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WŁADYSŁAW DZIEWULSKI 
UW AGI NAD PRZECIWNIKAMI POLSKIEGO RUCHU NARODOWEGO 

W LATACH 1893-1912 NA PRZYKŁADZIE POWIATU OPOLSKIEGO 

ZE SZCZEGOLNYM UWZGLĘDNIENIEM 

SIOŁKOWIC STARYCH I NOWYCH 

Na innym miejscu przeds•tawiliśmy życie poMyczne prz.ed I wojną 

świ,atową ·w powiecie opolskim, 'który do 1893 r. 1był domeną centrowców 

lekceważących interesy po1slkie, przy czym stroonictwo to na tutejszym 

terenie reprezentowali w pa;rlamencie Rzeszy (Reichstag) arystokraci 

niemieccy. W szczególności uwzględniliśmy 'zmiany uikładu stosunków 

politycznych i rozwój polskiego ruchu narodowego w latach 1893-1913 

we wsiach Siołkowice Stare i Nowe 1. 

Ewolucję układu stosunlków poHtycznych w latach 1893-1912 uka
zują wyniki wy/borów do parlamentu niemieckiego (taib. 1). 

Wpływy poszczególnych ugrupowań politycznych kse;tałtowały się 

odmiennie w miastach i na wsi. ·Wprawdzie potrzebne dane statystycz-

Tab. 1. Wzajemny stosunek liczbowy głosów oddanych na kandydatów polskich, niemiec

kie partie burżuazyjne i socjaldemokratów w okręgu (powiecie) opolskim (w procentach) 

Rok Charakter Centrum pols- I �iemie�kie p_ar-1 Socjaldemokrac;wyborów kie i Polacy tie burzuazyJne 
1893 główne 67,3 29,6 3,1 1898 48,7 _ 47,4 3,9 ścisłe 55,4 44,6 1903 główne 58,3 33,2 8,5 1907 54,6 40,2 5,2 1912 42,2 47,4 10,4 ścisłe 51 ,6 48,4 

1 W. Dz ie w u Is k i, Polski ruch narodowy w SioŁkowicach Starych i No

wych w końcu XIX i początkach XX w. (Studia śląskie, t. XXXII, 1977, s. 67-98). 
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ne znaleźliśmy tyl!ko dlk lat 1'898, 1907 i 1912, jednakże pozwalają, one 
ustalić tendencje rozwojowe 2

• Wyniki wyłborów w miaetach powiatu 
opolskiego ·(Opole, Krapkowice, ·Prr-ószków) przedstawia tab. 2. 

Tab. 2. Wzajemny stosunek liczbowy głosów oddanych na kandydatów polskich, niemiec

kie partie burżuazyjne i socjaldemokratów w miastach okręgu (powiatu) opolskiego 

(w procentach) 

. 

I 
- Niemieckie Charakter Centrum poJs-

Rok wyborów kie i Polacy partie burżu- Socjaldemokraci 
I 

azyjne 

1898 główne 16,0 72,2 11,8 
" ścisłe 20,9 79,1 -

1907 główne 12,9 77,5 9,6 
1912 ,, 

8,4 76,4 15,2 
" ścisłe 21,1 78,9 -

W Opo'lu odsetek ,głosów ważnych oddanych na kandydata ,polskiego 
spadł z 10,6'°/o w 1907 r. do 8,2°/o w wyborach głównych 1912 T. Wzrost 
do 220/o podczas wyborów ścisłych tłumaczy się wspomnianym już od
daniem głosów socjali:stycznych na kandydata polskiego. !Nawet w takich 
miasteczkach, jak Krapkowice i Prószków udział głosów polskich zma
lał rw pierwszym wypadku z 9,6 na 5,5'°/o, w drugim zaś z 17,7 na 15,3°/o. 
Zyslkirwali natomiast socjaldemokraci. W okresie 1907-1912 w Opolu 
liczlba głosów soc'ja:Ustyc.znych wzrosła z 492 1I1a 757, czyli z 12,5 na 
16,40/o; w K•raplkowicach licziba zwolenników tej partii podwoiła się 
(z 30 na 60) i tylko w Prós21kowie spadła z 30 na 20. 

Ostoją kandydatów ,popieranych przez ludność polslką była wieś, jak 
można się zorientować z tab. 3. 

Ale i tu można stwierdzić, że po osiągnięciu punktu szczytowego 
w 1907 r. licziba głosów oddanych na kandydata polskiego w wyibo-

Tab. 3. Wzajemny stosunek liczbowy głosów oddanych na kandydatów polskich, niemiec

kie partie burżuazyjne i socjaldemokratów na wsi opolskiej (w procentach) 

Rok Charakter Centrum pols-
wyborów kie i Polacy 

1898 główne 57,6 
ścisłe 65,9 

1907 główne 75,2 
1912 53,7 

ścisłe 61,0 

I N' ' k' I 
. iemie� ie p.ar-

, Socjaldemokraci
tie burzuazyJne 

40,5 1,9 
34,1 
20,9 3,9 
37,5 8,8 
39,0 

2 „Oppelner Zeitung", nr 137 z 19 VI i nr 143 z 25 VI 1898 x., nr 23 z 27 I 

1907 r., nrr 13· z 17 I 1912 r.; F. Ha wr a nek, Stosunki ustrojowo-poUtyczne (Opo

le - monografia miasta, Opole 1975, s. 301). 
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rach 1912 r. zmniejsza się zarówno w liczbach ibezwzględnych (z 10 774 
1na 8796, czyli o 18,4'0/o), jalk ,i w 1iczibach względnych {z 7,5,2 na 53,70/o). 

Ponadto ówczesna 'kandydatura socjaldemokratyczna była właściwie 
polska, kandydował 'bowiem z ramienfa tej partii Polalk, red. Sta1I1isła,w 
Mieczkowski. 

Gdy chodzi o Siofil{owice, :penetracji niemczyzny sprzyjało powstałe 
20 lub 2·6 II 1889 r. w Siołkowicach Starych Towarzystwo Wojaków, 
czyli 1byłych wojslkowych ·(Kirieger- und Militar-Verein),. Założył je miej
scowy oberżysta, !były podoficer pruski Gottlieb Placek. W sąsiednim 
Starym Popielowie organizacja taka istniała już od 21 VIII 1871 r., ale, 
jak ,podaje landa-at opolski w swym sprawozdaniu z 5 IX 1888 r., żaden 
siołkowiczanin do niej nie ,pr,zystąpił. Związeik stawiał soibie e:a cel pie
lęgnowanie mił,ości ojcz,yzny niemieclkiej i wierności cesarzowi, szerzył 
więc ideologię monarchistyczną i służył sprawie germanizacji. Od 1891 r. 
działalność związku ,c�bjęła talkże Siobkowice Nowe; 1 października tego 
roiku należało do niego 2 mieszkańców tej wioski. Zebrania prowadzo1110 
w języlku niemieckim i prenumerowano militarystyczne c,zasopismo 
,,Die Parole"; z szeregów '2JWiązku zapewne wychodzili ci „Heimattreu
erzy" czyli „wierni ojczyźnie", z którymi musiał walczyć Jakuib Kania 
jako działacz polski. 

W chwili założenia do Towarzystwa zapisały się 54 osolby, 'Dy,namitka 
dalszego rozwoju przedstawiała się niezłbyt jednolicie; licz'ba czfonków 
na ogół wzrastała, ale 2darzało się, że szeregi Towarzystwa kruszyły 
się. Najwięcej członików osiągnięto w 1906 r. '(80 członlków); ostatnia 
zaś wiadomość o liczebności organizacji, ja'ka figuruje w zachowanych 
aktach landratury opolskiej, mówi o 69 członkach w 1909 r. 

Jakie grupy społeczne lbyły ,reprezentowane w siofil{owickiej organi
zacji byłych wojsk,owych? Z pochode:ących z lait 1891, 1886, 1901, 1902, 
1903 i 1907 danych o jej składzie społec,mo ... zawodowym można wnio
skować, że najbogatsi wieśniacy (,g,burzy) angażowali się raczej niezbyt 
chętnie, liczono ich w, Towarzystwie od 4 do 10 osób. Niezbyt wielu 
!było zagrodników i odpowiadających im tzw. kolonistów z Siołkowic
Nowych. Natomiast chętnie zapisywali się rzemieślnicy, handlarze, kupcy
i oberżyści l(ci ostatni obawiali się !Zapewne ode'br-ania im Ikon.cesji na
wyszynk). Silny był udział robotników, do których zaliczano także cha
łupników zmuszanych zwykle do szulkania dodatkowych zarobków
w pracy najemnej oraz !komorników utrzymujących się wyłącznie z pra-
cy rąk; w latach 1901 i 1903 800/o członków stanowili.robotnicy s. 

' 

'Pierwszym prezesem 1był wspomniany już Placek W 1895 r. stano
wisko to dbjął początkowo zagrodnik, a później chałupniilk Franciszek 

a WAP Op., Landratura opolska, nil' 1871 nlb. i nil' 3286 nlb.; J. Ka n i a, Moje

wspomnienia. Fragmenty pamiętników, oprac. Z. Bednarczuk, Opole 1968, s. 37. 
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Kupczylk i(wyhrany do zarządu już w dniu założenia Towa,rzystwa); stał 
on na czele organi,zacji jeszcze w 1909 r. 

Towarzystwo ·Wojalków cieszyło się po,parciem miejscorwego probo
szcza Franciszka Musioła, 1k:itóry sfał na c.zele parafii w latach 1886-1914;
przychodził on demonstracyjnie na urządzane przez tę organi.zację za
bawy. 

J aik należy oc€niać skuteczność oddziaływania Towarzystwa na spo
łeczność sioNmwicką? 1Wydaje się, ż·e jaiko sprawdzian może posłużyć 
porównanie jego liczebności :z licz'bą głosów oddanych w Sio�kowicach 
Starych i Norwych na kandydatów niemieckich (z wyjątkiem oczywiście 
socjaldemokratów zwalczanych najgorliwiej przez )!Zynnik:i urzędowe) 4. 
Okaże się, ·że w 190!7 T. !kandydaci niemieccy uzyskali 20 głosów, pod
czas gdy Towarzystwo Wojaików liczyło 78 członków. Stąd wniosek, że 
3/4 członików a]bo _głosowało na 1kandydata polskiego, al!bo poz1ostało 
w domu. Inny obr:a,z dają wybory główne z 1912 r. Kandydaci niemiec
cy zebrali 76 głosów, co z gruibsza odpowiada liczebnośc:i Towarzys1twa 
(według danych z 1909 r.). Tot€ż prasa polska ostrzegała Polaków ,gór
nośląskich przed wstępowaniem do t€j organizacji. 

·Zresztą nielkorniecznie trzeba uważać ich Ila definitywnie zgermani
zowanych, gdyż spis •ludności z 1910 r. wykazał w Siohlrnwicach zniko
mą liczlbę uważających ·niemczyznę za swój język macierzysty . .Po prostu 
ot,aczali O!ni nim'bem wyższości niemieClką kulturę i cywilizację s. Nie
mniej jednak garstka zamieszkałych w obydwu rwsiach rodowiitych 
Niemców nie mogła dać partiom niemieckim ty1u głosów, He otrzymy
wały one podc,zas wylborów, gdylÓy nie popierała tych partii część lud
ności pol&kiej, przede wszystkim członkowie Towarzyslwa W·ojaków, 
którzy byli objęci szczególnie intensywną germanizacją. 

Polskiemu II'uchorwi narodowemu zagrażało iniebezpiecz,eństwo tównież 
od strony lewicy, cllyli socjaldemokracji niedoceniającej !kwestii naro
dowościowej. Według sprawozdania landrata opolskiego z 1 III 1884 r., 
agitatorzy partii socjaldemokratycznej dziafali w Opolu już w 1882 r. s 
W czasie wyborów do parlamentu Rzeszy w 1884 r. wystawili oni 
w okręgu opolskim własnego kandydata, socjalistę z Wrocławia, Hasen
c1e_vera, który uzyskał 37 głosów '(c?:yli 0,3·0/o ogółu oddanych w całym 
okręgu głosów ważnych). W 1887 r. /kandydat tej partii uzyskał 173 · 
głosy (1,00/o). Trzeba pamiętać, że Olbowiązywała wtedy specjalna usta
w.a antysocjali:styczna, wysoce krępująca działalność SPD.

4 Jak podaje J. Ka n i a (op. cit., s. 7), w czasie pełnienia przez niego służby 

wojskowej władza przełożona nie miała nic przeciwko prenumerowaniu „Gazety 

Opolskiej", uważała natomiast za niedopuszczalne,. aby żołnderze czytali czasopisma 

socjaldemokratyczne. 

s Por. S. O s  s o w s  k i, Zagadnienia więzi regionalnej i więzi narodowej na 

Sląsku opolskim (S. Ossowski, Dzieła, t. III, Warszawa 1967, s. 292). 
6 Landratura opolska, nr 234, k. 43.
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Sytuacja zmieniła się w 1890 r. W cwsie wylborów do parląpientu 
Rzeszy w dniu 20 II 1890 r. lkzlba głosów socjalde:rnokTatyc�rnych w okrę
gu opolskim podniosła się do 522 {3,6'0/o). W 1891 r. :założona została 
w Berlinie „Gazeta Robotnicza", wydawana w języku polskim, a finan
sowana przez głóWIIlą !kasę IIliemieokiej socjaldemolkracji. , W 1893 r. 
powstała Polska P�rtia Socjalistyczna za'boru pruskiego jaiko część skła
dowa socjaldemokracji niemieclkiej 7• 

Na razie jednak w wyniku wylborów do Reichstagu w dniu 15 VI 
1893 r. w okręgu opolskim 1icZ1ba głosów socja'ldehmkratycznych 
zmniejszyła tię do 471 (3,1 °/o), z '1:ego 90 oddano na wsi. Oznaczało to, 
że socjaldemokracja :zaczyna zdobywać wpływy wśród ludności wiejskiej. 

Między sierpniem a październikiem 1894 r. powstało w Opolu socjal
demo!kira1tyczne stowarzyszenie mające na celu wywalczenie dem·dkra
tycznych wyborów (Verein zur Erzielung volksthilmlicher Wahlen); li
czyło ono 33 członków. Niemniej jednak, jaik wynika ze sprawozda!hia 
komisarza granicznego, opai:rtego na poufnych informacjach, w· konfe
rencji socjaldemokra1tycznej, lktór:a się odibyła w dniu 20 XII 1897 r., nie 
wziął udziału żaden delegat z Opola 8• 

Wy/bory do parlamentu w 1898 r. przyniosły socja'listom 521 gło
sów (3,90/o}. T)mll rae;em na wsi :zdobyli oni 191 :głosów, stosun!kowo 1I1aj
więcej w gminach Królewska Nowa Wieś, Zakrzów Kró�ewski, Pokój, 
Wróhlin, Siedlice i Kały. W poZO'stałych gminach oddano na kandydata 
partii mniej ni'ż 10 głosów, w większości 1-2 9. W Siołkowicach socjal
demoikracja nie zdobyła wtedy ani jednego głosu. Jaik donosił landrat, 
w tym roiku 'kolportowa111.o w powiecie ulotki socjaldemokratyczne 'W ję
zyku niemieckim i po1'skim 10. 

W sprawozdaniu sytuacyjnym z 30 IV 1903 r. fandrait pisał o wyko
rzystywaniu przez socjalistów poczętej w duchu demokratycznym :agi
tacji polskiej. Wyibory do pairlamentu z. 16 czerwca tegoż roku istotnie 
wyikazywały dalszy wzrost wpływów socjardemolkracji '(1284 głosy, czyli 
8,50/o). ,w Siolkowicach Starych po rnz pierwszy padło 10 głosów socja
lrstycmych, które otrzymał kandydat 'Poduszlka. Natomiast !kolejne wy
bory z 25 I 1907 r. przyniosły ·pewien 111byitek głosów socjaldemokratycz
nych ((11Q.5 głosów, 0zy

1
'� 5,2'°/oi). Za to w głosowaniu z 12 I 1912 r.

socjaldemokracja podwoiła szeregi swych zwolenlllików '(2285 głosów, 
czyli 10,4°/o). 

W Siołkowicach Starych i Nowych kandydat socjaldemokratyczny 
zdobył w 1907 r. 5,3°/o głosów, w 1912 r. zaś - 15,60/o. Porównanie, 

7 K. P,d w a r s  ki, Polacy śląscy w walce o społeczne i narodowe wyzwolenie

1818-1914, Warszawa 1955, s. 101-104. 
s I,,andratura opoiska, nr 234, k. 10, i nr 69, k. 3. 
e _Tamże, nx 69, k. 63. 
10 Tamże, -nr 69, k. 25. 
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z wynfkami w skali powiatu wykazuje, że Siołkowice wysunęły się na 
jedno z :pierwszych _miejsc na wsi opolskiej pod względem nasilenia 
wpływów socjalistycznych. Przyczyny tego zjawiska należy dopatrywać 
się w silnej emigracji sezonowej, siołkowiczanie howiem, pracujący pre:ez 
pewien czas w miejscowościarch 1bardziej rozwiniętych pod wzg1ędem 
gospodarczym 'i społecznym, stykali się ·z ruchem rabotniczym wyzJby
wajfic się zarazem tradycyjnych poglądów !konserwatywnych i klerykal
nych. 

Po ostatnich rprzedwojenlilych wyborach parlamentarnych rosnące 
rozdźwi�ki między SPD a PPS- sp01Wodowaly rozejście się tych organiza
cji. Podczas wyborów 1ści'słych w rejencji opolskiej w 1912 1'. soC'jailde
mokraci rzucili w większości swe głosy na !kandydatów polslkich, ale 
w ,niektórych miejscowościach, ja!k np. ·W Siolkowicach, zwolennicy so
cjaldemokracji woleli poprzeć niemieckiego lkandydaita z partii Centrum. 
Część pepesowców wystą,piła ze swej· partii i zapisała się do S'PD. 

Tak się przeds-tawi,ał układ •sił politycznych w powiecie opolskim 
w chwili wylbuchu I wojny świartowej. 

/ BEMERKUNGEN UBER DIE GEGNER 

DER POLNISCHEN NATIONALEN BEWEGUNG IN DER ZEIT VON 1893-1912 

AM BEISPIEL DES KREISES OPOLE, MIT BESONDEREN BERtJ'cKSICHTIGUNG 
DER ORTSCJH.t\.FTEN 5IOLKOWICE STAKE UND SIOLKOWICE NOWE 

Die Spaltung in der Zentrumspa·rtei un\i die Trennung des polnischen Fliigels 
von dieser Partei veranlasste andere deutsche Parteien zur Beteiligung am Wahl
kampf im Kreis Opole, d_och ihre Kandidaten hatten keinen Erfolg, so <lass sich 
der eigentliche Wahlkampf zw'ischen dem deutschen- Zei;itrum und dem polnischen 
Kandidaten abspielte. Die polnischen Kandidaten erzielten zwar keine O'berlegen
heit in den Hauptwahlen, siegten aber immer in den engen Wahlen. Es entschied 
die Mehrzahl der polnischen Stimmen auf dem Lande, in den Stadten erzielten 
dagegen die deutschen btirgerlichen Parteien immer etwa 80°/o. der gtiltigen Stim
men (Opole, Krapkowice, Prószków). Den dritten Faktor bildeten die Sozialdemo
kraten, deren Einfliisse standig wuchsen (bis zu 15,20/o der Stimmen wahirend der 
Hauptwahlen lim Jahre 1912 in den Stadten und 8,8·0/o auf dem Lande). Zu Ende 
des behandelten Zeitabschnitts ist die polnische Partei in der Phase einer Krise 
eingeschritten. Wahrend der engen Wahien erreichte sie die absolute Mehrheit 
(61,00/o), und zwar dank der meisten _ sozialistischen Stimmen. Kandidat der So
zialisten war tibrigens auch in deri Hauptwahlen von 1912 ein Pole, der Redakteur 
Stanisław Mieczkowski. In Siołkowice, wo es .nur wenige gebiirtige Deutsche gab, 
stimmten ftir den deutschen Kandidaten die me'isten Mitglieder des Kriegerve
reines. Dank dem Umst;md, <lass in Sliołkowice zahlreiche Arbeiter lebten, waren 
hier die sozialistischen Einfltisse - 'im Vergleich zu anderen Ortschaften der Region 
Opole besonders stark (15,60/o in den Hauptwahlen von 1912). 

/ 




