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JÓZEF PUCIŁOWSKI 

OŚRODKI KIEROWNICZE PARTII NIEMIECKO-KONSERWATYWNEJ 
NA SLĄSKU 

Niektóre zagadnienia związane z historią Partii Niemiecko-Konser
waty,wnej :na Śląsku doczekały się w ostatnich latach publikacji pol
skich 1. Dominowały w nich jednak kwestie. społeczne i gospodarcze, 
a nie żnalazła ,w nich natomiast miejsca problematyka dotycząca strony 
organizacyjnej partii, jej ośrodków kierowniczych. Ukazanie tej proble
matyki i jej analiza z kilku po�odów jest sprawą ważną i interesującą. 

Partię Niemiecko-Konserwatywną, utwoTzoną w 1876 r. po zgodzie 
konserwatystów na zjednoczenie Niemiec pod egidą Prus, znamionował 
charakter szlachecki, junkierski. Jej siła i władza polityczna miały swe 
źródło w porządku ustrojowym Niemiec cesarskich. Wynikała ona 
z uprzywilejowanej sytuacji junkrów pruskich w Rzeszy, wytworzonej 
po zjednoczeniu ,kraju. Mimo bowiem okresowych wpływów liberałów, 
cesarz, kancle:rze (może z wyjątkiem Leo von Capriviego i Theobalda 
von 13ethmann-Hollwega) i ministrowie Rzeszy - z racji swego po
chodzenia klasowego i ideowych powiązań, jak również z faktu admi
nistracyjnego łączenia funkcji zarówno w Prusach, jak i w Rzeszy -
najbliżsi byli partii konserwatywnej. Inne źródło wpływów tkwiło 
w fakcie wielkości obszaru Prus, stanowiących 2/3 terytorium Rzeszy; 
Prusy z absolutną przewagą konserwatystów w sejmie (Landtagu) do
minowały w życiu politycznym całych Niemiec. Ponadto ważnym ele
mentem pozwalającym na wywieranie swych wpływów na całe życie 
polityczne, społeczne i góspodarcze Prus, a następnie Niemiec, było po
wiązanie konserwatystów z lokalną administracją pruską, z różnymi or
ganizacjami - głównie rdlniczymi - zarówno w powiatach, jak i w ca
łej rejencji oraz z korpusem o._ficerskim, Kościołem ewangelickim i rz ·nau
czycielstwem. 

t J. P u c i  ł o w sk i, Konserwatyści śLąscy wobec rządowych projektów bu

dowy kanałów w Latach 1899-1905 (Acta Universitatis Wratislaviensis, No 66, Hi
storia 13, 1967, s. 59-74); t e  n że, Związek RoLników na Siąsku w Latach 1893-

1914 (Acta Universitatis Wratislaviensis, No 206, Historia 24, 1973, s. 79-108). 
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Działaln-0ść Parrtii Niemiecko-Konserwatywnej ,przypadała na okres 
intensywnego rozwoju przemysłu, wzrostu liczebnego klasy ,robotniczej, 
coraz silniejszych wpływów socjaldemokracji, a więc ogólnie mówiąc: 
w okresie kształtowania się masowych ruchów społecznych. Partia, co 
wynika z jej ideologii, składu socjalnego, a przede wszystkim z dal
szych powojennych jej dziejów, w niewielkim tylko stopniu posiadała 
właściwe rozeznanie sytuacji społeczno-politycznej i prawidłową ocenę 
tych ruchów. Konsevwatyści nie zdawali sobie w pełni .sprawy, że opie
rając się nadal na junkrach, lbogatym chłopstwie, korpusie oficerskim 
i biurokracji, sami przyczynia,li się do kurczenia się ,pola oddziaływania 
swych haseł. Wysiłki_ przyst�sowania konserwatyzmu do zmfeniających 
się warunków były połowiczne i nieskuteczne. 

Próby zmierzające do utrzymania i rozszerzenia idei konserwatyw
nych najwyraźniej można zaobserwować na 'kilku znamiennych -przy-
kładach. 

Pierwszy wiąże się - z ruchem chrześcijańsko-społecznym pastora 
Adolfa Stoeckera, nadw_ornego kaznodziei i proboszcza ewangelickiej 
katedry berlińskiej. Utworzona przez niego w 1878 r. Chrześcijańsko
-Społeczna Partia Robotnicza i(Christlich-Soziale Ar-beiterpartei), w 1881 r., 
już bez przymio.tni:ka „robotnicza", weszła jako samodzielne ugrupowa
nie do Partii Niemiecko-Konserwatywnej. Nadzieja, jaką konserwatyści 
wiązali z ruchem chrześcijańsko-społecznym, tzn. rozszerzenie ich wpły
wów w miastach, głównie wśród rzemieślników i drobnej burżuazji, 
okazała się płonna i rachuby zakończyły się nikłym rezultatem 2• Może
najważniejszy ślad zwolennicy Stoeckera zostawili w postaci akcentów 
antysemickich· w „programie Tivoli" Partii Niemiecko-Konserwatywnej 
z 1892 r. Na Śląsku, oprócz okresowego sukcesu we Wrocławiu i Leg
nicy w latach 1895-1896 - a i to o niewielkich rozmiaTach - ruch był 
bez znaczenia 3_ 

Przykład drugi łączy się z dżiałalnością powstałego w 1893 r. Związku 
Rolników· (Bund der Landwil'lte). Niewątpliwie obrona interesów jun
kierskich znalazła w Związku skuteczniejszą broń niż w ruchu Stoecke
ra. Związek rozrósł się do ni�bywałych rozmiarów, skupiając ·w swych 
szeregach w .przeddzień wybuchu I wojny światowej ok. 330 tys. wiel
kich właścicieli · ziemskich i bogatych chłopów 4• Rozbudowany aparat 

2 Szerzej o tym: Die bilrgeriichen Parte_ien in Deutschland, Bd. 1, Leipzig 

1968, s. 254 i nn.; P. Le Se ur, Adolf Stoecker. Ein Gedanken und ein Ruf, Ber

lin 1928. 

a „Schlesische Zeitung", nr.: 877 z 14XII1895, 885 z 17XII1895; ,,L iegnitzer 

Zeitung", nr 45 z. 22 I 1896; K. N i t s c h k e, Der_ deutsch-konservative Verein in 
Breslau in den politischen Bewegung der letzten 25 Jahre, Breslau 1907, s. 18. 

4 H.-J. Pu h 1 e, Agrarische Interessenpolitik und pre_ussischer Konservatis
mus im wilhelminischen Reich (1893-1914). Ein Beitrag · zur Analyse · des Na.tio-
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władzy i nowoczesne sposoby .propagandy, słowem silny ośrodek kie
rowniczy, w dużym stopniu pomógł także konserwatystom do rozbu
dowy a1paratu organizacyjnego. I choć partia jako „Honoratiorenpartei" 
nie przywiązywała nigdy wiellkiego znaczenia do swej strony organiza
cyjnej, epoka :na,rzucała nowe formy działania .. Konieczność stworzenia 
nowych metod widzieli zwłaszcza młodsi, bardziej radykalni działacze, 
jak np. przyjeżdżający od czasu do czasu z prelekcjami na Sląsk dzia
łacz berliński Paritii Niemiecko-Konserwatywnej, późniejszy przewodni
czący Partii Niemiecko-Społecznej {Deutschsoziale Partei), istniejącej 

latach 1921-1928, która roztopiła się następnie w ruchu hitlerow
skim - Richard Kunze 5• W listopadzie 1912 r. wygłosił on w Legnicy 
odczyt pod znamiennym tytułem „Dlaczego się organizujemy?" 

T,rzecim więc przykładem dążenia do utrzymania i ·rozszerzenia kon
serwatyzmu była próba stworzenia ram ,organizacyjnych, ośrodków kie
rowniczych ,partii. ;Kwestiom związanym z tą problematyką na Sląsku 
poświęcony jest niniejszy artykuł. 

Począwszy od Wiosny Ludów aż do· 1861 r. (gdy stała się wyraz1C1e
lem dążeń liberalnej burżuazji) reprezentantem idei konserwatywnych 
była „Schlesische Zeitung". Pismo odgrywało ważn,ą ro�ę w życiu poli
tycznym prowincji. 'Pierwszy jego numer, pt. ,,Schlesische Privilegierte 
Staats-, Kriegs-, und Friedens-Zeitung", ukazał się w styczniu 1742 r. 
Od 1766 r. g,azeta mi�ła krótszy tytuł, a mianowicie „Schlesische. Pri
vilegierte Zeitung", tytuł zaś „Schlesische Zeitung" datuje się od 1848 r.

Nakład gazety wz·rósł z 1200-1300 egzemplarzy w 1800 r. do przeszło 
8600 w 1859 ir. 6 .Przed wyibuchem Wiosny Ludów pismo było ta� ogra
niczone przez cenzurę, że rola jego polegała n:a przedruku informacji ,,. 
z gazet ber lińskich. 

Od 1 I 1852 r. do 30 VI 1853 r. istniało we Wrocławiu inne pismo 
konserwatystów - ,,�onserva,tive Zeitung fu-r Schlesien". W ostatnim 
numerze gazeta pisała z goryczą, że „partia konserwatywna jest V{ielka, 
ale oddziaływanie jej na życie publiczne jest powolne i nieskuteczne". 

nalsoziaiismus in Deutschland, am Beispiel des Bundes der Landwirte und Deutsch

-Konservativen Partei, Hannover 1966, s. 309. 
s R. Kunze był też autorem dwuczęściowej książeczki propagandowej wyda

nej przez zarząd berliński partii: Was der deutsche Reichstagswi:i.hler wissen

muss?, Berlin 1911. 
6 Szerzej o tym: Die Firma Wilh. Gottl. Korn in Breslau und die Schlesische

Zeitung, Breslau 1927; W. K 1 a ,v i t t e r, Die Zeitungen und Zeitschriften Schlesien

von den Anfi:i.ngen bis zum Jahre 1870 bezw. zur Gegenwart, Breslau, 1930. 
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Coraz mniej głosów uzyskanych w wyborach do sejmu pruskiego 
(1867 r. - 33 mandaty, 1870 r. - 23, 1873 - 4 i w 1876 r. ani jeden 
mandat) 7, brak własnego organu prasowego, całkowita zależność od 
nieprzychylnej wówczas konserrwatystom biurokracji państwowej - oto 
czynniki, iktóre zmusiły śląskich działaczy do szukania nowych sposo
bów oddziaływania. W ślad bowiem za utworzeniem Partii Niemiecko
-Konserwatywnej w Berlinie również na Śląsku obserwuje się wzrost 
aktywności zwolenników partii na zasadach wytyczonych przez pro
gram z 1876 r. 

Za początek zinstytucjonalizowanej działalności Partii Niemiecko-.. 
-Konserwatywnej na terenie prowincji należy uważać 1879 r. W roku
tym ukonstytuował się 13,-osobowy komitet z obszarnikiem z powiat.u
rybnickiego, baronem Hansem Duran.tern de Senegas na czele. Intere
sujący jest skład socjalny tego komitetu. Wraz z Durantem wchodziło
doń tylko 7 obszarników. Byli to: hrabia Edwin von Rotkirch-Trach
z Pątnowa w ,pow. złotoryjskim, Paul von Salisch z Jaszyc w pow. trzeb
nickim, hrabia Udo von Stolberg-Wernigerode z Grodztwa w pow. ka
miennogórskim, baroo Adolph von Thielmann :z Jakubowic rw pow. nie
modlińskim i hrabia Leopold von der Recke-Volmerstein z Krośnic
w pow. milickim oraz emerytowany wojskowy, radca rejencji, obszar
nik mający swoje posiadłości w Siemysłowiu w pow. namysłowskim,
mieszkający stale w stolicy prowincji - Berthold von Itzenplitz.

Tak więc junkrzy nie posiadali w komitecie przytłaczająćej więk
szości. Byli tam bowiem jeszcze: dr Filrst - asesor sądowy, szewc wro
cławski - Danieleit, dwóch właścicieli wydawnictw - Karl Dillfer 
i Max Tiezen, nauczyciel Schmidt, radca konsystorza i dziennikarz Her
mann Lange - _wszyscy zamieszkali we Wrocławiu. Jak widać kon
serwatyści śląscy w myśl programu z 18176 r. nawiązali współpraaę 
z kilkoma przedstawicielami większej i drobnej burżuazji. 

Komitet zredagował odezwę podpisaną przez 200 osób „roznego sta
nu", wydaną 1 X ),880 r., wzywającą do odbycia pierwszego zjazdu 
konserwatystów śląskich. Zjazd miał miejsce 20 X z udziałem około 
1000 osobistości z całe.go Śląska. Obradom w ·jednym z budynków przy 
obecnej ul. Świerczewskiego przewodniczył hrabia von Pilckler spod 
Świdnicy s. 

Zjazd uchwalił ośmiopunktowy statut, który stwierdzał, że stowarzy
szenie Partii Niemiecko-Konserwatywnej prowincji śląskiej z siedzibą 
we Wrocławiu opiera się na programie partii z 1876 r. Wedle punktu 
drugiego członkiem stowarzyszenia mógł być tylko „nieposzlakowany 

1 Studia i materiały z dziejów śiąska, t. 7, Wrocław 1966, s. 39-40. 

a „Schlesische Morgen-Zeitung" (cyt. dalej: SMZ) nr 282 z 1 XII 1904; Schie

sisches Guter-Adressbuch, Breslau 1876, s. 136. 
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Niemiec". Statut przewidywał powołanie 7-osobowego zarządu 9• Pierw
szym przewodniczącym zarządu prowincji został baron H. von DuTant 
de Senegas. Wraz i nim znalazło się w zarządzie jeszcze 8 o'bszarników: 
Oscar von Heyde:brand und der Lasa z Gołkowa w powiecie milickim, 
wspomniany wyżej hrabia Pi.ickler, hr. von Richthofen z Wrocławia 
Karłowic, hr. von Rotkirch-Tuach, Heinrich Wilhelm von Sprenger z Ma
łuszowa w pow. jaworskim, hr. von Stolberg-Wernigerode, również wy
żej już wspomniatty, a także znany von Thielmann. Pozostali to: von 
Itzenplitz, J. Mentle z Wrocławia Gaju (bliżej niezidentyfikowany), fa
brykant wrocławski August Kegel, wspomniany I.Jange, szewc Salzbrunn, 
dyrektor szkoły w Ścinawie Wendel i nauczyciel z pow. kożuchowskiego 
Werner. Skarbnikiem zarządu został Johannes Diilfer. Zastępcy prze
wodniczącego - obszarnicy Conrad von Roder i Constatin von der Re
cke-Volmerstein, zostali dokooptowani ni�co później 10

• Kolejnym, dru
gim przewodniczącym zarządu partii na Śląsku został niedługo von Rot
kirch-Trach, pełniący ten urząd do lutego 1882 r. Następnym, rokrocz
nie wybieranym przewodniczącym był hrabia Leopold von Harrach 
z Solnej spod Wrocławia, piastujący tę funkcję do śmierci niedługo po 
wyibuchu wojny światowej. 

Mimo obecności w zarządzie siedmiu osób spoza sfer obszarniczych 
i jednego bogatego chłopa Jarauscha z Pogorzeli w pow. brzeskim, prze
waga wiellkich obszarników była b.ezsporna. Przede wszystkim predy
sponowała ich do tego własna· pozycja społeczna i gospodarcza. Byli to 
bowiem właściciele rozsianych po całej prowincji, często sporych, połaci 
ziemi ornej i lasów, a prawie przy każdym majątku istniały gorzelnie, 
cegielnie, młyny, hodowla ryb itp. Dobra Duranta przekraczały ponad 
1000 ha, Heydebrandów przeszło 860, Itzenplitza ponad 600 ha, Pilckle
ra ok. 840 ha, Rotkircha przeszło 1270 ha, Salischa ok. 1500 ha, Spren
gerą :eonad 3700 ha,. Stolberga ponad 1680 ha, a Thielmanna ok. 1800 ha
ziemi. 

Warto zwrócić uwagę na charakterystyczne zjawisko, które w póź
meJszym okresie znajdzie dalsze swe potwierdzenie. Wśród aktywnych 
działaczy Partii Niemiecko-Konserwatywnej, nie było największych ,po
siadaczy, właścicieli majątków liczących po kilkanaście tysięcy hekta
rów. Znaleźli się natomiast junkrzy o średnich· obszarowo majątkach. 
Nasuwa się w związku z tym uzasadnione przypuszczenie, że najbar
dziej zagrożeni w swej egzystencji ekonomicznej byli właściciele śred
nich posiadłości. Dlatego też przede wszystkim oni dążyli do uaiktywnie
nia Partii Niemiecko-Konserwatywnej, m. in. przez stworzenie· silnych 

1 Statut des deutsch-conservativen Vereins der Provinz - Schlesien vom 19 

Oktober 1880 und Programm der deutschen Conservativen vom 12 Juni 1876, 

[br.m. i r. wyd.]. 
10 SMZ, nr 282 z 1 XII 1904. · 
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ośrodków kierowniczych. A więc nie wielka ·arystokracja, bezpieczna 
dzięki swym rodowym powiązaniom, państwom stanowym i gigantycz
nym posiadłościom, ale obszarnicy „średniacy" i bogate chłopstwo byli 
najbardziej wstecznym społec:zmie i politycznie elementem, który cza
sowo ożywił konserwatyzm na Śląsku. 

Partia dość szyibko, :bo już jesienią 1880 r. zaczęła organizować swój 
oddział również we Wrocławiu 11• Odbyło się kilka zebrań w tej spra
wie, w których wyniku utworzono :konserwatywną 01':ianizację pod naz
wą „Verein <ler Freunde der positiven Uni'on". Z niej, jak pisze Nitsch
ke, wyrosła wrocławska: parti,a konserwatywna. Charakterystyczne jest 
to powiązanie Partii Niemiecko-Konserwatywnej w stolicy prowincji 
z protestantyzmem. Po'sitive Union :była bowiem utworzoną w 1876 r. 
ogólnoniemiecką wyznaniową i polityczną organizacją Kościoła ewan
gelickoaugsburskiego, skupiającą prawicowe ugrupowania w tym Ko
ściele. 

W dniu 26 I 1881 r. doszło do utworzenia oddziału wrocławskiego 
Partii Nie.miecko-Konserwatywlilej na Śląsku. Wybrano wówczas za
rząd i powołano - do życia biuro. W okresie przedwilhelmińskim, tj. do 
1890 r. przez wybierany dość nieregularnie zarząd przewinęło się ponad 
17 osób. Dwie kwestie zasługują na szczególną uwagę. Pierwsza, to oso
by obu kolejnych przewodniczących, a więc von der Recke-Volmere
tei:na, który pełnił swe funkcje do 1883 r., i Itzenplitza, będącego prze
wodniczącym do 1900 r. O obu 1byŁa już mowa wyżej. Znamienne, że 
w tym okresie organizacją we Wrocławiu .kierowali obszarnicy, z czym 
wiąże się kwestia druga, a mianowicie na owych 1 7 osób, razem z dwo
ma wymienionymi junkrami, 7 ospb ziwiązanych ·było bądź z działają
cym 13-osobowym komitetem {nauczyciel Schmidt), bądź też wchodziło 
w skład zarządu prowincji (Diilfer, Kegel, Lange, Salzibrunn). Dillfer 
przez jakiś czas pełnił funkcje- skarbnika w obu zarządach. Fa�ty te 
wsk�zują zarówno na brak - przynajmniej na początku - zaufania 
obszarnictwa do iburżuazji, z którą zawarło sojusz po 1879 r., jak i na 
niewielkie grono działaczy, którymi dysponowała partia na Śląsku 
i w samym Wrocławiu. Poza wymienionymi, w kolejnych zarządach za
siadały następujące osoby: Elsner von Gronow, von Uechritz i Zenker -
wszyscy trzej pracujący na wysokich stanowiskach urzędniczych w sto
licy prowincji, a poza nimi: kupiec Ferdinand Ziegler, profesor gimna
zjum Marii Magdaleny dr Josef Troger, 'który w przyszłości 1będzie jed
nym z najaktywniejszych działaczy we Wrocławiu, fabrykant S_eidel 
oraz trzech pastorów: Koffmane, Kunzel i Schmidt, a także niejaki 
Wiess. Jeśli dodać jeszcze, ze i wspomniany wyżej redaktor Lange bli
sko był ziwiązany z Kościołem ewangeliokim jako radca konsystorza, 

11 Szerzej o tym: K. N i t s c h k e, Der Deutsch-konservative Verein in Breslau
in de·n politischen Bewegungen der letzten 25 Jahre, Breslau 1907.-
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widoczny staje się kierunek działania partii, mający na celu zdobycie 
zwolenników. Byłoby to z jednej strony potwierdzeniem protestanckiego 
charakteru konserwatyzmu, bardzo silnie związanego z ewangelicyz
mem odłamu augsburskiego, z drugiej zaś dowodziłoby słabości partii 
w stolicy prowincji. 

Na osobną uwagę zasługuje pismo konserwatystów śląskich. Wy
mieniony wyżej komitet za pierwszy swój cel uznał założenie gazety. 
Numer próbny pod tytułem „Sch!lesisches Morgen-Blatt" ukazał się 
22 XI 1879 r., a od 1 XII dziennik zaczął się ukazywać regularnie. ·Re
dakcję powierzono He{mannowi Langemu. Zjazd w następnym roku 
uznał pismo za oficjalny organ Partii Niemiecko-Konserwatywnej na 
terenie prowincji śląskiej 12. 2-3 tysiące egzemplarzy gazety rozcho
dziło się we Wrocławii.u, reszta - w większości - w północnych .po� 
wiatach prow:iJncji, cierpiących na brak dostatecznej. liczby innych, 
miejscowych gazet 13

. Wpływało to niewątpliwie na wyniki wyborcze 
partii na tamtych terenach. Jest to jednak sprawa osobna, nie wchodzą
ca w zakres tema:tyczny niniejszego artykułu. 

Po Langem pismo redagował od września 1883 T. do końca grudnia 
roku następnego Robert Kornaczewski, a potem krótko dr Rirnpler. 
Od 1 VII 1890 r. organ partii na Śląsku wychodził pod tytułem „Schle
sische Morgen-Zeitungt'. Kolejno gazetę wydawało siedem firm wy
dawniczych: M. Tiezen"a, Gutsmanna, Dillfera, L. Kohlera, F. W. Jung
fera, E. Soyki i E. Petersona. Dopiero od kwietnia 1902 r. utworzono 
pod patronatem ,partii „Schlesische Dr.uckerei-Genos�nschaft", które
go siedzilba mieściła się przy u·L Łaciarskiej 42 (Altbussenstras·se) 14• 

Jak wynika z relacji Nitschkego, za najwierniejsze partii pisma 
w .prow,incji sami konserwatyści uważali w okresie budowania ośrod
ków kierowniczych i struktury organizacyjnej przede wszystkim „Lau
baner AnzeJger" z Lubania, ,,Post aus <lem Riesengebirge", wychodzą
cy prawdopodobnie w Jeleniej Górze oraz głogowskie „Stadt und Land
bote" 15

. 

Ogólnie ujmując okres lkHkunastu lat działania Partii Niemiecko
-Konserwatywnej w czasach przedwilhelmińskich na Śląsku, należy 
stwierdzić, że zrobiła ona istotny, choć rzecz jasna· niewystarczający 
krok celem przełamania ,barier tzw. Honoratiorenpartei. 

Jednym z przejawów tego procesu jest fakt mobilizacji sił zarówno 

12 SMZ, nr 282 z 1 XII 1904. 
13 Liczba egzemplarzy nakładu jest sporna: E. P i t t i u s, Die po!itische Ta

gespresse Schlesien, Sorau N-L 1914, s. 34 - podaje 11 tys., ·Die biirgeriichen Par

teien ... , s. 674 - 20 tys. 
14 SMZ, nr 282 z 1 XII 1904. 
1s Wychodząca od 1890 r. w Głogowie „Neue Niederschlesische Zeitung" była 

przypuszczalnie kontynuacją „Stadt und Landbote". Z wymienionych gazet za
.chował się tylko „Laubaner Anzeiger". 
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przez zoi,ganizowanie ośrodków kierowniczych w postaci zarządów we 
Wrocławiu osobno dla całego Śląska i osobno dla miasta, jak i przez 
założenie organu prasowego. Drugi ełement, to zwrócenie uwagi na 
burżuazję, próba wciągnięcia jej przez konserwatystów do czynnej dzia
łalności organizacyjnej. Była to - jak widać na przykładzie zarządu 
wrocławskiego - próba ostrożna, a'le .i konsekwentna. Po Itzen.plitzu 
bowiem przez cały okres wilhelmiński i I wojnę światową aż do dal
szych przeobrażeń partii po wojnie, urząd przewodniczącego pełnić bę
dzie nieobszarnik, Paul Griltzner. 

Na początku bardzo istotnego 'dla rozwoju partii okresu wilhelmiń
skiego ośrodkamf kierującymi działalnością konserwatystów na Śląsku 
i we Wrocławiu były nadal oba zarządy: prowincji i miasta. Inne ośrod
ki rozwinęły się dopiero później. 

Wprawdzie zgodnie ze· statutem oddziału śląskiego, liczba członkó;w 
zarządu prowincji, nie wliczając przewodniczącego, miała wynosić 17 
osób, w praktyc� (zapewne wskutek dalszych poprawek statutowych) 
liczba ta zmieniała się. Pełny skład znany jest jedynie na dzień 1 I 
1905 r. 1s Na 19 osób 12, czyli o'k. 70°/r>, stanowili obszamicy, dalej 
w skład zarządu wchodziło jeszcze 2 urzędników, 1 emerytowany woj
skowy, 1 nauczyciel i 1 rzemieślnik. Pięć osób mieszkało we Wrocławiu, 
reszta pochodziła z prowincji. Większość obszarników miała swe dobra 
w okolicach podwrocławskich, a poza tym w pewiatach milickim, strze
g�rnskim i oleśnickim. W ciągu całego dwudziestopięciolecia okresu wil
helmińskiego, nie wliczając von Harracha, można odnotować 35 nazwisk 

1e W kolejności podanej przez Handbuch des Deutsch-konservativen Verein

jur die Provinz Schlesien, Breslau 1905, s. 2 i nn., zarząd składał się z następu
jących osób: 1. hrabia Leopold von Harrach - obszarnik, przewodniczący, Solna 
k. Wrocławia; 2. baron Hans von Durant - obszarnik, pow. rybnicki; 3. Paul
Griitzner - radca prawny, syndyk banku, Wrocław; 4. książę Christian Kraft
zu Hohenlohe-Oehringen - wielki obszarnik, Sławięcice; 5. Ernst von Heyde
brand und der Lasa - obszarnik, Gałkowo, pow. milicki; 6. Berthold von Itzen
plitz - obszarnik, Wrocław; 7. G. Kallenbach - emerytowany oficer, skarbnik;
8. Theodor von Liers und Wilkau - obszarnik, pow. wrocławski; 9. hrabia Fried
rich Wilhelm zu Limburg-Stirum - obszarnik, Piotrowice k. Wrocławia; 10. Bern
hard von Prittwitz und Gaffron - radca, Wrocław; 11. Fr. W. Pohl - mistrz
bednarski, Wrocław; 12. hrabia Leopold von der Recke-Volmerstein - obszar
nik, Kraśnice, pow. milicki; 13. hrabia Heinrich von Reichenbach - obszarnik,
Goszcz, pow. sycowski; 14. baron Ernst von Richthofen - obszarnik, starosta kra
jowy Sląska, Mierczyce, pow. strzegomski; 15. baron Bolko von Richthofen -
obszarnik, Mierczyce, pow. strzegomski; 16. Heinrich von Salisch - obszarnik,
Postolin, pow. milicki; 17. Fedor von Spiegel - obszarnik, pow. ,namysłowski;
18. dr Josef Troger - radca szkolny, profesor gimnazjalny, Wrocław; 19. W. Wer-
ner - nauczyciel, członek honorowy, Kożuchów.
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członków zarządu w różnych okresach 17• Dokładne przedstawienie peł
nej listy za każdy rok jest i z tego powodu niemożliwe (niezależnie ·od 
luk w materiale źródłowym), że niektórzy wybierani byli na dwa iub 
trzy lata, inni tylko na jeden rok. Spośród 35 osób tylko 18, czy'1i ponad 
5110/o, należało do sfer obszarniczych. Przyczyna tego leży w znamien
nym fakcie, i•ż im bliżej 1914 r., tym więcej pojawiało się w zarządzie 
nieobszamików. W samym tylko 1909 r. weszło w jego skład 5 działa
czy, w tym dwu bogatych chłopów - Kaestner i Kluge, d;wu byłych 
wojskowych - MiiHer i Quehl oraz mistrz kominiarski - _Sltladnikie
wicz. W 1912 r., po .przegranych ·przez Partię Niemiecko-Konsę_rwatyw
ną wy;borach do par:lamentu Rżeszy, z,nowu 4 osoby w zarządzie pro
wincji, to nieobszarnicy: chłop Pietsche, urzędnik z ,prowtncji Tietze,

radca handlowy Beuchelt i ·były wojskowy Reimer. Partia, by zacho
wać stan posiadariia, zmuszona była szukać zwolenników również poza 
sferami obszarniczymi. Interesujący jest udział w zarządzie bogatych 
chłopów, co niewątpliwie było wynikiem działalności wspomnianego 
Związku Rolntków. Wpływ tej masowej organizacji na skład osobowy 
ujawnia się nie tyilko w fakcie, że część spośród wymienionych działa
czy aktywnie uczestniczyła w· pracach organizacji, ale i w tym, że np. 
w 1910 r. na zastępców członków 50-osobowej komisji zarządu 1berliń
skiego, tj. Hauacha, Griitznera i Bolko von Richthofena, wybrano ze 
Śląska znanych przywódców Związku Rolników: von Liersa, Kurta von 
Kessela i samego .przewodniczącego śląskiego oddziału. Związku Kracke
ra von Schwarzenfeldta 1s. 

Z czasem Partia Niemiecko-Konserwatywna zaczęła wysuwać do za
rządu osoby z pow.iatów, w których miała niewielkie wpływy, a więc 
z Jeleniej Góry - gen. Car,lowitza, Zgorzelca - Reimera, czy też 
z Zielonej Góry - Beuchelta 19.

Wszystkie opisane tu posunięcia miały na celu uaktywnienie sił kon
serwatywnych prowincji śląskiej. 

11 Oprócz wspomnianych w przyp: 16, byli to: 1. Georg Beuchelt - radca 
prawny i handlowy, Zielona Góra; 2. gen. von Carlowitz - Jelenia Góva; 3. Gott
hard von Czettritz-Neuhaus - obszarnik, pow. lubiński; 4. Kaestner - bogaty 
chłop; 5. Kurt von Kessel - obszarnik, Głuchów, pow. trzebniC'ki; 6. Kluge -
bogaty chłop; 7. Milller - emerytowany oficer, Wrocław; 8. Pietsche - bogaty 
chłop; 9. Fritz Quehl - emerytowany oficer, pow. głogowski; 10. baron Hans 
von Reibnitz - obszarnik, pow. kozielski; 11. Reimer - emerytowany oficer, 
Zgorzelec; 12 baron Gustav von Reitzenstein - obszarnik, k. Kątów ·wrocław
skich; 13. Max Skladnikiewicz - mistrz kominiarski; 14. baron Rudolf von Sey
dlitz-Kurzbach - obszarnik, pow. namysłowski; 15. gen. Felix von Studąitz -
obszarnik, pow. kluczborski; 16. hrabia Franz Hubert vcin Tiele-Winckler - ob
szarnik, Miechowice, pow. bytomski; 17. Tietze - urzędni:k, Namysłów. M. in. na 
podstawie następujących numerów SMZ: 65 z 18 III 1909, 106 z 7 V 1909, 86 z 30 III 
1910, 89 z 2 IV 1910 oraz „Jauersches Tageblatt", nr 88 z 16 IV 1912. 

1s SMZ, nr 86 z 30 III 1910. 
19 „Amtliches Kreisblatt", Głogów, nr.: 39 z 1903; 9 z 1907. 
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Gdy idzie o zarząd dla miasta Wrocławia, od 1883 do 1900 r. funkcje 
przewodniczącego sprawował wymieniany wyżej Itzenplitz 20. Przez kil
ka miesięcy, z uwagi na jego zły stan zdrowia, pełniącym obowiązki 
przewodniczącego był J. Troger. Od wyborów w dniu 13 XI 1900 r. 
nieprzerwanie aż do 1918 r. funkcje przewodniczącego sprawował rad
ca prawny P. Griitzner, syndyk jednego z banków kredytowych, prze
wodniczący wrocłaiwskiego oddziału protestanckiego Ślą'skiego Stowa
rzyszenia Prowincjonalnego dla Misji Wewnętrznej (Schlesischer Pro
vinzia,1-Verein fur innere Mission). 

Ogólnie, w okresie wilhe'lmińskim · przez wszystkie kadencje (każdy 
zarząd liczył ok. 20 osób) da się odnotować na podstawie zachowanych 
źródeł - nie 'licząc Griitznera - 31 nazw.isk osób wchodzących w skład 
zarządu 21

• Większość z nich pełniła s·we funkcje -prawie nieprzerwanie, 
jak np. Troger ,i 1P l'tttwitz. Skład społeczny tego organu był dość zróż
nicowany, a jedynie 9 osób (300/o) stanowiło zwartą grupę urzędniczą. 
Z tego powodu trudno jest zaobserwować proces podobny do widoczne
go w obrębie zarządu prowincji. Tu obserwuje się wzrost aktywnośći 
sił skrajnej prawicy, której reprezentantem w obrębie władz wrocław
ski-eh był gen. von Paczensky, jeden z miejscowych przywódców Ha
katy, od 1907 r. pr�ewodniczący komisji tej· organizacji na Śląsku 22_ 

Wyibranie go.w styczniu 1914 r. świadczyło o wyraźnych, coraz bardziej 
realkcyjnych tendencjach w partii na Śląsku ,i we Wrocławiu. 

Wniosek drugi, który nasuwa się przy porównaniu •listy członków obu 
zarządów, to łączenie funkcji w obu zarządach przez te same osoby. 

20 Zmarł w 19Ó9 r. 
21 W kolejności alfabetycznej byli to: L Leo Friedrich - kupiec; 2. Goesch -

nieustalony; 3. Otto Gutsmann - właściciel firmy wydawniczej; 4. Friedrich Heu
mann --: urzędnik; 5.· Emil Hey.se - radca szkolny; 6. Alfred HiHeprandt .- wy
bitny uczony, profesor uniwersytetu wrocławskiego, tłum(łcz Wedy i Rigwedy, na 
język niemie·cki; 7. dr Ems Isenbiel - radca prawny; 8. Kaise'r - kupiec; 9. Karl 
Kapelle -., wyższy urzędnik pocztowy; 10. Gerhard Kauffmann - właściciel fir
my wydawniczej; 11. Willipald Knispel - nauczyciel; 12. Ludwig - mistrz ma
larski; 13. Menzel - nauczyciel; 14. l},Iilller - emerytowany oficer; 15. dr Kurt 
Nitschke - dziennikarz; 16. August Ohnęsorge - właściciel firmy transportowej; 
17. gen„ Hugo von Paczensky-Tenczin - przywódca Hakaty; 18. dr Friedrich Pe
tersdorf - radca; 19. Fr. W. Pohl - mistrz bednarski; 20. Bernhard von Pri-ttwitz 
und Gaffron - radca; 21. Josef Przebecki - radca handlowy; 22. Bruno Pulst -
urzędnik rejencji; 23. Hermąpn von Richthofen - obszarnik; 24. Josef Rosner -
nauczyciel; 25. Max Schimmelpfennig - radca, zastępca kuratora - uniwersytetu 
wrocławskiego; 26. H. Schmidt - nieustalony; 27. E. Schmidt - wła$ciciel jakiegoś 
przedsiębiorstwa; 28. H. Seidel - kupiec; 29. Max Skla'dnikiewicz - mistrz komi
niarski; 30. gen. Felix von Studnitz - obszarniik; 31. Josef Troger - radca szkol-
ny, nauczyciel girnnazjaJny. 
M. in. na podstawie: SMZ, nr.: 17 z 21 I 1904; 295 z 16 XII 1905, 3 z 4 I 1907, 17
z 21 I 1909, 27 z 28 I 1910, 33 z 3 II 1910, 9 z 10 I 1914.

22 W AP Wrocław, Akta. Rejencji Opolskiej, nr zespołu 69, poz. 4li. 
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Przykładem może tu być przede wszystkim sam Griitzner, który przez 
wiele 'lat sprnwował także urząd wiceprzewodniczącego zarządu pro
wincji i, jak można mniemać na podstawie źródeł, był niezwykle ak
tywny. Drug.im, rów!}ie aktywnym działaczem był dr Kurt Nitschke, 
redaktor naczelny „Schlesische Morgen-Zeitung", sekretarz zarządu pro
wincji i szef biura ,zarządu wrocławskiego. Poza nimi w obu zarządach 
występowali Miiller, Pohl i Prittwitz -oraz Skladnikiewicz, Studnitz 
i Tri:iger. Podwójn9- obecność Pohla i Skladnikiewicza dowodzi również 
czegoś ,bardzo istotnego, a mianowicie braku zwolenników Partii Nie
miecko-Konserwatywnej wśród tzw. stanu średniego, którego reprezen
tantami byli obaj wymienieni. Ochrona tego stanu była jednym· z pro
gramowych haseł partii. Jak więc z tego widać, hasła konserwatywne 
nie trafiały do szerókich kręgów drobnej burżuazji. 

Najtrudniej. je�t mówić o prtzyna•leżności do Partii Niemiecko_-Konser
watywnej. Partia, jak już zaznaczono, należała do typu _Honoratioren
partei i o\kres wi'lhelmo.ńs!ki był dla niej zasadniczy w. procesie tworzenia 
ośr?dków kierowniczych i aparatu organizacyjnego. 

O liczbie zwolenników mogą świadczx.ć dokładnie znane głosy odda
ne na poszczególnych

1 
kandydatów par'tii, ch�ć z pewnością wspófdzia

łając_e ze sobą: n�ciski _biuro:kra�ji, wszechwładza obsz�rników i or�y�a
cja wyborcza, w .wielu okręgach z Ęóry determinowały w�,iki wybo

-:

rów. Niewątpliwie za zwolenników Partii _ _Niemiecko-Konserwatywnej
należy u_wa.żać czfońków Zwi_ązku Rolników (których liczba zn.ana_ jest 
za r�k 1894 - ok. 25,5 tys., i za rok 1903 - 17 419) 237 obsz�rnilków i, bo:.. 

gatych chłopóv:r: Żnikomy tylko procent członków Związku - i to tyU�o 
w rejencji opolskiej - popierał Centrum. Reprezentatywne wydawnic
tw� ·organizacjf . śląskiej Partii. Niemiecko-Konserwatywnej Handbuch

des Deutschkonserva,tiven Vereins fur die Provinz Schlesien z 1905 r. 
podało liczbę członków partii na 1 I _,;_ 478 osób (bez Wrocławia), w tym 
w rejencji wrocławskiej 351, legnick<iej 97 i 30 w opolskiej, co w zao
krągleniu wynosi odpowiednio 73'0/o, 200/o i 70/o. Dla poró_wnania, w tym 
samym prawie okresie łączna liczba członków Partii Niemiecko-Konser
watywnej i Partii Rzeszy (wolnokonserwatywnej) w prowincji poznań
skiej wynosiła 482 osoby 24. Nie licziba, ale wpływy decydowały o sile 
i zRaczeniu partii konserwatywnej. 

Poza powyższymi danymi, ze sprawozdań zarządu wrocławskiego 
udało się ustalić dokładną liczbę członków partti w stolicy prowincji. 

23 P u  c i ł o ws k i, Związek Rolników ... , s. 87-88.

2,1 A Kr am s ki, Poiityczna dżi_alalność Niemców w Pozna1skiem w Latach

1903-1911, Poznań 1969 (praca doktorska, mąszynopis), s. 155. 
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Tab. 1. Liczba członków partii we Wrocławiu 

w niektórych latach 2s 

Rok 

koniec 1903 

jesień 1905 

jesień 1906 

wiosna 1908 

pod koniec 1908 

koniec grudnia 1908 

luty 1910 

styczeń 1911 

styczeń 1914 

Liczba 

członków 

ok. 400 

ok. 600 

ok. 1000 

1016 

1294 

ponad 1300 

1146 

1044 

1553 

Uzyskane dane skłaniają do kHku wni:osków. W rejencji wrocław

skiej nie zidentyfikowano miejsca zamieszkani� 23 osób, spośród pozo

stałych 385 miesz,kało na wsi lub w małych miastach, reszta zaś, tj. 70, 

w miastach powiatowych. Wś:ród 478 osób ·było 198 junkrów, 22 aktual

nych lutb 1byłych landratów, 5 burmistrzów, 64 urzędników, 36 pasto

rów, 10 nauczycieli, 54 byłych wojskowych, 25 kupców i rzemieślników, 

28 bogatych chłopów i 36 przedstawicieli wolnych zawodów, m. in. 

prawników, lekarzy i farmaceutów. Bez względu więc na potęgujący 

się proces włączania się do partii równie,ż ludzi spoza sfer obszarni

czych, 410/o członków w 1905 r. 'było wielkimi właścicielami ziemskimi. 

Również finanse - 1pochodzące ze składek oraz z ofiaT zarówno osób 

prywatnych, jak i instytucji - którymi dysponowały oba zarządy, zna

ne są tylko fragmentarycznie. Budżet za niektóre lata ilustrują tabele 

2 i 3. 

Tab. 2. Finanse zarządu prowincji 

(za niektóre lata) 26 

Dochody Wydatki 
Rok 

w markach 

1902 10 854 3 698 

1903 11 936 6 563 
1904 12 600 7 296 
1908 '28 782 21 633 

25 M. in. SMZ, nr.: 17 z 21 I 1904, 210 z 7 IX 1905, 261 z 5 XI 1908, 219 z 26 III 

1908, 17 z 21 I 1909, 21 z 21 I 1911, 9 z 10 I 1914; Handbuch des Deutchkonservativen 

Vereins fur die Provinz Schlesien, Breslau 1905, s. 35 .. 
26 M. in.: SMZ, nr 6� z 18 III 1909. 
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Tab. 3. Finanse zarządu wrocławskiego 

(za niektóre lata) 21 

\ 
· Dochody I Wydatki

Rok Uwagi w markach 

1906 
1907 
1908 

1909 
1910 

4074 
8694 

8371 

1693 
2423 

5993 

znane tylko 
saldo: 
608.8 

znane tylko 
saldo: 
4402 

· Mimo znacznego wzrostu w 1907 r., były to, zważy.wszy na fakt przy
należności do partii obszarników i ludzi majętnych, kwoty niewielkie. 
Pieniądze przeznaczone były ,przede wszystkim na pokrycie kosztów 
propagandy wyborczej (iwyjazdy, organizowa,nie zebrań, prelekcje i in
ne), utrzymanie 1biura, opłaty za wynajęcie sal na zebrania we Wrocła
wiu i na ,prowincji. Brak sum adekwatnych do potrzeb propagandowych 
był obok słabo TOzwin'iętych ośrodków kierowniczych kolejną cechą 
charakterystyczną Partii Niemiecko-Konserwatywnej ,przez długi czas. 
$wiadczył też o nieprzywiązywaniu uwagi ze strony zwolenników „Ho
-ńoratiorenpartei" do tak ważkiego e'lementu w praktyce działania orga
nizacji jak fundusze. W tym samym 1bo.w.iem okresie związki masowe 
dysponowały rocznie setkami tysięcy marek 28

• Siedziba ibiura zarządu 
prowincji mieściła się, przynajmniej od 1903 r. przy ul Łaciarskiiej 42, 
natomiast prawdopodobnie od końca 1908 r. przy obecnej ul. Kościusz
k� 49 (Tauentzienstrasse). Zarząd wrocławski nie posiadał osobnego lo
kalu i sprawy urzędowe załatlw.iane były w siedzibie zarządu prowin
cji 29. 

Wspomnianym organem prasowym partii - ,,Schles'ische Morgen-
, 

. 

Zeitung" - kierował od 1903 r. Kurt Nitschke. Siedziba redakcji mie-
·ściła się w kolejnych l<Ykalach zarządów, a przed samą wojną przy ul.
$widnickiej. Od 4 kwartału 1909 r. pismo· wychodziło z dodatkiem
,,Montags Nachrichten'�, zawierającym oprócz ilustracji także wiersze,
żarty rysunkowe i satyrę.

Zebrania Partii Niemiecko-Konserwatywnej z prowincji odbyiwały 
się zazwyczaj · w wielkiej sali hotelu „Król Węgierski", przy obecnej 
ulicy Biskupiej, gdzie miały miejsce xównież doroczne. zjazdy. Prasa no-

21 SMZ, nr.: 3 z 4 I 1907, 19 z 23 I 1908, 17 z 21 I 1909, 27 z 28 I 1910, 18 z 18 I 
1911. 

2s Np. w 1907 r. wrocławskie związki zawodowe, liczące ponad 20 tys. człon
ków, wydały na same tyłko koszty agitacji na rzecz podwyżki płac ponad 300 tys. 

· marek. Por.: Jahres-Bericht d. Arbeiter-Sekretariat, Breslau 1908, ·s. 18.
21> SMZ, nr.: 63 z 15 III 1903, 43 z 20 II 1909.

3 - Sobótka Jns 
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towała także inne miej�ca spotkań, a mianowicie przy ul. Świdnickiej, 
gdzie np. 16 I 1909 r. zeibrali się członkowie partii z całej pro'wincji ce
lem wysłuchania referatu von Heydebrandta 30

. Natomiast wrocławscy 
konserwatyści najczęściej odbywali zebrania w sali domu przy ul. Mo
drzewskiego {Seminargasse) 31 lub w Filharmonii przy ul. Świerczew
skiego (Gartenstrasse). Zebrania walne organizowano raz na rok prze
wa'Żnie w styczniu, one decydowały m. in. o składz,ie zarzą·du. 

Tematyka comiesięcznych zebrall była zawsze aktualna i dotyczyła 
bieżących spraw społecznych i politycznych. Referaty wygłaszali za
zwyczaj działacze miejscowi. Spośród wrocławskich prelegentów do naj
aktywniejszych należeli Nitschke, Troger i prof. Hillebrandt. Na każde 
spotkanie rnog,li ,przyjść członkowie partii w tow.arzystwie gości. Pod
czas wakacji letnich zarząd organizo,wał kilka razy- w lJ.pcu _.i· sierpniu 
spotkania członków partii pod kasztanami nad fosą miejską. 

W prasie konserwatywnej tego okresu zachowały się wiadomości do
tyczące organizowania w 1909 r. :- chyba po ,raz pierwszy - kursów 
dyskusyjnych dla chętnych z całej prowincji. Miały one miejsce na 
wiosnę i jesienią tego r.oku. Tematyka związan;1 była z ibieżącą sytuacją 
polityczną i obejmowała głównie zagadnienia stosunku Partii Niemiecko,
-Konserwat)'lWnej :?O innych partii, do Teformy finansowej w 1909 r.,
stosunku do kanclerza Billowa i, inne. Na kursy należało uprzednio za
pisać się w biurze zarządu. Wykłady miały miejsce w małej saLi. hotelu
,,Król W ęgiers'ki". Jeszcze .wiosną tego ·roku na kierownika kursów po
wołano iNitschkego a2.

Mimo trudności iWJnikających ze skąpych źródeł, nie pozwalających 
na ustafonie dokładnego obrazu sytuacji, należy podkreślić, że na Śląsku 
()bserwuje się ,próby przeniesienia form działalności ośrodków kierow
niczych prowincji i miasta takiże do powi;łtów. Partia, korzystając z wzo
rów Związku Rolników, tworzyła wraz ze Związkiem lub samodzielnie 
zarządy powiatowe, przy czym źródła wspominają tylko o prze'Y'łodnli.
czącym i sekretarzu. Wprawdzie w rejencji wrocławskiej oprócz powia
tu bystrzyckiego wszędzie można było natknąć się na działalność Part.i.i 
Niemiecko-Konserwatywnej, w rejencji legnickiej w każdym powiede, 
w.opolskiej tylko w trzech powiatach (kluczborskim, oleskim i nyskim)
to nie w każdym wy;pad.ku da się tę działalność wiązać z rozw.iniętym
ośrodkiem . kierowniczym, tj. funkcjo_nującym zarządem, organizowa
niem odczytów, zebrań i innych spotkań. Wiadomo o ośmiu powiatach

· w rejencji wrocławskiej, rw iktórych ośrodki takie istniały; są - to pawia-

so SMZ, nr 1,7 z 21 I 1909„ 
u Dom ten mieścił się przy ówczesp.ej Semihargasse 15, dziś Modrzewskiego, 

budynek nie istnieje. 
., 

32 SMZ, nr.: 272 z 10 XI 1909, 43 z 20 II 1909. 
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ty: brzesk,i, milicki, namysłowski: oławski, strzegomski, świdnicki, trzeb
nicki i wołowski. W rejencji legniokiej źródła wspominają o czternastu 
powiatach: bolesławieckim, lubińsk,im, ,bolkowskim, głogowskim, jawor
skim, jeleniogórskim, świerzawskim, kamiennogórskim, legnickim, lu
bańskim, 1wóweokim, szprotawskim, zielonogórskim, zgorzeleckim. 
Wspólne. zarządy mfały powiaty: brzeski i namysłowski, bolesławiecki 
i lubiński, jeleniogórski i świerzawski oraz szprotawski i zielonogórski. 
Z · roz,winiętymi ośrodkami kieJ:"owniczymi można się zetknąć w źródłach 
dopiero w drugiej połowie pierwszego dziesięciolecia naszego wieku. 
Tworzenie ośrodków w postaci z':1rzą<ló.w poprzedzało powoływanie kon
serwatywnych mężów zaufania i zakładanie gmp miejscowych w sie
dzfoie powiatu i na wsiach. Niewątpliwym sukcesem organizacyjnym 
parti było utworzenie w 1912 r. pięcioosobowego zarządu rejencji legnic
kiej, który jako nadrzędny ośrodek kierowniczy podporządkował sobie 
sekretarzy zarządów powiartowych 33, 

Rozważania na temat ośrodków kierowniczych '- Partii Niemiecko-Kon
serwatywnej na Ślą1sku i we Wrócławiu ,wymagają - te� wskazania na 
bardzo istotny �lement w dziejach ,paTtii na tym terenie, który miał 
wielki wpływ na kształtowanie się działania konserwatystów. Otóż ze 
Śląska ,pochodzili .dwaj czołowi przywódcy partii w Prusach i Rzeszy: 
hr�bia Firiedrich Wilhelm zu Limburg-Stirum i dr Ernst von Heyde
brand und der Lasa. Limlburg w latach 1892-1895 był wraz z von Ham
mersteinem współ:przewodniczącym partii w Berlinie, a w lata-eh 1893-
1905 stał na czele foakcji parlamentarnej partii w sejmie pruskim. He� 
delbrand w O'kreBie 1911-1914 1był jednym z trzech WBpółlprzewodniczą

cych partii w Rzeszy {obok von Notmanna i Stockmanna); a w okr�sie 
wojny jej -przewodniczącym. Po Limburgu (jbjął przewodniotwo frakcji 
parlamentarnej w sejmie. Ponadto obaj długie lata zasiadali w parla
mencie Rzeszy. Współcześni nazywali Heyde:branda ,,nieko-ronowanym kró
lem Prus". 

Spośród trzech wymienionych w arfykuile ·najhardziej aktywnych 
przywódców Partii Niemiecko-Konserwatywnej ·na Śląsku, tj. Limburga, 
Heydebrand.a i Griitznera, tylko ten ostatni wziął aktywny u�ział w dal
szych przeobrażeniach ruchu konserwatywnego. Najstarszy z nich,· Lim
burg, zmarł ibowiem w wieku 77 lat w swym majątku Piotrowi.ce _kalp 
KqtóW Wrocławskich w 1912 r. 34 Heydebrand· po rewolucji wycofał się 
z 'Życia politycznego i mając 73 lata umarł w swej posiadłości Gałkowo 
pod Miliczem w 1924 r.,.1będąc - jak o nim napisano w nekrologu 

33 J. P uciło w ski, Partia Niemiecko-Konserwatywna (Deutschkonservative
Partei) na Sląsku w latach 1890-1914, Wrocław 1977 (praca doktorska, mas zy
nopis), s. 169-185. 

34 SMZ, nr 265 z 29 IX 1912. 
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,,wierny królowi do ostatniego tchnienia" 35
• Natomiast kiedy w 1918 r. 

,część członków pa,rtii konserwatywnej przeszła do ultraprawicowej Nie
miecko-Narodowej Partii Ludowej (Deut1schnationale Volkspartei) 
Paul Grtitzner został przewodniczącym jej oddziału śląskiego as. 

* '*
* 

Zwrócenie uwagi na ośFodki kiierownicze pantii konserwatywnej, na 
rozwój apaTatu organizacyjnego z dwu ważne jest powodów. Po .pierw
sze: rozwoJ ten pozwalał kofiSerwatystom na osiągnięcie okJ:"eSOWYCh 
sukcesów w działalności partii, a w rezultacie na dłuższe trwanie kon
serwatyzmu jako zn�czącego czynnika „w życiu poiitycznym Niemiec, 
w omawianym zaś przypadku - Śląska. Po drugie, i io jest naj.waż
niejsze, w ośrodkach kierowniczych - jak to widać na przykładzie za
rządu wrocławskiego - doszły do głosu elementy pozaarystokratyczne, 
których ulitraprawicowe cele polityczne przekroczą w przyszłości tra
dycyjne ramy ideologii konserwatywnej. Elementy te znajdą się bardzo 
bHsko · ruchu faszystowskiego. 

LEITENDE ZENTREN DER DEUTSCHKONSERVATIVEN PARTEI IN SCHLESIEN 

Die 1876 im Reich gegrilndete Deutschkonservative Partei besass in Schlesien 
·zwei wichtige Leitungszentren: den Provinzialvorstand (seit 1880) und den Vor
stand fur die Stadt Wrocław (seit 1881). Im ersteren waren die Junker in der
Uberzahl, im latzteren die Beamten. Manche Personen betreuten Funktionen gleicb
zeitig in bei'den Vorstanden. In der Provinz Schlesien wirkten lediglich in einigen
Kreisen ausgebaute Leitungsstellen. In der wilhelminischen Zeit gehorten den
Leitungsgremien auch reiche Bauern an, und in den Provinzialvorstand wurden
Personen aus jenen Gebieten entsandt, in welchen die Parte! keine grossere Be
deutung hatte, urn auf diese Weise die Einflilsse der Konservativen auszuweiten.
Aut die Entwicklung der Parteifilhrungszentren wirkte besonders stark der rechts
orientierte Bund der Landwirte ęin. Die Tatigkeit der schlesischen Konservativen
wurde auch von zwei Parteitiihrern aus dem Reich, die ihre Giiter in Schlesien
hatten, namlich von Grat Friedrich Wilhelm zu Limburg-Stirum uńd Dr. Ernst
von Heydebrand .und der Lasa, beeinflusst.

35 Neue Deutsche Biographie, Bd. 9, Berlin 1972, s. 66-67; ,,Militscher Kreis
und StadtblaM", nr 93 z 19 XI 1924.

88 F. B i a ł y, Z dziejów ugrupowań burżuazyjnych na Sląsku. Rola i działal

ność De�ttschnationale Volkspartei 1918-1921, (Studia Sląskie, Seria Nowa, t. 25, 
1974, s. 93-94).
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