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1969, 1 

Od pierwszych dni po wyzwoleniu Dolnego S!qska towarzyszyla osad
nikom polska prasa. W jednej z pierwszych gru,p operacyjnych znalez!i 
si� dziennikarze, m. in. Tadeusz Galinski. 4 V 1945 r. zacz�li oni z wlas
nej inicjatywy wydawac „Dziennik Lignicki" 1

. Redaktorzy odbiera!i 
nocq na aparatach radiowych wiadomosci krajowe i zagraniczne, a na
st�pnie przepisywali je na maszynie w 10 egzemplarzach. Codziennie 
o godz. 7 rano, lqcznie z aktualnymi wiadomosciami z grupy operacyj
nej, rozlepiano je na najbardziej ucz�szczanych ulicach miasta. Wobec 
ogromnych trudnosci komunikacyjnych i braku lqcznosci z pozostalymi 
dzielnicami kraju „Dziennilk" spelnial w6wczas wain'l rol� informacyjnq. 
Przed rozlepionymi maszynopisami przez caly dzien gromadzili si� Po
lacy 2. 

Dziennikarze prowadzili jednoczesnie starania o wydawanie drukowa
nego pisma. Udalo im si� odnalezc drukarni�. w kt6rej od biedy mozna 
bylo drukowac dzienniik. Jedenasty numer „Dziennika Lignickiego" mial 
juz byc pismem z prawdziwego zdarzenia. Zecerzy skladali go r�cznie 
przez dwa dni, uzywajqc - z braku innych - nawet czcionek gotyc
kich. Dat� ukazania si� pierwszego drukowanega numeru wyznaczana 
na 25 V 1945 r. Z bliiej nie wyjasnianych akalicznasci gazeta nie zastala 
wydrukawana. 

Pierwsze narmalne, drulkawane czasopisma palskie ukazala si� we 
Wraclawiu. 8 VI 1945 r. czytelnicy atrzymali da rqk pierwszy numer 
tygodnika „N asz W raclaw" 8• Zastal an zaloiany przez kierawnika dele-

1 T. G a  1 in. s k i, Prasa robotnicza na Dolnym Slqsku (Trybuna DolnoSlclska -
dalej skr6t: TD - 1 V 1947). 

2 TamZe. 
J T. T u  l a s  i e w i c z, Ze wspomnie?i dziennikarza (Zeszyty Wroclawskie, li

piec-grudzieii 1949, s. 79-82); przem6wienie czlonka WK IPPS Karola Gancza,rka 

na Konferencji Wojew6dzkiej PPS we Wroclawiu, 20 VI 1948 r. (Archiwum Komi
tetu Wojew6dz:kiego PZPR we Wroc!awiu - dalej skr6t A!KW - sygn. 36/I/1). 
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gatury „Czytelnika" Jana Kowalskiego dziennikarza Mieczyslawa 
Wionezka •. 

Prymitywne warunki praey w zdekompletowanej drukarni odbijaly 
si� na szaeie zewn�trznej pisma. Gazeta miala sw6j odr�bny, niegazetowy 
format. Lamanie ezteroszpaltowe utrudnialo wprowadzenie eiekawyeh 
rozwiiizan grafieznyeh. Jednak:i:e 3000 egzemplarzy rozehodzilo si� bardzo 
szybko •. ,,Nasz Wroclaw" rozeslany zostal po kraju, informujiie spole
ezenstwo o tym, eo dzieje si� w odzyskanym miescie. W artykule Bilans 

miesiqca 6wezesny prezydent Wroclawia dr Boleslaw Drobner pisal: 
„Z radoseiq witam ukazanie si� pierwszego numeru naszego wlasnego 
pisma, z lkt6rego lam6w :i:yez� wszystkim zwiqzanyrn z losem polskiego 
Wroclawia dobrej, owoenej praey dla jego i polskiej ,przyszlosci" 6• 

W pierwszym numerze ..,Nasz Wroclaw" zwraeal si� do swoieh ezy
telnik6w: ,,Po pokonaniu wielkich trudnosci teehnicznyeh idzie w swiat 
pierwszy numer »Naszego Wroclawia«. Pismo to, wyehodzqee poezqtkowo 
raz w tygodniu, ma nie tylko informowac ludnosc polskiego Wroclawia 
o tym, eo dzieje si� na swieeie, ale i wskazywac jej drogi, kt6rymi tu, 
na nowo odzyskanyeh Ziemiaeh Zaehodnieh, mamy kroezyc, aby jak naj
pr�dzej ziemie nad Odrq zrosly si� w organieznii ealosc z ziemiami nad 
Wislii". 

Ju:i: 4 numer „Naszego Wroelawia" (z lipea 1945 r.) rozszerza zasi�g 
swego oddzialywania na eale wojew6dztwo i wyehodzi pod zmienionym 
tytulem - ,,Gazeta Dolno-$l'lska". 

Ostatni 15 numer „Gazety Dolno-$!11skiej" (z 16 IX 1945 r.) zawiera 
artykul po:i:egnalny redalktora naezelnego i zarazem jedynego stalego 
praeownika, Mieezyslawa Wionezlka: ,,Eudowalismy to pismo tak, jak bu
dowalismy wszystko, eo dzis mamy polskiego w tym mieseie". 

Tygodnik ustqpil miejsea pierwszemu dziennikowi na Dolnym $Jqsku 
- ,,Pionierowi" 1. 

Ju:i: w lipeu 1945 r. przybywa do Wroclawia ekipa dziennikarzy 
i ,praeownik6w teehnieznyeh wyslanyeh przez l6dzki „Czytelr,ik" pod 
kierownictwem lkpt. ,red. Jerzego Drewnowskiego. Poniewa:i: wladze wo
jew6dzkie znajdowaly si� w6wezas jeszeze w Legniey, ekipa opuszeza 
miasto i jedzie dalej. W Legniey rozpoezyna przygotowania do wydawa
nia dziennika, natrafia jednak na du:i:e trudnosei zwiiizane gl6wnie z bra
kiem maszyny rotaeyjnej. Z pomoeii przyszlo dow6dztwo Armii Czer
wonej pomagajqe sprowadzic maszyn� z Dzier:i:oniowa. 

• T u l a s i e w i c z, op. cit. 

6 TamZe. 

q B. Dr ob n er, Bitans miesiqca (Nasz Wroclaw, '10-----,16 VI 1945). 

1 J. Was i 1 e w s k i, J. G logo w s k i, Wspomnienia (Slowo Polskie - dalej 

skr6t: SP - 1 XI 1946). 
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Pierwszy numer „Pioniera" - Dziennika Dolno-Sh1skiego, ukazal 
si� w Legnicy 2 7 VIII 1945 r. Zesp61 redakcyjny, w kt6rego sklad wcho
dzili: Jerzy Drewnowski - redaktor naczelny, Jerzy Wasilewski, Stefan 
Olszewski, J6zef Glogowski, Zbigniew Janczeski, Lela Januszewska, 
musial pokonywac niezliczone trudnosci 8• Wiadomosci zagraniczne czer
pano z nasluch6w radiowych, ale poniewaz wyhiczano w6wczas cz�sto 
pr11d, nawet to zr6dlo nie bylo catkowicie pewne. Pocz'ltkowo „Pionier" 
wychodzil na 4 stronach, lamanych 5-szpaltowo. Pismo kolportowano za 
pomoc11 trzech samochod6w. Do Wroclawia „Pionier" docieral okolo go
dziny 11 przed poludniem. Po dw6ch miesi11cach redakcja przeniosla si� 
do Wroclawia. 

Naklad pierwszego numeru wynosil 3000 egzemplarzy, pod koniec 
1945 r. wzr6sl do 17 000 egz., w 1946 r. osi'lgn'II 20 000 egz., w 1947 r. 
(juz jako „Slowo Polskie") okolo 30 000 egz., a w 1948 r. okolo 60 000 egz. • 

W 1946 r. rozpocz11l si� dkres wzgl�dnej stabilizacji pisma. Uwazano, 
ie nazwa dziennika, ,,Pionier", jest juz nieaktualna. 1 XI 1946 r. pismo 
zmienilo sw6j tytul na „Slowo Polskie". Kontynuowalo ono dobre tra
dycje „Pioniera". 14 VII 1947 r. pod tytulow'I winiet11 „Slowa Polskiego" 
pojawil si� napis: Bezpartyjny Dziennrk Ziem Zachodnich. 1 IV 1948 r. 
redaktor naczelny Teofil Witek zamiescil na pierwszej stronie artykul 
pt. Rola prasy bezpartyjnej, w kt6rym wyjasnial czytelnikom sens tego 
dopisku. ,,Na wst�pie pragniemy zaznaczyc - czytamy - ie »Slowo 
Polsikie« nie jest rz11dowym ani tez partyjnym organem. Nie jest ono 
r6wniez pismem antypartyjnym czy antyrz11dowym. Jestesmy bowiem 
niezaleznym organem demokracji ludowej, pozostaj'!cym w sluibie Ziem 
Zachodnich ... prasa partyjna ma obowi'lzek sluzenia scisle okreslonej 
doktrynie partyjno-politycznej i wychowania swoich czytelnik6w w du
chu ideologii partyjnej, o tyle bezpartyjna prasa sluzy tylko i wyl11cznie 
ludowemu panstwu. Zadaniem jej jest byc organem »szarego cz!owieka«, 
tj. tak samo robotnika czy chlopa, jak tez i inteligenta, rzemieslnika czy 
drobnego kupca ... prasa bezpartyjna nie jest bynajmniej apolityczna. 
Walczy ona na r6wni z pras11 partyjn11 o utrwalenie wladzy ludowej, 
kieruj11c si� przy tym najwainiejszym nakazem, kt6remu na imi�: na
rodowa, pailstwowa racja stanu". 

Malo klarowne i wieloznaczne wywody redaktora naczelnego „Slowa 
Polskiego" nie wplyn�ly jednak na tresc pisma. ,,Slowo Polskie", poma
gaj4c swoimi publikacjami w zespoleniu odzyskanych ziem z Macierz'I, 
w akcji osiedlenczej czy w odbudowie zniszczonych zak!ad6w przemy-

a Tamie. 

9 Archiwum wlasne, oSwiadczenie pi.semne 6wczesnych pracownik6w „Pioniera" 
i „Slowa Polskiego" Michala Zywienia i Kamili Stawikowej. 
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slowych, obiektywnie rzecz biorqc realizowa!o kierunki nakreslone przez 
partie polityczne klasy robotniczej. 

,,S!owo Polskie" od pierwszego numeru wzbogaca!o sw6j serwis in
formacyjny z Dolnego SJ„ska. Calq stron� poswi�calo codziennie na in
formacje z terenu wojew6dztwa. Powstaly oddzialy w Jeleniej G6rze, 
Walbrzychu, Legnicy i Swidnicy. Tworzono ta'k:,e oddzia!y w innych 
wojew6dztwach. Ukazywalo si� kilka dodatk6w 10

• ,.S!owo" pozosta!o 
do konca omawianego okresu, tj. do grudnia 1948 r., przy !amaniu 
5-szpal towym. 

13 VIII 1945 r. ukazal si� pierwszy numer tygodnika „Trybuna Dolno
slqska", wydawanego i redagowanego przez Komitet Wojew6dzki PPR 
na Dolnym Slqsku w Legnicy. Jego redaktorem naczelnym zosta! Tadeusz 
Galinski 11• 9 numer „Trybuny" (z 8 X 1945 r.) wyszed! juz we Wroclawiu. 
16 II 1946 r. zdecydowano si� przekszta!cic dotychczasowy tygodnik 
w dziennik. 

Poczqtkowe numery „Trybuny DolnoslqSkiej" graficznie wyglqdaly 
nieciekawie. Tygodnik lamany byl 4-szpaltowo, rkoloru nie stosowano. 
Niekt6re artykuly zajmowa!y calq pierwszq stron�. 28 I 1946 r. wpro
wadzono po raz pierwszy kolor. Uklad graficzny stal si� nieco ciekawszy 
po wprowadzeniu lamania 5-szpaltowego. Nast�pnie (od 9 II 1948 r.), 
gdy „Trybuna" zdecydowala si� na lamanie 6-szpaltowe, stworzyly si� 
nowe mozliwosci graficznych rozwiqzan. 

Naklad „Trybuny" r6s! bardzo szybko. W 1946 r. (w sierpniu) wy
nosi! on 5000 egzemplarzy, pod koniec 1946 r. juz 28 000, w 1947 r. -
78 000, w 1948 r. - 153 000 ". 

Kolportazem gazety interesowala si� od poczqtku wojew6dzka instan
cja partyjna, poswi�cajqc temu zagadnieniu wiele uwagi 13• Na konfe
rencjach wojew6dzkich podkreslano koniecznosc zwi�kszenia zaintereso
wania czlonk6w partii swoim organem prasowym 14• 

W marcu 1948 r. naklad gazety przekroczy! 101 000 egzemplarzy. Fakt 
ten odnotowany zosta! w artykule pt. W sluzbie narodu na Ziemiach 

Odzyskanych pi6ra Witolda Jarosinskiego, sekretarza propagandy KW 

10 Opr6cz codziennych informacji sportowych raz w tygodniu ukazywal si� 
dwukolumnowy dodatek sportowy. Wydawano ta,k:Ze specjalny dodatek »Zwierciadlo 

Polski i Swiata«, poSwi�cony zagadnieniom historycz.nym, oraz dodatek dla dzieci 
i kobiet. 

11 Archiwurn wlasne. 
12 Archiwum wlasme, oSwiadczenie pisemne red. Boleslawa Zublewicza, 6wczes

nego redaktora TD. 
13 AKW, sygn. 1/1/1, sprawozdanie na KonferencjE: Wojew6dzk1:1 PPR 4 VI 1946. 
H AKW, sygn. l/I/2, sprawozdanie na III KonferencjE: KW PPR, '1.1 V 1947� 
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PPR: ,,Osi11gaj11c talk duzy naklad, stala si<: »Trybuna« najpot<:zniejszym 
i najwi<:kszym dziennikiem na Ziemiach Odzyskanych" 15• 

Poczytnosc „Trybuny" mimo wszystkie jej braki byla niew11ipliwa, 
aczkolwiek nie mozna zaprzeczyc, iz nagly wzrost nakladu wi11zal si,: 
cz<:sciowo nie tylko z rzeczywistym zainteresowaniem czytelnik6w pis
mem. Tak zwany zorganizowany kolportaz, oparty prawie wyl11cznie na 
prenumeracie zbiorowej (tzw. zaklad6wek), stwarzal bowiem niebezpie
czenstwo sztucznego podnoszenia nakladu. Zdarzaly si<: wypadki, ze 
w terenie rozprowadzano „Trybun<:" bezplatnie. Instancja partyjna ostro 
przeciwstawiala si<: tym praktykom, ale wypadki takie powtarzaly si<: 16• 

Gl6wnym zadaniem „Trybuny" byla pomoc organizacjom partyjnym 
oraz umacnianie jednolitego frontu klasy robotniczej "· Formy, w jakich 
zaznajamiano z tymi zagadnieniami czytelnik6w, nie zawsze odpowia
daly ich wymaganiom. Najcz<:sciej sprawy te znajdowaly swoje odbicie 
w dlugich artykulach dzialaczy partyjnych, w deklaracjach i rezolucjach. 
Za malo drukowano komentarzy dziennikarskich, zywo i przyst<:pnie 
naswietalaj11cych aktualne problemy .. Slabosc pisma wynikala cz<:sciowo 
z przyczyn obiektywnych. Dziennikarze byli przeci11zeni prac11 18• Instancja 
partyjna interesowala si<: poziomem pisma. Kierownikom wydzia16w KW 
zalecano, aby pisali cz<:sciej artykuly do gazety, ,,zachowuj,ic lekk,i for
m<:" 19• W,itpic jednak nalezy, czy byl to w!asciwy srodek. Egzekutywa 
KW PPR domagala si<: jednoczesnie od redaktor6w wi<:kszego ozywienia 
gazety przez zamieszczanie ciekawych reportazy, felieton6w, material6w 
interesuj,icych kobiety 20• Z inicjatywy KW PPR „Trybuna" przeszla 
na lamanie 6-szpaltowe. 

Nie wszystkie postulaty instancji wojew6:izkiej docz<Jkaly si<: reali
zacji. Najlepiej wywi,izala si<: ,,Trybuna" z postulatu scislejszej !,icznosci 
z odbiorcami pisma. 10 VI 1947 r. pojawila si<: w pismie rubryka pn. 
»Trybuna Czytelnrk6w«. Z biegiem czasu (22 VI 1948) rozros!a si<: ona 
do rozmiar6w stalej, cotygodniowej kolumny, ukazuj,icej si<: niezaleznie· 
od codziennej 3-szpaltowej rubryki pod t,i sam,i winiet,i. Miar,i i;opular
nosci tej formy l,icznosci z czytelnikami by! naplyw ok. 400 list6w 
miesi<:cznie 21• Wplyn<:lo to na wyksztalcenie si<: stalej grupy ludzi 
utrzymuj,icych systematyczny kontakt z pismem. W terenie samorzutnie 

" TD, 16 III 1948. 
16 AKW, sygn. l/I/1, sprawozdanie na Konferencj� !KW PPR, 4 VI 1946. 

n Prasa robotnicza na Dolnym Slqsku (TD, ,1 V 1947). 
1s AKW, sygn. 1/IV /1, protok61 posiedzenia egzekutywy KW PPR z 20 V 1947. 
1s TamZe, protok61 posiedzenia egzekutywy KW PPR z 24 VI 1947. 
20 AKW, sygn. 1/IV/l, protok61 ,posiedzenia egzekutywy KW PPR z 24 VI 1947. 
21 AM.ykul T. Galil1.skiego z okazji wydania 500 numeru pisma i" osi.\gni�ia 

75 000 egzemplarzy nakladu (TD z 16 IX 1947). 

7 - ,.Sob6tka" 1169 
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powstawaly kola korespondent6w terenowych i fabrycznych 22• 3 VIII 
1948 r. w „Trybunie" zacz�la ukazywac si� nowa kolumna pn. »Chlopska 
Trybuna« 23• 

26 VI 1945 r. ukazal si� po raz pierwszy tygodnik „Naprz6d Dolno
sl,iski" (poczqtkowo nazwa brzmiala „Naprz6d Dolno-Sl,iski"), organ Wo
jew6dtkiego Komitetu PPS Dolnego S!11ska. Pocz11tkowo redagowal pismo 
sam redaktor naczelny. Nast�pnie zes.p6l powi�kszyl si� do dw6ch os6b 24• 
Wprawdzie istnialy mozliwosci zaangaiowania nowych pracownik6w, 
lecz redakcja obrala zasad� zatrudniania wylqcznie dziennikarzy partyj
nych „z zupelnym odsuni�ciem moi:liwosci wykorzystania bezpartyjnych 
fachowc6w" 25• Wojew6dzki Komitet PPS m6gl napisac w sprawozdaniu 
z 1 VIII 1945 r.: ,,Wydajemy wlasny tygodnik »Naprz6d Dolnosl11ski,,, 
kt6ry wychodzi we Wroclawiu. Na terenie naszego wojew6dztwa roz
chodzi si� w 3000 egzemplarzy" 26• 

34 numer pisma (z 17 II 1946 r.) wyszedl juz ja'ko dziennik. Podstaw� 
tego przeksztalcenia stanowila uchwala WK PPS zaaprobowana przez 
CKW PPS w Warszawie 27• W artykule redakcyjnym czytamy: ,,Tygodnik 
nasz - po 8 bli&ko miesi11cach zywota - przeksztalca si� z dniem dzi
siejszym w pismo codzienne i b�dzie si� ukazywal w dnie powszednie 
o 14 godzinie". Pismo przeszlo jeszcze jednq metamorfoz�. W polowie 
hpca 1947 r. ,,Naprz6d Dolnosl11ski" przeksztalcil si� we „Wroclawski 
Kurier Ilustrowany" 2s. 

22 Korespondenci fabryczni piszq (TD z 1 XII 1948). 
23 W 1946 r. ,,Trybuna DolnoSlqska" rozpocz�la takZe wydawanie cotygodnio

wych dodatk6w o okreSlonej tema;tyce. Poczcttkowo byl to dodatek sportowy (14 V 
1946), nastepnie dodatek »Zycie Kobiety« (23 V 1946). Pr6by powolania specjalnego 
dodatku kulturalno-literackiego wyrazily sie w dwustronicowej wkladce »Przy
jemne z po.Zytecznym« (od 10 III 1946). Dodatek ten od stycznia 1947 r. ustqpil 
okresowo (da 21 IX 1947) miejsca cotygodniowej dowcipnej kolumnie satyrycznej 

»Smiech na sali«. Od 14 IX 1947 r. gazeta wprowadzila drugi dodatek tygodniowy, 
techniczno-naukowy »Na drogach wiedzy«. »Przyjemne z poi.ytecznym« zast&pil 
1 II 1948 r. dodatek cotygodniowy, wychodz&CY na 4 stronach, »Panorama«. Dla 

walbrzyskiego okn:gu w�glowego ukazal sii:: 16 IV 1948 r. dodatek »G6rnik«. 
24 AKW, sygn, 36/1/, przem6wienie wiceprzewodniczqcego WK PPS we Wrocla

wiu na Konferencji Wojew6dzkiej PPS 20 VI 1948. 
2s Tami.e. 
26 AKW, sygn. 36/VI/4, sprawozdanie z dzialalno.Sci politycznej WK PPS we 

Wtoclawiu za okres 1 VI-1 VIII 1945. 
" AKW, sygn. 36/l/1, jw. 
2e AKW, sygn. 36/I/il, przem6wienie wiceprzewodniczqcego WK PPS we Wro

clawiu na !Konferencji WojewOdzkiej PPS 20 VI 1948. W wydziale prasowym CKW 
PPS narodzila siE: w '1947 r. nowa koncepcja prasowo-wyda;wnicza. Postanowiono 
utworzyC dwa typy pism. Jeden typ to gazeta partyjna i polityczna, bezpoSrednia 
wyrazicielka polityki wladz partyjnych. Wedlug tych propozycji drugi typ mial 
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Podobnie jak pierwszy numer „Trybuny Dolnosl'lskiej" pocz'ltkowe 
numery „Naprzodu Dolnosl'lskiego" odznacza!y si<: ubog'l szat'l graficzn'l. 
Tytu! byl wprawdzie koloru czerwonego, lecz pismo !amano 4-szpaltowo, 
co wyklucza!o prawie zupelnie stosowanie ciekawszych pomys16w gra
ficznycn. Od 15 IX 1946 r. ,,Naprz6d" posiada! juz wi�kszy format i byl 
lamany 5-szpaltowo. Po przeksztalceniu pisma w „Kurier" wprowadzono 
!amanie 6-szpaltowe, kt6re spowodowalo bardziej pionowy uk!ad gra
ficzny calej gazety. 

Naklad pierwszego numeru „Naprzodu Dolnosl'lskiego" wynosil 
4000 egzem.plarzy (po przeksztalceniu w dziennjlk pierwszy numer wy
nosil 3000 egz.). W listopadzie tegoz roku naklad wzr6sl do 11 000, 
w styczniu 1946 r. osi'lgn'll 14 000, w maju i czerwcu 1947 r. doszedl do 
19 000 egzemplarzy 29• W 1948 r. ,,Kurier" mial juz naklad 100 000 egzem
plarzy 30. 

Redakcja pisma natrafiala na duze trudnosci w kolportazu, zwlaszcza 
w pierwszym okresie 31, gdyz w znacznie mniejszym stopniu w. por6w
naniu z „ Trybun'l Dolnosl!!Sk'l" opierala sw6j kolportaz na prenumeracie. 
Pomi<:dzy wroc!awskimi organami partyjnymi istniala rywalizacja o zdo
bycie jak najwi<:kszej Jiczby stalych czytelnik6w. ,,Kurier", b<:d!!CY 
niew!\tpliwie atrakcyjniejszym pismem od „Trybuny Dolnosl'lskiej", 
pr6bowal utworzyc w fabrykach zorganizowany kolportaz, co stalo si,: 
powodem zatarg6w pomi<:dzy redakcjami. W rezultacie sekretariat WK 
PPS powzi'll uchwal<: zmierzaj'lC'l do zlikwidowania tych zatarg6w, za
ikazuj'lc administracji i redakcji „Wroclaws'kiego Kuriera Ilustrowanego" 
prowadzenia jakiejkolwiek akcji w .fabrykach na rzecz zdobywania no
wych prenumerator6w. Jednoczesnie uchwala nakazywala utrzymanie 
liczby prenumerator6w na dotychczasowym poziomie 32• 

byC gazeh\ informacyjna,, ,,redagowanq w duchu partii, lecz poSwi�conq tenden

cjom ogöl,nopailstwowym i propaguja,cq wSr6d najszerszych warstw czytelnik6w 

partyjnych i bezpartyjnych tendencje partii w spos6b latwy i przyst�pny", AXW, 

sygn. 36/III/il. Na tle zrniany tytulu gazety wywia,zala si� ostra polemika na pos,ie

dzeniu WK PPS 21 V 1947. Wniosek, •aby przemianowaC "Naprz6d DolnoSlqski" na 

„Dziennik Ilus.trowany" zostal odrzucony. iPowzü:to uchwalE: polecajqcq redaktorowi 

naczelnemu „Naprzodu" przedstawienie k•ilku innych tytul6w „celem moi.noSci do

konania wyboru". Na kolejnym pa,siedzeniu przyj�to nazw� ,,Ilustrowany Kurier 

Wr,oclawski". Tytul „Wroclawski Kurier Ilustrowany" narodz.il si� w ostatniej 

chwili. 

29 AKW, sygn. 36/I/1, jw. 

30 Archiwum wlasne, oSwiadczenie redaktora naczelnego. 

31 AKW, sygn. 36/IV/4, sprawozdanie z dzialalnoSci pol:ityc:znej WiK PPS we 

Wroclawiu z.a okres 1 VII-1 VIII 1945. 

32 Archiwum wlasne, oSw.iadczenie redaktora naczelnego: .,KW PPR wraz z red. 

GaliD.skim stana,l na stanowisku wyra:ionym na wsp6lnej naradzie redaktor6w 

pr,a.5y partyjnej PPR i PJ>S 1.atem 1947 r. w Prezydium Rta,dy Ministr6w na Kra-
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„Naprz6d" byl ubogi w formy dziennikarskie: ,,Z dziennikarskiego 
punktu widzenia poziom gazety byl w tych warunkach mozliwie naj
gorszy" - przyznawal samokrytycznie redaktor naczelny 33• Ocena ta 
traci sw1t aktualnosc od czerwca 1946 r., kiedy redakcja zostala znacznie 
powi�kszona i wzrosla do kilkunastu os6b. 

Metamorfoza „Naprzodu" w „Kurier" przyniosla dalsze ozywienie 
form. ,,Wroclawski Kurier Ilustrowany" odznaczal si� wieloma zaletami 
redakcyjnymi, jak szybkosc i zywosc informacji. Drukowano w nim cie
kawe, interesuj1tce relacje z dolnos!"5kich sanatori6w i miejscowosci 
turystycznych, ukazywaly si� artylkuly polityczno-publicystyczne. W trak
towaniu niekt6rych temat6w „Kurier" niepotrzebnie jednak ulegal po
goni za sensacyjnosci1t, 

Jednym z charakterystycznych przejaw6w pocz1ttkowego rozwoju 
pisma PPS byla duza ilosc dodatk6w. Fakt utworzenia nowego dzialu 
w gazecie z reguly akcentowano wprowadzeniem do tygodniowego ukla
du pisma specjalnej kolumny o odr�bnej tematyce. Zywot ich byl na 
og61 bardzo kr6�ki. Pozostal jeden dodatek pod nazw1t »Elkran tygodnia«. 
Powstal on wraz z 1Przemian1t „Naprzodu" w „Kurier" i posiadal cha
rakter tygodnika spoleczno-kulturalnego. 

Od 11 XI 1948 r. ,,Trybuna Dolnosl1tska" i „Wroclawski Kurier Ilu
strowany" byly redagowane wsp6lnie i zawieraly te same artykuly 
i informacje. 

16 XII 1948 r. obie redakcje pol1tczyly si� calkowicie. Tego dnia ukazal 
si� pierwszy numer „Gazety Robotniczej" - organu Komitetu Woje
w6dzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. 

DIE ENTSTEHUNG UND ENTWICKLUNG DER WROCt.AWER PRESSE IN DEN 

JAHREN 1945--1948 

Der Verfasser schildert die schwier.igen Anfänge der polnischen Presse in Nie

derschlesien seit der Rückkehr der Westgebiete zu Polen. Zusammen mit den ersten 

Ansiedlern kamen die ersten Journalisten und begannen polnische Zeitungen 

herauszugeben. Die erste war „DzieniHk Legnicki" - geschrieben mit der Schreib

maschine. Am 1.VI.1945 erschien das Wochenblatt „Nasz Wroclaw" (später unter 

kowskim PrzedmieSciu w obecnoSci premiera J. Cyrankiewicza i dr J�drychow

skiego przez red. Galit'lskiego, Ze » ... ubyl nam po zlikwidowaniu ,,Naprzodu Dolno

Slqskiego" (red. GalillSki uwaial za stosowne w ten spos6b okreSliC przemianowa

nie na..szej' gazety) powai:ny partner w walce z reakcjq«. Zgodnie z tq_ li.niq_ Komi

tet Wojew6dzki PPR wysunq_l tez(!, Ze »Kurier«, nie b�dqc gazetq_ partyjnq, nie 

powinien byC .sprzedawany w prenumeracie fabrycznej", AK.JW Wroclaw, sygn. 

36/111/1, protok6! posiedzenia WK PPS we Wroclawiu z 12 IV 1948. 

33 AKW, sygn. 36/I/1, jw. 
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dem Titel „Gazeta D0lnosh1ska"). Am 27.VIII.1945 begann das erste Tageblatt 

„Pionier", das heutige „Slowo Polskie", zu erscheinen. Zu derselben Zeit wurden 

auch die Wochenblätter „Trybuna DolnoSlqska" - Organ der Bezirksleitung der 

Polni,schen Arbeiterpartei und „Naprz6d DolnoSlqski" - Organ der Bezirksleitung 

der Polnischen Sozialistischen Partei gegründet. Die genannten Zeitschriften 

erschienen dan;n als Tageblätter, um 1948 nach zahlreichen Titeländerungen zum 

Organ des Bezirkskomitees der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei - ,,Gazeta 

Robotnicza" - umgebildet zu werden. Der Verfasser ist bemüht, nicht nur die 

Entwicklung der Wroclawer Presse zu verzeichnen, sondern auch deren Niveau, 

Arbeitsmethoden und Einwirkung zu beurteilen. 




