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Wybory parlamentarne i prezydenckie 1922 r.
we wspomnieniach
17 marca 1921 r. Sejm Ustawodawczy
prowadzenie ich powierzono gabinetow okr!gu lwowskim.
uchwali konstytucj! odradzaj"cego
wi Juliana Nowaka.
Stanowisko Prezesa Rady Minisi! pa#stwa polskiego. Ustawa zasadJulian Ignacy Nowak urodzi si!
strów J. Nowak obj" 31 lipca1922 r.,
nicza okre$la a republika#ski system
w 1865 r. w Okocimiu, po zdaniu mapo tym, jak urz!duj"cy jeszcze Naczelrz"dów, z poszanowaniem monteskiutury w krakowskim gimnazjum im. $w.
nik Pa#stwa Józef Pi sudski (móg on
szowskiego podzia u w adzy, z wyra%Jacka rozpocz" studia medyczne na
proponowa' premiera, poniewa& nie
n" przewag" sejmu nad pozosta ymi
Uniwersytecie Jagiello#skim. W 1893
wybrano jeszcze Prezydenta RP) nie
organami. Polska sta a si! republik"
r. zdoby tytu doktora nauk medyczzgodzi si! na propozycj! sejmu, by
parlamentarn". W my$l konstytunych, a trzy lata pó%niej na tej samej
gabinetem kierowa Wojciech Korfancji w adz! ustawodawcz" stanowi
uczelni uzyska habilitacj!. W roku
ty. Wtedy to wysuni!to propozycj! J.
dwuizbowy parlament z o&ony z 444
1899 móg si! tak&e pochwali' dyploNowaka.
osobowego sejmu i 111 senatorów. Kamem z weterynarii, obronionym na
W swoich wspomnieniach Nowak
dencja obu izb trwa a pi!' lat. Czynne
wiede#skiej akademii weterynaryjnej
napisa , &e jego kandydatur! przedprawo wyborcze do sejmu uzyskiwali
oraz tytu em doktora z tej dziedziny,
stawi marsza kowi Pi sudskiemu
obywatele polscy, którzy uko#czyli 21
zdobytym kilka lat pó%niej. W tym
klub Pracy Konstytucyjnej, grupuj"cy
rok &ycia, do senatu
przedstawicieli SPN.
za$ 30. Natomiast
Poparcia udzieli y
kandydowa' do sejmu tak&e inne formu mog a ju& 25
macje parlamentarletnia, a do wy&szej
ne takie jak PSL
izby 40 letnia oso„Piast”, PSL „Wyba. Litera konstytuzwolenie”, Stroncji stanowi a tak&e
nictwo Katolickoo pe nych kompeten-Ludowe i socjali$ci.
cjach ustawodawPozosta e ugrupoczych i kontrolnych
wania zasiadaj"ce
sejmu nad w adz"
w Sejmie Ustawowykonawcz", czyli
dawczym wstrzymarz"dem i prezydeny si! od g osu lub
tem. G ow! pa#stwa
by y przeciwne tej
na siedmioletni"
kandydaturze.
kadencj! wybiera o
G ównym zadaZgromadzenie Naniem rz"du J. Norodowe – po "czone
waka mia o by', jak
izby sejmu i senatu.
wspomniano wczePrezydent posiada
$niej, przygotowabardzo ograniczone
nie wyborów parlaPosiedzenie gabinetu Juliana Nowaka
uprawnienia. Móg
mentarnych oraz, co
(Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego)
zwo ywa', zawiesza'
s usznie uwa&a za
oraz zamyka' sesje parlamentu.
okresie J. Nowak zosta zarazem prowa&niejsze sam J. Nowak, uregulowaDesygnowa premiera oraz na jego
fesorem najstarszej polskiej uczelni,
nie statusu by ej Galicji Wschodniej,
wniosek poszczególnych kierowników
czyli Uniwersytetu Jagiello#skiego,
poniewa& wcale nie by o jeszcze przeresortów. Ponadto teoretycznie poz którym zwi"za si! zawodowo.
s"dzone, &e ziemie te b!d" nale&a y
siada prawo rozwi"zywania sejmu,
W 1921 r. by jego rektorem. Natodo pa#stwa polskiego. Dlatego te&
ale tylko w wypadku uzyskania na to
miast politycznie J. Nowak powi"zany
rz"d Nowaka przygotowa Statut dla
zgody wyra&onej przez 3/5 senatorów.
by z konserwatystami krakowskimi
Ma opolski Wschodniej, (gwarantuDo uprawnie# prezydenta nale&a o
i Stronnictwem Prawicy Narodowej,
j"cy m.in. autonomi! dla ludno$ci
równie& podpisywanie ustaw wraz
podobnie jak starszy o rok od niego
ukrai#skiej). Dokument ten przekona
z premierem i okre$lonym ministrem
Jan Albin Götz-Okocimski. To w a$nie
Rad! Ambasadorów o przyznaniu tych
oraz prawo aski. W zasadzie tylko to
dzi!ki wsparciu finansowemu familii
terenów Polsce.
zadanie móg wykonywa' samodzielGötzów pó%niejszy premier móg si!
Wybory parlamentarne odby y si!
nie. G owa pa#stwa nie posiada a
kszta ci' i zdobywa' wiedz!.
w przedostatnim miesi"cu 1922 r. 5 limo&liwo$ci inicjonowania oraz zaweW a$nie z ramienia konserwatystopada do sejmu, a tydzie# pó%niej 12
towania ustaw przyjmowanych przez
stów J. Nowak zasiada w radzie miejlistopada do senatu. Frekwencja w wyparlament.
skiej Krakowa w latach 1905-1935.
borach sejmowych oscylowa a w graPierwszego prezydenta odrodzonej
Prof. Nowak sympatyzowa tak&e
nicach 70% mimo tego, &e w znacznej
Rzeczypospolitej wybiera' mia ju&
z Polskim Stronnictwem Ludowym
mierze g osowanie zosta o zbojkotonowy sejm i senat, do których wybory
„Piast” i dzi!ki poparciu tej partii
wane przez mniejszo$' ukrai#sk".
odby y si! w listopadzie 1922 r. Przew 1922 r. zdoby mandat senatora
Najwi!cej g osów oddano na koalicj!
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Chrze$cija#skiego Zwi"zku Jedno$ci
Narodowej, grupuj"cego stronnictwa
prawicowe. Jego zasadniczy cz on
stanowi Zwi"zek Ludowo-Narodowy
i Chrze$cija#ska Demokracja. Drug"
si " w sejmie sta o si! PSL „Piast”
nale&"ce do ugrupowa# centrowych.
Ogólnie partie $rodka uzyska y niespe na 30% miejsc, natomiast ugrupowaniom lewicowym przypad o 22%
mandatów. Znacz"c" si ! w sejmie
I kadencji stanowi Blok Mniejszo$ci
Narodowych, który zagarn" blisko
20% miejsc na awach sejmowych.
W wyborach do wy&szej izby
polskiego parlamentu senatu
zwyci!&y ZL-N, który wraz
z drugim prawicowym ugrupowaniem klubem Chrze$cija#sko-Narodowym, zgromadzi
36,1% g osów. W drugiej kolejno$ci by o PSL „Piast” z 15,3%,
które wyprzedza o inne partie
centrowe ChD i Narodow" Parti! Robotnicz". Stronnictwa lewicowe uzyska y zaledwie 13,4
% g osów, w tym Polska Partia
Socjalistyczna 6,2%. Natomiast
stosunkowo du&y sukces zanotowa y ugrupowania mniejszo$ci
narodowych, zdobywaj"c 24,3%
wa&nie oddanych g osów.
Wed ug s ów samego profesora Nowaka wybory przeprowadzono w spokojnej atmosferze. Premierowi zale&a o
równie&, by g osowanie w ogóle odby o si! w Ma opolsce
Wschodniej, poniewa& emigracyjny rz"d ukrai#ski Ewhena
Petruszewycza nawo ywa do
jego bojkotu. Mimo tego nie
wszyscy Ukrai#cy pos uchali
jego g osu. Do wyborów stan! a
m.in. Agrarna Ukrai#ska Partia ch opska tzw. „Chliborobi”.
Z drugiej strony na amach swoich
wspomnie# prof. Nowak w pewnym
sensie wyrazi zadowolenie z cz!$ciowego bojkotu g osowania przez ludno$'
ukrai#sk", t umacz"c to s usznie, &e
gdyby Ukrai#cy poparli swoich kandydatów wrogo nastawionych do pa#stwa polskiego, to mogliby oni zyska'
w sejmie kilkadziesi"t miejsc, a wraz
z pozosta ymi pos ami wywodz"cymi
si! z innych mniejszo$ci narodowych
zamieszkuj"cych nasz kraj, staliby si!
bardzo powa&n" si " polityczn" w polskim parlamencie. Trzeba w tym miejscu zaznaczy', &e mniejszo$ci narodowe w II RP stanowi y 31% wszystkich
obywateli, z czego blisko po ow! tworzy a ludno$' ukrai#ska, w znacznej
cz!$ci nieprzychylnie nastawiona do
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narodu polskiego. Równie& w swoich
wspomnieniach W. Witos stwierdzi , &e
wybory przygotowane przez gabinet J.
Nowaka odby y si! bez zarzutu.
Tak rozdrobniony sejm musia
stworzy' siln" wi!kszo$' parlamentarn", mog"c" sformowa' rz"d. Ju&
podczas pierwszych posiedze# sejmu
i senatu mo&na by o zauwa&y' zarysy
nowego sojuszu politycznego mi!dzy
ChZJN a PSL „Piast”. Mianowicie
pos owie prawicy poparli kandydatur!
Macieja Rataja na stanowisko marsza ka sejmu, a senatorowie z „Piasta”

Prof. Julian Nowak w 1922 r.
(Fotografia ze zbiorów
Narodowego Archiwum Cyfrowego)
poparli starania Wojciecha Tr"mpczy#skiego reprezentuj"cego Z-LN na
fotel marsza ka senatu.
Jednak do podobnego wspó dzia ania nie dosz o podczas g osownia nad
wyborem g owy pa#stwa.
Pewnym kandydatem na stanowisko prezydenta by marsza ek J.
Pi sudski, jednak odmówi on swojego udzia u w tym przedsi!wzi!ciu,
t umacz"c to, &e konstytucja nie daje
prezydentowi &adnych realnych mo&liwo$ci oddzia ywania na polityk! krajow". Decyzja Pi sudskiego wywo a a
niema e zadowolenie w$ród endecji.
Wszak o bardzo znikome uprawnienia
prezydenta w ustawie zasadniczej
zabiega a Narodowa Demokracja, wyst!puj"ca w parlamencie pod szyldem
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ZL-N w a$nie po to, by najwa&niejszym
przedstawicielem Rzeczypospolitej nie
zosta marsza ek Pi sudski.
W zwi"zku z tym endecki dziennik
„Gazeta Warszawska” 5 grudnia 1922
r. w artykule: „Prze om dokonany”
m.in. oznajmia . „Prze om zosta dokonany. Stwierdzamy to nie dla ch!ci
ma ostkowego dokuczenia p. Pi sudskiemu, lecz stwierdzamy z g !bok"
ulg" na wskro# z pobudek rzeczowych,
poniewa$ zosta a usuni!ta zapora
uniemo$liwiaj"ca wprowadzenia $ycia
pa%stwowego na tory spokojne, zrównowa$one, normalne, na tory
praworz"dno#ci na wewn"trz
i zaufania do wysi ków pa%stwowych ze strony zarówno
w asnego spo ecze%stwa, jak
i zagranicy(…)”.
Prawd" by o, &e gdyby sejm
przyj" konstytucj! w oparciu
o model prezydencki, to z ca "
pewno$ci" Naczelnik Pa#stwa
ubiega by si! o ten urz"d. Zapewne nie dochodzi oby wówczas do ci"g ych przesile# gabinetowych, nie dosz oby tak&e
do przewrotu majowego. W tym
miejscu trzeba doda', &e jeszcze
przed zamachem majowym
praktycznie wszystkie ugrupowania parlamentarne by y
zgodne co do konstytucyjnego
wzmocnienia roli prezydenta.
W zaistnia ej sytuacji 9
grudnia 1922 r. Zgromadzenie
Narodowe przyst"pi o do wyboru prezydenta. Ju& na wst!pie PSL „Piast” ze wzgl!dów
ideowych nie chcia o poprze'
kandydata prawicy, jednego
z najwi!kszych w a$cicieli ziemskich hr. Maurycego Zamoyskiego, wystawiaj"c w asnego
kandydata, popieranego tak&e
przez Naczelnika Pa#stwa, Stanis awa
Wojciechowskiego. PSL „Wyzwolenie”
zaproponowa o profesora politechniki
w Zurychu Gabriela Narutowicza,
który pe ni wcze$niej ju& funkcje
ministerialne w rz"dzie W adys awa
Grabskiego, w pierwszym gabinecie
W. Witosa i w rz"dach Antoniego
Ponikowskiego. Kierowa w nich resortem robót publicznych. Natomiast
w gabinetach Artura (liwi#skiego i J.
Nowaka dzier&y stanowisko ministra
spraw zagranicznych. PPS do wyborów
prezydenckich wysun! o swojego lidera Ignacego Daszy#skiego, natomiast
Blok Mniejszo$ci Narodowych zaprezentowa kandydatur! j!zykoznawcy
Jana Baudouina de Courtenay.
Taka mozaika kandydatur mog a
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przynie$' nieoczekiwany wynik. Na
t! okoliczno$' w swoich wspomnieniach prof. Nowak napisa : „(…) by o
rzecz" wiadom", $e wybór prezydenta
Rzeczypospolitej napotka na wielkie
trudno#ci, bo stan" w Zgromadzeniu
Narodowym naprzeciw siebie dwa
równe obozy, a obok nich mniejszo#ci
narodowe. By o jasne, wspomina dalej
J. Nowak, $e bez wi!kszo#ci sta ej nie
b!dzie mo$na rz"dzi& (…)”.
Aby Zgromadzenie Narodowe mog o wybra' g ow! pa#stwa, to osoba
ta musia a dosta' bezwzgl!dn" liczb!
g osów, to znaczy, &e za okre$lon"
kandydatur" musia o zag osowa' „za”
wi!cej parlamentarzystów, ni& suma
g osów „przeciwnych” i „niewa&nych”.
Podczas tego g osowania wi!kszo$'
taka wynosi a 271 g osów.
W pierwszej turze Daszy#ski
otrzyma najmniejsz" liczb! g osów.
Opowiedzia o si! za nim 49 cz onków
Zgromadzenia Narodowego. Narutowicz otrzyma 62 g osy. De Courtenay
103, Wojciechowski 105, a Zamoyski 222. W nast!pnym g osowaniu
hr. Zamoyski otrzyma 228 g osów,
Wojciechowski 152, a Narutowicza
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151. W kolejnym g osowaniu odpad
de Courtenay, w czwartym za$ S.
Wojciechowski. Ju& wówczas parlamentarzy$ci mniejszo$ci narodowych
opowiedzieli si! za G. Narutowiczem.
W czasie ostatniej tury G. Narutowicz otrzyma 289 g osów, a hr. M.
Zamoyski 227. Ostatecznie o zwyci!stwie Narutowicza przes"dzi y g osy
nie tylko mniejszo$ci narodowych,
ale równie& ludowców spod znaku
„Piasta”. Oczywi$cie „Piastowcy” nie
mogli poprze' hr. Zamoyskiego, by on
przecie& wielkim obszarnikiem, a PSL
„Piast” reprezentowa o interesy wsi,
na której panowa wielki „g ód ziemi”.
Opowiedzenie si! za Zamoyskim przez
ludowców by oby zdrad" w asnego
programu i d"&e# do przeprowadzenia
reformy rolnej.
„G osowanie trwa o od - wspomina
prof. Nowak – dwunastej w po udnie
do godziny pó do ósmej wieczorem
i przy ostatnim g osowaniu otrzyma
Narutowicz wi!kszo#& z o$on" z lewicy
oraz mniejszo#ci narodowych [i g osów
PSL „Piast”].
Po g osowaniu szef rz"du J. Nowak
wraz z marsza kami obu izb pojecha

Talenty wracaj do korzeni
28 kwietnia br. w Domu Ludowym
w Jadownikach odb d! si powiatowe eliminacje presti"owego
festiwalu Talenty Ma#opolski 2017.
Zg#oszenia przyjmowane s! do 25
kwietnia, a przesy#a$ je mo"na na
adres talentyjadowniki@gmail.
com (karty zg osze# mo&na pobra' na
stronie www.brzesko.pl). W festiwalu mog" wzi"' udzia m odzi wokali$ci,
instrumentali$ci i tancerze w wieku od
6 do 21 lat.
Laureaci eliminacji powiatowych
zostan" zaproszeni do udzia u w finale wojewódzkim, który odb!dzie
si! 19 maja (formy muzyczne) i 20
maja (formy taneczne) w Dobczycach.
Najlepsi wyst"pi" w koncertach laureatów zaplanowanych na czerwiec br.
(dok adne daty nie s" jeszcze znane).
Festiwal organizowany jest ju& od
30 lat, a od pocz"tku patronuje mu
legendarna Piwnica Pod Baranami,
w której niezmiennie odbywa si! koncert laureatów form muzycznych. Dla
m odych artystów, którzy trafiaj" do
grona laureatów wyst!p w tym magicznym miejscu jest zawsze wielkim
prze&yciem.
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Chocia& festiwal liczy sobie ju& 30
lat, to do powiatu brzeskiego zawita
dopiero przed o$miu laty. Po raz pierwszy brzeskie eliminacje powiatowe
odby y si! 21 marca 2009 roku w a$nie
w Domu Ludowym w Jadownikach.
Sta o si! to za spraw" zaanga&owania Micha a Krzywdy i ówczesnego
so tysa Jadownik Jerzego Gawiaka,
a g ównym organizatorem by Miejski
O$rodek Kultury. Reprezentanci naszej gminy ju& na starcie mocno w tym
festiwalu „namieszali”. Zdobyli "cznie
cztery statuetki „Talent Ma opolski”.
Reprezentuj"ca brzeski MOK Bernadetta Wo%niak triumfowa a w formach
muzycznych, a Wojciech Czesak z Jadownik w formach tanecznych. Po raz
pierwszy te& w historii festiwalu (i jak
dot"d jedyny) jury postanowi o wtedy
przyzna' Talenty Ma opolski akompaniatorom – otrzymali je Krzysztof
Musia z Brzeska i Piotr Laska z Jadownik.
W 2010 roku eliminacje ponownie
organizowane przez MOK odby y si!
w auli Chrystusa Króla dzi!ki go$cinno$ci proboszcza ksi!dza Józefa
Drabika. I znowu mieli$my mocny
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do siedziby ministerstwa spraw zagranicznych, by oznajmi' G. Narutowiczowi wyniki i zapyta' go czy wybór
przyjmuje. O atmosferze tej wizyty
premier napisa „Nigdy nie widzia em
w twarzy ludzkiej takiego przera$enia,
jakie w tym momencie odbija o si!
w twarzy Narutowicza, gdy relacji mojej wys ucha i gdy odrzek , $e ugina si!
przed wol" Zgromadzenia Narodowego
i wybór przyjmuje (…) Przera$enie
–pisa dalej Nowak- jakie spostrzeg em w twarzy Narutowicza, nie by o
przewidzeniem, które dopiero potem
powsta o w moim umy#le na tle morderstwa.(…) Gdy marsza kowie wyszli
pozosta em z Narutowiczem sam na
sam i z o$y em mu moje osobiste $yczenia, przy czym uca owali#my si!
i u#ciskali najserdeczniej. Widzia em
– wspomina dalej - $e Narutowicza
bardzo to ucieszy o, i$ w naszych tak
przyjaznych dotychczas stosunkach,
nic nie ulega zmianie (…)”.
Epizod ten z pewno$ci" by swoistym pocieszeniem dla Prezesa Rady
Ministrów, przed maj"cymi nadej$'
tragicznymi wydarzeniami.
Piotr P. Duda

brzeski akcent, bowiem laureatami zostali Hubert Zapiór (formy muzyczne)
oraz duet Topikan i Micha „Antonio”
Topolski (formy taneczne).
W nast!pnym roku na sze$' lat
organizacj! eliminacji przej! o Starostwo Powiatowe, a ich gospodarzem by
niezmiennie Zespó Szkó w Czchowie.
W tym czasie Talenty Ma opolski wywalczyli mi!dzy innymi Maria Pabian
i Tomasz Mika – oboje reprezentuj"cy
Miejski O$rodek Kultury w Brzesku.
Jeszcze miesi"c temu wydawa o
si!, &e brzeskie eliminacje powiatowe
si! nie odb!d", bowiem Starostwo
Powiatowe nie wyrazi o zainteresowania ich organizacj". Z odsiecz" ruszy
jednak od lat zwi"zany z festiwalem
Micha Krzywda, który sprawi , &e
organizatorami tegorocznych kwalifikacji s" Urz"d Miejski w Brzesku
oraz Rada So ecka w Jadownikach,
a wspó organizatorem jest Miejski
O$rodek Kultury w Brzesku. Tym
samym festiwal zatoczy ko o i powróci do korzeni, czyli do Jadownik.
Dobrze si! sta o, bo jest to impreza,
która dla wielu stanowi a ju& wa&ny
etap w dalszej karierze artystycznej.
Stanowi te& znakomit" okazj! do wymiany do$wiadcze# pomi!dzy samymi
uczestnikami, a tak&e instruktorami
i animatorami kultury.
PRUD

