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W polskiej powojennej literaturze hi'storycznej stosunkowo dokładnie 

omówiono ujemny wpł:yw polityki wschodn'iej prowadzonej przez Polskę 

w latach 1918-1921 na ukształtowanie się granicy zachodniej II Rzeczy

pospolitej 1. Sprawom śląskim zaabsorbowana wschodem polityka polska 
nie była w stanie poświęcić wiele uwagi; w stosunku do teren.ów za

chodnich w skomplikowanej ówczesnej sytuacji politycznej przyjęła ona 

zasadę unikania faktów dokonanych, czekania na decyzje konferencji po

kojowej w Paryżu 2• Tymczasem w Paryżu prawa Polski do Górnego 

śląska były coraz to głośniej kwestionowane. Ostatecznie w myśl posta

nowień traktatu wersalskiego o przyszłości ziemi górnośląskiej miał za-

1 Por. H. Zi e l i ń s k  i, Sprawa śląska a ekspansja polska na wschód na tle 
sytuacji międzynarodowej (Powstanie śląskie. Materiały z Sesji Naukowej zorganizo
wanej w 40 rocznicę ITI powstania śląskiego w ramach obchodów Tysiąclecia Pań
stwa Polskiego. Katowice 13 i 114 VI 1961 r., Katowice 1963, s. 44-69); A. J u z w e  n
k o, Na marginesie wpływu polityki wschodniej rządu polskiego na ukształrowanie 
się zachodniej granicy Polski (1918-1920), (Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 
1961, nr ,1, s. 74-100); Odgłosy 1911 roku w Zagłębiu Dąbrau:�kim, Częstochowie i na 
Śląsku. Pod redakcją H. Rechowicza, Katowice 1967, s. 305-341. 

2 W 1919 r. politycy polscy zdawali sobie sprawę ze współzależności polskiej 

polityki wschodniej i decyzji konferencji paryskiej w sprawie przynależności pań

stwowej Górnego Śląska. Dostrzegał to także Piłsudski, który dał temu wyraz m. in. 
31 V 1919 r. w liście <lo Paderewskiego: ,,Do zakończenia kwestii naszych granic za

chodnich - czytamy tam - zależymy w 9/10 od dobrej woli Ententy. Dlatego też 

zawsze byłem zdania, że dopóki ta kapitalna sprawa nie jest zakończona, należy 
wszystkie inne sprawy [jak np. sprawa Galicji Wschodniej - A. J.], w których 
możemy wpaść w konflikty ze zdaniem Ententy, starać się jedynie przeciągnąć, nie 

stawiając nigdzie kropki nad i. Dopiero po zakończeniu tych spraw stajemy się na 
Wschodzie pierwszorzędną siłą, z �rą każdy, nie wyłączając Ententy, rachować się 

i liczyć będzie". Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-radzieckich, 
t. II, Warszawa 1961, s. 263.



76 Adolf Juzwenk� 
------------

decydować plebiscyt. Biorąc pod uwagę specyficzne warunki, w jakich 
w latach 1918-1921 znalazł się czekający na decyzje w sprawie swych 
przyszłych losów Górny Śląsk, interesujące jest znalezienie odpowiedzi 
na pytania, jak prasa górnośląska oceniała wschodnie poczynania rządu 

polskiego, czy były różnice pomiędzy oceną wschodniej polityki Polski 
na lamach polskiej prasy centralnej i polskiej prasy górnośląskiej, a jeśli 
były, to z czego one wynikały, wreszcie jaką rolę odgrywała wojna na 
wschodzie w polskiej i niemieckiej prasowej agitacji plebiscytowej? Na 
te właśnie pytania autor niniejszego artykułu stara się znaleźć odpowiedź. 

Podstawę źródłową tego artykułu stanowią następujące dzienniki ślą
skie: socjalistyczna „Gazeta Robotnicza", dwa endeckie organy - ,,Gazeta 
Ludowa" i „Nowiny" (od marca 1920 r. wychodzące pod zmienionym ty
tułem „Nowiny Codzienne"), ,,Polak" - od sierpnia 1919 r. organ Naro
dowej Partii Ro1botniczej, gazety Napieralskiego - ,,Katolik" i „Górno
ślązak" oraz zbliżona do katolikowskiej prasy Napieralskiego „Gareta 
Opolska". Z tytułów warszawskich wyzyskane zostały: ,,Gazeta Warszaw
ska", ,,Kurier Polski", ,,Gazeta Polska", ,,Kurier Poranny", ,,Rząd i Woj
sko" oraz „Robotnik". 

Obozy polityczne, ubiegające się o władzę w Polsce w pierwszych la
tach drugiej niepodległości, reprezentowały dwie różne orientacje w poli
tyce zagranicznej; różnie więc widziały miejsce ·Polski w Europie. Tzw. 
obóz niepodległościowy z Piłsudskim na czele dążył do rozczłonkowania 
byłego imperium rnsyjskieg.o i stworzenia na j,ego gruzach federacji 
państw pod hegemonią Polski. Piłsudski uważał Rosję za nieprzejednane
go wroga. Polski. Celem jego polityki było zamknięcie Rosji w jej grani
cach etnograficznych. Program Piłsudskiego wykluczał jakąkolwiek moż
liwość przyjaznego współżycia Polski z Rosją s. Piłsudczykowska polityka 
wobec Niemiec podporządkowana została programowi wschodniemu. Upa
trując niebezpieczeństwo dla Polski ze strony Rosji, piłsudczycy na za
chodzie staraH się prowadzić politykę wykluczającą konflikt zbrojny 
z Niemcami. Sprawę polskiej granicy zachodniej pozostawili w zasadzie 
do rozstrzygnięcia konferencji pokojowej 4• Narodowa Demokracja 
z Dmowskim na cz,ele wychodziła z innego punktu widzenia. Sądziła ona, 
że polityka polska winna szukać na wschodzie zbliżenia z Rosją. Utrzy
manie dobrych stosunków z Rosją na.kazywaro Polsce, zdaniem endeków, 
grożące jej ciągle niebezpieczeństwo ze strony Niemiec. Głoszony przez 

3 Szeroko na ten temat: J. Le w a n do w s ki, Imperializm słabości. Kształto

wanie się koncepcji polityki wschodniej piłsudczyków 1921-1926, Warszawa 1967. 
4 Por.: H. Z i e I i ń ski, Poglądy polskich ugrupowań politycznych na sprawy 

ziem zachodnich i granicy polsko-niemieclciej (1914-1918) (Problem polsko-niemiecki 

- w traktacie wersalskim, Poznań 1963, s. 198 i n.).
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endecję wschodni program terytorialny nosił miano programu inkorpo

racyjnego. Endecy głosili konieczność rezygnacji Polski na rzecz Rosji 
z ziem położonych na wschód od linii sprzed drugiego rozbioru. Ziemie 
położone na zachód od tej linii zamierzaH Wcielić do Polski 5

• Warunkiem 
sine qua non trwałości państwa polskiego było dla endeków włączenie do 
Polski ziem byłego zaboru pruskiego z Górnym Śląskiem oraz zabezpie
czenie się poprzez sojusz z powstałą na gruzach rewolucji Rosją przeciwko 
ewentualnej agresji niemieckiej s. 

Polityka polska wobec R'osji budziła w społeczeństwie polskim duże 
zainteresowanie. Federaliści i inkorpora.cjoniści toczyli spory w sejmie. 
Polemiki sejmowe rozd'muchi'wane były na łamach prasy. Na temat różnic 
pomiędzy federacyjną i inkorporacyjną koncepcją wschodnich granic Pol
ski zdania wśród historyków polskich są podzielone. Niektórzy je wyol

brzymiają, inni natomiast usiłują sprowadzić je do minimum 7
• Ci drudzy 

przy omawianiu tych spraw zwracają szczególną uwagę na zasięg tery
torialny obydwu programów, ni,e akcentując przy tym kwestii, jak fede
raliści i inlrorporacjoniści widzieli miejsce Polski pomiędzy Rosją i Niem
cami. Wydaje się natomiast, że zasadnicza różnica pomiędzy federacją 
i inkorporacją nie dotyczyła za,sięgu terytorialnego Polski na wschodzie, 
a tkwiła w różnym stosunku obydwu koncepcji do wschodniego i za
chodniego sąsiada Polski. 

Koła rządzące w Polsce nie wierzyły w trwałość dokonanych w Rosji 
przemian. Piłsudczycy odnosi1i się nieufnie do wszystkiego, co rosyjskie. 
Celem ich polityki było utrzymanie Rosji w stanie chaosu i słabości. Nie
podległościowe aspiracje narodów kresowych starali się oni wykorzystać 

przeciwko Rosji. Endecy chcieli jedyni·e wyzyskać osłabienie Rosji i uzy
skać korzystną dla Polski granicę wschodnią, byli natomiast idecydowa-

5 Por.: Nota delegacji polskiej na konferencji pokojowej do J. Cambona w spra

wie wschodnich granic Polski (Sprawy polskie na Konferencji Pokojowej w Paryżu 
1919 r. Dokumenty i maiterialy, Warszawa '1965, s. 105-107). 

6 Trafną charakterystykę polityki endeckiej wobec ziem zaboru pruskiego znaj
dujemy w jednym z artykułów H. Zielińskiego. Była to według niego polityka 
„aktywnego wyczekiwania". H. Z i e  1 iń s k i, Walka o charakter państwa polskiego 

(1918-1919) (Sobótka, •1959, nr 1 s. 20). Por. ta'kże R. W a p  ińsk i, Endecka kon

cepcja polityki wschodniej w latach II Rzeczypospolitej (Studia z Dziejów ZSRR 
i Europy Srodkowej, rt. V, Wrocław 1969, s. 5·5-100) oraz Endecka koncepcja granic 

Polski w latach 1918-1921 (Zapiski Historyczne, t. XXXIII, Toruń 1968, s. 193-216). 
7 Prawie żadnych zbieżnych 'Punktów w programie inkor,poracyjnym i federa

cyjnym nie widziała historiografia międzywojenna. Nie widzi ich także polska histo.: 
riografia emigracyjna. Por.: W. P. Ma l i n o ws k i, Najnowsza historia polityczna 

Polski. 1864-1945, t. II, Londyn 1956, s. 46. Do minimum sprowa<izone zostały róż
nice pomiędzy obydwoma programami w historiografii powojennej. Por.: PAN, Hi

storia Polski, t. IV, 1918-1939, cz. I, 1918-1921, Warszawa 1969, s. 267. 
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nie przeciwni popieraniu niepod'leglościowych a.spiracji narod6w wcho
dzących przed 1914 r. w skład imperium Romanowów. 

W pierwszych miesiącach po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
na plan pierwszy ze wschodnich p:roblemów wysunęła się sprawa Galicji 

Wschodniej. Na ziemiach tych, wchodzących przed 1914 r. w skład mo

narchii austro-węgie:rskiej, od końca października 1918 r. rozgorzała wal

ka pomiędzy Polakami i Ukraińcami. Szczególnie zaciekłe boje toczyły 

się we Lwowie. Historia polsko-ukraińskiej wojny o Galicję Wschodnią 

nie doczekała się dotychczas wnikliwego i wyczerpującego opracowania, 

należy bowiem .ona do zagadnień skomplikowanych s. Od początku do 

końca polsko-ukraińskiej wojny opm1a publiczna w Polsce żywo 

się nią interesowała. Na 1szpaltach prasy polskiej o wojnie tej pisano czę
sto i dużo. Zdecydowana większość gazet stanowczo domagała się ener

gicznej akcji woj"sk polskich w Galicji Wschodniej. Szczególnie wiele miej

sca poświęcała Galicji prasa endecka. Nie kusząc się o wyczerpujące 
przedstawienie genezy postawy Polaków po odzyskaniu niepodległości 
wobec Galicji Wschodniej, nie sposób nie dostrzec dużej roli tradycji hi
storycznej oraz emocjonalnego związania społeczeństwa polskiego z Lwo
wem, miastem będącym w tym czasie czołowym ośrodkiem kultury i nau

ki polskiej. Momenty te wygrywała oficjalna propaganda polska, starająca 
się utrzymać przekonanie o atrakcyjności tych ziem dla państwa polskie
go. W duchu tym pisała prasa, wypowia�ali się autorny broszur politycz
nych, przemawiali posłowie polscy w Sejmie 9• 

Naczelnym zadaniem prasy polskiej na Górnym Sląsku była walka 
z antypolską propagandą niemiecką. Nie było to łatwe zadanie. Nie?1CY 
starali się wyzyskać do swych celów każde niepowodzenie, każdy błąd 

polityki polskiej. Prowadzona przez Polskę wojna nie bez pewnej ra
cji była przedstawiana przez nich jako wojna imperialistyczna, niespra
wiedliwa. Ponadto prasa niemiecka chętnie pjsala o trudnym położe
niu Polski, o tym, że jest to państwo bez granic, którego przyszłość stoi 

s Niektóre kwestie polsko-ukraińskiej wojny podejmują m. in.: H. J ab l o ń  s k i, 
Z dziejów genezy sojuszu Piłsudski-Petlura (Początki konfliktu zbrojnego IX 1918-

III 1919 r.) (Zeszyty Naukowe WAP, Seria Historyczna, R. VII, nr 5/21, Warszawa 
19&1); A. D e r  u g a, Początek rokowań o sojusz między Piłsudskim a Petlurą (sty

czeń-lipiec 1919) (Z Dziejów Stosunków Polsko-Radzieckich. Studia i Materiały, 
t. VI, Warszawa 1970); J. Le w a n d o  w s k i, U źródeł wyprawy kijowskiej (Zeszyty
Naukowe WAP, nr 7/26, Warszawa 1962); Z. Z a k s, Galicja Wschodnia w polityce

Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej (Naród i Państwo. Prace ofiarowane H. Ja
błońskiemu w 60 rocznicę urodzin, Warszawa 1969).

9 M. R o  11 e, Kochajmy nasze kresy wschodnie, Lwów 1919, s. 7. 
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pod znak.iem zapytania 10. Polacy górnośląscy dostrzegali, że warszawskie 
koła rządowe traktowały sprawę polskiej granicy zachodniej jako mniej 
ważną, że pri'Orytet przyznawały sprawie granicy wschodniej. Prasa gór
nośląska nie mogła jednak otwarcie atakować ki'erunku zagranicznej poli
tyki Polski. Niezręcznie jej było występować przeciwko polityce pań
stwa, za przyłączeniem do kltórego namawiała swych czytelników. Wystę
pując przeciwko rządowi warszawskiemu i jego polityce, pośrednio przy
znawałaby rację Niemcom. 

Charakterystyczną cechą publicystyki górnośląskiej omawiającej kie
runek polskiej polityki zagranicznej było to, że w przeciwieństwie do 
prasy centralnej zmuszona ona była do unikania problemów kontrower-

. syjnych. Musiała przedstawiać politykę polską jako politykę przemyślaną 
i konsekwentną. Spory, jak.ie toczyły się pomiędzy obozem Piłsudskiego 
a jego przeciwnikami politycznymi, w prasie górnośląskiej nie znajdowały 
większego oddźwięku. Czasami pojawiały się jedynie przedruki artykułów 
zamieszczonych w gazetach warszawskich, poznańskich czy gdańskich. 
Gazety przedrukowujące -te artykuły unikały własnych komentarzy. 

Typowym tego przykładem jest artykuł przedrukowany 1 II 1919 r. 
przez „Gazetę Opolską" z „Dziennika Poznańskiego". ,,Gareta" nie opa
trzyła go żadnym komentarzem, a jego myślą przewodnią było stwier
dz;enie, że rząd w Warszawie wyka7JUje stanowczo za mało zainteresowa
nia zmaganiami Polaków o Galicję Wschodnią. 

Mając na uwadre propagandę pleblscytową, dzienniki polskie na Ślą
sku odnotowywały każdy, nawet najmniejszy sukces Polaków, akcentując 
szczególnie udział w tej walce mieszkańców Polski zachodniej. ,,Górnoślą

zak" z aplauzem powitał utworzenie na Śląsku Cieszyńskim ochotniczego 
ba,talionu, który został wysłany do Galicji Wschodniej 11• ,,Pi0,lak" 15 mar
ca pisał o „świetnym zwycięstwie" żołnierzy polskich w Galicji, podkre
ślając, że w zwycięstwie tym niemały udział posiadały oddziały poznań
skie 12. Wreszcie wszystkie dzienniki poinformowały w ostatnich dniach 
czerwca o z9-rganizowanym przez Naczelną Radę Ludową w Poznaniu 
wiecu, na którym uchwalono rezolucję domagającą się energiczrn:?j akcji 
wojsk polskich na terenie galicyjskim 13. 

Uzasadniając konieczność zdecydowanej akcji wojskowej w Galicji 
ga�ety śląskie, podobnie jak prasa centralna, chętnie operowały argumen-

1o Por. art. Tromtadraci, ,,Gazeta Robotnicza" (dalej: GR), 3 V 1919. O wyzyski
waniu wojny polskiej na wschodzie w propagandzie niemieckiej pisze W. Zi e 1 i ń

s k i, Polska i niemiecka propaganda plebiscytowa na Górnym Sląsku, Wrocław 1972, 
s. 193-195.

11 „Górnoślązak", 14 I ,1919 r.
12 Podobny artykuł tamże, 25 III 1�19. 
13 Tamże, 9 VII 1919. 
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tarni emocjonalnymi. Znajdujemy więc w ich artykułach zdania o mia
stach ociekających „lm-wią najlepszych synów Polski" 1,, charakteryzujące 
Galicję Wschodnią jako teren nasycony kulturą polską, kltórego 2/3 obsza
ru „jest w rękach polskich" 15

• Organ socjalistów śląskich, ,,Gazeta Ro
botnicza", polskość Galicji starał się zilustrować danymi liczbowymi do
tyczącymi rozwoju szkolnictwa polski.ego na zabużańskich kresach, nie 
szukając przy tym przyczyn słabego rozwoju szkół ukraińskich 1s. 

W maju na lamach prasy warszawskiej był szeroko dyskutowany pro
blem rozejmu na froncie polsko-ukraińskim. Domagała się tego od stron 
walczących konferencja pokojowa. Rada Najwyższa konferencj'i starała 
się załagpdzić spory terytorialne pomiędzy powstającymi na wschodzie 
Europy republikami. burżuazyjnymi i dopr.owadiić do ich wspólnego wy
stąpienia przeciwko Rosji Radzieckiej. Politycy polscy nie kwapili się do 

spehlienia zaleceń konferencji. Narodowa Demokracja opowiadała się za 
kontynuowani.em walki z Ukraińcami aż do zajęcia przez Polskę całej 
Galicji Wschodniej. Politycy piłsudczykowscy rozpoczęli natomiast roz
mowy z przedstawicielami rządu Pefilury, sugerując im zawarcie rozejmu 
po uprzedniej rezygnacji Ukrainy z ziem polÓżonych na zachód od Z'bru
cza. ,,Górnoślązak" 17 V 1919 r. przedrukował za „Gazetą Warszawską" 
artykuł przeciwny jakimkolwiek rokowaniom z Ukrainą. Publicysta „Ga
zety Warszawskiej'" nie miał wątpliwości, że Petlurze zależy jedynie na 
zwłoce w działaniach wojennych, którą chce wyzyskać dla wzmocnienia 
własnej armii. Następny artykuł poświęcony kwestii ukraińskiej ukiazat 
się w „Górnoślązaku" dopiero 7 sierpnia. Tym· razem był to przedruk 
z „Dziennika Gdańskiego". Autor artykułu zdecydowanie domagał się 
poro:rumienia Polski z Ukrainą. J.eś1i porozumienie takie nie zostanie za·
warte - stWii.erdzal - Ukraina wpadnie w objęcia wrogich Polsce Nie
miec 17• Ani pierwszy, ani drugi przedruk nie został opatrzony komenta
rzem redakcji „Górnoślązaka''. Na łamach innych dzienników górnoślą
skich sprawa stosunków polsko-ukraińskich nie znalazła większego odze
wu. Dopiero w grudniu 1919 r. - już po zawieszeniu broni na froncie pol
sko-ukraińskim - ,,Gazeta Opolska" streściła dokfudnie artykuł za-
miesrezony w ukraińskim tygodniku „Prebij", także opowiadający się za 
porozumieniem polsko-ukraińskim 1s. 

Po kilkumiesięcznej przerwie, trwającej od maja do wrześni.a 191� r., 
sprawy Gal'icji Wschodniej powróciły na szparty gazet górnośląskich 

14 Tamże, 17 V 1919.

15 „Gazeta Opolska" (dalej: GO), 27 V 1919.

16 GR, 4 IX 1919. 

17 „Górnoślązak", 7 VIII 1919. 
1a GO, 7 XII 1919.
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w drugiej połowie września. We wrześniu w Paryżu na forum konferen
cji dyskutowano nad przyszłością ziem spornych. Rada Najwyższa kon
ferencji projektowała przekazanie Polsce Galicji Wschodniej w postaci 
mandatu Ligi Narodów na lat 15 19. Projekt ten spotkał się w Polsce 
z kategorycznym sprzeciwem. Prasa wszystkich obozów z.decydowanie 
wystąpiła prz,eciwko propozycji, polityków zachodnich. 24 i 25 września 
w większości dzienników górnośląskich na pierwszej stronie ukazał się 
artykuł pt. Galicja Wschodnia zagrożona. Takiego rozwiązania sprawy 
Galicji Wschodni.ej - pisał „Katolik" - naród polski w żadnym wypad
ku nie może zaakceptować. Następnie autor artykułu wyraził przypuszcze
nie: ,,Mamy ... nadzieję, że sejm polski narzuconych mu tego rodzaju· 
warunków nie przyjmie i na nie się za żadną cenę nie zgodzi" 20. ,,Gór
noślązak" ud�rzał natomiast w czułą strunę tradycji hl.storyczmej: ,,Jak 
można - zapytywał - kraj, który od sześciu przeszło stuleci należy do 
Polski ... tej samej Polsce odzyskująceij byt niepodległy obecnie odbierać 
i jako jakiś cudzy depozyt na lat piętnaście tymczasowo w zarząd odda
wać?" 21• Z podobną reakcją spotkała się grudniowa decyzja konferencji 
oddająca Polsce Galicję na lat 25 22. ,,Nietrudno zrozumieć - pisał „Gór
noślązak" - że ani w Galicji Wschodniej, ani w innych ziemiach po
wierzonych Polsce na podobnych warunkach nie mogłaby ona robić na
kładów niezbędnych dla dźwignięcia tych ziem z nędzy po katastrofie 
wojennej" 2s. 

Sprawa Galicji Wschodniej była przez publicystykę górnośląską oce
niana jednoznacznie. Prasa śląska nie kwestionowała celowości akcji pol
skiej w Ga'licji. Entuzjastycznie witała polskie sukcesy i zdecydowanie 
domagała się prowadzenia wojny aż do zwycięstwa. 

Podobnie jak wobec Galicji Wschodniej momenty emoojonalne i tra
dycja historyczmia. determinowały także politykę Polski wobec Litwy 
i Białorusi. Polityka ta bu_pziła w kraju dużo kontrowersyjnych sądów. 
W kwietniu 1919 r. po zajęciu Wilna przez Piłsudski,ego i wydaniu przez 
niego odezwy do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego 
na forum sejmu i w prasie centralnej odezwa ta spotkała się z ostrym 
atakiem. Endecy i ich liczni zwolennicy zdecydowanie wystąpili przeciw-

J9 Por.: Sprawy polskie na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 r. Doku-

menty i Materiały, t. l'I, Warszawa 1967, s. 364-377. 
20 „Katolik", 25 IX 1919. 
21 „Górnoślązak", 24 IX 1919. 
22 W drugiej dekadzie grudnia podczas wizyty Clemenceau w Londynie postano

wiono nie wprowadzać w życie tej decyzji. Por.: Sprawy polskie na konferencji...,

s. 375.
:s „Górnoślązak", 13 XII 1919.

6 - Sobótka 1/74, 
'\ 
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ko postulowanej federacji polsko-litewskiej i domagali się inkorporacji 
ziem litewsko-białoruskich 24_ 

Dzienniki górnośląskie zajęcie przez oddziały polskie Wilna powitały 

z entuzjazmem 2s. Polemiki prowadzone na gruncie warszawskim pomię

dzy federalistami i inkorporacjonistami nie znalazły na ich lamach głoś

niejszego odezwu. Za interesujący należy uznać fakt, że prasa śląska nie 

angażując się w prowadzone w Warszawie spory chętniej" opowiadała się 

za programem federacyjnym. Nawet na łamach dzienników endeckich 

nie spotykamy krytyki federalizmu. Tłumaczyć to należy tym, że pro

gram federacyjny mógł być łatwiej wykorzystany do celów propagandy 

antyniemieckiej. Stąd politykę polską na wschodzie starano się przed

stawić w świetle najkorzystniejszym, przeciwstawić ją polityce przemocy 
stosowanej w przeszłości przez Prusy. O unii polsko-litewskiej pisał 

8 VII 1919 r. ,,Katolik", re jest „ona pamiątką dumy i chwały dla całej 

Polski". We wrześniu na łamach „Gór'noślązaka", ,,Gazety Opolskiej" 

i „Katolika" ukazały się >artykuły dowodzące słuszności prowadzonej przez 

Polskę polityki ekspansji na wschodzie 2s. Na lamach prasy śląskiej chęt

nie publikowano listy polskich kresowych organizacji, które domagały się 

włączenia ziem wschodnich do Polski 21. 

Winą za niepowodzenia podejmowanych przez dyplomację polską pró'b 

zmierzających do zawarcia porozumienia polsko-li'tewskiego obarczała 
prasa śląska Niemców. Przypominała warunki, w jakich powstała litew

ska Taryba. ,,Podżegaczami przeciw Polakom w Kowieńszczyźnie i Lit

wie - pisała 20 IX 1919 r. ,,Gazeta Opolska" - są Niemcy, którzy mimo 

zapowiedzi opuszczenia Kowna i Litwy siedzą tam stale i działają. Chodzi 

im o osła'bienie Polski w każdej dziedzinie". 

W jesieni 1919 r. ze sprawą litewską ściśle były związane działania 

niemieckie w krajach bałtyckich. Od kwietnia do czerwca 1919 r. 

oddziały niemieckie pod dowództwem gen. von der Goltza, wyzyskując 

poparcie miejscowych obszarników Niemców, pod pozorem walki z Ro

sją Radziecką zajęły prawie całą Łotwę i nawiązały ścisły kon

takt z kontrrewolucyjną armią rosyj,ską Bermondta-Awałowa. Celem 

akcji von der Goltza było utrwalenie wpływów niemieckich w kra-

24 Wyczerpująco o stosunkach polsko-litewskich: P. Ł o s  s o w s k i, Stosunki pol

sko-litewskie w latach 1918-1920, Warszawa 1966. 
25 Zwycięstwa polskie - pod tym tytułem ukazały się artykuły w „Kat.oliku",

,,Polaku" z 29 IV i w „Górnoślązaku" z 30 IV 1919. 
26 „Katolik" i „Górnoślązak", 11 IX; GO, 19 IX 1919. 
27 Por. dla przykładu: List kolejarzy węzła wileńskiego do ambasadorów USA,

Francji,· Anglii i Włoch (Polak, 24 VIII 1919). 
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jach bałtyckich. Zdecydowanie oponowała temu dyplomacja polska 2s. 
Akcją von der Goltza poważnie zaniepokojona była także Rada Naj
wyższa konferencji pokojowej. We wrześniu upoważniła ona marszał
ka Focha, aby zażądał od Niemców wycofania się na niemieckie tery
torium państwowe. Ostatecznie w końcu listopada w,ojska niemiecko-ro
syjskie rozbite zostały przez Łotyszów. Żołnierze rozbitych oddziałów 
niemieckich pod nadzorem misji alianckiej, na której czele stał fran
cuski gen. Niessel, wycofani zostali z krajów bałtyckich do, Niemiec 29

. 

W połowie września Rada Najwyższa konferencji nosiła się z zamiarem 
użycia wojsk polskich pr2€ciwko von der Goltzowi. Projekt ten nie spot
kał się jednak z jednomyślnym przyjęciem i nie wszedł w życie. 

Akcji oddziałów von der Goltza prasa polska poświęciła wiele uwagi. 
Szczególnie dużo pisała o tym prasa śląska. Udziałowi oddziałów polskich 
w walce przeciwko von der Goltzowi sprzeciwiała się zdecydowanie „Ga
zeta Robotnicza". 23 X 1919 r. z oburzeniem pisała ona o tym, że Polska 
nie tylko zmuszana jest do kontynuowania wojny przeciwko Rosji Ra
dzi,eckiej, ale także żąda się od niej akcji przeciwko von der Goltzowi. 
Koalicja sama ma dosyć siły - stwierdzała - ,,aby zmusić wojska von 
der Goltza do wycofania się znad Bałtyku i Litwy". Winą za pozostawie
nie wojsk niemieckich w krajach bałtyckich obarczała „Gazeta" samą 
koalicję. ,,Byłoby absurdem, gdyby Polska nie tylko nie kończyła wojny 
z bolszewikami, ale jeszcze rnzpoczynala nową wojnę z von der Goltzem 
i może z Litwą dla celów, które koalicji później spodoba się określić" 30_
,,Gazeta Opolska" w połowie września przedrukowała z „Dziennika Ge
newskiego" obs-zerny artykuł Roberta Vauchera. Vaucher cytował roz
mowę, jaka odbyła się pomiędzy dwoma geinerałami, niemieckim i ,fran
cuskim. Dotyczyła ona akcji von der Goltza. ,,My Francji damy ludzi -
mówił Niemiec - i ona będzie miała do rozporządzenia wszystkie wojska 
[także dowodzone przez Goltza - A.J.], z którymi my nie wiemy co 
robić. Prowadzeni przez generałów francuskich nasi żołnierze na wzór 
»landsknechtów« połączeni z siłami antybolszewickimi Rosji, prędko by
oczyścili Piotrogród i Moskwę i na zawsze by usunęli niebezpieczeństwo
czerwone grożące bez ustanku Europie,". Redakcja „Gazety" skomentowa
ła to bardzo krótko: na szczęście są to tylko życze;nia Niemców, do któ
rych spełnienia nie dojdzie 31. 

2s Por.: A. J u z w e n k o, Postawa Polski wobec akcji von der Goltza i Ber

mondt-Awałowa w krajach bałtyckich w 1919 roku (Komunikaty Mazursko-Warmiń
skie, 1969, nr 4, s. 57'1-580). 

· 29 Por. L. K i e w i s z, Sprawy łotewskie w bałtyckiej polityce Niemiec w latach

1914-1919, Poznań 1970. 
30 Nad Bałtykiem (GR, 23 X 1919). 
a1 GO, 14 IX 1919. 
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,,Niemcy tkwią wszędzie!" Hasłem tym chętnie operowała publicy
styka górnośląska. 3 kwietnia na lamach „Polaka" i „Górnoślązaka" uka
zał się artykuł pod wymownym tytułem: Gdzie tylko biją Polaków znaj

dziesz wszędzie ręce niemieckie wmieszane. Był to artykuł napisany przez 
lwowskiego korespondenta francuskiego dziennika „Le Matin" 32. Kores
pondent francuski obserwując zmagania Polski na różnych frontach do
szedł do następującego wniosku: ,,przeszedłem Polskę wzdłuż i wszerz, 
a na wszystkich jej granicach wre wojna! Lecz powoli przekonałem się, 
że nie trzy wojny wrą w Polsce, jedna niby z Niemcami, druga jakoby 
z bolszewikami, a trzecia z Ukraińcami. O nie! Jedną ona jest i jedyną: 
wojną przygotowaną i prowadzoną przez ... Niemców barbarzyńców" 33. 

Przedruki. nie były jedynymi artykułami tak oceniającymi sytuację na 
frontach polskich; publicyści śląscy sami także często uzasadniali koniecz
ność prowadzenia przez Polskę wojny na wschodzie, zwłaszcza z Rosją 
Radziecką, rzekomym współdziałaniem tej ostatniej z Niemcami 34. 

Jednym z najczęściej wysuwanych argumentów uzasadniających ko
nieczność prowadzenia przez Polskę wojny na wschodzie było akcento
wane na każdym kroku tzw. niebezpieczeństwo bolszewickie. Argumen
tem tym operowały po pierwszej wojnie światowej klasy posiadające ca
łej Europy. ,,Podczas konferencji pokojowej - pisał dziennikarz irlandzki 
Dillon - bolszewizm grał znaczną rolę w sprawach świata. Niektórzy 
z wybitnych prawodawców bali się go jak diabła; drudzy walczyli nim 
jak bronią; inni używali go jak pogróżki" 35. Na Górnym Śląsku nie było 
inaczej. Prasa katolikowska starała się urobić przekonanie, że jedynie 
Polska jest zdolna do powstrzymania „fali bolsz,ewickiej" i „uratowania" 
cywilizacji europejskiej. ,,Biada Europie, jeśli się Polska nie ostoi" po
wtarzały „Górnoślązak" 36 i „Gazeta Opolska" 37. Zagrożenie Polski od 
wschodu, zdaniem „Górnoślązaka", uzasadniało konieczność udzielenia 
Polsce pomocy przez mocarstwa zachodnie. ,,Europa nie może być tylko 
biernym widzem! W interesie cywilizacji, dla dobra swych ludów -
czytamy 26 II 1919 r. w tym piśmie - zachód musi wesprzeć Polskę 
w jej walce z najazdem bolszewickim" ,3s. 

Prasa górnośląska chętnie przedrukowywała z burżuazyjnych perio
dyków zachodnich artykuły traktujące o wyjątkowej roli Polski na wscho-

32 Na lamach „Le Matin" ukazał się on 21 III 19'19. 

33 Cyt. za: ,,Górnoślązak", 3 IV 1919. 
34 Por.: ,,Katolik", 22 III 1919, oraz „Górnoślązak", 30 III 1919.

35 E. J. Di 11 o n, Konferencja pokojowa w Paryżu w 1919, Warszawa 192'1, 

s. 262.

36 „Górnoślązak", 26 II 1919.

37 GO, 19 II 1919. 
ss „Górnoślązak", jw.

•
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cl.zie. Z końcem lutego 1919 r. prawie wszystkie dzienniki polskie opuibli
kowaly artykuł zamieszczony na lamach „Tribune de Geneve". Autor 
tego artykułu żądał od mocarstw zachodnich jak najdalej idącego wspar
cia Polski w jej walce na wschodzie 39. 

Nierzadko dzienniki śląskie zamieszczały na swych lamach wywiady 
z politykami i oficerami polskimi. ,,Polak" 6 II 1919 r. opublikował wy
wiad z gen. Szeptyckim. Ton wywiadu nie odbiegał od wspomnianego 
wyżej artykułu „Tribune de Geneve": ,,Jeśli ... Europa chce unilmąć 
losu Rosji - twierdził Szeptycki - niechaj się spieszy z nadesłaniem 
nam pomocy, bo Polska to ostatnia zapora przed bolszewickim zalewem. 
Jeśli ta tama pęlmie, nastąpi dla Europy potop". Klimat, jaki wytworao
no wokół spraw wschodnich, usprawiedliwiać miał przerzucanie sil pol
skich z jej zachodnich na 'wschodnie rubieże. Niechaj koalicja „nie każe 
naszym sąsiadom - mówił nawiązując do sytuacji na Śląsku Cieszyń
skim Szeptycki - wypowiadać nam wojen, które zabierają nam ostatnie
go żołnierza, ostatni ładunek, ta'k potrzebny właśnie do walki z nadcią
gającym bolszewizmem" 40. W lipcu „Gazeta Robotnicza" zamieściła list 
I. Daszyńskiego do towarzyszy angielskich, w którym leader polskiego
ruchu socjalistycznego prz.ekonywał: ,,Musimy zwalczać Cz,erwoną Armię,
bo bronimy naszej niepodległości" 41. To ciągle podkreślanie wyjątkowej
roH Polski, jej trudnego, położenia miało także uzasadniać konieczność
odbudowy Polski silnej, państwa, które mogłoby pełnić rolę stabilizatora
we wschodniej Europie. Walcząca z propagandą niemiecką polska prasa
śląska chętnie posługiwała się takimi tytułami, jak: Nowy triumf oręża
polskiego, Zwycięska ofensywa wojsk polskich itp. 4� Zwycięstwa polBkie
na wschodzie - pisał 28 IX 1919 r. ,,Górnoślązak" - ,,mają dla Polski
kolosalne znaczenie. Przekonują do nas koalicję. Ostatnio Czesi dochodzą
do wniosku, że zwycięstwa polskie na wschodzie spowodowały odebranie
im Śląska Cieszyńskiego, a ponadto zwycięstwa te zachęciły koalicję do
rozpoczęcia krucjaty przeciw bolszewikom". Chara'kter wojny polskiej na
wschodzie „Górnoślązak" usiłował przeciwstawić wojnom prowadzonym
w przeszłości przez Niemcy; starał się dowieść, że jest to wojna sprawie
dliwa 43.

Podobnie jak w cal€j polskiej .prasie również w prasie górnośląskiej 
z zaniepokojeniem przyjęto wiadomość o gotowości uznania przez konfe
rencję pokojową kontrrewolucyjnego rządu rosyjskiego admirała Kołcza-

39 Tamże, 25 II 1919, ,.Polak", 25 II 1919, ,,Gazeta Ludowa" (dalej GL) 23 II 1919. 
40 „Polak", 6 II 1919. 
41 GR, 17 VII 'l.9'19. 
42 Por.: ,,Polak", 14 VIII; GO, 15 VIII; GL, 20 VIII 1919. 
43 „Górnoślązak", 28 IX 1919. 
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ka 44. W majowych i czerwcowych gazetach śląskich pojawiły się artyku
ły omawiające charakter tego rządu oraz stosunek do niego koalicji za
chodniej. Często były to przedruki z prasy francuskiej i angielskiej. Prasa 
katolikowska za prasą francuską wyrażała obawę, aby „biała" Rosja 
w krytycznej sytuacji pozostawiona własnemu losowi nie znalazła sprzy
mierzeńca w Niemczech 45• ,,Górnoślązak" oceniając program „białych", 
nie omieszkał poinformować swych czytelników o zachłanności kontne
w.olucyjnej Rosji, o jej imperialisty.cznych dążeniach terytorialnych 46_ 

W cytowanym już wy:żlej artykule pt. Galicja Wschodnia zagrożona organ 
Napieralskiego obawiał się, aby konferencja w Paryżu nie poparła tych 
dążeń. Asumpt do wyrażenia tych obaw dały mu projekty Rady Najwyż
szej konferencji w sprawie przyszłości Galicji Wschodniej. Zapytywał, 
czy politykami zachodnimi nie kieruje właśnie chęć zachqwania Galicji 
Wschodni€j „dla przyszłej odrodzonej i z więzów bolszewizmu wyzwolo
nej Rosji ( ... ). Slicznie byśmy wówczas wyglądali - konkludował -
otoczeni od północy, wschodu i południa przez Rosję stykającą się bezpo
średnio z Czechosłowacją" 47. Podobne obawy wyrażała „Gazeta Opol
ska" 48. Bardzo ostro przeciw Kolczakowi wystąpiła „Gazeta Robotnicza". 
W numerze z 1 lipca zamieściła ona artykuł Hołówki pt. Widmo caratu 49, 

a 15 lipca artykuł pod tytułem Kolczak czy bolszewicy? Autor artykułu 
w konkluzji doszedł do następujących wniosków: ,,Największy ... powód, 
dla .lttórego Rosja Kołczakowska jest dla nas bez porównania groźniejsza 
od bolszewickiej, leży w sytuacji międzynarodowej. Porozumienie po
między Ro$ją Sowiecką a państwami burżuazyjnymi jest z natury rzeczy 
wykluczone. Dlatego Rosja pod rządami bolszewików jest w polityce mię
dzynarodowej zupełnie odosobniona, okoliczność dla nas wyjątkowo szczę
śliwa, dzięki której jedynie jest możliwe utrzymanie i zabezpieczenie 
niepodległości i rozwoju państwowego 1Polski" so_ Ton artykułów w „Ga-.
zecie Robotniczej" nie odbiegał od tonu artykułów ukazujących się 
w związku z sukcesami Kolczaka w warszawskiej prasie obozu piłsud
czykowskiego 51_ 

44 Szerzej o tym: A. J u z w e n ko, Polska a „biała" Rosja (od listopada 1918 

do kwietnia 1920), W rocław 19'73. 

46 „Górnoślązak", 21 V i 1 VI 19'19. 

46 Tamże, 16 VII 1919. 
47 Tamże.

48 GO, 25 X 1919. 

49 P or. ten sam artykuł: ,,Robotnik", 18 VI 1919. 
so GR, 15 VII l!H9. 
st W „Gazecie Polskiej", w „R ządzie i Wojsku", w „Robotniku". 
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,,Białą" Rosję prasa śląska stawiała na jednej płaszczyźnie z Niemca
mi, a także Rosją Radziecką 52; ,,Gazeta Robotnicza" nie omieszkała na
wet wyzyskać powiązań niemieckiej armii von der Goltza z kontrrewo
lucyjnymi oddziałami rosyjskimi Bermondta, w propagandzie skierowa
nej przeciwko tradycyjnie prorosyjskiej endecji: ,,Polacy, zwo1ennicy 
Denikina, lubią wszystkim swym wrogom politycznym - pisała - za
rzucać prusofilstwo. Popierając Denikinów i Judeniczów popierają sami 
Niemców, i to nie lepszą ich część, lecz starą junkierską hakatę o wiecz
nie rozwartej gardzieli" sa. 

W jesieni 1919 r. zamknięty został pierwszy etap polski,ej polityki 
wschodniej. Wojska polskie zajęły daleko na wschód posuniętą linię bieg
nącą na odcinku północnym wzdłuż Dźwiny, Berezyny i Ptyczy; na fron
cie wołyńsko-poleskim dotarły do rzeki Słucz i zdobyły Zwiahel; na fron
cie ukraińskim zajęły całą Galicję Wschodnią do Zbrucza. Piłsudski w wy
danym w latach dwudziestych studium pt. Rok 1920 napisał, że cel, który 
sobie wyznaczył w 1918 r. - ,,postawienie pomiędzy Warszawą a so
wietami możliwie wielkiej przestrzeni" osiągnął w 1919 r. 54 Na przeło
mie 1919 i 1920 r. korzystnie dla Polski rozwinęły się także wypadki na 
frontach wewnętrznych w Rosji; Armia Czerwona rozgromiła ostatecz
nie kontrrewolucyjne oddziały syberyjskiej armii admirała Kolczaka i tro
chę później oddziały, posiadającej swą bazę w basenie Morza Czarnego, 
tzw. ochotniczej armii generała Denikina. Siły kontrrewolucji rosyjskiej, 
których Piłsudski bardzo się obawiał, przestały zagrażać Polsce. Koalicja 
zachodnia podobnie jak na początku 1919 r. dostrzegła, że podejmowane 
przez nią próby przywrócenia władzy burżuazji w Rosji spełzły na ni
czym. Na początku 1920 r. w kolach polityków zachoqnich coraz głośniej 
zaczęto mówić o konieczności rozpoczęcia dialogu z rządem Lenina. Grud
niowy projekt francuskiego premiera Clemenceau postulujący otoczenie 
Rosji :):ladzieckiej - niczym drutem kolczastym - pierścieni-em wrogich 
jej państw okazał się 'Propozycją mało realną, a przy tym niepopularną 
w opinii publicznej państw, które rolę tego pierścienia miały pełnić. 

W tej sytuacji w kolach polityków polskich coraz głośniej zastana
wiano się nad sensownością kontynuowania przez Polskę wojny na wscho
dzie. Partią, która najwcześniej rozpoczęła kampanię za pokojem, była 
PPS. Organ naczelny socjalistów polskich „Robotnik" po ogłoszeniu 18 

52 Robiła t o  zwłaszcza w okresie sukces ów von der Goltza. Por. np.: Intrygi 
niemieckie przeciwko Polsce (GL, 30 X IJ.9'19); Krętactwa niemieckie w sprawie bał
tyckiej (Pola'k, 19 X 1919); Rosjanie na Żmudzi (Górnośląza'k, 29 X ,1919). 

53 Junkierstwo pruskie w sojuszu z Deni'kinem (GR, 25 X 1919). Por. ta'kże: 
Bałtyk, Rosja i Niemcy (tamże, 28 X 1919), oraz Kim jest generał Denikin? (tamże, 

2 XII 1919). 

54 J. Pil su d s  k i, Rok 1920, Warszawa 1924, s. 203-204. 
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wrzesma pokojowej rezolucji Rady Naczelnej PPS rozpoczął zdecydowa
ną kampanię przeciwko kontynuowaniu wojny z Rosją Radziecką. ,,Wy
walczyliśmy sobie wpływ na rozstrzygnięcie spraw »kresowych« - czy
tamy w artykule zatytułowanym Kończmy wojnę - bezwarunkowo do
niosłych dla narodu polskiego. Dalsza wojna nie rozstrzygnie ich, lecz 
zaostrzy, zaogni i spaczy. Czas zawiesić broń" ss. Tadeusz Hołówko 2 I 
1920 r. przekonywał, że propozycje pokojowe Rosji Radzieckiej są szcze
re, że jej politycy chcą wreszcie zająć się sprawami wewnętrznymi, od 
których rozwiązania zależy przyszłość ich państwa. ,,Sprawa granic -
twierdził - będzie dla nich kwestią drugorzędną. Bolszewikom, jak 
i w ogóle demokracji rosyjskiej, będzie chodziło o kraje rosyjskie i te

ziemie, które potrzebne będą dla ekonomicznego rozwoju Rosji" 56. Na 
lamach „Robotnika" pojawiać się też zaczęły artykuły polemizujące z pra
są piłsudczykowską. Publicysta socjalistów polskich atakował Skwarczyń
skiego za jego wielkomocarstwowe aspiracje s1_ ,,Kiedy się zwróci uwagę 
na to, że odzyskanie Sląska Cieszynskiego i Górnego zaniedbywane jest 
z powodu wielkich planów p. Skwarczyńskiego czy małych planów na
szej reakcji, to rzeczywiście zdumienie nas musi ogarnąć nad tego ro
dzaju wojennymi chimerami" 5s. Piłsudczycy, którzy w jesieni 1919 r. 
zdecydowanie występowali przeciwko porozumieniu z Denikinem, nie 
zmienili swej postawy w 1920 r. Na łamach ich prasy trudno jednak 
doszukać się jakiegoś poq;ytywnego programu polski,ej polityki wschod
niej. ,,Kurier Poranny" ciągle zwracał uwagę na grożące Polsce niebez
pieczeństwo ze strony „białych", ale nie zalecał także poważnego trakto
wania pokojowych propozycji radzieckich. Wychodził z założenia, że ani 
jednemu, ani drugiemu obozowi rosyjskiemu nie należy ufać 59

. Prasa 
piłsudczykowska przygotowywała społeczeństwo do zaplanowanej przez 
Naczelnika Państwa wyprawy kijowskiej. W marcu i kwietniu 1920 r. 
cytowany wyżej „Kurier" w całej rozciągłości popierał politykę polskiego 
ministra spraw zagranicznych Patka; aprobował jego odpowiedzi na po
kojowe noty radzieckiego komisarza spraw zagranicznych G. W. Czicze
rina 60. 

Organ endecji „Gazeta Wars�awska" dokonując bilansu polskiej poli
tyki wschodniej M 1919 r. stwierdzał: ,,Dzięki zwycięstwu ... armii wszy
stkie niemal ziemie, które powinny wejść w skład państwa polskiego, 

55 „Robotnik", 19 IX 1919. 
56 Czy Pol.ska będzie pachołkiem międzynarodowe; reakcji (Robotnik, 2 I 1919). 
57 Por. A. S k w a r c z y ń s k i, Polska wobec swe; misji na wschodzie (Rząd 

i Wojsko, 10 I 1920). 
58 „Robotnik", 10 II 1920. 
so „Kurier Poranny", 31 xn 1919.
,o Tamże, 2 IV 1920. 
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znajdują się już obecnie w naszych rękach" 61. Oceniając sytuację mię
dzynarodową, ,,Gazeta" dochod�ila do wniosku, że jest ona jak najko
rzystniejsza dla Polski. Zwracała uwagę, że wobec klęski Denikina i Kol
czaka koalicja przekonała się, iż Rosja na długie lata została wyelim1no
wana z polityki europejskiej, że na wschodzie Europy zdolna jest ją za
stąpić tylko Polska 62. Propozycje ,pokojowe Rosji Radzieckiej oceniała 
,,Gazeta" z dużą rezerwą. W postawie Pił:sudskiego najbardziej ją nie
pokoiły jego federacyjne plany wobec Ukrainy. Tuż przed wyprawą ki
jowską, 11 kwietnia, ,,Gazeta" zaczęła się skłaniać ku pokojowi z Rosją 
Radziecką; ,,Układ pokojowy z Rosją bolszewicką - pisała - to jedyna 
bodaj sposobność ustalenia dokonanych orężnie faktów i stworzenia przez 
to obok militarnej również i politycznej podstawy dla międzynarodowe
go uznania słusznie się nam należących granic wschodnich". Łatwiej bo
wiem będzie się dogadać z „białą" Rosją, mając w ręku fakty dokonane 
niż bez nich 63. Grabski w wywiadzie udzielonym „Gazecie" z naciskiem 
podkreślał: ,,Pierwszą więc naszą troską powinno być ostateczne ustale
nie naszych granic. Co się zaś stanie z Ukrainą i Rosją to kwestia dalszej 
przyszłości" 64. Smogorrewski w korespondencji z Paryża 24 kwietnia 
wprost stwierdzał: ,,Była to chwila najodpowiedniejsza dla nas do pod
pisania z bolszewikami tra�atu pokojowego. Niestety nasze czynniki od
powiedzialne okazję tą zmarnowały" 65_ 

Na Górnym Śląsku Illad celowością prowadzenia przez Pols.kę wojny 
z Rosją najwcześniej zaczęła się zastanawiać „Gazeta Robotnicza" 66. Wy
stępowała ·ona zdecydowanie przeciwko uległości Polski wobec Ententy, 
bo Polska w pn;eciwieństwie do niej nie ma żadnego interesu w konty
nuowaniu wojny przeciwko bolszewikom. Koalicja pcha „Polskę do ofen
sywy na Moskwę i Piotrogród, aby w ten sposób zdusić rząd bolsze
wicki ... Wierzymy, że armia polska może w krótkim czasie zdobyć obie 
stolice Rosji, lecz sukces ten militarny nie będzie zwycięstwem Polski, 
a równocześnie stanowić będzie klęskę klasy pracującej" 61. Organ socja.,. 
listów śląskich zwracał uwagę na fakt, że Polska odzyskała niepodległość 
dzięki rewolucji rosyjskiej. Prowadzona przeciwko bolszewikom wojna 
leży tylko w interesie burżuazji - pisał ss. Pokojowa nota rządu radziec-

61 „Gazeta Warszawska", 2 I 1920. 
62 Tamże, 6 I 1920. 
63 Tamże, 111 IV 1920. 
64 Tamże, 27 IV 1920. 
65 Tamże, 24 IV 1920. 
66 GR, 6 XII rn19. 
67 Tamże. 
68 GR: Japonio ratuj, 4 I; Różdżka czarodziejska, 9 I; Pokój, 14 I 1920. 
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kiego do narodu polskiego powitana została w „Gazecie" z niekłamaną 
radością: ,,W gorących i pięknych słowach zwróciła się najwyższa władza 
bolszewic_ka ... bezpośrednio do narodu polskiego. Odezwa ta, z Moskwy 
iskrowa przesłana, pełna jest myśli podniosłych i zapewnień uroczystych". 
Aby się dowiedzieć, jakie są warunki pokojowe Rosji, należy natych
miast - radziła „Gazeta" - przystąpić do rokowań z nią ss. Z entuzjaz
mem przyjęła „Gazeta" wiadomość o zgodzie Zachodu na podjęcie przez 
Polskę rokowań z Rosją 10. ,,Gazeta" wychodziła z założenia, że „to, co 
się dzieje w Rosji, jest sprawą wyłącznie rosyjską ... robotnik polski od
parł zamach na niepodległość swego kraju, ale nie przyłoży ręki do zdła
wienia rewolucji rosyjskiej" 11. 

Tak jak i w okresie wcześniejszym, w 1920 r. sprawy wschodnie 
wiązane były w publicystyce śląskiej z polityką Polski wobec jej granicy 
zachodniej oraz wyzyskiwane w propagandzie antyniemieckiej. Górny 
Śląsk po podpisaniu traktatu wersalskiego przygot.owywał się do plebi
scytu. W walce o głosy Niemcy nie szczędziły sił i środków. Polska zaab
sorbowana sprawami wschodnimi nie była w stanie skutecznie się im 
przeciwstawić. Społeczeństwo górnośląskie po części zdawało sobie z tego 
sprawę. Prasa śląska nie mogla pisać wprost, że rząd polski podporządko
wał sprawy granicy zachodniej swej polityce wschodniej, bo zmniejszało
by to swnse Polski w plebiscycie. Polskiej propagandzie plebiscytowej nie 
na rękę było także pisanie o nieprzygotowaniu Polski do prowadzenia 
długotrwałej wojny. Stąd nawet przeciwna wojnie „Gazeta Robotnicza" 
pisała, że armia polska bez kłopotu może posuwać się na wschód, ale nie 
leży to w jej interesie. ,,Wojna osłabia nas niezmiernie w walce plebi
scytowej o Śląsk Górny i Cieszyński - czytamy w numerze z 11 II 
1920 r. - a więc ·o ziemie, bez 'których Polska będzie gospodarczo słabą, 
narodowo niezjednoczoną" 12. Argument ten pojawiał się na łamach „Ga
zety" bardzo często. Gazeta starała się urobić przekonanie, że wojna leży 
jedynie w interesie Niemiec: ,,Niemcy radziłby widzieć Polskę krwawiącą 
się do upadłego, by potem w stosownej chwili wtargnąć na ziemie nasze, 
i to wtedy pod pozorem obrony Europy przed bolszewizmem. Bardzo więc 
żałują, że Rosja bolsz-ewicka tak zupełnie nie licząc się z Niemcami, ich 
przykrym położeniem, rozpoczyna z Polską pertraktacje" 73

• W marcu, 
kiedy Patek zdecydował się udzielić odpowiedzi na noty Cziczerina, ,,Ga
zeta" wyciągnęła stąd, jak się później okazało, zbyt daleko idący wnio
sek: ,,Polska zawrze wkrótce pokój z Rosją, więc na nic nie zdaje się 

69 Tamże, 15 II 1920. 
10 Tamże, 12 II i 25 II 1920.
11 Tamże, 11 II 1920.
72 Tamże.

73 Tamże, 20 II 1920. 
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agitacja niemiecka, że Ślązacy po przyłączeniu Górnego Śląska do Pol
ski walczyć muszą przeciw bolszewikom. Układy toczą się w najlepszych 
chęciach o pokój wszelkich narodów" 74

. 11 kwietnia, tj. na dwa tygodnie 
przed rozpoczęciem wyprawy kijowskiej, publicysta „Gazety" dowodził: 
,,Oparłszy się na niepodległych republikach kresowych, Ukrainie, Biało
rusi, Litwie, Łotwie i Estonii, zyska Polska wielką potęgę nie tylko po
lityczną, lecz i gospodarczą, stanie się najpotężniejszym czynnikiem 
w Europie środkowej i wschodniej ... Wobec tego wszystkiego nadcho
dzący pokój witamy radośnie. Radośniej tym bardziej, że praca nad usta
leniem granic nie skończona jeszcze na zachodzie ... Zbrodnią byłoby dziś 
rozpraszanie wysiłków narodu gdziekolwiek indziej". ,,Nie ma śląska bez 
Pol,ski i Polski bez Śląska" 75

• Odrzucenie przez Polskę radzieckich pro
pozycji pokojowych przyjęła „Gazeta" z rozczarowaniem. Krok ten na
zwała „wielkim błędem i lekkomyślnością". Wiadomość o zerwaniu roko
wań szczególnie przykro odczuwamy na „obszarze plebiscytowym, wie
dząc jak podniosłoby się powszechne mniemanie o Polsce, gdyby nisz
cząca wojna ustała" 1s. Winą za zerwanie rokowań obarczała „Gazeta" 
obydwie walczące strony 77. 

Prasa endecka, ,,Gazeta Ludowa" i „Nowiny", w sty,czniu 1920 r. en
tuzjastycznie powitały zajęcie przez wojska polskie Dźwińska 78• 17 stycz
nia w artykule zatytułowanym Kresy „Gazeta" uderzała w czulą strunę 
tradycji historycznej: nawiązywała do wojen prowadzonych z Rosją przez 
Rzeczpospolitą szlachecką. Następnie publicysta endecki przypomniał 
przemówienie Clemenceau z 22 XII 1919 r.: ,,Clemenceau marzył o plo
cie kolczastym okalającym bolszewików. Mimochodem kolo ich okalające 
zacieśnia się. Od Bałtyku do Dniestra pod władzą polską stoi nieprzeparty 
mur wojska polskiego i łotewskiego, a dalej na południu straż dzierżą 
nasi sojusznicy rumuńscy. Idea rzucona we francuskiej izlbie deputowa
nych zaczyna się ucieleśniać" 79. Radzieckie propozycje pokojowe winna 
Polska traktować - zdaniem „Gazety Ludowej" - z dużą ostrożnością; 
„w interesie bolszewików na pewno leży pokój, ale pamiętajmy, że pokój 
dla bolszewików to droga najkrótsza do ich celu, którym jest jedno tyl
ko - wywołanie wszechświatowej rewolucji. Przy ocenie bolszewickich 
tendencji pokojowych nie powinniśmy tego zapomnieć" so. Pamiętajmy, 

14 Tamże, 13 I'll 1920. 
1s Tamże, 11 IV 1920.
16 Tamże, 20 IV 1920. 

77 Zerwanie rokowań. Brak dobrej 1L'l()H (tamże, 16 IV 1920). 
7s Dźwińsk zdobyty (GL, 13 I 1920). Por. także Zdobycie Dźwińska (Nowiny; 

14 I 1920). 

79 GL, 17 I 1920. 
so GL, 3 II 1920 oraz „Nowiny", 3 III 1920. 



92 Adolf Juzwenko 

że „kwestia pokoju z bolszewikami jest kwestią niesłychanie trudną, 
w której każdy krok posp,ieszny strasznie pomścić się może" 81. ,,Nowiny'' 
zwracały uwagę, że „obecna chwila, kiedy Rosja i Niemcy są słabe i szar
pane wewnętrznie, a Polska coraz rośnie w silach", stwarza wspaniałą 
szansę, ,,aby w myśl naszych interesów r02Wiązać sprawy granic i wpły
wów na �wnątrz ... Jeśli obecnie damy się uwieść chęci zawarcia pokoju 
możemy sprawę rO!lStrzygnięcia stosunków z Rosją odwlec na dfogi czas, 
a może nawet i pogrzebać" s2. 

Propozycje radzieckie podobnie były traktovv:ane w prasie śląskiej en
decji aż do kwietnia 1920 r. 83 Tuż przed wyprawą kijowską, 24 kwie
tnia, na lamach „Gazety Ludowej" uka2ał się artykuł zatytułowany 
Układy pokojowe Polski z Rosją. Autor artykułu sam nie wiedział, jaką 
politykę radzić Polsce. Zaczynał od stale powtarzanej tezy, że celem 
Rosji Radzieckiej nie j,est trwały pokój, radził jednak, podobnie jak to 
robiła wtedy „Gazeta Warszawska", aby Polska pamiętała, że zawierając 
pokój stwarza w ten sposób „niejako ramę do przyszłego pokoju z Rosją". 
Biorąc pod uwagę „czynnik tak trudny do oszacowania, jakim będzie nie
bolszewicka Rosja", pokój z Rosją Raclli.ecką może mieć dla przyszłości 
Polski duże znaczenie. ,,Nie wolno dla teraźniejszych, przejściowych i wąt
pliwych triumfów, przeoczyć, że chodzi o wzniesienie podwalin polityki 
polskiej na wschodzie, które równocześnie zadecydują o szansach obrony 
dziedzin piastowskich na zachodzie". Po tym umiarkowanym i trzeźwym 
sądzie następowało zdanie o akcentach wyraźnie wojowniczych, wyklu
czających możliwość rokowań polsko-radzieckich: ,,W stosunku do bol
szewików należy stać twardo przy tych propozycjach co do sposobu ro-· 
kowań, które postawił rząd polski. Jeśli rząd sowiietów nie wyka2JU.je 
chęci ich przyjęcia, jest rzeczą armii polskiej wytworzyć położenie, które 
uczyniłoby go skorym do istotnego podpisania pokoju" 84. Gazety endec
kie na Górnym Śląsku nie atakowały Piłsudskiego. Często pisały o jego 
polityce z u znaniem i aprobatą ss. ,.

Prasa katolikowska i zbliżona do niej „Gazeta Opolska" wobec nowej 
sytuacji, w jakiej znalazła się polska polityka wschodnia na początku 
1920 r., zajęła stanowisko niezdecydowane, bardzo ostrożne. Niechętnie 
stawiała horoskopy. Jeśli nie była dobrze zorientowana w zamierzeniach 
kół rządowych, to obdarzała dużym kredytem zaufania dyplomację pol
ską: ,,Jesteśmy przekonani - stwierdzała „Gazeta Opolska" komentUJj,ąc 

81 Tamże, IJ.5 II rn2-0. 

82 Czy możliwy jest pokój z bolszewikami? (Nowiny, 20 I 1920).
sa Por. GL 18 II 1920 i 24 II 1920.
84 Tamże, 24 IV 1920. 

85 Por. ,,Nowiny", 28 II 1920. 
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radzieckie propozycje pokojowe - że rząd polski, którego polityka dotąd 
zawsze była bardzo bystra i tym razem w stanowczej chwili okaże się 
godnym pokładanego w nim zaufania i poweźmie decyzję, która w skut
kach swych wyjdzie dla dobra ojczyzny" 86. Wyrażając aprobatę dla po
czynań rządu, wszystkie gazety katolikowskie propozycje radzieckie trak
towały nieufnie. Powstaj,e „nie tylko, pytanie - zastanawiał się „Kato
lik" - czy rząd mosbew.ski jest zdolny poręczyć pokój, ale też czy ma 
on w ogóle zamiar i wolę pokoju zawartego dotrzymać?" 87

• Zdobycie 
przez wojska polskie Dźwińska przyjęła prasa katolikowska jako zapo
wiedź trwałego odsunięcia Rosji od ujścia Dźwiny oraz zbliżenia polsko
-łotewskiego 88. ,,Gazeta Opolska" miała nadzieję, że sukcesy polskie na 
froncie północno-wschodnim wpłyną także na zmianę wrogiego Polsce 
stanowiska polityków litewskich 89. W kwietniu, w okresie szczególnie ży
wej polemi'ki, jaka rozgorzała pomiędzy zwo,lennikami· kontynuowania 
wojny i jego przeciwnikami, ,,Katolik" w pełni poparł linię Piłsudskiego. 
Opowiedział się za programem federacyjnym 90_ 

Od tonu prasy katolikowskiej w niczym nie odbiegał organ Narodo
wego Związku Robotników - ,,Polak". Niektóre z drukowanych na jego 
lamach artykułów były dosłownie takie same, jak artykuły w „Górno
ślązaku" czy „Katoliku" 91. 

W przeddzień wyprawy 'kijowskiej poza „Gazetą Robotniczą" żad;en 
dziennik śląski nie wystąpił przeciwko kontynuowaniu wojny polsko-ra
dzieckiej. Prasa śląska nadal głosiła zdanie o wyjątkowej roli Polski ria 
wschodzie Europy, o sile polskiej armii i o wyjątkowych szansach stwo
rzenia Polski - mocarstwa. Aczkolwiek ton prasy śląskiej niewiele od
biegał od ogólnego tonu prasy centralnej, to nietrudno dostrzec, że w prze
ciwieństwie do tej ostatniej prasa śląska unikała na ogół polemiki, nie 
kusiła się o próbę krytyki polityki rządu polski,ego. Niewątpliwie - jak 
już podkreślaliśmy - związane to było ze specyficznym położeniem Gór
nego Sląska. Polska jednomyślna, silna miała być magnesem przyciąga
jącym do niej wszystkich tych, którzy 111ie byli zdecydowani, za kim 
opowiedzieć się podczas zbliżającego się plebiscytu. Tylko „Gazeta Ro
botnicza" vv:skazywała, że wojna na wschodzie może katastrofalnie odbić 
się na wynikach plebiscytu. 

86 Polska a pokój z Rosją (GO, 17 II 1920); por. także „Katolik" 7 II '1920.
87 „Katolik", 7 II 1920. 
88 Związek bałtycki a Polska (Katolik, 12 II 1920), ,przedruk z krakowskiego 

,,Czasu". 

s9 Dobre wieści (GO, 211 II 1920), przedruk z „Dziennika Gdańskiego". 
90 Aneksja .czy federacja? (Katolik, 3 IV 1920). 
91 Por. artykuł: Odpowiedź rządu bolszewickiego na notę polską (Polak, 16 IV 

1920) z artykułem Borysów (Górnoślązak, 16 IV 1920). 
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25 kwie,fuia Piłsudski, po podpisaniu układu z Petlurą, na którego 
mocy Petlura m. in. zrzekł się na rzecz Polski Galicji Wschodniej po 

Zbrucz, rozpoczął wyprawę na Kijów. Celem tej wyprawy było oderwa
nie Ukrainy od Rosji 92. Sukoesy wojsk polskich w prasie polskiej spot
kały się z entuzjastycznym przyjęciem. Obszernie informowała ona swych 
czytelników o zwycięskim marszu armii na wschód. Nawet przeciwna 
wojnie prasa socjalistyczna nie 'Zdobyła się na słowa krytyki. Na lamach 
,,Robotnika" J. M. Borski 14 maja pisał wprawdzie, że polska akcja wo
jenna na Ukrainie nie może liczyć na poparcie czy sympatię PPS i że 
socjaliści nadal będą prowadzić kampanię pokojową, to niemniej jednak 
artykuł kończył akcentem aprobującym kampanię kijowską. BorsRi wy

rażał zadowolenie z powodu osiągnięcia poprzez zdobycie Kijowa dwóch 
celów: 1. uznania przez Polskę Ukrainy, 2. zamanifestowania przed świa
tem siły oręża polskiego 93. Sejm Polski 4 maja na wniosek swego mar
szałka endeka Wojciecha Trąpczyńskiego jednomyślnie zatwierdził treść 
dziękczynnego telegramu do Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza -
Piłsudskiego 94. 

Prasa polska na Sląsku komentowała wyprawę kijowską podobnie jak 
gazety warszawskie. ,,Gaz.eta Robotnicza" pisała np.: ,,My socjaliści pol
scy zawsze prz,eciwstawialiśmy się zbytniemu zaangażowaniu się Polski 
na wschodzi·e. Z chwilą jednak gdy to nastąpiło, przestrzegać będziemy, 
by polityka polska poszła po linii wytkniętej w odezwie Piłsudskiego 
i wolną była od wszelkiej zaborczości i imperializmu" 95_ Socjaliści nie 
ustrzegli się także pokusy y.,yzyskania sukcesów polskich w propagandzie 
plebiscytowej: ,,Jaklwlwiek jesteśmy przeciwnikami dalszej wojny trud
no nam nie zaznaczyć, że armia polska pokazała co umie . . . Marszowi 
w głąb Ukrainy byliśmy przeciwn'i, stwierdzić jednak musimy, że plan 
tego marszu opracowany był wzorowo, bez zarzutu. I warto by tę naszą 
armię, najbitniejszą może w świecie, wzi�li pod uwagę prowokatorzy 
niemieccy. Z nami zacząć walkę może być niebezpiecznie" 96_ Artykuł za
kończony ·był konkluzją: ,,w interesie kresów zachodnich życzymy sobie 
najśpieszniejszego pokoju na wschodzie, gdyż wojna nawet zwycięska 

92 O wyprawie kijowskiej najdokładniej w literaturze powojennej: Historia Pol

ski, t. IV, cz. I, s. 331-356. 
93 Por.: A. L e i  n w a n d, Polska Partia Socjalistyczna ioobec wojny polsko-ra

dzieckiej 1919-1920, Warszawa 1964, s. 155. 
M Por.: K. K u m  a n i e  c 'k i, Odbudowa państwowości polskiej. Najważniejsze

dokumenty. 1912-styc:zeń 1924, Warszawa 1924, s. 272. 
95 GR, 1 V 1920. GR w numerze z 6 V 1920 nakazywała ostrożność przy ocenie 

zapowiedzi zawartych w odezwie Piłsudskiego. Przypominała, że odezwa wileńska 
utrzymana była w podobnym tonie, a hasła jej nie doczekały się realizacji. 

96 Wojna o Ukrainę (GR, 9 V 1920). 
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jest wielkim ciężarem. Uwaga naszej zwycięskiej, niepokonanej armii 
musi zwrócić �ię co i-ychlej w kierunku zachodnim, gdzie prowokacje 
niemieckie zwiastują burzę" 97• W podobnym duchu utrzymane były ar
tykuły w następnych numerach „Gazety Robotniczej". Autorzy ich wyła
wiali korzystne dla Polski oddźwięki wyprawy kijowskiej w państwach 
zachodnich 98, ciągle jednak zwracali uwagę na konieczność zwrócenia 
całej uwagi rządu polskiego na sprawy Górnego Śląska. ,,Odciągani-e uwa
gi i sił na wschód - pisali - jest niezwykle szkodliwe. Lud roboczy 
Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego, Warmii, Mazurów, Powiśla Prus
kiego, Spiżu i Orawy ma prawo żądać od czynników miarodajnych w Pol
sce, aby jego sprawa była na pierwszym miejscu wzięta pod uwagę" 99. 

Organy Narodowej Demokracji - ,,Gazeta Ludowa" i „Nowiny Co
dzienne" - akceptowały w pełni wyprawę Piłsudskiego. N a początku 
maja na pierwszych stronach obydwu dzienników, w przeciwieństwie do 
centralnych organów endecji, roiło się od takich tytułów, jak Nowa era

stosunków Polski z Ukrainą, Olbrzymie zwycięstwo polskie, Armia pol

ska maszeruje na Kijów, Naczelnik Piłsudski kieruje sam akcją, Za naszą 

wolność i waszą itp. Już 28 kwietnia „Nowiny" z aplauzem komentowały 
zawarcie przez Polskę umowy z Ukirainą. Podobnie jak „Gazeta Robot
nicza" prasa endecka wykorzystywała pochód na Kijów w agitacji ple
biscytowej. ,,Jakaż musi być jednak siła żywotna - pisała „Gazeta Lu
dowa" .- tej nowo powstałej Polski, mówią sobie dziś sąsiedzi, jeśli wal
cząc z Niemcami, urządzając gmach państwowy na wewnątrz, stanąć 
mogla z tak potężną" armią do walki na wschodzie 100. W kilka dni póź
niej ten sam dziennik dowodził, że zwycięstwa polskie są nie na rękę 
propagandzie niemieckiej. ,,Powodzenia te - rozmyślnie upraszczał -
odnosząc bezpośrednio nad bolszewikami, pośrednio odnosimy nad Niem
cami. Nad Dnieprem za tym rozgrywa się sprawa także między Niemcami 
a Polską" 101• 

„Polak", ,,Gazeta Opolska", ,,Katolik" i „Górnoślązak" w maju pełne 
były entuzjastycznych artykułów, bezkrytycznie omawiających pochód 
wojsk polskich na wschód. Zwycięstwa polskie pod Kijowem posłużyły 
prasie katolikowskiej db rozwinięcia na swych łamach zdecydowanej, 
a przy tym bardzo prymitywnej i naiwnej kampanii antyradzieckiej. 
Utrzymana w tonie niewybrednym, obliczonym na prymitywnego czy-

97 Tamże. 
98 „Żebrakiem byliśmy ... w opinii świata. Ostatnie dopiero wypadki sprawiły, 

że na zachodzie inaczej zaczęło o Polsce się mówić". Polska na arenie międzynaro
dowej (tamże, 22 V 1920). 

99 Ofensywa polska na wschodzie a Sląsk Górny (tamże, 16 V 19il9). 
100 Potęga Polski {GL', '15 V 1920). 
101 Niemcy a zwycięstwa Polski (tamże, 18 V '1920). 

•
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telnika kampania antyradziecka prowadzona była w propagandzie bur
żuazyjnej bez przerwy od października 1917 r. Prasa śląska nie była 
w tym względzie wyjątkiem 102. 

W bardzo trudnym położeniu znalazła się prasa śląska w okresie od
wrotu wojsk polskich i kontrofensywy Armii Radzieckiej. Propaganda 
niemiecka przedstawiała klęski polskie w jak najczarniejszych kolorach. 
Wiadomości o odwrocie wojsk polskich pojawiły się w prasie niemieGkiej 
już z końcem maja. Początkowo gazety polskie pomijały je milczeniem 
albo usiłowały je dementować w krótkich notatkach 103. W pierwszych 
dniach czerwca we wszystkich .polskich garetach śląskich zaczęły p,oja
wiać się obszerne artykuły usiłujące przedstawić podawane przez Niem
ców wiadomości o klęskach polskich jako zwyczajne kłamstwa. ,,Gazeta 
Robotnicza" pisała, że prasa niemiecka podaje „fantastyczne wiadomości 
o rzekomych porażkach armii polskiej na wschodzie". Artykuł kończył
powtarzany przez socjalistów śląskich od jesieni 1919 r. sąd, że „zadania
przebudowy kraju całego, jak również stan rzeczy na obszarach ple
biscytowych wymaga ... rychłego zawarcia pokoju" 104. Prasa endecka
także usiłowała przedstawić sytuację wojsk polskich na froncie w jak
najlepszym świetle. W przeciwieństwie jednak do „Gazety Robotniczej"
ani w „Gazecie Ludowej", ani w „Nowinach Codziennych" nie znajdzie
my artykułów nawołujących do zawarcia pokoju. Niemcy boją się pol
skiej potęgi - pisali publicyści endeccy - dlatego też podają kłamliwe
wiadomości z frontu. Tymczasem wojsk.a polskie - twierdzili wbrew
prawdzie - odnoszą zwycięstwa. ,,Bolsrewicy przegrali z kretesem mili
tarną kampanię przeciw Polsce" 10s. ,,Nowiny Codzienne" pisały 23 czer-
wca, że wojska polskie wycofując się z Kijowa przegrupowały się jedy-
nie. ,,Polska -zaś z dnia na dzień rośnie w siły". Nie zniszczą jej ani bol
S2Jewicy, ani propaganda niemiecka 10s. Akcenty niepokoju pojawiły się
w prasie endeckiej dopier'O w połowie czerwca 101. Na lamach „Gazety
Ludowej" coraz częściej zaczęły ukazywać się artykuły mające na celu
uspokojenie polskich mieszkańców Śląska. ,,Polska pokona swoich wro-

102 Por. artykuł M. O r z e  c ho w s  k i e g o, Obraz rewolucji rosyjskiej w polskiej

prasie mieszczańskiej na Górnym Sląsku (1917-1920) (Z badań nad wpływem i zna
czeniem rewolucji rosyjskiej dla ziem polskich. Pod redakcją H. Zielińskiego, Wroc
ław 1968, s. 1�41). 

10a Por. np.: GL, 27 V 1920. 
104 Walki na wschodzie (GR, 1 VI 192-0). Por. także: Nowa sposobność do zawar

cia pokoju (tamże, 115 VI 1920); Konieczność pokoju (tamże, 2 VII 1920). ,,Dla Ukrainy 
i Białorusi nie wolno narażać Śląska walczącego w ciężkich warunkach przemocy" -
pisała GR, 10 VI '1920. 

ios Kłamstwa prasy niemieckiej o odwrocie wojsk polskich (GL, 5 VI 1920). 
106 Położenie na wschodzie (Nowiny Codzienne - dalej cyt.: NC - 23 VI 1920). 
101 Polska w niebezpieczeństwie (GL, 13 VI J.920). 
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gów i stanie się najpotężniejszym państwem na wschodzie Europy" 
pisała „Gazeta". ,,Gdy Górny Sląsk złączy się z ·Polską wtenczas ojczyzna 
nasza stanie się prawdziwą potęgą". Niemcy natomiast po utracie Sląska 
zupełnie upadną. ,,Lud polski na Górnym Sląsku winien teraz mieć tylko 
jedną troskę - zwycięstwo w plebiscycie" 10s. ,,Gazeta Opolska", ,,Ka
tolik" i „Górnoślązak" nie podejmowały w czerwcu polemiki z prasą 
niemiecką. Pisały, jak gdyby nigdy nic, o rzekomych sukcesach armii 
polskiej na wschodzie 109_ Ton prasy katolikowskiej zaczął ulegać zmianie 
w drugiej dekadzie lipca. W okresie tym zaczęły pojawiać się artykuły 
o wymownych tytułach: Naród polski pod bronią, Miasta kresowe Lwów

i Wilno zbierają siły do odparcia rtawp,ly bolszewickiej itp. 110. 

Po 15 lipca h·udno już był.o jedynie stwierdzać, że rozpows7Jechniane 
przez Niemców wiadomości o klęskach wojsk polskich na wschodzie są 
zwykłymi 'kłamstwami. Gazety górnośląskie zaczęły więc apelować do 
Ślązaków, aby zachowali oni spokój, aby nie ulegali panice. Stojąc na 
„placówce - pisał� ,,G'.3zeta Robotnicza" 16 lipca - gdzie wre walka 
plebiscytowa", musimy zachować „zimną krew i równowagę myślową 
... Nie wolno nam poddawać się plotkom i zwątpieniom".· ,,Nowiny Co
dzienne" w końcu lipca nie bez racji zwracały uwagę na postawę Niemiec, 
które niepowodzenia Polski „ uważają za poważny środek w swym ręku, 
którym mogą wymusić na koalicji różne ustępstwa ... Wyzyskując ... tę 
wojnę jako potężny środek agitacyjny dla zjednywania sobie ludzi na 
Górnym Śląsku ... · chcą zdobyć dla siebie Górny Śląsk, mówiąc wciąż 
o grożącym niebezpieczeństwie bolszewickim, chociaż bolszewicy od na
szych granic oddaleni są o 300 km".

Prasa polska na Śląsku była zmuszona prowadzić polemikę z propa
gandą niemiecką w coraz to trudniejszych warunkach. Wojna spowodo
wała wyraźny spadek popularności Polski na Śląsku. Po katastrofalnej 
klęsce poniesionej przez Polskę w plebiscycie mazursko-warmińskim na 
Górnym Śląsku obawiano się, aby klęski Polski na wschodzie nie pociąg
nęły za sobą podobnych rezultatów w plebiscycie śląskim. Dzienniki gór
nośląskie za wszelką cenę starały się wykazać, że Polska nie spowodo
wała wybuchu tej wojny, że zmuszona została .do niej przez Rosję Ra-

10s Duszący pierścień (GL, 19 VI 1920). Na łamach „Polaka" w czerwcu pojawiły 
się artykuły, których treść wyczytać można w tytułach: Klęska wojsk polskich 

(6 VI 1920); Błogie życzenia Niemców (8 VI 1920); Nowe kłamstwa niemieckie 

(23 VI 1920). 
109 GO, 18 VI 1920, w art. Górnoślązacy w obronie ojczyzny z aplauzem pisała 

o udziale ,pułku bytomskiego w kampanii wschodniej.
110 Por.: GO, ,13 i '15 VII 1920, Prasa śląska zaczęła publikować także podniosłe 

apele Rady Obrony Państwa, episkopatu polskiego wzywające do walki z „najazdem 
bolszewic,kim". 

7 - Sobótka 1/74 
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dziecką 111
. Wbrew faktom, celem usprawiedliwienia polskiej ofensywy 

na Kijów, ,,Gazeta Ludowa" usiłowała dowieść, że rząd !radziecki „w sto
sunku do zagadnień związanych z istnieniem państwowości polskiej zaj
muje w gruncie rzeczy to samo stanowisko, co rząd carski" 112. Prasa ślą
ska utrzymywała przy tym, że Polska istnieć będzie w granicach z 1772 r. 
Według jej horoskopów terytorium polskie obejmować miało 600 do 700 tys. 
km2, a Polska stać się miała obok Rosji największym państwem w Euro
pie 113. Gazety polskie apelowały do końca, aby Polacy na Górnym Śląsku 
nie zapominali, że mają oni nie mniej ważne zadanie do spełnienia niż wal
ka z Rosją, a tym zadaniem jest zwycięskie przeprowadzenie plebiscy
tu 114. 

W p'olowie sierpnia nastąpiło załamanie się ofensywy radzieckiej. Na 
łamach prasy pojawiły się artykuły nawołujące do zawarcia pokoju. Sy
tuacja, w ja

k

iej znalazła się Polska w lecie 1920 r. spowodowała, że w ko
łach rządowych także wzięli górę zwolennicy pokoju. Rozpoczęte 17 sierp
nia rokowania pokojowe w Mińsku kontynuowane były od 21 września 
w Rydze. 12 października podpisany został pomiędzy Polską a Rosją 
i Ukrainą Radziecką preliminarny traktat pokoju i umowa o rozejmie. 
Podpisanie traktatu pokojowego pomiędzy Polską a Rosją i Ukrainą na
stąpiło 18 III 1921 r. 

Zmiany na froncie szczególnym echem odbiły się na Górnym Ślą
sku 116

• Ułatwiły one prasie śląskiej odpieranie kierowanych przeciw Pol
sce w okresie jej niepowodzeń na wschodzie atak.ów propagandy niemiec
kiej. ,,O siłę i wolę narodu polskiego - pisała „Gazeta Opolska" 29 sier
pnia - rozbił się najazd bolszewicki. O taką samą wolę i silę ludności 
polskiej na Górnym Śląsku rozbił się zamach niemiecki. Dziś stoimy silnie 
wszędzie i ze spokojem patrzymy w przyszłość". ,,Gazeta Robotnicza" 
ponownie rozpoczęła kampanię na rzecz pokoju. Nawoływała socjalistów 
do demonstracji antywojennych. Pokój, jej zdaniem, z uwagi na zbliża
jący się na Śląsku plebiscyt był sprawą dla Polski najpi'lniejszą 116• ,,Ga-

111 GR, 11 VII 1920; GO, 25 VII 19-20; ,,Katolik" i „Górnoślązak", 3 VIII 1920. 
112 Z kim walczy Polska? (GL, 13 VII 1920). 
m Ręce precz od Polski (Polak, 4 VIJ:I 1920). 
m Por.: Zwiększyć wysiłek (GR, 14 VIII 1920); Bagnety niemieckie mają zadać 

Polsce cios śmiertelny (GL, 11 VIII 1920). 
115 W najbardziej krytycznym dla Polski momencie Niemcy doprowadzili na 

Górnym Śląsku do prowokacji, która stała się jedną z przyczyn wybuchu II powsta
nia śląskiego. Polacy na Górnym śląsku nie szczędzili trudu, aby ziemię śląską po
łączyć z Macierzą. Por.: T. J ę d r  u s  z c z  a k, Polityka polska w sprawie Górnego 
Sląska 1918-1922, Warszawa 1958, s. 214 i n.; H. Zi e 1 ińs k i, Położenie i walka 
górnośląskiego proletariatu w latach 1918-1922, Warszawa 1957, s. 197-209. 

116 Przeciw wojnie za pokojem (GR, 2� VIII 1920). 
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zeta" wychodziła z założenia, że nawet jeśliby Rosja Radziecka zerwała 
prowadzone z Polską rokowania, to wojska polskie winny zająć te ziemie, 
które się Polsce należą i „ani kroku dalej się nie posunąć" 117• Prasa ende
cka, głównie „Gazeta Ludowa", pełna była artykułów nawiązujących do 
wydarzeń sierpniowych us. Zastanawiając się nad wschodnią granicą Pol
ski, ,,Gazeta Ludowa" za warunek powstania silnego państwa polskiego 
uważała przyłączenie do niego Wołynia, byłej guberni grodzieńskiej oraz 
zachodniej części wileńszczyzny z Wilnem 119. 

Podpisanie preliminarnego układu pokojowego powitane zostało pl"'Lez 
prasę śląską z aplauzem. ,,Polska wywalczyła wolność i pokój" - zaty
tułowała wiadomość o tym „Gazeta Ludowa" 120. ,,Nowiny Codzienne" 
pisały, że zwycięstwo Polski przyspieszy klęskę Niemiec, bo Polacy do 
tej pory byli zajęci na wschodzie i dlatego· nie mogli skutecznie przeciw
stawić się Niemcom. Teraz po rozwiązaniu spraw wschodnich zwróci Pol
ska wszystkie swe siły na zachód, na Górny Śląsk 121. 

W okresie od 12 X 1920 do 18 III 1921 r. sprawy wschodnie w dalszym 
ciągu często powracały na łamy prasy górnośląskiej. Najwięcej miejsca 
poświęcały im „Gazeta Robotnicza" i „Gazeta Ludowa". Ciągle zwracały 
one uwagę na to, że zawarty przez Polskę pokój nareszcie pozwoli jej 
zająć się sprawą Śląska. ,,Na wschodzie Polski nie grają już armaty -
pisała „Gazeta Robotnicza" - teraz Polska wytęży wszystkie siły, aby 
Niemcom nie oddać prastarej dzielnicy swej śląskiej" 122• Następnie organ 
socjalistów zwracał uwagę, ile to korzyści ,przyni,esie Polsce pokój w in
nych dziedzinach życia. ,,Gazeta" ciągle powtarzała także, że skończona 
wojna była dla Polski wojną zwycięską 12s. Te same momenty pod.nosiły 

w swych artykułach inne gazety śląskie 124. 

W prasie śląskiej często stawiane było także pytanie, czy zawarty pre
liminarny układ pokojowy z Rosją Radziecką jest układem trwałym, czy 
nie zostanie on zerwany przez stronę radziecką. Gazety niemieckie sta-

m Wojna czy pokój (GR, 28 VIII 1920); Sprawa Ukrainy (tamże, 10 IX 1920). 
11s Por. np. Flotylla wiślana (GL, 8 IX 1920). 
119 O byt i przyszłość Polski (Gł, 17 IX 1920). Cala prasa śląska zaaprobowała 

zajęcie Wilna przez Żeligowskiego. 
120 GL, 12 X 1920. 
m Skutki zawarcia pokoju bolszewickiego (NC, 13 X 1920). Por. także: GO, 12 X 

1920; Pokój zawarty (GR, 13 X 1920). ,,Polak", 15 X 1920, tradycyjnie już, pisał 
o Polsce jako przedmurzu chrześcijaństwa.

122 Pokój a Górny Sląsk (GR, 14 X 1920).
12a Pokój na wschodzie a rozu;iój stosunków wewnętrznych w Polsce (GR, 3 XI 

1920). 
124 GL ciągle podkreślała korzystne położenie międzynarodowe Polski (GL, 7 XI 

1920). Por. także: Pokój na wschodzie a rozwój stosunków wewnętrznych w Polsce 

(GO, 31 X 1920); Dokumenty ratyfikacyjne (Polak, 29 X 1920). 
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rały się urobić przekonanie, że w niedalekiej przyszłości dojdzie do po
nownego konfliktu polsko-radzieckiego, polskie natomiast polemizowały 
z tym stanowiskiem 125• Ostro wystąpiły one przeciwko rozpowszechnia-· 
nym przez Niemców wiadomościom, że Rosja Radziecka po zwycięstwie 
nad Wranglem szykuje się do wojny z Polską m. 

Pięciomiesięczny okres od podpisania układu preliminarnego do zawar
cia traktatu pokojowego pomiędzy Polską a Rosją Radzi,ecką Niemcy sta
rali się wyzyskać do dalszego osłabienia wpływów Polski na Górnym 
Śląsku, poddając w wątpliwość pokojowe intencje strony radzieckiej. 
Ciągle pisali takż,e, że i Polska nie kwapi się do podpisania traktatu po
kojowego. Twierdzili, że nie wyrZJekla się ona swych wojennych planów, 
że zamierza iść aż po Berezynę, Dżwinę i Dniepr. Dla tych celów - do
wodzili - jest Polsce koniecznie potrzebny Górny Śląsk. ,,Wiadomości 
te - pisała „Gazeta Robotnicza" -:--- szerzą Niemcy z wyraźnym celem: 
pragną lud górnośląski nastraszyć, że gdy się opowie za Polską będzie 
musiał dźwigać na swych barkach ciężary nowej wojny polskiej". Wszy
stko to jest jednak nieprawdą. Polska szczerze dąży do zawarcią. poko
ju - konkludowała „Gazeta" 121. Pisząc o kilkudniowej przerwie w ro
kowaniach ryskich· ,,Gazeta Opolska" z całym naciskiem podkreś'lała, że 
,,rokowania zostały przerwane, a nie zerwane ... O wznowieniu wojny, 
jakby sobie tego życzyli Niemcy, nie ma mowy. Polska będzie miała dość 
energii i sił, aby dopilnować plebiscytu górnośląskiego" 12a. 

Sprawa zawarcia pokoju polsko-radzieckiego występowała w niemiec
kiej i polskiej propagandzie plebiscytowej aż do podpisania traktatu ry
skiego. Strona polska starała się wyzyskać każde pociągnięcie polskiej 
dyplomacji, aby wykazać, 2ie Polska prowadzi politykę gwarantującą jej 
trwały rozwój i że ziemię górnośląską w granicach Rolski czeka wspania..: 
la przyszłość. Duży rozgłos na łamach prasy górnośląskiej nadano w lutym 
1921 r. wizycie Piłsudskiego we Francji i podpisanemu układowi polsko
francuskiemu. Uwypuklano korzyści wypływające dla Polski z zawartego 
układu z Rumunią. Na każdym kroku podkreślała prasa śląska, ż,e Polsce 
wojna absolutnie nie grozi t29. Wieść o podpisanym 18 III 1921 r. trak
tacie ryskim wszystkie polskie gazety śląskie powitały z niekłamaną ulgą, 
wszystkie wiadomość o tym podały na pierwszej stronie. Nie omieszkały 

12s Czy Polska zawarła -pokój trwały? (GR, 4 XI 1920). Pod tym samym tytułem

art. w GO, 7 XI 1920. 
126 Przyczyny klęski Wrangla (GO, 2 XII 1920); Sprawa jen. Wrangla (tamże,

14 XI 19'20); Klęska Wrangla a Polska (GR, 20 XI 1920). 

m Polska a pokój (GR, 27 XI 1920). 
12s Gra Joffego (GO, 5 XII IJ.920). 
129 Z której strony grozi nam niebezpieczeństwo służby wojskowej i wojowania?

(GR, 4 III 1921). 
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także tego sukcesu dyplomacji polskiej utożsamiać z po-rażką polityki nie
mieckiej ; ,,N areszcie! N areszcie więc młoda republika polska - donosiła 
„Gazeta Robotnicza" - po r;az pierwszy od narodzin swoich w listopadzie 
1918 roku zazna pokoju, rzeczywistego pokoju. A więc spełzły w końcu 
na niczym podłe krętactwa berlińskie" 130_ 

Naczelnym zadaniem prasy polskiej na Górnym Śląsku była walka 
z propagandą niemiecką oraz zdobycie, głównie wśród wynarodowionych 
Polaków górnośląskich, sympatii dla Polski. Sprawa ta stała się szczegól
nie ważna po podpisaniu traktatu wersalskiego, na którego mo-cy o przy
należności państwowej Górnego Śląska miał zadecydować plebiscyt. Po
czątkowo prasie śląskiej na rękę były polskie zwycięstwa na wschodzie. 
Dawały one możliwość pisania o Polsce jako mocarstwie zdolnym prze
ciwstawić się Niemcom, dlatego sukcesy armii polskiej były rozdmuchi
wane przez prasę śląską i przedstawione jako dowód siły odradzającego 
się państwa. Publicyści górnośląscy zajęci walką o przyłączenie Górnego 
Śląska do Polski niechętnie wdawali się w spory prowadzone na temat 
polskiej polityki wschodniej w prasie centralnej. Na lamach prasy śląskiej 
spory te są ledwo dostrzegalne. Pisanie o braku określonego programu 
w polskiej polityce wschodniej było bowiem na rękę propagandzie nie
mieckiej. Prowadzoną przez Polskę wojnę na wschodzie prasa śląska 
przedstawiała najchętniej jako wojnę z antypolską intrygą niemiecką. Do 
końca 1919 r. gazety śląskie usiłowały nie widzieć ujemnego wpływu 
wojny na sprawy śląskie. J·esienią 1919 r. o wpływie tym zaczęła pisać 
,,Gazeta Robotnicza", później, nieśmiało, wzmiankowała o nim prasa en
decka. 

Pierwsza zwycięska dla Polski faea wyprawy oceniona została, po
dobnie jak w całej Polsce, jako dowód siły młodego państwa. W nad wy
raz trudnym położeniu znalazła się propaganda polska na Górnym Śląsku 
w okresie odwrotu wojsk polskich spod' Kijowa. Gazety niemieckie pisały, 
że dni Polski są policzone, że jedynie włączrenie Górnego Śląska do Nie
miec uchroni go przed katastrofą. Prasa śląska usiłowała przeciwstawić 
się propagandzie ni.emieckiej, zahamować spadek popularności Polski na 
Górnym śląsku. Osiągnięcie tych celów było latem 1920 r. wręcz nie
możliwe. Koniec wojny, a zwłaszcza podpisanie traktatu ryskiego, przyjęła 
prasa śląska z niekłamaną ulgą. 
• Polityka wschodnia Polski, prowadzona przez Piłsudskiego wojna z Ro

sją Radziecką miały niewątpliwie wpływ na wyniki p.1ebiscytu górno
śląskiego. Traktat ryski podpisany został zaledwie dwa dni przed plebi
scytem. Niemcy maksymalnie mogli więc wykorzystać bierność zajętej

130 Pokój z Rosją zawarty (GR, 19 III 1921); Polska po zau:arciu pokoju z Rosją

(tamże, 20 III •1921); Konstytucja i Ryga (GL, 2!J. III 192•1). 
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kwestią wschodnią polityki polskiej wobec spraw śląskich, polityki, której 

cechą charakterystyczną było w zasadzie bierne czekanie na decyzje kon

ferencji pokojowej, a po ich zapadnięciu podobne z reguły oczekiwanie na 

wyniki postanowionego plebiscytu. 

DIE HALTUNG DER POLNISCHEN PRESSE 

IN OBERSCHLESIEN GEGENtrBER DER OSTPOLITIK POLENS 

(NOYEMBER 1918-Mi\RZ 1921) 

Wenn man die besonderen Bedingungen berlicksichtigt, unter welchen sich 
Oberschlesien in den Jahren 1918-1921 befand, als es auf Entscheidungen liber 
sein zuklinftiges Geschick wartete, so gewinnt an Interesse die Frage, wie die ober
sc;hlesische Presse die Maf3nahmen der polnischen Regierung im Osten beurteilt 
ha,itte. Gab es in der polnischen zentralen Presse und der polnischen Presse in 
Oberschlesien Unterschiede in der Beurteilung der Ostpolitik Polens; worauf be
ruhten die etwaigen Unterschiede; was fur eine Rolle spielte der Krieg im Osten 
in der von der polnischen und deutschen Presse gefilhrten Abstimmungsagitation? 

Eine Analyse des Pressematerials fi.ihrt zu der Feststellung, dass die polnische 
Presse in Oberschlesien als ihre wicht(gste Aufgabe den Kampf gegen die deutsche 
Propaganda betrachtete und die Sympathie, hauptsachlich der entnationalisierten 
oberschlesischen Polen fur den polnischen Staat zu gewinnen sich be
mlihte. Dies gilt insbesondere filr die Zeit nach der Unterzeichnung des Versailler 
Vertrags, kraft dessen u.ber die staatliche Zugehfaigkeit Oberschlesiens ein Plebiszit 
entscheiden sollte. Anfangs wat·en die polnischen Siege im Osten der schlesischen 
Presse sehr gelegen, denn man konnte Polen als eine Macht darstellen, die imstande 
sei, sich den Deutschen zu widersetzen. Die Erfolge der polnischen Armee wurden 
als Beweise fur die Kraft des wiederauflebenden Staates ausgewiesen. Die ober
schlesischen Publizisten haben die in der zentralen Presse geflihrten Polemiken 
liber die polnische Ostpolitik gemieden; die erwahnten Kontroversen fanden in den 
Spalten der oberschlesischen Presse einen sehr schwachen Widerhall. Kritische Stel
lungnahmen zur polnischen Ostpolitik waren namlich der deutschen Propaganda, 
die Polen als einen militaristischen Saisonstaat darstellte, sehr· gelegen. Bis Ende 
1919 versuchten die schlesischen Zeitungen die negativen Folgen des Krieges im 
Osten auf die schlesi'schen Fragen zu i.ibersehen. Im Herbst 1919 begann darliber die 
sozialistische Zeitung „Gazeta Robotnicza" zu schreiben. Vor dem Kiewer Feldzug, 
im Friihjahr 1920, •auf3erte sich darliber sehr vorsichtig die nationaldemokratische 
Presse. 

Die erste, fur Polen siegreiche Phase des Kiewer Feldzugs wurde, so wie in ganz 
Polen, ais Beweis fur die Kraft des jungen Staates ausgewertet. Der Ruckzug der 
polnischen Truppen versetzte die polnische Propaganda in Oberschlesien in eine 
auf3erst schwierige Lage. Die deutschen Zeitungen prophezeiten Polen einen ja.hen 
Untergang und behaupteten, dass sich Oberschlesien nur durch den Anschluss an 
Deutschland vor einer Katastrophe retten konne. Die schlesische Presse versuchte 
sich der deutschen Propaganda zu widersetzen und der sinkenden Populariflat Polens 
in Oberschlesien vorzubeugen. Im, Sommer 1920 war dies jedoch kaum moglich. Das 
Ende des Krieges, vor allem aber der Abschluss des Friedens von Riga, wurde von 
seiten der schlesischen Presse mit grof3er Erleichterung aufgenommen. 




