
„NOWINY SZLĄSKIE“ — WROCŁAWSKI TYGODNIK POLSKI DLA 
LUDNOŚCI EWANGELICKIEJ, STYCZEŃ 1884—CZERWIEC 1891

Dotychczas żaden z autorów zajmujących się czasopiśmiennictwem 
nie poświęcił „Nowinom” więcej uwagi. Znajdujemy o nich tylko krót
kie wzmianki u Kudery, Ogrodzińskiego, Floryana i Reitera 1. Ale nawet 
i te krótkie notatki nie są dokładne 1 2 3. W zasadzie autorzy ograniczają 
się w nich do podania wiadomości, że czasopismo pod tym tytułem 
wychodziło we Wrocławiu w tych a tych latach, że redaktorem był 
pastor Badura i że po opuszczeniu przez niego redakcji na skutek na
kazu Konsystorza pismo upadło. Na tym tle wyjątkami są: artykuł na
pisany prawdopodobnie przez Bederskiego i praca Kotuli, w której znaj
dujemy nieco więcej wiadomości o naszym czasopiśmie 8.

Mówiąc o tych, którzy zajmowali się „Nowinami”, nie można nie 
wspomnieć o drobnym artykule Ryszarda Ergetowskiego zamieszczonym 
w „Kwartalniku Opolskim” 4 *. Jest on opracowany niezbyt sumiennie 
i zawiera szereg informacji wręcz nieprawdziwych. Ergetowski nie wy
korzystał nawet łatwo dostępnych roczników „Nowin” znajdujących 
się w bibliotekach wrocławskich oraz źródeł archiwalnych. Wyraża się 
to między innymi brakiem wszelkiej dokumentacji oraz częstym opero-

1 J. K u d e r  a, Dziennikarstwo polskie na Śląsku, Bytom 1912, s. 18; W. O g r o 
dź i ń s k i, Stan i potrzeby nauki polskiej na Śląsku w zakresie piśmiennictwa 
śląskiego, Katowice 1936; W. F l o r y  an,  Czasopiśmiennictwo polskie na Śląsku 
(Oblicze Ziem Odzyskanych, t. II, Dolny Śląsk, Wroclaw 1948); J. R e i t e r ,  Dawna 
prasa polska we Wrocławiu (Odra, 1961, nr 3).

2 J. Kudera mylnie podaje, że „Nowiny” w pewnym okresie wychodziły w Wo- 
łowie i że posiadały 700 prenumeratorów, czyli prawie dwukrotnie więcej, niż było 
ich w rzeczywistości (ten sam błąd popełniali wyżej wymienieni autorzy).

3 Artykuł Nowiny Szląskie, podpisany Iks (Strażnica Zachodnia, 1922, nr 3); 
K. K o t u l a ,  Polski lud ewangelicki w południowo-wschodniej części województwa 
poznańskiego, Warszawa 1929.

4 R. E r g e t o w s k i ,  Nowiny Szląskie (Kwartalnik Opolski, 1955, nr 2, s. 151—
—155).



waniem raczej domysłem niż konkretami. Wszystko to razem sprawia, 
że szkic ma charakter nie zobowiązującego naukowo, popularnego arty
kułu dziennikarskiego.

Z drugiej strony trzeba podkreślić, że uzyskanie obszerniejszych 
wiadomości o tym jedynym polskim tygodniku wrocławskim nie było 
łatwe, gdyż obecnie nie posiadamy nawet pełnego kompletu numerów 
tego czasopisma5. O jego roli w budzeniu polskości wśród Ślązaków 
dowiadujemy się z również niekompletnych akt Śląskiego Konsystorza 
Ewangelickiego, znajdujących się w Archiwum Państwowym we Wro
cławiu.

W drugiej połowie X IX  w. na Dolnym Śląsku mieszkała znaczna 
grupa ludności polskiej. Polacy w dużej liczbie znajdowali się w po
wiatach sycowskim i namysłowskim, w mniejszej w brzeskim, oławskim, 
oleśnickim, milickim, trzebnickim i wołowskim6. W 1890 r. było ich 
około 54 0007. Część tej ludności stanowili ewangelicy, liczący ponad 
16 000 osób8. Ponadto w pobliskim powiecie kluczborskim było także 
około 18 000 ewangelików Polaków9. Znaczna ich grupa znajdowała 
się również w południowych powiatach Poznańskiego, w okolicach Odo
lanowa i Ostrzeszowa. Ta ludność polska w końcu X IX  w. dość szybko 
ulegała germanizacji. Było to spowodowane po pierwsze tym, że ode
rwana od wieków od państwa polskiego nie posiadała wyrobionego po
czucia przynależności do narodu polskiego. Po drugie, pomimo sąsiado
wania z terenami zamieszkałymi przez ludność polską, ale katolicką, 
w Poznańskiem i na Górnym Śląsku nie utrzymywała z nią żywszych 
kontaktów kulturalnych. Mimo silnego rozwoju życia narodowego na 
tamtych terenach w tym okresie nie pamiętano ani w Wielkopolsce, 
ani na Górnym Śląsku o ginących Polakach w rejencji wrocławskiej10, 
gdyż uważano już wtedy, że Śląsk Środkowy jest stracony dla polskości.

Przed ostateczną germanizacją broniło tę ludność przywiązanie do 
mowy swych ojców, umacniane przez działalność pastorów polskich pa
rafii, często nawet pochodzenia niemieckiego, którzy odprawiali nabożeń
stwa dla ludności mówiącej po polsku w je j ojczystym języku.

5 W Bibliotece Ossolineum we Wrocławiu znajduje się największa liczba rocz
ników „Nowin”. I tu jednak brak jest numerów za całe pierwsze półrocze 1890 r. 
craz pojedynczych numerów z innych lat. Ponadto w Bibliotekach Uniwersyteckich 
we Wrocławiu i w Warszawie znajdują się roczniki tego czasopisma za lata 1884— 
—1888.

• J . P a r t s c h ,  Landeskunde der Prowinz Schlesien, Wrocław 1907, s. 17.
7 J. B u z e k. Historia polityki narodowościowej rządu pruskiego w obec Polaków, 

Lwów, 1909, s. 562.
8 K o t u 1 a, op. c it , s. 22.
• Tamże.
10 S. G ł ą b i ń s k i, Ludność polska na Śląsku  (Wędrowiec, 1882, nr 18).



Z polskich działaczy na tym terenie najbardziej znany jest Jerzy Ba
dura, pastor największej polskiej parafii ewangelickiej, Międzyborza 
w powiecie sycowskim, liczącej wówczas około 10 000 osób, a także 
jego rodzina, mianowicie syn Kazimierz i zięć Franciszek Przykutau. 
Mniej, a nawet całkowicie nieznane są postacie wielu pastorów, którzy 
chociaż pochodzenia niemieckiego, całkiem się spolonizowali i położyli 
duże zasługi dla zachowania polskości swoich parafian. Należy tu wy
mienić obok głośnego poprzednika Jerzego Badury, pastora Fiedlera 
z Międzyborza, rodzinę pastorską Prusse — Jerzego Karola Gottloba 
i jego syna Juliusza Karola Hermana, którzy kolejno sprawowali funkcję 
duszpasterską w parafii Wołczyn w powiecie kluczborskim. Trzeci pa
stor Prusse, wnuk Jerzego Karola Gottloba, był pastorem w Mąkoszy- 
cach Brzeskich11 12. W Sycowie pracował godny pamięci pastor Pogankę, 
w Odolanowie w Poznańskiem pastor Fryderyk Wilhelm .Altmann, który 
położył duże zasługi dla utrzymania polskości wśród tamtejszych ewan
gelików 13. Wbrew nakazem władz państwowych pastorzy ci konfirmo-  ̂
wali młodzież i udzielali pociechy religijnej w języku polskim. Im też 
w dużej mierze należy zawdzięczać, że germanizacja polskiej ludności 
na tych terenach nie postępowała tak szybko, jak tego życzyły sobie 
władze pruskie. Czasem nawet dzięki ich działalności proces germani
zacji'się cofał. Świadczy o tym zaniepokojenie władz pruskich i uwagi 
kierowane pod adresem Konsystorza przez nadprezydenta von Seyde- 
witza, stwierdzającego, że w powiatach Brzeg, Syców zachodzą bardzo 
dla państwa niemieckiego niepożądane zjawiska. Mianowicie w Między  ̂
borzu dzięki działalności niedawno zmarłego pastora Fiedlera ludzie na 
powrót zaczynali mówić po polsku. Podobna sytuacja zaistniała w kilku 
miejscowościach powiatu brzeskiego — na terenie działalności pastora 
Prusse 14.

Dla polskiej ludności ewangelickiej na ziemiach zaboru pruskiego 
przed 1884 r. nie wychodziło żadne polskie pismo, a źe względu na anta
gonizmy istniejące pomiędzy ludnością katolicką i ewangelicką polskie 
pisma katolickie wydawane na terenie Górnego Śląska i Poznańskiego 
nie miały w tym środowisku czytelników. W tych okolicznościach zało
żenie pisma polskiego dla Polaków ewangelików, które by przeciwdzia
łało germanizacji, było konieczne i zarazem niełatwe ze względu na ne
gatywne w tej sprawie stanowisko pruskich władz państwowych.

11 Ludność polska na Dolnym Śląsku w latach 1918—1939, opr. M. Orzechowski, 
Wrocław 1959, s. 8.

12 Ks. Karol Prusse (Nowiny Szląskie, 1885, nr 31).
13 Życiorys pastora Altmanna (tamże, 1889, nr 31—34).
14 Archiwum Państwowe Miasta Wrocławia i Województwa Wrocławskiego 

(dalej skrót: AP Wrocław), zesp. Konsystorz Śląski Ewangelicki, t. 2694-11.



Genezy „Nowin Szląsk'ch” doszukiwano się dotychczas tylko w oso
bistej działalności Bacury i Parczewskiego, wydaje się jednak, że nie 
było to słuszne, gdyż konieczność założenia takiego pisma widziała 
większa grupa ludzi, jakkolwiek wychodzili oni z bardzo różnych śro
dowisk. Do wysunięcia takiego stwierdzenia upoważnia oświadczenie pa
stora Badury, że wydawanie pisma nie było jego pomysłem, ale że 
taką myśl wypowiadali jego koledzy pastorzy, a po pojawieniu się 
„Nowin Szląskich” przyjęli je z zadowoleniem jako ułatwienie w pracy 
duszpasterskiej 15. Dążenia do wydawania pisma polskiego dla tej lud
ności istniały także i wśród grupy ludzi wychodzących z całkiem innych 
założeń. Na czele tej grupy trzeba wymienić obok Alfonsa Parczew
skiego 16 Polaków przebywających wówczas we Wrocławiu, a zwłaszcza 
dr Bolesława Erzepkiego, który w latach 1875—1885 studiował historię 
na Uniwersytecie Wrocławskim 17 18. Problemem tym interesował się też 
Włodzimierz Sypniewski mieszkający we Wrocławiu, a także późniejszy 
znany działacz śląski, dr Józef Rostek 1S. Pewną rolę w przygotowaniach 
do wydawania pisma odegrał też wrocławianin Hager 19.

Trzeba tu jednak podkreślić, że Parczewski był w tym czasie je
dynym znawcą życia ludności słowiańskiej i polskiej na najdalszych 
ówczesnych kresach zachodnich, a szczególnie na Śląsku Środkowym 20. 
Cn przede wszystkim był inicjatorem wydawania pisma dla mieszkającej 
tu ludności polskiej, aby w ten sposćb podnosić, a właściwie budzić 
świadomość narodową i ratować ją przed ostateczną germanizacją. Jego 
poczynania cieszyły się też poparciem polskich „realistów”, a zwłaszcza 
Erazma Filtza.

W zimie 1881— 1882 Parczewski przyjechał do Wrocławia w celu po
czynienia przygotowań do wydawania pisma. Nawiązał tu kontakt z Bo
lesławem Erzepkim, który w czasie studiów odbywał praktykę w Miej
skiej Bibliotece we Wrocławiu 21, a także ze studentami Polakami i przy

15 .Der Gedanke ein Blatt für die ewag. Polen herauszugeben ist nicht neu, 
auch nicht speziell mein Eigentum, ich habe ihn oft von Amtsfcrüdern ausgespro
chen gehört. Über das Eedürfnis schreibt mir ein /mtsbruder: »Ihr Unternehmen, 
ein Wochenblatt für unsere Polen herauszugeben, habe ich mit Freuden begrüßt, 
weil für dasselbe ein wirkliches Bedürfnis vorliegt«” tamże, t. 4439, pismo z 29 IV 
1884.

16 Życiorys Parczewskiego podaje m. in. „Rocznik Prawniczy” z 1930 r.
17 For. Polski słownik biograficzny, t. VI, s. 214—215.
18 List Parczewskiego do Bolesława Erzepkiego z 8 XII 1882, opublikowany 

w „Kurierze Poznańskim”, 1936, nr 161.
19 Prawdopodobnie byl to zmarły w 1883 r. redaktor, który utrzymywał we Wro

cławiu stancję dla chłopców rodzin polskich, „Katolik”, 11 III 1884.
20 Na temat życia Polaków na zachodnich kresach i Słowian Zachodnich wydał 

W  . latach 1879—1920 czternaście prac.
21 Por. przyp. 17.
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ich pomocy próbował znaleźć kandydata na redaktora. Z Wrocławia 
napisał list do Ignacego Kraszewskiego, w którym zawiadamiał go, że 
„we Wrocławiu jestem zajęty w tej chwili przygotowaniami do wydaw
nictwa ludowego pisma dla Polaków ewangelików na Szląsku Dolnym. 
S z l ą s k  D o l n y ,  b ę d ą c y  P o m o s t e m  z P o z n a ń s k i e g o  
na  G ó r n y  S z l ą s k ,  t r z e b a  k o n i e c z n i e  u r a t o w a ć  [pod
kreślenie moje — J. D.]. Chciałbym, aby od 1 kwietnia rozpoczęło się 
już wydawnictwo, ale dotąd cała rzecz jest jeszcze w fazie przedwstęp
nych przygotowań i byłoby przedwczesnym o niej mówić” 22.

W marcu 1882 r. Parczewskiemu udało się już poczynić pewne przy
gotowania do wydawnictwa. Pismo miano drukować w drukarni Schatz- 
kiego, któremu Parczewski wpłacił 20 mk jako zaliczkę na kupno braku
jących czcionek23. W przygotowaniach do wydawania pisma pomagał 
wspomniany już Władysław Sypniewski. Miał on zajmować się „korektą 
i administracją” pisma24. Gdy zaliczka dana Schatzkiemu okazała się 
za mała, Parczewski przesłał na ręce Sypniewskiego dalszych „25 rs”. 
Pomoc Sypniewskiego jednak nie trwała długo, gdyż wkrótce wyjechał 
z Wrocławia, a pieniądze przekazał na ręce swego brata referendarza 
górniczego 25. Bolesław Erzepki interesował się tymi przygotowaniami, 
a także w nich pomagał 26.

Nagły wyjazd Sypniewskiego z Wrocławia opóźnił termin wydawania 
pisma, zamierzony pierwotnie na 1 kwietnia, a potem na połowę 1882 r. 
Parczewski zdecydował wtedy, że o wydaniu pisma wcześniej niż przed 
1 października mowy być nie może27. Jednak i ten termin okazał się 
nierealny. Parczewski miał zamiar przyjechać ponownie do Wrocławia 
celem wyszukania nowego współpracownika28. Nie udało mu się to. 
Prosił wtedy Erzepkiego o wyszukanie kogoś, kto chciałby podjąć się 
„korekty i ekspedycji pisma” 29. Już wtedy ustalona była nazwa pisma 
— „Nowiny Szląskie”, a Parczewski miał gotowy „prospekt”, który chciał 
jak najprędzej wydrukować i porozsyłać30 *.

22 List Parczewskiego do Kraszewskiego z 8 I 1882 r., zob. List Parczewskiego 
Kraszewskiemu  (Separatny wotcah z Letopisa ze serbski ludospyt, Rjad A, Cisło 6), 
oryginał: Biblioteka Jagiellońska, Kraków, seria III, t. 65, karta 59—60.

23 List Parczewskiego do Erzepkiego z 1 VII 1882, opublikowany przez R.E. 
w „Kurierze Poznańskim”, 1936, nr 161.

24 Tamże.
25 Sypniewski był później proboszczem w Ostrorogu.
23 Cyt. list Parczewskiego do Erzepkiego z 1 VII 1882.
27 Tamże.
29 Tamże.
29 Tamże.
80 W notatce z 22 I 1884 w „Katoliku” znajdujemy także informację o „odezwie” 

napisanej w pięknym polskim języku, zachęcającej do prenumerowania „Nowin
Szląskich”.



Parczewski w tym czasie nosił się w dalszym ciągu z zamiarem przy
jazdu do Wrocławia, „aby przynajmniej kilka numerów przygotować 
i w ruch puścić” 31. Ponieważ nie mógł tego zamiaru zrealizować, zwró
cił się o pomoc do Kasprowicza, który wówczas przebywał we Wrocłar 
wiu. Kasprowicz jednak odmówił współpracy i pomocy 32. Poszukiwania 
współpracowników trwały nadal. Dopiero w 1884 r. przyrzekł pomagać 
w przygotowaniach Bolesław Buszczyński33. Jaki był jego udział w tych 
pracach przygotowawczych, niestety, bliżej nie wiadomo. Można przy
puścić tylko, że jako syn drukarza mógł służyć radą i pomocą wydawcom 
pisma.

Szczęśliwym zbiegiem okoliczności przybył w tym czasie na Śląsk 
pastor Jerzy Badura34. Dotychczas był on pastorem w Laskach koło 
Kępna w Poznańskiem, a teraz został powołany na pastora polskiej 
parafii w Międzyborzu. Jak już wspomniałam, Badura miał również za
miar wydawać pismo dla ewangelików Polaków. W jaki sposób doszło 
do współpracy z Parczewskim, o tym, niestety, bardzo mało można 
powiedzieć.

Parczewski miał kontakt z pastorami już w styczniu 1882 r . 35, 
ą w jego liście z 9 III 1882 r. znajduje się wzmianka: „otrzymałem list 
od pastora Badury, w poniedziałek będziemy we Wrocławiu” 36, jednak 
żadnych bliższych wiadomości o ich współpracy nie mamy. S. Bełza 
uważa, że Parczewski powołał Badurę do pracy redakcyjnej37. Podobne 
stwierdzenie znajdujemy w artykule napisanym prawdopodobnie przez 
Bederskiego, w którym czytamy, że „Pastor Badura z moralnym i ma
terialnym poparciem mecenasa Parczewskiego z Kalisza . . .  powziął myśl 
wydawania pisma” 38.

W każdym razie Badura był najodpowiedniejszym kandydatem na 
redaktora odpowiedzialnego, gdyż nazwisko jego było już wówczas znane 
wśród ewangelików Poznańskiego, Śląska Cieszyńskiego i Krakowa,

81 Cyt. wyżej list Parczewskiego do Erżepkiego z 1 VII 1882.
82 List Parczewskiego do dra Rostka z 7 V 1927, opublikowany w „Rocznikach 

Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku”, IV, 1934, s. 249.
33 W tym czasie (1883—1886) Bolesław Buszczyński był asystentem w Obserwa

torium we Wrocławiu. Ojciec jego, Józef, był drukarzem w Toruniu, gdzie od
1866 r. wydawał , Gazetę Toruńską”, finansowaną przez ziemian z okolic Torunia.
Por. Polski słownik biograficzny, t. III, s. 145—146.

84 Dane biograficzne zob. Polski słownik biograficzny, t. I, s. 212—213.
85 List Parczewskiego do Erzepkiego z 27 I 1882, opublikowany w „Kurierze 

Poznańskim”, 1936, nr 161.
38 List Parczewskiego do Erzepkiego z 9 III 1882, jw.
87 S. B e ł z a ,  Początki odrodzenia narodowego Śląska. Warszawa — Śląskowi, 

Warszawa 1920.
88 Iks, Nowiny Szląskie (Strażnica Zachodnia, Poznań 1922, nr 3).



gdzie poprzednio pracował jako pastor. Dlatego już samo jego nazwisko 
mogło przyciągnąć pierwszych prenumeratorów.

W styczniu 1884 r. ukazał się pierwszy czterostronicowy numer „No
win Szląskich” i od tego czasu w końcu każdego tygodnia bez względu 
na trudności pismo ukazywało się regularnie do lipca 1891 r. (od 1886 r. 
pod skróconym tytułem „Nowiny”). Tygodnik drukowany był czcionkami 
gotyckimi. Artykuły na ogół pisane były poprawną polszczyzną i czasem 
tylko znaleźć możemy w nich wyrażenia gwarowe. Prenumerata „Nowin” 
wynosiła kwartalnie 75 fen.

Z pozoru „Nowiny” były pismem dewocyjnym. Charakter ten nada
wały im kazania, pieśni i powiastki religijne, które zajmowały w zasadzie 
większą część pisma. Z czasem, szczególnie w dwu ostatnich latach ist
nienia gazety, zmniejszyła się ich ilość na korzyść artykułów o treści 
politycznej. Jednak pismo zachowało ten sam zasadniczy charakter przez 
cały czas swego istnienia. A więc na czele, na pierwszej i drugiej stronie, 
część religijna, potem „Wiadomości ze świata”, do których zaliczano 
także wiadomości z Berlina i z innych stron Niemiec. W tej rubryce 
zasadniczą część stanowiły wiadomości o życiu i zdrowiu cesarza i jego 
rodziny, o innych europejskich władcach, o najważniejszych wypadkach 
na arenie międzynarodowej, o stosunkach z Francją, Rosją, Anglią. 
Czasem zamieszczano tam wiadomości o walce narodowej Irlandczyków, 
o epidemiach nawiedzających Europę, rzadziej o strajkach i działalności 
anarchistów. Znajdujemy natomiast stosunkowo dużo informacji o życiu 
Polaków pod innymi zaborami. W czasie sesji parlamentu lub sejmu 
pruskiego „Nowiny” podawały dłuższe informacje o debatach, szczegól
nie wtedy, gdy dotyczyły one spraw obchodzących ludność polską.

Trzeci zasadniczy dział to „Wiadomości ze Szląska i okolicy”, przez 
krótki czas noszący tytuł „Wiadomości prowincjonalne”, a w ostatnim 
okresie istnienia pisma, gdy coraz więcej przybywało czytelników spoza 
Śląska, zamieniony na „Wiadomości z naszych stron”. W dziale tym 
znajdujemy, a przez kilka pierwszych lat istnienia pisma tylko tam, 
interesujące wiadomości o życiu ludności polskiej i walce z germanizacją.

Czwarty dział pisma to „Rozmaitości”. Zawierał on rady gospodarcze, 
dowcipy, ciekawostki, powiastki o treści świeckiej.

Ostatnia część pisma to odpowiedzi redakcji na listy, korespondencje, 
ogłoszenia polecające książki i kalendarze.

Mimo że „Nowiny” zachowały w zasadzie jednakowy charakter przez 
cały czas swego istnienia, jednak w ciągu tych prawie ośmiu lat zaszły 
pewne zmiany, dzięki którym w rozwoju pisma można wyróżnić cztery 
okresy.

Okres pierwszy to pierwszy rok istnienia pisma, charakteryzujący 
się wyraźnym dążeniem Badury, wówczas redaktora odpowiedzialnego,



do budzenia wśród czytelników polskiego poczucia narodowego. Redaktor 
brał tu pod uwagę brak uświadomienia narodowego, niski poziom wy
kształcenia ogólnego, zacofanie polityczne i kulturalne polskich ewan
gelików na Śląsku Środkowym. W sposób, rzec można, prymitywny starał 
się przemówić do tego ludu, zaznajamiając go z podstawowymi wiado
mościami z zakresu geografii, biologii i innych dziedzin, a przede wszyst
kim historii Polski. Wiadomości te oczywiście mogły stanowić tylko mar
gines pisma religijnego, niemniej redaktor „przemycał” je przy każdej 
nadającej się ku temu okazji.

Dział „Wiadomości ze Śląska i okolicy” zawierał wtedy informacje 
o życiu Polonii wrocławskiej, o rozwoju kultury polskiej na Górnym 
Śląsku. Nawoływano ze szpalt „Nowin” do organizowania polskiego życia 
kulturalnego i religijnego za przykładem polskich ewangelików w za
borze austriackim. Podawano wiadomości o życiu Polaków ewangelików 
na Śląsku Środkowym, o polskich nabożeństwach.

Pismo starało się pomagać biednej, zacofanej ludności rolniczej, 
nakłaniając ją do zakładania spcłek melioracyjnych, do racjonalnej 
uprawy roli, hodowli bydła, sadownictwa. Równocześnie jednak wzywało 
do zachowania „patriarchalnych” stosunków na wsi, do opiekowania się 
służbą domową.

W tym okresie w „Nowinach” poruszano w zasadzie tylko sprawy wsi, 
rzadziej rzemiosła. Taki charakter zachowało pismo jeszcze przez dłuższy 
czas po ustąpieniu Badury. Powoli jednak zaczęły brać w nim górę 
tendencje dewocyjne. „Nowiny” stały się jakby pismem dla ewangelików 
„w ogóle”. Znikają wiadomości historyczne oraz wiadomości z życia 
polskich ewangelików. Tylko czasem porusza się sprawy obrony języka 
polskiego. Zamiast powieści o Śląsku czy Łużycach pojawiają się tłu
maczenia niemieckich romansów religijnych i coraz więcej przypowia
stek, których treść zalecała tylko pobożność, dobre uczynki. Okres ten 
był najdłuższy i trwał do wiosny 1889 r. Powoli jednak zaczęły w piśmie 
zachodzić ponowne zmiany. Pojawiły się znów świeckie opowiadania, 
początkowo na ostatniej stronie, z czasem coraz liczniejsze. Coraz więcej 
było również artykułów o treści politycznej. Pismo zaczęło zajmować 
się sprawami robotników, strajkami. Od połowy 1889 r. proces ten po
głębił się. Prawdopodobnie w tym okresie i już do końca swego istnienia 
„Nowiny” nie miały opieki ze strony duchownego ewangelickiego. Jesz
cze redakcja zamieszczała kazania pastora Fiedlera, potem pastora Ne- 
giusa. Dochodziło jednak do tego, że zdarzały się numery „Nowin”, 
w których brak było całkiem „słcwa bożego”. Zastępowały je opowia
dania o miłości chrześcijańskiej, zawierające ogólnoludzkie normy 
moralne. Pismo zajmowało się coraz więcej problemami narodowymi, 
życiem Polaków w Niemczech, pomagało organizować towarzystwa poi-



skie na obczyźnie. W tych latach można znaleźć na łamach „Nowin” 
coraz częściej artykuły o treści społeczno-politycznej. Tematy w nich 
poruszane to sprawa nauki języka polskiego, walka z emigracją ludności 
polskiej ze Śląska, swoiście pojmowana obrona praw robotników, 
a równocześnie walka z coraz bardziej rozszerzającymi się ideami socja
listycznymi.

Kto w istocie rzeczy redagował „Nowiny Szląskie” i nadawał im kie
runek polityczny i społeczny? Prawie przez cały czas istnienia pisma 
kto inny był redaktorem odpowiedzialnym, a kto inny zajmował się 
rzeczywistą redakcją, nadawał mu kierunek polityczny i społeczny. 
Jedynie pastor Badura jako redaktor odpowiedzialny był nim także 
w rzeczywistości. Współpracował on jednak tak blisko z Parczewskim, 
że nie można i w tym wypadku dokładnie określić, czy on redagował 
pismo, czy opracował tylko część religijną, a właściwym redaktorem 
był Parczewski. Zadanie to jest tym trudniejsze do rozwiązania, że oby
dwaj przypisują sobie pełnienie funkcji naczelnego redaktora39.

Po ustąpieniu Badury odpowiedzialnym redaktorem został Karol 
Baum40. Od kiedy Baum był współpracownikiem „Nowin”, nie wia
domo. M. Orzechowski podaje, że przyjmował przez pierwsze miesiące 
istnienia pisma pocztę redakcyjną41. Redaktorem odpowiedzialnym był 
tylko przez trzy miesiące — od maja do lipca 1884 r. Po jego śmierci 
funkcję redaktora odpowiedzialnego powierzono Stanisławowi Grygie- 
rowi42. Pozostał on na tym stanowisku aż do 1891 r., tj. do czasu za

39 W liście do dra Rostka z 7 V 1927 Parczewski pisał: „redaktorem odpowie
dzialnym był pastor Badura — dawał też artykuły religijne — poza tym ja  w Ka
liszu robiłem numer i co tydzień posyłałem do Wrocławia”. W innym miejscu, 
Ze wspomnień o Erazmie Piltzu (Świat, 1930, nr 4), stwierdził również: „W roku 
1884 dla ewangelików polskich na Śląsku Średnim, a więc w okolicach Sycowa, 
Namysłowa, Kluczborka i Brzegu, wydawałem i redagowałem »Nowiny Śląskie« 
we Wrocławiu. Dział ich czysto religijny opracowywał pastor Badura w Między
borzu”. Pastor Badura natomiast o swojej pracy w „Nowinach” mówił: „Ich be
gründete daher, nachdem ich nach Medzibor versetzt war, Anfang 1884 die »No
winy Szląskie«, deren Redaktion ich übernahm. Die Aufsätze religiösen Inhalts 
habe ich größtenteils selbst beschrieben, der unterhaltende Teil ist aus Mit
teilungen anderer Zeitungen und Zuschriften von anderer Seite zusammen gestellt 
worden”, AP Wrocław, zesp. Konsystorz Śląski Ewangelicki, t. 2694—II, akta nr 4228, 
zeznanie pastora Badury w czasie dochodzenia w Konsystorzu we Wrocławiu 
10 IV 1885 r.

40 Por. M. O r z e c h o w s k i ,  Kraszewski a organizacje polskie we Wrocławiu 
(Rocznik Wrocławski, t. III—IV, 1960, s. 175—178).

41 Tamże.
42 S. Grygier pochodził z Kępna. Wykształcenie posiadał jedynie w zakresie 

szkoły ludowej. Pracował najpierw jako pisarz, a potem jako „Linürer” w introli- 
gatorni. Należał do Towarzystwa Przemysłowców Polskich. W 1886 r. założył własną 
księgarnię i skład materiałów piśmiennych w Wołowie. Prowadził tam sprzedaż



mknięcia pisma. Prawdopodobnie z właściwą pracą w redakcji miał mało 
do czynienia ze względu na niskie wykształcenie. Ten oficjalny redaktor 
ewangelickiego, można nawet powiedzieć, dewocyjnego pisma, był jak 
i Parczewski katolikiem. Po wyjeździe do Wołowa figurował już tylko 
jako redaktor odpowiedzialny „Nowin”, ale z pismem w tym okresie 
nie utrzymywał nawet bliższego kontaktu 43. Jednak władze pruskie nie 
dawały <6ię wprowadzić w błąd. Nie wierzyły w to, żeby „ein ewangeli- 
scher Geistliche die Redaktion eines von ihm herausgegebenen wesent
lich ewangeiische Interessen pflegenden Blattes einem Katoliker an
vertraut. Es muß auch bezweifelt werden, ob der Grygier, wenngleich 
der polnischen Sprache mächtig, befähig ist, eine solche Zeitung selbst
ständig zu redigiren” 44. Władze podejrzewały, że Badura w dalszym 
ciągu nielegalnie pracuje w redakcji „Nowin”.

Badura po opuszczeniu redakcji pisywał wprawdzie dalej artykuły 
dla „Nowin”, ale bliższych kontaktów z pismem nie mógł utrzymywać. 
Kierunek religijny pismu nadawał w latach 1885—1889 drugi ewangelicki 
pastor, dr Karol Fryderyk Wilhelm Altmann, który stale przebywał 
we Wrocławiu. Altmann był Niemcem spolonizowanym tak dalece, że 
nie tylko nauczył się po polsku, ale przyczynił się do rozszerzenia kul
tury polskiej na terenie swojej parafii45. Stał on na stanowisku, że 
Polacy mają prawo do zachowania swojej ojczystej mowy. Z redakcją 
„Nowin” Altmann współpracował od momentu założenia pisma. Pisał 
artykuły i sam je do redakcji przynosił. O jego dużym wpływie na pismo 
świadczy to, że począwszy od 1885 r. do wiosny 1889 r. „Nowiny” stają 
się pismem coraz bardziej dewocyjnym. Natomiast na wiosnę 1891 r. 
w czasie choroby Altmanna ilość artykułów o tematyce religijnej pó- 
ważnie się zmniejszyła, a po jego śmierci spadła gwałtownie i pismo 
stało się prawie całkiem świeckie.

Polityczny i narodowy kierunek pismu nadawali nie oficjalni redaktorzy 
ani nie duchowni ewangeliccy, ale pozostający cały czas w ukryciu ludzie, 
których celem była walka z germanizacją ludności polskiej na kresach 
zachodnich. Wiemy już, że w pierwszym okresie „świecką” część pisma 
redagował sam Parczewski, co nie było rzeczą łatwą, gdyż przecież

polskich książek i zaopatrywał w nie czytelników „Nowin” (wiadomości o Grygierze 
pochodzą z pisma Abteilung für Kirchen und Schulwesen do Konsystorza wrocław
skiego z 20 VI 1890, AP Wroclaw, zesp. Konsystorz Śląski Ewangelicki, t. 2694—II, 
akta nr 10057, o sprzedaży zaś polskich książek z ogłoszeń w „Nowinach”).

4* Notatka w , Nowinach”, 1887, nr 28: „Odpowiedzi redakcji — Do Marwałdu. 
Nie mamy. Zgłosić się u pana Grygiera w Wołowie”.

44 AP Wrocław, zesp. Konsystorz Śląski Ewangelicki, t. 2694—II, akta nr 10057.
45 „Nowiny Szląskie”, 1889, nr 31—34, a także Polski słownik biograficzny,

t. I, s. 88.



przez cały czas przebywał „za granicą”, w Kaliszu. Jednak taki stan 
rzeczy nie mógł trwać długo. W 1885 r. w]aściwym redaktorem został 
Antoni Bederski, który pracował wówczas w Bibliotece Uniwersyteckiej 
we Wrocławiu46. Chojnacki w życiorysie Bederskiego zamieszczonym 
w Sprawach Warmii i Mazur wspomniał, że Badura powierzył pismo 
Bederskiemu 47. Bederski w obawie utraty posady nie ujawniał swojego 
nazwiska. Na stanowisku redaktora „Nowin” pozostał do końca istnienia 
pisma, tj. do czerwca 1891 r. Wtedy podobno miał przekazać pismo 
komuś innemu48, gdyż według zapewnień redakcji pismo miało nadal 
wychodzić po trzymiesięcznej przerwie, przeznaczonej na reorganizację 49. 
Wtedy pismem zajął się bliżej nie znany Osuszkiewicz, na którego adres 
należało przesyłać korespondencję i wpłaty na dalszą prenumeratę50.

W wydawaniu i przeprowadzaniu korekty „Nowin” pomagali Eeder- 
skiemu studenci Folacy, należący do Stowarzyszenia Górnoślązaków51.

„Nowiny” w zasadzie nie zajmowały się sprawami społecznymi. 
Jednak okres, na jaki przypada ich działalność, zmuszał je często, zresztą 
nieprzypadkowo, do zajęcia stanowiska w tych sprawach. Jak. wiemy, 
założyciele, redaktorzy i współpracownicy „Nowin” to ludzie nie zwią
zani klasowo z proletariatem wiejskim i miejskim, reprezentujący ideo
logię burżuszyjną. Wydając pismo początkowo tylko w zasadzie dla 
chłopów, i to biednych, w mniejszym stopniu dla rzemieślników, 
a w późniejszych latach i dla robotników, byli z nimi związani tylko 
przynależnością do jednego narodu. Wydawcom pisma chodziło przede 
wszystkim o uratowanie tej ludności cla polskości.

W odniesieniu do spraw społecznych „Nowiny” od początku swego 
istnienia stały na stanowisku sprecyzowanym zresztą dopiero wyraźnie 
w jednym z ostatnich numerów 52. Już w 1884 r. pojawił się w naszym 
piśmie artykuł pt. W ielka w ojn a53. W tym artykule autor — prawdo
podobnie pastor Badura — omawiał warunki życia w mieście i na wsi 
i starał się przestrzec przed socjalizmem synów chłopskich, wyjeżdża

48 Por. Polski słownik biograficzny, t. I. s. 395.
47 Sprawy Warmii i Mazur w korespondencji W ojciecha Kętrzyńskiego, opr. 

W. Chojnacki, Wr~c'aw 1952.
48 List A. Sezańskiego do W. Kętrzyńskiego z 10 XII 1891 (tamże s. 120).
49 ..Ncwiny”, 1891. nr 26.
80 Osrszkiewicz już dawniej współpracował z redakcją „Nowin”. Był on na

kładcą pisma.
51 Szczegóły podaje w wiarygodnej pod względem tła faktograficznego opo

wieści Melania Parczewska Nad brzegami Odry. Akcja je j toczy się w 1836 r. 
Drukowana bvła po raz p ierw si w „Bluszczu” w 1901 r., następnie jeszcze 
trzykrotnie w Warszawie i w Wilnie.

52 SocjaHzm się szerzy (N~win- 1891, nr 10).
53 „Nowiny Szląskie”, 1884, nr 7.



jących na prace sezonowe do miast niemieckich54. Ponieważ jednak 
w tym czasie socjaliści nie docierali jeszcze na wieś śląską, „Nowiny” 
przez kilka następnych lat nie zajmowały się walką z nimi. W tym czasie 
znajdujemy w nich tylko kilka krótkich wzmianek na ten tem at55. 
Podkreślano też wtedy, że Polacy trzymają się z daleka od wszystkich 
ruchów rewolucyjnych i że nie ulegają socjalistycznej propagandzie. 
Czasy się jednak zmieniały. „Nowiny”, będące — jak już wspomniano 
wyżej — początkowo pismem dla ludności wiejskiej, z biegiem lat zy
skały sobie coraz więcej czytelników w mieście, wśród robotników. 
Dlatego też zaczęły coraz większą uwagę zwracać na sytuację w ośrod
kach przemysłowych, gdzie „niebezpieczeństwo” socjalizmu było o wiele 
większe niż na wsi. W 1889 r. pojawia się w piśmie coraz więcej notatek 
na ten temat. Trzeba jednak stwierdzić, że przez cały 1889 r. i przez 
pierwsze miesiące 1890 r. były one utrzymywane w tonie dość spokoj
nym, można powiedzieć, wT tonie rzeczowej polemiki. Czasem wydaje 
się, jakby redakcja w niektórych sprawach czuła nawet pewną sympatię 
do socjalistów 56. Pismo podawało wtedy przyczyny, dla których socja
lizm tak szybko się szerzył. Bieda robotnika, brak pracy, niskie zarobki, 
a jeżeli chodzi o robotników wyjeżdżających do Niemiec, brak polskiego 
nabożeństwa — wszystko to powodować miało zbliżenie się do Niemców, 
a w konsekwencji i do niemieckich socjalistów 57.

W tym okresie „Nowiny” pozyskały sobie więcej czytelników wśród 
warstw robotniczych i dlatego występowały w obronie praw robotników, 
chociaż w pierwszych latach swego istnienia przestrzegały chłopów przed 
kort^t^m i z nim i58. W 1889 r. redakcja — najwidoczniej pod wrażeniem 
wielkiego rozmachu akcji strajkowej — nie tylko nie występowała prze
ciw robotnikom, ale popierała ich, a nawet wzywała do strajku 59.

54 A oto jak przedstawiał autor idee socjalistyczne w tym artykule: „Partia 
socjalistyczna chciałaby przewrócić świat, wywrócić państwa, wywrócić koścól, 
znieść małżeństwo, zabrać bogaczom ich majątki i zaprowadzić między ludźmi 
zupę ną równość”. To dałoby się przeprowadzić tylko „gwałtami, morderstwami 
i cgniem”. Socjalizm jest bardzo niebezpieczny, bo „nauki jego diabelską mają 
jasność” i dlatego łatwo im uwierzyć. Przed tymi, którzy przebywając na obczyźnie 
„zarazili” się nimi, trzeba się bronić.

55 Głosy postne (tamże, 1884, nr 7); Z Berlina (tamże, 1884, nr 18).
68 K rólew ska Huta (tamże, 1889, nr 30); K rólew iec  (tamże, 1889, nr 32).
57 Z Wrocławia (tamże, 1889, nr 5); Z Włoch (tamże, 1889, nr 7).
58 Z życia jednego robotnika  (tamże, 1886, nr 42).
50 „Żaden rozsądny człowiek nie będzie się dziwić żądaniom górników. Ośmio

godzinny dzień pracy pod ziemią ... to jest dosyć umęczenia dla człowieka. K ’edy 
nadchodziły wiadomości z Westfalii, ani na chwilę nie wątpiliśmy, że i nasi górnicy 
pójdą za przyk>adem swych kolegów ... tym więcej, że i zapłata u nas mn'e'ma, 
a szychta dłuższa ... Za Średnim Śląskiem poszedł i Śląsk Górny i od razu z róż
nych stron ... Bezrobocie, można jednak powiedzieć, jest ogólne, bo we wszystkich



Szybko jednak „Nowiny” zmieniły swoje nastawienie. W następnych 
numerach redakcja donosiła jeszcze o pewnych sukcesach robotników, 
o podwyżce płacy, o skróceniu dnia pracy, ale już pochwalała strajku
jących za to, że powrócili do pracy, „aby nie narażać siebie i właś
cicieli na zbytnie szkody” 60. Apelowała jeszcze do pracodawców, 
aby górnicy ze względu na swoją ciężką pracę doznawali „godziwego 
obchodzenia się z nimi” 61. Potem, w ciągu 1890 i 1891 r., dominowały 
w „Nowinach” wypowiedzi, że we wszystkich zatargach pomiędzy ro
botnikami i właścicielami obie strony mają zawsze trochę racji, że 
wszystkie sporne sprawy trzeba załatwiać na drodze polubownej. Pod
kreślały dobre serce pracodawców62. Tak coraz wyraźniej stając po stro
nie właścicieli „Nowiny” doszły w 1891 r. do tego, że przestrzegały 
robotników, aby nie dawali posłuchu agitującym do przystępowania do 
strajków, nazywając teraz strajk „biedą, która się może na robotnika 
zwalić” 63. Wskazywały w charakterystyczny sposób, że w rozwiązywaniu 
spraw spornych pomiędzy robotnikami i pracodawcami decydujący głos 
ma cesarz, który już wiele dobrego uczynił dla robotników. Chodziło
0 wprowadzone w tym czasie ubezpieczenia społeczne dla robotników, 
z drugiej strony redakcja wielokrotnie przypominała swoim czytelni
kom, że powinni pamiętać o załatwieniu wszystkich formalności z tym 
związanych. Podawała, w jaki sposób powinni do tego przystępować,
1 zaznajamiała, kogo te ubezpieczenia dotyczą, jak wysokie są składki 
itp. 64

W obliczu zwiększania się natężenia walki klasowej redakcja coraz 
wyraźniej starała się odciągnąć od niej robotników, wskazując, że 
przyczyny biedy to brak oświaty, niegospodarność kobiet, pijaństwo, 
nieumiejętność prowadzenia gospodarstwa i brak przyzwyczajenia do 
oszczędzania. Głównym jednak źródłem nędzy polskiego ludu byli — 
zdaniem pisma — Żydzi. Oni to poprzez lichwiarskie postępowanie do
prowadzają do ruiny polskiego chłopa, a nawet zmuszają go do sprzedaży 
gospodarstwa i do emigracji. Oni opanowali handel i „dniem i nocą prze- 
rąyśliwują nad tym, jak by ostatni grosz nam z kieszeni wyłudzić. 
Oni stworzyli socjalizm, którego ojcem jest Żyd niemiecki Lassalle” fl5.

kopalniach mniejsza lub większa liczba robotników zaprzestała pracy”, Bezrobocie 
górników westfalskich  (tamże, 1889, nr 21). „Nowiny” przestrzegały jednak dalej, 
aby robotnicy „w spokoju i na prawej drodze” szukali poprawy swego losu.

60 Z K rólew skiej Huty (tamże, 1889, nr 22).
61 Z Berlina (tamże, 1889, nr 23).
82 Z Pszczyny (tamże, 1891, nr 1).
83 Z W estfalii (tamże, 1891, nr 18).
84 Nauka o zabezpieczeniu robotników  (tamże, 1891, nr 2).
85 Lekarstw o na biedę (tamże, 1891, nr 18).



Ażeby zlikwidować biedę wśród ludu polskiego, trzeba wystrzegać się 
socjalistów, bojkotować Żydów, stworzyć własny handel, jąć się pracy, 
oszczędności i oświaty chrześcijańskiej — stwierdzały „Nowiny” 66.

Tak więc stanowisko „Nowin” w sprawach społecznych było na 
wskroś burżuazyjne, pokrewne stanowisku polskiej endecji.

Punkt ciężkości pozytywnego znaczenia „Nowin” nie leżał więc na 
pewno w ich postawie społecznej, lecz w głoszonych przez nie hasłach 
narodowych. Jak wynika z tego, co powiedzieliśmy wyżej, były to hasła 
ograniczone, nacechowane pełną lojalnością wobec rządu pruskiego, a na
wet nie stroniące od legendy „dobrego cesarza”, zawężone tylko do obrony 
narodowości polskiej, do zachowania języka narodowego w ustach chło
pa czy robotnika. Owe hasła narodowe sprzyjały, rzecz prosta, również 
interesom burżuazji, choć szczerze patriotyczni wydawcy „Nowin” może 
nie zawsze zdawali sobie z tego sprawę. Niezależnie jednak od owego 
aspektu klasowego walka „Nowin” o zachowanie narodowości przez 
polską ludność ewangelicką, której szczegóły przedstawiamy niżej, miała 
w danych warunkach duże znaczenie obiektywne dla przyszłej walki 
wyzwoleńczej ludu śląskiego, przeciwstawiając się, przynajmniej na 
odcinku germanizacji, dążeniom kapitalistycznego państwa pruskiego.

Toteż już od momentu ukazania się pierwszego numeru „Nowin 
Szląskich” zaczęły się trudności z wydawaniem pisma. Państwowe wła
dze pruskie były od początku ustosunkowane negatywnie tak do samego 
pisma, jak i do jego pierwszego oficjalnego redaktora, Jerzego Badury, 
zwłaszcza że pismo zaczęto wydawać w okresie nasilenia antypolskiej 
polityki Bismarcka. „Nowiny” od początku swego istnienia stanęły na 
stanowisku obrony przed germanizacją ludności polskiej na Śląsku Środ
kowym. Już w artykule wstępnym, napisanym prawdopodobnie przez 
pastora Badurę, powtórzono nie znane dotychczas tutejszej ludności 
słowa: polski, ludzie polscy, po polsku. Korzystając ze sposobności, jaką 
dawała wzmianka o pobycie cesarza u księcia Antoniego Radziwiłła, 
pismo obszernie omówiło pochodzenie „polskiej, królewskiej rodziny”.

Znajdujemy również w tym samym numerze notatkę o rocznicy 
bitwy pod Wiedniem, gdzie „król polski Jan Sobieski...” Powieść, którą 
drukowano, mówiła o czasach, kiedy to „książęta rodu starodawnego 
królewskiego Piastów panowali na Legnicy i Brzegu”. Były jeszcze 
w tymże zeszycie wiadomości o nabożeństwach polskich, o polskich 
książkach. W następnych numerach również znajduje się sporo podob
nych notatek i informacji. Na czoło wysuwa się w tym czasie w „No
winach” walka o utrzymanie polskich nabożeństw i języka polskiego 
wśród ludności, a to w związku z faktem, że wówczas właśnie władze *•

*• Tamże.



pruskie przystąpiły do bezwzględnej germanizacji kościoła ewangelic
kiego 67.

Nic też dziwnego, że pismo, które stawało w obronie języka polskie
go, nie podobało się władzom pruskim. W marcu 1884 r. Konsystorz 
został zaalarmowany pismem z Königliche Regierung, Abteilung für 
Kirchen und Schulwesen, że pastor Badura obok dotychczasowej wielce 
dla państwa pruskiego szkodliwej działalności polonizacyjnej w swojej 
parafii zaczął wydawać we Wrocławiu „Nowiny Szląskie”, które — 
sącząc po pierwszych numerach — są bardzo szkodliwe, gdyż właściwie 
jest w nich mało pożytecznej religijnej nauki i nie wykazują wcale 
„tendencji patriotycznych” 68. W piśmie tym zwracano też uwagę na 
opis pobytu jego cesarskiej mości u Radziwiłła, w którym redaktor wię
cej napisał o „staropolskiej rodzinie książęcej” niż o cesarzu. Podkreślano 
też, że zignorowanie przez pastora Badurę w jednym z ostatnich kazań 
tak ważnej dla narodu niemieckiego rocznicy zwycięstwa pod Sedanem 
przynosi państwu pruskiemu szkodę. Dlatego też władze doszły do 
wniosku, że jeżeli treść i tendencje pisma pozostaną w dalszym ciągu 
takie same, to działalność jego trzeba uznać za niepożądaną, gdyż pismo 
zachęci ludzi co trzymania się swojej mowy i proces germanizacji ulegnie 
w ten sosób ograniczeniu 69. Władze postanowiły więc, że trzeba dopro- 
waczić do opuszczenia przez Badurę redakcji „Nowin”, a nawet pożą
dane byłoby przeniesienie go do innej parafii, takiej, w której jest 
mniej ludności polskiej70. Jednakże wtedy Konsystorz nie wyciągnął 
w stosunku do Badury żadnych konsekwencji. W trzy tygodnie potem 
Konsystorz został ponownie zaalarmowany przez władze państwowe, że 
w „Nowinach” w dalszym ciągu zauważa się tendencje polonizacyjne 71. 
Tym razem reakcja władz kościelnych była natychmiastową. Od Badury 
zażądano wyjaśnień. Przypuszczalnie Badura musiał już wiedzieć o żą
daniach włącz państwowych, gdyż w obszernym liście do swoich 
zwierzchnich władz kościelnych z 9 IV 1884 r. uważał swoje ustąpienie 
z redakcji za rzecz nie budzącą dyskusji i prosił jedynie, aby mu pozwo
lono pozostać w redakcji do końca kwartału, „da ich nur dann mein 
Vr hä tnis zu den Lesern ohne Verwicklung lösen kann” 72. Na to mu

67 / P Wroc’aw, zesp. Konsystorz Śląski Ewangelicki, t. 2694—II, akta nr 3281, 
pismu F egierung Breslau-Abteilung für Kirchen und Schulwesen, dotyczące ogra
niczania nauki religii i nabożeństw w języku polskim, do Konsystorza wrocław
skie z 4 III ] 884 craz 27 VI 1884.

08 Tamże, cyt. pismo z 4 III 1884.
69 Tamże.
70 Tamże.
71 T amże, t. 2694—TI, akta nr 3950, pismo z 24 III 1884.
72 Tamże, t. 2694—II, akta nr 4439.



jednak nie pozwolono. W „Nowinach” z 13 V 1884 r. znajdujemy za
wiadomienie, że pastor Badura „z powodów i okoliczności od jego woli 
niezależnych opuszcza redakcję i nakład pisma” 73 74 75 76 77 78. Badura przestał być 
redaktorem, ale mimo zakazu kontaktu z pismem nie zerwał. W dalszym 
ciągu jego artykuły i korespondencje zamieszczane były w „Nowinach”.

• „Nowiny” jako pismo dla ludności ewangelickiej stosunkowo dużo 
miejsca poświęcały nadal obronie polskiego języka w kościele. Podawały 
nie tylko wiadomości o polskich nabożeństwach, ale zamieszczały i dłuż
sze artykuły na ten temat, podkreślając wielką liczbę przybywających 
na nie ludzi74. Zwracały ewangelikom uwagę na to, że mimo szykan 
nabożeństwa polskie odbywają się tak jak dawniej, gdyż ewangelików 
Polaków jest dużo. Wskazywały, że wprowadzono w tym czasie polskie 
nabożeństwa w miejscowościach odległych od kościoła, i to w takich, 
w których nigdy dotychczas nie były odprawiane. Podawały miejsco
wości, w których są polscy pastorzy, a także upominały się o przywró
cenie zniesionych polskich nabożeństw, podkreślając, że Polacy bojkotują 
niemieckie nabożeństwa, i zalecały taką metodę jako skuteczną w walce 
z germanizacją kościoła75. Zachęcały też „Nowiny”, aby synowie chłop
scy kształcili się na pastorów, gdyż duszpasterzy ze znajomością języka 
polskiego będzie zawsze potrzeba76. Propagowały Towarzystwo Ewan
gelickie Oświaty Ludowej, założone na Śląsku austriackim w Cieszynie, 
i starały się pozyskać dla niego członków 77.

W celu utrzymania polskiego języka i obyczajów nakazywały „No
winy” pozdrawiać się tylko po polsku. W artykule Szczęść Boże pastor 
Badura wskazywał, że wszyscy ewangelicy powinni używać tylko pol
skiego pozdrowienia „szczęść Boże”, a nawet na pozdrowienia wypowia
dane po niemiecku oc powiadać tylko po polsku78. Sam też tak czynił79. 
Artykuł ten bardzo się władzom niemieckim nie podobał, gdyż widziały 
w nim podrywanie autorytetu niemieckich nauczycieli, którzy wymagali, 
aby dzieci używały pozdrowienia niemieckiego 80.

73 ..Nowiny Szląskie”, 1884, nr 17.
74 Z kościoła i o kościele  (tamże, 1884, nr 1); Z Międzyborza (tamże, 1884, nr 3); 

Korespondencje z Międzyborza (tamże, 1884, nr 31); Korespondencje Nowin Szlą- 
skich z Golasowic (tamże, 1884, nr 32); Korespondencje z Warszowic (tamże, 1885, 
nr 8).

75 Korespondencje z Międzyborza (tamże, 1884, nr 31).
76 Slcwo zachęty do naszych gospodarzy (tamże, 1885, nr 43).
77 Jeszcze o... (tamże, 1884, nr 44); O towarzystwie... (tamże, 1885, nr 21, 22)1
78 Szczęść Łoże (tamże, 1885, nr 2).
79 AP Wrocław, Zesp. Konsystorz Śląski Fwangelicki, t. 2694—II, pismo König

liche Regierung do Konsystorza wrocławskiego z 26 I 1886.
80 Por. przyp. 79.



Natomiast redakcja starała się szczególnie przeciwdziałać germani
zacji dzieci i młodzieży, która była bardziej niż dorośli narażona na to 
niebezpieczeństwo ze względu na uczęszczanie do szkoły niemieckiej. 
„Nowiny” ubolewały, że coraz częściej zdarzają się wypadki, iż młodzież, 
a przede wszystkim chłopcy, szczególnie po powrocie z wojska lub ze 
służby w mieście, wstydzi się z rodzicami mówić po polsku 81.

Zmieniały się czasy. Wpływ Badury na pismo był prawdopodobnie 
coraz mniejszy. Przybywało czytelników z innych stron, z Wielkopolski, 
Mazur i Pomorza. „Nowiny” w coraz mniejszym stopniu były pismem 
dla ewangelików śląskich. Dlatego też tematyka „regionalna” zaczyna 
ustępować miejsca innym problemom, szerszym, dotyczącym już nie 
tylko życia ewangelików, ale ważnym dla całego narodu polskiego. Trze
ba tu jednak zaznaczyć, że wpływ pastora Altmanna, a także i zaostrzony 
kurs rządu pruskiego wobec Polaków odbijały się ujemnie na ostrości 
stawianych w tym okresie przez „Nowiny” zagadnień. Niemniej właśnie 
w tym czasie pojawiają się na łamach pisma pierwsze nieśmiałe próby 
krytyki polityki rządu pruskiego wobec Polaków. Podawane są jednak 
w formie jak najbardziej łagodnej i zapewniają o wierności Polaków 
dla cesarza 82 83 *. Powodem tych głosów krytycznych była sprawa „rugów 
pruskich”. „Nowiny” stanęły wtedy w obronie wydalanych. Oczywiście 
redakcja nie mogła otwarcie wystąpić przeciw zarządzeniom państwo
wym i nie mogła również przyznać się do tego, że jest przeciwna usu
waniu Polaków z granic państwa pruskiego, gdyż przez to osłabia się 
żywioł polski we wschodnich prowincjach pruskich. Wskazywała nato
miast, że wysiedlenie takiej liczby ludzi osłabi państwo pruskie, że 
wystąpi brak rąk do pracy i że przez to właściciele Niemcy będą po
szkodowani. Polacy z zaboru rosyjskiego przestaną — zdaniem „No
win” — jeździć po zakupy do miast przygranicznych i wskutek tego 
upadnie w nich handel 8S.

Podawały też „Nowiny” wiadomości o organizowaniu przez Polaków 
ze wszystkich trzech zaborów pomocy dla wydalanych. Starały się po
kazać solidarność narodu polskiego, pisząc o pomocy finansowej udzie
lanej przez powstałe w Poznaniu, Toruniu i Działdowie Komitety Po
mocy. Zwracały wreszcie uwagę na okrucieństwo i bezwzględność ze

81 Przedziwne są drogi Boże (Nowiny Szląskie, 1885, nr 34); Czcij twego ojca 
(tamże, 1885, nr 40).

82 Berlin  (tamże, 1885, nr 49); Rozprawy w sejm ie pruskim  (tamże, 1886, nr 8); 
Na adres... (tamże, 1888, nr 30).

83 Z Wrocławia (tamże, 1885, nr 20); Z Brodnicy (tamże, 1885, nr 21); Wrocław
(tamże, 1885, nr 41); Z Królew ca  (tamże, 1885, nr 42); Dyskusja w parlamencie...
(tamże, 1886, nr 6); Rozprawy w sejm ie pruskim  (tamże, 1886, nr 8).



strony władz niemieckich, a także rosyjskich, w postępowaniu z wyda
lanymi 84.

W latach 1887—1891 „Nowiny” występowały coraz częściej i coraz 
ostrzej w obronie nauki języka polskiego w szkole i prawa do nauki 
religii w języku ojczystym. Gdy w 1887 r. zniesiono w całym zaborze 
pruskim naukę czytania i pisania po polsku i wypowiedź ministra oświaty 
Gosslera, że „w szkołach o przeważającej ilości dzieci niemieckich można 
naukę po polsku zlikwidować” 85, wprowadzono w czyn nie tylko tam, 
gdzie liczba tych dzieci była rzeczywiście przeważająca, „Nowiny” 
umieściły pełen goryczy artykuł, w którym stwierdzały, że chociaż 
dawniej uczono dzieci w szkołach po polsku, to Polacy i tak byli wierni 
cesarzowi, w czym nie przeszkadzała im nieznajomość języka niemiec
kiego 86. W następnych numerach „Nowiny” zamieszczały wiadomości 
o wiecach protestacyjnych w Poznańskim i na Pomorzu oraz o doma
ganiu się przez ludność przywrócenia nauki języka polskiego w szkole, 
w całej pełni popierając te żądania 87. Z podziwem wyrażały się „Nowiny” 
o odwadze uczestników wieców, „co tak odważnie poradzą bronić przed 
tak licznym zgromadzeniem praw swoich i dzieci” 88. Zamieszczały wresz
cie uchwały mówiące o samodzielnym organizowaniu nauki języka 
polskiego przez ludzi, „którzy polskiej mowy wygubić nie pozwolą” 89.

Począwszy od 1889 r. redakcja zaczęła występować bardziej ostro 
przeciwko germanizacyjnej polityce rządu pruskiego. Już nie pisano 
o prośbach do cesarza, nie kazano czekać na poprawę sytuacji Polaków 
przez „dobry rząd”. Alarmowano wtedy wprost społeczeństwo, pisząc
0 tragedii polskich dzieci w szkole, w której są one siłą germanizowane 90.

Ale nie tylko poprzez apele starała się redakcja przyczynić do po
wstrzymania germanizacji. Zachęcała ona Polaków, aby uczyli się sami
1 swoje dzieci czytać i pisać po polsku. Zapewniała, że dla umiejących 
czytać i pisać po niemiecku nie jest to rzecz trudna. Tłumaczyła, że nie 
należy się wstydzić słabej znajomości języka polskiego, bo to nie wina

84 Z Berlina (tamże, 1885, nr 20); Z Poznania (tamże, 1885, nr 30); Wydalania 
(tamże, 1886, nr 38); Z Działdowa (tamże, 1885, nr 41); Z Kępna  (tamże, 1886, nr 4); 
Z Byczyny (tamże, 1886, nr 12).

85 Übersicht der Maßregeln, welche auf dem Gebiete der Unterrichtswaltung 
im Jahre 1886 getroffen worden sind, um den Bestand und die Entwicklung der 
deutschen Bevölkerung in den Provinzen Westpreußen und Posen, so wie in dem 
Regierungsbezirk Oppeln sicherzustellen”, AP Wroclaw, zesp. Konsystorz Śląski 
Ewangelicki, „Confessionelle Statistik der Provinz Schlesien”, t. 2544—I.

89 Czytać i pisać... (Nowiny, 1887, nr 40).
87 Z Poznania (tamże, 1887, nr 47); Wiec w Poznaniu (tamże, 1887, nr 49).
88 Tamże.
88 Tamże.
80 Z Bytomia (1889, nr 11).



Polaków, lecz warunków nie pozwalających na dobre opanowanie mowy 
ojczystej. Zajmowała się wreszcie kolportażem książek, i to nie tylko 
religijnych, ale historycznych, książeczek dla dzieci, a nawet elementa
rzy 91. Miała również zamiar przeznaczyć specjalny odcinek w „Nowi
nach” na drukowanie elementarza, ewentualnie wydrukować go w dru
karni „Nowin” 92. Jednak zamiaru tego nie zrealizowano.

Wiele książek polskich rozdzielała redakcja „Nowin” wśród prenu
meratorów jako nagrody za rozwiązywanie zagadek, za pozyskanie no
wych czytelników. Niektórzy abonenci uskładali sobie z nich dość duże 
biblioteczki93. Wypożyczali oni książki sąsiadom. Oprócz rozdzielania 
za darmo książek „Nowiny” zachęcały do ich kupowania. Pośredniczyły 
też w zakupie, sprowadzając książki od wydawców. Dostarczali ich Fei- 
tzinger z Cieszyna na Śląsku austriackim oraz Hajkowicz z Grajewa 
w Królestwie 94. Dzięki temu czytelnicy mogli otrzymywać takie książki, 
na których druk władze pruskie nie pozwoliłyby. W jednym z ogłoszeń 
Hajkowicz polecał aż 86 pozycji95. W kolportowaniu książek polskich 
pomagał „Nowinom” ich oficjalny redaktor, a właściwie księgarz w Wo- 
łowie, Stanisław Grygier. Jego księgarnia była jedyną na Śląsku Środ
kowym, która polecała książki polskie w większym wyborze. Z „Nowin” 
dowiadujemy się również, że można je było dostać jeszcze i u księgarza 
J. Wartenberga w Międzyborzu96.

„Nowiny” zapoznawały również czytelników z literaturą polską po
przez zamieszczanie powieści, opowiadań i wierszy autorów polskich. 
W pierwszych latach istnienia pisma drukowano dwie powieści Parczew
skiego (pod pseudonimem „Niklota”): Genowefa i Na wycuqu. Powieść 
Bogumił była przez Parczewskiego przetłumaczona z języka łużyckiego 97. 
W późniejszych latach znajdujemy na łamach „Nowin” bajkę Krasickiego 
Czapla, ryby i rak , powiastkę Sabały, „którą stary góral karpacki opo
wiadał Henrykowi Sienkiewiczowi”, wiersz Damrota Znasz ty tę ziemię, 
Gizewiusza Pochwałę stanu średniego i Pochwałę stanu rolniczego, trzy 
utwory Kochanowskiego, a to osiemnasty Tren, Do zdrowia i Nadziei 
nie trzeba tracić, Pioseneczkę żniwną Lompy, a także „piosenkę ma
zurską” pt. Wesele ptasząt (prawdopodobnie Kajki) 98. W 1889 r. zamiesz

91 Z Prus Wschodnich (1889, nr 16).
92 Tamże.
93 List Bederskiego do W. Kętrzyńskiego z 18 IX 1890 r. (Sprawy Warmii i Ma- 

zur.., s. 32).
94 Ogłoszenia w „Nowinach”, 1889, nr 4, 47, 50; 1891, nr 13, 14.
95 W tym 34 powieści J. Kraszewskiego, Pana Tadeusza, O Kościuszce w bitwie 

racław ickiej nie znanego nam autora, tamże, 1889, nr 50.
96 O książkach ewangelickich  (tamże, 1886, nr 36).
97 O g r o d z i ń s k i ,  op. cit., s. 255.
98 „Nowiny”, 1889, nr 40, 35, 12, 47, 42, 32, 30, 25, 29, 21.



czono wzmiankę o Kochanowskim, w której zapewniano, że pamięć tego 
jednego z „najznakomitszych wieszczów naszych ... w sercach naszych 
nigdy nie wygaśnie” " .  Znajdujemy tam także wspomnienie o poecie 
śląskim Ligoniu 10°.

Redakcja popierała twórczość „ludowo-religijną” przez zamieszczanie 
utworów pisanych przez czytelników. Stałym współpracownikiem pisma 
był poeta ludowy Stanisław Stullich ze Stacz na Mazurach, który nad
syłał do redakcji różne wiersze okolicznościowe, religijne, pieśni żniwne 
i inne utwory * 100 101. Inny długoletni czytelnik i współpracownik „Nowin”, 
Jan Kubica z Królewskiej Huty, przysyłał do redakcji wiele swoich 
powiastek moralno-religijnych, które były drukowane w piśmie 102.

W 1890 r. „Nowiny” nawiązywały bliższy kontakt ze swoimi czytel
nikami w Helbra w Saksonii. W tym właśnie czasie założono tam „stowa
rzyszenie mężczyzn ewangelickich” pod nazwą Jedność. Redakcja była 
zdania, że poprzez to towarzystwo można przeciwdziałać germanizacji 
polskich emigrantów. Ponieważ do towarzystwa tego należeli stali czy
telnicy „Nowin”, w piśmie umieszczano nie tylko korespondencje od 
czytelników z tamtych stron, ale zachęcano do organizowania zebrań, 
które prowadzono po polsku i niemiecku 103, a także dostarczano książek 
polskich.

Na tym nie kończy się jeszcze działalność „Nowin” w zakresie obrony 
polskości. W 1890 r. w czasie spisu ludności, gdy celem wykazania jak 
najmniejszej liczby ludności polskiej władze pruskie umieściły w for
mularzach spisowych narodowość mazurską i kaszubską, redakcja pod
niosła alarm: „Mowa jest tylko jedna, jak jeden jest naród polski, który 
mieszka w różnych stronach i pod różnymi monarchami”. Nie dajcie się 
zwieść tym, co „dziwnym sposobem” wprowadzili takie zróżnicowanie. 
Wszyscy, którzy mówią w domu po polsku, powinni podać iako język 
ojczysty język polski. Każdy jest obowiązany podać prawdziwe dane. 
Wstydzić się swej mowy nie wolno 104.

Jak więc widzimy, „Nowiny” w najróżniejszy sposób starały się 
przeciwdziałać germanizacji polskiej ludności. Możliwości pisma były 
jednak bardzo ograniczone, gdyż wychodziło ono na terenie, który władze 
niemieckie uznały za całkowicie zgermanizowany i w każdej chwili 
było narażone na najdalej idące szykany z ich strony.

Ażeby obraz działalności „Nowin” był jak najbardziej pełny, trzeba
•• Tamże, 1889, nr 25.
100 Tamże, 1889, nr 47.
101 Tamże, 1887, nr 14, 1888, nr 12, 28, 39 i wiele innych.
102 Tamże, 1889, nr 17, 18, 19, 27 i inne.
103 Tamże, 1890, nr 40, list M. Szyszki, prezesa i sekretarza Towarzystwa 

„Jedność”.
104 Ojcze nasz a vaterunser (tamże, 1890, nr 48, 49).
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jeszcze kilka słów powiedzieć o stosunku redakcji do problemu coraz 
bardziej zwiększającej się emigracji ludności polskiej z terenów Śląska, 
Wielkopolski i Mazur. Przyczyną emigracji było znaczne zapotrzebowanie 
na ręce do pracy w zachodnich i środkowych Niemczech przy poważnej 
rozpiętości płac pomiędzy zachodnimi i wschodnimi prowincjami pań
stwa pruskiego, co powodowało odpływ siły roboczej ze wschodu na 
zachód. Emigrowała ludność przede wszystkim z terenów najuboższych, 
a więc z powiatów sycowskiego, namysłowskiego, kluczborskiego, opol
skiego, odolanowskiego i z Prus Wschodnich 105. Wyjeżdżało także coraz 
więcej robotników na sezonowe roboty rolne do pobliskiej Saksonii. 
W „Nowinach” znajdujemy wiele wiadomości o tym, skąd wyjeżdżało 
najwięcej robotników, donosili bowiem o tym korespondenci pisma106. 
Redakcja przeciwna była emigracji tak sezonowej, jak i udawaniu się 
na stałe do Zachodnich Niemiec czy też do krajów pozaeuropejskich, 
gdyż z tego przede wszystkim powodu zmniejszała się liczba Polaków 
na Śląsku czy Mazurach. Ponadto redakcja uważała, że wyjeżdżający na 
roboty w okolice czysto niemieckie narażeni są na szybką germanizację. 
Obawiała się też, że przebywając w środowisku robotniczym emigranci 
będą narażeni na bliskie zetknięcie się z socjalizmem, a znajdując się 
z dala od rodziny zobojętnieją i na sprawy religijne. To że nie mając 
na obczyźnie polskich nabożeństw i nie znając niemieckiego języka 
po prostu nie będą chodzili do kościoła, było dla ewangelickich współ
pracowników redakcji niebezpieczeństwem równie groźnym jak dwa 
poprzednie. Inną przyczyną przeciwstawiania się „Nowin” emigracji był 
fakt, że powodowała ona zmniejszanie się liczby rąk do pracy, co dla 
polskich obszarników w Poznańskiem było jeszcze niebezpieczniejsze 
niż szykany władz pruskich. „Nowiny”, które swoją działalnością nieraz 
poważnie utrudniały dążenia władz niemieckich, w tym punkcie były 
zbieżne z ich polityką. Władze pruskie uważały bowiem emigrację pol
skiej ludności ewangelickiej za niepożądaną, gdyż stanowiła ona podat- 
niejszy materiał do germanizacji niż ludność katolicka 107 108.

„Nowiny” przeciwdziałały emigracji, opisując trudności, na jakie 
natrafiali wyjeżdżający na roboty. Przestrzegały przed niebezpieczeń
stwami, jakie czyhały tam na niedoświadczone dziewczęta, podawały 
przykłady okrutnego nieraz obchodzenia się z nie umiejącymi po nie
miecku robotnikami, wskazywały na bardzo ciężkie warunki pracy109. 
Przeciwna też była redakcja — jak już była mowa wyżej — emigracji

105 J. M a r c h l e w s k i ,  Nagonka antypolska a statystyka (Pisma wybrane, t. II,
s. 136).

109 Z Olesna (Nowiny, 1889, nr 5); Z Sycowa (tamże, 1889, nr 16).
107 K o t u l a ,  op. cit., s. 20.
108 Los Szlązaków w Saksonii (Nowiny, 1887, nr 28); Krwawa dola (tamże 1890,

ntr 35); oraz wzmianki tamże, 1885, nr 18; 1886, nr 16, 21, 42; 1889, nr 17;



zamorskiej. W wielu artykułach przedstawiano niebezpieczeństwa czeka
jące w podróży i biedę panującą wśród emigrantów na obczyźnie 109.

Nie były natomiast „Nowiny” przeciwne emigrowaniu na wschód, 
do Rosji i Austrii. Wprost przeciwnie, martwiono się na przykład, że 
w związku z wydalaniem obywateli niemieckich z Rosji mogą ucierpieć 
przebywający tam na robotach robotnicy z okolic Raciborza no.

„Nowiny” przez cały czas swego istnienia spotykały się z trudnoś
ciami natury finansowej. Pismo przeznaczone było dla mało uświado
mionej narodowościowo ludności ewangelickiej i nie mogło liczyć na 
zbyt wielu czytelników. Z drugiej jednak strony pewne minimum sta
łych odbiorców było konieczne dla utrzymania go przy życiu. Jak jednak 
skromny był nakład „Nowin”, wskazuje następujące zestawieniein : 
w 1885 r. liczba czytelników wynosiła 40, w 1890 r. — 300, w 1891 r. 
(styczeń) — 375, w 1891 (marzec) — 400.

Dla porównania trzeba przypomnieć, że w tym czasie „Katolik” miał 
już około 9000 prenumeratorów 112. Jednak z drugiej strony należy pa
miętać, że warunki ludności, dla której wydawano „Nowiny”, były 
całkiem inne. Dotychczas przecież ta polska ludność nie czytała żadnej 
polskiej gazety. Ponadto prenumerata najtańszego czasopisma równała 
się jednodniowemu zarobkowi. Dlatego też wśród tej ludności polskiej 
na Śląsku Środkowym abonentów „Nowin” było bardzo mało 113. W sa-

108 Do Brazylii ludzie... (tamże, 1890, nr 45); List pana Rosińskiego (tamże, 1891, 
nr 15).

110 Z Raciborza (tamże, 1887, nr 32).
111 Tabelę zestawiono na podstawie listów Bederskiego do Kętrzyńskiego i da

nych zamieszczonych w „Nowinach”, 1891, nr 12 (Zaproszenie do przedpłaty). 
Dotychczas uważano, że nakład „Nowin” był o wiele wyższy. Twierdzili tak 
K u d e r a ,  op. cit., s. 18; W. K o r f a n t y ,  Sp. pastor Jerzy Badura (Dziennik 
Poznański, 61X1911); K o t u l a ,  op. cit., s. 22.

112 Razbork pod Bytomiem  (Nowiny Szląskie, 1885, nr 41).
113 Por. zestawienie abonentów, sporządzone na podstawie zamieszczanych 

w „Nowinach” notatek, listów, wykazów osób nagrodzonych:

Obszar
Liczba abonentów w latach

1886 1887 1888 1889 1890 1891

Śląsk Środkowy 4 12 4 7 6 2
„ Opolski 6 5 7 9 7 3
„ Górny 6 18 19 21 20 13

Mazury 13 22 24 32 20 20
Pomorze 1 — 3 12 4 4
Wielkopolska 7 16 12 9 11 5
Prusy Wschodnie 7 11 9 7 6 4
Śląsk austriacki 3 3 4 5 6 5
Zabór rosyjski 4 — 1 3 — 1
Westfalia 1 3 1 10 16 12
Saksonia — 2 6 3 2 —



mym Międzyborzu oprócz Badury prenumerował to czasopismo tylko 
ksiądz katolicki1U. Natomiast większą popularnością cieszyły się „No
winy” wśród ewangelików w Wielkopolsce, na Górnym Śląsku, w Raci- 
borskiem. W późniejszych latach coraz więcej czytelników zyskiwały 
sobie na Mazurach i na Pomorzu, by wreszcie w ostatnich latach swego 
istnienia znaleźć dużą stosunkowo grupę odbiorców w Saksonii i dalekiej 
Westfalii, wśród górników i robotników polskich, pochodzących z Mazur, 
Wielkopolski, a także i ze Śląska.

Kolportażem pisma zajmowali się sami czytelnicy. Oni to werbowali 
nowych prenumeratorów i zachęcali do czytania polskiej gazety. Rekru
towali się przeważnie spośród stałych, długoletnich odbiorców, utrzy
mujących bliski kontakt z redakcją. Takim chyba najbardziej niestrudzo
nym współpracownikiem „Nowin” był górnik z Królewskiej Huty, Jan 
Kubica. Nie tylko czytywał on regularnie pismo, ale był jego niezmor
dowanym propagatorem. W latach 1890—1891, najtrudniejszych dla 
pisma, zwerbował on wielu czytelników. Drugi długoletni czytelnik, Jan 
Sitko z Warszowic w powiecie pszczyńskim, nie tylko kolportował „No
winy”, ale ponadto z przesyłanych mu przez redakcję książek założył 
polską biblioteczkę, którą udostępnił sąsiadom. W miejscowości Helbra 
w Saksonii działali M. Szyszka i Józef Rutkowski, którzy kolportowali 
pismo wśród robotników polskich. W zaborze austriackim „Nowiny” 
prenumerował pastor Michejda w Nawsiu oraz zbiorowo cała gmina 
ewangelicka w Gawłowie w Galicji.

W związku z niewielką liczbą prenumeratorów „Nowiny” nie mogłyby 
się utrzymać, gdyby nie pomoc założyciela i ludzi rozumiejących znacze
nie tego pisma dla utrzymania polskości na zachodnich i północnych 
krańcach Polski. Wiemy np., że Parczewski z własnej kieszeni wspierał 
pismo, dopłacając rocznie około 1000 rubli114 115. Robił to samo Bederski, 
dokładając ze swej pensji na koszty wydawania pisma 116.

„Nowinami” zainteresował się również Erazm Piltz, współredaktor 
petersburskiego „Kraju”. W 1886 r. otrzymał on od generała wojsk ' 
rosyjskich Aleksandrowicza w Petersburgu legat w wysokości 20 000 
rubli. Suma ta przeznaczona była na obronę polskości na kresach za
chodnich 117. Na zebraniu, które« odbyło się w mieszkaniu prof. Ignacego 
Baranowskiego, a w którym udział wzięli „przedstawiciele świata prze
mysłowego” oraz Erazm Piltz, prof. Pawiński, Prus, Stosław Laguna 
i Alfons Parczewski, została utworzona komisja w składzie: prof. Pa-

114 AP Wrocław, zesp. Konsystorz Śląski Ewangelicki, t. 2694-11, akta nr 
14368, list pastora Lorenza do Konsystorza wrocławskiego z 22X11 1884.

118 Cyt. list Parczewskiego do dra Rostka z 7 V 1927.
116 Od redakcji (Nowiny, 1891, nr 12).
117 A. P a r c z e w s k i ,  Ze wspomnień o Erazmie Piltzu (Świat, 1930, nr 4).



wiński, Baranowski i Parczewski, która miała zająć się rozdziałem tych 
pieniędzy. Dzięki Parczewskiemu otrzymali z tego legatu stypendia 
studenci polscy we Wrocławiu, a pomoc finansową następujące gazety: 
„Nowiny Raciborskie”, „Gazeta Opolska” i „Nowiny Szląskie” 118. Ta 
pomoc dla „Nowin” trwała mniej więcej do maja 1890 r . 119. Przyczyną 
je j wstrzymania było to, że na Śląsku liczba prenumeratorów mimo wy
siłków ze strony redakcji ciągle była niewielka, natomiast na Mazurach 
stale się powiększała. Wtedy też postanowiono przenieść, mimo sprze
ciwu Parczewskiego, pismo na Mazury 12°. Po wstrzymaniu pomocy 
z „funduszu” Filtza Bederski zwrócił się we wrześniu 1890 r. o pomoc 
finansową do W. Kętrzyńskiego, wówczas dyrektora Ossolineum. Spodzie
wał się, że Kętrzyńskiego, pochodzącego z Mazur, zainteresują losy pi
sma 121. Kętrzyński przyczynił się też do tego, że „Nowinom” udzielił nie
wielkiej pomocy Antoni Sozański z Sambora. Pomógł również profesor 
Zachariewicz, tak że Bederski otrzymał w sumie około dwudziestu 
m arek122. Wysokość tej sumy świadczy wymownie o tym, jak niepo- 
kaźnymi funduszami rozporządzała i obywała się redakcja i jak małą 
pomoc otrzymywała z zewnątrz. Na razie jednak i te skromniutkie dary 
podtrzymały mocno już zachwianą egzystencję pisma, które jeszcze 
przez pół roku walczyło o swoje istnienie.

W następnych miesiącach redakcja dokładała do pisma około 50 marek 
miesięcznie. W tej sytuacji „Nowiny” zwróciły się jeszcze raz o pomoc 
do czytelników. W odpowiedzi zwerbowano wielu nowych prenumerato
rów, ale nie mogło to już podtrzymać zachwianego bytu pisma, które 
z końcem czerwca 1891 r. przestało wychodzić. Bederski wyjechał do 
Poznania, a Parczewskiemu zlecono zorganizowanie wydawania pisma 
dla ewangelików na Mazurach. Nie było to zadanie łatwe. Dopiero po 
kilku latach H. Barke, pochodzący z powiatu kutnowskiego, podjął się 
wydawania pisma. W 1896 r. ukazała się „Gazeta Ludowa”. Wydawana 
była w Ełku. Dalszą je j kontynuacją był „Mazur”, wychodzący już pod 
inną redakcją w Szczytnie 123.

I tak jak przedtem „Nowiny” ze Śląska wędrowały na Mazury, tak 
teraz najpierw „Gazeta Ludowa”, a potem „Mazur” pokazały się na 
Dolnym Śląsku. W Międzyborzu postor Badura zaprenumerował „Gazetę

ne M T o b i a s z ,  Bronisław Koraszewski — wydawca Gazety Opolskiej 1864— 
—1922, Warszawa 1948, s. 21.

119 List Bederskiego do Kętrzyńskiego z 18 IX  1890 (Sprawy Warmii i Mazur..., 
s. 32).

120 Cyt. list Parczewskiego do dra Rostka z 7 V 1927.
121 Cyt. list Eederskiego do Kętrzyńskiego z 18 IX  1890.
122 Cyt. list Sozańskiego do Kętrzyńskiego z 10 X II 1891.
128 P a r c z e w s k i ,  op. cit.



Ludową” i rozpowszechniał ją wśród polskiej ludności124. Został również 
je j współpracownikiem 125. Po kilku latach nawiązał też bliższy kontakt 
z „Mazurem” 126, który również znalazł czytelników na Śląsku 127.

W artykule niniejszym nie .wszystkie problemy dotyczące „Nowin” 
zostały do końca wyjaśnione. Już jednak zestawiony materiał pozwala 
stwierdzić, że „Nowiny” mimo ograniczoności ich haseł i małego nakładu 
miały poważne zasługi w utrzymaniu i rozszerzaniu polskości wśród 
ludności polskiego pochodzenia, mieszkającej na tych najbardziej zaco
fanych pod względem uświadomienia narodowego, zapomnianych i uwa
żanych przez większość ówczesnych polskich działaczy za stracone dla 
polskości, terenach. Inicjatorzy podjęli się trudnego zadania wydawania 
pisma we Wrocławiu, nie zważając ani na trudności, ani na konsekwen
cje grożące im ze strony władz pruskich, traktujących Śląsk Środkowy 
za całkiem zgermanizowany. Tymczasem działalność redaktorów „No
win”, jak i istnienie samego pisma są jeszcze jednym dowodem, że 
nigdy nie rezygnowano z odzyskania tych najbardziej na zachód wysu
niętych ziem polskich.

DIE „NOWINY SZLĄSKIE” — EIN WROCŁAWER POLNISCHES WOCHEN- 
BLAT FÜR DIE EVANGELISCHE BEVÖLKERUNG

Der Artikel unternimmt den ersten Versuch, die Fragen der Entstehungs
geschichte, der Wirksamkeit und des Profils der Zeitschrift im Hinblick auf Nation 
und Gesellschaft einer weitgehenden Klärung entgegen zu führen. Die Quellengrund
lage bilden Archivmaterialien, Briefe und Aufzeichnungen von Mitarbeitern sowie 
Mitteilungen, die in der Zeitschrift selbst enthalten sind. Die Verfasserin konnte 
aus der Entstehungsgeschichte des Blattes (1882—1883) bislang unbekannte Momente 
klären, z.B. die Rolle des Gründers und Redakteurs Alfons Parczewski, eines 
Rechtsanwalts aus Kalisz, ebenso die von anderen Mitarbeitern und Redakteuren, 
nämlich von Jerzy Badura, Pastor in Międzybórz, Karol Baum, Schuhmacher in 
Wroclaw, Stanislaw Grygier, Buchhändler in Wołów, Antoni Bederski, Angestellter 
der Wroclawer Universität, und einiger weiteren Persönlichkeiten, die entweder , 
zur Gründung der Zeitschrift beigetragen oder ihr während der Jahre von 1884— 
—1891 ihre Fürsorge gewidmet haben. Darstellung findet im Artikel ferner das 
nationale Profil der Zeitschrift und die Formen, mit deren Hilfe die Redaktion

124 AP Wroclaw, zesp. Konsystorz Śląski Ewangelicki, t. 2694-11, akta nr I 
11410, pismo Oberpräsidium der Provinz Schlesien do Konsystorza wrocławskiego 
z 14 XI 1896.

125 J. B r o d  a, Ks. Jerzy Badura, s. 44.
129 S. P i e ń k o w s k i ,  Jerzy Badura (Polska Zachodnia, 1949, nr 5).
127 AP Wrocław, zesp. Konsystorz Śląski Ewangelicki, t. 2417-1, pismo König

liche Konsistorium der Provinz Posen do Konsystorza wrocławskiego z 28 IX  1908 
(Polentum) oraz pismo Superintendentur Gross Wartenberg dó Konsystorza wro
cławskiego z 23 IX  1908.



bemüht war, bei voller Beachtung der Loyalität gegenüber den preußischen Be
hörden und dem Kaiser, der Germanisierung der evangelischen Bevölkerung Mit
telschlesiens und anderer von Preußen okkupierter Gebiete entgegen zu wirken. 
Insbesondere wird der Kampf des Blattes um die Erhaltung des polnischen Got
tesdienstes und für den polnischen Sprachunterricht in der Schule geschildert, 
ebenso die Rolle, die es im Sinne der Erhaltung des polnischen Volksbewußtseins 
gespielt hat, indem es bei der Kolportierung polnischer Bücher half und Kenntnisse 
der Geschichte Polens und der polnischen Literatur vermittelte. Aufgezeigt werden 
aber auch die Schikanen der preußischen Behörden gegenüber den Herausgebern 
und die Schwierigkeiten, mit denen diese zu ringen hatten, da man ihre Tätigkeit 
als „Polonisierung” verdächtigte. In der Charakteristik des polnischen Profils der 
Zeitschrift und ihrer Redakteure kommt eine antisozialistische Haltung, nationali
stische Tendenzen und ein christlich-doktrinär Standpunkt zum Ausdruck.


