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Wydaje się, że ważną dla zrozumienia politycznego znaczenia s'lązakowców 
w przededniu I wojny s'wiatowej i późniejszego rozpadu monarchii habsburskiej 
owocującego w konsekwencji bezpośrednim konfliktem polsko-czechosłowac
kim o Śląsk Cieszyński byłaby analiza wyborów przeprowadzanych za czasów 
Austro-Węgier, w których Śląska Partia Ludowa zadebiutowała w 1909 roku, kil
ka miesięcy po swym powstaniu. Na czoło wysuwają się tutaj wybory do Rady 
Państwa w Wiedniu oraz do Sejmu Krajowego w Opawie. Zwłaszcza te pierwsze 
mogą stanowić cenny materiał dla rozmiaru siły i poparcia dla ślązakowców w te
renie, gdyż od 1906 r. były one wyborami powszechnymi, w których każdy oby
watel płci męskiej, który ukończył 24 rok życia móął oddać głos1. Zasady wyboru 
do Izby Posłów Rady Państwa były następujące: Śląsk Austriacki (obok Śląska 
Cieszyńskiego, także Śląsk Opawski i Kamiowski) reprezentować miało piętnastu 
kandydatów, z których siedmiu wywodziło się ze Śląska Cieszyńskiego. Byli oni 
wybierani w jednomandatowych okręgach wyborczych, które stanowiły na inte
resującym nas terenie następujące obszary: dwa okręgi miejskie (pierwszy skupiał 
miasta Bielsko, Jabłonków, Skoczów, drugi Cieszyn, Frysztat, Frydek i Strumień), 
okręg przemysłowy Polska Ostrawa-Karwina oraz cztery okręgi wiejskie, które 
terytorialnie odpowiadały zasadniczo powiatom, choć z pewnymi wyjątkami. Były 
to okręgi: Bielsko-Skoczów-Strumień, okręg Cieszyn-Jabłonków, okręg Frysztat- 
Bogumin i okręg Frydek. Ślązakowcy rywalizowali o głosy wyborcze wyłącznie 
na terenie wspomnianych okręgów wiejskich, jednakże nie wystawili swej listy 
w okręgu Frysztat-Bogumin2. Poza tym wyłączono z okręgów wyborczych na Ślą
sku Cieszyńskim kilkanaście miejscowości wokół Bielska, podobnie jak i samo 
to miasto, które były zamieszkane niemal w 90% przez rdzenną ludność niemiec
ką i włączone do okręgu wyborczego Wigstadl-Odry na Śląsku Opawskim3. Już 
w 1907 roku, a więc dwa lata przed powstaniem ŚPL w wyborach do Rady Pań
stwa wystąpił popierany przez środowiska niemieckie kandydat ludowy, Sztwiert
nia. Podjął on na terenie wiejskiego okręgu wyborczego Bielsko-Skoczów-Stru- 
nueń rywalizację z wysuniętym przez Związek Śląskich Katolików Józefem Lon-
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dżinem i aczkolwiek przegrał tę rywalizację, to jednak po zaciętej i wyrównanej 
walce4.

Rosnąca siła polskich ugrupowań o charakterze narodowym i odwołujących 
się do narodowych tradycji spowodowała, że niemieckie ugrupowania, wiodące 
prym w wyborach w kuriach ziemskiej, wielkoprzemysłowej i miejskiej zaczęły 
dążyć do zneutralizowania polskich wpływów na cieszyńskiej wsi. Chciano w ten 
sposób pokazać, że nie tylko miasta, często z napływową ludnością i urzędnikami 
spoza Cieszyńskiego należą do niemieckiego kręgu kulturowego, ale także auto
chtoniczna wieś, która w istocie świadczy o rzeczywistej strukturze narodowo
ściowej danego obszaru i jego tożsamości oraz znajduje się i optuje za wiodącą 
rolą kultury niemieckiej. Innymi słowy, chodziło o zahamowanie i odwrócenie 
procesu budzenia się polskiej świadomości narodowej i pokazanie, że tak napraw
dę Śląsk Cieszyński stanowi przedłużenie niemieckości, a jej rzekoma świadoma 
polskość to tylko wymysł i propaganda „michejdowców” i Londzina. Miało się to 
przełożyć na najbliższe wybory do Sejmu Krajowego w Opawie5. W tym celu 
powołano w lutym 1909 roku na zjeździe w Cieszynie, który zgromadził blisko 
dwieście osobistości, m.in. Jana Zwillinga- burmistrza Jabłonkowa, burmistrza 
Cieszyna Jana Demla, czy bogatego i wpływowego niemieckiego bielskiego fa
brykanta, jednocześnie posła w sejmie opawskim Gustawa Josephy’ego -Śląską 
Partię Ludową pod przywództwem Józefa Kożdonia (1873-1949)6. Program ŚPL, 
w swej istocie skierowany do polskojęzycznej ludności wiejskiej na Śląsku Cie
szyńskim zakładał zwalczanie wpływów polskich ugrupowań na wsi poprzez wpa
janie przekonania, że mimo, iż ludność miejscowa mówi narzeczem śląsko-pol- 
skim nie ma nic wspólnego z Polakami mieszkającymi w Galicji czy Królestwie 
Polskim. Według Kożdonia i jego zwolenników z kierownictwa partii takich jak 
Józef Cichy, czy Tomanek z Sibicy ludowa kultura chłopska z Cieszyńskiego czer
pała przede wszystkim ze stojącej na o wiele wyższym poziomie kultury niemiec
kiej, której wszystko zawdzięczała i która się z nią dlatego naturalnie łączyła7. 
Kożdoń przekonywał, że śląskość mieszkańców tej ziemi i właściwe jej przymio
ty, charakteryzujące tutejszych, takie jak pracowitość, umiejętność gospodarowa
nia, w miarę wysoki poziom oświaty wiejskiej, tolerancja religijna i zgodne współ
życie wyznań rzymskokatolickiego i ewangelicko-augsburskiego a także zróżni
cowanie etniczne autochtonów świadczy o wielkiej sile moralnej i ekonomicznej 
regionu i są to cechy, które zdecydowanie odróżniają ją  od zacofanych gospodar
czo i kulturowo ziem zaborów rosyjskiego i austriackiego, znajdujących się pod 
wszechwładnymi rządami szlachty. Zwłaszcza porównania z najbiedniejszą pro
wincją austro-węgierską -Galicją świadczyć miały, według kożdoniowców, o niż
szości kulturalnej Polaków, a zwłaszcza ich przywódców8. Kożdoń posługiwał się 
także argumentacją historyczną przekonując, że poza okresem wczesnopiastow- 
skim Śląsk Cieszyński nigdy do Polski nie należał, a cała jego polityczna historia 
i znaczenie wiąże się z przynależnością do Królestwa Czech i państw kultury nie
mieckiej to jest Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego w czasach nowo
żytnych i Austrii, względnie Austro-Węgier w XIX wieku9. Stąd też podkreślał on 
5 4



przywiązanie całego ludu cieszyńskiego do dynastii Habsburgów i panującego 
monarchy Franciszka Józefa I 10. Swoje poglądy i przekonania szerzyli ślązakow- 
cy za pomocą tygodnika „Ślązak”, którego pierwszy numer wyszedł 13 lutego 
1909 roku, i który miał się ukazywać przez najbliższe czternaście lat11. Stanowił 
on potężne narzędzie agitacji, zwłaszcza w obliczu nadchodzących wyborów.

Wybory do Sejmu Krajowego w Opawie, które miały odbyć się we wrzes'niu 
1909 roku, a więc nieco ponad pół roku po powstaniu SPL stanowić miały pierw
szą poważną próbę znaczenia i wpływów, jakie zdołała sobie zdobyć slązakowska 
partia w terenie. Miały odpowiedzieć na ważne pytanie- czy wieś cieszyńska na
dal będzie głosować w swej większości na polskich kandydatów narodowych, czy 
też przerzuci swoje głosy na akcentujących „tutejszość” i zakorzenienie, a także 
stawiających na pierwszym miejscu śląskość proniemieckich działaczy Kożdo- 
nia. Według procedury wyborczej do Sejmu Krajowego w kurii wsi na Śląsku 
Cieszyńskim do obsadzenia były cztery mandaty: dwa w okręgu składającym się 
z sądowych powiatów: cieszyńskiego, jabłonkowskiego i frysztackiego i po jed
nym z okręgów: bielskiego, skupiającego powiaty sądowe bielski, skoczowski 
i strumieński oraz frydeckiego z powiatami frydeckim, bogumińskim i polsko- 
ostrawskim. Głosowanie miało charakter dwustopniowy. Najpierw wyborcy (któ
rzy musieli spełnić określony cenzus majątkowy i społeczny- w efekcie stanowili 
oni około 5% dorosłych mężczyzn cieszyńskich wsi- głosowali na tzw. walma- 
nów, czyli elektorów, którzy dokonywali dalszego wyboru. Ślązakowcy wystawili 
trzech kandydatów: w okręgu cieszyńskim był to Jan Cichy z Goleszowa, w okrę
gu frydeckim Edward Quasnitza12, a okręgu bielskim sam Kożdoń. Mieli oni ry
walizować z kandydatami narodowymi ze ZŚK i PSN-u, którzy do wyborów po
szli wspólnie: adwokatem cieszyńskim Janem Michejdą i przełożonym gminy 
Poręba Franciszkiem Halfarem w okręgu cieszyńskim, w okręgu frydeckim z cze
skim narodowcem Janem Poppe, przełożonym gminy w Polskiej Ostrawie z któ
rym polskie ugrupowania narodowe zawarły polityczy sojusz w tamtym rejonie 
oraz z liderem ZSK księdzem Londzinem w okręgu bielskim. Zwłaszcza ta ostat
nia rywalizacja miała prestiżowy charakter, gdyż zmierzyli się ze sobą najwybit
niejsi przywódcy obu orientacji politycznych. Kampania toczona na łamach pra
sy była ostra, nie szczędzono sobie szkalowań i zarzutów, a także deprecjonowa
nia przeciwników politycznych po obu stronach13. Takie postępowanie, zwłasz
cza ze strony ugrupowań narodowych świadczyć mogło o sporej obawie jaką ży
wili przed potencjalnym zagrożeniem politycznym ze strony ŚPL. Druga tura 
wyborów (głosowanie walmanów) odbyła się 21 IX 1909 roku. W okręgach fry
deckim i cieszyńskim wszystko poszło zgodnie z planem. Poppe oraz Halfar i Mi
chejda pokonali innych kandydatów, w tym ślązakowców i zostali wybrani do 
Sejmu Krajowego. Poppe otrzymał 166 głosów, Quasnitza był drugi z 66 głosami. 
Zaznaczyć jednak należy, że Poppe wygrał dopiero w wyborach ścisłych z kandy
datem ślązakowskim, gdyż w pierwszej turze nikt nie zdobył ponad 50% głosów. 
W okręgu cieszyńskim Michejda dostał 181 głosów, Halfar 264 głosy, a Cichy, 
trzeci w staw ce-117 głosów. Do największej politycznej sensacji doszło w okręgu
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bielskim, gdzie z potyczki zwycięsko wyszedł Kożdoń zdobywając 92 głosy elek- 
torskie, podczas gdy jego rywal uzyskał 75 głosów i dzięki temu przywódca ŚPL 
zdobył mandat do Sejmu Opawskiego14. Był to prestiżowy sukces slązakowców, 
którego nie omieszkali wykorzystać, argumentując, że wybory w powiecie biel
skim odzwierciedlają nastroje panujące wśród ludności i jej rzeczywiste pragnie
nia. Podkreślano w propagandzie ślązakowskiej, że partia jest młoda i nie liczyła 
na taki sukces już w pierwszej wyborczej potyczce, ale wynik osiągnięty przez 
Kożdonia i jego kolegów z innych okręgów świadczyć może o sile ślązakowców 
w terenie i jest zapowiedzią dalszego dyskontowania wpływów politycznych na
rodowców na wsi cieszyńskiej15. Dla ugrupowań polskich porażka przywódcy 
ZŚK, jednego z najważniejszych przywódców politycznych na Śląsku Cieszyń
skim, dodatkowo na terenie, z którego pochodził i gdzie ZŚK miało największe 
poparcie, stanowiła dotkliwą porażkę, której przyczyn starano się dopatrywać 
w niedemokratycznej ordynacji i fakcie, że większość walmanów, którymi byli 
Niemcy i urzędnicy niemieccy, zwłaszcza z Komory Cieszyńskiej, zostało wybra
nych pod presją. Wskazywano też na słabe uświadomienie narodowe ludności, 
głównie w południowej części sądowego powiatu skoczowskiego16.

Sukces Kożdonia był zwycięstwem politycznym, odpowiednio wykorzysta
nym przez stronnictwo ślązakowskie, które teraz mogło głosić swoje poglądy na 
forum instytucji państwowej. Jednak ze względu na taki a nie inny charakter wy
borów i sposób głosowania nie mogło to jeszcze świadczyć o rzeczywistym po
parciu ślązakowców w terenie. Można było na razie powiedzieć, że główne popar
cie dla ruchu ślązakowskiego istniało wśród ewangelickiej ludności głównie w oko
licach rodzinnych stron Kożdonia, to jest Goleszowa, Skoczowa i Lesznej, a także 
w niektórych wsiach w okolicach Strumienia i Cieszyna. Bardziej obiektywny 
obraz sympatii politycznych i orientacji narodowych wśród chłopskiej ludności 
Śląska Cieszyńskiego mogły więc dać powszechne wybory do Rady Państwa 
w Wiedniu, które miały się odbyć w 1911 roku.

Zasady przeprowadzenia wspomnianych wyborów nie uległy zmianie w po
równaniu z poprzednimi z 1907 roku. Do obsadzenia na Śląsku Cieszyńskim było 
siedem mandatów, w tym cztery z interesujących nas obszarów wiejskich tego 
regionu. W każdym powiecie politycznym do zdobycia pozostawał jeden man
dat17 . Z obszaru wyborczego Śląska Cieszyńskiego wyłączone były niemieckie 
gminy wokół Bielska- przyłączone do obszaru wyborczego na Śląsku Opawskim. 
PSN i ZŚK pomne doświadczeń z 1909 roku postanowiły iść zdecydowanie razem 
do wyborów pod szyldem Połączonych Stronnictw Narodowych. Rywalami śląza
kowców mieli być, zwłaszcza w przemysłowych rejonach powiatu cieszyńskiego 
i frydeckiego, socjaliści zarówno polscy jak i czescy.

W okręgu wyborczym Bielsko-Skoczów-Strumień miało dojść do powtórki 
z 1909 roku, gdyż naprzeciw siebie stanęli ponownie Londzin i Kożdoń. Trzecim 
kandydatem był socjalista Emanuel Chobot. Wybory miały dać odpowiedź, na ile 
sukces ślązakowców sprzed dwóch lat był wynikiem rzeczywistych sympatii poli
tycznych mieszkańców tego obszaru, a na ile wynikiem niedemokratycznej ordy- 
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nacji wyborczej do Sejmu Krajowego. W okręgu Cieszyn-Jabłonków naprzeciw
ko narodowca Jana Michejdy stanął socjalista Ryszard Kunicki. Slązakowcy z ko
lei wystawili w tym okręgu ponownie Józefa Kożdonia, a motywów takiego posu
nięcia nie chcieli podać nawet swoim potencjalnym wyborcom18. Prawdopodob
nie chodziło o to, że Kożdoń był jedynym liczącym się politykiem w łonie ŚPL 
o znanym i wyrobionym nazwisku i poprzez kandydowanie w dwu okręgach chcia
no zwiększyć jego szanse na wybór. W powiecie frysztackim polskich narodow
ców reprezentował katolicki działacz Franciszek Halfar, który stanął w szranki 
z socjalistą Tadeuszem Regerem. Okręg wyborczy frydecki pozostawał wewnętrz
ną sprawą zwycięstwa jednej z czeskich partii politycznych. Z kolei w okręgu 
Frysztat-Bogumin s'lązakowcy nie wystawili swojego kandydata. Zasadniczo więc 
s'lązakowcy skupili się w dwu okręgach: bielskim i cieszyńskim, przede wszyst
kim nastawiając się na możliwy sukces w powiecie bielskim.

Kampania wyborcza była ostra, a poszczególne ugrupowania bezpardonowo 
zwalczały swoich przeciwników. Strona narodowa konsekwentnie przedstawiała 
Kożdonia i jego partię jako środowisko renegatów i zdrajców, którzy żerują na 
politycznie i narodowo nieuświadomionej ludności. Oskarżano ślązakowców
0 burdy przedwyborcze i fizyczne nękanie zwolenników narodowców, podając na 
łamach prasy konkretne przykłady takiego zachowania19. Potępiano Kożdonia za 
niekonsekwentną postawę polityczną i blokowanie wielu pożytecznych ustaw 
sejmowych, które z winy Kożdonia nie doczekały realizacji20. Wiele też było ata
ków personalnych na jego osobę. Ostra kampania wymierzona w Kożdonia była 
jednak wywołana strachem, że może powtórzyć się sytuacja sprzed dwu lat. Jak się 
wydaje, zarówno Londzin jak i Michejda dostrzegali poważne zagrożenie ze stro
ny ruchu ślązakowskiego. Z kolei ślązakowcy nie pozostawali im dłużni. Zdecy
dowanie szli do wyborów pod sztandarami walki o śląskość i tutejszość rdzen
nych mieszkańców Śląska Cieszyńskiego i niwelowanie różnic wyznaniowych
1 narodowościowych21. Oskarżali obóz narodowy o zdradę interesów śląskich, które 
w mniemaniu Kożdonia i jego zwolenników chcieli sprzedać galicyjskiej szlach
cie.

Na wstrząs u czytelników była obliczona informacja szerzona na łamach „Ślą
zaka”, że narodowcy i działacze ZŚK zamierzają osiedlić na Śląsku Cieszyńskim 
polską szlachtę i inteligencję galicyjską, która nie dość, że miałaby przejąć mająt
ki, to jeszcze infiltrować i agitować za polskością22. Formułowali też poważne 
polityczne zarzuty o brak lojalizmu wobec władz państwowych i chęć budowy 
państwa polskiego23.

Ostateczne wyniki wyborów w okręgach wiejskich zakończyły się generalnie 
zgodnie z oczekiwaniami, choć ostateczne wyniki i rezultaty wahały się do ostat
nich chwil. W powiecie bielskim wygrał ks. Londzin, który zdobył w skali okręgu 
55, 1% głosów, podczas gdy Kożdoń otrzymał 22, 1% a Chobot 19, 2% w skali 
powiatu. W okręgu cieszyńskim po dramatycznej walce do wyborów ścisłych prze
szli Michejda (45, 6%) i Kunicki (35, 3%), pozostawiając w pobitym polu śląza
kowców z 19, 1% głosów. Ostatecznie zwyciężył Michejda. W okręgu frydeckim

57



zwycięstwo odnieśli autonomiści czescy (46%) pokonując, inne ugrupowania w tym 
s'lązakowców, których kandydat otrzymał 7,5%  głosów. W okręgu Frysztat-Bogu- 
min zwycięstwo odniósł już w pierwszej turze Reger, który z 51,4%  głosów poko
nał Halfara24. Taki wynik oznaczał, że żaden z kandydatów ślązakowskich nie 
zdobył mandartu do Rady Państwa.

Warto w tym miejscu przyjrzeć się szczegółowym wynikom tych wyborów ze
branych z poszczególnych miejscowości, które pokazują w jaki sposób miesz
kańcy tych miejscowości zagłosowali. W aspekcie poparcia politycznego dla ślą- 
zakowców szczególnie interesujące są dane z okręgu wyborczego bielskiego i cie
szyńskiego. Pokazują one, gdzie ślązakowcy byli poważną siłą polityczną, a gdzie 
pozostawali zdecydowanie na marginesie, a nawet nie byli zupełnie obecni w pre
ferencjach wyborczych głosujących. Dane te ilustruje poniższa tabela:

MIEJSCOWOŚĆ NARODOWCY SOCJALIŚCI ŚLĄZAKOWCY
CAŁOŚĆ 11597 (50, 7%) 6104 (26,7%) 5159 (22, 6%)
POW. POL. BIELSKI 6018 (57, 5) 1711 (16, 2%) 2803 (22, 3%)
POW. SĄD. BIELSKI 2066 (58, 4%) 941 (26,7%) 528(14, 9%)
1. Bronów 139 (93, 9%) 0 (0, 0%) 9(6, 1%)
2. Czechowice 679 (56, 6%) 446 (37, 2%) 73 (10, 7%)
3. Dziedzice 235 (59, 1%) 137 (34,4%) 26 (6, 5%)
4. Jasienica 133 (33, 1%) 135 (33, 6%) 134 (33,4%)
5. Jaworze 117 (30, 5%) 165 (43,1%) 101 (26, 4)
6. Ligota 239 (83, 3%) 19 (6, 6%) 29(10, 1%)
7. Mazańcowice 176 (62,4%) 22 (7, 8%) 84 (29, 8%)
8. Międzyrzecze Dolne 94 (57, 6%) 5(3, 1%) 64 (39, 3%)
9. Zabrzeg 254 (92, 7%) 12 (4, 4%) 8 (2, 9%)

POW. SĄD. SKOCZOW. 2215 (47, 9%) 664(14, 4%) 1740 (37,7%)
10. Bielowicko 50 (100%) 0 (0, 0%) 0 (0, 0%)
11. Bladnice 11 (32, 3%) 2 (6, 0%) 21 (61,7%)
12. Brenna 492 (80, 9%) 53 (8, 7%) 63 (10,4%)
13. Cisownica 17 (10, 1%) 83 (49,1%) 69 (40, 8%)
14. Dębowiec 94 (59, 4%) 2(1,2%) 62 (39, 2%)
15. Godziszów 4 (5, 0%) 3 (3, 9%) 72 (91,1%)
16. Goleszów 104 (24, 7%) 78(18, 2%) 246 (57, 5%)
17. Górki Małe 62 (89, 9%) 0 (0, 0%) 7(10,1%)
18. Górki Wielkie 91 (54, 8%) 7 (0, 7%) 73 (44, 5%)
19. Grodziec Śląski 87 (76, 3%) 4 (3, 6%) 23 (20, 1%)
20. Harbutowice 23 (39,0%) 0 (0, 0%) 36 (61,0%)
21. Hermanice 34 (28,4%) 48 (30, 6%) 57(41,0%)
22. Iskrzyczyn 46 (68, 6%) 0 (0, 0%) 21 (31,4%)
23. Kiczyce 69 (79, 3%) 0 (0, 0%) 18 (20, 7%)
24. Kisielów 27 (52, 0%) 0 (0, 0%) 25 (48, 0%)
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25. Kostkowice 42 (56, 8%) 0 (0, 0%) 32 (43, 2%)
26. Kowale 45 (63, 4%) 0 (0, 0%) 26 (36, 6%)
27. Kozakowice 12(13,0%) 11 (12, 0%) 69 (75, 0%)
28. Lipowiec 142 (82, 6%) 7(4, 1%) 23(13,3%)
29. Łazy 41 (91, 1%) 0 (0, 0%) 4 (8, 9%)
30. Łączka 10 (45, 4%) 0 (0, 0%) 12 (54, 6%)
31. Międyświeć 14 (27, 4%) 1 (2, 0%) 36 (70, 6%)
32. Nierodzim 35 (33, 6%) 7 (6, 8%) 62 (59, 6%)
33. Pierściec 77 (65, 2%) 2 (1, 7%) 39 (33,1%)
34. Pogórze 95 (62, 5%) 0 (0, 0%) 57 (37, 5%)
35. Roztropice 56 (75, 7%) 2 (2, 7%) 16(21,6%)
36. Simoradz 18 (23, 7%) 0 (0, 0%) 58 (76, 4%)
37. Świętoszówka 106 (89, 8%) 4 (3, 3%) 8 (6, 9%)
38. Ustroń 206 (27,1%) 292 (38, 5%) 260 (34, 4%)
39. Wieszczęta 8 (36, 4%) 0 (0, 0%) 14 (63, 6%)
40. Wilamowice 3(10, 4%) 0 (0, 0%) 26 (89, 6%)
41. Wiślica 50(100,%) 0 (0, 0%) 0 (0, 0%)
42. Wisła 44 (6, 5%) 427(63, 2%) 205 (30, 3%)

POW. SĄD. STRUMIEŃ 1737 (73, 0) 106 (4, 4%) 1561 (22, 6%)
43. Bąków 27 (35,1%) 1(1,3%) 49 (73, 1%)
44. Chybie 131 (62, 3%) 19(10, 1%) 60 (28, 6%)
45. Drogomyśl 35 (17,5%) 10 (5, 0%) 155 (77, 5%)
46. Frelichów 38 (73, 1%) 3 (5, 8%) 11 (21,1%)
47. Uownica 129 (96, 3%) 1 (0, 7%) 4 (3, 0%)
48. Landek 35 (71,4%) 0 (0, 0%) 14 (28, 6%)
49. Mnich 146 (85, 4%) 17 (9, 9%) 8 (4, 7%)
50. Ochaby 91 (51,1%) 12 (6, 8%) 75(42, 1%)
51. Pruchna 114(51,1%) 34 (15, 3%) 75 (33, 6%)
52. Rudzica 195 (82, 9%) 4 (1, 8%) 36 (15, 3%)
53. Zablocie 170 (94, 4%) 5 (2, 8%) 5 (2, 8%)
54. Zaborze 49 (55, 7%) 0 (0, 0%) 39 (44, 3%)
55. Zarzecze 523 (99, 6%) 0 (0, 0%) 2 (0, 4%)
56. Zbytków 54 (96,4%) 0 (0, 0%) 2 (3, 6%)

POW. POL. CIESZYN 5579 (45, 2%) 4293 (35, 7%) 2356(19, 1%)
POW. SĄD. CIESZYN 3199 (39, 5%) 3056 (37, 8%) 1835 (22, 7)
57. Bażanowice 10(11,5%) 16(18,4%) 61 (70,1%)
58. Błędowice Dolne 80(18,5%) 263 (60, 7%) 90 (20, 8%)
59. Bobrek 193 (49,4%) 112 (28, 7%) 86 (21, 9%)
60. Brzezówka 36 (63, 2%) 13 (22, 8%) 8 (14, 0%)
61. Cierlicko Dolne 36 (35, 3%) 46 (45, 1%) 20 (19, 6%)
62. Cierlicko Górne 117 (52,4%) 101 (45, 3%) 5 (2, 3%)



63. Datynie 40 (41,2%) 58 (54, 7%) 4(4, 1%)
64. Dobracice 76 (46, 1%) 76(46, 1%) 13 (7, 8%)
65. Domaslawice Dolne 55 (29, 8%) 124 (67, 0%) 6 (3, 2%)
66. Domaslawice Górne 47 (30, 4%) 84 (60,9%) 7 (8, 7%)
67. Dzięgielów 30 (34, 9%) 10(11,7%) 46 (53,4%)
68. Gnojnik 34 (33, 7%) 18 (17, 8%) 49 (48, 5%)
69. Grodziszcze 41 (38, 7%) 34(32, 1%) 31 (29, 2%)
70. Gumna 23 (44, 2%) 3 (3, 0%) 29 (52, 8%)
71. Guty 67 (47, 2%) 54 (38, 0%) 21 (19, 8%)
72. Haźlach 121 (54, 8%) 55 (24, 9%) 45 (20, 3%)
73. Kojkowice 29 (59, 2%) 14 (28, 6%) 6(12, 2%)
74. Końska 76(19, 4%) 189 (48, 3%) 126 (32, 2%)
75. Kocobędz 82 (46, 9%) 24(13,7%) 69 (39, 4%)
76. Krasna 49 (68,0%) 5 (7, 0%) 18 (25, 0%)
77. Leszna Dolna 81 (27, 9%) 191 (65, 9%) 18 (6, 2%)
78. Leszna Górna 49 (31,4%) 56 (35,9%) 51 (32, 7%)
79. Ligotka Kameralna 60 (28, 3%) 30 (14, 2%) 122 (57,5%)
80. Mistrzowice 69 (63, 9%) 25 (23, 1%) 14 (13, 0%)
81. Mnisztwo 52 (84, 0%) 5 (8, 0%) 5 (8, 0%)
82. Mosty 86 (48, 9%) 42 (23,9%) 48 (27, 3%)
83. Niebory 44 (28, 2%) 65(41,7%) 47 (30, 1%)
84. Ogrodzona 44 (58, 7%) 0 (0, 0%) 31 (41,3%)
85. Pastwiska 254 (89, 4%) 23 (8, 0%) 7 (2, 5%)
86. Pogwizdów 42 (34, 7%) 66 (54, 5%) 13(10, 7%)
87. Puńców 96 (40, 7%) 66 (28,0%) 74 (31,3%)
88. Ropica 138 (65,4%) 44 (20, 8%) 29 (13, 7%)
89. Rzepiszcze 44 (53, 0%) 22 (26, 5%) 17 (20, 5%)
90. Sibica 125 (32, 6%) 138 (36,0%) 120 (31,3%)
91. Szobiszowice 57 (38, 3%) 92 (61,7%) 0 (0, 0%)
92. Szumbark 41 (19, 3%) 171 (80, 7%) 0 (0. 0%)
93. Śmiłowice 58 (53,7%) 35 (32,4%) 15 (13, 9%)
94. Stanisiawice 40 (47,0%) 40 (47, 0%) 5 (6, 0%)
95. Toszonowice Dolne 45 (32, 8%) 82 (59, 8%) 10 (7, 3%)
96. Toszonowice Górne 25 (33, 8%) 24 (32, 4%) 25 (33, 8%)
97. Trzanowice 71 (49, 3%) 44 (30, 6%) 29 (20, 1%)
98. Trzycież 45 (39, 8%) 27 (23, 9%) 41 (36, 3%)
99. Trzyniec 97 (15, 3%) 275 (43, 4%) 261 (41, 2%)
100. Wielopole 12(21,4%) 16 (28, 6%) 28 (50, 0%)
101. Zamarski 80 (54, 8%) 22(15, 1%) 44 (30, 1%)
102. Żuków Dolny 121 (69, 5%) 48 (27, 6%) 5 (2, 9%)
103. Żuków Górny 57 (41,9%) 50 (36, 8%) 29 (21,3%)
104. Żywocice 24 (20, 2%) 58 (73,9%) 7 (5, 9%)
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POW. SĄD. JABŁONKÓW 1688 (64, 6%) 660 (25, 3%) 264(10, 1%)
105. Boconowice 42 (72, 4%) 14 (24, 1%) 2 (3, 4%)
106. Bukowiec 171 (93, 4%) 8 (4, 3%) 4 (2, 2%)
107. Bystra 163 (46, 0%) 127 (35, 9%) 64(18, 1%)
108. Gródek 98 (71, 3%) 35 (25, 4%) 5 (3, 6%)
109. Jaworzynka 144 (57,1%) 104 (41,3%) 4(1,6%)
110. Istebna 258 (71,3%) 54 (26, 0%) 10 (2, 7%)
111. Karpętna 43 (49, 5%) 41 (47,1%) 3 (3,4%)
112. Koniaków 159 (99, 4%) 1 (0, 6%) 0 (0, 0%)
113. Koszarzyska 61 (84, 7%) 7 (9, 7%) 4 (5, 6%)
114. Łomna Dolna 138 (86, 8%) 4 (2, 5%) 17(10, 7%)
115. Łomna Górna 88 (94, 6%) 0 (0, 0%) 5 (5, 4%)
116. Łyżbice 28 (14, 9%) 110 (58,5%) 50 (26, 6%)
117.Milików 112 (84, 8%) 85(11,4%) 5 (3, 8%)
118. Mosty (u Jabłonkowa) 183 (53, 2%) 70 (20, 3%) 91 (26, 5%)
119. Nawsie 245 (69, 2%) 43(12, 1%) 66 (18, 6%)
120. Nydek 54 (22, 8%) 176 (71, 8%) 15 (6, 1%)
121. Oldrzychowice 67 (20, 3%) 191 (57,9%) 72 (21,8%)
122. Pisek 180 (96, 8%) 1 (0, 5%) 5 (2, 7%)
123. Tyra 26 (30, 2%) 26 (30, 2%) 34 (39, 5%)
124. Wędrynia 120 (28, 2%) 240 (56, 5%) 65 (15, 3%)“

Dane liczbowe świadczą o tym, że na obszarze powiatów cieszyńskiego i biel
skiego, które zamieszkiwało w 1910 roku 61% wszystkich Polaków na Śląsku 
Cieszyńskim26, około 22,6% ludności polskojęzycznej opowiedziało się za anty
polskim i antynarodowym programem Józefa Kożdonia. Biorąc pod uwagę po
szczególne miejscowości okazuje się, że ślązakowcy odnieśli zwycięstwo w 21 na 
124, czyli niemal w 17% miejscowości tych dwu powiatów i ponad 1/10 wszyst
kich miejscowościach Śląska Cieszyńskiego. W skali całego regionu oznaczało 
to, że około 14% ludności polskojęzycznej nie podzielało narodowej polityki 
Michejdy i Londzina. Przypatrując się wyborom w poszczególnych obszarach 
powiatu bielskiego, zdecydowanie największe poparcie mieli ślązakowcy w po
wiecie sądowym skoczowskim, gdzie zdobyli niewiele mniej głosów, niż kandy
dat narodowców. W pozostałych dwu powiatach sądowych obszaru bielskiego 
poparcie dla ŚPL było dużo niższe i sięgało kilkunastu bądź dwudziestu kilku 
procent, przy czym w powiecie sądowym bielskim ślązakowcy przegrali nie tylko 
z Londzinem, ale także z socjalistami, a w żadnej z 9 miejscowości nie zdołali 
zwyciężyć, chociaż w dwóch: Jaworzu i Jasienicy byli tego bliscy. Natomiast w po
wiecie strumieńskim znaczenie socjalistów było znikome (4, 4%), co przy dwu- 
dziestokilkuprocentowym poparciu dla Kożdonia oznaczało, że Londzin wygrał 
z dużą przewagą (niemal trzykrotną) nad Kożdoniem (choć ŚPL wygrała w dwu
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gminach). W powiecie politycznym cieszyńskim główną batalię stoczyli jednak 
narodowcy z socjalistami, choć s'lązakowcy utrzymali tam niemal 20% poparcia. 
Zdecydowanie lepiej wypadły dla nich wybory w powiecie sądowym cieszyń
skim (22, 7%) niż w powiecie jabłonkowskim, gdzie zgromadzili procentowo nie
mal o połowę mniej głosów. W cieszyńskim wygrali w pięciu na 48 gmin (ponad 
10% miejscowości), w jabłonkowskim w dwóch na 19. Z takich pobieżnych ana
liz wyników w poszczególnych powiatach sądowych wynika, że najbardziej ślą- 
zakowski okazał się okręg skoczowski (37, 7% głosów), gdzie z dużym powodze
niem ŚPL rywalizowała z narodowcami. Zwyciężyli oni tam w 12 na 33 miejsco
wości, a więc w ponad jednej trzeciej (narodowcy wygrali w 18, socjaliści w 3), 
tam też w największym stopniu Kożdoń dystansował swoich rywali (maksimum 
poparcia dla przywódcy ŚPL to 91% głosów w Kisielowie, niewiele mniej w po
bliskich Wilamowicach). Spore poparcie mieli także w okolicach Strumienia i Cie
szyna, natomiast w polskojęzycznych okolicach Bielska (gminy niemieckojęzycz
ne były wyłączone z systemu wyborczego Śląska Cieszyńskiego) nie odnotowali 
zbyt dużego poparcia, podobnie jak  w Jabłonkowskiem, które też okazało się 
najbardziej propolskie z wszystkich sześciu regionów dwóch wschodnich powia
tów Śląska Cieszyńskiego.

Patrząc się na mapę Śląska Cieszyńskiego widzimy, że istniał wyraźny zwarty 
obszar, który skupiał największe poparcie dla ślązakowców. Był to obszar środko
wej części pogranicza powiatu bielskiego i cieszyńskiego, którego centrum sta
nowił Goleszów, a rozciągał się on na kilkanaście okolicznych wiosek. Miejsco
wości te znajdowały się w promieniu oddziaływania zboru ewangelickiego w Go
leszowie, którego ówczesny pastor znany był z antypolskiego nastawienia. Poza 
tym były to strony rodzinne Kożdonia (charakterystyczne jest jednak, że w swojej 
rodzinnej wsi Lesznej Górnej przegrał z socjalistą) i teren jego najbliższej działal
ności kierowanej ze Skoczowa. Z pewnością miało to swoje odbicie w wyborach, 
jeżeli zważy się, że proporcje pomiędzy liczbą wyznawców katolicyzmu i ewan- 
gelicyzmu w tym rejonie niemal dokładnie pokrywały się z preferencjami wybor
czymi. Wystarczy porównać dane dla kilkunastu miejscowości z pogranicza po
wiatów cieszyńskiego i bielskiego, które miały niejednolitą strukturę wyznanio
wą (dane z 1910 roku) z większością ewangelicką bądź wyrównanymi proporcja
mi pomiędzy tymi dwoma wyznaniami (dane w procentach):

Miejscowosć katolicy ewangelicy glosy na Londzina głosy Kożdonia
Bladnice 29,1 70, 1 32, 3 61,7
Godziszów 11,2 87,2 5,0 91,2
Goleszów 30,8 66,7 24,7 57,5
Harbutowice 51,0 46, 1 39,0 61,0
Hermanice 44,8 54,7 28,4 41,0
Kozakowice 13,4 86,6 13,0 75,0
Kostkowice 62,2 37,8 56,8 43,2
Łączka
6 2

56,0 44,0 45,4 54,6



Międzyswieć 41,4 56,0 27,4 70,6
Nierodzim 42, 1 57,0 33,6 59,6
Simoradz 36,4 62,6 23,7 76,4
Wilamowice 25,8 73,0 10,4 89,6
Bażanowice 25,8 73,0 11,5 70, 1
Dzięgielów 28,3 71,7 34,9 53,4
Gumna 41,3 56, 1 44,2 52,8
Krasna 65,7 33,3 68,0 25,0
Ogrodzona 57,9 39,2 58,7 41,3

Źródło: K. Piątkowski: Stosunki narodowościowe w Księstwie Cieszyńskim, Cie
szyn 1917, s. 264-270.

Z podanych tutaj danych wynika, że poza jedną miejscowos'cią, Hermanicami, 
gdzie większość (nieznaczna) katolików zdecydowała o wygranej ŚPL, widać 
wyraźne proporcje pomiędzy wyznaniem a popieraniem bądź nie Józefa Kożdo
nia. Podobne zresztą zjawisko można zaobserwować w innych miejscowościach 
z obszaru działalności politycznej tego przywódcy. Warto tu zanalizować wyniki 
w tych miejscowościach, gdzie SPL uzyskiwała znaczące wyniki i te, w których 
nie uzyskiwała większego wsparcia.

POWIAT SĄD. BIELSKI katolicy głosy naLondzina głosy na Kożdonia
Mazańcowice 66,8 32,9 62,4 29, 8
Jasienica 47, 1 51,3 33,1 33,4
Jaworze 49,8 48,7 30,5 26,4
Międzyrzecze Górne 69,1 30,0 57,6 39,3
POW. SĄD. STRUMIENSKI
Pruchna 64, 1 35,0 51,1 33,6
Bąków 48,0 50,0 35,1 73, 1
Drogomyśl 35,9 62,8 17,5 77,5
Mnich 93,3 6,0 85,4 4,7
Chybie 92,5 4,2 62,3 28,6
Ochaby 64,8 34,6 51,1 42,1

Podobnej tendencji nie widać w powiecie jabłonkowskim. Poza pojedynczymi 
przypadkami gmin takich jak Tyra, miejscowa ludność ewangelicka głosowała 
zdecydowanie za Michejdą.

Zeby dobrze orientować się w geografii poparcia dla ślązakowców warto wie
dzieć także, które gminy znajdowały się w ich rękach. Przed wspomnianymi wy
borami z 1911 roku poparcia Kożdoniowi udzielali przełożeni kilkunastu gmin 
z terenu powiatów cieszyńskiego i bielskiego. Były to: w powiecie cieszyńskim: 
Trzyniec, Górne Cierlicko, Łyżbice, Niebory, Gumna, Ligotka Kameralna a z po
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wiatu bielskiego: Hermanice, Frelichów, Chybie, Simoradz, Drogomyśl i Jasieni
ca27. Poza tym ŚPL rządziła wówczas w Bąkowie, Bażanowicach, Dzięgielowie, 
Bładnicach, Dzięgielowie, Goleszowie, Godziszowie, Harbutowicach, Nierodzi- 
miu, Międzyświeciu i Wilamowicach28. Jak widać z wyników wyborów, zwycię
stwo ślązakowcy odnieśli jedynie w połowie tych gmin. Wynikałoby z tego, że 
trzymanie władzy przez ŚPL w poszczególnych miejscowościach nie zawsze prze
kładało się na sukces wyborczy. Niemniej, pewne miejscowości miały tradycję 
rządów ślązakowskich. Sześć lat po wspomnianych wyborach, w 1917 roku, wła
dza spoczywała w rękach ślązakowców aż 34 gminach, czyli w 1/6 wszystkich 
gmin regionu. Poza wspomnianymi już miejscowościami były to: Mosty k/Ja
błonkowa, Leszna Górna, Puńców, Oldrzychowice, Końska, Błędowice Dolne, Si- 
bica, Zuków Górny i Dolny w powiecie cieszyńskim oraz Górki Wielkie, Jaworze, 
Jasienica, Zaborze w powiecie bielskim.

Wybory z 1911 roku, które są dla nas ważnym dowodem poparcia ludności Ślą
ska Cieszyńskiego dla konkretnych idei politycznych i narodowościowych poka
zały, iż ślązakowcy byli poważną siłą polityczną, z którą należało się liczyć. Tym 
bardziej było to widoczne w zachowaniu się polskich ugrupowań narodowych i ich 
organów prasowych, które mocno zwalczały Kożdonia i jego zwolenników, oba
wiając się poważnie o jego wpływy. Zwarte terytorium mocnych wpływów ŚPL, 
poparcie miejscowych Niemców, ale także, a może przede wszystkim otwarte popie
ranie tego stronnictwa przez około 14% wszystkich polskojęzycznych mieszkań
ców Śląska Cieszyńskiego rodzić mogło poważne niepokoje obozu narodowego na 
przyszłość. Oczywiście, nie można tu w tym miejscu wysuwać kategorycznych twier
dzeń, jednakże wydaje się, że te kilka czy kilkanaście procent ślązakowców mogło 
skomplikowaćw planowany w 1920 roku plebiscyt.

Przypisy:
1 Zob. J. Chlebowczyk: Wybory i świadomość społeczna na Śląsku Cieszyńskim w dru

giej połowie XIX wieku. Przyczynek do badań nad kształtowaniem się świadomości i aktyw
ności społecznej w okresie kapitalizmu, Kraków-Katowice 1966, s. 90; Idem Antydemokra
tyczny i antysłowiański charakter kurialnego systemu wyborczego na Śląsku Cieszyńskim. 
„Zaranie Śląskie” 1964. Z. 4., s.635-656.

2 Por. A. Stępniak: Kwestia narodowa a społeczna na Śląsku Cieszyńskim pod koniec 
XIX i w początkach XX wieku (do 1920 roku). Katowice 1986, s. 138-143 oraz tab. nr 15.

3 Ibidem, s. 143. Były to następujące miejscowości: Bielsko, Stare Bielsko, Międzyrze
cze Dolne, Kamienica, Mikuszowice Śląskie, Komorowice Niemieckie, Wapienica, Aleksan- 
drowice (za wyjątkiem Międzyrzecze Dolnego wszystkie te miejscowości to obecne dzielnice 
Bielska-Białej). Por. K. Piątkowski: Stosunki narodowościowe w Księstwie Cieszyńskim, 
Cieszyn 1918, s. 257-258.

4 A. Stępniak: op.cit, s. 139.
5 P. Dobrowolski: Ugrupowania separatystyczne na Górnym Śląsku i w Cieszyńskie® 

w latach 1918-1939, Katowice 1984, s.48.
6 Ibidem, s. 50.
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7 Por. np. „Ślązak” nr 47 z 19 X I1910:,,Mowa Kożdonia w Sejmie Śląskim”. Według 
wywodów przywódcy ŚPL bliższy slązakowcom był język niemiecki niż polski z okolic 
Wilna czy Tarnopola.

8 Na temat Galicji tak pisano w „Ślązaku”: „Galicja ma odmienne od Śląska historię 
i stosunki, czemużby chłop i robotnik śląski dlatego, że polskim narzeczem (mówi) musiał 
przyjąć i przyznawać się do dążności do przyszłego państwa polskiego. I owszem Ślązak nie 
chce o tem nawet słyszeć, bo jest o tyle uświadomionym, że wcielenie Śląska do przyszłego 
państwa polskiego znaczyłoby duchową s'mierć, zniszczenie gospodarcze rozwoju ludnos'ci 
śląskiej”. Por. „Ślązak” nr 24 z 11 VI 1910. W innym numerze gazety ŚPL można było 
przeczytać o panujących stosunkach społecznych w Galicji: „Przeciętny typ galicyjskiego urzęd
nika jest w zachowaniu swym wobec ludności szorstkim i nieprzystępnym, bezwzględnym, 
ordynarnym, a nieraz i brutalnym”. Por. „Ślązak” nr 19 z 11 V 1912: „Galicyjskie porządki”.

9 Kożdoń argumentował, że Śląsk Cieszyński odpadł od Polski już w 1138 roku, kiedy 
to doszło w Polsce do rozbicia dzielnicowego a książę śląski Władysław Wygnaniec był sa
modzielnym władcą i w żaden sposób nie był podporządkowany krakowskiemu seniorowi, 
co było oczywistą nieprawdą. Według Kożdonia po śmierci Wygnańca i objęciu rządów przez 
jego synów Bolesława Wysokiego i Mieszka Plątonogiego Śląsk był zupełnie niezależny. Por. 
„Ślązak” nr z 19X1 1910: „Mowa Kożdonia...” oraz „Ślązak” nr 19 z 6 V 1911: „Czy Śląsk 
do Polski należał?”

10 Słowa Kożdonia wygłoszone na forum Sejmu Opawskiego w listopadzie 1910 roku: 
Jesteśmy wiernymi synami Austrii. Innej ojczyzny nie znamy i znać nie chcemy” były poli
tycznym credo ślązakowców. Por. „Ślązak” nr 47 z z 19X11910. Z okazji osiemdziesiątych 
urodzin Franciszka Józefa I „Ślązak” pisał m.in. „ Lud śląski czci i kocha cesarza swego. 
Wielokrotnie Franciszek Józef wspominał lud śląski i zawsze wyrażał się o nim w pełen 
szacunku sposób”. Por. „Ślązak” nr 34 z 20 VIII 1910. Zob. także K.L. Koniński: Kartki 
z dziejów polskości Śląska Cieszyńskiego. „Przegląd Współczesny” 1935. Z.l, s. 264.

11 P. Dobrowolski: Pismo ślązakowskie-tygodnik „Ślązak”. ,Zaranie Śląskie” 1970. Z. 
2, s. 235. A. Pilch: Czasopiśmiennictwo na Śląsku Cieszyńskim w latach 1848-1920. Mate
riały do bibliografii. Studia i Materiały z Dziejów Śląska” 1960. T.UI, s.477-478.

12 Na przykładzie tego ślązakowskiego działacza możemy zobaczyć, jak daleko szła 
niechęć do polskości. Quasnitza przerobił sobie nazwisko z polskiego Kwaśnica na brzmiące 
bardziej po niemiecku. Por. „Dziennik Cieszyński” nr 216 z 22 IX 1909: „Po wyborach”, 
gdzie jest przytoczone jego nazwisko w polskim brzmieniu.

13 Por. np. „Dziennik Cieszyński” nr 213 z 19IX 1909: „Renegat i denuncjat chce posłem 
zostać”, w którym oskarżano Kożdonia o zdradę oraz określono „Ślązaka” jako gadzinową 
szmatę. Z kolei kandydata z okręgu cieszyńskiego Cichego określonego jako „zażartego haka- 
tystę Ibidem: „Głosy wyborcze”.

14 Wyniki wyborów do Sejmu Krajowego w 1909 roku; okręg Frydek-Bogumin-Polska 
Ostrawa: Jan Poppe 166(czescy narodowcy), E. Quasnitza ( ŚPL) -66, Zika -60, Adamek 
(socjaliści )-48; okręg Cieszyn-Frysztat- Jabłonków: F. Halfar (ZŚK) -264, J. Michejda (PSN)- 
181, J. Cichy (ŚPL)-l 17, Jan Kotas (PSL) -26, Ryszard Kunicki (socjaliści-9), Urbańczyk - 
1-, okręg Bielsko-Skoczów-Strumień J. Kożdoń (ŚPL) -92, J. Londzin (ZŚK)-75.

15 Por. „Ślązak” nr 33 z 25 IX 1909:„Ślązacy górą! Nasi wygrali”.
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16 Por. „Gwiazdka Cieszyńska” nr 76 z 22 IX 1909: „Wybory sejmowe”. Charaktery
styczne jednak, że podobne oskarżenia wysuwali także slązakowcy, którzy twierdzili, że w okrę
gu cieszyńskim skreślono 20 głosów oddanych na Cichego. Por. „Ślązak” nr 33 z 25IX 1909: 
„Ślązacy górą...”

17 Za wyjątkiem przemysłowego powiatu sądowego Polska Ostrawa, który stanowił 
osobny okręg wyborczy.

18 Por. „Ślązak” nr 21 z 27 V 1911:„Ślązacy, wybory!”.
19 Por. np. „Dziennik Cieszyński” nr 128 z 6 V I1911: „Teatrum poselskie” gdzie opisano 

zajścia na przedwyborczym wiecu w Chybiu.
20 Taką sprawą było np. sprzeciwianie się Kożdonia regulacji rzek i potoków, które było 

wynikiem poparcia niemieckiego posła z Bielska Gustawa Josephyego. Por. „Dziennik Cie
szyński” nr 115 z 19 V 1911: „Ruch przedwyborczy”.

21 Por. deklarację wyborczą ŚPL „Ślązak” nr 22 z 3 V I1911.
“ Por. „Ślązak” nr 20 z 20 V 1911: „Do czego dążą narodowcy”.
23 Por. „Ślązak” nr l9z l3V1911:  „Szczyt łajdactwa”
24 Ibidem, s.145.
25 Wyniki za: „Gwiazdka Cieszyńska” nr 50 z 24 V I1911; „Ślązak” nr 24 z 17 V I1911.
26 Dane na podstawie obliczeń własnych wg: A. Stępniak: op.cit., s. 50.
27Por. „Ślązak” nr 22 z 3 V I1911.
28 A. Stępniak: op.cit., s. 142.
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