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STOSUNEK PRASY ·POLSKIEJ SLĄSKA OPOLSKIEGO 

DO NIEMIECKICH PARTII POLITYCZNYCH 1922-1933 

W granicach powstałego po I wojnie światowej państwa polskiego 
nie znalazła się m. in .. ludność polska śląska Opolskiego. Jej stanowisko 
w zasadniczych sprawach nurtujących społeczeństwo polskie na Śląsku 
Opolskim reprezentowała oficjalnie prasa polska związana z poszczegól
nymi forma�i organfaacyjnymi ruchu polskiego. W przeszłości narodowy 
ruch polski w mniejszym lub większym stopniu współpracował z nie
mieckimi partiami politycznymi, a głównie z katolickim Centrum i ru-. 
chem robotniczym. Natomiast w latach po podziale Górnego Śląska 
praktyka współpracy ruchu polskiego z niemieckimi ugrup?waniami po
litycznymi była już tylko tradycją i należała do przeszłości, chociaż da
wała o sobie znać i w okresie międzywojennym, szczególnie w funkcjo

nowaniu ruchu robotniczego. W wypadku ruchu ko�unistycznego Polacy 
byli członkami Komunistycznej Partii Niemiec 1

. Natomiast polska socjal
demokracja, organizacyJme wyodrębniona w interesującym okresie 
w samodzielną Polską Partię Socjalistyczną w Niemczech (PPSwN), nie
jednokr9tnie współpracowała z socjaldemokracją niemiecką. Stosunek 
prasy PPSwN do sygnalizowanych w tytule kwestii omówiono już 
wcześniej 2. 

Jakkolwiek prasa polska Śląska Opolskiego po 1922 r. była ideowo 
i politycznie zróżnicowana, to jednak wspólną jej cechę stanowiła wy-

1 Np.: M. Or z e  c h o  w s k i, Komunistyczna Partia Niemiec wobec problemów

narodowościowych na Górnym Stąsku w tatach 1922-1933 (Sląski Kwartalnik Histo

ryczny „Sobótka", XVI, 1961, nr 3, s. 327-363). 
2 L. S m o ł k a, Oblicze ideowo-poti�yczne polskiej prasy socjalistycznej w Niem

czech w tatach 1923-1937 (Studia i Materiały z Dziejów Sląska, t. XII, 1973, s. 215-

283). O stosunku organizacji polskich do niemieckich partii politycznych pisał 

W. W r z e s ińs k i, Polski ruch narodowy w Niemczech 1922-1939. Poznai1 1970.

Por. s. 98-101 i odpowiednie hasła dotyczące partii politycznych zamieszczone w in

deksie oraz fragmenty tekstu poświęcone wyborom.
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raźna odrębność narodowa. W decydującym stopniu rzutowała ona na 
jej stosunek do zagadnień niemieckich, w tym i na ocenę niemieckich 
partii politycznych z racji niemal powszechnego zwycięstwa w nich ten-
dencji i ideologii nacjonalistycznej. Przedmiotem rozważań będzie tylko 
najbardziej reprezentatywna prasa polska: bytomski „Katolik" ,Adama 
Napieralskiego, skutecznie aktywizujący w przeszłości ruch polski w opar
ciu o Centrum i obarczony w latach I wojny światowej polityką ugodo
wą, związaną z austro-niemiecką koncepcją rozwiązania sprawy polskiej, 
„Dziennik Śląski" (1922 r.) i „Katolik Codzienny" (1923-1925), bliskie 
mu ideowo „Nowiny Codzienne" (1922 r.) oraz „Katolik Trzyrazowy", 
powstały 1 XII 1932 r. z inicjatywy Antoniego Pawlety w miejsce by
tomskiego „Katolika" jako wyraz niezadowolenia z polityki kierownictwa 
Związku Polaków w Niemczech (ZPwN), a także prasa tej organizacji -
wspomniane wyżej: ,,Katolik Codzienny" (1925-1931) i „Nowiny Co
dzienne" (1923-1933). Ta ostatnia gazeta, pozostawiona własnemu lo
sowi przez ZPwN w wyniku kupna „Katolika", stała się od 1925 r. 
ośrodkiem grupującym siły i tendencje charakterystyczne dla bytom
skiego wydawnictwa w latach 1922-1925, które doprowadziły do po
wstania „Katolika Trzyrazowego". Kwerenda archiwalna materiałów 
władz niemieckich Sląska Opolskiego i polskiej służby zagranicznej 
w Niemczech nie dała spodziewanych rezultatów, chociaż zawierają one 
dane na temat takiego czy innego współdziałania ludności polskiej i nie
mieckiej zorganizowanej w poszczególnych stronnictwach politycznych. 
Zagadnienie to zasadniczo wykracza jednak poza ramy nakreślone w ty
tule niniejszego artykułu i zostało uwzględnione tylko wtedy, kiedy zna
lazło wyraz w enuncjacjach prasy polskiej. 

Konieczność określenia stanowiska wobec niemieckich partii poli
tycznych wynikała z faktu reprezentowania przez prasę polską ludności 
Śląska Opolskiego i chęci zaspokojenia jej aspiracji w sprawie społecz
nego, gospodarczego i kulturalnego rozwoju przy równoczesnym zacho
waniu polskiej narodowości w warunkach istnienia państwa niemieckie
go. Decydowało o tym stanowisku faktyczne położenie ludności polskiej, 
będące wypadkową zapatrywań i polityki niemieckich stronnictw poli
tycznych w sprawie polskiej w Niemczech. Jakkolwiek nie unikano 
analiz historycznych, to jednak zasadniczym elementem formułowanych 
przez prasę polską ocen była bieżąca działalność niemieckich ugrupowań 
politycznych po 1918 r. Szła ona w kierunku zlikwidowania „polskiego 
niebezpieczeństwa". Głoszone przez niemieckie partie polityczne w okre
sie plebiscytu w zasadzie antypolskie (w sensie głównie państwowym) 
koncepcje autonomii dla Górnego Śląska mogły stać się w zmienionych 
warunkach - po jego podziale - istotnym faktem politycznym i admi
nistracyjnym, obiektywnie sprzyjającym sprawie polskiej na Śląsku Opol-
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skim. Tymczasem fakt wycofania się z tych postulatów stronnictw nie
mieckich spowodował, że w głosowaniu z 3 IX 1922 r. za wydzieleniem 
Sląska Opolskiego z Prus i utworzeniem osobnego państwa związkowego 
w ramach Niemiec głosowało jedynie 50 389 osób. Ludność polska we
zwana została na łamach prasy przez swoich przywódców - częściowo 
nieskutecznie z powodu antypolskiego terroru - do wstrzymania się 
od głosowania. Wezwanie to było formą protestu wobec zmiany stano
wiska partii niemieckich, uniemożliwienia polskiej agitacji (terror) i ob
jęcia głosowaniem również trzech powiatów niemieckich nie stanowiących 
obszaru plebiscytowego oraz w związku z migracją ok. 60 OOO Polaków 
opolskich w granice państwa polskiego s. W głosowaniu nie wzięło udziału 
ok. 260/o ludności, tj. ok. 180 OOO osób 4• Prasa polska - ,,Dziennik Slą
ski" i „Nowiny Codzienne" - w zmianie stan,owiska partii niemieckich 
upatrywała zasadnie przekładanie względów partyjnych i narodowościo
wych ponad interes kraju, tzn. Śląska Opolskiego, oraz polityczne 
oszustwo. 

Zarówno antyautonomiczna postawa niemieckich partii politycznych, 
jak i stanowisko prasy polskiej w sprawie autonomii było punktem 
wyjścia zapatrywań ruchu polskiego na Śląsku Opolskim na problem 
ewentualnego związania się z jakąś partią niemiecką celem ochrony 
praw ludności polskiej. Prasowe centra tego ruchu - bytomski „Katolik" 
i opolskie „Nowiny" oraz drukowana w „Katoliku" ,,Gazeta Opolska" -
jeszcze przed powstaniem ZPwN (również na Sląsku Opolskim -
18 II 1923) przesądziły o tym, iż ludność polska nie miała przez cały okres 
międzywojenny uczestniczyć w koalicjach wyborczych z partiami nie

mieckimi. Decyzja ta, przeciwstawiając się po części tradycji i nie do
tycząc w pewnym sensie ruchu robotniczego, była logiczną konsekwencją 
wniosków, jakie wyciągnięto i z analizy praktycznej działalności anty
polskfoj niemieckich ugrupowań politycznych, i z analizy ich programów 
partyjnych. Jeżeli bowiem programy wszystkich partii niemieckich zajmo
wały się problematyką mniejszości narodowych, to miały na uwadze 
jedynie mniejszości niemieckie w innych państwach, a nie mniejszości 
narodowe mieszkające w Niemczech. Spośród stronnictw niemieckich 
tylko Deutsche Demokratische Partei podnosiła konieczność respektowa
nia praw mniejszości narodowych zamieszkujących Niemcy, traktując to 
jako przykazanie polityczne s. Nawet partie niemieckiego ruchu robotni-

a L. S m o ł k a, Problematyka państwa, narodu i społeczeństwa w polskiej prasie 
Sląska Opolskiego (1922-1939) (Studia Sląskie, seria nowa, t. XXIII, 1973, s. 171-
172); ,,Dziennik Sląski" (dalej: Dz. Sl.), nr 239 z 15 X 1922, Ostateczny wynik gloso

wania ... 
4 Dz. SL, nr 204 z 5 IX 1922, Wynik glosowania w sprawie autonomii.
5 „Kulturwille'\ I (1925), z. 1, s. 7-12; ,,Nowiny Codzienne" (dalej: NC), nr 63 

z 18 III 1925, Programy partii politycznych niemieckich i mniejszości narodowe. 
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czego nie zajmowały w owym czasie pozytywnego stanowiska w kwestii 
narodowej. Prawicowe kierown�ctwo socjaldemokratów negowało prawo 
narodu polskiego do samostanowienia o sobie, a ówczesny ruch komu
nistyczny w powojennym ruchu narodowowyzwoleńczym Polaków na 
Górnym Śląsku upatrywał nawet „czynnik hamujący rozwój walki re
wolucyjnej proletariatu" s. Niezasadność tych ocen i przyjęte· stano
wiska w kwestii narodowej - jakże wtedy aktualnej na Górnym ślą
sku - rzutowały również na późniejszy rozwój wydarzeń mimo częścio
wego przezwyciężenia dotychczasowych poglądów w KPD. 

Czynnikiem, który w zasadniczy sposób kształtował program prasy 
polskiej wobec niemieckich partii politycznych, był stosunek stronnictw 
niemieckich do spraw narodowościowych, ściślej polskich, i wzgląd na 
katolicki charakter ludności polskiej Śląska Opolskiego, tym bardziej 
że na gruncie haseł katolickich wśród ludności polskiej rywalizowała 
z wpływami polskimi niemiecka partia Centrum. Zwrócono już uwagę, 
iż ani bytomski „Katolik", ani opolskie „Nowiny" nie widziały możli
wości współpracy z partiami niemieckimi. Lapidarnie sformułowały ten 
fakt „N owiny Codzienne", zaznaczając, iż „my nie możemy głosować 
1. na żadną partię niemiecką, bo jesteśmy Polakami, 2. na żadną partię
niekatolicką - bo jesteśmy katolikami" 1. Ta sama gazeta utrzymyv.:'ała,
że głosowanie Polaków na jakąlfolwiek partię niemiecką oznaczałoby „pod ...
pisanie wyroku śmierci na siebie samych" 8• Niezależnie od obserwacji
bieżącej polityki s!ronnictw niemieckich wobec ludności polskiej o sta
nowisku gazet polsltj.ch decydowało realistyczne przekonanie o tym, iż
nawet ewentualny udział strony polskiej w kompromisach wyborczych
z partiami niemieckimi nie wpłynie na zmianę ogólnego układu sił par
tyjnych w republice weimarskiej i że „o ogólnym kierunku politycznym
[państwa - L. S.] zawsze decydują Niemcy sami" 9. Do problemu tego
powrócono jeszcze później. W 1927 r. prasa polska pisała: ,,Jako mniej
szość narodowa bowiem nie mamy prawa rościć sobie pretensji do tego,
aby znajdować drogi uszczęśliwiania państwa. To zostawić musimy
większości niemieckiej, która ma jedyne prawo do tego. Ona tylko może
decydować, czy lepiej będzie dla przyszłości Niemiec, jeśli będą one np.

· rozwijały się w ustroju komunistycznym, republikańskim czy monarchi
stycznym" 10. Jakkolwiek w stwierdzeniach tych przebija chęć przeciw-

5 Or ze cho wski, op. cit., s. 327. Zob. też: F. Ha wr a nek, Ru�h komuni-
styczny na Górnym Siąsku w tatach 1918-1921, Wrocław 1965', s. 224 .. 

7 NC, nr 131 z 12 VI 1923, Baczność wyborcy Bytomia i Miejskiej Dąbrowy. 
s Tamże, nr 86 z 12 IV 1924, Dti;ie drogi. 
9 Tamże, nr 46 z 24 II 1924, Nieco o obowiązkach wyborczych. 
10 „Kat olik Codzienny" (dalej: KC) i NC, nr 209 i 211 z 14 i 15 IX 1927, Mniej

szość poLska i jej obowiązki wyborcze. 
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działania faktom głosowania części ludności polskiej na niektóre partie 

niemieckie, szczególnie robotnicze i Centrum, to mimo programowego 
odsunięcia się od walki między partiami niemieckimi „Nowiny Codzien
ne" nie ukrywały, iż ruchowi polskiemu zależy na zwycięstwie demokra
tycznych i lewicowych żywiołów niemieckich. Natomiast gazety bytom
skie powst.rzymywały się od składania deklaracji w sprawie popierania 
lewicy niemieckiej. Stanowisko to oznaczało kontynuację poglądów o nie
stosowaniu w propagandzie haseł radykalnych i wyznawanie metody 
politycznego umiarkowania 11

. 

Powyższe stanowisko „Nowin Codziennych" nie było jednak równo
znaczne z postulatem sojuszu ludności polskiej i niemieckiej w wystą
pieniach wyborczych. Stanowiło tylko programową deklarację sugeru
jącą popieranie takich czy innych akcji niemieckich sił lewicowych i de
mokra tycznych na forum przedstawicielstw sejmowych, korzystnych dla 
ogólnopolitycznego oblicza republiki weimarskiej. Według „Nowin Co
dziennych" wyborcze przymierze ludności polskiej i niemieckiej dokona
ne na gruncie podziałów społeczno-zowodowo-klasowych „byłoby tylko 
wtedy możliwe, gdyby każdy obywatef, zarówno Polak, jak Niemiec, 
byli równo traktowani" 12. Tymczasem - jak pisał „Katolik Codzien
ny" - wszystkie partie niemieckie na byłych wschodnich obszarach 
Rzeszy, bojąc się zarzutu antyniemieckości, przy każdej okazji podkreśla
ły, ,,że ·są czysto niemieckie. Z tego wynika, że ludności polskiej otwarcie 
bronić nie mogą i nie będą, chociażby ten albo ów mówca przed wy
borami nawet po polsku do was przemawiał" 1s. Ta sama gazeta zwracała 
uwagę, że „my jesteśmy narodem ubogim, narodem rolników prostych 
i robotników, nie panów i kapitalistów". Chociaż twierdzenie to było nie
wątpliwie uproszczone, a ludność polska była społecznie zróżnicowana, 
to nie ulega wątpliwości, że zasadnie argumentowałb ono sens stanowiska 
prasy polskiej w interesującej nas sprawie. W ocenie „Katolika Codzien
nego" ludność niemiecka mimo politycznego zróżnicowania „od prawicy 
do skrajnej lewicy" była najpierw „deutschgesinnt" 14. Prasa polska 
Śląska Opolskiego oceniała hasła wyborcze partii niemieckich skierowane 
do ludności polskiej jako gołosłowne i obłudne obietnice przedwybor
cze 1s. Z tych właśnie względów bytomski „Katolik" i opolskie „Nowiny" 

11 NC, nr 76 z '1 IV 1924, Jasny cel; tamże, nr 146 z 27 VI 1924, Pogłoski o nowym

przesileniu; Sm o łk a, Problematyka ... , s. 1,98. 
12 NC, nr 205 z 4 IX 1924, O nasz byt i cześć.
1a KC, nr 95 z 25 IV 1924, ks. B., Póki woda w Odrze płynie, polski, śląski lud 

nie zginie. 
1' Tamże, nr 174 z 30 VII 1930, Hilben und drilben. 

. 15 Tamże, nr 26 z 2 II 1927, 13 lutego 1927 r.; KC i NC, nr 197 z 26 VIII 1930,
Najwyższy nakaz chwili. 

J 
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JUZ w pierwszych po wojnie na Śląsku Opolskim uzupełniających wy
borach do parlamentu niemieckiego i sejmu pruskiego (19 XI 1922) pro
wadziły kampanię przeciwko wszystkim partiom niemieckim i za własną 
Polsko-Katolicką Partią Górnego Śląska. Uwagę zwraca przy tym fakt 
wyraźnego odgrodzenia ruchu polskiego ·od partii Centrum. Istnienie 
bowiem partii polskiej uzasadniono koniecznością „o br o n y  nie tylko 
katolickich, ale i p o  1 s k i  c h G ó r  n o ś  1 ą z a k ó w" 16. 

Ostatni cytat nie tylko określa jednaznacznie charakter partii pol
skie-j, ale i zwraca uwagę na rolę Centrum na Śląsku Opolskim po 1922 r. 
Właśnie ta partia spośród wszystkich niemieckich stronnictw poli tycz
nych zwracała największą uwagę prasy polskiej. Przyczyna tego zainte
resowania leżała w tym, iż Centrum, oddziaływając na ludność polską 
najskuteczniej spośród wszystkich niemieckich partii politycznych, dekla
rowało ten sam co prasa polska kierunek ideowy. Negatywny stosunek 
pr$)1 polskiej do Centrum wynikał więc nie tyle z pobudek ideolo
gicznych, choć miano w tym względzie całkiem zasadne spostrzeżenia, 
ile z racji branych pod uwagę konsekwencji narodowo-politycznych od
działywania tej partii na ludność polską śląska Opolskiego. Wydawany 
przez A. Napieralskiego „Dziennik Śląski" krytykował bezpośrednio pe 
podziale Górnego śląska Centrum za porzucenie postulatu autonomii 
Śląska Opolskiego 11, a w związku z listopadowymi wyborami parlamen
tarnymi i sejmowymi 1922 r. zarówno ta gazeta, jak i „Nowiny Codzien
ne" prowadziły propagandę antycentrową. Uzasadniono ją tym, że od 
Centrum nie można było się spodziewać obrony polskości oraz że „przy
najmniej tak samo katolicką partią jak partia centrowa jest i nasza 
Polsko-Katolicka Partia Górnego Śląska" 1s. 

Pod wpływem wydarzeń 1922 r. i wcześniejszych polskie ośrodki pra
sowe w Bytomiu i Opolu definitywnie przesądziły o emancypacji ruchu 
polskiego spod kurateli Centrum. Jakkolwiek „Nowiny Codzienne" wy
raziły zaufanie wobec kandydatów centrowych przed wyborami do sej
miku powiatowego w Opolu (28 I 1923), to fakt ten nie oznaczał odejścia 
prasowego ośrodka opolskiego od· przyjętej linii postępowania. Enuncja
cja gazety związana była z chęcią wzmocnienia ogólnoniemieckiego obozu 
katolickiego w Niemczech 19. Już po ukonstytuowaniu się sejmiku „No-

ie Dz. SI., nr 250 z 28 X 1922, ks. J ust u s, My polscy Górno�lązacy a przyszłe
wybory; ,,Gesamtilberblick ilber die polnische Presse" (dalej: GU), nr 158 i 169 

z 12 X i 7 XI 1922, Aus Deutsch-Oberschlesien - NC, nr 230 i 250 z 8 X i 3 XI 1922. 

ff Dz. SI., nr 161 z 18 VII 1922, Sprawa autonomii dla Górnego Sląska. 
1a Tamże, nr 258 z 8 XI 1922, Z Oleskiego. Olesno; tamże, nr 268 z 19 XI 1922, 

Mój ludu czy ci nie żal?; GU, nr 158 z 12 X 1922, Aus Deutsch-Oberschlesien - NC,
nr 230 z 8 X 1922. 

10 NC, -nr 5 z 9 I 1923, Wybory do sejmiku powiatowego. 
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winy Codzienne" przypomniały konieczność liczenia tylko na własnych, 
polskich kandydatów, ponieważ „nawet »katolicka« partia centrowców 
chętniej zawiera kompromisy z socjalistami, a nawet komunistami, byle 
nie z Polakami" 20. Ujęcie przymiotnika określającego tradycję partii 
centrowej w cudzysłów oznaczało, że gazeta dostrzegała odejście jej od 
pierwotnego programu działań, kiedy była stronnictwem wyznaniowym 
nie włączającym się w nacjonalistyczną psychozę społeczeństwa nie
mieckiego. 

W obliczu trzykrotnych wyborów parlamentarno-sejmowych w 1924 r. 
Centrum było dla prasy polskiej najbardziej niebezpieczną dla polskości 
partią niemiecką, którą „od otwartego, brutalnego hakatyzmu nacjona
listów odróżnia ... tylko metoda działania, która nie znosi walki wręcz, 
a lubuje się w krytych sztychach" 21. Tym bardziej krytykowano też ger
manizacyjną politykę centrową i prowadzenie jej pod hasłami demokra
tycznymi i religijnymi. Zarówno opolslrn, jak i bytomska gazeta określały 
Centrum jako „nacjonalistyczną partię o reakcyjnych dążeniach spo
łecznych" 22 mimo głoszonych przez nią haseł chrześcijańskich. Szcze
gólnie „Katolik Codzienny" uwypuklał w związku z tym katolicki cha
rakter partii polskiej i zwracał uwagę, iż katolicy niemieccy w innych 
krajach nie głosowali na narodowo im obce partie katolickie 2s. Redak
cjom gazet polskich chodziło zatem o przeciągnięcie na stronę polską 
tych Polaków, którzy oddawali głosy na Centrum ze względów wyzna
niowych. ,,Nowiny Codzienne" zarzucały tej part.ii potrójną zdradę lud
ności górnośląskiej, a to ze względu na: 1. katolicyzm, bo połączyła się 
z protestantami, 2. lud pracujący, bo połączyła się z kapitalistami, 3. spra
W\Y narodowe, bo połączyła się z nacjonalistami 2,. Z krytyką prasy 
polskiej spotkała się też antypolska propaganda partii centrowej, wyko
rzystująca w tym celu nie tylko pisma w języku polskim, np. ,,Głos 
Górnośląski", ale i poprzez niektórych księży instytucje kościelne 2s. 
Równocześnie „Katolik Codzienny" przeciwstawiał się germanizatorskiej 
działalności Centrum, które rozpowszechniało wśród ludności polskiej 
niemieckie gazety, książki i kalendarze 2s. 

20 Tamże, nr 51 z 4 III 1923, Wiadomości z bliska i z daleka. Opole.
21 Tamże, nr 7 z 9 I 1924, K., Centrum w walce z polskością.
22 NC i KC, nr 92 i 93 z 20 i 23 IV 1924, Spowiedź wyborcza Centrum.
23 KC, nr 100 z 1 V 1924, ks. Defensor, Ludu górnośląski polski!
24 NC, nr 98 z 29 IV 1924, Dlaczego nie wolno glosować nam na partie niemiec

kie? 

25 KC, nr 208 z 9 IX 1924, Z Bytomskiego. Miechowice; NC, nr 228 z 1 X 1924,

Przeciw polityce w kościele; tamże, nr 277 z 29 XI 1924, Drogi nieprawości, czyli 

sprawki „Głosu Górnośląskiego". 
28 KC, nr 3 z 4 I 1925, Ostrzegamy.
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Zastrzeżenia prasy polskiej wobec Centrum nie były ograniczone je
dynie do okresu kampanii wyborczych do ciał przedstawicielskich re
publiki weimarskiej. Co do charakteru i roli tej partii w jej życiu prasa 
polska nie miała złudzeń. W związku z rozłamem w Centrum w 1925 r. 
(chodzi o wystąpienie z frakcji parlamentarnej byłego kanclerza 
dra J. Wirtha) ,,Katolik Codzienny", oceniając ewolucję polityczną tego 
stronnictwa od głoszenia i realizowania hasła „Fur Wahrheit, Freiheit 
und Recht" do zajmowania pozycji nacjonalistycznych, wielkoprzemysło
wych i wielkoobszarniczych, stwierdzał, że „zamiast celów zasadniczych, 
regulowanych zasadą chrześcijańskiej demokracji, wysuwały się caraz 
częściej w postępowaniu Centrum cele doraźne, na krótką metę obli-

. czone, a d y k t o w a n e i n t e r e s e m s f e r p r z e m y s ł o w y c h 
i o b s z a r n i c z y  c h"'27 �raz skiErowane przeciwko warstwom robotni
czym i rolniczym. Jakkolwiek obydwie gazety polskie dostrzegały rów
nież pozytywn!;! momenty w działalności Centrum nawet po 1918 r., to 
równocześnie szczególną uwagę zwracały na jej hamującą i społecznie 

konserwatywną rolę wśród stronnictw republikańskich. Centrum, ,,gru
pując zamożnych agrariuszy, inteligencję i duchowieństwo, n i g d y  n i e 

o d  z w i e r c i e d 1 a ł o i d e o 1 o g i i warstw pracujących. Broniąc zaś 
katolików przed u c i s k  i e m, C e n t r u m  n i g d y  n i e z a t  r a c  a ł o 
c h a r a k t e r u s t r o n n i c t w a n a r o d o w e g o n i e m i e c k i e
go" 2s. Zwracano też uwagę na wykorzystywanie haseł katolickich do 
celów partyjnych dla pozyskania ludności polskiej. 

W negatywnej również ocenie Centrum po 1925 r. prasa polska pod
kreślała szczegó_lnie te momenty, które wskazywały na dalsze zatracanie 
pierwotnego programu partii i wzrastający w niej nacjonalizm. W związku 
z negatywnym stanowiskiem wobec polskich postulatów gospodarczych 
i językowych występującego w sejmie pruskim w imieniu Centrum posła 
Zawadzkiego „Nowiny Codzienne" stwierdzały, że „Centrum wobec nas 
uprawia politykę gospodarczego upośledzenia i hakatystycznej germa
nizacji" 29. Zarówno opolska, jak i bytomska. gazeta zarzucały propa
gandzie gazet centrowych „ wytwarzanie nastroi, z których wynikają 
potem różne antypolskie akty terroru" ao, i szerzenie pogłosek na temat 
rzekomego zagrożenia śląska Opolskiego ze strony Polski. Gwałtowne 

ataki prasy centrowej na dzienniki polskie na ·Śląsku Opolskim odno
tował też w sierpniu 1930 r. polski konsul w Bytomiu, podkreślając, iż 
,,Oberschlesische Volksstimme" kwestionowała katolicki charakter by-

21 Tamże, nr 199 z 1 IX 1925, Chwiejące się podstawy Centrum.
2s KC i NC, nr 202 i 203 z 4 i 5 IX 1925, Choroba Centrum.

29 NC, nr 272 z 27 XI 1925, Hakatystyczny program centrowców. 
so KC i NC, nr 130 z 7 VI 1928, Znowu szczują!; tamże, nr 53 z 5 III 1929, Ger

manizatorskie zapędy partii centrowej. 
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tomskiej gazety ZPwN 31. Identyczne zarzuty pod adresem partii centro
wej prasa polska formułowała już wcześniej. Obecnie stwierdzała, że 
stronnictwo to „nie zajmuje dość jasnego i zdecydowanego stanowiska 
w sprawach czysto kościelnych, konstytucyjnych, społecznych, a jeśli 
chodzi o stosunek centrum do zagadnienia narodowego, to nie jest on 
szcze�ze katolickim" 32. Niejako w odpowiedzi na wspomniany atak „Ober
schlesische Volksstimme" gazeta bytomska ZPwN zwróciła uwagę, że 

Centrum z partii wyznaniowej stało się partią polityczną, ,,jakich pełno 
jest w Niemczech", i że jedynym jej celem było zdobycie władzy lub przy
najmniej uzyskanie wpływu na władzę w państwie. Deklarowany kato
licyzm tej partii nazwano ,,środkiem do ogłupiania mas ludu polskiego, 
głęboko przywiązanego do wiary swych ojców". Równocześnie w gazecie 

ZPwN intuicyjnie pisano o klęsce centrowców, zadanej przez „tych, 
którym zaprzedaliście wasze dusze i wasze sumienia - ręce innych par
tyjników niemieckich" as. 

Zanim jednak przyszedł Hitler, łamy prasy polskiej - ograniczone 
od 1932 r. w interesującym nas zakresie do „Nowin Codziennych" - za
pełnione były problematyką stosunku nie �ylko do partii centrowej, ale 

i innych partii politycznych działających w Republice Weimarskiej. Za
interesowanie to sięgało, tak jak w wypadku Centrum, początku intere
sującego nas okresu i dotyczyło w szczególności obydwu partii nie
mieckiego ruchu robotniczego. Albowiem po Centrum spośród innych 
stro�ictw niemieckich wła.śnie na partie robotnicze najwięcej głosów 
wyborczych oddawała ludność polska. W ocenie gazet bytomskich i „N o
win Codziennych" widoczna była istotna różnica między postępowaniem 
wobec SPD i KPD w życiu politycznym Niemiec a stosunkiem do repre
zentowanej przez nie ideologii. 

Zarówno „Katolik Codzienny", jak i „N owiny Codzienne" zajmowały 
identyczne z socjaldemokracją stanowisko w sprawach strajkujących ro
botników, przy czym pierwszy - ukazując się w okręgu przemysło
wym - zaznaczał, iż „legalnymi instancjami do przeprowadzenia żądań 
są tylko te organizacje robotnicze, które należą do wspólnoty pracy, 
z tymi inśtancjami tylko układać będą się pracodawcy", 1 ze w innym 
wypadku strajk byłby „samobójstwem dla robotników i ich rodzin" 34_ 
Stanowisko to zakładało więc posługiwanie się strajkiem jako środkiem 
nacisku na pracodawców. Stąd też obydwie gazety poparły strajk z ma-

31 Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Konsulat Generalny Rzeczypospolitej

Polskiej w Opolu, 5, s. 21. 
a2 KC i NC, nr 294 z 20 XII 1930, My i oni.
ss KC, nr 210 z 10 IX 1930, ,,Pan Bóg nie rychliwy, aie sprawiedliwy".
3' Tamże, nr 44 z 24 II 1923, Dziki strajk na kopaLni „Prusy"; KC i NC, nr 140

z 22 VI 1923, St. Wit., Watka o byt robotnika a jej skutki. 
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ja-czerwca 1924 r., proklamowany na życzenie komunistów i za zgodą 
związków zawodowych 35_ Jego niepowodzenie przypisały jednak taktyce 
komunistów niemieckich, którzy nie dopełnili urzędowych formalności 
i nie zawiadomili rządu oraz nie wezwali go do pośrednictwa sa. Pozwoliło 
to rządowi rozprawić się najpierw ze strajkiem w Zagłębiu Ruhry, a po
tem na Śląsku Opolskim. Jeżeli „Nowiny Codzienne" nie widziały zła 
w politycznym tle akcji strajkowej, to „Katolik Codzienny" przeciwsta
wiał ·się nadużywaniu strajku do celów politycznych i proponował równo
cześnie rozpoczęcie nowej akcji strajkowej w aspekcie gospodarczym. 
Niepowodzenie strajku widziały „N owiny Codzienne" w braku świado
mości strajkujących co do celów walki: politycznych lub gospodarczych, 
a w związku z tym w błędnym dobraniu metod. Przekształcenie walki 
gospodarczej w polityczną w wyniku zwycięstwa wyborczego KPD 
z 4 V 1924 r. uznała gazeta za „błąd nie do darowania" s1. Pozbawiona 
realizmu była jednak opinia „Nowin Codziennych", jakoby partia poli
tyczna, w tym wypadku KPD, nie zajmowała się ze względów zasadni
czych sprawami gospodarczymi. W tak sprecyzowanym stanowisku pol
skiej gazety widzieć należy głównie chęć' przeciwdziałania udziałowi lud
ności polskiej w niemieckim ruchu robotniczym, kwestionującym w owym 
czasie prawo narodów do samostanowienia o sobie as.

W świetle powyższych ustaleń nie ulega wątpliwości, że nie tyle 
względy społeczno-klasowe i światopoglądowe, ile narodowościowe za
sadniczo decydowały o stanowisku prasy polskiej wobec niemieckich 
partii robotniczych. Światopoglądowa argumentacja prasy polskiej 
w określaniu stanowiska wobec stronnictw niemieckich dotyczyła nie 
tylko SPD i KPD, ale i innych partii niemieckich, np. prawicowych 
i reakcyjnych 39. Dlatego też w przedwyborczej kampanii „Nowin Co
dziennych" w 1924 r. zwracano uwagę, iż posłowie polscy ,;w s p r  a
w a c h s o c j a 1 n y c h z a w s z e b ę d ą g ł o s  o w a ć z a n a j d a
l e j i d  ą c y m  i ż ą d a_ n i a m  i n i e m i  e c k i c h  p a r  t i i" 40_ Ten obie�
tywnie pozytywny i postępowy element polskiej agitacji wyborczej ro
dził się z przekonania, że gdyby nawet strona polska przelicytowała rady
kalizm haseł partii niemieckich, które apogeum w tym względzie osiągnęły 

35 KC, nr 108 z 11 V 1924, W sprawie strajku na Stąsku Opolskim; NC, nr 112 

z 15 V 1924, O prawo i chleb; tamże, nr 118 z 22 V 1924, O co walczy robotnik górno

śląski? 
as NC, nr 132 z 8 VI 1924, J. Tkocz, Walka o czas pracy; KC, nr 134 z 13 VI

1924, Winę za przegrany strajk. 

37 NC, nr 138 z 17 VI 1924, Nigdy nie spóźniona nauka.

38 Zob. szerzej: Or z e  c h o ws k i, op. cit., s. 338. 

39 Dz. $1., nr 266 z 17 XI 1922, Inne partie a my polscy katolicy. 
40 NC, nr 99 z 30 IV 1924, Dlaczego musimy glosować na Polską Partię Ludową?
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bezposrednio przed objęciem władz.y przez Hitlera, to nie byłaby w stanie 
przeprowadzić go w skali ogólnoniemieckiej. Dlatego też sprawę kształtu 
społeczno-gospodarczo-politycznego państwa prasa polska pozostawiała 
wyłącznie ludności niemieckiej. Wspomniane uleganie nacjonalizmowi 
również przez niemiecki ruch ,robotniczy spowodowało, że cytowane wy
żej „Nowiny Codzienne" w tym samym artykule pisały: ,,Chociażby te 
dwie partie potrafiły stanąć naprawdę skutecznie w obronie ludu pra
cującego, n i e p o t r a f i  ą i n i e z e c h c ą z a o p i e k o w a ć s i ę 
n a s  z y m i  p o t r z e b  a m  i k.u 1 t u r  a 1 n y  m i" (recte: narodowymi-
L. S.).

W ocenie omawianej prasy polskiej zarówno SPD, jak i KPD prowa
dziły antypolską politykę, z tym jednak, że o ile pierwsza nie ustępo
wała w tym względzie nacjonalistom, to druga nie deklarowała jej tak 
otwarcie, ale za to dążyła do obalenia republiki i wysuwała zbyt wy
górowane żądania. Jeżeli postulaty KPD w sprawie mniejszości polskiej 
uznano za hasła reklamowe, to SPD zarzucano ograniczenie idei wol
ności, sprawiedliwości i równości ogólnoludzkiej tylko do narodu nie
mieckiego oraz niestosowanie ich wobec ludności polskiej w Niemczech 41. 
Prasa polska zarzucała obu partiom wykorzystywanie w kampaniach wy
borczych trudnej sytuacji gospodarczej w oddziaływaniu na ludność pol
ską z racji jej ekonomicznego upośledzenia, a KPD ponadto - realizo
wanie interesów radzieckich 42. Właśnie radykalizmem programu tłuma
czyła prasa polska sukcesy wyborcze KPD-w 1928 r., uzyskane na Śląsku 
Opolskim przy wydatnym udziale ludności polskiej, mimo że w reali-

- zację jego w tym czasie ani „Nowiny Codzienne", ani „Katolik Codzien
ny" nie wierzyły. Natomiast w zwycięskiej w tych wyborach SPD do
strzegano głównie nacjonalizm i liczenie się przez tę partię z kapitalista-

. mi i burżuazją 43. Już w okresie narastania kryzysu politycznego „No
winy Codzienne" i „Katolik Codzienny" zarzucały SPD torowanie drogi 
do objęcia . władzy w Niemczech przez reakcję polityczną i społeczną 44, 
a wzrost głosów polskich na KPD tłumaczyły trudną sytuacją gospodar
czą, głównie w okręgu przemysłowym, i skutkami germanizacyjnej poli
tyki władz niemieckich w okręgu �olniczym Śląska Opolskiego 45. Równo-

41 Tamże, nr 174 z 4 VIII 1926, Uwagi na czasie; tamże, nr 224 z 30 IX 1927, 
Mniejszość polska a partie niemieckie; KC, nr 227 z 5 X 1927, Komuniści f Deutsch

volkische a my; tamże, nr 127 z 3 VI 1928, Socjaliści; KC i NC, nr 219 i 221 z 25 
i 27 IX 1927, Mniejszość polska a partie niemieckie. 

42 KC, nr 190 z 17 VIII 1924, Uwagi na czasie;· KC i NC, nr 214 i 218 z 16 i 19 IX 
1924, Czyich intęresów bronią komuniści? 

43 KC i NC, nr 171 z 27 VII 1928, O naszą organizację robotniczą. 

" Tamże, nr 189 z 16 VIII 1930, Ludu polski w Niemczech. 

,s NC, nr 249 z 25 X 1930, Komunizm na wioskach naszych. 
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cześnie przeciwdziałano aktywizacji KPD wśród polskich robotników 
rolnych 46. 

Mimo różnic narodo.wych, ideologicznych i politycznych oraz taktycz
nych prasa polska zwróciła uwagę na pobłażliwość wymiaru spr:awiedli
wości republiki weimarskiej wobec działaczy ugrupowań prawicowych 
w porównaniu z działaczami lewicowymi 47_ Te moralno-polityczne uwagi 
wypływały z przekonania o konieczności stosowania przez władze re
pu bliki weimarskiej równych praw i obowiązków wobec wszystkich oby
wateli. Dochodziło również do współpracy Polaków z partiami robotni
czymi., o czym niekiedy prasa pols�a informowała. Np. w czasie wyborów 
do prezydium trzeciego górnośląskiego sejmiku prowincjonalnego w Raci
borzu (20 I 1930) posłowie polscy (ks. K. Koziołek, A. Bożek i S. We
ber) oraz komunistyczni glosowali przeciwko kandydatowi nacjonalistów. 

'Niemal równocześr:µe prasa polska przemilczała jednak współdziałanie 
polskich posłów z SPD w wyborach nadburmistrza Zabrza (20 II 1930), 
z tym· jednak, że „Nowiny Codzienne" pochwalały zerwanie ich współ
pracy z Centrum. Natomiast w okresie kwietniowych wyborów sejmo
wych w 1932 r. -w Łabędach w pow. gliwickim komuniści uprzedzili pol
skich kolporterów ulotek wyborczych przed napadem hitlerowców <1s. · 

Właśnie ruch hitlerowski, wyrosły i związany .z ruchem nacjonali
stycznym w Niemczech, z biegiem czasu ·stać miał się zasadniczym i de
cydującym elementem politycznego o}:)licza Niemiec. Już w połowie 1931 r. 
prasa polska zauważyła przelicytowanie radykalizmu lewicowego rady
kalizmem prawicowym. Dostrzegła też znamienną ewolucję programu 
SPD - partii kiedyś bojowej, a w latach trzydziestych obecnego stu
lecia stojącej na rozdrożu. Zarówno ,;Nowiny Codzienne", jak; i „Katolik 
Codzienny" były przekonane, że narodowi socjaliści, czyli hitlerowcy, 
mieli „aktywniejszy i bardziej pociągający" 49 program dla niemieckich 
mas społecznych. Prawdą jest, że o, stosunku prasy polskiej do niemiec
kich ugrupowań politycznych decydowały względy społeczno-klasowe 
i światopoglądowe, ale zasadnic.:zym kryterium ocen pozostał stosunek 
stronnictw niemieckich do zagadnienia narodowego. Dlatego też stano
wisko prasy polskiej wobec niemieckiego ruchu nacjonalistycznego, re
prezentowanego najdobitniej przez partie prawicowe i reakcyjne, 1w tym 
przez NSDAP w stopniu szczególnym, wypływało głównie z racji bra-

� KC, nr 284 z 7 XII 1930, Ciągle czekamy bezskutecznie. 

47 NC, nr 118 z 22 V 1924, Uwagi na czasie.
48 KC i NC, nr 18 z 23 I 1930, Otwarcie górnośląskiego sejmiku prowincjonalne

go; ,,Głos Ludu. Organ PPSwN", nr 5 z 1 III 1930, Korespondencje. Zabrze; NC, nr 51 

z 2 III 1930, Centrum a socjaliści; tamże, nr 107 z 11 V 1932, Terror przedwyborczy 

na Sląsku Opolskim. 
4G KC i NC, nr 128 z 9 VI 1931, Socjaliści niemieccy na rozdrożu.
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nych pod uwagę konsekwencji narodowo-politycznych nacjonalistycznej 
myśli niemieckiej, i to tym bardziej że godziły one bezpośrednio w na,
rodowy byt czytelników gazet polskich i Polaków w ogólności, nie mówiąc 
już o zagrożeniu pokoju światowego, szczególnie po 1933 r. Za takim 
ujęciem przemawia fakt, że zainteresowanie prasy polskiej ruchem na
cjonalistycznym, jego ideologią jest nieproporcjonalnie małe w początko
wym okresie republiki weimarskiej, kiedy ruch nacjonalistyczny był 
stosunkowo słaby, w porównaniu ze schyłkiem tej republiki, kiedy ruch 
nacjonalistyczny stał się decydującym ogniwem oblicza Niemiec. Istnieje 
więc iunctim- między zainteresowaniem prasy polskiej ruchem nacjona
listycznym a wzrostem skuteczności oddziaływania tego kierunku poli
tycznego w życiu Niemiec i Europy oraz wynikającyID} z tego konsek
wencjami narodowo-politycznymi dla ludności polskiej, tzw. mniejszości 
narodowej w Niemczech. 

W ruchu narodowosocjalistycznym już na początku lat dwudziestych 
XX w. widziano główną siłę zmierzającą do obalenia republiki weimar
skiej i do rewizji postanowień traktatu wersalskiego oraz dostrzegano 
wielkoobszarnicze i wielkoprzemysłowe interesy ruchu nacjonalistyczne
go 50. Krytyka ruchu nacjonalistycznego w Niemczech towarzyszyła agi
tacji wyborczej „Dziennika Śląskiego" już w 1922 r. 51 „Katolik Codzien
ny" w nacjonalistach widział tych, ,,którzy by jak najprędzej do nowej 
chcieliby cię zmusić wojny" i którzy na Śląsk Opolski „ściągają zwolen
ników swoich z głębokich Niemiec" 52. Ostatnia uwaga gazety polskiej 
wyraźnie określała proweniencję inspiratorów hec nacjonalistycznych na 
Śląsku Opolskim. W stwierdzeniu „Nowin Codziennych", że nacjonaliści 
z jednej strony „dążą do obalenia republiki, z drugiej zaś strony pragną 
uzyskać jednolitą spoistość państwa przez wyniszczenie narodowyc·h 
mniejszości" 53, zwrócono już w 1924 r. uwagę na problem w histori� 
grafii niedoceniony s�, tzn. na zależność między antypolską polityką we
wnętrzną Niemiec a ich polityką zagraniczną. Wzrost aktywności sił na
'cjonalistycznych i równoczesny brak właściwych przeciwdziałań temu 
ruchowi ze strony władz państwowych (np. pucz monachijski z 8-9 XI 
1923 r.) powodował, że prasa polska domagała się stosowania równego 
prawa wobec wszystkich kierunków politycznych w Niemczech, niesto
sowania ulgowej taryfy wobec monarchistów, prawicowców i nacjona-

60 KC, nr 60 z 15 III 1923, Znowu zakłócenia spokoju publicznego przez narodo

wych socjalistów; tamże, nr 96 z 26 IV 1924, Straszne skutki wojny; NC, nr 98 z 29 
IV 1924, Dlaczego nie woino nam glosować na partie niemieckie? 

s1 Dz. SL, nr 244 i 250 z 21 i 28 X'l922, Z Raciborskiego. Markowice. 
s2 KC, nr 100 z 1 V 1924, ks. Defensor, Ludu qórnośląski polski!
ss NC, nr 86 z 12 IV 1924, Dwie drogi.

u Np .: J. Kr a sus ki, Historia Rzeszy Niemieckiej 1871-1945, Poznań 1969. 
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listów oraz tendencyjnego wobec republikanów i społecznej lewicy bez
względnego prawa 55. 

Prasa polska podkreślała też ścisły związek między systemem wy
chowawczym republiki weimarskiej a szerzącym się ruchem nacjona
listycznym, głównie hitlerowskim. Jeszcze w 1924 r. ,,Nowiny Codzien� 
ne" pisały, że „miłość ojczyzny pojmują oni tylko pod postacią niena
wiści do sąsiadów i burzenia obecnego układu państwowego", a w 1926 r. 
„do niezadowolonych z obecnego ustroju należą i niemieckie związki 
akademickie" 56. Według gazety bytomskiej ZPwN wysoki stopień upo
litycznienia sytemu szkolnego w Niemczech i przynależność młodzieży 
do organizacji politycznych, co sprzyjało ruchowi nacjonalistycznemu, 
było zjawiskiem szkodliwym 57. Zarówno „Katolik Codzienny", jak i „No
winy Codzienne" dostrzegały już w 1929 r. fakt, że „studenci niemieccy 
są awangardą narodowych socjalistów - hitlerowców - stanowiących 
poważne niebezpieczeństwo nie tylko dla republikańskiego qstroju 
w Niemczech, ale dla pokoju w Europie" 5s. Prasa polska wskazywała też 
na fakt, że nawet demokraci z Deutsche Demokratische Partei „dopiero 
za bułeczki dane mniejszościom niemieckim w innych państwach chcieli
by ... dać swym mniejszościom okruszyny" 59. Negatywna ocena nacjo
nalizmu dotyczyła nie tylko partii faszystowskiej, ale i Deutsche Vol
ltjsche Freiheitspartei, Deutsche Nationale Volkspartei oraz Deutsche 
Volkspartei so. 

Zainteresowanie prasy polskiej ruchem nacjonalistycznym wzrosło 
wyraźnie w latach wielkiego kryzysu gospodarczego z racji jego wzmo
żonej agitacji, m. in. prasowej, która utrzymywała naród niemiecki 
„w psychozie, że Niemcy są ze wszech stron zagrożone" s1

. Zwracano przy 
tym uwagę, że „dawne pokrewieństwo p. Stresemanna z nacjonalizmem 
obudziło się w nim po kilkuletniej drzemce, w którą zapadło dla zmy
lenia opinii świata" a2. Według oceny prasy polskiej z końca 1929 r. 

55 NC, nr 78 z 3 IV 1924, Sensacyjny wyrok; KC, nr 16 z 21 I 1925, Z Bytom

skiego. Miechowice; KC i NC, nr 8 i 9 z 12 i 13 I 1926, Gdzie są sędziowie w Berli

nie? Por.: H. i E. Ha n n over, Zanim przyszedł Hitler. Sądy i polityka w Repu
blice Weimarskiej, Warszawa 1972. 

5s NC, nr 116 z 20 V 1924, Polityka nienawiści; tamże, nr 187 z 19 VIII 1926, Re-
akcyjność studentów niemieckich. 

57 KC, nr 29 z 6 II 1926, Polityka w szkole. 
se KC i NC, nr 295 i 293 z 20 XII 1929, Młodzież niemiecka. 

59 Tamże, nr 219 i 221 z 25 i 27 IX 1927, Mniejszość polska a partie niemieckie.
60 Np.: NC, nr 224 z 30 IX 1927, Mniejszość polska a partie niemieckie; KC, 

nr 224 z 1 X 1927, Stanowisko Demokratów, Deutsche Volkspartei i Deutsche Natio

nale Volkspartei wobec nas; tamże, nr 227 z 5 X 1927, Komuniści i Deutsch-Volkische. 

&1 KC i NC, nr 217 i 215 z 18 IX 1929, Walka o pokój w Europie.
s2 Tamże, nr 143 i 142 z 22 VI 1929, Obudzony nacjonalizm p. Stresemanna.



Opolska prasa polska 1922-1939 541 

Hitlera 'zaliczono do „kategorii zapaleńców, którzy sobie wyobrażają, że 
spełniają wielką misję we własnym społeczeństwie, a tymczasem mogą 
mu przynieść nieobliczalne szkody przez swoją zapamiętałość i zupełny 
brak moralnej dyscypliny" 63. W gazetach polskich ideologię narodowo
socjalistyczną określano jako „niedorzeczną filozofię i jeszcze bardziej 
nied_orzeczną »germańską religię krwi«" 64. Sukcesy wyborcze NSDAP 
tłumaczono „skrajną propagandą w duchu antysemickim i antykapitali
stycznym" 65 oraz nacjonalistycznym, jak również hasłami antykomuni
stycznymi i socjalistycznymi, chociaż nie powiedziano tego expressis 
verbis. Pisano bowiem, że wodzowie ruchu hitlerowskiego „starają się 
płynąć z masą i przelicytować wszelkie inne partie tak pod względem 
haseł socjalnych, jak i narodowych", oraz że „narodowy socjalizm c�er
pie swoje soki żywotne tak z biedy, jak i z poczucia krzywdy i pożądania 
zemsty za klęskę wojenną'' 66. Równocześnie prasa polska zwracała uwagę, 
że mimo haseł antykapitalistycznych ruch hitlerowski opowiadał się za 
utrzymaniem własności prywatnej. W ofensywie NSDAP upatrywano 
chęć zapewnienia sobie drogą legalną silnej pozycji w państwie i pro
wadzenia w następnym okresie polityki antyrządowej celem przeprowa
dzenia rewolucji narodowosocjalistycznej. Ten niejako legalny zamach 
stanu ułatwić miał systematyczny terror wobec „mas robotniczych" a1.
Już 25 VI 1929 r. szef propagandy hitlerowskiej dr J. Goebbels stwier
dził oficjalnie w Reichstagu: ,,My, narodowi socjaliści, nie chcemy po
zostawić co do tego najmniejszej wątpliwości: nie jesteśmy zwolennikami 
politycznych morderstw, jesteśmy raczej zdania, że w Niemczech na
dejdzie taki czas, w którym legalnie wieszać się, będzie tych, którzy wtrą
cili naró'd niemiecki w najgłębsze nieszczęście""6S_ Ta „kanalia ludzka" &o, 
jak nazwano potem Goebbelsa, w .przededniu klęski Trzeciej Rzeszy za
stosowała również ową legalność wobec siebie, żony, dzieci. 
· ,Tymczasem jeszcze w końcu 1930 r. prasa polska była przekonana

o przejściowym charakterze sukcesów hitlerowskich 10. Już po roku
jednak wyciągnęła inne wnioski w tej sprawie niż np. berlińska prasa
demokratyczna. Ta ostatnia zwracała uwagę na istotne jej zdaniem róż
nice między poszczególnymi grupami prawicowego frontu harzburskiego

oa Tamże, nr 292 i 290 z 17 XII 1929, Pod światło. 
64 Tamże, nr 253 z 30 X 1930, Powrót do pogaństwa w Niemczech. 
65 Tamże, nr 217 z 18 IX 1930, Hitlerowcy. 
66 Tamże, nr 279 •z 2 XII 1930, Jeszcze polityka mniejszościową,; tamże, nr 289 

z 14 XII 1930, Republika i jej przeciwnicy. 
01 Tamże, nr 220 z 21 IX 1930, Niebezpieczne plany Hitlera' i tow.; tamże nr 209 

z 9 IX 1930, Hitlerowcy dążą do wywołania krwawego puczu. 
68 Cyt. za: H a n n over , op. cit., s. 383.

69 J. C. Fest, Oblicze Trzeciej Rzeszy, Warszawa 1'970, s. 144 nn. 
10 KC i NC, nr 275 z 27 XI i93Q, Wzrost nacjonalizmu. 

8 - Sobótka 4/7� 
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(11 X 1931). Natomiast dla „Nowin Codziennych" nie miały one żadnego 
znaczenia. Właśnie w koalicji Hugenberga, który posiadał pieniądze, 
i Hitlera, który cieszył się popularnością, upatrywała polska gazeta naj
większe niebezpieczeństwo rządów hitlerowskich w Niemcze�h 71. Z dru
gi!:!j jednak strony zbyt wielką wagę przykładała do administracyjnego 
tylko rozwiązania oddziałów szturmowych NSDAP. W dekrecie prezy
denc.kiffi: w tej sprawie z 13 IV 1932 r. widziały „Nowiny Codzienne" 
klęskę hitlerowców 12. Z tych też względów i z powodu spadku popular
ności ruchu hitlerowskiego w drugiej połowie 1932 r., mimo że w wyborach 
listopadowych NSDAP uzyskała ok. 11,7 mln głosów, ,,Nowiny Codzien
ne" uznały spadkową tendencję popularności hitleryzmu jako zjawisko 
trwałe, choć nadal uważały wodza ruchu za niebezpiecznego 1a. Już po 
zdobyciu przez Hitlera urzędu kanclerskiego ta sama gazeta powątpie
wała w możliwość zdobycia przez hitlerowców większości mandatów 
w Reichstagu 1,. Zapomniano - jak się zdaje - o bezwzględnych me
todach walki politycznej tej partii. Dla ruchu polskiego były 'one tym 
bardziej niebezpieczne, że dotyczyły tak polityki wewnętrznej, jak i za
graniczej. Fakt ten w powiązaniu z programowym ekspansjonizmem 
hitleryzmu, jego antykomunizmem w�wnętrznym i zewnętrznym oraz 
polityką antyradziecką, o czym pisały „Nowiny Codzienne" jeszcze w po
łowie 1931 r. 1s, w wyniku zwycięstwa NSDAP musiał zaognić tak we
wnętrzną, jak i międzynarpdową sytuację Niemiec. 

Truizmem jest stwierdzenie, iż objęcie władzy w Niemczech przez 
Hitlera pogorszyło ogólnopolityczną sytuację w państwie, w tym również 
położenie innych niż NSDAP partii politycznych i ludności polskiej. Jakie 
w tej zmienionej sytuacji było stanowisko prasy ZPwN wobec nie
mieckich stronnictw politycznych, które bez wyjątku i kolejno, poczy
nając od KPD, ulec miały w ciągu kilku zaledwie miesięcy przemocy 
nowych władców Niemiec? Ogólna odpowiedź na to pytanie, iż nie uległo 
.ono zmianie, nie wystarczy, mimo że logiczną, aktualną i prawdziwą 
nadal pozostała znana już opinia o niemożliwości przeprowadzenia zmian 
społeczno-gospodarczo-politycznych w Niemczech przez ludność polską, 
nawet w wypadku związania ruchu polskiego z dowolną partią niemiecką. 
Nie w tych bowiem wymiarach należy spojrzeć na niemiecką i polską 
rzeczywistość 1933 r. w Niemczech. Wobec tego, że owa rzeczywistość 
była diametralnie inna niż w okresie Republiki Weimarskiej, zmian -
szczególnie taktycznych - wymagało m. in. stano':-7isko prasy ZPwN 

11 NC, nr 243 z 22 X 1931, Hugenberg - pieniqdze, Hitler - popularność. 

n Tamże, nr 86 z 15 IV 1932, Republika wymierza sprawiedliwość. 
1a Tamże, nr 257 z 9 XI 1932, J. Ł., Nie ustawać w pracy narodowej; tamże,

nr 259 z 11 XI 1932, Niepewna sytuacja polityczna. 
74 Tamże, nr 33 z 10 II 1933, Nie będzie wielkich zmian w układzie sil.
1s Tamże, nr 164 z 22 VII 1931, Polityka zagraniczna hitlerowców. 
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wobec niemieckich partii politycznych, głównie robotniczych i Centrum. 
Interesujący nas tu problem musiał mieć bowiem w 1933 r. szczególn,e, 
dotąd ńie występujące konsek.wencje narodowo-polityczne w aspekcie 
psychologicznego oddziaływania określonego stosunku prasy ZPwN do 
niemieckich partii politycznych na ludność polską. Oczywiście niedo
rzecznością byłoby wymagać od prasy ZPwN zmiany zasadniczego stano
wiska w tym względzie i negować zasadność dotychczasowych ocen czy 
postulować podjęcie na łamach „Nowin CÓdziennych" akcji obronnych 
na rzecz rozwiązywanych partii. Prasa ZPwN nie mogła sobie pozwolić 
na krytykę odpowiednich z?rządzeń wład� hitlerowskich delegalizujących 
dotychczasowe - prócz NSDAP - stronnictwa polityczne, ponieważ akcja 
taka z jednej strony wprowadziłaby dodatkowe zamieszanie wśród lud
ności polskiej przyzwyczajonej do krytyki niemieckich partii politycz
nych, a z drugiej strony ściągnęłaby nieuchronnie dodatkowe represje 
władz narodowosocjalistycznych na ludność polską. Natomiast mogła i po
winna była zająć inne stanowisko niż to, które zajęła, a o którym niżej. 
Wymagało tego bowiem dobro szeroko rozumianego ruchu polskiego i ko
nieczność uniknięcia ujemnych skutków narodowo-politycznych, jakie 
wynikały z psychologicznego oddziaływania stanowiska „N owin Codzien
nych" wobec rozwiązywanych partii politycznych na ludność polską. 

Tymczasem - jak już wspomniano - stosunek „Nowin CodŻiennycn" 
do niemieckich partii politycznych w 1933 r. nie uległ zmianie. Przybrał 
natomiast postać nie tyle trudną do określenia i wyjaśnienia, ile nie 
przemyślaną należycie z punktu widzenia polskich interesów narodowych. 
Inne i bardziej odpowiednie niż prasa ZPwN stanowisko wobec rozwią
zywanych partii politycznych zajął opozycyjny wobec kierownictwa tej 
organizacji i ukazujący się od 1 XII 1932 r. ,,Katolik Trzyrazowy" 
A. Pawlety. Jeżeli ,,Nowiny Codzienne" złośliwie komentowały fakty
bezwzględnej walk.i hitlerowców z SPD i KPD oraz uznały antysocja
listyczne i antycentrowe decyzje władz hitlero.wskich jako „początek
pokuty" 76 za wyrządzone szkody ludności polskiej, to „Katolik Trzy
razowy" umieszczał jedynie - bez komentarza - informacje i sprawo
zdania o rewizjach i wystąpieniach hitlerowskich w tych sprawach.
Jedno ze sprawozdań z procesu komunistów o podpalenie Reichstagu
,,Katolik Trzyrazowy" zatytułował aluzyjnie „Lubbe na śmierć skaza
ny" 77, osiągając tym samym pożądane - z na�odowego punktu widze
nia gazety polskiej - efekty wśród ludności polskiej.

76 Tamże, numer wyborczy w marcu 1933, Bałamutnikom w odpowiedzi; tamże,

nr 60 z 25 III 1933, Socjaliści i komuniści rezygnują z mandatów; tamże, nr 78 

z 17 IV 1933, Partia gospodarcza rozwiązana. Żałobny koniec - SPD ma· także za. 
kończyć swój żywot. 

77 ,,Katolik Trzyrazowy" (dalej: KT), nr 152 z 28 XII 1933.
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- Również w wypadku stosunku do partii centrowej w 1933 r. inne
b�ły stanowiska prasy ZPwN i „Katolika Trzyrazowego". 5 III 1933 r. 
przeprowadzono równocześnie pierwsze w Trzeciej Rzeszy wybory do 
Reichstagu i sejmu pruskiego. Grupy polityczne pozbawione dotąd, jak 
np. ludność polska, reprezentacji parlamentarnej musiały wykazać się 
60 OOO podpisów z j�dnego okręgu wyborczego przy zgłaszaniu listy kan
dydatów. Jeżeli „Nowiny Codzienne" agitowały za „Listą Polską" w wy
borach sejmowych, a wybory parlamentarne poleciły zbojkotować, tłu
macząc to pozbawieniem ludności polskiej prawa głosu, to „Katolik Trzy
razowy" w wyt '..: .. wh sejmowych również agitował za „Listą Polską", 
a w wyborach parlamentarnych pozostawił ludności polski�j wolną rękę, 
odradzając równocześnie nieuczestniczenia w wyborach. W tym ostat
nim widział spychanie się do roli obywatela drugiej klasy 1s. Stanowisko 
„Katolika Trzyrazowego" oznaczać mogło wysunięcie postulatu oddania 
głosów polskich w wyborach parlamentarnych na Centrum. Jakkolwiek -
wobec zarzutów w tym względzie ze strony ZPwN już po rozwiązaniu 
partii centrowej - A. Pawleta stanowczo zaprzeczył takiej ewentualności 
na łamach swojej gazety 19, to nie ulega wątpliwości, że głosowanie nawet 
na Centrum było w konkretnych warunkach 1933 r. politycznie bardziej 
odpowiedzialne niż demonstracyjne wezwanie „N owin Codziennych" do 
zbojkotowania wyborów i takież wyrażanie entuzjazmu gazety" ZPwN 
z powodu rozwiązywania niemieckich partii politycznych przez narodo
wosocjalistyczny reżim. W następnych wyborach do Reichstagu (12 XI 
1933), kiedy jedyną partią w Niemczech była już NSDAP, ,,Nowiny Co
dzienne" - nie nawołując już ludności polskiej do zbojkotowania wy
borów - powtórzyły formułę o pozbawieniu jej prawa głosu, a „Ka
tolik Trzyrazowy" umiejętnie przeciwdziałał udziałowi w nich ludności 
polskiej so. Już po wyborach „Nowiny Codzienne" kwestionowały zasad
ność wytężonej agitacji NSDAP w warunkach, kiedy „nie ma głosu żaden 
przeciwnik polityczny, przeciw któremu można by prowadzić kampanię 
wyborczą" s1. 

Tymczasem jeszcze przed rozwiązaniem Centrum „N owiny Codzien
ne" nie ukrywały radości z racji czystek przeprowadzanych przez hitle
rowców w administracji państwowej wśród landratów centrowych 
i stwierdzały, że ludność polska rzekomo „ze spokojem patrzy w przy-

7s NC, numer wyborczy w marcu 1933, Baczno§ć; GU, nr 20 z lil III 1933, Wahl

propaganda - KT, nr 28 z 4 III 1933, W niedzielę 5 marca. 
1e KT, nr 83 z 13 VII 1'933, Oszczercom w odpowiedzi.
so NC, nr 244 z 5 XI 1933, Ludność polska w Niemczech z ubolewaniem stwier

dza; KT, nr 134 z 11 XI 1933, Lista wyborcza. 
s1 NC, nr 251 z 14 XI 1933, J. Ł., To były wybory.
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szłość'.' 82. Entuzjazm gazety z rozwiązania Centrum 83 i innych partii 
politycznych był z narodowego punktu widzenia ludności polskiej i jej 
prasy psychologicznym błędem politycznym. Nie oddziaływał en budująco 
ani na ludność polską, ani na przeciwników hitleryzmu w ogólności. 
Musiał rodzić przekonanie wśród części ludności, że jeżeli nawet partie 
dotąd antypolskie, niemieckie, a w dodatku państwotwórcze zostały roz
wiązane, to dla ludności polskiej w Niemczech w takich warunkach nie 
może być miejsca, skoro delegalizacji innych stronnictw politycznych do
konała najbardziej reakcyjna spośród wszystkich znanych partii nie
mieckich. 

Inną niż „Nowin Codziennych" była argumentacja „Katolika Trzy
razowego", przedstawiona już po rozwiązaniu partii centrowej. W jego 
ocenie szczególnie przywódcy Centrum nadużywali religii dla politycz
nych celów partii wśród ludności polskiej. Działalność centrowych „niby 
katolickich polityków" uznano za niezgodną z zasadami chrześcijańskimi 
i poleceniami Stolicy Apostolskiej; samo stronnictwo „jest tylko partią 
polityczną i z Kościołem katolickim ma tyle wspólnego, co każda inna 
partia polityczna, która przeciw wierze naszej nie występuje" 84_ W stwier
dzeniu tym widzieć należy - w przeciwieństwie do prasy ZPwN - chęć 
porozumienia przynajmniej z częścią kleru Śląska Opolskiego celem za
gwarantowania rozwoju praw narodowych ludności pohikiej w życiu 
kościelnym, a co najmniej zapewnienia neutralności duchowieństwa 
w tych sprawach. Do takiego rozwiązania istniały w 1933 r. warunki 
i choć niewątpliwie ograniczone, to były one jedyne. Stanowisko „Nowiń 
Codziennych" w tej sprawie po upływ_ie lat uległo zmianie, skoro infor
mowały one czytelników o wyrażaniu przez byłego przywódcę Centrum 
górnośląskiego, ks. prałata Ulitzki, radości z pielęgnowania mowy oraz 
zwyczajów polskich przez ludność śląską 85_ 

Wyjaśnienia stanowiska prasy ZPwN wobec rozwiązywanych nie
mieckich partii politycznych w 1933 r. szukać należy nie tyle w chęci 
przypodobania się nowym władzom państwowym w Niemczech i ewen
tualnym u·zyskaniu tą drogą jakichś koncesji na rzecz ludności polskiej, 
ile w krytycznej sytuacji kierownictwa naczelnej organizacji ruchu pol
skiego, głównie z powodu likwidacji bytomskiego „Katolika" z końcem 
1931 r. i zwolnienia A. Pawlety z wydawnictwa „Nowiny" w połowie 
1932 r. Postępująca izolacja oficjalnego kierownictwa ZPwN w szeroko 
rozumianym ruchu polskim i narastanie w tym ruchu innych ośrodków 

82 Tamże, nr 59 z 24 III 1933, Faryzeusze w kłopocie.
88 Tamże, nr 143 z 8 VII 1933, Garść myśli na temat: b. Centrum a Polacy; tam

że, nr 142 z 7 VII 1933, Smutnej pamięci Centrum należy już do przeszłości. 
8« KT, nr 83 z 13 VII 1933, Centrum rozwiązane - Konkordat zawarty.
ss NC, nr 76 z 4 IV 1937, Z Raciborskiego. ,,Swięcone" 'Ił Polek w Raciborzu;

\ 
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kierowniczych (tzw. opozycyjnych), czego wyrazem było utworzenie 
1 XII 1932 r. ,,Katolika Trzyrazowego" przez A. Pawletę, a później nie
zależnego od ZPwN Związku Polaków na Śląsku powodowały, że kierow
nictwo ZPwN 1UUSiało być zainteresowane odciąganiem uwagi czytelnika 
prasy od spraw go nurtujących. Owo „wyżywanie się" na partiach poli
tycznych rozwiązywanych przez hitlerowców było swoistą ucieczką od 
problemów istotniejszych, a związanych z organizacją ruchu polskiego, 
który wymagał reformy. Koncentrowało równocześnie uwagę ewentualne
go czytelnika na wielu partiach, gdy tymczasem problemem numer jeden 
stała się tylko partia hitlerowska. Nawet w tych warunkach kierow
nictwo ZPwN zdecydowało się przeciwdziałać „Katolikowi Trzyrazowe
mu", sprowadzając w tym celu tysiące egzemplarzy „Katolika Polskiego" 
z Katowic. Jednakże tracący zaufanie dla polityki kierownictwa ZPwN 
kolp�rterzy wydawnictwa ;,Nowiny", czyli ludzie najbardziej z tą orga
nizacją związani, zbojkotowali akcję przywódców 86. 

Brak przekonania kierownictwa ZPwN o potrzebie dokonania zmia
ny koncepcji pracy narodowej, czego domagali się tzw. opozycjoniści, 
powodował, że za wszelką cenę usiłowano wykazać słuszność _koncepcji 
dotąd istniejącej. Właśnie dlatego np. ,,Nowiny Codzienne" ze spadku 
głosów oddanych na Centrum w całych Niemczech w wyborach parla
men,tjarnych z 5 III 1933 r., w których ludność polską wezwały do boj
kotu, wyciągnęły wniosek o wzroście świadomości narodowej wśród. lud
ności polskiej. Pominęły jednak przy tym nader istotny fakt, że właśnie 
na Śląsku Opolskim Centrum w porównaniu z wyborami z 6 XI 1932 r. 
zanotowało 5 III 1933 r. wzrost głosów z 238 613 do 252 331 81. Liczba 
wyrażająca wzrost głosów centrowych (13 718) była o 1620 większa od 
tej, jaką w listopadowych wyborach parlamentarnych 1932 r. uzyskała 
„Lista Polska" ZPwN (12 098) i o 1046 większa od tej, jaka padła na 
taką samą listę w wyborach sejmowych z marca 1933 r. (12 672). Skrom
ny wynik listopadowych wyborów 1932 r. tłumaczyły „Nowiny Codzien
ne" ,,brakiem poczucia obowiązkowości i świadomości narodowej" 88 lud
ności polskiej. 

Charakterystyczny wzrost głosów na Centrum spowodowany był nie 
tylko i nie w głównym stopniu apelem ks. Ulitzki do „Górnoślązaków, 
czujących i mówiących po polsku, by razem z centrowcami szli do walki 
przeciw hitlerowcom", na który „Nowiny Codzienne" odpowiedziały arty-

tamże, nr 93 z 26 IV 1938, Swięconka w Raciborzu.
se KT, nr 37 z 25 III 1933, Jak to nazwać? - W pewnym sensie podobna sytua

cja istniała w niemieckim ruchu robotniczym. Zob.: A. C z u b  i ń s k i, Lewica nie

miecka w walce z dyktaturą hitlerowską 1933-1945, Warszawa 1973, s. 23-61. 
s1 NC, nr 59 z 24 III 1933, Faryzeusze w kłopocie.
88 Tamże, nr 257 z 9 XI 1932, J. Ł., Nie ustawać w pracy narodow�:i.
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kułem pt. Nie ma głupich! Polacy tylko na swoją listę głosują! Niemcom, 
a zwłaszcza centrowcom żaden Polak nie zaprzeda swego głosu 89• Stało 
się faktycznie inaczej, niż przewidywało kierownictwo ZPwN, z tym 
jednak zastrzeżeniem, że głosowanie Polaków na Centrum nie oznaczało 
ani braku obowiązkowości, ani zaniku świadomości narodowej polskiej. 
Przeciwnie, fakt ten był ludowym odruchem samoobrony i dowodem du
żego wyrobienia politycznego ludności śląskiej bez względu na jej sto
sunek do centrowej polityki ·w latach 1922-1932. W pewnym sensie 
omawiana sprawa podobna jest do trzech powstań śląskich, których tra
dycja rodzinna była w 1933 r. na Sląsku Opolskim żywotna, a które 
zorganizował i realizował lud śląski. Oddając głosy na „Listę Polską" 
w wybor�ch sejmowych 1933 r., za czym prowadził kampanię również 
„Katolik Trzyrazowy", ludność polska oddała te same głosy na Centrum 
w wyborach parlamentarnych, tym bardziej że z racji restryk�ji władz 
hitlerowskich nie wystawiono do nich listy polskich kandydatów i że 
rezygnację z uczestnictwa w wyborach parlamentarnych odradzał „Ka
tolik Trzyrazowy". Przemawia za tym również fakt, że liczba wyrażająca 
wzrost głosóvy centrowych w wyborach parlamentarnych z 5 III 1933 r. 
na Sląsku Opolskim odpowiada w wysokim stopniu liczbie głosów, jakie 
pc<dły na „Listę Polską" w wyborach sejmowych z tegoż dnia i liczbie 
głosów oddanych na „Listę Polską" w wyborach parlamentarnych z listo
pada 1932 r. Do Proponowana przez ZPwN demonstracyjna rezygnacja 
ludności polskiej z udziału w wyborach parlamentarnych byłaby nie 
tylko samowolnym spychaniem się do roli obywatela drugiej klasy, ale 
i groziłaby jeszcze większym terrorem narodowosocjalistycznym prze
ciwko ruchowi polskiemu. 

Gdyby więc przejście głosów polskich z „Listy Polskięj" w wyborach 
parlamentarnych z listopada 1932 r. na listę Centrum z marca 1933 r. 
miało oznaczać jeszcze większą utratę polskiej świadomości narodowej, 
co wynika z „Nowin Codziennych", a co jest absurdem, to nie miałaby 
na Śląsku Opolskim racji bytu eksterminacja ludności polskiej przez 
hitleryzm w latach po 1933 r., bo nie byłoby tej ludności. Z drugiej 
strony nie miałby też racji bytu narodowy ruch polski począwszy od 
następnego dnia po wyborach marcowych, ponieważ zostałaby pozba
wiona aktywu nie tylko tzw. opozycja w ruchu polskim, ale i sam 
ZPwN. A na ludność polską składał się przecież na śląsku Opolskim 
i gdzie indziej nie tylko jej aktyw. Nie można zatem postawić znaku 

s0 Tamże, nr 46 z 25 II 1933. 
90 Dane dotyczące wyniku wyborów parlamentarnych i sejmowych zaczerpnięto 

z opracowania: Wyniki wyborów parlamentarnych na śląsku. Oprac.: M. Orzechow

ski, J. Pabisz, Z. Surman (Studia i Materiały z Dziejów śląska, t. VII, 1966, s. 536, 
tabl.). 
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równości między głosowaniem ludności polskiej na niemieckie partie 
polityczne, tym bardziej w tragicznym 1933 r., a brakiem polskiej 
§wiadomości · narodowej czy obowiązkowości. W wypadku niemieckich
partii robotniczych odgrywały tu dodatkowo olbrzymią rolę szczególnie
względy ekonomiczne, tzn. gospodarcza słabość ludności polskiej w po
równaniu z niemiecką i związana z tym zwiększona podatność tej pierw
szej na hasła radykalnych rozwiązań społeczno-gospodarczo-politycznych
głoszone przez niemieckie partie robotnicze. Nie można tym samym ogra
niczać liczby ludności polskiej na Śląsku Opolskim i innych byłych obsza
rach wschodnich ·Rzeszy Niemieckiej tylko do tej części, która oddawała
głosy wyborcze na listy wystawiane pod auspicjami ZPwN.

DAS VERBXLTNIS DER POLNISCHEN PRESSE VON SLĄSK OPOLSKI 

ZU DEN DEUTSCHEN POLITISCHEN PARTEIEN IN DEN JAHREN 1922-1933

Bei der Schilderung der Haltung der polnischen Presse in Śląsk Opolski gegen
i.iber den deutschen politischen Parteien betont der Verfasser die Tatsache, dass 
das Programm der polnischen Presse durch die negative Einstellung der deut.�chen 
Parteien zu den Rechten der nationalen Minderheit determiniert war. Daher in der 
ersten Phase die kritische Haltung vor allem gegeni.iber dem Zentrum. Ein ahnli
ches, wenn auch nicht identisches Verhaltnis besass die polnische Presse aus dem
selben Grunde zu den Linksparteien. Kritisch beurteilt der Verfasser dagegen die 
Presse der Bundes der Polen in Deutschland wegen ihrer konservativen Stellung
nahme zu den politischen Parteien angesichts der zunehmenden Einfli.isse der Na
tionalsozialisten und schliesslich Hitlers Machtergreifung. 




