Ignacy Daszyński (1866–1936),
polityk socjalistyczny,
wieloletni działacz,
a także przywódca partii
socjalistycznej w zaborze
austriackim.

Ignacy Daszyński (1866–1936),
a socialist leader, politician.
For many a year he was
an activist and leader of the
Socialist Party in the Austrian
partition.

Po wybuchu I wojny światowej wspierał utworzenie
Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej.

After the outbreak of World war I he supported the
formation of the Polish legions and Polish Military
Organisation.

7 listopada 1918 r. stanął na czele Tymczasowego
Rządu Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie,
który zaproponował bardzo postępowe reformy.
Został wyznaczony przez Piłsudskiego do utworzenia
rządu koalicyjnego, ponieważ jednak jego kandydatura
nie odpowiadała politykom prawicy, Daszyński ustąpił,
a rząd stworzył Jędrzej Moraczewski.
W czasie wojny polsko-bolszewickiej był wicepremierem
w rządzie Wincentego Witosa.

Kto tępi narody, ten jakby zrywał struny
z harfy świata. Cóż komu przyjdzie, że będzie
miał harfę o jednej tylko strunie? Nie tępić,
lecz rozwijać należy narodowości. A rozwijać
je może wolność narodów, niepodległość
i poszanowanie ich odrębności.
Odezwa Głosuj za Polską! Uwagi o tym, jak robotnicy polscy mają głosować
podczas plebiscytu, Katowice 1920

On 7 November 1918 he was appointed head of the
Provisional People's Government of the Republic of Poland
at Lublin, which proposed radical reforms. Józef Piłsudski
wanted him to form a new coalition cabinet. But, because
he was not accepted by politicians from the right,
Daszyński withdrew, and it was Jędrzej Moraczewski who
took his place.
During the Polish-Soviet War he was deputy premier
in the government of national unity presided over
by Wincenty Witos.

To eradicate nations is like break strings
of the harp of the world. What he can do with
a one-string harp? Nationalities should be not
eradicated, but developed. And they can be
developed by freedom of nations,
by independence, and respect for their
autonomy.
Daszyński’s proclamation: Głosuj za Polską! Uwagi o tym, jak robotnicy polscy
mają głosować podczas plebiscytu [Vote for Poland! Remarks on how Polish
workers had to vote in the plebiscite], Katowice, 1920
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