informacje

Wybory parlamentarne w powiecie gostyñskim
w okresie miêdzywojennym 1919 -1930
Jak wygl¹da³a walka wyborcza w pierwszej po³owie XX wieku? Kto kiedyœ zdobywa³ najwiêcej g³osów w powiecie gostyñskim?
Czy wspólne zagro¿enie mog³o jednoczyæ wszystkie partie?

Ju¿ 12 wrzeœnia ukaza³o siê rozporz¹dzenie Prezydenta RP o „karach dla
ochrony swobody wyborów”. Starosta
powiatowy Mateusz Korniak powo³uj¹c siê na pruskie prawo sprzed I wojny œwiatowej (sic!), stwierdza³, ¿e ka¿de zebranie przedwyborcze (nawet takie, gdzie wstêp mo¿liwy jest tylko za
zaproszeniem) uwa¿a siê za zebranie
publiczne i polityczne. Z tego wzglêdu
w³adzom przys³uguje prawo nadzorowania podobnych zebrañ. Dzia³ania
maj¹ce utrudniæ akcjê propagandow¹
opozycji M.Korniak motywowa³ § 49
rozporz¹dzenia policyjnego z 15 lutego 1928 roku. W myœl tego prawa rozdawanie czy rozwieszanie plakatów,
afiszów i druków dozwolone jest tylko
po uprzednim uzyskaniu zgody urzêdu
policyjnego. Starosta zakwestionowa³
równie¿ wa¿noœæ, umieszczonych pod
odezw¹ wyborcz¹, trzech nazwisk dzia³aczy Stronnictwa Narodowego. Dzia³ania sanacji zmierza³y te¿ do przyci¹gniêcia w swe szeregi jak najwiêkszej
liczby dzia³aczy innych partii. W Gostyniu uda³o siê pozyskaæ do BBWR
prezesa miejscowego oddzia³u Narodowej Partii Robotniczej, Franciszka
Dworczaka. W swoim oœwiadczeniu
stwierdza³ on, ¿e NPR zawsze zwalcza³a socjalistów „(...) wystêpuj¹cych przeciwko religii katolickiej, przeciwko ca³oœci Pañstwa Polskiego (handel Pomorzem, wspó³praca z II Miêdzynarodówk¹)”. W tej sytuacji wobec braku mo¿liwoœci wspó³pracy z socjalistami
w Centrolewie (koalicja wyborcza
Chrzeœcijañskiej Demokracji, Narodowej Partii Robotniczej, PSL-„Piast”,
Polskiej Partii Socjalistycznej oraz
PSL-„Wyzwolenie”), Dworczak przyst¹pi³ do BBWR.

Walka wyborcza tak, ale...

W wyborach w 1930 roku w Gostyniu zdecydowane zwyciêstwo odnios³a tradycyjnie prawica- endecja
(w mieœcie 54% a w powiecie 20,5%
g³osów). BBWR zdoby³ odpowiednio
26,8% i 17,7%, mniejszoœci narodowe 2,5% i 5,45% a Centrolew (Chrzeœcijañska Demokracja, Narodowa Partia Robotnicza, PSL-„Piast”, Polska
Partia Socjalistyczna oraz PSL-„Wyzwolenie”) 16,5% i 56% w powiecie.
W skali powiatu i okrêgu sukcesem
wydawaæ siê mog³o zdobycie trzech
mandatów przez koalicjê wyborcz¹
partii centrum. Sami dzia³acze Centrolewu byli jednak niezadowoleni. Sojusz wyborczy partii zapewni³ im tylko 3 mandaty, podczas gdy Stronnictwo Narodowe wystêpuj¹c w „pojedynkê” zdoby³o 2, a niepopularne na
tym terenie BBWR -1. Wskazywaæ to
mog³o, ¿e BBWR zosta³o wzmocnione g³osami dawnych wyborców partii
Centrolewu. W wyborach do Senatu
BBWR zdoby³ 25 % g³osów, endecja
prawie 60%, Centrolew 13% a mniejszoœæ niemiecka 2,1% .

Œwinia jako bilbord?
Kolejne wybory w miêdzywojennej Polsce w 1935 i 1938 roku, odbywa³y siê wed³ug nowej, bardzo skomplikowanej i utrudniaj¹ce opozycji
wejœcie do parlamentu ordynacji. Tu
równie¿ walka polityczna by³a bardzo
„ostra”, poniewa¿ partie przeciwne
rz¹dowi og³osi³y bojkot wyborów.
Obóz sanacyjny bardzo stara³ siê, zachêciæ obywateli do g³osowania,
szczególnie w tych regionach, gdzie
przewagê mia³a endecja. Na przyk³ad
w³adze Gostynia, poleci³y, by jeden
z policjantów prowadza³ ulicami miasta... prosiaka, na którym farb¹ wypisano: Tylko œwinia nie idzie do wyborów”! A co na to œwinia i jej œwiatopogl¹d?

Wydawaæ by siê mog³o, ¿e prze-
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„Orêdownik Gostyñski” podawa³
zawiadomienie o trzech wiecach wyborczych. Najwczeœniej, bo ju¿ 3 wrzeœnia
odby³o siê nadzwyczajne zebranie Towarzystwa Przemys³owców i Rzemieœlników. Tematem spotkania by³o:, „Pod
jakim has³em pójdzie przemys³owiec
i rzemieœlnik do urny wyborczej”. Nie
uda³o siê ustaliæ jak¹ decyzjê podjêli
przedstawiciele œwiata gospodarczego.
Jeœli chodzi o partie, najwiêksze znaczenie na terenie powiatu gostyñskiego mia³a prawicowa Narodowa Demokracja (endecja). W 1922 roku jej przedstawiciele startowali w wyborach jako
Chrzeœcijañski Zwi¹zek Jednoœci Narodowej. Endecja zorganizowa³a dwa

Gostyniacy aktywnie brali udzia³
w wyborach. Najwiêksze znaczenie
mia³a Narodowa Demokracja (endecja)
z dzia³aczem gostyñskim Józefem Woziwodzkim jako drugim na liœcie.
Wœród kandydatów na pos³ów z NPR
znalaz³y siê tak¿e dwie osoby z powiatu gostyñskiego: Antoni Komosiñski
(nr 9) oraz Jan Kudliñki z Czeluœcina
(nr 10) Na wspólnej liœcie chadeckoludowej na pozycji drugiej znalaz³ siê
Marcin Poprawa z Gostynia, natomiast
sanacja pozyska³a Ignacego Wolniewicza z Piasków (nr 9). Dwóch mieszkañców powiatu gostyñskiego by³o na liœcie mniejszoœci narodowych: Walter
Conze z Pijanowic oraz Adolf Hornschuh z Gostynia. Na listach socjalistycznej, monarchistycznej, Katolickiej
Unii Ziem Zachodnich oraz Stronnictwa Pracy Kresów Zachodnich nie znaleŸli siê przedstawiciele powiatu gostyñskiego. Obóz rz¹dowy – sanacja nie znalaz³ du¿ego poparcia w endeckiej Wielkopolsce. Spoœród 10 zg³oszonych list, a¿ trzy zosta³y wycofane og³oszeniem urzêdowym z 29 lutego, czyli
na piêæ dni przed dat¹ wyborów:
BBWR (jedyny kandydat A.Kotarka
zrzek³ siê kandydowania), monarchistyczna oraz Stronnictwa Pracy Kresów

Zebranie? Tylko za zgod¹ starosty!

Czwarte wybory w niepodleg³ej Polsce

g³osów

Gdzie s¹ wiece z tamtych lat...

„Nasi” na listach wyborczych

Wybory do Sejmu odby³y siê 4 marca 1928. Pewien sukces w Wielkopolsce odnios³a lewica – PPS - zdobywaj¹c po raz pierwszy dwa mandaty. Jej
wp³ywy w Okrêgu Nr 37, powiecie czy
mieœcie Gostyñ by³y jednak znikome
(tylko 3 g³osy w obwodzie miejskim!).
Endecja, która w porównaniu do poprzednich wyborów w skali kraju straci³a 1/3 mandatów, w Gostyniu nadal
odgrywa³a potê¿n¹ rolê – 47 % g³osów!
Narodowa Partia Robotnicza straci³a
czêœæ g³osów, które oddano na od³am
NPR startuj¹cy w ramach sanacyjnego
Zwi¹zku Naprawy Rzeczpospolitej. Na
omawianym terenie zdoby³a jednak
21% (miasto) i 30 % (powiat) oddanych
g³osów. Analizuj¹c glosy oddane na sanacje daje siê jednak zauwa¿yæ, ¿e
w mieœcie (razem 24 %) jak i w powiecie ( razem 15 %) przewa¿a³y wp³ywy
jej liberalnego od³amu. Partia ludowolewicowa PSL- „Wyzwolenie” nie mia³a wp³ywu na wieœ w powiecie gostyñskim, st¹d te¿ brak listy. Natomiast prawicowo – centrowa partia Wincentego
Witosa PSL- „Piast” otrzyma³a ponad
36 % g³osów.
W Okrêgu 37 powiat gostyñski
osi¹gn¹³ jedn¹ z najwy¿szych frekwencji wyborczych: 92,99%, ustêpuj¹c jedynie Krotoszynowi, natomiast w skali ca³ego kraju zaj¹³ 14 miejsce! Niestety ¿aden z kandyduj¹cych mieszkañców grodu nad Kani¹ nie zosta³ pos³em.
Natomiast wœród zastêpców pos³ów na
pierwszym miejscu znaleŸli siê mieszkañcy powiatu gostyñskiego: z listy numer 25 Marcin Poprawa- rolnik z Ko³aczkowic oraz z listy numer 24 Józef
Woziwodzki
W wyborach do Senatu frekwencja
by³a równie¿ wysoka - w województwie poznañskim wynosi³a 79,7% na-

W wyniku wyborów 1928 roku,
BBWR nie uda³o siê uzyskaæ tak du¿ej
iloœci, by dokonaæ zmiany konstytucji.
Dlatego te¿, po dwóch latach sanacja
postanowi³a powtórnie stan¹æ do wyborów. Tym razem jednak starano siê
wywieraæ siln¹ presjê na przeciwnikach
politycznych, posuwaj¹c siê nawet do
aresztowania niektórych cz³onków opozycji. Zarz¹dzeniem Prezydenta RP wybory do Sejmu wyznaczono na 16 listopada 1930 roku a do Senatu na 23
listopada. Walka wyborcza mia³a bardziej „ostry” charakter ni¿ dwa lata
wczeœniej.

ciwnicy polityczni tocz¹ bezpardonow¹ walkê polityczn¹. Poziom kulturalny ówczesnych dzia³aczy by³ jednak
bardzo wysoki. Sytuacja wymagaj¹ca
podjêcia zdecydowanego dzia³ania
w celu osi¹gniêcia dobra nadrzêdnego
potrafi³a zjednoczyæ w Gostyniu przeciwników politycznych. Walkê wyborcz¹ przerwa³o wspólne wyst¹pienie
wszystkich dzia³aj¹cych na terenie
powiatu partii, przeciwko godz¹cej
w interes Polski wypowiedzi niemieckiego ministra. W dniu 7 wrzeœnia odby³ siê wiec patriotyczny, na którym
wspólnie wypowiadali siê Stanis³aw
Taczanowski (BBWR), Mieczys³aw
Hejnowicz (SN), Franciszek Dworniczak (NPR) i Marian Poprawa (PSL„Piast”). Na manifestacjê przyby³o
4000 osób!

g³osów

Kolejne g³osowanie do parlamentu
dzia³aj¹cego w myœl nowej, uchwalonej 17 marca konstytucji, wyznaczono
na 5 listopada do Sejmu oraz na 12 listopada 1922 do Senatu. G³osowaæ
mo¿na by³o przez 10 godzin od 9 do
19. W wyborach do Senatu Gostyñ znalaz³ siê w okrêgu nr 35. Z doœæ du¿ego
wówczas województwa poznañskiego
wybierano 7 senatorów. W wyborach
do Sejmu natomiast gród nad Kani¹
wchodzi³ w sk³ad okrêgu nr 37 obejmuj¹cego powiaty: gostyñski, ostrowski, odolanowski, ostrzeszowski, kêpski, pleszewski, jarociñski, koŸmiñski,
i krotoszyñski.

Gostyñ - 14 miejsce w kraju!

Wybory brzeskie

g³osów

W okrêgu z Ostrowem

Zamach stanu dokonany przez Józefa Pi³sudskiego 12 maja 1926 roku,
zmieni³ sytuacjê polityczn¹ w kraju. Od
tej pory rozpoczê³y siê rz¹dy grupy
zwi¹zanej z Marsza³kiem, zwanej popularnie sanacj¹. Wprowadzi³a ona szereg posuniêæ zmierzaj¹cych do zapewnienia sobie wiêkszoœci w parlamencie.
W wyborach do Sejmu w 1928 roku
w Okrêgu 37 wystawiono pocz¹tkowo
10 list. Obóz sanacyjny wystawi³ trzy:
nr 1 – Bezpartyjny Blok Wspó³pracy
z Rz¹dem (BBWR), nr 30 –Katolicka
Unia Ziem Zachodnich ( konserwatywna czêœæ ziemiañstwa przychylna sanacji) oraz nr 21 Narodowo - Pañstwowy
Blok Pracy (grupa liberalna, zwi¹zana
ze Zwi¹zkiem Naprawy Rzeczypospolitej). Ugrupowania opozycyjne nie
utworzy³y wspólnej listy. Endecja startowa³a pod szyldem Lista Katolicko –
Narodowa nr 24 a maj¹ca z ni¹ wspólny rodowód Narodowa Partia Robotnicza uzyska³a nr listy 7. Chadecja i ludowcy Wincentego Witosa wystawili
wspóln¹ listê jako Polski Blok Katolicki PSL „Piast” i Chrzeœcijañskiej Demokracji (lista nr 25). Socjaliœci – Polska Partia Socjalistyczna wystawili odrêbn¹ listê- nr 2. Uzupe³nieniem by³y
listy: nr 36 – Stronnictwo Pracy Kresów Zachodnich oraz nr 11- Monarchistyczna Organizacja Wszechstanowa.
Odrêbn¹ listê w okrêgu 37 wystawi³y
tak¿e wielkopolskie mniejszoœci narodowe: Lista Bloku Mniejszoœci Narodowych w Polsce (nr 18).

tomiast w powiecie gostyñskim a¿ 89%.
Senatorami wybrano po dwóch dzia³aczy narodowej demokracji i chrzeœcijañskiej demokracji oraz jednego z sanacyjnego od³amu Narodowej Partii
Robotniczej.
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Do wyborów stanê³y trzy listy:
Zjednoczenie Stronnictw Narodowych,
Polska Partia Socjalistyczna oraz lista
skupiaj¹ca robotników rolnych. Gostyniacy znaleŸli siê na pierwszej liœcie,
skupiaj¹cej partie centroprawicy: Zwi¹zek Stronnictwa Ludowo-Narodowego
(endecja), Narodowe Zjednoczenie Ludowe (konserwatywne ziemiañstwo),
Zjednoczenie Mieszczañskie oraz Narodowe Stronnictwo Robotnicze. W powiecie oddano 18 428 g³osów wa¿nych
(tylko 30 niewa¿nych!), z czego a¿ 18
389 na listê Zjednoczonych Stronnictw
Niepodleg³oœciowych, 29 na PPS i 10
na grupê robotników rolnych. Do
pierwszego sejmu II Rzeczpospolitej Sejmu Ustawodawczego wesz³o trzech
przedstawicieli powiatu gostyñskiego:
Szczepan Kaczmarek, nauczyciel
z Krobi Starej, Aleksander Thomas, kupiec z Borku oraz F.Wilczakowiak
z Piasków, dzia³aczka NPR.

Po przewrocie majowym

Zachodnich.
Wojewoda Bniñski uzna³ za „bezwzglêdny obowi¹zek urzêdników”, by
nie stawali w sprzecznoœci z lini¹ rz¹du! Realizuj¹c te za³o¿enia obóz sanacyjny próbowa³ wykorzystaæ swe wp³ywy na urzêdników pañstwowych. Dnia
23 lutego 1928 roku odby³o siê zebranie przedwyborcze urzêdników samorz¹dowych i komunalnych w sali „bomboniery” Markowskiego. Urzêdników
„wszelkiej dykasterii” zaprasza³ w imieniu Powiatowego Komitetu Wyborczego prezes L.Lorek oraz sekretarz Grzel
– asystent powiatowy. Akcji propagandowej sanacji przeciwstawia³a siê silna
w Gostyniu endecja. Powiatowy Komitet Wyborczy Katolicko-Narodowy na
terenie Gostynia dzia³a³ bardzo aktywnie. Piêæ dni po zebraniu prorz¹dowym
odby³ siê wielki wiec przedwyborczy
endecji. W sali „bomboniery” przemawiali Czes³aw Meissner z Poznania
i Józef Woziwodzki (by³y burmistrz Gostynia).
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Trzech gostyniaków w sejmie

wiece - 29 paŸdziernika w Krobi oraz
19 paŸdziernika w Gostyniu w sali
Szyszki (Resusa). Na spotkaniu wyborczym w Gostyniu przemawiali czo³owi
dzia³acze narodowi z Poznania: Seyda,
Piotrowski oraz Rzepecki. Zwyciêstwo
na terenie powiatu gostyñskiego odnios³a, maj¹ca przewagê w oœrodkach miejskich endecja oraz na wsi PSL-„Piast”.
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Wybory do pierwszego sejmu RP
mia³y miejsce w styczniu 1919 roku.
Poniewa¿ w Wielkopolsce trwa³y jeszcze walki z Niemcami, g³osowanie na
tym terenie odby³o siê dopiero 1 czerwca 1919 roku. „Wybory do sejmu warszawskiego” jak pisano w obwieszczeniach odbywa³y siê w sytuacji szczególnej- zaledwie cztery miesi¹ce po
podpisaniu rozejmu z Niemcami, koñcz¹cego powstanie wielkopolskie.
Dzia³aj¹ca w Poznaniu Naczelna Rada
Ludowa (od 28 marca oficjalny organ
pañstwowy, upowa¿niony do przejêcia
ziem zaboru pruskiego w imieniu rz¹du RP) zwróci³a siê z apelem: „Polacy!
(...) nie czas na swary i k³ótnie, nie pora
ku temu, by wspominaj¹c minione b³êdy, odsuwaæ kogokolwiek od pracy”
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