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WANDA MUSIALIK
Politechnika Opolska

ĝLĄSCY DUCHOWNI ZASIADAJĄCY
W SEJMIE USTAWODAWCZYM I W I SEJMIE
II RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Z uwagi na brak ostatecznych rozstrzygniĊü granicznych, na Górnym ĝląsku nie
przeprowadzono 26 I 1919 r. wyborów powszechnych do Sejmu Ustawodawczego.
Dlatego do pierwszego ogólnopolskiego ciaáa parlamentarnego wáączono reprezentantów z tego obszaru, którzy piastowali funkcje poselskie z ramienia polskich list
wyborczych w parlamencie ogólnoniemieckim. W ten sposób 7 II 1919 r. do polskiego gremium poselskiego powoáano GórnoĞlązaków: ks. Pawáa Brandysa i ks. Pawáa
PoĞpiecha 1. Obaj wymienieni byli posáami Reichstagu. Jako pierwszy prawo zasiadania w niemieckim parlamencie uzyskaá w 1907 r. ks. P. Brandys i utrzymaá
je do koĔca I wojny Ğwiatowej. W tym samym czasie zakoĔczyá tam swą aktywnoĞü ks. P. PoĞpiech, którego wyborcy wprowadzili w szeregi poselskie w 1912 r. 2
Poza wspomnianymi ksiĊĪmi do polskiej konstytuanty na podobnych zasadach
zaproszono ks. Józefa Londzina jako reprezentanta ĝląska CieszyĔskiego. W monarchii austro-wĊgierskiej byá on przez cztery lata, w okresie od 1907 do 1911 r.,
posáem do Rady PaĔstwa – austriackiego parlamentu w Wiedniu 3.
Wspomniani kapáani w chwili wejĞcia do Sejmu Ustawodawczego RP, byli w sile wieku: najmáodszy byá ks. PoĞpiech (urodzony w 1878 r.), liczyá 41 lat,
a najstarszy – ks. Józef Londzin (urodzony w 1863 r.) – miaá wówczas 56 lat, zaĞ
Paweá Brandys obchodziá „Abrahama”. ĝrednia wieku Ğląskich posáów duchownych wyniosáa 49 lat. PrzeciĊtna ta byáa o 6,2 pkt wyĪsza od ówczesnej Ğredniej
wieku 42,8 lat wszystkich Ğląskich posáów 4.
Po przyjĊciu ĞwiĊceĔ kapáaĔskich (Londzin w 1889 r., Brandys w 1896 r.,
a PoĞpiech w 1903 r.) kapáani ci byli inkardynowani do diecezji wrocáawskiej.
1
M. P i e l a, Udziaá duchowieĔstwa w polskim Īyciu politycznym w latach 1914–1924, Lublin
1994, s. 175, 177, 186; Kto byá kim w Drugiej Rzeczypospolitej, red. J. M. Majchrowski, wspóápr.
G. Mazur i K. Stepan, Warszawa 1994, s. 401.
2
Z. G r o t, KsiĊĪa polscy w parlamentach niemieckich 1848–1918, [w:] Na okazanie drogi. Praca
zbiorowa poĞwiĊcona pokoleniu ksiĊdza Piotra Wawrzyniaka, PoznaĔ 1975, s. 160; M. P i e l a, Udziaá
duchowieĔstwa w polskim..., s. 175, 177; Kto byá kim..., s. 401.
3
Z. K i r k o r - K i e d r o n i o w a, Wspomnienia, cz. II: Ziemia mojego mĊĪa, Kraków–Wrocáaw
1988, s. 34; Kto byá kim..., s. 338, 528.
4
Por. Tabela 6. ĝrednia wieku posáów Ğląskich w latach 1919–1939 w pracy W. M u s i a l i k,
GórnoĞlązacy w parlamentach II Rzeczypospolitej (1919–1939), Opole 2004, s. 36, 37.
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W jej strukturach ks. Brandys, cztery lata po ĞwiĊceniach, zostaá proboszczem i objąá parafiĊ w Dziergowicach (pow. kozielski) 5. Ks. Londzin pracowaá najpierw
jako wikary w Strumieniu, potem w MiĊdzyrzeczu i w Cieszynie, w koĔcu objąá
obowiązki katechety w Macierzy Szkolnej w Cieszynie. Zadania wyáącznie duszpasterskie wrocáawska kuria powierzaáa ks. PoĞpiechowi najpierw w Prószkowie
(Proskau), potem Orzegowie, nastĊpnie w Krapkowicach koáo Opola, w koĔcu
w Jaworze na Dolnym ĝląsku 6.
Wspomniani duchowni aktywnie wspierali miejscową spoáecznoĞü polskojĊzyczną. Ks. Paweá Brandys organizowaá polskie stowarzyszenia, tj. Związek
MáodzieĪy Katolickiej, Związek Rolników, wspóápracowaá teĪ z polskimi gazetami („Katolik”, „Gazeta Opolska” i „Nowiny Raciborskie”). Dáugoletnim redaktorem „Gwiazdki CieszyĔskiej” byá ks. J. Londzin, a takĪe sekretarzem i skarbnikiem, a potem prezesem Macierzy Szkolnej dla KsiĊstwa CieszyĔskiego. ZaáoĪyá
teĪ organizacjĊ pod nazwą „Opieka nad ksztaácącą siĊ máodzieĪą katolicką im. bá.
Melchiora Grodzieckiego”, a takĪe wspomagaá „Dziedzictwo bá. Jana Sarkandra dla
ludu polskiego na ĝląsku”. Ks. P. PoĞpiech byá czáonkiem honorowym Zjednoczenia
Zawodowego Polskiego, czáonkiem Rady Nadzorczej Banku Ludowego w Katowicach, a takĪe wiceprezesem Związku Spóáek ĝląskich 7.
Uznanie, jakie dziĊki zaangaĪowaniu uzyskali wymienieni kapáani, odzwierciedliáy zwyciĊstwa odnoszone przez nich w wyborach do niemieckich parlamentów. Obowiązki parlamentarzysty peánili od 4 do 12 lat. Praktyka ta umoĪliwiáa im
w 1919 r. zajĊcie pozycji zgodnej z wáasnymi przekonaniami: ks. Paweá Brandys
początkowo nie wszedá w skáad Īadnego z klubów, po 7 XI 1919 r. byá czáonkiem
Klubu Poselskiego Związku Sejmowego Ludowo-Narodowego 8. Spotkaá tam
ks. Pawáa PoĞpiecha, który uczestniczyá w pierwszych posiedzeniach tego grona poselskiego 9. Natomiast do klubu Narodowego Zjednoczenia Ludowego naleĪaá ks. Józef Londzin 10. Stosunkowo póĨne wáączenie kapáanów górnoĞląskich
do gremium poselskiego wpáynĊáo zapewne na brak ich w skáadach poselskich komisji sejmowych 11.
WĞród mówców sejmowych ks. PoĞpiech wystąpiá jako pierwszy z górnoĞląskich kapáanów. Dnia 18 III 1919 r. podczas XV plenarnego posiedzenia Sejmu
Ustawodawczego zabraá gáos, by w trybie przyspieszonym rozpatrzono jego
wniosek, dotyczący brutalnego postĊpowania rządu i wojska niemieckiego wo5

M. S m o g o r z e w s k a, Posáowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Sáownik
biograficzny, t. I: A–D, Warszawa 1998, s. 192.
6
Sáownik biograficzny katolickiego duchowieĔstwa Ğląskiego XIX i XX wieku, red. M. Pater,
Katowice 1996, s. 47–49, 240–242, 328–329.
7
TamĪe.
8
M. P i e l a, Udziaá duchowieĔstwa w polskim..., s. 175; Posáowie i senatorowie Rzeczypospolitej...,
s. 191, 192.
9
T. R z e p e c k i, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1919 roku, PoznaĔ 1920, s. 282
10
TamĪe, s. 286.
11
Ks. Michaá Piela podaje, Īe ks. P. PoĞpiech uczestniczyá w pracach komisji Petycyjnej i Przemysáowo-Handlowej. M. P i e l a, Udziaá duchowieĔstwa w polskim..., s. 219.
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bec Polaków na ĝląsku 12. Trzy miesiące póĨniej, 16 VI 1919 r. podczas LI posiedzenia gáosowano nad przedstawionym przez niego wnioskiem w sprawie okrucieĔstw niemieckich i przeĞladowania Polaków na Górnym ĝląsku 13. Po raz kolejny wystĊpowaá na sejmowej mównicy 24 VI 1919 r. na LIV posiedzeniu, gdy
toczyáa siĊ dyskusja na temat reformy rolnej 14. DwadzieĞcia cztery dni póĨniej –
18 lipca – podczas LXXII sejmowego posiedzenia plenarnego ów kapáan wystąpiá w sprawie internowania Polaków na Górnym ĝląsku przez wáadze wojskowe
i policyjne 15. Ponownie zabraá gáos w przedostatnim dniu tegoĪ miesiąca (30 VII
1919 r.) podczas LXXXI posiedzenia parlamentu. Zajmowaáa go wówczas sprawa ratyfikowania traktatu pokojowego miĊdzy mocarstwami sprzymierzonymi
a Niemcami 16. Podpisem swym ks. PoĞpiech popará takĪe wnioski skierowane
do Komisji Zagranicznej w sprawie Pruskiej StraĪy BezpieczeĔstwa na Górnym
ĝląsku oraz pozbawionych pracy górnoĞląskich robotników 17.
Pod wzglĊdem aktywnoĞci ks. Pawáowi PoĞpiechowi nie dorównywaá Īaden
z jego ówczesnych Ğląskich poselskich konfratrów. Poza nim jedynie nazwisko
ks. Józefa Londzina odnotowano w stenografach sejmowych. Sygnowaá, obok
posáów Pawáa Bobka, Ryszarda Kunickiego, Karola Jungi i Tadeusza Regera,
wniosek o natychmiastowe uregulowanie prawno-politycznego stosunku ĝląska
CieszyĔskiego do Polski. 10 VII 1919 r. podczas LXVII posiedzenia parlamentu
zabieraá teĪ gáos w sprawie tego wniosku 18. Ponadto sygnowaá szeĞü innych wniosków podejmujących zagadnienia spoáeczne ludnoĞci byáego KsiĊstwa CieszyĔskiego.
WĞród spraw, do których rozwiązania chciaá uzyskaü interwencjĊ parlamentu, byáy m.in. takie, jak: uregulowanie serwitutów leĞnych w gminach górskich, budowa kolei z Ustronia do Istebnej i Jaworzynki, zapomogi dla pogorzelców Zabrzega
w pow. bialskim, uwolnienie od obowiązku sáuĪby wojskowej na byáych terenach
plebiscytowych 19.
W wyborach do ogólnopolskiego parlamentu pierwszej kadencji GórnoĞlązacy,
mieszkający w granicach paĔstwa polskiego, mogli juĪ skorzystaü zarówno z czynnego, jak i biernego prawa wyborczego. LudnoĞü ĝląska CieszyĔskiego wybraáa do
parlamentu ks. J. Londzina 20, a niemieccy mieszkaĔcy okrĊgu 16. w Królewskiej
Hucie – ks. Otto Krayczarskiego 21. Trzeci kapáan Ğląski, P. Brandys, zostaá sena12

T. R z e p e c k i, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1919 roku..., s. 59, 60.
TamĪe, s. 78.
14
TamĪe, s. 79; M. P i e l a, Udziaá duchowieĔstwa w polskim..., s. 199.
15
T. R z e p e c k i, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej..., s. 90.
16
TamĪe, s. 95.
17
M. P i e l a, Udziaá duchowieĔstwa w polskim..., s. 213.
18
T. R z e p e c k i, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej..., s. 88; M. P i e l a, Udziaá duchowieĔstwa
w polskim..., s. 200; H. O l s z a r, DuchowieĔstwo katolickie diecezji Ğląskiej (katowickiej) w Drugiej
Rzeczypospolitej, Katowice 2000, s. 529.
19
M. P i e l a, Udziaá duchowieĔstwa w polskim..., s. 210; H. O l s z a r, DuchowieĔstwo katolickie
diecezji..., s. 530.
20
I. P a n i c, Londzin Józef (1863–1929), [w:] Sáownik biograficzny katolickiego duchowieĔstwa...,
s. 242.
21
J. M y s z o r, Historia diecezji katowickiej, Katowice 1999, s. 128; J. F a á k o w s k i, ParlamentarzyĞci mniejszoĞci niemieckiej w Drugiej Rzeczypospolitej, CzĊstochowa 2000, s. 56.
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torem, po zrzeczeniu siĊ przez Wojciecha Korfantego mandatu uzyskanego w 39.
okrĊgu wyborczym 22. W chwili wyborów przedstawiciel mniejszoĞci niemieckiej
liczyá 46 lat, bĊdąc najmáodszym w gronie Ğląskich konfratrów, Brandys miaá 53
lat, a Londzin – 59 lat.
ĝrednia wieku Ğląskich duchownych parlamentarzystów wyniosáa 52 i póá roku – byáa o 7,3 roku wyĪsza od ogólnej przeciĊtnej wieku wszystkich posáów
Ğląskich, wybranych do ogólnopolskich ciaá parlamentarnych. ĝredni wiek duchownych Ğląskich byá wyĪszy takĪe w grupach narodowoĞciowych: o 0,7 roku
w stosunku do Ğredniej wieku przedstawicieli mniejszoĞci niemieckiej, a o 10 lat
w przypadku Polaków 23.
W Sejmie I kadencji duchowni Ğląscy zasilili czáonków dwóch klubów: ks. P. Brandys i ks. J. Londzin weszli w szeregi poselskiego klubu ChrzeĞcijaĔsko-Narodowego,
a ks. O. Krayczarski doáączyá do czáonków Zjednoczenia Posáów Niemieckich. Z ramienia swoich klubów ks. J. Londzin zgáosiá akces do Komisji Opieki Spoáecznej
i Inwalidztwa, a ks. Krayczarski – do Komisji Zdrowia Publicznego. Ks. P. Brandys,
jako senator, nie braá udziaáu w Īadnej z komisji sejmowych 24.
Posáowie duchowni ze ĝląska wystĊpowali w imieniu klubów, które reprezentowali, i zazwyczaj poruszali sprawy dotyczące okrĊgów, z których byli wybrani na posáów. Na przykáad w marcu 1926 r. ks. dr Józef Londzin, w imieniu klubu ChrzeĞcijaĔsko-Narodowego, zwróciá siĊ do kierownika Ministerstwa Reform
Rolnych w prawie przydziaáu ziemi z folwarku Kalembice w dobrach Komory
CieszyĔskiej obywatelom niepolskim 25.
ĝląscy kapáani z polskimi mandatami poselskimi solidaryzowali siĊ z chadeckimi
parlamentarzystami ze ĝląska, wyraĪającymi w okresie zamachu majowego poparcie
dla inicjatywy zwoáania poza Warszawą przez marszaáka Sejmu RP Zgromadzenia
Narodowego. Postulowali takĪe zwolnienie „obroĔców prawa i praworządnoĞci”
internowanych przez organizatorów przewrotu majowego oraz rozbrojenie istniejących w paĔstwie organizacji póáwojskowych. Ponadto opowiadali siĊ za wprowadzeniem bezwzglĊdnego zakazu organizowania prowokacyjnych demonstracji partii
na czeĞü piásudczyków. W razie gdyby Īądania nie zostaáy wykonane, zapowiadano
wezwanie ludnoĞci do czynnej obrony áadu i porządku w paĔstwie. Odpowiednią
deklaracjĊ Franciszka Roguszczaka i Jana Mildnera z dnia 17 V 1926 r., przyjĊtą na spotkaniu pod przewodnictwem W. Korfantego, podpisali obaj górnoĞląscy
ksiĊĪa-parlamentarzyĞci: senator ks. Brandys z klubu ChrzeĞcijaĔskiej Demokracji
i poseá ks. Londzin z klubu ChrzeĞcijaĔsko-Narodowego 26.
Senator ks. Brandys dystansowaá siĊ takĪe od postĊpowania czĊĞci czáonków
Związku PowstaĔców ĝląskich, którzy manifestowali poparcie dla organizatorów
22
J. P a b i s z, Wyniki wyborów parlamentarnych (do senatu i sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
oraz do Sejmu ĝląskiego) na terenie województwa Ğląskiego w latach 1919–1939, „Studia i materiaáy z dziejów ĝląska” 1966, t. VII, s. 423.
23
Por. W. M u s i a l i k, GórnoĞlązacy w parlamentach..., s. 36.
24
Posáowie i senatorowie Rzeczypospolitej..., s. 192.
25
TamĪe; Stenogram Sejmu RP z posiedzenia 279 z 25 III 1926 r., áam 53.
26
„Polonia” 1926, nr 136 z 19 maja, s. 1.
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przewrotu majowego. Daá temu wyraz w maju 1926 r., podpisując „OdezwĊ dziaáaczy Ğląskich do powstaĔców i byáych Īoánierzy”. W kroku tym nie byá odosobniony
wĞród Ğląskich parlamentarzystów chadeckich, chociaĪ jedynym w gronie posáów
duchownych 27. Ów brak wynikaá nie z odmiennoĞci poglądów, a raczej odrĊbnoĞci Ğrodowisk, w których funkcjonowali obaj kapáani, wybrani na przedstawicieli
województwa Ğląskiego w parlamencie RP. OpozycjĊ wobec dokonanych zmian
w rządzie ks. Londzin wyraziá podczas gáosowania poselskiego nad wnioskiem
o odrzucenie prowizorium budĪetowego na maj 1926 r. 28. Swoje stanowisko wobec
rządu potwierdziá takĪe w styczniu nastĊpnego roku przy dyskusji nad budĪetem
Ministerstwa WyznaĔ Religijnych i OĞwiecenia Publicznego, podczas 314 posiedzenia Sejmu RP. Uczestniczyá teĪ w gáosowaniu imiennym nad wnioskiem klubu
Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie” w sprawie wyraĪenia votum nieufnoĞci ministrowi sprawiedliwoĞci oraz ministrowi rolnictwa i dóbr paĔstwowych 29.
Podczas dyskusji nad preliminarzem budĪetowym na rok 1927/28 na forum parlamentarnym wystąpiá senator ks. Paweá Brandys – wáączyá siĊ do debaty dnia 10
III 1927 r. w ósmym dniu trwania obrad. Poza postulatem zwiĊkszonego udziaáu
skarbu paĔstwa w budowie katedry Ğląskiej, podniósá sprawĊ szkolnictwa mniejszoĞciowego. PodkreĞlaá, Īe utrzymujący siĊ stan przewagi tam nauczycieli orientacji niemieckiej oraz korzystania przez nich z podrĊczników niemieckich z jednej
strony wynika z postanowieĔ konwencji genewskiej, z drugiej zaĞ – z postaw czĊĞci spoáeczeĔstwa górnoĞląskiego. Na sytuacjĊ taką oddziaáywaáy poglądy czĊĞci
mieszkaĔców województwa, zwáaszcza tych wszystkich nie w peáni uĞwiadomionych narodowo, którzy pod groĨbą poszerzenia liczby bezrobotnych, a takĪe agitacji niemieckiej zgáaszali do wáadz polskich wnioski o prowadzenie szkóá z niemieckim jĊzykiem wykáadowym. ZauwaĪyá teĪ, Īe skalĊ problemu zwiĊkszaáa
postawa osób pracujących po stronie niemieckiej, mających tam krewnych; obawiano siĊ, Īe brak znajomoĞci jĊzyka niemieckiego utrudniü moĪe w przyszáoĞci ich dzieciom uzyskanie zatrudnienia, kiedy przyjdzie potrzeba szukania pracy
w paĔstwie niemieckim. W pozyskiwaniu przychylnoĞci tejĪe ludnoĞci dla polskiej oĞwiaty mówca dostrzegaá misjĊ duchowieĔstwa. Dla speánienia tego zadania domagaá siĊ od rządu dofinansowania duszpasterstwa kapáanów polskich na
obszarze województwa Ğląskiego 30. Postulaty natury finansowej, stawiane przez
Ğląskiego kapáana senatora, zauwaĪone zostaáy przez czáonków rządu, stając siĊ
– prawdopodobnie – kanwą rozmów zmierzających do rozszerzenia krĊgu osób
znajdujących siĊ pod wpáywami politycznymi obozu prorządowego. Ze strony senatora ks. Brandysa krokiem w kierunku okreĞlenia politycznej pozycji Ğląskiego
kleru staáy siĊ rozmowy podjĊte z konfratrami. Inicjowaá je bez konsultacji ze swym
27
OdezwĊ z 17 V 1926 r. podpisali m.in.: Stanisáaw BreliĔski, dr Wáodzimierz Dąbrowski, Michaá
Grajek, poseá Emil Gajdas, Jan Hlond, Franciszek Roguszczak, ks. Wáadysáaw Robota, Edward
Rybarz, Adolf Sobota, Ignacy Sikora, ks. Aleksander SkowroĔski, Wojciech SosiĔski, Wáadysáaw
Tempka, Wolny Konstanty, Maksymilian Wilimowski. „Polonia” 1926, nr 140 z 23 maja, s. 1.
28
Stenogram Sejmu RP z posiedzenia 285 z 26 IV 1926 r., áam 49–52.
29
Stenogram Sejmu RP z posiedzenia 327 z 22 III 1927 r., áam 4.
30
„Polonia” 1927 nr 69 z 11 marca, s. 2.
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koĞcielnym zwierzchnikiem, biskupem katowickiem ks. Arkadiuszem Lisickim.
Spotkania, jakie senator podjąá z niektórymi Ğląskimi kapáanami, nie przybraáy
formy oficjalnych negocjacji, a raczej prywatnych spotkaĔ z okazji uroczystoĞci
koĞcielnych. Niedyskrecja jednego z uczestników doprowadziáa do ujawnienia
przez lokalną prasĊ treĞci przygotowywanej rezolucji. Przebieg konsultacji i ich
nastĊpstw ujawniony zostaá przez lokalną prasĊ, uĞwiadomiá istnienie w áonie duchowieĔstwa przeciwników i sprzymierzeĔców sanacyjnej wáadzy. PostĊpowanie
ich byáo juĪ wielokrotnie analizowane przez historyków 31.
Inicjatywa ks. Brandysa zostaáa zanegowana przez ówczesnego ordynariusza Ğląskiego. Jego postawa wynikaáa z dąĪnoĞci do zachowania kontroli nad stosunkami ksiĊĪy z przedstawicielami obozu rządzącego. Taktyka ta mogáa zostaü
mu zalecona podczas wizyty w Rzymie, dokąd udaá siĊ przed swym ingresem 32.
Sytuacja materialna diecezji Ğląskiej w znacznym stopniu uzaleĪniona byáa od stanowiska wáadz paĔstwowych. W gestii wojewody pozostawaáa wysokoĞü preliminowanych subwencji np. na budowĊ koĞcioáów. Z argumentu tego korzystaá wojewoda w pozyskaniu przychylnoĞci ordynariusza diecezji. Zakáadaá przy tym,
Īe poprzez biskupa Ğląskiego zdoáa zneutralizowaü przychylną chadecji postawĊ
wiĊkszoĞci miejscowego duchowieĔstwa 33. Stąd inicjatywa ks. P. Brandysa, mimo zamieszczenia w rezolucji deklaracji warunkowego podjĊcia wspóádziaáania
z wojewodą Ğląskim, nie mogáa zyskaü jednoznacznie peánego poparcia katowickiego ordynariusza.
Redakcja „Polonii” zarzucaáa nawet ks. Brandysowi, Īe uroczystoĞci odpustowe wykorzystaá do zjednywania wĞród konfratrów zwolenników sanacji. Istotnym
argumentem wpáywającym na owe dziaáania byáa moĪliwoĞü reelekcji posáów do
skáadu izby wyĪszej polskiego parlamentu. Atut uzyskania wsparcia rządowego dla reprezentowanego regionu przemówiá w przypadku cieszyĔskiego posáa
ks. Londzina 34. W 1927 r. zostaá burmistrzem m. Cieszyna, zaĞ w kolejnych wy31
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s. 86, 87; M. C z a p l i Ĕ s k i, Brandys Paweá, [w:] Sáownik biograficzny katolickiego duchowieĔstwa..., s. 49; J. M y s z o r, Historia diecezji katowickiej..., s. 129; W. M u s i a l i k, W krĊgu polityki
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32
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J. Myszor, Warszawa 1995, s. 83.
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34
W styczniu 1930 r., zgodnie z relacją socjalistycznego posáa Tadeusza Regera, na posiedzeniu
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borach otrzymaá mandat senatora RP. Kalkulacje przedwyborcze w zestawieniu
z powyborczymi realiami sytuacji – nie przebierającej w Ğrodkach walki miĊdzy
chadecją i sanacją – uniemoĪliwiáa kapáanom odegranie istotnej roli w okreĞlaniu
norm prawnych ksztaátujących ramy praw i obowiązków spoáecznych, wytyczania
kierunku rozwoju Īycia narodowego. Odrywaáa ich od zajĊü duszpasterskich, nie
przynosząc widocznych korzyĞci, a wikáając ich samych, przez nich zaĞ stwarzając pozory udziaáu instytucji KoĞcioáa katolickiego w rozgrywkach politycznych.
ToteĪ od 1928 r. spadáa aprobata hierarchii do udziaáu duchownych w Īyciu parlamentarnym II Rzeczypospolitej. Przyzwolenie uzyskiwaáy jedynie osoby kandydujące do skáadu Senatu RP.

CLERO SLESIANO NELLA DIETA COSTITUZIONALE E DELLA
I DIETA DELLA II REPUBBLICA POLACCA
Sommario
L’articolo presenta le figure e l’attività del clero slesiano come parlamentari delle prime Camere elette nella Polonia indipendente dopo il 1918. Alle sedute della Dieta
Costituzionale parteciparono i preti membri del parlamento tedesco, perché le elezioni ebbero luogo prima dei trattati sulla sorte della Slesia Alta. La loro carica parlamentari tedeschi per il tempi di più mandati fu segno della riconoscenza che godevano nella società.
Nonostante tutti gli aspetti positivi la diretta partecipazione del clero alla vita politica si
mostrò svantaggiosa cosicché dal secondo mandato le autorità della Chiesa non accettavano la presenza del clero nella Camera Bassa.

