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Władysław Seyda przyszedł na świat 22 kwietnia 1863 r. w Łobżenicy na Krajnie z rodziców
Marcina i Marianny z domu Kałdykiewicz.
Ojciec Władysława przez 32 lat pełnił funkcję
kierownika szkoły katolickiej w Łobżenicy.
Władze niemieckie przykładały wielką wagę
do kształcenia nauczycieli. Powołano nawet
27 marca 1849 r. w powiecie wyrzyskim filię
utworzonego rok wcześniej przy Lidze Polskiej
w Berlinie Towarzystwa Pedagogicznego, którego zarząd krajowy miał swą siedzibę w
Poznaniu. W działalność Towarzystwa (którego celem było m.in. samokształcenie nauczycieli) aktywnie włączyli się dwaj długoletni
pedagodzy z Łobżenicy: Marcin Seyda oraz
Stefan Leśnik. Szkoła katolicka w Łobżenicy
znajdowała się w tym samym miejscu, gdzie
dzisiaj wznosi się budynek Gminnego Centrum Kultury tuż obok Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II przy ul. Mickiewicza
(dawniej ul. Seydy). Funkcjonowała w drewnianym budynku do 1905 r., kiedy to postawiono nowy, murowany.

Szkoła Katolicka w Łobżenicy po 1905 r..
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Po ukończeniu Szkoły Katolickiej w Łobżenicy kilkunastoletni
Władziu podjął naukę w Gimnazjum Królewskim w Wałczu,
które ukończył jako prymus.

Żródło: http://ponad.siteor.pl/liceum-ogolnoksztalcace-im-kazimierza-wielkiego
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Byłe kolegium jezuickie, znane jako „Ateny Wałeckie”, wzniesione w stylu późnego baroku w latach 1798–1805, pierwotnie
zaprojektowane na rzucie litery „L”.

Źródło : http://ateny.zwa.pl/Historia-szko%C5%82y,4,pl.html
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Od 1880 r. studiował prawo i ekonomię na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1883 r. uzyskał tytuł naukowy doktora praw i rozpoczął aplikację sądową. W 1886 r. rozpoczął aplikację adwokacką.

Główny Gmach Uniwersytetu Wrocławskiego
Żródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:UniwersytetWroclawski-Odra.jpg

5

W 1891 r. został adwokatem przy Sądzie Ziemskim w Poznaniu.

Poznań na pocztówce z początku XX wieku.

Poznań, Plac Wielkopolski 9 budynek dawnego Sądu
Ziemskiego i Miejskiego w Poznaniu.

Źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:A311,_Pozna%C5%84,_S%C4%85d_Ziemski_i_Miejski,_ob._ASP_przy_pl._Wielkopolskim_9_%282%29._Ysbail.jpg
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Poznań, Zamek Cesarski.

Poznań, Stary Rynek – Odwach.
Źródło: http://poznan.wikia.com
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W latach 1889–1893
odbył praktykę referendarską przy sądach
poznańskich, a następnie został adwokatem w Krotoszynie
przy tamtejszym
Sądzie Powiatowym.

Krotoszyn.
Źródło: http://www.bazarek.pl836 × 544
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W 1891 r. osiadł w Poznaniu i prowadził tam
kancelarię adwokacką.
W 1903 r. uzyskał nominację na adwokata przy
Sądzie Wyższym Krajowym. Od 1903 r. był
aktywnym członkiem
Stronnictwa Demokratyczo-Narodowego.
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Poznań, Biblioteka Raczyńskich(góra) Plac Wolności (dół)

Z ramienia endecji został w 1907 r.
wybrany posłem do sejmu pruskiego, od 1912 r. był posłem do
parlamentu Rzeszy Niemieckiej.
Reprezentował polską mniejszość
narodową w parlamentach niemieckich przed I wojną światową
— w latach 1907–1911 był posłem
do sejmu pruskiego, a od 1912 r.
zasiadał w Reichstagu (w okresie
1914–1918 był przewodniczącym
parlamentarnego Koła Polskiego).
Wielokrotnie prezentował swoje
stanowisko w sprawach narodowościowych. W lipcu 1918 r. wystąpił w parlamencie berlińskim z
hasłem odbudowy niepodległego
państwa polskiego.

Reichstag, prezydium parlamentu.
Źródło: http://www.armianiemiecka.tpf.pl
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Germanizacja, karykatura z początku XX wieku.
Źródło: http://pl.wikipedia.org

Niemcy w latach
1871 – 1918.
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Uważany za czołowego działacza narodowej demokracji na
Górnym Śląsku, a później w Wielkopolsce. Trzy dni po podpisaniu 11 listopada 1918 r. w Compiegne rozejmu kończącego
działania wojenne, polska władza powołała trzyosobowy zespół w składzie: ks. Stanisław Adamski (Wielkopolska), Wojciech
Korfanty (Śląsk) i Adam Poszwiński (Kujawy).
Najważniejszym zadaniem przedstawicieli tymczasowych władz
polskich w zaborze niemieckim było utworzenie Naczelnej Rady
Ludowej. W celu legalizacji polskiego parlamentaryzmu na 3 – 5
grudnia 1918 r. zwołano Sejm Dzielnicowy. Obradowano w sali
kina Apollo i nieistniejącego dziś budynku przy ul. Piekary w
Poznaniu.
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Władysław Seyda, od listopada 1918 wchodził w skład Komitetu
Wykonawczego Naczelnej Rady Ludowej, w sierpniu 1919 r. został
jej komisarzem. Brał udział w przygotowaniach do powstania
wielkopolskiego, będąc emisariuszem Naczelnego Komitetu
Narodowego.

Poznań 3 grudnia 1918 roku: Delegaci Polaków z terenu byłego zaboru pruskiego na Polski Sejm Dzielnicowy udają
13
się, po nabożeństwie w poznańskiej Farze, na pierwsze posiedzenie w Sali Lamberta (obecnie kino "Apollo").
Ze zbiorów Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu.

Za: Dziennik Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu, w grudniu
1918, Poznań 1918. Dziennik... w zbiorach Wielkopolskiego Muzeum
Walk Niepodległościowych w Poznaniu.

Grupa członków Naczelnej Rady Ludowej wybranych przez Polski Sejm Dzielnicowy; Poznań, 5 grudnia 1918 r.. Wśród siedzących: członek Komisariatu NRL
Władysław Seyda (drugi od lewej), przewodniczący NRL Bolesław Krysiewicz
(czwarty od lewej), ks. Antoni Wolszlegier (piąty od lewej), Karol Rzepecki (drugi
od prawej). W środkowym rzędzie stoją: ks. prałat Antoni Stychel (drugi od
lewej), członek Komisariatu NRL ks. Stanisław Adamski (siódmy od lewej) i członek Komisariatu NRL Wojciech Korfanty (ósmy od prawej).
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Nadszedł dzień rozpoczęcia obrad Polskiego Sejmu Dzielnicowego. Do 1
grudnia wybranych zostało 1399 delegatów, z których 526 reprezentowało
Wielkopolskę (16 z powiatu babimojskiego), 262 Prusy Królewskie, 47
Warmię i Mazury, 431 Śląsk oraz 133 skupiska polonii w Niemczech.
Podczas obrad Sejmu ulice Poznania zostały ozdobione polskimi barwami
narodowymi, na „mieście” rozmawiano przeważnie w języku polskim.
Porządek pierwszego dnia przewidywał Mszę Świętą, podczas której kazanie
wygłosił ksiądz prałat Stychel, następnie uroczystym pochodem delegaci
dotarli do sali obrad, które otworzył przemówieniem poseł Władysław
Seyda, złożył w nim sprawozdanie z dotychczasowej działalności Tymczasowego Komisariatu NRL. Następnie obrady rozpoczęły poszczególne komisje. Owocem trzydniowych obrad były uchwały i rezolucje przyjęte w myśl
referatów ks. Adamskiego i Seydy. W jednej z nich czytamy:
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„Przedstawiciele czterech milionów Polaków z Poznańskiego, Śląska, Prus Zachodnich, Pomorza, Warmii, Mazowsza Pruskiego i wychodztwa osiadłego w
Niemczech, wybrani na podstawie powszechnych
wyborów bez różnicy płci, zebrali się w Poznaniu na
sejmie Dzielnicowym w dniach 3, 4, 5 grudnia, żeby
dać wyraz swym dążeniom narodowym, skierowanym
do odbudowania wolnej, niepodległej, zjednoczonej
Polski. (...) W chwili obecnej, kiedy nastąpić ma
likwidacja straszliwej wojny, a państwa koalicyjne
stanęły u celu swych zamierzeń, wnosimy: a) żeby
naprawiona została wiekowa krzywda rozbiorów
Polski przez zwrócenie Państwu Polskiemu tych ziem,
które do niego należały przed rozbiorami, dokonanymi gwałtem zaborczych autokratów ościennych, a
które obejmują także własne wybrzeże morskie, b)
żeby w myśl zasad prezydenta Wilsona oraz uchwał
koalicjantów w Wersalu — z państwem polskim złączyły się dzielnice byłego Królestwa Pruskiego, w
których mieszka od wieków ludność polska. (…)
Gdyby wobec tego nie przyznano Polsce prawa do
wszystkich odwiecznych siedzib ludu polskiego, w
różnych czasach od Polski oderwanych ziem, byłoby
to nie tylko zatwierdzeniem rozbiorów, ale także
uświęceniem polityki bezprawia i gwałtu, jakich się na
ludności polskiej celem zupełnego jej wytępienia
dopuszczano”.

Pierwsze posiedzenie Polskiego Sejmu
Dzielnicowego w Sali Lamberta (obecnie kino
"Apollo") w Poznaniu, 3 grudnia 1918 r.. Ze zbiorów
Wielkopolskiego Muzeum Walk
Niepodległościowych w Poznaniu.
Źródło: http://www.wolsztyn.pl/page.php?idx=1766
opracował Tomasz Opaska
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Polski Sejm Dzielnicowy wybrał ze swego grona 80-osobową Naczelną Radę
Ludową, która już 6 grudnia wyłoniła prezydium, obok niego powstał organ
wykonawczy — Komisariat, w jego skład weszli: ks. Stanisław Adamski,
Władysław Seyda — reprezentujący Wielkopolskę, Wojciech Korfanty, Józef
Rymer ze Śląska, Stefan Łaszewski — jako przedstawiciel Pomorza Gdańskiego i Adam Poszwiński z Kujaw.
Sejm Dzielnicowy miał wśród Polaków w Wielkopolsce olbrzymi autorytet.
W pełni odnosiło się to też do Komisariatu NRL, dzięki czemu stał się on
realnym przedstawicielstwem mniejszości polskiej. Komisariat prowadził
politykę pokojowego oderwania Wielkopolski od Niemiec na mocy postanowień przyszłego Kongresu Pokojowego. Tak więc, mimo że nieoficjalnie
popierano przygotowania do zbrojnej rozgrywki, to jednak odpowiedzialność, jaka ciążyła na komisarzach spowodowała, że w obliczu powstania,
które stało się faktem jeszcze przez kilka dni nie zdecydowali się oni na
oficjalne objęcie przywództwa nad tym ruchem. Już po wybuchu Powstania
Wielkopolskiego 1918/1919 Naczelna Rada Ludowa prowadziła z Niemcami
rozmowy o zachowanie spokoju.
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Jednak następujące po sobie
wydarzenia uzmysłowiły członkom NRL konieczność przejęcia
roli zwierzchniej nad powstaniem. Ostatecznie na tymczasowego dowódcę powstania
nominowano Stanisława
Taczaka, a Dowództwo Główne
podlegało bezpośrednio
Naczelnej Radzie Ludowej.

Józef Piłsudski w Poznaniu, 27 października 1919 r., na
obecnym placu Mickiewicza. Po jego prawej stronie
gen. Józef Dowbor Muśnicki, głównodowodzący
Polskich Sił Zbrojnych b. zaboru pruskiego. Po prawej
stronie fotografii adiutant Naczelnika rtm. Bolesław
Wieniawa Długoszowski rozmawia z ministrem b.
dzielnicy pruskiej Władysławem Seydą.
Ze zbiorów Wielkopolskiego Muzeum Walk
Niepodległościowych w Poznaniu.
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Odradzające się państwo polskie potrzebowało takich mężów stanu jak
Władysław Seyda. Nie dziwi więc fakt że wkrótce zostaje posłem Sejmu
Ustawodawczego.
Od sierpnia 1919 r. piastuje stanowisko przewodniczącego Komisji Konstytucyjnej. Uchwalenie ustawy zasadniczej było najważniejszym zadaniem Sejmu
Ustawodawczego (Konstytuanty), który po raz pierwszy zebrał się 10 lutego 1919
r. w Warszawie. Przez dwa lata w warunkach ciągle toczących się walk o granice
państwa i przy ogromnych problemach wewnętrznych w Sejmie trwały intensywne prace nad projektem ustawy zasadniczej.
Komisja Konstytucyjna, której przewodniczyli kolejno: Władysław Seyda, Maciej
Rataj i Edward Dubanowicz, odbyła 106 posiedzeń. Sprawie konstytucji poświęcono 38 posiedzeń plenarnych Sejmu. Przy tworzeniu projektu ustawy zasadniczej wzorowano się na systemie parlamentarno-gabinetowym III Republiki
Francuskiej.
Do najbardziej spornych zagadnień w czasie sejmowych debat konstytucyjnych
należała kwestia tego, czy parlament ma być jedno czy dwuizbowy oraz sprawa
uprawnień prezydenta i sposobu jego wyboru. Innymi tematami wywołującymi
gorące dyskusje był status Kościoła katolickiego i mniejszości narodowych. 17
marca 1921 r. ogromną większością głosów Sejm Ustawodawczy uchwalił
Konstytucję RP.
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Konstytucja składała się ze 126 artykułów, podzielonych na 7 rozdziałów. Poprzedzała
je preambuła, rozpoczynającą się od słów:
"W imię Boga Wszechmogącego! My, Naród Polski, dziękując Opatrzności za
wyzwolenie nas z półtorawiekowej niewoli, wspominając z wdzięcznością męstwo i
wytrwałość ofiarnej walki pokoleń, które najlepsze wysiłki swoje sprawie
niepodległości bez przerwy poświęcały ".

Władysław Seyda był jednym z współtwórców Konstytucji Marcowej 1921 roku. To on
przekonał posłów, że Polskę należy oprzeć na samorządach, w nowej konstytucji jest taki
zapis: „Dla celów administracyjnych Państwo Polskie podzielone będzie w drodze
ustawodawczej na województwa, powiaty i gminy miejskie i wiejskie, które rządzą
równocześnie jednostkami samorządu terytorialnego”.
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Począwszy od 17 sierpnia 1919 do 9 czerwca 1920 r. był kierownikiem
ministerstwa byłej dzielnicy pruskiej, a później stał na czele tego
ministerstwa jako minister kolejno w rządach Ignacego Jana Paderewskiego
(od 16 sierpnia 1919 r. do 9 grudnia 1919 r.) i Leopolda Skulskiego (od 13
grudnia 1919 r. do 9 czerwca 1920 r.).
W 1920 r. został mianowany prezesem Sądu Najwyższego, przewodniczącym Izby ds. byłej Dzielnicy Pruskiej, a w 1924 r. pierwszym prezesem Sądu
Najwyższego. Uczestniczył w przygotowaniu projektu ustawy o ustroju
sądów powszechnych. Za brak subordynacji wobec władz po 1926 r., w 1929
r. wraz z sześcioma sędziami Sądu Najwyższego został przeniesiony w stan
spoczynku.
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Uroczysty obiad w byłym Zamku Cesarskim podczas wizyty Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego w
Poznaniu, 26 października 1919 r.. Po lewej stronie Naczelnika siedzi gen. Paul Henrys (szef
Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce), po prawej - Władysław Seyda (minister b. dzielnicy pruskiej).
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Prezes Sądu Najwyższego Władysław Seyda miał w chwili
przeniesienia w stan spoczynku 66 lat. Ustawowym wiekiem
przechodzenia do tego stanu było 70 lat, a dla sędziów Sądu
Najwyższego nawet 75 lat. Nie prowadzono wobec niego
żadnego postępowania dyscyplinarnego ani nie zostało zlikwidowane jego stanowisko, co mogło być podstawą do przeniesienia z urzędu.
Co więcej, sędzia Seyda nie chorował, nie miał przerwy w pełnieniu służby dla poratowania zdrowia, a po przejściu w stan
spoczynku pracował ponad 10 lat jako adwokat w Poznaniu.
Toteż także i ułomność cielesna, upadek sił fizycznych lub
umysłowych nie mogły być powodem przesunięcia go w stan
spoczynku.
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Władysław Seyda był po prostu
niewygodnym, związanym z
endecją, nie poddającym się
naciskom politycznym szefem
Sądu Najwyższego, nie zgadzającym się, między innymi, z nowym Prawem o ustroju sądów
powszechnych (Dz. U. R. P. Nr 12
z 1928 r., poz. 93), który wszedł w
życie z dniem 1 stycznia 1929 r..
Po usunięciu z posady powrócił
do Poznania, gdzie prowadził
dalej kancelarię adwokacką.
Zmarł 25 lutego 1939 r. w
Poznaniu.

Grób Władysława Seydy na Cmentarzu Zasłużonych
Wielkopolan.
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Stosunkowo mało znamy tego wybitnego łobżeniczanina urodzonego na Krajnie.
Świetnie wykształcony, perfekcyjnie znał język niemiecki
i angielski.
To jego wysłał Roman Dmowski do USA żeby wytłumaczył prezydentowi, że Polska leży też na ziemiach zachodnich.
To on położył podwaliny pod Konstytucję 17 marca 1921
r. i wprowadzał Wielkopolskę do niepodległego pań-stwa
polskiego.
Wiele pracy przed nami, aby dokładniej zbadać dzieje
życia i pracy Władysława Seydy.
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