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Florian Ziemiałkowski (1817-1900) był czołowym politykiem gali
cyjskim doby autonomicznej. W latach trzydziestych XIX w. należał 
do organizacji spiskowej Stowarzyszenia Ludu Polskiego, za co został 
uwięziony, skazany na śmierć i ułaskawiony. Brał aktywny udział w wy
darzeniach Wiosny Ludów, był delegatem Galicji do Parlamentu frank
furckiego i posłem do konstytuanty austriackiej. Za udział w organiza
cji powstańczej został ponownie uwięziony w 1863 r. Później w okresie 
walki o autonomię był posłem do sejmu galicyjskiego i do parlamentl;l 
wiedenskiego. W okresie tym przewodził tzw. mamelukom - zwolenni
kom współpracy z rządem austriackim. Zakończył swoją karierę politycz
ną jako minister dla Galicji (1873-1888), gdy wielce zasłużył się dla 
sprawy narodowej. 

Jednym z powodów wysłania przez Radę Narodową we Lwowie 
i Komitet Narodowy w Krakowie Floriana Ziemiałkowskiego i hrabiego 
Adolfa Ponińskiego jako przedstawicieli Galicji do Frankfurtu nad Me
nem na obTady Parlamentu, frankfurckiego była sprawa księstw oświę
cimskiego i zatorskiego. W księstwach tych, należących do Austrii jako 
odrębny kraj koronny (decyzją Kongresu wiedeńskiego księstwa włą
czone zostały do Związku Niemieckiego), miano pr�eprowadzić wybory 
do sejmu frankfurckiego. Wybór deputowanych z tych księstw do tego 
ciała ustawodawczego przekreśliłby ich związek z Polską i polski cha
rakter etniczny. 

Od 1848 r. Galicja walczyła o włączenie tych księstw, Wiedeń nato
miast zamierzał włączyć je do krajów Korony Św. Wacława. Wprawdzie 
terytoria te podlegały władzy gubernatora we Lwowie, ale rząd austria
cki traktował te księstwa jako wyłączone z Galicji 1

. 

Właśnie F. Ziemiałkowski i A. Poniński jako przedstawiciele Galicji, 

1 Spór ten został rozstrzygnięty dopiero w 1850 r., kiedy to 29 paźdz;iernika 

cesarz Franciszek Józef wydal patent o włączeniu obu księstw �atorskiego i oś

więcimskiego do Galicji, przyznając im prawo odrębnej nomenklatury. 
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zaopatrzeni w pełnomocnictwa z pieczęcią Orła i Pogoni, mieli złożyć 
protest przeciw przynależności tych księstw do Związku Niemieckiego. 
W dniu 19 V 1848 r. po przybyciu do Frankfurtu zostali oni przedsta
wieni przez prezydenta Parlamentu, H. Gagerna, Izbie Posłów na ogól
nym posiedzeniu jako pełnomocnicy „des polnischen Nationalrathes". 
Równocześnie wręczyli Gagernowi memoriał ułożony przez F. Ziemiał
kowskiego w sprawie księstw oświęcimskiego i zatorskiego. Memoriał ten 
został następnie wydrukowany w formie broszury i rozdany członkom 
Parlamentu 2. 

Zainteresowania Ziemiałkowskiego problematyką śląską nie ograni
czają się tylko do 1848 r. Prawie 40 lat później Ziemiałkowski, ·będący 
wówczas u szczytu swej kariery politycznej jako członek rządu austriac
kiego, przejawia ponowne zainteresowanie problematyką narodową na 
Śląsku. O ile bowiem w okresie walki o autonomię miał on wielu prze
ciwników i wrogów politycznych w Galicji, o tyle w czasie gdy zasia
dał na fotelu ministra dla Galicji, spotykał się z powszechnym wręcz 
uznaniem i szacunkiem za swą działalność, przede wszystkim na polu 
narodowym. 

W zbiorach rękopisów Zakładu Narodowego -im. Ossolińskich· wśród 
bogatej korespondencji znanego przywódcy demokratów galicyjskich Ta
�eusza Romanowicza (1843-1904) znajduje się list od F. Ziemiałkowskie
go, świadczący o trosce ministra o sprawy śląskie 3. 

Wiedeń 23 maja 1885 

Kochany Panie Tadeuszu 
Donoszą mi ze Szląska, że Polacy protestanci w Cieszyńskiem głosować chcą 

na Obratschaia <: Bądź pan tak dobry i odezwij się w „Reformie" s do Szlązaków, 
by dla waśni wyznaniowych nie narażali sprawy narodowej i skoro możliwem jest 
przy zgodzie katolików i protestantów wybrać posła Polaka (ks. Swieżego) G, na 
tegoż zgodnie glosowali. 

Uczyń Pan to, a gdy „Reforma" tam jest czytana, może artykuły jej odniosą 
pożądany skutek ku pożytkowi sprawy narodowej na Szląsku 7• 

Przy tej sposobno�ci chciej przyjąć wyraz przyjaźni i rzetelnego poważania. 

Ziemiałkowski 

2 F. Z i e m  i a ł k o  w s  k i, Pamiętniki, cz. 1, Kraków 1904, s. 11. 
s Korespondencja Tadeusza Romanowicza i papiery jego dotyczące lat 1865-

1913, sygn. 12 186 III, List Ziemialkowskiego, s. 139-144. 
4 Franciszek Obratschaj, liberał niemiecki, poseł do parlamentu wiedeńskiego 

w latach 1879-1885. 
s „Nowa Reforma", dziennik liberalno-demokratyczny wychodzący w Krako

wie w latach 1881-1928 (w 1881 r. pod nazwą „Reforma"). 
s Ignacy $wieży (1839-1902), działacz społeczno-oświatowy, pisarz i publicysta. 

Od 1878 r. poseł na sejm śląski, a od 1885 r. poseł do parlamentu austriackiego. 
1 Artykuł, o jaki prosił Ziemialkowski, ukazał się w „Nowej Reformie" 27 V 

1885 r. (nr 118). 




