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JOZEF KRÖLIKIEWICZ 

STOSUNEK „GAZETY POLSKIEJ" DO IUTLERA 

I NARODOWEGO SOCJALIZMU W LATACH 1931-1934 

,,Gazeta Polska", ukazujqca si� jako dziennik w latach 1929-1939, 
uchodzila do konca 1937 r. za p6loficjalny organ rzqdowy. Po zalozeniu 
Obozu Zjednoczenia Narodowego zostala oficjalnie uznana za organ re
prezentujqcy sfery rz4dowe. Do r. 1936 wyrazala stanowisko „grupy 
pulkownik6w", najblizszej Pilsudskiemu, p6zniej stala si� pismem zwü.1-
zanym z otoczenicm Rydza-Smiglcgo. 

Problematyka niemiecka dominowala wsr6d zagadnie11 miqdzynarn
dowych poruszanych na lamach „Gazety Polskiej". W omawianym okre
sie coraz wi�cej uwagi poswi�cano Hitlerowi i jego Narodowo Socjali
stycznej Niemieckiej Partii Robotniczej. 

Rosnqcc wplywy hitlerowc6w, szczeg6lnie po wyborach do Reichs
tagu we w rzesniu 1930 r., zmienily uklud sil politycznych w Nicm
czech. Polska opinia publiczna przyj�la ten fakt z nicpokojem o przy
szlosc i tak juz zaognionych stosunk6w z Nicmcami: ,,zwyci�stwo Hit
lcra - pisala „Gazeta Polska" - zrodzilo zupelnie naturalnq nieufnosc 
do calej polityki nicmieckiej" 1

. Wybory do sejm6w krajowych w p61-
nocnych Niemczcch jcsienüi 1931 r. byly kolejnym sukcesem hitlerow
c6w. W polskich kolach rzqdowych PO\Vaznie l'Ozwazano mozliwosc ob
j<;;cia wladzy przez Hitlera po zblizajqcych si� wyborach do Rcichstagu. 
W „Gazecie Polskiej" pojawily si� glosy wyrazajc1ce przekonanie, ze 
Hitler dojdzie do wladzy jesienü1 1932 r. 2 Nawolywano jednoczesnie, 
by nie lekccwazyc Hitlera i jego partii 3

• Wierzono, ze zostajc1c kancle
rzem zmieini on dotychczasowc\ taktyk� i wyrzeknie sil;:! dqzen rewizj o
nistycznych pod wplywem sil mi�dzynarodowych 4

. 

W Warszawie traktowano Hitlera jako prymitywncgo demagoga, kt6-

1 Tlo wizyty w Chequers (Gazeta Polska (cyt. dalej GP), 8 VI 1931). 
2 Horoskopy wyborcze Niemiec (GP, 10 I 1931). Zob. takze: Hitler ante portas 

(GP, 1o·xn 1931). 
a „Byly czasy, kiedy Hitlera nazywano komediantem 1.Jez ojczyzny a ob6z 

jego garstkq opetancöw" (Triumf Hitlera, GP, 20 XI 1931). 
4 Spisek w Boxheim (GP, 29 XI 1931). 
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ry „nie rcprezc·ntuje w �;yciu niemieckim okrcslonego zabarwienia spo
leczncgo ani progrnmu czy to w dziedzinie stosunkow we\vn�trznych, 
czy tez ZC\Vn<,:trznych. Rcprezrntujc natomiast mistykQ pychy" 'j. 

Rola, jalG1 odgrywal Hitlc1· w ruchu narodowosocjalistycznym, stafa 
sie_: przedmiotcm analizy Kazimierza Wierzyüskiego na lamach „Gazety 
Polskiej". Autor, przcdsLlwiaj.ic poszczeg6lnc etapy kariery politycznej 
Hitk,·a w latach 1919�1932, doszccU do wniosku, iz byla ona mozliwa 
dzit;ki poparciu kapitalu nicrnicckicgo. Hitlera na:zwal „platnym ajentem 
k,'.)italu", :1 ca1y ruch hitlermvski okreslil jako „dywersj� przeciw wzra
sta:i:1cym wplywom zsocjalizowanych mas·' :;. 

Zc,skakujqcy \\"Zrnst znacz<."11ia NSDAP w c;iqgu dwoch lat, poczqw
::;zy od 1930 r., tlumaczono „umicj�tnym'' wykorzystaniem przez Hit
lci'a niewdmYolenia spokczci'l.slwa z powojennc.i sytuacji gospodarcz•.'.i 
w Nicmczcch i poddaniu L0go spolcczeri.stwa dzialaniu demagogicznych 
h,;.sd. Podsycaly onc röwnicz ci,1gle zywc nastroje nacjonalislyczne 
w0.,·od Nicmcöw. Hi tlcrowska agitacja na r;,:ccz re\vizj i trakta tu wer
,;<tlskil'go spotkala si<; z pdnym puparcicm warstwy drobnomieszczan-
skicj. z kt<"J1·ej n.:krutowali sü; - zdanicm Kazimicrza Smogorzcwskie
.'..:,> -- piti'\\'Si l.\\'olenllicy Hitlcra '. 

Nasilcnic sie; fa]i -wystqpien antypolskich w latach 1931-1932 i ostry 
ki·y;,.y:; ,,: k':.-estii Gdanska wplyn�ly na zaostrzenie si� stosunk6\v pol
:J:u-11icmicck ich. vVysilki strnny polskiej zmicrzajc[CC do ich unormo
,,. a:1i:l nie przyniusly uc;,-:cki\Yanych rezultat6w S. Wsrud „grupy pulkow
mkuw'' upmvszcchnil sü� pogh1d, zc niezaleznie od tego, kto w Niem
c1.cch jest u \\·ladzy, pra6r:ienic rcwizji granicy wschodniej jcst pow
s?:cchne ,v spolccze11slwie niemicckim. "\Vychodzqc z tego zalozenia uwa
;�,,no. zc w my,;l pu1skiej i-acji stanu korzystniej b�dzie, gdy na czele 
rz,idu stanic Hitler, ,,aby Zachod - jak pisala „Gazeta Polska" -
mi,:,:l wreszcie uj1·zec prawdziwc obliczc Niemiec". Bardziej niz Hitlera 
oba\\·iano si<;; bowiem nacjo:1alist6w z Hugenbcl'giem na czele n. 

Objqcil' wbd;,y przez Ifitkra zostalo przyjqte przez polityko\\. sa-

5 I,Qr.c/11il::wrci Hiticra (GP. 2-i II 1932). 
6 K. Wie r z y t'! s k i, Droua IJ1Uem (GP, ;; I 1944). Zob. tak;.e Gabinet ::bro

JC''' ,c;; > , 3 VI 1932!. 
• �1'icmicc/{(l kkcja (GP, H IX 1932). Por. K. Smog o r z e w s k i, Iclca na

ro(:o • ·r;-.•ocjalistyc�na (GI', 24 XI 193-IJ. 
8 Szcrzej na tcn tcmat: :\I. Wo j c i c c h o w s k i, Polska i Niemcy nn pr;:e/o

mic lat 193:!-1933 (Rocrniki Historycznc, t. XXIX, Poznari. 1963, s. 116-121); t e n
i c, Siosiw/..:i po/5ko-memicckie 1933-193S, Pozn,111 1980, s. 15--19. 

9 :Vct zacl!oclzic bez zmicm (GP, 1 VI 1932). O rev.·izjonistyczncj politycc Hitlera 
pi,:,1,0: ,,Nalezy zauwazyc. ze rewizja granic ,vschodnich Rzc�zy jcst tylko jednym 
z \',i,•lc1 punk\6w prograi,1u narodowych socjalistow nicmieckich. W rozp�dzie Hit
lera k,vcstia ta star.o\':i odciuek wzgl�dnie maloznacz,1cy w porowm1niu z jego 
front�m bojowyn1 Z\Yr6c"nym przeciw bylym nliantom. Hitler to nie mniej "Drang 
n;a:h Westen« niz »Drang nach Osten«" (TriI.1,mf I-Iitlera, s. 1). 



nacyjnych z rezerwq i oczekiwaniem na to, eo przyniosc1 najblizsze ty
goclnie urzGdowania nowego kanclerza. Zastanawiano si� nad tym, czy 
I-Iitbr zda egzamin zc sztuki rzc1dzenia panstwem, czy moze napic;cia 
wewnGtrznc w Nicmczech przybion:1 na silc i dojdzic do „jakiegos wy
bdowania" 10. 

Pierwsze micsi„ice rzqdow Hitlera nie pt·zyniosly oczekiwanej popra
wy stosunkow polsko-nicmieckich. Ani na chwil� nie ustala antypolska 
agitacja. Hitler nasilil jeszcze bardzicj propagand<J rcwizjonistyczn4 wo
bec Polski, majc1c na mvadze zblizajqcc si� wyboey do Reichstagu w mar
c�t 1933 r. Temu celowi sluzyl wywiad kanc;erz[i dla londynskiegn „Sun

da:,: Express", w ktorym w ostrych slowach opowied„ial si� za koniccz-
11oscic1 szybkiej rcwizji granicy polskicj 11• \Vyst;wienie Hitlera przyj�to 
w Warszawc z oburzeniem. ,,Gazeta Polska ., nnzwala je „kpin„1 z ur1.e;du 
kanclerskicgo, kpinc1 7. powagi Rzeszy, kpinc\ z Europy", ostrzegala zn
razcm, ze „wobec psychozy szerzc1cej siQ u Sc!siada nalezy oczywiscic 
przedsiQwzü1c wszystkie srodki ostro.inosci - kt6rc na pcwno nie bc;;dq 
pokgaC:: na gaclaniu·' 12. 

PocZcitki rz::idow Hitlcra w ocenie k<'>l .sanacyjnych stanowily dow6d, 
ze polityka Niemiec wobec Polski nie ulegla zadnej zmianie. Liczono 
jeclnäk, zc syiuacja wewnQtrzna w Niemczcch bQdzic hamO\vac wojow
nicze zape;cly Hitlera, a jego bczpnrdonowa walka z silami post�powy
mi. gl(iwnie z socjalistami i komunistmni, unicmozliwi mu na killca lat 
pC'lne zaangazowanie siQ na forum mi17clzynarodowym. 1�. 

W marcu 193:� r. hitlerowcy umocnili s,vojq pozycje; w Reichstagu, 
eo pozwolilu IIith-rn\\'i bez obnw oglo;:;ic, publicznie .. nowy kurs" \VObcc 
Polski. Je�o rno\va w Rcichstagu z 17 V 1H33 r. zawierala zapcwnienia 
o posza.nowaniu Lraktat6w i o pokojowym urozeniu stosunkow z inny
mi krnjami. Slowa Hitlcra zostaly przyjqte przcz Becka z zadowolc
nicm 11• Natomiast „Gazcta Polska" nie ukrywala swoich Wqtpliwosci.
\V artykule wstQpnym, zatytulowanym S!Dwa a czyny z 18 V 1933 r.,
zapewnieniom Hitlera przeciwstawiala pogl,1dy Rosenberga, stwierdza
j,1c, zc „nie mozemy oprzec siG sccptycyzmowi w traktowaniu wczoraj-: 
s,:ej mowy kanclerzn Rzeszy. Sccptycyzm ten ro7,wiac mozc jcdynic 
wi�ksza niz dotychczas zgodnosc slöw z czynami". W kilka dni pozniej 

10 Egzo.min (GP, 31 I 1933). 
H Por. Wo j c i e c h o w s k i, Siosu11ki ... , s. 21-22. 
;� l'olityka czy agitacja (GP, 14 II 1933). Oficjalnej odpowiedzi na wyshipienie 

kanden;a Hitlera udziclil minister J6zcf Bcck na posiedzeniu komisji spraw za
grnnicznych Scjmu 15 II 1933 r., stwierciz:ajqc, ii. ,,nasz stosunek do Niemiec i ich 
spraw bedzie dokladnic taki sam, jak stosunek Niemiec do Polski. W praktyce za
tem \Vit;ccj zalezy w tcj dzicdzinie od Bcrlina niz od W.irszawy" r,.v o j c i e c h o w
s k :. Stosunki ... , s. 22; por. takze J. Fa r y s, Koncepcje po!skiej polityki zagra

nic:nej 1918-1.939, \V,1rszawa l!l81, s. :320). 
18 Por. F. Soko! 6 w, Co clalej? (GP, 15 IH 1933). 
14 Por. Wo j c i e c iJ o w s k i, Stosunki ... , s. 42. 
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ta sama gazeta przyznala jednak, ze przem6wienie Hitlera „mimo wszel
kich .narzucajqcych si<': zastrzezen uznac nalezy w calosci za zjawisko 
dodatnie, znamionujc1ce odpn;zenie zar6wno w stosunkach europejskich 
jak i w polsko-niemieckich" 15_ 

Wraz z odpr�zeniem w stosunkach polsko-niemieckich, kt6re zaryso
walo si� w maju 1933 r., zmienil siG takze stosunek „Gazety Polskiej" 
do Hitlera. Prasa prorz11dowa otrzymala bowiem polecenie Mi:nisterstwa 
Spraw Wewn�trznych, aby wstrzymac si� z atakami na kanclerza Rzc
szy. Staly korespondent „Gazety Polskiej" w Berlinie, K. Smogorze\\·
ski, stworzyl w6wczas nowy, wyidcalizowany obraz Hitlera, zgodnie: 
z lini<l politycznq realizowanc\ przez Becka w stosunku do Niemiec hit
lerowskich. W swoich korespondencjach Srnogorzewski przedstawial Hit
lera jako zdolncgo polityka, pro,vadzc\cego niezaleznq politykG i cicszq
ccgo si� poparciem calego narodu niemieckiego. Zaprzeczal wczesniej
szym poglqdom, jakoby przywodca NSDAP byl „czlowiekiem wiclkiego 
przemyslu, Hohenzollern6w, staropruskiej reakcji czy socjalizujqcej de:.. 
magogii". Jego zdaniem w Niemczech nie bylo, opr6cz Hitlera, zadnej 
innej sily zdolnej pokierowac panstwem. ,,Niemcy stoj,i wobec dylema
_tu - pisal - albo Hitler1 albo chaos" 1�, 

Przestaiy pojawiac si� r6wniez na lamach „Gazety Polskiej" opinie 
o bezideowosci ruchu hitlerowskiego i demagogicznym charakterze pro
gramu NSDAP, charakterystycznc dla tcj gazety przed 30 I 1933 r.
Tuz przed obj�ciem wladzy przez Hitlera, Florian Sokol6w ocenial pro
gram narodowych socjalist6w jako demagogiczny i pelen „klamli\,·ych
frazes6w" 17• \Vspomniany juz Smogorzewski twierdzil natomiast, ze
wprawdzie ruch hitlerowski nie jest jednolity zar6wno spolecznie, jak
i ideologicznic, ale program NSDAP stanowi „logiczm\ doktrync/'. Za
rzucal nieznajomosc „istoty ruchu narodowcgo" tym, kt6rzy twierdzili,
ze „hasla gospodarcze w programie NSDAP byly tylko demagogicznc\
przynGtq", choc sam przyznal, ze pomogly one Hitlerowi przyciqgn11c do
ruchu drobnomieszczanstwo, chlopstwo i cz�sc proletariatu niemieckie
go 18. Gdy realizacja 25 punkt6w programu spoleczno-gospodarczego
NSDAP przeciqgala sit::, Smogorzewski pisal, pod koniec grudnia 1934 r.,

1s Slowa a czyny (GP, 18 V 1933); Formalizowanie chaosu (GP, 23 V 1933).
1e K. Smogo1·ze,,,ski, S!uchajqc Ilitlera (GP, 29 X 1933); teni.e, Her

man Goering „najwierniejszy palac!yn lliilcra" (GP, 14 IV 1934); t e n:i: c, Co da

lef!, s. l; te n z e, Po ustqpienitl Feclera (GP, 13 XII 1934).
17 F. so k o 1 6 w, Przekle1istwo zlego czynu (GP, 30 III 1932). W dalszej czc;sci

artykulu autor pisal, i.e Hitler „potrafil porwac za sob:i masy, odurzonc wrzaskli
W<! demagogiq, lecz nie umial wskazac im zadnego programu realnej pracy". Por. 
takze: Bunt w obozie Hitlera (GP, 8 IV 1931); F. Soko 16 w, Zlot Ho1icnzollernöw

(GP, l VII 1932). 
1s K. Smog o r z e w s k i, Sluchajqc llitlera, s. l; t e n i. c, Ku fazie kon

struktyu;nej (GP, 6 VIII 1933); t e n z c, Do ustrofa stanowego dalek.o (GP, 17 III 

1934). 
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ze „niektore postulaty spoleczno-gospodarcze nigdy nie zostanq w zycie 

,vprowadzone, albmviem samo zycie si� temu sprzeciwi". Byl jednak 
przekonany, ze realizacja tego programu zalezy tylko i wylqcznie od 

Hitlera, ktory jego zdaniem „mozc w razie potrzeby zradykalizowac ca
lq swojq polityk� spolecznc1" J!t. 

Sil� ruchu hitlerowskiego sanacja widziala nie w programie, lecz 
w dobrzc zorganizov,,anej propagandzie, a przede wszystkim w organi

zacji paramilitarnej, istniejc1ccj obok politycznego kierownictwa partii. 
K. Wierzynski przedstawiajqc w swojcj korespondencji z Berlina wra

zenia ze zjazdu NSDAP w Norymberdze, odbytego we wrzcsniu 1933 r.,
hvierdzil z przekonanicm, ze sukcesy Hitlera i jego partii byly mozliwc

dzi�ki „znakomicie wycwiczonym i karnym formacjom wojskowym, kt6-

rym w Norymberdze braklo tylko karabinöw i dzial, aby upodobnic si�
w pelni do regula1·nej armii" �0

• 

Na polityki:; Pilsudskiego i Becka wobcc III Rzeszy miala r6wniez 
wplyw falszywa ocena intencji i zamiar6w Hitlera, ktory b�dqc Austria
kiem z pochodzenia, mial byc zarazem, wcdlug ich zalozen, przeciwni
kiem j unkrow pruskich i an typolskiej polityki. Ten poghid przedstawil 
na lamach „Gazety Polskicj" Boguslaw Miedzinski, w6wczas naczelny 
redaktor, okreslajqc wypowiedzi IIitlera dotyczqcc Pobki jako znacznie 
odbiegaj<tcc od sl6w politykow pruskich 21

. Ant.ypolskie wystc1pienie Hit
lera bezposrednio po obj�ciu wladzy usprawiedliwia1 Smogorzewski oba
Wq kanclerza, ,,aby go nie przelicytowal ob6z staropruski'' �2

• 

Mylnie oceniano r6wniez zalozenia ideowe i koncepcje narodowego 
:socj ulizmu zuwarte w 1VIein Ka-mp f: ,,.r esli puscimy -w niepami�c - pi
sal Smogorzcwski - drobni:l, lekcewazqq uwag<; w Mein Kampf, to 

stwierdzic mozemy, ze przez caly czas swej dlugiej i wytrwalej walki 
o wladz� Adolf I·Iitlc1· ani razu nie przylclczyl si� do ch6ru antypolskicj
agitacji" 2\ 

Zawai·cie polsko-niemicckiej deklaracji o nicagresji 26 I 1934 r. da
walo nadzieje, jak si� pöz.niej okazalo zludnc, na tnvalosc pokojowcj 
polityki Hitlera wobec Polski. Takie nadzieje zawieral artykul Smogo
rzewskiego, zamieszczony w „Gazecie Polskiej" w rocznic� rozmowy 
posL1 \Vysockiego z Hitlerem, kt6ra zapoczqtkowala proces odpr�zenia 
w stosunkach polsko-niemieckich. ,,Jesli chodzi o polityk� polskq 

19 Sm u gor z e w s k i, Po ustqpienin Federa, s. 3; t c n z c, S!uchajqc Ilitlera, 
5. 1. 

2° K. Wie r z y 11 s k i, Po kongresie w Norymberc/ze (GP, 14 IX 1933). 
21 B. Mied z i 11 s k i, Planowa polityka (GP, 1 I 1934). R6wniez K. Smogo

rzcwski (Nagromadzenie klopot6w, GP, 26 VI 1934) przcciwstawil polityk� Hitlera 
,,, dobie odpr�zcnia rewizjonistycznej polityce pruskicj. Por. takze: K. W i c r z y 11-
s k i, Swir:to Goeringa (GP, 20 IX 1933). 

22 K. Smog o r z e w s k i, Rocznica odprc;zenia (GP, 26 V 1934).
za Te n z e, Mir,clzy wschodem a zachadem (GP, 22 II 1934). 
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III Rzeszy - pisal kore�pondent to trzy czynniki przemawiajq z::i. 
tym, zc nie b,:dzic ona krotkotrwalym cpizodem: po picrwsze - intencj,� 
kanckrza Hitlcra; po drugie - upadck wplywcmr obozu staropruskiego; 
po trzccic - nastrojc swiata wobec Trzeciej Rzcszy''. W zakori.czeniu 
tego artykulu autm· zapewnial o trwalosci panslwa Hitlcra, eo mialJ 
byc gwarancjct realizacj i za wartych porozumieri. z Polskri � •. 

Kicrnwnic.v polskicj polityki zagranicznej nie zdawali sobie sprawy 
z prnwdziwych motywow Hitlcra. Porozumienie zawarte z Polslq wy
nikalo bowiem pl'ZC?dc \vszystkim z aktualncj sytuacji politycznej, jak 
r(,,.•;:1id z zalozeri pc'1·spcktyw1eznych narodowcgo socjalit:mu. Pogh�cly 
na istot� hitlcryzmu, kVire prc;,:cntowal;,. ,,Gazcta Polska", swiadczc1 o slo.
bcj znajomosci tego ru.chu wsrod polityk(JW zaliczanych do ,.g,·upy pul
kownik6w", eo nh: pozosta\s.·alo bez wply\\'u na ksztaltowanq przez nich 
politykt;: z:1grnniczn:1 bt trzydziestycb. 

DAS VERIIÄLTJ\'.JS DER „GAZETA l'OLSliA" ZU HITLER UND DEM 

XA'I'IO::\'.:\LSOZL\LIS'.Ul'S I:\" DEN Jc\IIREX 1931-193-l 

In der ,.Gazcta Polska" diskutierte man die i\Töglichkvit der Tllachtiibernahme 

durch Hitler schon im Herbst 19:J2 ernsthaft. l\fan war gleichzeitig der Meinung, 

da::;:; er nicht cii�� Fühigkcib.;;n cÜll�n Si.:i�-.t z�t rcgjercn bc.--itzc und nur ein r,l'irni
tiVllr Dl:1n�gogc r,flnc rcalc.s Pro.E;r�1tl)n1 :�,·l. 

In den Rcgi,Tung,krei,cn \Var,cl�a,J, gL\�11J'.,• m;111, da,s c., für di,• polnisch� 

Staat"rairnn bcs.0 cr �e;, ,x,·11:1 an der Spitze der Rcgicr,.ir,g in Dcut,cl,Llnd Hitk:· 
st,'.h'., cicn man \\·enig,'r Hirchtcte c1ls H,,genberg.

Die polcufoindlicl:cn Auftritte cks neuen Kanzlers trafen auf eine scharfe 
R1:ilkti(1t1 clet· ,.Gc1zeta Pol,ka''. I\fa11 recb:1de jr:doch damit, das� Hitler sich mehr 
ü1nc'.1politisch e:;,;-:1gieren mü,sc und d:,s S'llltc, 11,\ch der Ansicht der Zeitung, sei

ne k:,rnpfcri,chC'n Gelüste in der Aus0 cnpoli�ik bn·:11sv11. 

Die Kur,iinclcrung .Hitlcn in dc·r Polit:k Polen gegc:1(:,)cr ·,c�1 '.\Iai 193:l wc1i

dc, obgleich sie ,·om Minister J. ßcck mit Genugtuung aufgenommen wurde, ,·on 
de,· ,.Ga zeta Po:,!-::a", die ,·0::1 Kanzll!r eia grö,,eres t'berein�timmcn ,·on \Vort 

unci Tal forderte. ,·or:;ichtig ci1,g,cscllützt. 

:\',,.';;1 dL·1:1 Ahsc!iluss der pohi,ch-dcut,;chcn Xicht,mgriffsdc,kl;iration yom :2('. 

1.l!l:11 vcrsichrtc die ,.Gazda Polska" die D:rncr der „Fricrle,1spolitik" IIitkrs gc:

geniiber Polen. :\Ian ,rnr sich übe:· die \'.'i:·klic1�en �.Ioti,·•c dic.0cr Politik nicht im 

Kl,1rcll. Hitler bd1anclelte man niimlich als Gegner der traditionell polcnfcindli
chcn prcussi�chcn Politik. l\Lin :'clltitzte seine Absichten schlecht ein, die n'.clit
nur ülls der aktuellen politischen Silu,\tion, S(J!Jdern auch aus den Perspekti\'

pL:1,:!, des 11atic,i tc1boziaihti,,c!;en Prugrn1n:1:s folglc:11.

�t Tc n i. e, Rocznim oclJJr<::c11iu, s. 3. 




