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LEONARD SMOLKA 

REGLAMENTACJA WOLNOŚCI PRASY POLSKIEJ 

NA ŚLĄSKU OPOLSKIM 
(1922-1939) 

Artykuł dotyczy prasy polskiej wydawanej na Śląsku Opolskim po 
ukształtowaniu granicy polsko-niemieckiej po I wojnie światowej. Chodzi 
tu szczególnie o codzienną prasę bytomskie.go „Katolika" (,,Dziennik Ślą
ski" 1922, ,,Katolik Codzienny" 1923 - 1931), deklarującego do połowy 
1925 r. niezależną od Związku Polaków w Niemczech ·(ZPwN) postawę, 
opolskich „Nowin" (,,Nowiny Codzienne" 1922-1939) oraz opolsko-sucho
borskiego „Katolika Trzyrazowego" Antoniego Pawlety, powstałego 1 XII 
1932 r. jako wy;raz niezadowolenia ludności polskiej z metod pracy poli
tycznego ki·erownictwa ZPwN i ukazującego ·się trzy J"azy w tygodniu do 
wybuchu II wojny światowej. P,rzedmiotem artykułu nie jest prasa Pol
sk,iej Partii Socjalisty,cznej w Niemczech i Centralnego Związku Zawodo
wego Polskiego (,,Proletariusz", ,,Głos Ludu" i gazety nielegalne), wyda
wana w wydawnictwie katowickiej „Gazety Rdbotniczej", a ukazująca się 
w Zabrzu 1, jak również prasa polska SPJ'Owadzana na Śląsk Opolski z Pol
ski. Niniejsze rozważania dotyczą z jednej strony prawnych iram działal
ności prasy polskiej, a z drugiej polityki prasowej republiki weimarskiej 
i Trzeciej Rzeszy wobec gazet polskich. Przeglądanie zachowanych rocz
ników gazet polskich uzupełniono badani.ami a:r,chiwalnymi nad materia
łami źródłowymi polskiej służby zagranicznej w Niemczech i władz 
polskich, przechowywanymi w Warszawie i Katowicach, oraz władz nie
mieokich Śląska Opolskiego, przechowywanymi we Wrocławiu ,i Opolu 2• 

1 Zob. mój artykuł Oblicze ideowo-polityczne polskiej p1·asy socjalistycznej 

w Niemczech 1923-1937, złożony do druku w XII tomie „Studiów i Materiałów 
z Dziejów Śląska". 

2 Stosowane skróty: Dz. śl. - ,,Dziennik śląski", KC - ,,Katolik Codzienny", 
NC - ,,Nowiny Codzienne", KT - ,,Katolik Trzyrazowy"; AAN - Archiwum Akt 
No�vych w Warszawie, AP - Archiwum. Państwowe, WAP - Wojewódzkie Archi
wum Państwowe. 
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Prawne ramy funkcjonowania prasy polskiej w Niemczech po I wojnie 
światowej wyznaczało niemieckie prawo prasowe. Istniejąca na podstawie 
§ 2 ustawy prasowej z 7 V 1874 r. 3 wolność druku została zagwaranto
wana w .art. 118 konstytucj,i weimarskiej z 11 VIII 1919 r. z tym jednak,
że art. 48 tejże konstytucji dawał pi:ezydentowi uprawnienia do całko
witego lub częściowego jej zawieszenia, a tym samym do wprowadzenia
w stosunki prasowe prawa wyjątkowego. Wymogi ustawy względem re
daktora odpowiedzialnego danej gazety - posiadanie �dolnośoi do działań
prawnych, praw obywatelskich i miejsca zamieszkania lub pobytu na te
renie państwa niemieckiego •(§ 8) - uznać trzeba za bardzo liberalne.
System redaktora odpowie�ialnego pozwalał poszczegó�nym redakcjom
przerzucać odpowiedzialność za publikowane teksty na podstawioną osobę
(StMhmann), nie redagującą faktycznie danych gazet (Sitzredakteur -
redaktor od siedzenia, od odsiadywania wyroków).

Oprócz ogólnopaństwowych przepisów prasowych dla ludności polskiej 
szczególnego znaczenia nabierały odp?wiednie postanowienia polsko-nie
mieckiej Górnośląskiej Konwencji Genewskiej z 15 V 1922 r., obowiązują
cej do 15 VII 1937 r. 4 Zabraniała ona wydawania ograniczeń języka mniej
szości narodowych w stosunka,ch prasowych i publikacjach (art. 67 ust. 3) 
oraz stosowania og,raniczeń w dostawie papieru dla gazet mniejszościo
wych (art. 75 ust. 2), gwarantowała mniejszościom prawo ogłaszania pub
likacji i druków wszelkiego rodzaju w ich własnym języku, sprowadzania 
tychże z zagranicy i ich ,rozpowszechniania pod warunkiem ich zgodności 
z·ogólnym ustawodawstwem państwa-miejsca zamieszkania (art. 79 ust. 1, 
art. 81 ust. 3, airt. 134) oraz w wypadku obowiązku zamiesz,czania ogłoszeń 
urzędowych prawo otrzymywania i�h od władz w języku danego dziennika 
lub czasopisma i otrzymywania za nie należności według obowiązującego 
cennika, a w wypadku ogłoszeń dwujęzycznych pobieranie jedynie należ
ności za ogłoszenie w języku urzędowym. Podawanie przy tym do wiado
mości publicznej wyroków sądowych lub sprostowań nakazanych decyzją 
sądową nie uważano za ogłoszenie urzędowe (art. 79 ust. 2). 

Wobec międzynarodowych gwarancji swobód prasowych ludnoścł pol.
skiej władze niemieckie rozpatrywały prawne og.raniczenia wolności prasy 
polskiej zawsze pod kątem widzenia istniejącego ustawodawstwa praso
wego, obowiązującego również dla piśmiennictwa niemieckiego. Ograni
czenia te formułowała wspomniana już ustawa prasowa na podstawie jej 

a „Reichsgesetzblatt" (RGBL), s. 65. 
4 Zob. np.: A. Szczep ański, Górny Śląsk w świetle wykonania konwencji 

genewskiej, Warsza wa 1929; M. S. Kor o w i cz, Górnośląska ochrona mniejszośei 
1922-1937 na tle stosun_ków narodowościowych, Katowice 1938.
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pierwszego paragrafu s i ustawodawstwo o ochronie republiki (ustawa 

z 23 VII 1922 :r., § 20-22, obowiązująca do 22 VII 1929 r., i ustawa z 25 

HI 1930 r., § 12-14) oraz prawo wyjątkowe 6
• Obydwie ustawy o ochronie 

republik.i. zawierały możliwość zawieszenia dzienników na 4 tygodnie, 

a czasopism na 6 miesięcy. Praktyczne zniesienie wolności prasy miało 

miejsce w okresie decydującej rozg,rywki między partią narodowosocjali

styczną a jej przeciwnikami politycznymi. Dokonano tego za pomocą trzech 

ł"Ozporządzeń prezydenta o zwakzaniu politycznych wykroczeń z 1931 r.: 

28 marca, 17 czerwca i 6 października. Kolejne rozporządzenie prezydenta 

z 14 VI 1932 r. było już tylko zbiorem ograniczeń prasowych wydanych 

w 1931 r. (§ 5-8, 20) z tym jednak, że partia hitlerowska stała się stron

nictwem legalnym. W tej sytuacji rozporządzenie o zachowani u wewnę

trznego pokoju z 19 XII 1932 r. zniosło prawie wszystkie ograniczenia 

wolności prasy: rozporządzenie z 14 VI 1932 r. i ustawę o ochronie re

publiki z 1930 ir. W mocy utrzymano jedynie przepis o zakazie gazety 

w przypadku zdrady stanu i karalności za rozpowszechnianie już wcześniej 

zakazanej gazety (§ 6-8). 

Jakkolwiek europejskie mniejszości narodowe różniły się zasadniczo 

w innych kwestiach, to w spraw.ie warunków funkcjonowania prasy 

mniejszościowej zapatrywania ich były identyczne. W wolności druku 

upatrywano „warunek urzeczywistnienia obywatelskich praw wolności, 
a tym samym praw mniejszości narodowy.eh" 1. Dlatego przeciwstawiano 

się jakimkolwiek formom ucisku i cenzury prasy mniejszościowej, wyda

waniu praw wyjątkowych i zakazów ,debitu czasopism i 'książek, sprowa
dzanych z zagranicy na użytek danej mniejszości narodowej. Dlatego też 

domagano się, by prasa mniejszościowa korzystała z identycznych ma
terialnych i formalnych uprawnień prasowych, jakie przysługiwały prasie 
narodu większości. 

Tymczasem zwycięstwo partii narodowosocjal-istycznej zaostrzyło wal
kę z ,przeciwnikami politycznymi, m. in. z .ruchem polskim i Polakami. 

Bezpośrednio po przejęciu władzy w Niemczech przez A. Hitlera stosunki 
prasowe regulowało ,rozporządzenie prezydenta o ochronie narodu nie

mieckiego z 4 II 1933 r. (§ 7-13, 18 i 20) s. Dawało ono władzom możli-

s „Die Freiheit der Presse unterliegt nur denjenigen Beschrankungen, welche 

durch das gegenwartige Gesetz vorgeschrieben oder zugelassen sind". Ograniczenia 

te zawierały odpowiednio następujące paragrafy: 7, 9-11, 16-17, 20-21, 28 oraz 4, 

5, 30. 

o Por. np.: F. R u m m e 1, Die rechtliche Freiheit der Presse im liberalen und

nationalsozialistischen deutschen Staat, Gottingen 1935, s. 23 nn. 

7 S. J. P apr o cki, III Kongres Mniejszości Narodowych w Genewie (Sprawy 

Narodowościowe, r. I /1927/, m· 4, s. 351-352). 

s RGBl. I, s. 35. 
,,
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wość skonfiskowania lub zawieszenia w ukazywaniu wszelkich pism perio
dy,cznych i druków, o ile zdradzałyby one tajemnicę wojskową, nawoły
wałyby do strajku generalnego lub strajku w przedsiębiorstwie ważnym 
dla życia narodu i zawierałyby nieprawdziwe wiadomości, zagrażające 
żywotnym interesom państwa. Dzienniki mogły być przy tym zawieszone 
na okres 4 tygodni, a inne druki na 6 miesięcy, a ponadto termin zakazu 
mógł być przedłużony odpowiednio do 6 miesięcy i 1 roku w przypadku 
dwukrotnego zakazu danego pisma w ciągu 6 miesięcy. N a podstawie 
wspomnianego rozporządzenia komisaryczny minister spraw wewnę
trznych Prus H. Goering wydał zakaz jakichkolwiek demonstracji poli
tycznych i wszelkiej krytyki prasowej rządu hitlerowskiego 9. 

Rewolucja narodowosocjalisty,czna w Niemczech konsekwentnie pro
wadziła m. in. do dopasowania dotychczasowych stosunków prasowych, 
do wymogów państwa stanu wyjątkowego 10. Znalazło to wyraz w odpo
wiednich sformułowaniach wspomnianego rozporządzenia z 4 II 1933 r., 
a szczególnie w praktyce politycznej partii hitlerowskiej bezpośrednio po 
zdobyciu władzy i prowadziło do ustawowego uregulowania przepisów 
prasowych. Ogólne rysy tych przepisów formułował już w 1920 r. punkt 
23 programu NSDAP, w którym domagano się, by „nieniemieckie gazety 
miały wyraźne pozwolenie państwa na i,ch wydawanie i nie były druko
wane po niemiecku" 11 i w którym żądano prawnej walki przeciw świado
memu kłamstwu politycznemu prasy, przy czym właśnie w Trzeciej Rze
szy doprowadzone ono zostało do katastrofalnych rozmiarów. Hitlerowi 
jednak „nie była potrzebna żadna demokratyczna zdobycz: ani wolność 
słowa i prasy, ani parlament" 12• W tym właśnie duchu sformułowana zo
stał.a hitlerowska ustawa o redaktorach (Schriftleitergesetz), wydana 4 X 
1933 r. z mocą obowiązującą od 1 I 1934 r. 13 Była ona jedynie pochodną 
ustawy o Izbie Kultury Rzeszy z 22 IX 1933 r. 14, regulującej pod nadzorem 

o F. Rys z k: a, Państwo stanu wyjątkowego. Rzecz o systemie państwa i prawa

Trzeciej Rzeszy, _Wrocław 1964, s. 153. 
1o J. W u 1 f, Presse und Funk im Dritten Reich. Eine Dokumentation, Giltersloh 

1964, s. 390, tabl. 
11 L. Mil n z, Fiihrer durch die Behorden und Organisationen, Berlin 1939, s. 5. 
12 A. B u  11 o c k, Hitler. Studium tyranii. Tłum. z ang. T. Evert. Przedmową 

opatrzył F. Ryszka, Warszawa 1969, s. 38. 
13 RGBl. I, s. 713, 1085. Urzędowy komentarz do ustawy zawiera książka: 

H. S c  hm i d t - L e o  n ha rd t, P. Ga s t, Das Schriftleitergesetz vom 4. Oktober

1933 nebst den einschlagigen Bestimmungen, Berlin 1934, s. 255. Z opracowań pol
skich zob. np.: J. G u t  s c he, Stanowisko redaktora w niemieckim i włoskim usta

wodawstwie prasowym (Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, r. IV (1934),
z. 3, s. 141-144); E. K u r  oń s k i, Położenie prawne ludności polskiej w Trzeciej

Rzeszy, Katowice ,1,938, s. 35 nn.
14 RGBl. I, s. 661, 797. 
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ministra propagandy i oświecenia publicznego J. Goebbelsa całokształt 
żyda kulturalnego Trzeciej Rzeszy. Izba Kultury Rzeszy była zbiorowym 

członkiem Niemieckiego Frontu Pracy. Podlegała jej m. in. Izba P,rasowa 
Rzeszy. Celem Izby Kultury było rozwijanie niemieckiej kultury i uzgad

nianie działalności przynależnych do niej izb, w tym również prasowej. 
Poprzez uczestnictwo w Izbie Prasowej do Izby Kultury i Niemieckiego 
Frontu Pracy należeć musieli dziennikarze wszystkich gazet, ukazujących 
się w Niemczech, w tym również prasy mniejszości narodowych. 

Mimo obszernych postanowień hitlerowskiej ustawy prasowej (47 pa
ragrafów), sprzecznych ponadto z tezami o niewynaradawianiu innych 
narodowości, ustawa nie wprowadziła koniecznego w warunkach Trzeciej 

Rzeszy rozgraniczenia między prasą niemiecką a prasą mniejszości naro- ' 
dowych. W przepisach ogólnych (§ 1-4) publiczne zadania redaktora 

określono jako unormowane prawnie przez państwo współdziałanie 
w kształtowaniu duchowej treści dzienników ,i czasopism politycznych, 
przy czym nikomu nie było wolno mienić się dziennikarzem, o ile nie był 
do tego uprawniony w myśl ustawy. Ustawą objęto nie tylko pisanie arty
kułów i notatek, ale również posługiwanie się nożycami celem rozpow
szechniania jakichś wiadomości lub opracowania oraz pracowników agencji 
telegraficznych i biur korespondencyjnych. 

Wykonywanie zawodu dziennikarskiego uwleżniono (rozdz. II § 5-11) 
od posiadania obywatel&twa niemieckiego, zdolności do piastowania urzę
dów publicznych, obywatelskich praw honorowych, aryjskiego pochodze
nia, małżeństwa z osobą aryjskiego pochodzenia, ukończonego 21 roku 
życia, zdolności do działań prawnych i kwalifikacji, które umożliwiłyby 

duchowe oddziaływanie na opinię publiczną. W tej . ostatniej sprawie 
w urzędowej interpretacji ustawy podnoszono, iż „opowiedzenie się za 

światopoglądem, który pozostaje w sprzeczności z pozbawionym zastrze
żeń przyznaniem się do narodu [niemieckiego - L.S.], należałoby uznać 
jako brak żądanej właściwości osobistej" 15. Warunkiem wykonywania 
zawodu dzienn,ikarskiego była też roczna praktyka .w redakcji dziennika, 
czasopisma lub agencji, przy czym ,rozporządzenie wykonawcze do usta�y 
skróciło ten okres do 6 miesięcy w przypadku wykazania się studiami 
prasoznawczymi przez 6 semestrów. Każdy dziennikarz musiał uzyskać 
zapis do listy zawodowej (Berufsliste), prowadzonej przez odpowiednie 
K.rajowe Związki Prasy Niemieckiej, przy czym minister propagandy bez
podania powodów mógł sprzeciwić się wpisaniu danego kandydata do reje
stru, a decyzja jego nie podlegała rozpatrzeniu przez sąd zawodowy.
W urzędowym komentarzu do ustawy w tej sprawie zaznaczono, iż byłoby
nie do pogodzenia z ideą państwa autorytatywnego, gdyby dziennikarski

1s S c hm id t - Le o n h a r d t, Ga s t, op. cit., s. 59.
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:Sąd zawodowy decydował o słuszności zastrzeżeń ministra propagandy 16• 

Hitlerowska ustawa prasowa określała również obowiązki redaktora 
i wydawcy (rozdz. III, § 12-21). Niezbędnym warunkiem wykonywania 
2awodu dziennikarskiego w „niemieckich gazetach albo niemieckich insty
tucjach" (§ 12) było uzyskanie wpisu do listy zawodowej, przy czym 
mniejszościowa prasa polska nie mogła przecież uchodzić za niemiecką. 
Do obowiązków dziennikarzy należało przedstawianie opracowywanych 
.zagadnień zgodnie z prawdą i ocenianie ich według najlepszej swej wie
dzy (§ 13) oraz unikanie w gazetach wszystkiego, co wprowadzałoby w błąd 
-opinię publiczną, co osłabiałoby wewnętrzną albo zewnętrzną siłę Rzeszy,
wolę wspólnoty narodu niemieckiego, niemiecką o}?ronność, kulturę albo
gospodarkę, co urażałoby uczucia religijne innych, co wykraczałoby prze-
-ciwko honorowi i godności Niemca, co bezprawnie naruszałoby cześć albo
interes osoby i szkodziłoby jej opinii albo ją ośmieszało lub wyszydzało
oraz co z innych powodów byłoby sprzeczne z dobrymi obyczajami {§ 14).
Praktycznie wszystkie te postanowienia można było skierować przeciwko
prasie mniejszości narodowych. Ponadto od dziennikarzy wymagano odpo
wiedniego zachowania z racji pozycji zawodowej (§ 15). Redaktor od
powiedzialny był zawodowo, cywilnie i karnie za treść artykułów opra
cowywanych przez siebie i przyjętych do opublikowania, przy czym za
całą treść dziennika odpowiadał ,redaktor naczelny, przez co przejął
faktycznie funkcje dawnego redaktora odpowiedzialnego z okresu re
-publiki weimarskiej. Redaktora naczelnego powoływał wydawca danego
czasopisma. Każdy numer gazety musiał zawierać nazwisko i adres reda
ktora naczelnego i jego zastępcy.

Czwarty i piąty rozdział ustawy z 4 X 1933 r. (§ 22-43) traktował
,o odpowiedzialności prawno-stowarzyszeniowej i karnej, a szósty zawierał
przepisy końcowe. W ramach hitlerowskiej ustawy prasowej utworzono
Państwowy Związek Prasy Niemieckiej, podległy bezpośrednio ministrowi
propagandy, oraz zawodowe sądy prasowe, prowadzące listy zawodowe
.dziennikarzy, irozstrzygające zatargi wyni•kające z umów o pracę i roz
patrujące wykroczenia zawodowe. Dla dziennikarzy ustawa przewidywała
następujące kary: nagana, napomnienie, więzienie, pozbawienie praw ho
norowych, zakaz wykonywania zawodu na zawsze. Poprzez hitlerowską
ustawę prasową uniemożliwiono praktycznie pełnienie funkcji redalk.tora
przez osobę nie wyznającą narodowego socjalizmu. Jedynie wzgląd na
umiędzynarodowienie problemu polskiego w Niemczech i troska o Niemców
w Polsce powodowały, że w § 15 rozporządzenia wykonawczego z 19 XII
1933 r. do ustawy prasowej dopuszczono możliwość uwolnienia od obo
wiązku posiadania obywatelstwą niemieckiego redaktorów gazet mniej-

u Tamże, s. 79. 
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szościowych w Niemczech (np. polskich) pod warunkiem korzystania 

z takich praw przez obywateli niemieckich w danym państwie (np. 
w Polsc€) 17• Klauzula ta wyraźnie świadczyła o niedomówieniach hitle
rowskiej ustawy prasowej w sprawach prasy mniejszościowej, którą usi
łowano pominąć milczeniem. Z drugiej strony starano się za,chować pozory 
swobodnego rozwoju kulturalnego mniejszości narodowych w Niemczech. 

W realizacj,i programu prasowego NSDAP władze hitlerowskie wydały 
-Olbrzymią liczbę uzupełniających rozporządzeń prasowych. Spośród nich
szczególną uwagę zwraca rozporządzenie prezydenta Izby Prasowej
M. Amanna z 24 IV 1935 r. 1s w sprawie warunków wydawniczych dzien
ników. Celem jego była eliminacja z wydawnictw niearyjczyków i wyklu
czenie z prasy treści o obliczu wyznaniowym, zawodowym lub jakimś
specjalnym, pod co łatwo można było podciągnąć prasę mniejszościową.
Przez wydanie tego rozporządzenia Izba Prasowa przejęła uprawnienia
Izby Kultury, tzn. mogła wydawać normy prawne z zakresu ogólnego
prawa cywilnego. Praktycznie rozporządzenia Izby Prasowej były równo
znaczne z ustawami. Postanowienia prezydenta Izby Prasowej z 31 V
1935 r. 19 o możliwościach kształcenia nowych dziennika,rzy tylko przez
taką redakcję, która zatrudniała trzech zapisanych i uznanych redaktorów
oraz niewłaściwa polityka personalna ZPwN spowodowały, że kształcenie
nowych dziennikarzy dla prasy polskiej na Śląsku Opolskim nie było
możliwe.

Reakcja prasy polskiej na wiadomość o nowym prawie prasowym była 
zrazu powściągliwa 20• Brak redakcyjnego komentarza do hitlerowskiej 
ustawy prasowej, opracowanej z punktu widzenia nacjonalistyczno-ra
sowego, powodowany był uzasadnionymi zastrzeżeniami co do zasadności 
jej stosowania wobec prasy mniejszościowej. Wątpliwości te - jak się 
okazało - mieli również sami Niemcy. O ile Krajowy Związek Prasy 
Niemieckiej we Wrocławiu w odpowiedzi z H I 1934 r. na zapytanie re
dakcji NC z 2 stycznia tegoż roku utrzymywał, iż nowej ustawie nie po
dlega prasa polska, a tylko niemiecka, to związek berliński stal na stano
wisku objęcia ustawą również prasy polskiej 21• Owa niezgodność 

11 RGB!. I, s. 1085. 
1s Pressehandbuch. Gesetze, Anordnungen, Erlasse, Bekanntmachungen. Zusam

mengestellt und erliiutert nach den Bedii.rfnissen der Praxis, Berlin 1938, s. 39. 
19 Tamże, Schriftleitung, s. 59. 
20 NC, nr 220, 7 X 1933, Trzy ważne nowe ustawy; KT, nr 119, 7 X 1933, Nowe

prawo prasowe w Niemczech. 
21 WAP Opole, Nadprezydium Rejencji Opolskiej (dalej: NRO) 217, s. 92; AAN, 

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie (dalej: Amb. RP Bln) 1866, s. 36-

38. Por.: J. R a t a j e w s k i, Antoni Pawleta i hitlerowska ustawa o redaktorach.

(Kwartalnik Opolski, r. XIII (1967), nr 4, s. 89-91).
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interpretacji była objawem pozostałości pewnego tradycyjnego, niemiecko

-wschodniego schematu myślowego o konieczności innego traktowania 

terenów ws-chodnich, zamieszkałych przez ludność polską. W tej sytuacji 

redakcja „Dziennika Berlińskiego" interweniowała w drugiej instancji 

w Związku Prasy Niemieckiej w Rzeszy. W odpowiedzi z 5 II 1934 r. 

zobowiązano redaktora tej gazety do wpisania się na listę zawodową 

dziennikarzy. Brak jednak rozwiązania zasadniczych wątpliwości spowo

dował, że redakcja „Dziennika Berlińskiego'' zwróciła się 20 lutego do 

instancji najwyższej, tj. do ministerstwa propagandy 22. Tymczasem redak

cja NC podnosiła, iż oparte całkowicie na pojęciu narodu niemieckiego 

ustawodawstwo Trzeciej Rzeszy nie może dotyczyć mniejszości narodo

wych, a redagowanie gazet polskich w duchu niemieckim byłoby równo

znaczne z germanizacją polskich czytelników pr2e2 polską gazetę 23. Mimo 

to prawomocna była decyzja ministerstwa propagandy z 5 III 1934 r. 

w sprawie podporządkowania ustawie prasowej wszystkich gazet i czaso

pism politycznych oraz przedsiębiorstw korespondencyjnych, znajdujących 

się na terenie Rzeszy. W ten sposób redaktorzy gazet polskich musieli 

uzyskać wpis na listę zawodową dziennikarzy 24_ Jednakże brak meryto

rycznego ustosunkowania się ministerstwa do zastrzeżeń polskich powodo

wał, że NC stwierdzały, iż ustawa prasowa „posiada lukę, która wypeł

niona być musi przez specjalne ustawowe uregulowanie, dotyczące 
narodowościowo nieniemieckiej prasy". W innym miejscu ta sama gazeta, 

stojąc na gruncie państwowej lojalności, domagała się zabezpieczenia „nie

niemieckim grupom narodowym i ich prasie tego, co narodu jest, i czego 
spodziewać się i żądać od państwa mogą" 25. Chodziło tu o utworzenie 

specjalnego Związku Prasy Nieniemieckich Grup Narodowych w Rzeszy 

z własnym sądownictwem i kierownictwem. 

Nadzieje na wyodrębnienie prasy mniejszościowej w ustawodawstwie 

prasowym Trzeciej Rzeszy okazały się płonne. Ustalona taktyka postępo

wania władz hitlerowskich wobec prasy mniejszościowej w wypadku ob

chodzenia prawa prasowego przewidywała stosowanie kolejno: w wypadku 

pojedynczych uchybień - ostrzeżeń policyjnych, w wypadku poważnych, 

22 „Sprawy Narodowościowe", R. VIII (1934), nr 1, s. 101-103. 
23 NC, nr 45, 24 II 1934, Nasza czujność wobec zmian. 

24 Tamże, nr 61, 15 III 1934, Ustawa prasowa z 4 X 1933 i prasa mniejszości na

rodowych w Rzeszy; KT, nr 33, 20 III 1934, Ustawa prasowa z dnia 4 X 1933 obowią

zuje także prasę polska,. Decyzję wrocławskiego Związku ministerstwo propagandy 

uznało za błędną i tlwnaczylo ją początkowym okresem stosowania ustawy praso
wej. WAP Opole, NRO 217, s. 153: Ministerstwo Propagandy do gestapo berlińskiego, 
16 IX 1935 r. 

25 NC, nr 70, 25 III 1934, Konsekwencje ustawy prasowej i prasa mniejszości

narodowych. 
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ciężkich uchybień - ostrzeżeń ministra propagandy z uwagą o pozbawie
niu praw redaktorskich w razie ponowny<:h przewinień, dalej konfiskat 
na polecenie ministra spraw wewnętrznych, wykluczeń z li'sty zawodowej 
dziennika,rzy na ·rozporządzenie ministra propagandy oraz długotermino
wych zakazów 2s. Prowadząc taką polityikę władze niemieckie musiały 
chcąc nie chcąc liczyć się z międzynarodowymi gwarancjami, ukazywania 
się prasy polskiej i faktem ukazywania się prasy niemieckiej w Polsce 27. 

Dlatego też, stwarzając pozory swobodnego rozwoju kulturalnego ludności 
polskiej, dużą wagę przywiązywano do tendencyjnego interpretowania 
prawa prasowego i stosowania innych, rządowych i pożarządowych, form 
nacisku na polskie wydawnictwa. O stosunku władz niemieckich do prasy 
polskiej decydowała jej wyraźna odrębność narodowa, tym silniej zwal
czana, im bavdziej reprezentowała ruch polski na przygranicznych, rdzen
nie polskich terenach. 

Najbardziej delikatną, niemniej wymowną ,reakcją negatywną władz 
niemieckich na doniesienia prasy polskiej, szczególnie o terrorze wobec 
ludności polskiej lub w ogóle antypolskich aspektach polityki niemieckiej, 
było żądanie publikowania urzędowych sprostowań na podstawie § 11 
ustawy prasowej z 1874 ,r. W sprostowaniach tych widzieć należy nie tyle 
stwierdzanie faktycznego stanu, zgodnego z opiniami władzy niemieckiej, 
ile spełnianie wymogów prawa prasowego, ,,za którym stoi dokuczliwy 
proces prasowy" 2s. Urzędowej akcji sprostowań towarzyszyła niewybre
dna „ofensywa niemieckiej prasy na Śląsku Opolskim" 29 za pomocą metod 
bagatelizowania, ośmieszania i prostowania informacji zawartych w pra
sie polskiej. Akcja ta była elementem przeciwdziałania ruchowi polskiemu,

a szczególnie międzynarodowym reperkusjom, jakie niewątpliwie były 
związane z faktem publikowania niewygodnych dla państwa niemieckiego 
wiadomości. Niższe organa administracji niemieckiej domagały się nieje
dnokrotnie już nie samy,ch sprostowań, ale faktycznych zakazów ukazywa
nia się gazet polskich i tylko większe rozeznanie i szersze spojrzenie czyn
ników nadrzędnych decydowało o tym, iż akcja kończyła się jedynie żą
daniem zamieszczenia sprostowania, zwłaszcza że treść podawanych przez 
prasę polską informacji nie dawała prawny<:h podstaw zakazu 30. Dlatego 

2a WAP Opole, NRO lll8, s. 546: Vermerk iiber die Besprechung mit Oberregie
rungsrat Tietje (Ministerium des Innem) vom 17 IV 1935. 

27 Zob.: T. Ko w a 1 a k, Prasa niemiecka w Polsce 1918-1939. Powiązania

i wpływy, Warszawa 11971, s. 416. 
2s NC, nr 101, 5 V 1925, § 11 odnośnie do artykułu pod tyt. Znamienne areszto

wanie (tamże, nr 93, 25 IV 1925); tamże, nr 103, 7 V 1925, W atmosferze pogróżek. 

29 KC, nr 227, 3 X 1925, (Sprostowanie); tamże, nr 2130, 7 X 1925, Prawda nie da 

się pogrzebać; NC, nr 233, 10 X 1925, Co sądzić o sprostowaniach urzędowych. 
ao WAP Opole, NRO 2116, s. 2-5; NC, nr 91, 22 IV 1923. 

•



62 Leonard Smołka 

też administracja polityczna rejencji opolskiej poświęcała szczególną uwa
gę zwalczaniu wiadomości polskiej prasy za pomocą gazet niemieckich s1. 

Faktycznego lekceważenia prasy polskiej z intencją pomniejszania jej 
roli i znaczenia, a w konsekwencji jej zwalczania dowodził fakt pomijania 
redaktorów polski,ch przy wszelkiego rodzaju konferencjach, ,również pra
sowych, urządzanych przez władze niemieckie 32. W wa.runkach rządowego 
instruowania prasy niemieckiej o jej zadaniach i sposobach przeciwdzia
łania prasie polskiej 33 taktyka władz rejencji opolskiej staje się zrozu
miała i jednoznacznie antypolska. Taki wydźwięk miało opóźnianie bieżą
cego informowania prasy polskiej o pozornie drugorzędnych sprawach, jak 
np. śmierć górnośląskiego starosty krajowego dr. Piontka, którą to wiado
mość otrzymały redakcje polskie nie od zarządu prowincjonalnego w Raci
borzu, lecz z Berlina 34, czy pomijanie gazet polskich przy publikowaniu 
urzędowych ogłoszeń, których odmawiały im tajne wytyczne rządu 

niemieckiego i pruskiego z września 1931 r. 35 Równocześnie NC kryty
kowały władze kościelne za to, że w kazaniach na temat gazet antykato
lickich nawoływano do czytania jedynie gazet centrowych i pomijano 
prasę polską 36• 

Typowo represyjnym środkiem zwalczania prasy polskiej były kon
fiskaty. Dokonywano ich szczególnie w okresach wyborczych do ciał 
samorządowych, sejmowych i padamentarnych. Protesty gazet polskich 
w ty,ch sprawach były mało skuteczne 37. Jeżeli konfiskat dokonywała po
licja, to urzędy pocztowe ograniczały się do nieregularnego dostarczania 
prasy polskiej abonentom 3B. Skargi czytelników prasy polskiej na niedo
starczanie gazet przez pocztę nasiliły się w okresie wzrostu napięcia poli-

31 Tamże, s. 9-11: Nadprezydent do redaktora K. Peecka, 4 III 1924 r., Re<;l.akcja

NC do riadprezydenta, 12 III 1924 r.: tamże, s. 23-25: Nadprezydent do MSW (i od
powiedź), 8 i 28 XII 1923 r.; tamże, 215, s. 2: Nadprezydent do prezydenta policji 

opolskiej, 4 X 1930 r. 

32 NC, nr 5, 8 I 1925, Tajemnicza konferencja. 

33 WAP Opole, NRO 216, s. 94: Notizen fiir die Pressekonferenzen vom 1 II 1926. 

34 NC, nr 29, 5 II 1930, Po zgonie dr Piontka pierwszego górnośląskiego starosty 

krajowego. 

3s AP Wrocław, Rejencja Opolska I (dalej: RO I) 1694, k. 38: Prezydent do kie

rowników oddziałów RO, 8 IX 1931 r. 
36 NC, nr 244, 23 X 1932, Ambona na usługach germanizacji. 

31 Tamże, nr 292, 22 XII 1925, W. Jta n k o  w s k i], Protest przeciw szykanowaniu 

Polaków. 

3s Np.: Dz. $1., nr 268, 19 XI 1922, Do naszych szan. czytelników!; KC, nr 254, 

4 XI 1923, Żądajcie regularnego dostarczania naszej gazety; NC, nr 41, 20 II 1925, 
Do szanownych naszych pp. agentów; tamże, nr 198, 29 VIII 1929 i nr 52, 4 III 1930, 
Do szanownych czytelników naszych. 
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tycznego u schyłku ,republiki weimarskiej 39
• Listonosze, którzy byli 

prawnie zobowiązani do odnawiania abonamentu wśród dotychczasowych 
czytelników danych gaz,et w dniach 17-25 każdego miesiąca, już w dru
giej połowie 1931 r. tego nie robili i w związku z tym redakcja NC posta
nowiła ·złożyć skargę w dyrekcji poczty w Opolu na tych urzędników, 
którzy nie wywiązywali się ze swoich obowiązków 40. 

Pracownicy i czytelnicy prasy polskiej Śląska Opolskiego, szczególnie
bezpośrednio po podziale Górnego Śląska, byli przedmiotem represji ze 
strony organizacji szowinistycznych. Aktów zastraszania i terroru dokony
wano· przy cichym poparciu, a co najmniej neutralności władz ,policyjnych. 
Kolportaż prasy polskiej utrudniano poprzez napady na kolporterów, od
bieranie gazet i ich niszczenie 41

. Również w późniejszym czasie dokony- · 
wana napadów na pracowników pr�sy polskiej - 9 II 1924 r. na redaktora_ 
NC Wacława Jankowskiego, 30 III 1928 r. na redaktor.a odpowiedzialnego 
NC Józefa Golca, 4 I 1930 r. na pracownika drukarni „Nowin" Franciszka 
Locha, 1 XI 1930 r. na Wawrzyńca Świerzego 42_ Ponadto w związku z ak
cją, aresztowań wśród byłych ·powstańców śląskich na początku 1924 r. 
kolporterce gazet „Katolika" Kirszniokowej,. której syn Paweł również_ 
znalazł się w więzieniu, odebrano spis abonentów gazet tego wydaw
nictwa 43. Redakcje gazet polskich otrzymywały co jakiś czas anonimowe 
listy z pogróżkami, np. 4 IX 1925 r. redakcje „Katolika" i „Nowin\ przy 
czym w kilka dni później do introligatorni „Katolika" oddano strzał z re
wolweru 44 . Napady na budynek „Katolika" były kontynuowane; wybija
no szyby, n.iszczono skrzynkę, w której wystawiano codzienne gazety, np„ 
11 V 1928, 25 XI 1930, 18/19 I 1931, 2/3 V 1931 ·r. 45 Jeżeli prasa niemiecka 

39 AAN, Amb. RP Bln 1856 (br. pag.): Odpis skargi W. Jarasza skierowanej do 
Oberstaatsanwaltschaft beim dem Landgericht w Opolu, 28 II ·1931 r.; NC, nr 35, 13 
II 1932, Często nadchodzą skargi. 

40 NC, nr 224, 30 IX 19.31, Baczność. 
41 Dz. ŚL, nr 156, 12 VII 1922, Szanownych czytelników.
42 AAN, Amb. RP Bln 1600 (br. pag.): Skarga ZPwN Dzielnica I do Rady Ligi 

Narodów, 3_ IV 1928 r.; KC, nr 61, 13 III 1924,. Z Strzeleckiego. Strzelce; NC, nr 5, 
8 I 1930, Bezczelna napaść „Landesschiitzlera" na pracownika „Nowin Codziennych"; 
tamże, nr 36, 15 II 1931, Ukarany za zbeszczeszczenie grobów powstańców śląskich. 

43 KC, .nr 59, !il III 1924, Z Bytomskiego. Bytom; NC, nr 60, 12 III 1924, Areszto
wania bez końca. 

44 KC i NC, nr 205 i 206, 8 i 9 IX 1925, Bandyckie wyroki tajnej bojówki; tamże,
nr 212 i 213, 16 i 17 IX 1925, Strzał do „Katolika" w Bytomiu. 

45 Tamże, nr ll!L, ,}l3 V 1928, Napad na redakcję „Katolika" w Bytomiu; tamże, 

nr 125, 4 VI 1931, Znowu wybryk szowinistyczny; AAN, Konsulat Generalny Rzeczy
pospolitej Polskiej (dalej: KGRP), Opole 62, s. 336, 354: Zażalenie ZPwN Dzielnica 

I do nadprezydent.i, 29 XI 1930 r.; NC, nr 275, 27 XI 1930, Do czego doprowadza pod
żeganie; KC, nr 19, 24 I 193L, Jeszcze jeden „głupi żart". 
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bagatelizowała .antypolskie ekscesy i nazywała je „głupimi żartami", to 
garety polskie upatrywały w nkh skutki antypolskiej propagandy prasy 
niemieckiej. Bierność władz policyjnych i niewykrywanie sprawców tych 
ekscesów rzucały nie tylko światło na faktyczny stosunek władz niemiec
kich do prasy polskiej, ale stały się też - w związku z kradzieżą w „Ka
toliku" - pretekstem do wydania rozporządzenia prezydenta policji 
gliwiokiej w sprawie „strzeżenia" w nocy budynku tego wydawnictwa (od 
polowy maja 1929 ,r.) przez tajnych agentów polkji. Fakt ten był tym 
bardziej wymowny, że ,,�atolik" stanowił centrum ruchu polskiego 46. 

W ·ramach przeciwdziałania prasie polskiej pr�eprowadzano niby spo
łeczne akcje odciągania abonentów od gazet polskich i namawiano do za
mówienia abonamentu p,rasy niemieckiej 47• Temu celowi służyły też 
nawoływania prasy niemieckiej do bojkotowania wydawnictw polski,ch, 
np. przez niezamieszczanie w nich ogłoszeń handlowych 48, jak J'ównież 
polityka społeczno-zawodowa, np. udzielanie zwolnień z pracy po zaabono
waniu polskiej gazety 49. 

Wymienione wyżej formy rządowych, czy inspirowanych lub w najle
pszym wypadku tolerowanych przez władze republiki weima,rskiej akcji 
skierowanych przeciwko prasie polskiej nie wyczerpywały wachla-rza środ
ków, jakimi w tym względzie dysponowano. Dowodzą tego procesy praso
we, które wytaczano •redaktorom KC i NC. W okresie między 15 VI 1922 
a 15 VI 1928 r. przeprowadzono 20 takich procesów, przy czym 14 doty
czyło KC a 6 NC 50. Kończyły się one karą g.rzywny, aresztem lub unie
winnieniem. W związku z publikacjami w KC przed sądami niem_ieckimi 
stawali redaktorzy:. Franciszek Godula, Augustyn Kośny, Artur Aulich 
(,,Robotni:k Polski", dodatek do KC), Franciszek Ruda, Antoni Grzegorzek 
(kilkakrotnie), Firanciszek Bartkowiak (kilkakrotnie). W wypadku opol
skich „Nowin" suma grzywien nałożonych na J'edaktorów tego wydawnic
twa do polowy 1925 ,r. wynosiła 3000 mk 51. Do 15 VI 1928 r. procesy 
wytoczono następującym redaktorom NC: Wacławowi Jankow&kiemu 
(trzykrotnie), Antoniemu Pawlecie (dwukrotnie) i Józefowi Warzesze. 

46 WAP Opole, NRO 218, s. 177-179; tamże, 219, s. 97: Prezydent policji gliwic
kiej do nadprezydenta, 8 VI i 19, X 1929 r., 1 VII 1932 r. 

47 KC, nr 74, 29 III 1924, Z Gliwickiego. Pyskowice; NC, nr 2, 4 I 1927, Ostrze

żenie. 
48 KC, nr 183, 13 VIII 1926, Prasa niemiecka nawołuje do zbojkotowania pism

polskich w Niemczech. 
49 Wspomnienia Opolan, t. II, red. A. Glińska, K. Malczewski, A. Palłasz, War-

szawa 1965, s. 176. 
50 WAP Opole, NRO '218, s. 141-145; tamże, 216, s. UO: Starszy prokurator pań

stwowy Bytomia i Opola do nadprezydenta, 13 i 29 VI 1928 r., Nadprezydent do nie
mieckiego członka Komisji Mieszanej w Katowicach dra van Husena, 2 VII 1928 r. 

51 KC, nr •L79, 8 VIII 1925, My - a Niemcy w Polsce. 
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O tym, że władze niemieckie kierowały się przy wytaczaniu procesów 
nie tyle niezgodnością publikacji z prawem prasowym, ile chęcią zwalcza
nia prasy polskiej i względami ogólnopolitycznymi, świadczy rozmowa 
nad prezydenta rejencji opolskiej dr Proskego z redaktorami KC: odpowie
dzialnym - F. Bartkowiakiem i naczelnym - Ignacym Grabskim, prze
prowadzona na początku 1928 r. W czasie rozmo.wy w landraturze bytom
skiej (27 I 1928) Proske oświadczył Bartkowiakowi, iż przypadkowo 
dowiedział się o procesie ,prasowym, wytoczonym mu przez prokuratora 
z polecenia rejencji, ale bez wiedzy nadprezydenta. W związku z tym 
Proske zaofiarował ·cofnięcie skargi. Bartkowiak zwrócił uwagę nadprezy
denta na fakt pomijania prasy polskiej w spotkaniach, urzą-dzanych przez 
rejencję w związku z wizytami na Śląsku Opolskim ministrów berlińskich 
i innych osobistości związanych np. z Ligą Narodów. Sprawa ta miała być 
załatwiona pozytywnie. Zaproponowana przez Bartkowiaka rozmowa P·ro
skego z Grabskim odbyła się 30 I 1928 .r. w biurach rejencji opolskiej 
i dotyczyła również m. in. potrzeby bezpośrednich i osobistych kontaktów 
przedstawicieli mniejszości polskiej z nadprezydentem. W tym większym 
niż do tej pory demonstracyjnym podkreślaniu rzekomo przychylnego 
stosunku rejencji opolskiej do ludności polskiej konsul bytomski upa
trywał taktykę wyborczą (maj 1928) lub związek z jakimiś ogólnymi pla
nami polityki zagranicznej s2. Jeżeli powiadomione przez Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych o interesującej rozmowie warszawskie Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych słusznie stwierdzało 31 III 1928 r., że Proske „za
mierza uzyskać atuty dla wykazania swej tolerancji w stosunku do mniej
szości polskiej w przeciwstawieniu do rzekomej nietolerancji władz pol
skich" 53 wobec mniejszości niemieckiej, to uznanie przez nie kontaktów 
ludności polskiej z nadprezydentem opolskim jako niewskazanych uznać 
trzeba za błąd taktyczny. 

Po utworzeniu w czerwcu 1928 r. rządu niemieckiego pod przewod
nictwem socjaldemokraty H. Muellera i po ut•racie przez Z'PwN mandatów 
poselskich do sejmu pruskiego dotychczasowy kurs wobec prasy polskiej 
złagodzono. Jako pozostałości po wcześniejszym okresie uznać trzeba pro
cesy wytoczone 24 lipca Bartkowiakowi {z KC) i 21 września Arkadiuszowi 
Bożkowi (z KC), zakończone karą grzywny 54, oraz 20 XI 1928 r. Józefowi 

52 AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wydział P II Niemcy (dalej: MSZ
P II) 4903, k. a.-7: Konsul bytomski· do MSZ, 8 II 1928 r. oraz załącznik: Nadprezy
dent śląska Opolskiego a „Katolik" bytomski. 

sa Tamże, k. 8: MSW do MSZ, 31 III 1928 r. 
54 KC i NC, nr IT70, 26 VII 1928, Nowy proces prasowy „Katolika"; tamże, nr 222, 

25 IX 1928, Dwojaka miara; tamże, nr 228, 2 X 1928, Krzywda amnestyjna; A. Bo
ż e k, Pamiętniki, Katowice 1957, s. 131-132. 

5 - Sobótka 1n3 
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Golcowi (z NC), zakończony polubownie 55. Złagodzenie kursu represyj
nego wobec prasy polskiej w latach 1928-1930 było odbiciem procesu 
szerszego, dotyczącego również prasy niemieckiej. Wskazywałby na to fakt 
uniewinnienia redaktora „Oberschlesische Tageszeitung" dr Knaacka, 
w procesie o podburzanie do gwałtów (11 VI 1929) w związku z pobiciem 
artystów polskich w Opolu, chociaż w tym konkretnym przypadku fakt, 

· iż dotyczył on spraw polskich, nadawał procesowi swoistą wymowę. Dla
tego też prasa polska pisała m. in.: ,,Nie tak dawno jeszcze polskie dzien
niki karane były już nie za treść pomieszczonych artykułów, w których
niczego nie można się było dopatrzyć, ale w ogóle za całą formę i sposób
ich redagowania. Przyznawano, że artykuły zawierały krytykę dozwoloną,
równocześnie jednak uchwalano rozmaite kary" 56.

W ostatnich latach istnienia republiki weimarskiej stosunek władz nie
mieckich do prasy polskiej stał się bardziej bezwzględny. Zwraca uwagę
fakt, iż na jeden dzień .przed wydaniem pierwszego rozporządzenia o zwal
czaniu politycznych wykroczeń z 28 III 1931 r. nadprezydent rejencji opol
skiej sporządził akt 4-tygodniowego zakazu gazet wydawnictwa „Katolik"
i „Nowiny' 1 na podstawie § 13 ustawy o ochronie republiki z 1930 r. 57 

w związku z artykułem Górny 'Sląsk jest polski i chce polskim pozostać,
zredagowanym najprawdopodobniej przez konsula Leona Malhomme 58

• 

O ile sprawa zakazu tymczasowo upadła z racji równoczesnego wydania
nowych przepisów prasowych, to redak<:je obu polskich wydawnictw
otrzymały ostre ostrzeżenie nadprezydenta z 31 ·III 1931 r. grożące wyda
niem zakazu ukazywania się gazet polskich w wypadku publikowania
w przyszłości podobnych do wspomnianego artykułu. Artykuł ten uznano
bowiem za najwyższy punkt nielojalności i za naruszenie porządku oraz
bezpieczeństwa na Sląsku Opolskim s9.

Już 29 VII 1931 r. wydano zakaz ukazywania się KC i „Katolika" na
okres dwóch tygodni (31 VII-13 VIII 1931) na podstawie drugiego roz
porządzenia o zwalczaniu politycznych wykroczeń z 17 lip<:a. Pretekstem
były tu artykuły Zamknięcie banków (18 VII), Rozporządzenie na papierze
(20 VII) oraz notatka Ludność wiejska zaopatruje się w towary (28 VII)
zawierające korytykę rządu niemieckiego w związku z ·rozszerzającym się
kryzysem gospodarczym w Niemczech. Choć w swoim odwołaniu redakcja
bytomska powoływała się na to, że o poruszonych sprawach w ostrzej-

55 KC i NC, nr 274 i 285, 27 XI i 11 XII 1928, Proces prasowy „Nowin Co-

dziennych". 

58 Tamże, nr 136 i 135, 14 VI 1929, Drugi proces opolski. 
s1 WAP Opole, NRO 215, s. 20-26.

58 AAN, KGRP Opole 127, s. 293-294, 332-333. 

59 WAP Opole, NRO 215, s. 37-38; AAN, Amb. RP Bln 2072 (br. pag.) Nadpre.zy

dent RO do redakcji KC i NC, 31 III 1931. 



Prasa polska na śląsku Opolskim 67 

szym tonie pisały gazety niemieckie, zakaz utrzymano w mocy, a próba 
kolportażu „Dziennika Berlińskiego" w miejsce gazet zakazanych spotkała 
się z odmową poczty. Równocześnie z gazetami bytomskimi zakazano na 
Śląsku Opolskim kolportażu katowickiej „Polonii", w. czym gazeta ta wi
działa zgranie interesów sanacji polskiej z dążnościami władz xejencji 

' opolskiej i ich wzajemną współpracę w sprawie zwalczania „Polonii" 60. 
Tymczasem NC opublikowały tylko a,rtykuł o zamknięciu banków, za co 
otrzymały 3 VIII 1931 r. 61 z polecenia ministra spraw �ewnętrznych z 25 
lipca tegoż roku ostrzeżenie od nadprezydenta opolskiego. Również na 
podstawie rozporządzenia z 17 VII 1931 r. zakazano na okres trzech mie
sięcy (1 IX-3.0 •XI 1931) wydawania „Zjednoczenia", organu Zjedno
czenia Zawodowego Polskiego, w związku z artykułem w nr. 8 z 15 sierp
nia Kiedy nastąpią lepsze czasy, zawierającym krytykę rządu za nieudol-
ność w zwalczaniu kryzysu gospodarczego 62. 

Redagowanie pod naciskiem konsulatu polskiego gazet ZPwN w spo
sób ułatwiający władzom niemieckim ich zakazanie było zjawiskiem dla 
ludności polskiej Śląska Opolskiego negatywnym. Przybierał przecież na 
sile kryzys polityczny w Niemczech. Ponadto zawężona od 1932 ['. w wy
niku likwidacji „Katolika" do jednego wydawnictwa propaganda polska 
mogla być za jednym pociągnięciem władz niemieckich unieruchomiona. 
Jakkolwiek na fakt taki nie trzeba było zbyt długo czekać, lukę w ukazy
waniu się gazet ZIPwN wypelńily gazety polskie · nie podporządkowane 
naczelnej organizacji: KT, katowicka „Polonia" i religijna .prasa polska 
wydawana przez kościelno-zakonne czynniki niemieckie (,,Posłaniec Nie
dzielny" i „Głos Św. Franci�ka' 1}. Tym=asem jednak NC ot,rzymaly po
nowne ostre ostrzeżenie nadprezydenta opolskiego w kwietniu· 1932 r. 
w związku z artykułem Polacy są większością a nie mniejszością narodcn.vą
na Sląsku Opolskim (nr 76, 3 IV 1932) 63. Sytuacja prasy polskiej stawała 
się tym bardziej niebezpieczna, że przygotowujący się do zdobycia władzy 

oo AP Wrocław, RO I 1832, s. 71; tamże, 1897, s. 55-64; AAN, KGRP Opole. 128, 
s. 70 nn.: Konsul opolski do ambasady, 31 VII 1931 r.; NC, nr 172, .31 VII 1931, Przy

musowe zawieszenie dwóch gazet polskich w Niemczech; ,,Gesamtiiberblick i.iber die
polnische Presse·• (dalej: GU), nr 59, 5 VIII 1931 - KC, nr 172, 31 VII 1931, Sonder

ausgabe; GU, nr 60, 8 VIII 1931, Die deutschen Behorden haben die „Polonia'' wegen

1·egierungsfeindlicher Artik�l auf die Dauer von zwei Wochen verboten - ,,Polonia",
nr 2447, 31 VII 0.931.

61 WAP Opole, NRO 215, s. 51, 55; AAN, Amb. RP Bln 2072 (br. pag.): Konsul 
opolski do ambasady, 11 VIII 1931 r. 

62 AP Wrocław, RO I 1,897, s. 71-80; WAP Opole, NRO 215, s. 308-317; AAN, 
KGRP Opole 125, s. 1191; NC, nr 201, 3 IX 1931, Zawieszenie pisma polskiego na Slą

sku. Opolskim. 
6a WAP Opole, NRO 217, s. 33-36, 39-41. 
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ruch hitlerowski w propagandzie prasowej domagał się m. in. zakazani.a 
NC; które ok,reślano pismem „szczującym" 64. 

Już w ostatnich �esiącach istnienia republiki weimarskiej NC zostały 
zakazane na trzy dni (6-8 IX 1932) na podstawie § 6 czwartego rozporzą
dzenia o zwalczaniu politycznych wykroczeń z 14 VI 1932 r. w związku 
z artykułem Dlaczego ustały demonstracje hitlerowskie w Bytomiu (nr 
199, 30 VIII 1932) 65. Artykuł ten był jednym z wielu, które donosiły 

o mordzie dokonanym przez hitlerowców na komuniście polskim Konra
dzie Piecuchu w Potempie, w pow. gliwickim. Władze dopatrzyły się
w nim złośliwego zniesławienia policji bytomskiej, która faktycznie współ
pracowała z hitlerowcami w wywołaniu antypolskich rozruchów. Jakkol

wiek hit1erowskim oficerom policyjnym wytoczono postępowanie dyscy
plinarne i zawieszono ich w czynnościach, fakty podane przez NC do

wiadomości publicznej spowodowały wydanie zakazu organu ZPwN.

Wraz z objęciem władzy w Niemczech przez NSDAP sytuacja prasy 
polskiej pogorszyta się. Tymczasem w taktyce ZPwN, a szczególnie konsu
latu polskiego, w sprawie .redagowania gazet polskich -aje zaszły żadne 

zmiany. Po wydaniu zakazu polskiej prasy socjalistycznej na okres 6 mie
sięcy 66 „Zjednoczenie" opublikowało w nr 3 z 15 III 1933 r. treść artylkułu 
zakazanego już „Głosu Ludu" Rząd Hitlera najbardziej reakcyjny rząd 
w Europie pod zmienionym tylko tytułem Nowe barykady clowe. Fakt 
ten pociągnął za sobą wydanie zakazu „Zjednoczenia" również na 6 mie
sięcy do 30 IX 1933 r. 67 Po interwencji ZPwN w Komisji Mieszanej w Ka
towicach z 4 maja termin zakazu skrócono do końca lipca 68.

Skoncentrowanie prasy ZPwN na Śląsku Opolskim w jednym tylko 
wydawnictwie „N owin" przy jej całkowitym scentralizowaniu redakcyj
nym w Niemczech ułatwiało kontra.keję czynników hitlerowskich. Pod 
koniec stycznia 1933 r. NC, ,,Dziennik Raciborski", ,,Głos Pogranicza i Ka
szub", ,,Dziennik Berliński' 1 i „Naród" (Herne) opublikowały identyczny 
artykuł w sprawie tajnego okólnika nadprezydenta z 29 IV 192� r. o na
bywaniu ziem przez Polaków, za co otrzymały z polecenia ministra spraw 
wewnętrznych poważne ostrzeżenie nadprezydenta opolskiego z 7 II 

M AAN, MSZ P II 4906, k. 114-115: Prasa niemiecka śląska Opolskiego o wy
niku wyborów dla mniejszości polskiej, 10 V 1932 r." 

es AP Wrocław, RO I 1897, s. 133-140; WAP Katowice, Urząd Wojewódzki ślą

ski - Wydział Prezydialny 1754, k. 1-3; AAN, KGRP Opole l'.24, s. 455-458; tamże, 

Amb. RP Bln 2068, s. 21-24; NC, nr 205, 6 IX 1932 (wyd. spec.) 
88 AP Wrocław, RO I 1838, s. 127-13L; WAP Opole, NRO 215, s. 117-119. 
87 W AP Opole, NRO 534, k. u -3. 
88 Tamże, k. 11; AP Wrocław, RO I 1838, s. 393: Nadprezydent do wydawnictwa 

,,Zjednoczenie" w Zabrzu, 22 VII 1933 r. 
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1933 r. 69 Zawierało ono groźbę zawieszenia tych gazet, ,co groziło zaprze
staniem ukazywania się na jakiś czas całej prasy ZPwN. Jest charaktery
styczne, źe artykułu nie opublikowała „Gazeta Olsztyńska", mimo że do
tyczył on wyroku sądu niemieckiego w Pile. 

Do zakazu NC doszło bezpośrednio przed wyborami sejmowymi i par
lamentarnymi oraz komunalnymi w marcu 1933 r. po wcześniejszym iden
tycznym zakazie pozostałej prasy codziennej ZPwN. W dniu 3 marca za
kazano na dwa <tygodnie wszystkich gazet ,codziennych wydawanych przez 
,,Nowiny" na podstawie § 1 rozporządzenia o ochronie narodu niemieckie
go z 4 II 193·3 r. w powiązaniu z rozporządzeniem Goeringa z 2 III 19'33 r. 
w sprawie zakazu k.rytyki rządu 70_ Bezpośrednią przyczyną zakazu była 
treść nr. 50 NC z 2 III 1933 r. i opublikowana 12 II 1933 r. przez NC i po
zostałą prasę ZPwN odezwa Centralnego Komitetu Wyborczego Polsko-Ka
tolickiej Partii Ludowej z 9 lutego pt. Ludu Polski w Niemczech, w któ
rej - wobec wprowadzenia klauzuli o konieczności wykazania się liczbą 
60 OOO podpisów pod listą kandydatów do parlamentu - wzywano lud
ność polską do nie oddawania głosów „na żadną listę niemiecką" n. Celem 
zakazu było uniemożliwienie ZPwN prowadzenia kampanii wyborczej, 
chociaż z drugiej strony „Nowiny" wydrukowały na cele agitacyjne 80 OOO 
egzemplarzy „Gazety Wyborczej" 72• W tej sytuacji na zażalenie redaktora 
NC Jana Łangowskiego z 4 i 6 III 1933 r. 73 władze niemieckie odpowie
działy, że nie wszystkie gazety polskie na Śląsku .Opolskim zostały zaka
zane (,,Nowiny", KT) i że zakazy dotyczą również gazet niemieckich z ra
cji koni·eczności zabezpieczenia bezpieczeństwa publicznego. Bezskutecz
ne były też interwencje redakcji NC i ZPwN Dzielnica I w Sądzie Rzeszy, 
Komisji Mieszanej i Lidze Narodów 74. Sytuacja była tym bardziej nie
przyjemna, że prasa polska w województwie śląskim i „Ilustrowany Ku
rier Codzienny" domagały się bezskutecznie od rządu polskiego wydania 
zakazów prasy niemie�kiej w Polsce oraz jej bojkotu 75. 

Ponowne ostrzeżenie otrzymały NC 4 VII 1933 r. w związku z arty-

ao WAP Opole, NRO 217, s. 44, 49-50; AAN, KGRP Opole 124, s. 466-469; tamże, 
Amb. RP Bln 2082 (br. pag.): Konsul opolski do ambasady, 16 II 1933 r. 

70 WAP Opole, NRO 217, s. 56-60; NC, nr 53, 5 III 1933 (wyd. spec.). 
71 NC, nr 35, 12 II 1933; WAP Opole, NRO 217, s. 54-55: Prezydent policji opol

skiej do nadprezydenta, 16 II i 2 III 1933 r.; tamże, s. 69-70: Nadprezydent do MSW, 

8 III 1933 r. 
72 WAP Opole, NRO 170, k. 514: Prezydent policji opolskiej do nadprezydenta, 

2 VI 1933 r. 

73 Tamże, 217, s. 62-65 

74 AAl'f, Amb. RP Bln 1863, s. 95-98; NC, nr 54, 18 III 1933, Po zakazie. 
75 Antypolska polityka władz hitlerowskich na Sląsku Opolskim w latach 1933-

1939 w świ�tle raportów konsulów polskich. Oprac. W. Wrzesiński. (Documenta Sile

siae, z. 6, Wrocław J.970, s. 32). 
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kułem o antypolskich wypadkach w Oleśnie (nr 136, 29 VI 1933) z uwa
gą, iż podobny ton prasy niemieckiej na Slą�u Opolskim powoduje jej 
zakazanie na jeden tydzień 76. Również Tedakcja KT nie spełniała wymo
gów rozporządzenia o ochronie narodu niemieckiego. Na jego podstawie 
16 VI 1933 .r. 77 otrzymała od nadprezydenta opolskiego poważne ostrzeże
nie za aluzyjne poruszanie (KT, nr 69, 10 VI 1933) problemów dyktatury 
i demokracji, co ,również groziło ,rzekomo zakłóceniem porządku i bezpie
czeństwa publicznego. Zaznaczono przy tym, iż w przypadku ponownego 
opublikowania podobnych artykułów KT zostanie zakazany. 

Objęcie hitlerowską ustawą prasową również tzw. prasy mniejszościo
wej powodowało, iż redaktorzy gazet polskich w Niemczech musieli uzy
skać zapis do listy zawodowej dziennikarzy. Niespełnienie tego wymogu 

prawnego przez redaktora KT prowadziło do pozbawienia praw redaktor
skich A. Pawlety. 31 I i 5 II 1935 r. w KT opublikowano m. in. dwa arty
kuły: Dochody Kruppa i Misjonarze dla Niemiec, z których powodu pre
zydent opolski domagał się od nadprezydenta wrocławskiego wydania za
kazu gazety na podstawie ustawy z 4 II 1933 r. Do zakazu nie doszło, bo 
nadprezydent uznał, że zbyt późno (23 II 1935) poinformowano go o tej 
sprawie. Równocześnie jednak żądał 22 marca od ·rejencji opolskiej, by 
podobne sprawy szybciej docierały do jego wiadomości 78. Nowy wniosek 
o zakaz KT na trzy dni złożono w związku z artykułem Niemcy nie chcą

wojny, zatem zbroją się {nr 35, 23 III 1935) 79. W podjętej przeciwko KT
akcji posługiwano się początkowo postanowieniami bardziej ogólnej usta
wy o ochronie na·rodu niemieckiego, a nie ustawą prasową. W dniu 17 V

1935 r. wydano zakaz KT na okres 20-22 maja na podstawie § 9 pkt 5

ustawy z 4 II 1933 r. so po opublikowaniu artykułów: Podstawy dyktatur
(nr 52, 4 V 1935), Niemcy a debata w londyńskiej Izbie Gmin, Zyczenia

Hitlera (nr 54, 9 V 1935) i Modły o pokój (nr 55, 11 V 1935). Tireść ich
uznano za globalny atak na autorytet państwa hitlerowskiego. Wykorzys
tano także fakt, iż gazeta ta miała zakaz rozpowszechniania w Niemczeoh
wśród ludności polskiej, ponieważ korzystała z matryc „Polonii' 1 katowic
kiej. Pawlety, który w dniu wydania zakazu KT miał .rozmowę w rejencji
opolskiej, nie poinformowano nawet o wszczętej przeciwko niemu akcji.
Również na wniosek gestapo z 28 V 1935 r. ministerstwo propagandy
przygotowywało przeciwko KT proces, którego celem miało być pozbawie
nie Pawlety praw ·redaktorskich. Postanowiono tez ściśle przestrzegać usta-

1e AP Wrocław, RO I 1838, s. 295. 

11 WAP Opole, NRO 215, s. 140. 

1s AP Wrocław, RO I 2042, s. 3-11. Por.: Rat aj ew ski, op. cit., s. 91-94. 

10 AP Wrocław, RO I 2042, s. 15-22. 

so WAP Opole, NRO 215, s. 225; AP Wrocław, RO I 2042, s. 25-57. 
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lonych i wspomnianych już wcześniej zasad postępowania wobec gazet 
polskich na Śląsku Opolskim, uwzględniających głównie interesy prasy 
niemieckiej w Polsce 81. Ponadto 20 VIII 1935 r. bytomski urząd celny skon
fiskował 25 matryc zakazanej w Rzeszy „Polonii", które Maria Celary 
z Piekar Śląskich miała dostarczyć T. Strzebińczykowi, a ten Pawlecie. 
W wyniku akcji wrocławskiego Związku Prasy Niemieckiej, którego Pa
wleta nie był członkiem 82, już 26 IX 1935 r. został on skazany przez sąd 
opolski na 150 mk grzywny lub 15 dni aresztu. W trosce o losy swego 
czasopism.a Pawleta uległ ,w końcu naciskom i złożył wniosek o wpisanie 
go na listę zawodową dziennikarzy. Jednakże w,roclawski Związek Prasy 
Niemieckiej decyzją z 6 XII 1935 r. odrzucił ten wniosek, a opolskie ge
stapo zapowiedziało konfiskatę KT, jeśli gazeta ta również po 21 grudnia 
tegoż roku będzie się ukazywała nadal pod redakcją Pawlety 83. Tymcza
sem jeszcze przed tym terminem władze hitlerowskie nękały wydawnic
two KT konfiskatami ukazujących się w nim gazet w związku z artyku
łami: Akcja katolicka (nr 144, 7 XII) i Konfiskata zapasów tiuszczu (nr 148, 
19 XII) 84. W tej sytuacji Pawlecie nie pozostało nic innego do �robienia, 
jak dla ratowania gazety polskiej zwrócić się o pomoc do ZPwN, którego 
metod pracy zresztą nie akceptował. Od 21 XII 1935 r. KT podpisywał 
jako redaktor odpowiedzialny Łangowski, redaktor naczelny NC. Tym 
samym KT stał się odbitką NC. Równocześnie sytuacja w ,ruchu polskim 
powodowata, iż Pawleta usiłował mimo wszystko uzyskać prawa redaktor
skie. Wyrazem tego było jeg9 odwołanie do Krajowego Sądu Prasy we 
Wrocławiu, który odrzucił je 4 II 1936 r. 85 W pozbawieniu praw ,redaktor
skich Pawlety polska dyplomacja w Berlinie upatrywała rozpoczęcie przez 
hitlerowców planowej akcji, zmierzającej do zlikwidowania prasy polskiej 
poprz-ez pozbawienie praw redaktorskich poszczególny,ch polskich redak
torów 86. W ramach przeciwdziałania antypolskiej polityce hitlerowskiej· 
wobec prasy proponowano wystąpić przeciwko prasie niemieckiej w Pol
sce. Skierowano ponadto do redakcji NC stypendystę Sachewicza celem 
odbycia rocznej praktyki. Jednakże wrocławski Związek Prasy Niemiec
kiej polecił zwolnić Sachewicza, ponieważ redakcja opolska nie była 
uprawniona do przyjmowania praktykantów z racji braku trzech redak-

81 AP Wrocław, RO I 2042, s. 59-60: Nadprezydent do prezydenta, 18 VI 1935 r. 
s2 Tamże, s. 61, 73, 79-81. 
83 Tamże, s. 103-105, 109. 
84 Tamże, 1932, s. 35: Lagebericht f. die Monat Dezember 1935 u. Januar 1936 

landrata opolskiego, 12 I 1936 r.; tamże, 2042, s. 99-100: Prezydent do nad prezydenta, 
17 XII 1935 r.; tamże, s. 113: Gestapo opolskie do berlińskiego, 19 XII 1935 r. 

&> Tamże, 2042, s. 141-169. 
86 AAN, MSZ Wydział P VI Prasowy (dalej: MSZ P VI) 7320, s. 61-62: Amba

sada do MSZ, 7 III 1936 r. 
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torów uprawnionych do wykonywania zawodu dziennikarskiego s1. Rów
nież próba Pawlety powierzenia redaktorstwa KT Wawrzyńcowi Świerze
mu nie została zrealizowana pomyślnie z powodu odmowy (12 V 1936)

czynników hitlerowskich wpisania Świerzego na listę zawodową dzienni
karzy, przy czym wydana przez „Nowiny" na żądanie władz niemieckich 
opinia zawodowa o Świerzym była negatywna 88. 

Tymczasem sytuacja prasy polskiej stawała się tragiczna. Oprócz Paw-
lety i Świerzego praw redaktorskich pozbawiono Wiktora Gorzołkę ze „Sło
wa Śląskiego", organu opozycyjnego wobec ZPwN Związku Polaków na 
Śląsku 89, Wacława Jankowskiego z „Gazety Olsztyńskiej", Stefana Dziam
slciego z „Dziennika Berlińskiego", Artura Aulicha ze „Zjednoczenia", Ja
na Skalę z „Kulturwehr", organu Związku Mniejszości Narodowych 
w Niemczech, oraz Franciszka Trąbalskiego, redaktora polskiej prasy soc
jalistycznej. Jakkolwiek NC, przemilczając fakt pozbawienia praw xedak
torskich Świerzego, Gorzałki i Trąbalskiego, upatrywały słusznie przyczy
nę braku dziennikarzy polskich w stosowaniu hitlerowskiej ustawy praso
wej wobec Polaków 90, to jednak casus Świerzy i sprawa redaktora Au
gustyna Kowalskiego, o której niżej, była namacalnym dowodem błędnej 
polityki ZPwN, wychodzącej właśnie naprzeciw antypolskim zamierzeniom 
władz hitlerowskich. Jeśli chodzi 9 Kowalskiego, dotychczasowego iredak
tora NC, a od 20 X 1936 r. naczelnego redaktora KT, to związał się on 
z opozycją wobec ZPwN, co opozy,cjoniści uzgodnili z marszałkiem Sejmu 
Sląskiego w Katowicach Karolem Grzesiki•em. W odpowiedzi na krok Ko
walskiego ZPwN natychmiast usunął go z .redakcji „Nowin'' i wniósł prze
ciwko niemu skargę do Sądu Prasowego i krajowego 91, mimo iż Polacy 
posiadali w tym czasie w całych Niemczech tylko 6 uznanych prawnie re
daktorów. Dyktaturę ZPwN :'"I ruchu polskim wykorzystywały władze 
hitlerowskie, dla których pozbawienie praw redaktorskich Kowalskiego 
„nie leżało w interesie niemieckiej prasy granicznej" 92• Było im przecież 
na rękę istnienie opozycji w ruchu polskim, jego -rozbicie. 

Podporządkowanie się redakcji „Nowin" wymogom hitlerowskiej usta
wy prasowej nie 9znaczało pozostawienia jej swobody działalności przez 

81 Tamże, s. 63: Ambasada do MSZ, 15 XII 1936 r. 
88 AP Wrocław, RO I 2042, s. 379 nn.: Gestapo opolskie do prezydenta, 28 V 1936 r. 
se „Słowo Sląskie" ukazywało się od 15 kwietnia do września 1936 r., kiedy Go-

rzolce odebrano prawa redaktorskie. AP Wrocław, RO I 1933, s. 387 i 803: Lagebericht 
opolskiego gestapo i landrata, 19 VIII i 26 X 1936 r. 

oo NC, nr 203, 5 IX 1937, Nasze sprawy. 

91 AP Wrocław, RO I 2042, s. 197: Gestapo opolskie do berlińskiego, 29 X 193.6 r.; 
K. Ma 1 c z e  w s k i, Tworząca się społeczność, Katowice 1937, cz. III, s. 30-31;

t e  n ż e, Ze wspomnień śląskich, Warszawa ,l.!958, s. 237.
e2 AP Wrocław, RO I 1933, s. 995, 1167-1169: Dyrektor policji opolskiej do nad

prezydenta i Lagebericht, 25 XI i 24 XII.1936 r. 
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władze hitlerowskie. 12 II 1934 r. redakcja NC otrzymała ostre ostrze
żenie na podstawie § 9 rozporządzenia o ochroni.e narodu niemieckiego 
w związku i artykułami opublikowanymi 28 XII 1933 ['. i 6 oraz 14 I 
1934 r ., a poświęconymi aresztowaniu kierownika Polsko-Katolickiego To
warzystwa Szkolnego na Kaszubach, ks. E. Styp-Rekowskiego, oraz niem
czeniu polskich nazw i nazwisk na byłych wschodnich obszarach Niemiec 93. 

Zawarcie polsko-niemieckiego paktu o nieagresji i porozumienia prasowego 
na początku 1934 r. wpłynęło na zelżenie kursu wobec prasy polskiej. Ale 
już w dniach 5 i 13 III 1935 r. ,rejencja opolska udzieliła redakcji '.NC 
ostrzeżenia, a 26 marca tegoż roku domagała się w ministerstwie propa
gandy wydania zakazu tej gazety 94• Jeżeli ministerstwo zrezygnowało 
z tak drastycznej formy nacisku i NC otrzymały jedynie naganę, to decy
dowały o tym potrzeby zagrani,cznej .polityki Niemiec. W naganie zazna
czono, iż wszelkiego ,rodzaju zażaleń nie wolno publikować w prasie, że 
należy kierować· je do odpowiednich instancji. W tym konkretnym przy
padku chodziło o ud?;iał znanego z antypolskich wystąpień żandarma w agi
tacji wyborczej do zarządu kościelnego w Nowym Kramsku na Ziemi 
Lubuskiej 95. Już 30 VIII 1935 r. władze rejencji opolskiej przekazały 
wrocławskiemu Związkowi P,rasy Niemieckiej materiały prasowe prze
ciwko Łangowskiemu, któremu następnie wyznaczono rozprawę przed są
dem prasowym 96. Do rozprawy tej jednak nie doszło, a cala sprawa za
kończyła się po kilkunastu miesictcach opublikowaniem przez Langowskie
go oświadczenia, że podawane w NC wiadomości „nie miały na celu może 
szkodzić opinii władz niemieckich, albo służyć podjudzaniu" 97• 

Tymczasem wobec prasy polskiej zastosowano nową taktykę, polegają
cą na traktowaniu odpowiedzi władz niemieckich na polskie interwencje 
jako pism tajnych, przez co uniemożliwiono ich publikowanie w prasie 
i przekazywanie innym polskim instytu,cjom 98. Ponadto hitlerowską usta
wą prasową objęto róV{nież polskie czasopisma młodzieżowe (,,Polak 
w Niemczech",· ,,Młody Polak w Niemczech", ,,Mały Polak w Niem
czech''), które również traktowano jako gazety polityczne 99• Rozwojowi 
prasy polskiej władze hitlerowskie przeciwdziałały również przez stwa-

93 WAP Opole, NRO 217, s. 125-126. 

94 AP Wrocław, RO I 1941, t. IV, s. 335: Lagebericht f. die Monat April u. Mai 
1935, Opole 3 VI 1935 r.; WAP Opole, NRO 21,7, s. 147-148. 

95 J. La n g o  ws k i, Moja droga do Opola (Pamiętniki Opolan , Kraków 1954, 
s. 174).

os AAN, Amb. RP Bln 1874 (br. pag.): Konsul opolski do ambasady, 27 IX 1935 r.;
WAP Opole, NRO 21.7, s. 150. 

07 NC, nr 2, 3 I 1937, J .  La n g10 ws ki, Oświadczenie.
9s AAN, MSZ P II 4780 , k. 44: Ambasada do MSZ, 12 IX 1936 r. 

99 Tamże, 4779, k. 6 0-61: Ambasada do MSZ, 29 II 1936 r. 
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Tzanie trudności i uniemożliwianie przekazywania sum pieniężnych do 
Polski za zamówione. książki i inne towary drukarskie. W ten sposób 
.np. na 1937 r. uniemożliwiono sprowadzenie Kalendarzy Mariańskich. Po
nadto redakcja NC miała kłopoty z doborem powieści do tzw. felietonów 
i dodatków powieściowych 100. Represyjnym środkiem było też żądanie 
-wrocławskiego oddziału ministerstwa spraw wewnętrznych z 17 III 1937 ,r.
w sprawie podawania nazw miejscowości w prasie polskiej wyłącznie w ję
zyku niemieckim. Po interwencji ZPwN Dzielnica I w Komisji Miesza
nej, MSW i ministerstwie propagandy realiza<:ję tego żądania ,zawieszo
no 101. Jednocześnie wdbec końcowego okresu obowiązywania konwencji
·genewskiej władze hitlerowskie zaostrzyły politykę wobec prasy polskiej.
Za określenie byłych władz pruskich jako „władz zaborczych" w artykule
NC Michał Drzymała nie żyje (nr 97, 29 IV 1937) redakcja otrzymała ostrą
naganę ministerstwa propagandy 26 VI 1937 r. 102, a następnie 23 X
1937 r. 103 za notatki o obradach sejmu warszawskiego na' temat położenia
ludności polskiej w Niemczech i niedostar,czaniu serwisu informacyjnego
z Polski w wyniku przeszkód władz niemieckich (nr 170, 171, 182 z 29,
30 VII i 12 VIII 1937 r.). W napomnieniu zaznaczono, iż w przypadku
kontynuowania tego sposobu informowania· czytelników gazeta zostanie
zakazana.

Ponadto w ramach ogólnej akcji niemczenia nazw i nazwisk polskich
władze skoncentrowały uwagę na nadawaniu gazetom polskim niemiec
kiego wyglądu. 5 X 1937 r. wrocławski urząd propagandy polecił „Nowi
nom" drukować w nagłówku gazet miejsce wydania najpierw w języku
niemieckim, a dopiero potem w języku polskim 104_ Ten sam urząd 17 V
1939 r. domagał się od redakcji NC, ,,Głosu Pogranicza i Kaszub", ,,Dzien
nika Raciborskiego" i KT podawania obok polskiego tytułu gazety rów
nież niemieckiego, podobnie zresztą jak i daty, numeru bieżącego, nazwis
ka i adresów ,redaktorów odpowiedzialnych, drukarni, miejsca druku, wy
dawnictwa i miejsca wydawnictwa 10s. Dopiero jednak po dr�giej inter-

100 NC, nr ·200, 4 IX 1934, Chcemy czytać - ale brak nam dobrej książki; tamże, 
nr 285, 11 XII 1936, Od wydawnictwa; tamże,. nr 239, 17 X 1937, Nasze sprawy; AAN, 
KGRP Opole 124, s. 635. 

101 WAP Opole, NRO 949, k.2-3: ZPwN do Urzędu Mniejszościowego w Opolu,
20 III 1:937 r.; ,,Sprawy Narodowościowe'', R. XI (1937), nr 1-2, s. 141. 

102 AAN , Amb. RP Bln 1888, k. 66: Polski Związek Zachodni wobec deklaracji 
z 5 XI 1937 r.; ,,SpraWY Narodowościowe", R. XI (1937), nr 3, s. 31J9. 

103 AP Wrocław, RO I 2100, s. 729-731; AAN, Amb. RP Bln 2091, s. 34-35; 

tamże, KGRP Opole 124, s. 647-650. 
101 AAN, Amb. RP Bln 1877 (br. pag.): Konsul opolski .do ambasady, Wykaz anty

polskich wystąpień na Sląsku Opolskim za październik i. listopad 1937 r., 10 XII ·
1937 r. 

10s AP Wrncław, RO I 2032, s. 175. 
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wencji władz niemieckich gazety polskie dostosowały się da. tego zycze
nia, a kh tytuły obok polskiego miały również od 20 VI 1939 T. tekst nie
miecki: ,,Neueste Tages Nachrichten", "Ratiborer Tageblatt", ,,Der Katho
lik" i „Stimme der Grenzmark und der Kaschuben1' 10s. 

Jakkolwiek po ogłoszeniu polsko-niemieckiej deklaracji mniejszości.o
wej z 5 XI 1937 r. daje się zauważyć pewna powściągliwość władz hitle
rowskich wobec prasy polskiej, to .równocześnie nadal stosowano wobec 
czytelnictwa polskiego wszystkie dostępne środki zapobiegawcze. W po
równaniu z okr,esem przed 1933 r. były one bardziej bezwzględne i bar
dziej intensywne. W zwakzaniu czytelnictwa polskiego władze hitlerow
skie wykorzystywały apa,rat urzędowy i organizacyjno-partyjno-społeczny. 
Przedstawiciele prasy polskiej nadal nie byli zapraszani na konferencje 
prasowe 101. Zmniejszona liczba sprostowań urzędowych po 1933 r. i ich· 
brak po 1935 r. spowodowany był powściągliwością prasy polskiej w pu
blikowaniu potencjalnie konfliktowych wiadomości, co warunkowane by
ło ogólnymi warunkami politycznymi w Niemczech i w· stosunkach pol
sko-niemieckich. 

Jeżeli w początkach istnienia „tysiącletniej" Rzeszy akcję odmawiania 
czytelników od prasy polskiej prowadziły wyszukanymi metodami, nie 
unikając gróźb i terroru, agentury i akwizytorzy gazet niemieckich 10a, to 
już w połowie 1934 r. do akcji tęj zaangażowano ·również umundurowa
nych szturmowców, korzystających z pojazdów motorowych 109. P.rzodu
jącą w tym względzie rolę odgrywało też nauczycielstwo niemieckie i or
ganizacja Bund Deutscher Osten (BDO) 110• Społeczeństwo polskie pilnie 
było śledzone celem ustalenia m. in. czytelników prasy polskiej 111. Dy
wersyjną akcję wobec kolportażu gazet polskich prowadziła poczta nie
miecka, szczególnie w latach 1933, 1937 i począwszy od stycznia 1939 a:., 
przy czym w miarę zbliżania się wojny akcja ta nasilała się coraz bar
dziej 112. Od 1937 r. poczta nie ograniczała się jedynie do nieregularnego 

10& NC, ńr 137, 20 VI 1939, Dokumenty; tamże, W sprawie zmiany w nagłówkach.
101 Tamże, nr 109, 25 V 1933, Zawsze postępujemy lojalnie.
10s Tamże, nr 168, 6 VIII 1933, Znowu ostrzegamy; KT, nr 99, 22 VIII 1933, Kro

nika śląska. Dotrzymaj wierności Twej gazecie. 
109 NC, nr 140, 23 VI 1934, Przez wygrażanie si? usiłują odmawiać nam czytel

ników. 
110 AP Wrocław, RO I 2111, s. 133-135: ZPwN do prezydenta, 22 XII 1936 r.; 

AAN, Amb. RP Bln 1877 (br. pag.): Konsul opolski do ambasady, Wykaz antypol
skich wystąpień na Sląsku Opolskim za marzec 1937 r., 9 IV 1937 r. 

111 AAN, Amb. RP Bln 1877 (br. pag.): Konsul opolski do ambasady, Wykaz anty
polskich wystąpień na Sląsku Opolskim za kwiecień 1937 r., 14 V 1937 r. 

m NC, nr 29, 5 II 1933, Do naszych czytelników; tamże, nr 119, 24 I 1937, Do czy

telników otrzymujących gazetę przez pocztę; tamże,· nr 162, 20 VII 1939, Uwaga czy
telnicy; AAN, KGRP Opole 125, s. 212. 



76 Leonard Smołka 

dostarczania.prasy polskiej abonentom, ale również przetrzymywała ma
teriały redakcyjne nadsyłane do polskich. redakcji z Polski m. Ponadto 
od 22 VII 1937 r. tym rodzajem szykan objęto r.ównież materiały agen
cyjne katowickiego oddziału PAT i. gazety nadsyłane z Polski 114. Takie 
utrudnianie polskiej akcji prasowej nasiliło się szczególnie od lipca 1939 r. 
Ponadto serwis matrycowy PAT z Warszawy dochodził do redakcji NC 
w stanie zniszczonym. Redakcja NC zmuszona była do codziennego wysy
łania z Opola do Katowic gońca po depesze m. Równocześnie w lipcu 
1939 r. dotychczasowy dostawca papieru gazetowego dla „Nowin" odmó
wił jego dalszego dostarczania, a nowy dostawca nie otrzymał papieru 
z fabryki dla polskiego wydawnictwa 116. 

Obiektem ataków były też miejsca, w który,ch reklamowano polską 
prasę, np. w nocy 1 VII 1933 r. zamalowano smolą reklamę NC na ścianie 
budynku Banku Ludowego w Oleśnie,· a od 6 V 1939 r. gestapo zakazało 
wywieszać KT w oknie wystawowym wydawnictwa 117• Szczególnie od 
1937 r. wobec ludzi związanych z prasą polską i wobec wydawnictwa 
„Nowiny" stosowano różnego rodzaju szykany; np. 22 lipca tegoż roku 
przeprowadzono rewizję w „Nowinach", 16 sierpnia w ramach akcji ma
sowego aresztowania wśród młodych Ślązaków uwięziono m. in. urzędni
ka „Nowin" Świerzego, a 18 VIII 1939 r. gestapo aresztowało kierownika 
Wydziału Fotograficznego przy Centrali Prasowej ZPwN i reportera foto
grafi.cznego Aleksandra Kraśkiewicza 118• Ponadto jeszcze w czerwcu 
1938 r. gestapo odebrało na stale paszport bez uzasadnienia wydawcom 
KT - Janowi Wawrzynkowi i Gorzołce, a na początku lipca 1939 r. Wa
wrzynek skazany został na 300 mk grzywny za zorganizowanie bez zezwo
lenia władz obchodu polskiego i za twierdzenie o prawie państwa polskie
go do śląska Opolskiego 119. Naczelny redaktor NC Łangowski 6 III 1939 r. 
przesłuchiwany był przez opolskie gestapo w związku z konfiskatą Spiew
nika polskiego, w którym przyjął do druku w „Nowinach" dwje pieśni 

m NC, nr 48, 28 II 1937, Do rodziców i dzieci.

m AAN, Amb. RP Bln 1888, k. 66-67: Polski Związek Zachodni...; NC, nr 170, 
29 VII 1937, Siła nieznana dokucza naszej redakcji.

m NC, nr 147, 2 VII 1939, Utrudnia się nam pracę; tamże, nr 191, 24 VIII 1939' 
(Komunikat). 

116 Tamże, nr 171, 30 VII 1939, Wyjaśnienie.

m Tamże, nr 140, 5 VII 1933, Olesno - gniazdo nienawiści antypolskiej; tamże, 
nr 103, 7 V 1939, Zakaz wywieszania „Katolika".

11s AAN, Amb. RP Bln 1888, k. 18: Polski Związek Zachodni." .. ; tamże, 1877 (br. 
pag.): Konsul opolski do ambasady, 18 VIII 1937 r.; AP Wrocław, RO I 21100, s. 193 � 
Gestapo opolskie do .prezydenta, m IX a.00.7 r.; NC, nr 193, 26 VIII 1939, Aresztowa

nie dwóch pracowników Centrali Związku Polaków w N. 

m AAN, Amb. RP Bln 1893 i 1897 (br. pag.): Konsul opolski do ambasady, 22 
VI 1938 r., [20] VII 1939 r. 
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zakazane przez władze policyjne: Jeszcze nasza wiara stynie póki Ślązak 
żyje i W górę serca, bracia mili. Epilog tej sprawy miał miejsce w proce
sie przed sądem 'Specjalnym we Wrocławiu, w którym zarzucono Łangow
skiemu podważanie zaufania ludności do politycznego kierownictwa Trze
ciej Rzeszy 120. 

Akcje terroru i zastraszania czytelników i kolporterów prasy polskiej 
były najbardziej szkodliwą metodą walki Trzeciej Rzeszy z czytelnictwem 
pol'Skim. Jakkolwiek ten ,sposób walki stosowany był również przed 1933 r., 
to skala, jaką przybrał w Trzeciej Rzeszy, była bez precedensu, szczegól
nie w 1933 r. i po wygaśnięciu konwencji genewskiej. Nieustanne szyka
ny abonentów i kolporterów powodowały, że zrzekano się nawet odbioru 
wcześniej opłaconych gazet 121. Ponadto autorów komunikatów i korespon
dencji do gazet polskich pilnie poszukiwały władze policyjne celem prze
słuchania 122. O stosowaniu terroru fizyczno-moralno-zawodowego wobec 
kolporterów NC i KT prasa polska informowała tylko sporadycznie 123_ 

Wspominaliśmy wyżej, że walka z kolportażem prasy polskiej wzmogła 
się po wygaśnięciu •konwencji genewskiej 124. Starania „Nowin" o uzyska
nie zgody na sprzedaż NC w kioskach ulicznych skończyły się niepowo
dzeniem, .a jedynej kioskarce z gazetami polskimi Małgorzacie Pawlecie 
z Opola, która od 1 VII 1937 r. przyjęła do kolportażu NC, właściciel do
mu wypowiedział mieszkanie. Wystąpienia przeciwko kolporterom polskim 
nasiliły się jeszcze bardziej ·w związku z majowym spisem ludności 
z 1939 r., aresztowano m. in. L. Broja ze Strzele, J. Biegaja z Gliwic 
i Świętka z Olesna 12s. 

Metody gwałtu, ter,roru i zastraszania nie tylko pomniejszały grono 
abonentów i czytelników prasy polskiej, ale działały również odstrasza-· 
jąco na resztę ,społeczeństwa polskiego, �zczególnie bezpośrednio po obję
ciu władzy przeż hitlerowców i w ostatnich latach pokoju. W 1933 r. 
przedmiotem szykan był m. in. czytelnik NC z Ciska A. Karkosz, którego 
aresztowano, i czytelnik „Dziennika Raciborskiego" z Kuźni Raciborskiej 
Leon Czogała, którego znieważył członek SA, w 1935 r. czytelnik KT 

120 La n g o  w s ki, op. cit., s. 175; Antypolska polityka władz hitlerowskich ... ,

s. 276-280; NC, nr 44, 23 II 1939, Konfiskata „Spiewnika polskiego".

121 AAN, Amb. RP Bln 1888, k. 25-28: Polski Związelc Zachodni. ..
122 NC, nr 179, 8 VIII ,1,937, Czyżby usiłowano zatrzeć wrażenie?
m Np.: NC, nr 128, 20 VI 1933, Nowa ofiara naszych oprawców; tamże, nr 170, 

29 VII 1937, Okienko; ,,Prasa". Organ Polskiego Związku Wydawców Dzienników 
i Czasopism, R. IV (1933), z. 3-6: Echa wypadków niemieckich; AP Wrocław, RO 
I 2112, s. 143: ZPwN do prezydenta, 7 XII 1936 r.; tamże, s. 97-99: ZPwN do MSW, 
8 IV 1937 r. 

124 „Sprawy Narodowościowe,", R. XII �L938), nr 4-5, s. 491. 
12s NC, nr 108, 13 ·V 1939, Ulotka spisowa dozwolona; tamże, nr 111, 17 V 1939, 

Zakaz zebrania Zw. Pol. w N. w Oleśnie. 
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z Ostropy J. Wieczorek, którego pobito do krwi 126
. Gwałtowny wzrost 

szykan wobec czytelników i kolporterów prasy polskiej związany z wyga
śnięciem konwencji genewskiej znalazł odzwierciedlenie w sporządzanych 
przez ZPwN i zachowanych zestawieniach wystąpień antypolskich. For
ma szykan była różnorodna: szykanowanie przez otoczenie i namawianie 
do wyrzeczenia się polskości, odrzucanie wniosków o zapomogi zimowe 
dla biednych dzieci i usuwanie z pracy, zatrudnianie w przedsiębiorstwach 
odległy.eh od miejsca zamieszkania i pomijanie przy różnych okolicznoś
ciowych uroczystościach, np. gwiazdce, zaczepianie, znieważanie, napady 
i pogróżki, wypowiadanie dzierżawy roli i posądzanie o działalność anty
państwową, przesłuchiwania policyjne i wybijanie szyb w domach pol
skich, potrącanie bez zgody składek do Arbeitsfrontu i namowy do porzu
cenia czytelnictwa polskich gazet oraz inne. Z zestawień za okres od 15 VII 
1937 r. do maja 1938 r. wynotować można 38 wystąpień przeciwko czy
telnictwu polskiemu na Śląsku Opolskim 121. Jakkolwiek w związku z me
moriałem ZPwN do ministra spraw wewnętrznych Rzeszy dr Fricka z 2 
VI 1938 r. o położeniu ludności polskiej szykanowanie czytelników prasy 
polskiej w miesiącach letnich tegoż roku nieco zmalało, ale nadal było 
kontynuowane. Np. czytelnikowi KT J. Konieczko z Górażdży w pow. 
strzeleckim w sierpniu zatrzymano paszport i kazano starać się o nowy, 
co związane było z dodatkowymi kosztami, a K. Księżykowi z Ujarou 
w tymże powiecie wypowiedziano mieszkanie 12s. 

W związku z ponownym nasileniem akcji szykan wobec czytelników 
prasy polskiej od jesieni 1938 r. konsul opolski J. Małęczyński domagał 
się, by do rozmów polsko-niemieckich włączyć m. in. problem „zlikwido
-wania akcji prowadzonej przeciw czytelni,ctwu pism polskich tak ze stro
ny urzędników pocztowych, jak policji, partii, BDO" 129. Mi!Xlo to do po
łowy maja 1939 r. zanotowano kilkadziesiąt nowych wystąpień przeciwko 
czytelnikom polskim, przy czym wzmogły_ się napady, szykany poczty, 
odmowy wydania paszportów i przepustek granicznych. Ponadto na żąda
nie policji zwolniono z pracy kioskarza E. Dudka z Gliwic, członka ZPwN,
·związku Młodzieży i Towarzystwa Śpiewu, sprzedającego w kiosku „No
winy" i KT 130. W obawie przed jawnymi represjami ludność polska, i to

126 B. Jońca, Fragmenty wspomnień (Sląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka",

R. XII (1957), nr 3, s. 381-382); NC, nr 76, 13 IV 1933; tamże, nr 286, 29 XII 1933,

Od kiedy nie wolno czytać w pociągu naszej gazety?; AP Wrocław, RO I 2114,

s. 19 nn.
127 AAN, KGRP Opole 63, s. 7-130, 423-775.
12s Tamże, 64, s. 29-30, 217-218. 
129 Tamże, ·Amb. RP Bln 1884, s. 50-51: Konsul opolski do ambasady, 8 XII

lt938 r. 
iso Tamże, KGRP Opole 64, s. 1 nn; tamże, 68, s. 37-163; tamże, Amb. RP Bln

1897 (br. pag.); Konsul opolski do ambasady, 10 I 1939 r.; tamże, 1898 (br. pag.); 
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nawet ta, która brała udział w zebraniach i organizacjach polskich, uni
kała jawnego i stałego prenumerowania gazet polskich. Dlatego też ZPwN 
Dzielnica I zaczął wydawać różnego rodzaju broszury propagandowe, np. 
Bery i bójki śLąskie (5000 egz.) czy Wesele śląskie 131. Ostatnie miesiące 
pokoju nie zmieniły kierunku akcji przeciwko czytelnictwu prasy pol
skiej, przy czym w coraz większym st'Opniu urzędy pocztowe i listonosze 
niemieccy w ogóle nie· 'przyjmowali pieniędzy na abonament gazet pol
skich 1s2. 

Szczególną formą walki z prasą polską w Trzeciej Rzeszy były mniej 
lub bardziej urzędowe konfiskaty gazet. W 1933 r. konfiskowano gazety 
poszczególnym kolporterom, zwłaszcza w marcu, w ok,resie wyborów par
lamentarnych, sejmowych i komunalnych, np. J. Nieborowskiemu z Brzeź
nicy w pow. raciborskim, R. Hopkowi i Hajokowi z Ostropy, W. Gorzolce, 
R. Preisowi, E. Dworaczkowi i Wolnicy z Gliwic 133. Po wyborach ta forma
walki z prasą polską została zaniechana i pojawiła się dopiero w 1936 r.,
kiedy to policja skonfi�kowala 22 kwietnia NC E. Filii, pośredniczącej
między redaktorem Trąbalskim a katowicką drukarnią, drukującą gazety
dla socjalistów polskich w Niemczech 134. 30 VII 1937 r. skonfiskowano KT'
w czasie policyjnej rewizji na terenie kolonii zuchów polskich na Górze
św. Anny, a 8 sie1'pnia dodatek do gazet „Nowin" - ,,Niedzielę Katolic
ką" niejakiemu F. Stychowi z pow. dobrodzieńskiego 135.

Konfiskaty gazet polskich stawały się coraz częstsze w miarę zbliżania 
się wojny, np. 5 IV 1938 r. tajna policja ,państwowa skonfiskowała bez 
podania powodów cały nakład gazet wydawanych przez „Nowiny", a 18 
V 1939 r. w czasie domowej rewizji u A. Kobajmy w Miasteczku w pow. 
gliwickim skonfiskowano KT 135_ Jakkolwiek w Trzeciej Rzeszy nie było 
cenzury prewencyjnej, na terenie nas interesującym kontrolę nad prasą 
i wydawnictwami sprawował oddział II P wrocławskiego gestapom, przy 

Ambasada do MSZ, 25 V 1939 r.; tamże, 1899, k. 117-156: Ambasada do MSZ, 31 VII 

1939 r. 
131 Tamże, Amb. RP Bln 2092, s. 2, 13. 
132 Tamże, 1899, k. 1-23, 72-91: Ambasada do MSZ, ]l VII i 9 VIII 1939 r. 
m WAP Opole, NRO 492, k. 1 nn; tamże, 501, k. 2 nn; tamże, 504, k. 1 nn: ZPwN· 

do nadprezydenta, 13 III, 26 III, 26 IV 1933 r. 
134 AP Wrocław, RO I 2130, s. 71: Protokół z przesłuchania policyjnego, 23 IV

1936 r. 
us AAN, KGRP Opole 63, k. 284: Protokół A. Gadzińskiego i W. Planetorza; NC,. 

nr 191, 22 VIII 1937, Nasze sprawy. 

J36 NC, nr 80, 8 IV 1938, Informujemy; tamże, nr 113, 20 V 1939, Aresztowania 

i rewizje. 
137 A. Ko n i e  c z  n y, Organizacja i działalność wrocławskiego gestapo w latach 

1933-1945. (Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce,. 

t. XXIII, Warszawa 1971, s. 24).
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czym podobnie musiało być w Opolu. Po majowych konfiskatach dodatku 
<lo gazet polskich w sprawie spisu ludności 138 władze hitlerowskie przy
stąpiły od czerwca 1939 r. do konfiskat całego nakładu gazet „Nowin". 
Redaktorzy gazet polskich na żądanie tajnej policji państwowej zmusze
ni zostali do przedkładania urzędom pohcyjnym do akceptacji pierwszego 
wydrukowanego egzemplarza każdego numeru danej gazety. Nie czekając 
na aprobatę policji, wydawnictwa musiały bić dalsze egzemplarze na
kładu, ale wysyłkę gazet mogły rozpocząć dopiero po uzyskaniu zgody 
władz policyjnych 139. W ten sposób konfiska!y powodowały nie tylko stra
ty materialne wydawnictwa w wysokości kosztów całego nakładu, ale 
również uniemożliwiały wydrukowanie nowej gazety lub pominięcie 
w druku zakwestionowanych artykułów. Według opinii Łangowskiego 
konfiskowane były te numery gazet, które budziły zastrzeżenia gestapo, 
lub gdy irównocześnie w Polsce_ konfiskowano „Kattowitzer Zeitung". 
W ten sposób bez .podania powodów skonfiskowano NC, ,,Dziennik Raci
borski !', ,,Głos Pograni,cza i Kaszub" z 16 VI, 4 YII, 16 VII, 28 VII, 29 
VII i 9 VIII oraz „Nowiny", _KT z 17 VI i 29 VII 1939 r. 140. War�o zauwa
żyć, iż konfiskaty gazet codziennych z 16 lipca dokonano „za podanie in
formacji o zniszczeniu rodła i tablic na Domu Polskim w Opolu oraz o ska
zaniu Wawrzynka i dwóch innych działaczy za zorganizowanie obchodu 
gwiazdkowego bez zezwolenia władz" 141, przy czym gestapo motywowało 
swój krok tym, że pierwsza z tych informacji umieszczona została na 
pierwszej stronie gazety, a druga sformułowana w ten sposób, że „w czy
telniku może wzbudzić wątpliwoś<:i co do słuszności wyroku". O podej
rzliwości władz w stosunku dó doniesień prasy polskiej świadczy ,choćby 
wspomniana przez Łangowskiego sprawa z „lwem Lechistanu". Zanie
pokojony tym tytułem tłumacz opolskiego prezydium policji telefonował 
do redakcji· NC, prosząc o jego wyjaśnienie, a kiedy otrzymał odpowiedź, 
że jest to przydomek króla Jana Sobieskiego nadany mu przez Turków, 
oświadczył: ,,Macie tym razem szczęście,. redaktorze, bo dzisiejszemu wy
daniu waszych gazet groziła konfiskata" 142. Ponadto 18 VII 1939 r. bez 
podania powodów skonfiskowano w biurze Związku Spółdzielni Polskich 

rns AP Wrocław, RO I 1937, s. 1061, 1161: Landrat bytomski do nadprezydenta,

1 VII 1939 r. 
139 AAN, Amb. RP Bln 1897 (br. pag.): Ambasada do MSZ, 27 VII 1939 r.
140 NC, nr 136, 18 VI 1939 (Komunikat); tamże, nr 149, 5 VII 1939, Konfiskata na

szej gazety; tamże, nr 160, 18 VII J..939, Znowu konfiskata; tamże, nr 171, 30 VII !1939, 

Od redakcji w sprawie konfiskaty gazet; tamże, nr 180, 10 VIII 1939, Konfiskata 

gazety. 
141 AAN, Amb. RP Bln 1897 (br. pag.): Konsul opolski do ambasady, 21 VII

1939 r. 

m L a n g o w s k i, op. cit., s. 172. 
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w Niemczech we Wrocławiu resztę nakładu Kalendarza Spółdzielczego 
na rok 1939 drukowanego w „Nowinach" 143. 

Proces walki z prasą polską władze hitlerowskie zakończyły na Śląsku 
Opolskim dopiero w warunkach wojennych przez skonfiskowanie gazet 
wydawnictwa „Nowiny" z 1 IX 1939 r. i zamknięcie oraz obłożenie aresz
tem gestapo samego przedsiębiorstwa. 7 IX 1939 r. władze hitlerowskie 
na podstawie ustawy o ochronie granic i środkach odwetowych z 9 IIl 
1937 r. odgórnie zakomunikowały przedstawicielom ludności polskiej 
o ustaniu działalności wszystkich organizacji i instytucji polskich w Niem
czech 144• Tymczasem do nieistniejących już redakcji polskich w Opolu -
,,Nowin" i „Katolika" - przychodziły nadsyłane przez byłych czytelni
ków gazet opolskich spoza śląska Opolskiego kartki pocztowe i listy
z zapytaniami, dlaczego nie otrzymują zamówionych gazet, czy można
je dalej abonować lub czy można otrzymać Kalendarze Mariańskie. Auto
rami ich byli m. in. Jan Belka z Buczka w pow. złotowskim na Pogra
niczu i Jan Moś z Czechowic w woj. katowickim 145. Listów takich nie
wysyłała ludność polska śląska Opolskiego, zaznajomiona z drastycznymi
decyzjami władz hitlerowskich. Zresztą redaktorzy gazet opolskich i część
kolporterów oraz czytelników znajdowała się już w obozach koncentra
cyjnych lub areszcie.

Realizowanie przedstawionych wyżej rządowych i pozarządowych form 
nacisku na prasę polską ułatwiało wydawanie niemieckich tłumaczeń 
z prasy polskiej, a mianowicie wznowionego 16 VII 1919 r. w Berlinie 
i przejętego przez gestapo w 1933 ,r. wydawnictwa „Gesamtuberblick 
uber die polnische Presse" oraz wydawanego tylko w lata-eh 1930-1934 
ną powielaczu przez bliżej nie określony Lektorat Polski w Berlinie co
dziennego biuletynu „Tagesberi<:ht uber die polnische Piresse" 1-w. Ostatni, 
tym :razem jednostronicowy „Gesamtuberblick" ukazał się 16 ix 1939 r. 
z informacją o zaprzestaniu ukazywania się prasy polskiej w Niem
czech 147• 

Po zwycięstwie nad hitleryzmem i powrocie państwa p9lski-ego nad 
Odrę i Bałtyk w 1945 r. w tworzeniu nowej prasy polskiej na Śląsku 
Opolskim brali udział m. in. jej prżedwojenni, opolscy pionierzy 148. 

14a NC, nr 162, 20 VII 1939, Konfiskata „Kalendm·za spółdzielczego".

144 H. S z u r g a c z, Likwidacja organizacji polskich na Opolszczyźnie w latach

1939-1941. (Studia Sląskie, Ser. nowa, t. IX (1965), s. 286 nn.). 
14s AP Wrocław, RO I 2040, s. 93 nn. 
1,s W. C h o  j n a c  k i, Niemieckie tłumaczenia z prasy polskiej 1858-1958 (Prze

gląd Zachodni, R. XIV �l:958), nr 6, s. 382 nn.). 
147 GU, 16 IX 1939. 
14s R. H ajd uk, Od „Nowin" do „Trybuny''. Z notatnika opolskiego redaktora,

Katowice 1970, s. 102 nn. 
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DIE REGLAMENTIERUNG DER FREIHEIT DER POLNISCHEN PRESSE 

IN OPOLE (1922-1939) 

Der Artikel befasst sich sowohl mit den gesetzlichen Bedingungen, unter wel
chen die polnische Presse in Opole nach der Teilung Oberschlesiens im Jahre 1922 
ihre Tatigkeit ftihren konnte, als auch mit der Politik der deutschen Behorden in der 
Weimarer Republik und im Dritten Reich ihr gegeniiber. Das benutzte Materiał 
stammt hauptsachlich aus dem Archiv ftir Neue Akten in Warszawa, dem Staatli
chen Archiv der Stadt und Woiwodschaft Wrocław, den Staatlichen Woiwodschaft
sarchiven in Opole und Katowice sowie aus den ansehnlichsten ·polnischen Zeitungen, 
die damals in Opole herausgegeben wurden: ,,Dziennik śląski", ,,Katolik Codzienny", 
,,Nowiny Codzienne" und „Katolik Trzyrazowy". 

Das relativ liberale Pressegesetz der Weimarer Republik ist zu Anfang der 30er 
Jahre durch die Einfiihrung der Ausnahmegesetze verscharft und im Jahre 1933 
durch die Gesetzgebung des Naziregimes ersetzt worden. Es lassen sich zwar gewisse 
Analogien in der Haltung der deutschen Behorden gegeniiber der polnischen wie der 
deutschen Presse bemerken, doch die Einstellung zur p_olnischen Presse war grund
satzlich durch deren nationale Besonderheit bestimmt und durch den Umstand, dass 
diese Presse die polnische Bevolkerung in den ethnisch polnischen und national 
vermischten Grenzgebieten reprasentierte. lnternationale Bedingungen und haupt
sachlich der Bedacht auf das Schicksal der deutschen Presse in Polen bewirkten, 
dass die polnische Presse im Raum Opole unter dasselbe Pressegesetz fiel wie alle 
anderen in Deutschland erscheinenden Z-eitungen. Unter diesen Umstanden wurde 
im Kampf gegen die polnische Presse offizieller und inoffizieller, gesetzlicher und 
aussergesetzlicher Druck auf die polnischen Verlage ausgeiibt. Die Formen dieses 
Kampfes waren sehr unterschiedlich und haben sich besonders im Dritten Reich 
verscharft: von Schikanen und Presseprozessen bis zu Konfiskationen und schliesslich 
zu der Beschlagnahme durch die Gestapo am 1. September 1939 des letzten damals 
in Opole noch existier�nden polnischen Verlages „Nowiny". 




