 17 marca 1921 roku i jest
zwana „konstytucją marcową”.
W latach 1922 -27 był Wicemarszałkiem Sejmu. W okresie od 27. 3. 1928r do 8.
12. 1930r był Marszałkiem Sejmu. W wyborach pokonał popieranego przez
Piłsudskiego i BBWR Kazimierza Bartla.
Po przewrocie majowym (12. 5. 1926) szybko zorientował się, że następuje
odejście od „równowagi władzy ustawodawczej i wykonawczej” – na rzecz władzy
wykonawczej. Zajął stanowisko rzeczowo opozycyjne wobec rządu Piłdudskiego.
Należałoby mówić o wielu innych dokonaniach Ignacego Daszyńskiego – jak
stworzenie Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego, który został powołany Uchwałą
RN PPS z 21. 12. 1922r. Nie sposób jednak podjąć wszystkich tematów w tak
krótkim wystąpieniu.
Wiele lat chorował na płuca. Zmarł w Domu Zdrowia w Bystrej Śląskiej w nocy z
30 na 31 października 1936 gdzie przebywał już od pięciu lat. 3 listopada 1936 odbył
się pogrzeb z udziałem wielu tysięcy ludzi w Krakowie. Z Warszawy wyruszył
specjalny pociąg. Ministerstwo Komunikacji przyznało bezpłatne bilety powrotne
uczestnikom pogrzebu. W dniu pogrzebu we wszystkich zakładach pracy Krakowa na
5 minut wstrzymano pracę. Został pochowany w alei głównej na Cmentarzu
Rakowickim.
22 listopada został opublikowany ostatni list Daszyńskiego przekazany przez
żonę: „ Pracowałem całe życie z robotnikami. Im zawdzięczam, że praca moja nie
poszła na marne, ku nim z ostatnią myślą się zwracam, żegnając się z nimi. Mam
nadzieję niezłomną, że życie ich stanie się lżejsze, że będą silni i zdrowi moralnie, że
urzeczywistnią wspólne ideały. Żegnam towarzyszy i przyjaciół, z którymi tyle
współpracowałem wspólnie, i proszę ich o życzliwą pamięć dla tych wspólnych
wysiłków. Wszystkich proszę o przebaczenie mych błędów i niepamiętanie cierpień,
które im w życiu wyrządziłem. Myśl o śmierci dawno już jest dla mnie początkiem
wyzwolenia. (…) - Ignacy Daszyński”
js
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