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WOJCIECH WRZESINSKI 

ZE STUDIÖW NAD HISTORI1\ CZASOPISMIENNICTWA POLSKIEGO 
W NIEMCZECH W LATACH 1922-1939 

Historia czasopismiennictwa polskiego w Niemczech jes•t zwiqzana 
z wewn�trZfilymi przeobraz•eniami narodowosciowymi ludnosci polskiej 
tarn zamieszkalej, narastaniem poczucia swiadomosci narodowej, rozwo
jem germanizacji oraz ksztaltowaniem organizacyjnych form ruchu pol
skiego. Pierws�e polskie inicjatywy wydawnicze w panstwie niemiec
kim mialy zazwyczaj na celu zas1pdkojenie potrze'b informacyjnych, wy
przedzaly powstanie narodowych o:rganizacji poliltycznych. Organizowane 
w pierwszej polowie XIX w. gazety polskie to male, o lokalnym zasi�gu 
pisem:ka, w duzej cz�sci wypelnione tylko p:rzedrukami, najcz�sciej tlu
maczeniami z gaz,et niemieckich, drukowane w nakladach niewielkich, 
tloczone w warunkach bardzo prymitywnych. Ale nawet i takie gaze.ty 
wywieraly powazny wplyw na przeobrazenia walki z germanizacjq, przy
spieszajqc nadawanie jej wyzszych foTm walki politycznej. Przeobrazenia 
w ruchu polskim zmuszaly do zmian w c0-arakterz·e gazet, do poszukiwa
nia nowych form, zwü�kszenia troski o samodzie1ne zbieranie wlasnych 
material6w, reprezentowanie konsekweilltnego programu politycznego 
i narodowego. Juz w dnigiej polowie XIX w. gazety polskie spelnialy nie 
tyltko funkcje informacyjne, biorqc aktywny udzial w wa'1ce politycznej 
ludnosci polskiej w Niemczech o pra:wo do zachowania ,swobody zycia na
rodowego, ale spelnialy r6wniez fun'kcje oswiatowe, prowadzily akcj� 
kultura�nq, demonstrowaly naTastanie aktywnosd spolecznej Polak6w 
w Niemcz,ech, oddztialywaly na ksztaltowanie wsr6d ludnosci polskiej 
okTeslanyieh rwyobrazen narndorwych i politycznych. 

Okres mi�dzywojenny, od chwili zakonczenia plebiscyt6w, powstan, ,
osta1teczneg9 uksztaltorwania granicy polisko-niemieckiej, w ,ruchu polsklm 
w Niemczech charakteryzowalo ksztaltowanie jednolitego kierownictwa, 
kt6re kierowalo calo'ksztaltem zycia organizacyjnego ludnosci polskiej. 
R6wnoczesnie jednak dzialaly organizacje, kt6re ze wzgl�d6w ideowych, 
politycznych, a niekiedy nawet tylko ambicjonalnych, nie podporzqdko-
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waly si� temu kierownictwu - Zwiqzkowi Polak6w w Niemczech. I tak 
tez z jednej strony istnial blok gazet polskich stojqcych w kr�gu wy
znaczonym przez Central� Prasowq Zwiqzku Polak6w w Niemczech, 
a z dru,giej gazety wydawane przez r6:hnoraki,e ugtf1U!Powainia opozycyjne. 
Z wyjqtkiem „Glosu Ludu" dwutygodniJka Polskiej Partii Socjalistycznej 
w Niemczech, pozostale inicjatywy wydawnicze ugrupowan opozycyj
nych nie posiadaly wi�kszego wplywu na rozw6j czasopismiennictwa pol
skiego w Niemczech, zazwyczaj b�qc ef emerydami. Redakcje tych gazet 
natrafialy na powazne trudnosci organizacyjne i finansowe. Osobny roz
dzial w h�stodi czasopismiennictwa polskiego zajmuje dwutygodnik „Glos 
Pracy", wydawany przez Komunistycznq Parti� Ni,emiec. Byl on wyra
zem zainteresowan KPN losem robotnik6w 1polskich, w wi�ksz?sci sezo
nowych, w Niemczech. 

Badania nad historiq czasopismiennictwa polskiego w Niemczech Sq 
powaz,nie zaawansowane. Szczeg6lnie duzy dorobek. ,posiada historiografia 
pol:ska w badaniach nad dziejami czasopismiennictwa polskiego na War
mii i Mazurach 1

. Artykul poniziszy stara si� zwr6cic uwag� na zasadni
cze przeobrazenia rw organizacji polskich instytucji wydawniczych, pomi
ja natomia:st niemal zu.pelnie sprawy ksztaltowania oblicza ideowo-poli
tycznego, wracajqc do tych problem6w tylko w wypadkach koniecznych 
do wyjasnienia przeobrazen organizacyjnych. Prowadzenie badan nad 
dziejami c�asopismiennictwa pol,skiego w Niemczech utrudniajq luki 
w stanie zachowanych gazet. Tyl'ko nieliczne roczniki .gazet zachowaly 
si� w 'komplecie. Niekt6re gazety Sq znane tylko z pojedynczych nume-· 
r6w lub nawet z informacji posrednich. N ajwi�ksze braki istniejq w ga
zetach · wydawanych na terenie ·westfalii i Prus Wschodnich. Najlepiej 
zachowaly si� gazety wydawane na Slqsku. Artykul ponizszy zostal 
przygotowany w opar-ciu o znajomosc zachowanych zbior6w gazet pol
skich w bibliotekach polskich, niekt6rych zbior6w prywatnych oraz pol
skic? i niemieckich material6w archiwalnych. 

Po uksztaltowaniu granic polsko-niemieckich w republice weimarskiej 
bylo ,pi�c polskich osrodk6w wydawniczych: olsztynski, ·berlinski, west
fa1lski i slqskie: ibytomski i ,a.pol:ski. W Olsztynie nieprzerwanie - takze 
i ,przez caly olkres plebiscytowy - wydawana byla w drulkarni rodziny 
Pieni�znych „Gazeta Olsztyfrska". Po utworzeniu Zwiqzku Polak6w 
w Prusach Wschodnich (30 XI 1920 r.) ,,Gazeta Olsztynska", pozostajqc 

. 1 Por. T. C i  e s  1 a k, Prasa poLska na Mazurach i Warmii 1718-1939, 01 ztyn 

1964; A. Ga r 1 i c k a, Rozw6j badan nad historiq prasy w Polsee (cz. I - do 

1939 r.) (Roczniki Historii Cza'So,pismiennictwa Polskiego, t. I, 1962, s. 7-48). Wy

kaz stosowanych skr6t6w w artykule: AAN - Archiwum Akt Nowych w Warsza

wie, AP - Archiwum Pan.stwowe, WiAP - Wojew6dzkie Archiwum Panstwowe, 

DZAM - Deutsches Zentralarchiv Abteilung II Merseburg. 
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nadal wlasnosciq Pieni�zny,ch, iostala uznana oficjalnym organem no
wego Zwiqzku. Do Olsztyna z.ostal tez przenlesiony drulk wydawanej 
uprzednio w Kwidzyniu „Gazety Polskiej", kt6ra stala si� mutacj"q „Ga-
z-ety Olsztynrskiej", z niewielkim marrginesem dla lokalnych wiadomosci 
z Powisla. U znajqc potrzeb� posiadania wlasnej sluzby informacyjnej 
Zwiqzek Polak:6w w Prusach Wschodnich powolal do zycia Agencj� Pra
sowq, ·z siedzibq w Malborku. Dla· obu gazet utworzona zostala jedna re
dakcja w Olsztynie, kt6rq faktycznie kierowal Kazimierz J aroszyk. Re
daktorem odtpowiedzialnym byl do czasu wyda1enia go z Prus (sierpien 
1921 r.) Ludwik Lydko 2• 

Mazury na kilka dni przed plebiscytem zostaly pozbawione prnsy 
polskiej. Wydawany w Szczytnie ,.,Mazur" .po napadzie boj6wki niemiec
kiej i sterroryzowaniu pracownik6w technicznych prze�al wychodzic 
i nie zostal wznowiony po plebiscycie. Wydawnictwo „Gazety Olsztyn
skiej" w okresie przygotowan plebiscytowych zostalo wyposazone w no
wocz,esne, jak na 6wczesne mozliwosci, maszyny drukaJiskie. Drukowanie 
w niim „d-azety Olsztynskiej", kt6rej ina:klad w okresie najwi�kszego roz
woju (poczqtek 1923 r.) si�gal 3500, niewielkiego nakladu ,,Gazety Pol
skiej", nie przekraczajqcego 500 egzemplarzy, oraz dwu niedzielnych do
datk6w - ,, Gose Niedzielny" i „Gospodarz" 3, darwalo moz!liwosci snucia 
plan6w rozbudorwy czasopismiennictwa polskiego na terenie plebiscyto
wych Prus Wschodnich. Przede wszystkim dawalo mozliwosci opracowy
wania projekt6w wydawania gazety dla Mazur6w. 

Stosunkowo niskie naklady oraz zasada nieumieszczania ogloszen w j�
zyku rriemieckim powodowaly, ze wydawnictwo Pieni�znych nosilo cha
rakter deficytowy. Zwiqzek Polak6w zabiegal o pokrycie tego deficytu, 
starajqc si� o zapewnienie wplyw6w na charakter gazety. Decydowal 
o obsadzetniu ,stanowiska redaktora naczelnego 4• W kierorwnictwie Zwiqz
ku Polak6w w Pru�ach Wschodnich spotykamy si� w6wczas ze Zidaniem
o potrzebie zwü:kszenia wplyw6w organizacyjnych na ga:zett=:. Zwolenni
kiem takiej oceny byl prz.ede wszystkim Jan Baczewski. Z jego to inicja
tywy podejmowane byly bezskuteczne pr6by wykupienia wydawnictwa
-od Pieni�znycp.. Ki·edy 1nie udalo 'Si� tego zrealrzowac, w6wczas Baczew-

2 W. W r z e s  i ns k i, Ruch poLski na Warmii, Mazurach i PowisLu w Latach 

1920-1939, Poznan 1963, s. 102-104. 
3 AAN, Poselistwo Berlin, wic,\zka 60, Notatka Jana Baczewskiego o stanie ruchu 

polskiego w Prusach Wschodnich. 
4 W umowie zawar,tej mi�dzy Kazimierzem Jaroszykiem a Zwiqzkiem Polak6w

w Prusach Ws•chodnich w kofrcu 1920 r. stwierdzono: ,,P. Jaros,zyk jako kiero,wnik 

redak;cji :podlega bezposrednio Centralnemu Komitetowi, kt6ry zaskzega sobie 

iprawo w,plywania na kierunek polityczny wsipomnianego pisma". Umowa wlasnosc 

Wl. Chonackiego. 
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przez J. Koraszewskiego oraz „N owiny Codzienne" wzl).owione po przer
wie w o\kresie pl,ebiscytu i wydawame rprzez A. Pawlett�. W Gliwicach 
wychodzila blizej nie znama dzisiaj gazeta „Sztandar Polski". Koraszewski 
wyjezdzajqc do Polski odprzedal „Gazet� Opolskq" N apieralskiemu. ,,Ga
zeta Opolsika" szyibiko rprziestala wychodzic 13• W tej sytuacji wobec 
przygotowan do zalozenia takze i na terenie Slqska organizacji Zwiqzku 
Polak6w najwi�ksz,e znaczenie rprzywiqzywano do „N dw:iin Godziennych", 
chociaz stan ekonomiczny wydawnktwa byl •bardzo trudny. Bardzo po
wazne dlugi i brak pieni�dzy n� ipokrycie najwazniej,szych ipotrze1b bie
zqcych utrudnialy prac�. Jednakze Zwüizek Polak6w w Niemczech oraz 
poliska sluzba konsularna decydowaly si� na popieramie „Nowin", prze
ciwstawiajqic je dobrz•e zorganizowanemu, s�lnemu ekonomicznie wydaw
nictwu „Katdlik" Napieralskiego. Napi,eralskiego nie darzono zaufaniem 
z uwagi na jego �byt dalelko idqcq ugodowosc i tradycje wsp6lpracy 
z Centrum 14. 

Wymieinione wyzej gazety w zasadzie pokrywaly swoim zasi�giem 
wszystkie obszary panstwa niemieckiego zamieszkale przez ludnosc pol
skq .. Brak wlasnej gazety odczuwali jedynie Polacy na Pograniczu. Do
chodzil tarn „Dzienn:ik Be.rlinski" oraz „Gazeta Gdansk,a". Miejscorwi 
Polacy uskarzali si�, ze nie wykazujq one dostatecznego zainteresowania 
ziemiq zlofowskq, Kaszubami, Balbimojs21czyZJnq. Nie abonowano czyta
nych tu przed 1920 r. gazet ipolskich. wydawanych w Po:zmaniskiem i na 
Pomorzu 15• Prasa polska w Niemc2iech ulegala wplywom 1polskich partii 
politycznych w kraju. N ajrwyrazniej wysh:powalo to na terenie Westfalii 
(NPR). W Berlinie i Ol1sztynie wplywy ideowe posiadala endecja, a na 
Slqsku scieraly ,si� wplywy chadecji, napieralszczyzny i socjalistyczne. 
Kazda z gazet realizowala wytyczne uznawane za sluszne przez kierow
nicze osrodki regionalne. Poszczeg6lne '.l'edakcj,e pracowaly samodzie�nie, 
utrzymujqc kontakty tylko sporadycznie. R6.znoraka tez byla takty�a po
st�powainia redakcji wobec wladz niemieckich. Sytuacja zacz�la si� zmie
niac z chwilq utworzenia, po nielatwych i dlugich pertraktacjach z przed
stawicielami iposzczeg6lnyich region6w, og6lnopanstwowego Zwiq·zku Po-, 
lakow w Niemczecih 16• PoszcZJegolne redaikcje u:zmaly Zwiqzelk Poliak6w 
za faktycznego kierownika zycia organi1zacyjnego ludnosci polskiej, pos

wolanego do przewodzenia i w pracy politycznej. Pewinq niezaleznosc de
klarowala jedynie recJakcja „K1atolika". 

1'3 A•AN,' Konsulat Opole, §§ nr 124, k. 19-22. K. M a 1 c z e w s k i, Ze wspom

nien s.Zqskich, Warszawa 1958, s. 181. 
14 Tam.ze, k. 4, 239�248. W koncu 1922 r. ,,Nowiny" byly zadluzone do wyso

kosci 300 000 mk, a ponadto do normalnego funk,cjonowania gazety konieczne bylo 
ziakupienie w�gla, na eo poitrzeba bylo dalszych 200 000. 

15 AP Poznan, PZZ, nr 102, k. 23---i30. 
16 AAN,'_ Posels,two Berlin, wiqz,ka 66, 23 VIII 1922.
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Pierwszym praktycznym sprawdzianem slusznosci idei, kt6re przy
swiecaly organizatoirom Zwiqzku Polak6w w Niemczech, mialy byc do
datkowe wyibory iparlamentar.ne rozpisa:ne na SlqSku Opolskim na listo
pad 1922 r. Oportunistyczne stanowisko Napieralskiego nie pozwalalo 
miec nadziei, ze „Katolik" wlqczy si� aktywnie do akcji wyborczej 17• To 
tez gl6wnq rol� w propagandzie przedwyborczej wyznaczono „N owiinom 
Codziennym". ,,Nowiny Codzi_enne" drukowane w6wczas tylko na dwu 
stronach, redagowaine przez Waclawa J ankowskiego, wydawane przez 
A. Pawlett�, posi1adaly zaledwie 300 abonent6w. W okresie wyborczym
naklad zostal zwü:kszony. Gazeta praktyc:zmie st�la si� organem Zwiqzku
Polak6w 18, chociaz na Slqs'ku formalnie organizacja ukonstytuowala si�
dopiero w sty

c
zniu L923 r.

Doswi1adczenia wyborcze wykazaly koniecznosc ujednolicenia pracy 
redakcji gazet polskich. Z poczc:it}dem 1923 r. Rada Naczelna Zw�qzku 
Polak6w uchwalila zwolanie ·zjazdu dziennikarzy polskich w Niemczech. 
Rozpocz�to przygotowania do zjazdu 19• Zarzqd Wykonawczy Zwüizku 
Pdlak6w zbieral postul1aty, przygotowywal wnioski. Przygortowania spot
kaly si� z opozycjq „Katolika" bytomskiego, Redakcja „Katolika" odm6-
wila udzialu w zjezd.iie. Napieralski uzasadnial swoje stanowisko koniecz
noscic:i zajmowaniia niezalle2'nej postawy. Nie pomogly stwierdzenia za
rzc:idu Zwic:izku Polak6w, kt6ry przestrzegal redakcj� ,,Katolika", iz nie
obecnosc na zjezdzie b�dzie uwazana za „fakt sabotazu, z kt6rego wnios
kowac b�ziemy nakaz .surowych przeciwdziafan" 2o. 

21 i 22 IV 1923 r. w Berlinie zostal przeprowadzony pierwszy zjazd 
prasy .polskiej w Niemczech. Pr6cz programowo nieobecnych przedsta
wicieli „Katolika" nie bylo tez redaktora „MazUTskiego Przyjadela Lu
du", ikt6ry jednaik ·przeslal obszerne sprawozdanie i usprawiedliwienie. 
Ucziestnicy zjazdu uznali kierownictwo Zwic:izku Polalk6w jäko nacze1nej 
orga1rüzaicji ludno:sci polskiej w Niemczech, deklarujc:ic gotlowosc podpo
rzqdkowania si� jego dyrektywom. Zjazd wypowiedzial si� przeciw dzia
lia.1Jnosd partyjnej organi:mcji polskich w Niemczech, stwierdzajc:ic, ze 
,,obrona interes6rw inarodowych, a nie ipartyjnych, jest haislem iprasy pol
skiej w Niemczech" oraz „mimo nieustannych szorwinistycznych wystq
pien olbrzymiej wiE�kszosci prasy niemieckiej wobec ludnosci polskiej 

�7 M a 1 c z e w s ik i, op. cit., s. 181. 
1s AAN, Konsulat Qpole, nr 124, k. 239--249. A. P a  w 1 e t  t a, Memorial doty

czqcy „Nowin Codziennych", styczen 1929, druk. 
19 „Katolik", 1923, Nr 15. Zwüizetk Polak6w stwierdzal, ze po.stanowiono zwolac

zjazd, ,,aby iporozumiec si� w cel.u ujednolicenia kierunku 1Pracy pols!kiej i za,pew

nieni1a bytu materialnego tych gazet, kt6rych byt wobec dzisiejszych trudnych wa

runk6w go,srpodarczych byfüy zagro,zony". 
20 Tamze, 1923, rnr 96, Zjazd prasy pol!sikiej w Niemczech. ·
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uwaza, ze zadaniem prasy polskiej w Niemczech Jest mi�dzy innymi lago
dzenie przedwieiistw ipolsko-miemiedkich oraz pouczanie ludnosci polskiej 
o jej obowiqzkach wobec wlasnego narodu, lecz r6wniez wobec paiistwa,
w kt6rym ta ludnosc miesz.ka" 21

• Zjazd uchwalil tez decyzje powolania
Centrali Redakcyjnej Zwiqzku Polak6w z siedzibq w Be:rlinie. Gentrala

miala za 2'adanie z.bierac i dostarczac materialy poszczeg6lnym redak
cjom, wydawac miesi�czny biuletyn organizacyjny Zwiqzku Pola:k:6w.

Koszty utrzymania Centrali mialy byc pokrywane proporcjonalnie przez
wszystkie pisma polskie w Niemczech wedlug zasad ustalonych przez

Zwiq1Zelk Po1alk6w. U:rruohamienie centrali mialo nastqpic w czerwcu
1923 r. 22 

Kryzys, kt6ry sparalizowal zycie gospodarcze w Niemczech w 1923 r., 
wywarl wplyw takze na pofozenie gazet polskich. Wzrost cen papieru, 
trudnosci z jego ku!Pnem, post�pujqca blyskawicznie i!nflacja, spadek 

dochod6w z abonamentu ·zwi�kszaly deficytowy chamkter wydawnictw 
prnsowych. Polskie instytucje g,ospodarcze nie byly w stanie przyjsc 
redakcjom z pomocq kredytowq. Gazety polskie w 1923 r. stan�ly przed 
grozbq likwrdacji z powodu trudnosci ekonomicznych 23• Dodatkowo 

skomplikowana sytuacja wewn�trzna w Niemczech, wobec okupacji Za
gl�bia Ruhry i grozby rozruch6w rewolucyjnych, powodowafa uczulenie 
wladz niemieckich na wszystkie. a'kcenty krytyczne na lamach gazet. 

Liczne wtedy byly wypadki okresowych 1zakaz6w wydawania gazet przez 
wladze niemieckie 24

• Inflacja wytworzyla s1zczeg6lnie niepokojqcq sytu
acj� w wydawnictwie „Dziennika Berliiiskiego". Pomyslne perspektywy, 
jakie zacz�ly si� zarysowywac przed gazetq z poczqtkiem 1923 r., po ob
j�ciu redakcji przez Tadeusza K1atelbacha, kiedy poprawil si� poziom 

„Dziennika" i gdy zacz�la wzrastac liczba prenumerator6w 25, zostaly 

zniweczone. Powstal w6wczas projekt prze�iesienia do Berlina niekt6rych 
maszyn dTukarskkh z wydawnictwa „Wiarusa" i utworzenia w aparciu 
o nie drukarrii, w kt6rej bylby tloczony „Dziennik Berliiiski". Rozwa

zaho tez propoQ:ycj� likwidacji wszystkich gazet polskich w Niemczech,
a pozostawienie tylko „Dziennika Berliiiskiego,., 26. 

21 „Gazeta Olsztynska", 1923, nr 88, Zjazrd iprasy pQ1l1s1kiej w Be:rlinie. 
22 „Nowiny Codzienne", 192.3, nT 94, Pierwszy zja•zd prasy polskiej w Berlinie. 
23 Por. np.: ,,Gazeta Olsztynska", 1923, nr 185', Upaodek gazet jest nieunikniony.
24 Tamze, 1923, nr 50, Kornunikat Zarzqdu Wykonaw_czego Zwiqzku Polak6w 

w Niemczech w sprawie „Gaz-ety Olsztynskiej". 
25 AAN, MSZ Wyrdzial Konsula.rny, wiq•zka 66, teczJka II, Poselstwo Berlin, 

26 II 19.31. 
26 Tamze, Warszawa 22 IX 1923. Wisp6lwlasciciel drukarni „Wiarusa" byl got6w 

pokryc polow� kosztow utworzenia drukarni. 
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Projekty mimo duzego zainteresowania Zwü1zku Polak6w nie zo
staly zreali:wwane. 29 VII 1923 r. ,,W�arus Pdl1ski" oglosH, ze z powodu 
trudnosci finansowych musi zawiesic wydaiwanie ga2Jety. Wydawnictwo 
zo�talo przeniesione do Poznania 27

. Od �O sierpnia tego roku z powodu 
trudnosci finansowych przestal wychodzic przejsdowo „Dziennik Ber
liiiski". ,,Katolik" oceniajqc 6w fakt pisa1l, ze po zawieszeniu „Wiarusa" 
stanowi to juz „formalnq kl�sk� dla zycia narodowego Polak6w w Niem
czech" 2a. Podobnie byly ·zagrozone i inne gazety. Stosunkowo w najlep
szej sytuacji znajdowalo si� :wydawnictwo „Katolik". A. Pawletta napo
tykajqc ogromne trudnosci w wydawaniu „Nowin Codziennych" poczql 
zabiegac o uzyskanie p·omocy ze strony Napieralskiego. Zwiqzek Pola
k6w wyrazal obawy, aby te zabiegi nie skoiiczyly si� podporzqdkowa
niem „Nowin" Napieralskiemu i przejsciu gaz;ety na pozycje „Katoli
ka", kt6re nie odpowiadaly polityce Zwiq·zku 29

• Ale Napieralski sam juz 
w6wczas rozglqdal si� za ewentualnym kupcem, kt6remu mozna by od
stqpic wydawnictwo 30 i nie byl ·sklonny interesowac si� losami „Nowin". 

Chociaz sytuacja byla tak trudna dla prasy polskiej, j1ednak i w tym 
czasie spotykamy si� z nowymi inicjatywami wydawniczymi. W 1923 r. 
na Slqsku Opolskim razpocz�to wydawac przez Zwiqzek Harcerstwa Pol
skiego na Slqsku czasopismo organizacyjne z materialami s�koleniowy
mi - ,,Harcerz Slqski". Byl ,o,n drukow:any w malym formacie, a redak
torem 1byl Milosz 1Soltys 31

. 1 VII 1923 r. ukazal si� pierwszy numer dwu
tygodnilka „Piroletariiuisz", l(}'I'lganu Bolskie'j Partii Socj,alistycznej w Niem
czech, naklaidem „Gazety Robotniczej" w Katowicach. Pierwszym redak
torem byl Piotr Toczek, a od sierpnia tego roku Piotr Kolodziej. Z dniem 
1 I 1926 r. tytul dwutygodnika zostal zmieniony na „Glos Ludu", przy 
zachowaniu dawnego formatu, bez zmian w tDesci. Dlugoletnim redakto
rem byl Franciszek Treybalski. Tylko w pierwszym roku swego istnienia 
,,Proletariusz" zachowywal postaw� oboj�tnq, a czasami nawet przy
chylnq dla Zwiqzku Polak6w, przechodzqc 1p6zniej na pozycje krytyczne. 

. Impas, w jarkim ·ztnal,azfa si� iprasa .polska w �iemczech w 1923 r., zo
stal przerwany doipiero wiosnq 1924 r. Zblizajqce si� wybory parlamen
tarne rozpisane na maj zwi�kszyly zainteresowanie Zwiqzku Polak6w 
losem gazet polskich w Niemczech. Na terenie Westfalii oficjalnym 
organem Zwiqzku stal si� teraz „N arodowiec" z Herne. Byla to gazeta 
o mniejszych ambicjach politycznych niz „ Wiarus", redagowana gl6w-

27 DZ.AiM, Reip. 77, Tit. 856, Nr 331, k. 229-231. 
2s „Katolilk", 1923, nr 189, Calkowity UJpadek prasy ,polskiej w Niemczech.
29 AiAN, Konsulat Opole, nr 124, k. 30, Konsulat Bytom, 17 X 1923. 
30 M a 1 c z e w s k i, op. cit., s. 183. 
31 I. Las k o n c z y k, Zarys rozwo_ju Zwiqzku Harcerstwa Polskiego w Niem

czech na Slqsku Opolskim w latach 1920-1939, Opole 19·63, s. 5 i nast. 

10 - Sob6tka, z. 1-2/67 
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nie przy pomocy no.iyczek i kleju z przedrukow z prasy niemieckiej 
i polskiej praisy krajowej. W Berlinie z wolna zaczynal wzrastac naklad 
„Dziennika Berlinskiego" 32

• Wydawcy „Dziennika Berlinskiego" mielli 
trudnosci ze znalezieniem drukarni. BuTian, wlasciciel drukarni, w kt6-
rej tloczony byl. ,,Dziennik", sprzedal sw6j zaklad. Gorqczkowe. poszu
kiwania nowej drukar.ni daly rezultat tylko cz�sciowo pomyslny. Dru
kowania gazety podj�la si� drukarnia emigrant6w rosyjskich „Bukwa", 
wyceniajqC bardzo wysoko wykonywane .prace. Tote.i nawet wzrastajqce 
dochody z abonamentu „Dziennika" nie wystairczaly na pokrycie koszt6w 
druku 33

• 

Przygotowania do akcji wyborczej wzmogly zainteresowanie Zwiqzku 
Polak6w projektem rozbudowy drukarni „Nowin". - Poparcie dla tego 
pla:nu zadeklarowal 1prezes Zwiqzku Polak6w Stanislaw Srerakowski. 
� Ber linie dzialacz.e Zwiqzku anali1zowali tymczasem mozliwosc utworze
nia towarzystwa akcyjnego dla wydawania gazet pdls:kich w Niemczech. 
Za konieczne uznano jednak przede wszystkim wykupi1enie akcji „Dzien
nika 'Berlinskiego" od Korzeniowskiego i Litauera 34. Przeprowadzenie 
tych zmian wymagafo jednak dluz,szych przygotowan, na kt6re nie bylo 
czasu 'Z uwagi na wybory. Regionalnie Komite.ty Wyborcze P.olskiej Partii 
Ludowej staraly 1si� o 1zwi�kszenie naklad6w poszczeg6lnych. gazet pol-
. skich. I tak np. ,,N owiny Codzienne" 'zwi�kszyly naklad do 10 000, a do · 
redakcji na okres otl 15 1lutego do lipca 1924 r. iprzyszedl Roman Lut
man 35

• W okresie tym na lamach „Nowin Codziennych" najwyrazniej 
znajdowaly sw6j wyraz zasadnic�e koncepcje Zwiqzku Pola:k6w. 

Po wy:borach wiosennych )924 r. zaszly niespodziewane zmiany. Do 
Polski przeni6sl si� N apieralski i postanowil sprzedac sw_oj,e udzialy 
w „Katoliku". Stanowily one zasadniczy pakiet. 30 VI 1924 r. walne 
zebranie udzialowc6w wyrazilo zgod� na sprzedaz udzial6w Napieral
skiego Zw,iqzkowi Polak6w, rep�ezentowanemu przez Sierakowskiego, 
kt6ry nabyl 430 udzia1l6w. Stanislaw Weber nabyl 15 udzial6w, pnzostale. 
41 udzial6w ,pozostalo w r�kach os6b przebywajqcych w Polsee (gl6wnie 
na Slqsku i w Wielkop�lsce). Kierownikiem wydawnictwa zostal S. We
ber. ,,Katolik" przeznaczony dla Slctska Opolskiego otrzymal nazw� ,,Ka-

32 DZAM, Rep. 77, Tit. 856, Nr 532, k. 96-99. 
,33 AAN, MSZ Wydzial Konsu1'arny, wi&z,ka 66, teczka II, Poselstwo Berlin, 

26 II 1931. 
. 34 Tamze, Konsulat Opole, nr 124, k. 31-33, Protok6l posiedzenia w Berlinie 

11 II 19'24 r. w sprawie druk�rni polskiej „Dziennika Berliiiskiego" i „Nowin Co
dziennych". 

35 Tamze, k. 3·6--41, Konsulat Bytom, 30 I 1924. W lipcu 1924 r. po powrocie 
Lutmana do kraju na jego. miejsce przybyl do Opola dr Edmund Rumun, p6z
niejszy redaktor naczelny katowicl.dej „Polski Zachodniej". 
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tolik Codzienny" 36• Zwiqz;ek Polak6w stal si� wlascicielem najsilniejszego 
w Niemczech wydawnictwa polskiego, przygotowanego nie' tylko do dru
kowania gazet, ale i takze do wy�awania ksiqzek. 

Powazne ·zmiany z.ostaly przeprowadzone takze i na terenie Westfa-
lii. W Herne 14 pazdziernika przestal wychodzic „N arodowiec". Redakcja 
przeniosla si� do Lens, gdzie juz 15 pazdziernika ukazal si� pierwszy 
numer „Narodowca", przeznaczonego dla Polak6w we FrancjL Powstala 
luka w wydawnictwach ipolskich, kt6rq -jak naj·spieszniej nal,=zalo wy
pelnic. W dwa tygodnie po lrkwidacji „N arodowca" :wstala zalozona 
w Herne nowa sp6lka wydawnicza „Sztandar Polski". Na j,ej czele 
stanql miejscowy kupiec Marian K wiatkowski, kt6ry nie posiadal przy-. 
gotowania do pracy dziennikarskiej i drukarskiej. K wratkowski nie bal 
si� jednak trudnosci, podjql si� obowiqzk6w kierownika wydawnictwa 
i redaktora. W miesiqc po utworzeniu sp6tld ukazal si� pierwszy numer 
nowej gazety „Nar6d". Mimo bardzo trudnego poczqtku - sp6lka dyspo
nowala zaledwie dwoma skrzynkami C'.Z)cionek do r�cznego skladu i bar
dzo prymitywnymi maszynami drukarskimi - rozw6j wydawmictwa byl 
zadziwiajqco szybki. Regularne oplaty za abonament i · oplaty za druk 
ogloszen pozwalaly na przezwyci�zenie trudnosci finansowych. W 1925 r. 
,,Nar6d" posiadal ju.z 900 prenumerator6w, a w rok p6zniej 3500. Wy
dawnictwo zostalo szybko zmodernizowane i wypo:s.azone w _nowoczesne 
maszyny drukar-skie. Prowadwno je w oparciu o zasad� samowystarczal
nosci i przez wiele lat nie korzystano z zadnych dotacji. K wiatkowski 
zach�cony pomyslnymi wynikami zglaszal gotowosc utworzenia w Be:i;li
nie �ilii swojego wydawnictwa dla drukowania „Dziennika "Berlin
ski ego" 37

• 

Propozycja Kwia'tkowskiego byla uzasadniona, gdyz „Dziennik Ber
linski" stale borykal 1si� z powaznymi trudnosciami finansowyrni i oTga
nizacyjnymi. W redakcji cz�ste byly ·zmiany redaktor6w. Obowiqzki te · 
spelniali dzienriikarze przybyli z Polski, znajqcy si� dobrze na swojej · 
pracy, ale 1nie posiadaj�cy dostatecznej znajomosci specyfiki pracy dzien
nikarzy polskich w Niemczech. Po odejsciu Katelbacha w 1924 r. na jego 
miejsce przyszedl Stanislaw Paiprocki, a w rok p6zniej' T. Swi�cicki. 
Juz w koncu 1924 r. zanotowano ponowny spadek liczby prenumerato
r6w. Gazeta nie wzbudzala dostatecznego zainteresowania wsr6d Pola
k6w Niemiec Srodkowych. Wydaiwnictwo uskarzalo si� stale na brak 

36 Tam.ze, nr 126, k. 192-199; DZAM, Reip. 77, Tit. 85'6, Nr 31312-, ,s. 212---,221. 

37 DZAM, Rep. 77, Tit. 856, Nr 332, tk. 93; Poselstwo Berlin, wic!zika 30, Ign"a-cy 

Grabski, Uiwagi na tle zycia mniejszo.sciowego Polonii berliiiskiej, Berlin, 30 VIII 
1925. W druk:arru „Narodiu" 'drU!kowano w6wcz-as talkze „Glos G6rnika" i „Odczy,t" 
oraz dodatki do „Niarodu": ,,Gose Swiqteczny", ,,Rodzina", ,,Kq·cik dla Milusiiiskich'"� 

.,Gimnastyka i Sipor.t". 
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funduszy, a Zwicizek Polak6w nie m6gl przyjsc z dostateczrn:i pomocq. 
Walne. zebranie udzi'alowc6w „Dziennika Berlinskieg,o" 25 I 1925 r. 
uchwalHo podniesc kapital zakladowy ·przez utworzenie nowych udzia
l6w. Udzialy jednakze nie zostaly wykupione. W6wczas druk gazety 
z dniem 1 YII 1925 r. zostal przeniesiony do drukarni „K·atolika" w By
tomiu. Wydawnictwo „Katolik" zgodnie z ,umowq z wy'dawnictwem 
,,Dziennika Ber'linskiego" zobowiqzywalo .si� do 'Zamieszczenia w „Dzien
niku" wszystkich material6w nadlsylanych z redakcji berlinskiej, majqc 
swobod� w wypelnianiu wolnych lam6w 38• Hose material6w nadsyla
nych z Berlina byla niewielka, przy r6wnoczesnej tendencji do stalego 
zmniejszania. Wzrastala natomiast ilosc material6w przedrukowywanych 
w „Dzienniku Berlinskim" z „Katolika". Dziennik stal si� gazetq coraz 
mniej dostosorwanq do potrz·eb czytelni'ka ·berlinskiego. Przepelniony nie
rzadko duzc1 ilosciq ma terial6w slc1skich nie ,spelnial podstawowych zadan 
informacyjnych. M6gl liczyc na czytelnik6w tylko wsr6d os6b juz trady
cyjnie przywic1zanyieh do tytulu. Stal si� mimo 1nazwy ga·zetq slc1skc1. 
Zmniejszaly si� tez jego mozliwosci oddzialywania, jak bylo planowane, 
na sezonowych robotnik6w rolnych 39. 

Ale po krytycznym i bogatym w wydarzenia 1923 r. nastq.pily nie 
tylko reorganizacje w istniejc1cych wydawnictwach. R6wnoczesnie po
dejmowano i norwe iinicjatywy. Zgodnie z postanowieniami pierwszego 
zjazdu przedstawicieli prasy pol1skiej w Niemczech w lipcu 1924 r. uka
zal si� pierwszy numer organizacyjnego miesi�cznika „B_iuletyn Zwic1zku 
Polak6w w Niemczech" 40• W kwietniu 1925 r. tytul miesi�znika zmie
niony zostal na „Polak w Niemczech". 0 potrzebie wydawania wlasnego 
czasopisma m6rwHi tez dzialacze Zrwic1zlku Mniejszo.§ci N arodorwych. 
W maju 1925 r. ukazal si� pierwszy numer miesi�cznika „Kulturwille", 
orga�u tego ·zwic1zku. Wydawcq byl Stanislaw Sierakowski, a redaktorem 

'-

1 38 Umowa sitwierdzala: ,,Wydawnictwo nasze [,,Katolik"] podejmuje si� od
1 VII 1925 ·r. druku gazety »Dziennik Berlinski«. Rozmiar tygodniowo 8 arkuszy 
druku. Material redakcyjny dostarcz•a nasza redaikcja, uwzgl�dniajqc zyczenia 
i sluszne interesy lokalne Pan6w. Wolno nam korzysta.c z material6w redakcyjnych, 
kt6re Panorwie nam naideszlq. Uklad ogloszen wedle zlecenia Pan9w. Ekspedycj� 
zialatwimy sami z Bytomia". AP Poznan, PZZ, nr 105, f. 175-178. 

39 A!AN, MSZ Wydzial Konsularny, wiqzika 66, teczka II, Poselstwo Berlin, 
26 II 1931. W 1927 r. ,,Dziennik BerHnski" mial 1800 nakladu, w tym 1500 z prenu
meraty pocztowej. AiF Po·znaii, PZZ, nr 105, f. 175'.---,l 78. 

40 Idea wydawania miesi�czniika organiza,cyjnego Zwiqzku Polak6w nie spot
kiala si� poczq tkowo ze zrozumieniem i poparciem ze strony przedstawicieli pol
ski,ej sluzby za,granicznej w Niemczech, k,t6rzy nawet wysuwali .prüipozycje zawie
szenia „Biuletynu", uzasadniajqc to niklym zainteres·owaniem dla czasopisma 
ludnosci po�s.kiej ina tereinie S'lq:ska. A.AJN, Pose].tstwo Be.rJin, wiq,zka 130, Protok6l 
konferencji odbytej w dniu 22 i 23 I 1925 r. w Poselstwie w Berliniie. 
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Ser,boluzyczanin Jan Skala. W styczniu 1926 r. tytul tego miesi�czni:ka 
zostal zmieniony na „Kultuhrwehr" 41

• 

Nowe inicjatywy wydawnicze zanotowano takzE .,,., ruchu mlodziezo-
wym. 12 V 1924 r .uka1zal si� rpierwszy n�mer dv.. · -�'l,·q „Zycie 
Mfodziezy", organu Zwiqzku Towarzystw Mlodziezy rw . schod-
nich. Byl on wydawany jako bezplatny dodatek do „G ,lsztyn-
skiej". Od sierpnia 1925 r. do „Polaika w Niemczech" poc._ 1olqozac 
dodatek „Maly Polak w Niemczech", a we wrzesniu tegoz r, .u zaczql 
si� ukazywac nakl'adem „Nowin", miesi�cznik „Zdr6j", -organ Zwic:};zku 
Stowarzyszen Mlodziezy Polsko-Katolickiej na Slqsku Opolskim, reda
gowany przez kierownika I Dzielrricy Zwiqzku Polak6w Stefana Szcze
paniaka 42. W pazdzierniiku 1925 r. do „Polaka w Niemczech" zacz�to 
dolqczac dQdatek „Akademik"' redagowany przez komitet studencki 
w skladzie: FeHks StraszyilJski, Francisz·ek J ankowski i Ed ward Bartko
wrak 43. Dla rolnik6w slqskich p�zeznaczony przede wszystkim byl ty
godnik „Strzecha", kt6ry zaczql wychodzic w Raciborzu 1 V 1926 r., 
redagowany prz.ez Waclawa J,ankowskieg,o, a wydawany w drukarni „N o
win". Z dniem 1 IV 1927 ir. ,,Skze:cha" zacz�la wychodzic trzy razy w ty
godniu 44• W grudniu 1928 r. ukazalo si� na 8lqsku nowe czasopismo 
harcerskie „Mlodziez". Redaktorem byl Reinhold Witczak, syn znanego 
przyw6dcy polskich organizacji ·z,awodowych na Slq,Sku 45• 

Ruch polski w Niemczech przechodzil powazne przeobrazenia we
wn�trzne .. Naraistajqcy od 1925 r. proces · centralizacji, poczqtkowo wy
rosly z dqzen do podniesienia pr�znosci organizacyjnej Zwiq:zku Pola
k6w, po przewrocie majowym oznaczal wzmozenie staran o podporzqd
kowanie organizacji ipolskich wplywom sanacji. Powodowalo to takze 
przesycanie gazet polskich w Niemezech ideami politycznymi odpowia
dajqcymi nowym silom politycznym w kraju. Szczegblnie duze zna
cz·enie ntiala w tym zakresie Centrala Prasoiwa Zwiqzku Polak6w, zorga
nizowana dopiero w 1926 r. przez Tadeusza Katelbacha. Doswiadczenia, 
jakie przy jej organizowaniu Katelbach, na6wcza:s jeden z pracownik6w 
Poselstwa Polskiego w Berlinie, nabyl, nasuwaly mu mysl o scentralizo
waniu prasy polskiej w Niemczech i utworzenie jednej redakcji, z z.a-

41 Przyczymi bylo wydawani,e w Lipsku pod tym samym tytulem cza.sopisma 
przez jedno z niem:ieckich towarzystiw T0tbotniczych. ,,Kulturwille", 1925, nr 9, s. 369. 

42 W 1928 -r. naklad „Zycia Mlodziezy" .wynosil 2.000, a „Zdro'ju" 1000. AAN, 
Poselstwo Berlin, wiclzka 274, Poselstwo Berlin, 5 II 1.928. 

43 DZAM, ,Riep. 77, Tit. 856, Nr 33,2, k. 208. 
44 Tam!ze, k. 289. 
45 La s k o n c z y k, op. cit., s. 5 i nas,t. Laskoiiczyk podaje naklad „Mlodziezy" 

2000. Wydaje mi si� on zbyt wysoki. 
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pewnieniem mozliwosci drukowania mutacji terenowych .w. Wydawni
ctwo takie mialoby wstac utwor�one w oparciu o przeniesiomi do 
Berlina drukarni� Kwiatkowskiego i wzmocnienie jej maszynami dru
karskimi ·z Olsztyna i Bytomia. Wedlug prowiz-orycznych otbliczen utwo
rzenie wydawnictwa spowodowaloby obnizenie koszt6w ipoilskich wydaw
nidw prasowych w Niemczech do polowy 47

• 

Zmiany w ruchu ipolskim w Niemczech wsr6d dawnych dzialaczy, 
przyzwyczajonych do prowadzenia prac w warunkach eo najmnieJ dosc 
luznej federacji samodzielnych organizacji, powodpwaly narastanie na
stroj6w opozycyjnych. W Ber linfo niezadowolenie wzrastalo z powodu 
przeniesienia „Dziennika BerliilJskiego" do Bytomia. Utworzony jesieniq 
1926 r. komitet w skladzie: C. Vogt, pierwszy prezes Zwiqzku Polski.eh 
Towarzystw S�kolnych w Niemczech, odsuni�ty od wladzy w or_gani
zacjach polskich od czerwc,a 1923 r., Pospieszyooki, prezes Zwiqzku 
Towarzystw Polski.eh w Berlinie, oraz Kuczynski, urz�dnik Konsulatu 
Pol!skiego w Ber linie, rozpoczql przygotowania do wydawania dwuty
godnika po:Lskiego. Wszyscy czlonkowie komitetu znani byli jako prze
ciw1nicy Zwiq·zku Polak6w w Niemczech. Wykonawcq tecbniczm.ym przed
si�ziE:cia byl ikorespondent ,,Ku�iera Poznanskiego" w Berl:iJnie, S. Ber
natt, przewidywany na falktycznego redaktora dwutygodm.ika. Podstaw� 
materialnq czasopisma mialy zabezpieczyc udzialy, jakie chciano zebrac 
wsr6d Polak6w w Berlinie 48

• 

W listopadzie 1926 r. w Berlinie ukazal si� pierwszy numer dwuty
godnika „Nasze Spraiwy", z podtytulem: ,,Dwutygodnik Polak6w w Niem
czech11 . Redaktorem odpowiedzialnym i naczelnym byl Cezary Vogt. , 
Pismo drukowano w drukarni „Nowin" opolskich. Nowy dwutygodnik 
nie deklarowai otwartej opozycji wobec Zwiqzku Polak6w. W artykule 
programowym zapowiadal prowadzenie pracy apolitycznej i si�gni�cie 
do doswiadczen starych organi1zacji polskich 49

• Chocraz nie iposiadamy 
dzisiaj dowod6w, mozna jednak wyrazic przypuszczenie o poiwiqzaniach 
czasopisma z ikolami endedkimi w ikraju. Moze na to wskazywac -nieba
gatelna przeciez w pracach przygotowawczych rola Bernatta, lkorespon-. 
denta endeckiego „Kuriera Poznanskiego". Dwutygodnik jednakze oka
zal si� efem�ydq. N ajprawdopodobniej zadecydowaly o tym tTudnosci 
finainsowe so. 

46 AP Poznan, PZZ, nr 105, f. 25,2, Nofatka S1Prawozdawcza z ipobytu w dniach 

13-14-15---16 II 19127 r. w Berlinie, siporzijdzil Lenartowkz.
47 Tam:ze, f. 235-238, Notatka 1siprawozdawcza z ipobytu w Bytomiu 18-20 V-

19i26 r. p. Szwedowsikiego z ZOKZ. 
48 Tamze, f. 304. 
49 „Nasze Sprawy", 1'9'26, nr 1, Od R,edakcji. 
50 AiAN, Poselstwo Berlin, wic\Zlka 354, Poselstwo Berlin, 14 XII 1931. 
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W 192)7 r. w Berlinie zrodzil si� pomysl wydawania innego czaso

pisma polskiego „Echo Berlina". Jednym z inicjator.6w tej koncepcji byl 
Wojciech Slotwinski, wfasciciel =niewielkiej ·drukarenki w Berlinie 51• J?la 
kierownictwa Zwiq'zku Polak6w tak wydanie tych ki1ku numer6w „Na
szych Spraw", jak i propozycja wydawania „Echa Ber lifrskiego" byly \ 
sygnalern wska:zujctcym na ,potrzeb� iprzeniesienia do Ber liina „0 ziennika 
Berlinskiego" i utworzenta wlasnej drukarni. Opracowano nowy projekt 
utworzenia drukarni .pd�kiej w Berlinie. Dla jeg,o realizacji konieczne 
bylo otrzymanie 50 000 mk pozyczki 52

• 

J eszcze z jednq inicjatywq wydawniczq spotkalismy si� we Wrocla
wiu w 1927 r. 23 sierpnia tego roku ukazal si� pierwszy numer tygod
nika „Glos Wro0lawski". Tygodnik powielany, poswi�cony byl sprawom 
literackim i kulturalnym. J ego wydawcq prawdopodobnie bylo miej
soowe Polsko-Katolickie Towarzystwo Szkolne 53

. W 1928 r. ,,Glos Wro
clawski" byl, drukowany w „Dzienniku Berlin.skim" jako dodatek. Uka
zalo si� okolo 20 numer6w 54. W odr6znieniu od numer6w powielanych, 
numery drukowane „Glosu Wroclawskiego" zawieraly wiele wiadomo
sci sprawozdawczych z zycia Pol,ak6w na terenie miasta. 

, Zwolennicy scentralizowania wszystkich wydawnictw prasowych 
w Niemczech dla poparcia swojego zdania zwracali uwag� na r6znorakie 
niedomogi -gazet polskich, ipodkresl,ajqc ze gazety nie odpowiadajq po
trzebom ludnosci polskiej. Krytykowano dob6r material6w, .poziom ko
mentarzy politycznych, stron� j�zykowq i edytorskq. Uskarzano si�, ze 
kontakty gazet z organizacjami polskimi Sq_ niewystarczajqce, eo powo
duje, jak pisal Katelbach, ze „na og6l nie jest ona [prasa - W. W.] 
wyrazem pracy polskiej w Niemczech" 55

• Wedlug oceny Katelbacha, 
najlepiej redagowana byla w6wczas „Gazeta Olsztynska'". Wsr6d dzia
laczy polskich zwiqzanych z pracownikami polskiej sluzby dyplomatycz7 

nej plainy utworzenia jednej gazety w miejsce dotychcwsowych zyski
waly cor,az wi�ksze poparcie. Zakladano, ze opr6cz suk·�es6w wyrazajq
cych si� w ,podniesieniu poziomu gazet po'l:skich, pozwoli to na 

1 

51 Ukazianie si� ,,Naszych Spraw" zostalo przyj�te krytycznie przez pras� pol-
skq w Niemczech. ,,Nar6d" stwierdzal np., ze Polacy w Niemczech Sc\ za biedni, 
aby mogli wydawac w jednym miescie dwie gazety, ze komitet redakcyjny „Na
szych Spraw" nie jes,t swiadom zada6, jakie stojq przed prasq polskq w Niemczech. 
,,Nar6d", 1,926, nr W2, Sipojrzenie na nowq gazet� berlinsikq „Nasze Sprawy". 

52 .AJP Pozna:n, PZZ, nr 105, f. 175-178. 
5.3 Jedyne egzemplarze tego czasopisrna zachowaly si� w AAN w aktach Po

selstwa w Berlinie. 
54 M. O r z e c h o w s k i, SZkice z dziej6w Polonii wroclawskiej, Wroclaw 1960, 

s. 36.
55 A:P Poznan, PZZ, nr 105', f. 310-313, Krytyczny poglqd na najwa.zniejsze

kwestie i .potrze'by dotyczqce rnniejszosci pollSkiej w Niemc.zech, wrzes•ien 1926. 
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zlikwidowanie deficytu w wydawnictwach regionalnych 56
• Wielu bylo. 

Polak6w, kt6rym znajomosc j�zyka polskiego nie pozwalala jednak na 
korzystanie z polskiej ksiqzki czy gazety. Wysuwano wi�c tez propo
zycje wytdawania gazety po11Skiej w j�zyku niemieckim. Or�cfownikiem 
tej idei ibyl najpierw Kazimie�z J,aroszyk w Olsztynie, a w ikilka Lat 
p6zniej podobne propozycje wysuwano taikze i na Slqsku. Spotkaly si� 
jednatk z niezirozumieniem, ho jalk pisal posel polski w Berli'nie Roman 
Knoll, przeciwnik projektu, wydawanie takiego pisma ,,przyczymiloiby si� 
do j�zylkowej germanizacji ludrnosci po1Skiej na Slqslru" 57

• 

Prace redakcyjne ulatwial,a dzialalnosc Centrali Prasowej Zwiqzku 
Polak6w. Pozwalalo to nawet na wprowadzenie redukcji zatrudnionego 
personelu. I tak w 1927 r. ze wzgl�6w finansowych zostal z.wolniony 
z „Nowin" Waclaw Jankowski. Wobec otrzymywania material6w z Cen
trali Prasowej obowiq:zkom, kt6re sprawowal, m6gl teraz podolac admi
nistrujqcy wydawnictwem A. Pawletta. Z chwilq odejscia Jankowskiego 
,,Nowiny" stracily na znaczeniu, stajqc si� faktycznie odbitkq „Katolika". 
Od razu tez spadla i liczba prenumerator6w z 2800 do 2200 58. 

Powazne rezerwy w mocy produkcyjnej posiadalo wydawnictwo „Ka
tolik"'. Prowadzilo ono wydawnictwa nie tylko dla potrzeb ludnosci pol
skiej w Niemczech, ale drukowalo takze gazety przeznaczone dla czytel
nik6w polskich w kraju 59. J ednakze sile ekonomicznej i technicznej tego 
wydawnictwa nie odpowiadalo zaufanie ze strony kierownik6w ruchu 
polskiego. Kierownictwo Zwiqzku Polak6w w Niemczech, kt6re ulegalo 
w coraz to wi�kszym · stopniu wplywom sanacji, zywilo wobec „Kato
lika" stale podejrzen1a o wyrazy sympatii dla ,tradycji napieralszczyzny, 

1 

a eo najmniej chadecji. Z drugiej natomiast strony akcjonariusze i wsp6l-
pracownicy zarzucali kierownikowi wydawnictwa, S. Weberowi, zwiqzki 
z obozem sanacji w wojew6dztwie slqskim 60. Obciqzenie wydawpictwa 
r6znoraki�i pracami na rzecz gazet przeznaczonych dla innych regio
n6w nie 1poprawilo sytuacji ekonomiczmej. Sytuacja byla pozornie para-

56 AAN, Poselstwo Berlin, wicizka 170, 12 III 1927. 
51 Tamze, wiqzka 354, 29 IX 1929.
s.s Tamze, Konsu1'at Opol€, nr 124, k. 239-248. 
59 W lutym 1926 r. w druikarni „Katoli!ka" drukowano: ,,Katolika Codziennego" 

w nakladzie 2500, ,,Katolikä" wydaiwanego trzy razy w tygod,niu w na,kladzie okolo 
5000, ,,Dziennik Berliii.ski" 400 egzemplarzy, ,,Polaka w Niemczech" okolo 18 500 
oraz czasopisma przeznaczone dla lk:ra,ju: ,,Glos znad Bryniczy", okolo 1600, ,,E-cho" 
2500, ,,Zwiqzkowiec Polski" 6000. DZAM, Rep. 77, Tit. 856, Nr 398, k. 92. We 
wrzesniu 1927 r. ,,Katolik Bytomski" nabyl od Napieralskiego za sum� 40 000 zl 
prawo wydawania w Bytomiu: ,,Katolika Polskiego", ,,G6rnoslqzaka", ,,Katolika Slq
skiego", eo jeszcze bardziej zwi�kszylo liczib� gazet drukowanych dla kraju. AAN, 
Konsulat Qpole, nr 126, k. 191.2-1199. 

60 DZAM, Rep. 77, T�t. 856, Nr 398, k: 164-165 . 

•
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daksalna: wi�sza licZlba ,prac wyikonywanych w tych zaikladach zwi�k
szala straty. Oplaty placone za wykonyw�ne prace drukarskie nie od
powiadaly faktyoznym kosztom. A ponadto przy przewozeniu wydruko
wanych material6w do Polski nie k·Örzystano ze znizek celnych 61• 

W dniach 19 i 20 II 1927 r. odbyl si� w Berlinie zjazd przedstawicieli 
pra:sy polskiej w Niemczech. Reprezentanci poszczeg6lnych wydawnictw 
nie byli sklonni wyrazic poparcia d1a propozycji jeszcze dalej idqcej 
centralizacji. Uczestnicy zjazdu pozytywnie oceniajqc dzialalnosc Cen
trali Prasowej szukali mozliwosci ;poprawy sytuacji ekonomicznej gazet 
terenowych w rozbudowie czytelnictwa. Mialo to nastqpic przez zwi�k
szenie liczby dodatk6w, uatrakcyjnienie gazet ilustracjami i materialami 
sensacyjnymi. Wypowiadano si� jednak przeciw stosowaniu jakiejkol
wiek · konkurencji mi�dzy posz.czeg6lnymi redakcjami, ustalajqc granice 
kolportazu dla kazdej gaz.ety 62• Sytuacj� prasy polskiej w Niemcz.ech 
utrudnialy juz w6wc2ias walki wewn�trzne w obozie polskim. Odsuwa
nie przeciwnik6w politycznych sanacji zac;zynalo takze dotykac i wy
dawnictwa. Pierwszq ofiarq padl K. Jaroszyk, zwiqzany ideowo z naro
dowq demokracjq. Z dniem 1 IV 1928 r. przestal pelnic obowiqzki 
redaktora „Gazety Olsztynskiej", ,a na jego miejsce przyszedl ·znany juz 
z pracy w „Nowinach" W. Jankowski 63

• 

Wyibory parlamentarne w maju 1928 r. przyniosly Polakom strat� 
obu mandat6w w sejmie pruskim. Od tego czasu zwi�kszylo si� nie
wS1p6lmiernie znaczenie gazet pol.skich, kt6re - jak w6wczas m6wiono -
zost,aly „jedynyim naszym obroncq" 64• Wzroslo znaczenie gazet w uka
zywaniu prawdy o polozeniu Polak6w w Niemczech, o polityce wladz 
niemieckich, o sukcesach i porazkach organizacji polskich. Ale okres 
wyborczy 1928 r. przyni6:sl jeszcz� jednq strat�. Robert Macht, przy
w6dca Zjednoczenia Mazuriskiego, 2 V 1928 r. prz.eszedl na stron� nie
mieckq i r6wnoczesnie z obozu polskiego ubyl „Mazurski Przyjaciel 
Ludu". Pismo to zachowujqc starq form� z.ewn�trznq wlqczylo si� do 
aktywnej germani'zacji 65•· Zwiqzek Polak6w doceniajqc niebe2Jpieczen
stwo utraty gazety na Mazurach dla calosci akcji .polskiej przystqpil 
naitychmiast do prac nad uruchomieniem nowej gazety. Juz 12 V 1928 r. 
ukazaJ si� pierwszy numer „Mazura". Redaktorem odpowiedzialnym 
zostal Augu:styn Scharkowski. Gazet� Uoczono w drukarni Pieni�z-

61 Al.AN, Konsulat Qpole, nr 126, k. 5-6.
62 AP Poznaii, PZZ, nr 105, f. 24�50, AAN, Konsulat Qpole, nr 125, k. 175...,__176.
63 W. W r z e s  i ii s 1k i, Oblicze ideowo-polityczne „Gazety Olsztynskiej" w la-

tach 1920-1939 (Komunikiaty M.azursko-Warmiiiskie, 1960', nr 2, s. 173). 
64 „Nar6d", 1931, nr 28, Znaczenie prasy polslkiej w Niemczech. 
65 „Mazurski Przyjaciel Ludu", 1928, nr 36, Kundgebungen der Masurischen 

Organisation ge:gen den Polenbund in Deutschland. 
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nych trzy razy w tygodniu. W odr6znieniu od „Mazurskiego Przyjadela 
Ludu" nowa gazeta nie posiadala wyraznych r6znic w stosunku do in
nych ga'Zet Zwiqzku Polak6w. Tak pod wzgl�em tresci, jak i doboru 
informacji, a nawet i form zewn�trznych opieral,a si� na wzorach gazet 
podporzqdkowanych Centra1i Prasowej Zwiqzku Polak6w 66

• 

J edynq dzielnicq Zwiqzku Polak6w, kt6ra nadal nie posiadala wlasnej 
gazety, bylo Pogranicze - Dzielnica V. R6znorakie byly pomysly roz
wiqzania tego prdblemu. W 'styczniu 1929 r. konsul polski w Pile Kazi
mierz Szwarcenberg Czerny. wystqpil z projektem wydawania w formie 
dodatku do „Gazety Olsztyil'skiej" ,,Glosu Pogranicza", przeznac.zonego 
dla ziemi zlotowskiej, Kaszub i Babimojszczyzny. KonJsul polski zobo
wiqzal si� do redagowania w Pile mater:ral6w i iprzesylania juz gotowych 
do Olsztyna, gdzie miano ograniczyc siE: tylko do wykonywania prac 
technic.mych. W Zlotowie miafaby pbwstac fflia · redakcji „Gazety 01-
sztynskiej", kt6ra by przygotowywala materialy. Fili� mial prowadzic 
kierownik Towarzystwa Szkolnego 67

. Projekt ·znalazl poparcie tak w kie-
rownictwie ruchu polsikiego, jak i u wlascicieli wydawnictwa „Gazety 
Olsztynskiej". 23 X 1929 r. ukazal siE: ,,Glos Pog�a:n:icza.", jako dodat�k 

. 24i6 numeru „Gazety Olsztyn·skiej". Wydawanie tej gazety w Olsztynie 
wy:wolywalo szereg spor6w miE:dzy redakcjq „Gazety Ölsztynskiej" a kon
sulatem pilskim. Konsul w Pile niejednokrotnie interweniowal, pro
testujqc przeciw wprowadzaniu prz.ez JaMowskiego poprawek do ma
terial6w przez niego nadsylianych. Zgod� na dokonywanie koni,ecznych, 
niezbE:dnych tylko poprawek wyrazil Szwarcenberg dopiero w6wczas, 
kiedy J ankowski za wydrulwwanie !bez zmian jednego .z artykul6w otrzy
manych z Piily zostal skazany na karE: wi�zienia 68

• 

Dzial-ajqcy w Berlinie Zwiqzek Ma-zu�6w 1 V 1928 r. wydal pierwszy 
niumer miesiE:cznika „Cech". C'zasopismo poczqtkowo pisa,ne na maszy
nie, p6zniej powielane, a w koncu drukowane, bylo pisane ·po niemiecku. 
Tylko niekiedy ·znajdowaly siE: felietony pisane gwarq mazurskq. Redak
torem byl najpierw Kurt Obitz, a kiedy zostal zmu1szony do wyj,azdu do 
P.olski latem 1931 r., obowiqzki te pr2;ejql Jan Sawitzki. ,,Cech" byl orga
nem Z.wiqzku Mazur6w, organizacji, kt6ra poczqtkowo stojqc na po:zycji 
separatyzmu mazurskiego stopniowo przechodzila proces ·;z;blizania siE: do 
ruchu polskiego, uznajqc ·2)a niemozliwe przez dlugi okres utrzymywanie 
samodzielnosci narodowosdowej Mazur6w 69. 

66 T. Ci e s  11 a k, Dzieje czasopisma pod nazwq „Mazur" (Rocznik Olsztyiiski,
1959, s. 37). 

67 AAN, Konsulat Szczecin, wi&zka 4, Konsulat Pila, 24 I 1929, 
68 W r z es i ii s k i, ... , s. 174. 
69 A,AN, Posellstwo Berlin, wi&zka 33, Konsulat Olsztyn, 16 II 1931; K. 0 b i t z, 

Dzieje ludu mazurskiego, maszynopis, Osrodek Badan Nau�owych w Olsz..tynie. 
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Rozw6j szkolnictwa polskiego po wydaniu ordynacji z 31 XII 1928 r. 
spowodowal wzrost ·zainter,esowaii. dla czasopism przeznaczonych dla dzie
ci. Zgodnie z postanowieniem Rady N aczelnej, Zwiqzku Polak6w w paz
dzierniku 1929 r. ,,Maly Polak w Niemczech" wydawany najpierw jako 
dodatek do „Polaka w Niemczech" zostal usamodzielniony. Poczqtkowo 
drukowano go w okolo 800 egzemplarzach 70• Czasapismo posiadalo wiele 
i1ustracji kolorowych, korzystajqc ,z pomocy redakcji „Pfomyczka". Pla
ny zjednoczenia organizacji mlodziezowych w Niemczech i utworzenia 
jednolitego zwiqzku dla terenu calego paii.stwa niemieckiego propago.:. 

wane w6wcza.s nie zostaly zrealizowane. J edynym ich rezultartem bylo 
zlikwidowanie „Zycia Mlodzie.zy" i „Zdroju", w kt6rych miej'soe zacz�to 
wydawac w 1930 r. ,,Mlodego Po1aika w Niemczech". 

Zwiq·zek Polak6w i stojqce w jego kr�gu organizacje polskie nie 
wykazywaly dostatecznego zrozumienia dla kwestii robotniczych. Soli-. 
daTystyczny program, szukajqcy rozwiqzaii. konflikt6w w chrzescijaii.skiej 
nauce spoleczrtej, przyj�ty przez Zwiqzek Polak6w, dyktowal potrzeb� 
zachowania negatywnego .stosunku do wszelkich przejaw6w dzialalnosci 
klasowych organi·zacji rdbotniczych, �omunistycznych i socjaldemokra
tycznych. Ostro zwalczany byl przez Zwiqzek Polak6w komunistyczny 

. ,,G�os Pracy" dwutygodniJk wydawany w j�zyiku rpolskim jaiko dodatek 
do organu prasowego Niemieckiego Zwiqzku Robotnik6w Rolnych. Re
dagowal go posel do sejmu pruskiego A. J adasch. Czytelnikami byli 
przewa.znie sezonowi robotnicy rolni 71• W koncu lat dwudziestych kie
rownictwo ruchu polskiego zaniepokojone wzrostem :w.plyw6w komuni
stycznych wsr6d ludnosci polskiej z,wi�kszylo zainteresowania proble
mami spolecznymi. Znajdowalo to sw6j wyraz w zwi�kszeniu liczby 
artykul6w poswi�conych pröblemom robotniczym, kt6re wychodzily 
z Centrali Pra:sowej. W lutym 1930 r. zacz�to drukowac w „Dzienniku 
Berlinskim" ,,Dodatek RO!botniczy i Emigracyjny". Diodatek drukowany 
w nakladzie 3000 egzemplarzy kolportowany byl w skupiskach robotni
czych Niemiec srodkowych i na Slq:sku 72

• 

Wydawanie dodatku nie spelnrilo pokladainych rw nim narl'ziei. Rohot
nicy polscy nie wykazywali dlaii. wü�kszego zaintereso�ania. Jak pisal 
k,onsul pol.ski z Bytomia: ,,Tresc »Dziennika Berliii.skieg.o« je'St dla pol
skiego robotnika rolnego w Niemczec'h obcq, niezrozumialq i oboj�tnq, 
wobec czego nie moze go pociqgac i interesowac" n. Stc:td rodzily si� 
da1sze pTojekty wydawania samodzielneg,o tygodnika przeznaczonego dla 
robotni!k6w .polskich. Proj·ekty nie zyskaly wi�klszego poparcia. Ane-

70 DZAM, Rep. 77, Tit. 856, Nr 332, s. U5-116.

n Tamze, k. 4712-473. 
72 AAN, Konsulat Opole, nr 125, k. 16, Poselstwo Berlin, 24 I 1930. 
73 Tamze, k. 5-10, Konsulat Bytom, 15 XI 1930.
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miczny zywot wi6dl tez miesi�cznik „Zjednoczenie", organ Zjednocze
nia Zawodowego Polskiego, nie posiadajc1cy wü�kszego poparcia ze strony 
organizacji polskich, a gorliwie zwalczany przez wladze niemieckie 74

• Ze 
strony Komunistycznej Partii Niemiec z dobrymi rezultatami podejmo
wane byly pr6by rozszerzenia dzialalnosci wsr6d robotnik6w rolnych 
w latach trzydziestych. Rozszerzono „Glos Pracy", wydawano ulotki pro
pagandowe. W 1931 r. zacz�lo ukazywac si� nowe, powielane w Berli
nie czasopi1smo „Na Pomoc".· Byl to organ K,omitetu Centralnego Pa
tronatu nad Wi�zniami Politycznymi w Polsee, redagowany przez Hansa 
Magera 75• Adresatem byli t,akze robotnicy rolni. 

Zaznaczajc1ce si� w latach dwudziestych r6znice mi�dzy Polskq Partiq 
Socjalistycznq w Niemczech a. Zwiqzkiem Polak6w wzroisly bairdzo wy
raznie po wyborach ibrzeskich. PPS krytykuj�c polityk� 6wczesnych 
rzqd6w ipolskich nie szcz�dzila tez sl6w krytycznych Zwic41zJkowi Pola
k6w, pot�piajc4c jego poparcie dla wydarzen, jakie ·z__achodzily w Polsee. 
Na lamach „Glosu Ludu" liczne byly artykuly .przedrukowywane z kra
jowych gazet opozycyjnych wo1bec sanacji. Redaktor „Glosu Ludu" Fran
ciszek Trc1balski nie chcial si� podporzqdkowac sugestiom cent.rali Zwic4z
ku Polak6w w sprawie zaniechania umieszczania tych krytycznych arty
kul6w. W6wczas centrala przestala. udzielac pomocy, z jakiej gazeta 
korzystala do jesieni 1931 r. 76 

Na S'lqsku dojrzewala sytuacja do kolejnej reorgani'Zacji. Niepoko
jc4cy byl zwrot zadfozen wydawnictwa „Katolik", kt6re 1 I 1929 r. wy
nosily okolo 25 000 Rmk. Gl6wne przyczyny zadluzenia dostrzegano 
w swiadczeniach wydawnictwa n'a Tzecz innych gazet polskich. W trud
nej sytuacji, kt6ra grozila likwidacjc4 _wydawnictwa, gotowosc przyjscia 
z pomocc4 zadeklarowal wojewoda slc4ski Grazyn-ski 77. Nielatrwa byla tez 
sytuacja „N owin" opolskich, chociaz dla r�towania ich nie trzeba bylo 
tak duzego wysilku finansowego. W kierownictwie Zwiqzku Polak6w 
zacz�t:o m6wic o polqczeniu obu wydawnictw. Uznajqc, ze trudne jest 
prowadzenie tak duzego wydawnictwa, jak „Katolik", obciqzonego przy 
tym tradycjc4 napieralszczyzny, ch�tnie dawano posluch propozycjom 
Katelbacha, aby centrum polskiego ruchu wydawniczego po zlikwido
waniu „Kartoli'kia" rpr�eniiesc do Qpola. Kat�liba:ch proponowal wydawainie 

14 I tak nip. ,,Zjednoczenie" zostalo zakazane przez wladze niem.ieckie na okres
od 1 IX do 31 X 1931 r. za wydrukowanie artykulu, kt6ry krytycznie omawial 

sytuacj� wewn�trzmi w Niemczech, ,,Zjednoczenie", 1'931, nr 9. 
75 Pojedyncze numery zachowaly si� w zespole akt poselstwa w Berlinie 

w AAN, wü:izka 354, tecz�a: Akcja komunistyczna. 

76 AAN, Konsulat Qpole, nr 125, k. 140 i 146.
77 Tamze, nr 126, k. 37-39. Wedlug obliczen Katelbacha samodzielnosc finan

sowa. za,bee.ipieczalo dopiero wydawanie gazety rw nakladzie 10 000. Tam�e, nr 241, 
k. 361. 
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nowej gaze1ty, kt6rn by nosila tyitul „Nasze Nowiny" ruh „Naw:i!ny Pol
skie", z podtytulem „Dawniej Ka1tolik i Nowiny Codzienne". Do pisma 
mialy byc dolqczone dodatki dla teren6w miejskich „Robotnik", a dla 
wsi „Rolnik" 78

• 

Nim projekt takiej reorganizacji zostal przygotowany, zaszly JUZ 
pierwsze zmiany. 16 I 1930 r. zmienili si� wlasciciele „Nowin Codzien
nych". Od dotycp:czasowych wlascicieli - Sp6lki Budowlanej „Strzecha" 
w Raciborzu i Banku Rolnik6w w Opolu - wydawnictwo „N owin" zosta
lo kupinne dla Zwiqzku Polak6w na nazwisko Stefapa Szczepaniaka, 
kierownika I Dzielnicy, oraz Leona Powolnego, kierownika Banku Lu
dowego w Opolu. Z uwagi na pot�zeb� rozbudowy „Nowin Codziennych" 
podj�ta zostala decyzja ,o wzmocnieniu redakcji i wyznaczono na przy
szlego naczelnego redaktora MiUego, w6wczas redaktora „Katolika". Do 
czasu zmian w redakcji „Nowin" dzial polityczny wydawainych w tym 
wydawnictwie gazet redagowany byl w redakcji „Katolika" 79

• Dalszym 
krokiem bylo przeprowadzenie zmiany na stanowisku kierownika wy
dawnictwa „Katolik". Na miejsce Webera, podejrzewanego prz�'Z central� 
Ziwic1zku Polak6w o kontakty z kolami chadeckirni na terenie woje-
w6dztwa slqskiego, od 1 VII 1930 r. przybyl Leon Nawrocki, kt6ry od 
poczqtku swojej dzialalnosci pr6bowal uslugi na rzecz irmych redakcji, 
a przede w:szystkim na rzecz _,,Dziennika Berlinskiego", oprzec na zasa-· 
dzie odplatnosci. Czynil tez starania o zwi�kszenie prenumeraty „Ka
toliika" przez :mzw6j akcji kolportazowej. Sierakowski swoje akcje w „Ka
tolilku" przekaizal Drukarni Gdaiiskiej. We wrzesmu tegoz roku 
z drukarini bytomskiej zostal przeniesi·ony do Katowic druk „Katolika 
Slc1skiego" 80

• Wraz ze zmianami organizacyjnymi wyraznie nast�powal 
proces wypierania z „Katolika" reszt,ek odr�bnosci tego wydawnictwa 
b�qcych spadkiem po tradycjach napi�alszczyzny 81

• Niemcy, kt6rzy 
z uwa:gq obserwowali sytuacj� finan:sowq wydawnietwa, podkreslali, ze 
do jego likwidac;ji nie doszl,o li tylko z uwagi na potrzeby narodowe 

· 78 Tamze, nr 125 k, 171-173.
79 · Tamze, nr 124, k. 1'26-128. Nalklady gazet polskich na Sl:3.sku Opolskim

wynosily: ,,Katolik Codz,ienny" - 850, ,,Koatolik" - 4000, ,,Zj,ednoczenie" - 200, 
,,Glos Ludu" - 1700, ,,Nowiny Codzienne" - 1300, ,,Dziennik Raciborski" -
300 do 350. Tamze, nr 125, k. 185. 

80 Tamze, MSZ Wydzial Konsularny, wi&zka 66, teczka II, Po�elstwo Berlin, 
26 II 1930; tamze, KonJSulat Opole, nr 127, k. 51; AP Wroclaw, RO I, nr 1866, 
k. 1-2.

•81 W grudniu 1930 r. zrezygnowal z pracy w „Katoliku" redaktor Franciszek 
Ruda, motywuj:3.c swoj:3. decyzj� odst�,pstwem kierownictwa gazety. od ideal6w, 
kt6rym sluzyla gazeta z czas6w Naipieralskiego. AAN, Konsulat Opole, nr 126, 
k. 171/175', li.st Franciszka Rudy do prezesa Rady Nadzorczej sip6lki akcyjnej „Ka
tolik" z 9 XII 193•0.
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Polak6w 82. Chcqc jednak jeszcze bardziej utrudnic sytuacj�, ch�tnie 
korzystali z mozliwosci zawieszania gazet polskich, wykorzystujqc kazdq 
O'kazj� 83. Zmuszalo to redakcje do bardw rozwaznego rozmieszczania 
akcent6w krytycznych. 

Kiedy na 8lqsku triwaly przygotowania do tak powaznej reorgani
zacji, na terenie calych Niemiec mozna bylo obse:riwowac wzmacnianie 
sil opozycyjnych wobec Z�iqizku Polak6w. Na Slqsku z poczqtkiem 
1931 r. opozycjonisci zacz�li czynic przygotowania do utworz.enia Zwiqz
ku G6rnoslqiZak6w. Mieli tez projek:t wydawania wlasnej gazety, do
strzegajqc osoby przyszlych redaktor6w w Stanislawie Weberze, dawnym 
redaktorze „Katolika", Franciszku Rudzie i sekretarzu Zwiqzku G6rno
slqza!k:6!W Mrusia,le 84• W Berlinie. opo1zycja przedstawiala wi�szq sil�. 
22 XI 1931 r. opozycjonisci wydali pierwszy numer tygodnika „Glos 
Polski z Ber ltna" z podtytulem: ,,Pismo Niezalezne dla Spraw Spo
leczenstwa Polskiego w Niemcz.ech". Redaktorem byl najpierw Gerhard 
Umgelter, a p6zniej Stefan Kurnikowski, wydawal Wojciech Slotwiftski 
we wlasnej drukarni. ,,Glos" drukowano na 6 stronach w formacie 
25 x 35. Wedlug oswiadczenia Slotwinskiego gazeta byla drukowana 
w oparciu o wlasne fundusze. Ukazanie si� tygodnika stanowilo przelo
mowy moment w rozwoju opozycji antyzwiqzkowej. Stalo si� teraz moz
liwe zjedno�zenie organizacyjne sil opozycyjnych na terenie calego· pan
stwa niemieckiego, ulatwifo nawürzanie kontakt6w mi�dzy rozrzucony
mi w r6znych regionach Niemiec ugrupowaniami. ,,Glos" wydawany byl 
w niewielkim nakladzie ( okolo 200 egzemplarzy), poza Berlinern pojedyn
aze numery trafialy na Slq.sk i do W estfalii 85. Po uikonstytuowani:u si� 
ZwiqzJku Wzajemnej Pomocy, organizacji, kt6ra chciala w formie fede
racji zjednoezyc wszystkie sily opozycyjne w Niemczech. ,,Glos Polski 
z Berlina" stal si� organem Zwiqizku, b�qc wydawany przez jego sek-
cj� prasowq przy niezmienionej obsadzie redaktorskiej. 

Uka·zanie si� pierwszego numeru „Glosu Polskiego" i krytyka Zwiqz
ku Polak6w nie wywolaly wi�kszej pole:r.piki prasowej. Zwiqzek Pola-

.s2 DZAM, Rep. 77, Tit . 856, Nr. 398, k. 210-211.
83 „Katolik" i „Katolik Codzienny" zost•aly zawies,zone 29 VII 1931 r. na 

okres 14 dni za zamieszczenie artykulu, w kt6rym wladze niemieckie dopatrzyly 
si� stwierdzen, ze rozporzqdzenia rzqdu Rzeszy sq skierowane · przeciw najnizszym 
warstwom ludnosci. 

84 W!.AP Opole, NO nr 185, s. 5. 
85

· Ai.AN, Poselstwo Berlin, wiqZlka 354, 14 XII 1931; wiqzka 326, 15 X 1932.
Wedlug oswiadczenia Slotwinskiego pomoc dla ,,Glosu Polskiego z Berlina" dekla
rowal J. Baczewski. Znane Sq jednak pözniejsze oficjalne wyipowiedzi Baczew
skiego pot�piajqce t� gazet�. Poczqtkowo z wydawaniem „Glosu Polskiego w Ber
linie" byl jeszcze zwiqzany S. Najmola, obywatel polski, przedstawiany jako 
sympatyk narodowej demokracji. 
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k6w przyjql taktyk� prz,emilczania. J edynie na lamach „N arodu" mozna 
bylo zauwazyc wystqpienia polemiczne. N atomiast z duzym zadorwole
niem wiarlomosc o „Glosie" przyj�la „Polonia" katowicka, dostrzegajqc 
narastanie nowych sil rw ruchu polskim w Niemczech 86• 

· Wydaje si�, ze wydarwamie „Glosu" przysipieszylo iprzygotorwania do
zamierzonej reformy prasy na Slc1,skru. Przede wszystikim przy,gotowy
wano drukar,nie „Nowin" do wykonywania zwi�kszonych zadan. Dzia
lacze slc1scy sugerowali powstaiwienie obu tytul6w jakb samodzielnych
gazet „Nowin" i „Katolika". Propozycja ta napotykala zdecydowany
sprzeciw Katelbacha. Jesieniq 1931 r. likwidacja iwydawinktwa „Katolik"
oraz gazet: ,,Katolik Codzienny" i „Katolik", zostala postanowiona 87

• 

W pomieszczeniach po zli'kwidowanym wydawnictwie postanorwiono
umiescic pierwsze w Niemczech gimnazjum polskie. Z dniem 1 I 1932 r.
,,Katolik" i ,,Katolik Codz.ienny" przestaly wychodzic. ,,NOtWiny Co
dzienne" zostaly oglosz,one spad'kobiercq zlikwidOtWan�ch igazet ,talk pod
wzgl�em i'deowym, jak i priawnyim. Redakcjq opolskq kier,OtWal J am
Langorwski, majqc za zadanie drukowac takze i „Dziennik Berlinski",
przeniesiony z Bytomia. Na lamach gazet polskich li'kwidacj� ,,Kato
li'ka" starano si� przedstawic j,ako wyraz naturalnego rozwoju ruchu
pol'skiego, jako koniecznosc podyktowanq przygotowaniami do otwarcia
,gimnazjum polskiego. Zaprzeczano jakimko1lwiek przyczynom politycznym
czy ideowym. Dla podkreslenia, ze zmiany te nie oznaczajq zadnych
zmian ideorwych, redakcja opolska zapowiedziala, ze do „Nowin", ,,No
win Codz.iennych" i „Dziellillika Berlinskiego" b�zie dodarwany staly
dodatek tyigoooiowy ,,�iedziela Katolicka" 88. 

Ostatniq przeszkodq do caTh:owitego zreorganizowania prasy polskiej 
na Slqsku hylo przeprorwadzenie ·zmiam w kierorwnictwie wydawnictrwa -
odsuni�ie Parwletty od udzialu w redag,owaniru „Nowin". W koncowej 
fazj.e rozm6w z P,arwlettq dka·zalo si�, ze jego zona jest wlascicielem 
powaznego pakietu udzial6w „Nowin". Rozpocz�ly si� dlugie pertrak
tacje, nierzadko prizeplatane grozbami wytoczenia Parwlecie, jako kie
rownikowi wydawnictwa, procesu sqdowego, zakonczone wreszcie w lipcu 
1932 r. sprzedazq udzial6w. Paw letta zostal pozbawiony obowiqzk6w 
redaktora odpowiedzialneg.o „N owin" i „N owin Codziennych". Na jego 
miejsce iprzyszedl Wawrzyniec Swiezy 89

• Reorganizacja Ziostala zakon-

.as „Polonia", 193,2, nr 2622. 
87 AAN, Konsulat Opole, nr 128, k. 150-154. Za utrzymaniem „Katolika" wy

powiadal si� konsul polski w Bytomiu H. Malhome. Uwazal, ze jest to konieczne 
z uwagi na ,przywiqzanie ludnosoi IPOlskie:j do tego tytulu. 

88 „Nowiny Codzienne", 193,2, nr 2, Ku lepszej przyszlosci. 

,89 Materialy obrazujqce dOlkladnie t� spraw� znajdujq si� w AAN, Konsulat 
Opole, wiqzka 124. 
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azona. Nadal jednak w bardzo trudnej' sytuacji byl „Dzienni'k Berlinski". 
W Opolu stal siE: w jeszcze wiE:kszym stopniu gazetq slqsl{q, niz rnialo 
to miejsce w Bytomiu. Chociaz uznano, ze sprawq najpilniejszq dla 
dobra calej prasy polskiej w Niemczech jest przeniesi€nie dru'ku „Dzien
nika _Berlinskiego" do Berlina 90, to niespodziewanie od 1 X 1932 r. druk 
gazety zostal przeniesiony do Bern€. 

W najlepszej sytuacji finansowej znajdowalo siE: w6wczas wydawni
ctwo „Sztandar Polski" w Herne. Sytuacji gospodarczej wydawnictwa 
nie odpowiadal jednak poziom wydawanego przezen „Narodu". Prze
waga przedruk6w z innych ga!zet, w duzej CZE:Sci niemieckich, druko
wa:..1ie material6w zdezaktualizowanych, zly dob6r material6w informa
cyjinych, slaJby poziom prac edytorskich, przy niestarannej korekcie, po
wodowaly, ze „Nar6d" byl pr·Z€Z kierownictwo ruchu polskiego uznany 

' za najgorzej redagowanq gazetE: polskq w Niemczech 91• Przeniesienie 
druku „Dziennika Ber linskiego" ze Slqska do Herne mialo poprawic 
poziom „Narodu". W gruncie rzeczy zmiana miejsca dru'ku „D-zi€Il1Iliika 
Berlinskiego" nie spowodowala zmian na lepsZ€, nie przyczynila siE: do 
z_wü:kszenia ilosci material6w her linskich drukowainych w dzienniku. 
Pewne zmiany naistq,pily w 1933 r., 'kiedy do redakcji „Narodu" zostal 
wyslany przez CentralE: Prasowq jako pomocnik redaktora Wojciech 
Wawrzynek 92• 

Przeniesienie druku „Dziennika Berlinskiego" do Herne bez zabez
pieczenia dodatkowych funduszy za wykonywane prace, drukowanie tarn 
ta:kze „Mlodego Polaka", pogorszylo polozenie finainsowe wydawnictwa 
,,Sztandar Polski", kt6re na przelomie 1932/1933 r. stalo siE: wydawni
ct.wem deficytowym. Kiedy jednak drukarnia K·wiatlrnwskiego zwr6cila 
siE: do wfadz po1skich z prosbq o pozyczkE:, spotkala jq odmowa. Nie 
chciano stwarzac precedensu. Zamiast pozyczki „Sztandar Polski" otrzy
mal zwrot dlug6w, jakie miala redakcja „Mlodego Polaka" 93. Nowa 
umowa, jalkq zawairto mi�dzy „S·ztandaTem PorSki" a „Dziennikiem Ber
linskim" na okres od 1 I 1934 r., korzystna byla dla dzienni'ka, stawiajqc 
go nadal w uprzywilejowanej sytuacji 94. 

90 Tamze, nr 241, k. 362-3·66. 
91 Tamze, Am.basada Berlin, wiqzka 26, teczka 1, Konsulat Essen, 20 V 1933. 
92 W. W a w r z y n e k, Pami�tnik Opolanina, Katowice 1965, s., 99 i nast.
93 AAN, Ambasada Berlin, wiqzika 11, teczka 10, Poselstwo, 28 I 1933.
94 Umowa ta przewidywala, ze „Sztandar Polski" za drukowanie „Dziennika 

Berlinskiego" b�dzie otrzymywal w.plywy z abonamentu, 500/o oiplat za ogloszenia 

przez siebie zdobyte i 400! marek na koszta przesylki. Przewidywano druk numeru 

-1JO 6 stron 3 razy w tyg,odniu, a 3 razy po 8. AAN, Ambasada Berlin, Wiqzka 50,

teczka 2, Umowa mi�dzy wydawnictwem „Sztandar Polski" a firmq „Dziennik

Berlinski"'.
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Dla Zwiq!Zku Polak6w pomyslnym wydarzeniem bylo przeniesienie 
redaikicji „Glosu Ludu" w Hpou 1932 T. do Katawic. Nastq1pilo to 7 lilpca 
tegoz rolku po decyz'ji wladz niemieckich o zawieszeniu „Glosu Ludu" 
na okres 7 tygodni. Redaktorem „Glosu Ludu" zostal Maksymilian 
Tkocz 95. Ale opozycja berlinska ·myslala tak:ze i o Slqsku. Juz w kwie
tniu 1932 T. protestowa}a prz.eciw li'kwidacji zasluzonego dla sprawy pol
skiej w Niemczech „Katq.lika". Protest ich spotkal si� z zainteresowaniem 
A. Pawletty, kt6ry w lipcu -1932 r., a wi�c niemal nast�pnego dnia po
zawarciu umowy ze Zwiqzkiem Polak6w w sprawie sprzedazy swoich
udzial6w w „Nowinach'', przystqipil do organizowania mowej gazety.
Miala ona posiadac naJZW� ,,Katolik". Wedlug wypowiedzi Pawletty re
daiktorem mial zostac T'kocz. Wydawcy „Now1n Codziennych" starali si�
uniemozliwic poczynania Paw letty, zastrzegali Sqdownie prawo do uzy
wania tytulu „Katolik" dla wydawnictwa „N owin". Sprawa wywolala
wi�ksze zaniepokojenie, gdyz upatrywano, ze za Pawlettq kTyjq si� inne
osoby, a przede wszystkim Weber i dzialacze chadeccy z wojew6dztwa
slqskiego 96. 

1 XII 19�2 r. Pawletta w zorganizowanej przez siebie malej druka
rence w Suchym Borz.e pod Opolem wydal pr6bny numer „Katolika 
Trzyraz-owego". N aklad wynosil 2000. W dniu ulmzania si� pierwszego 
numeru „Katolilka Trzyrazowego'' ,,Nowiny Codzienne" zaprotestowaly 
przeciw poczynaniom Pawletty, deklarujqc si� jeszcze raz jaiko jedyny 
urprawniony spadkobierca bytomskiego „Katolika" 97• Nie zdalo si� to na 
wiele. ,,Katolik Trzyrazowy" zaczql wychodzic, przejmujqc cz�sc prenu
merator6w „Nowin". Dla „Nowin" pomyslne natomiast bylo ulokowa
nie z poczqtkiem 1933 r. druku i redakcji „Glosu P.ogranicza i Kaszub" 
jako samodzielnej gazety. 

Przej�cie wladzy przez narodowych ·socjalist6w mialo powazne kon
sekwencje takze i dla prasy polskiej. Nim doszlo do przeprowadz.7nia 
zmian w sytuacji prawnej gazet polskich, . mnozyly si� r6.znorakie akty, 
kt6re skutecznie wykazaly redakcjom gazet polskich mozliwosc zlikwi
dowania ich przez nowych wladc6w III Rzeszy. I tak w marcu 1933 r. 
wladze niemieckie wydaly r6wnoczesny zakaz wydawania przez okres 
14 dni „Nowin Codziennych", ,,Glosu P.ogranicza i Kaszub", ,,Dziennika 
Radborskiego" , ,,Dziennika Berliirskiego", ,,Narodu", ,,Gazety Olsztyn
skiej", a na 28 dini „iVIazura". Na terenie rpanstwa niemiec:ki,ego· z ga·zet 
Zwiqzku Polak6w zostaly tylko „Nowiny". Aie i w stosunku do tej 
gaizety wladze niemieckie usilowaly bezpodstawnie stosowac rep!resje. 
Raz doszlo do WIStrzymainia •wysylki igazety przez ipolicj� i dapiero inter-

95 „Glos Ludu", 19312, nr 9. 

96 AAN, Konsulat Opole, nr 129, k. 217 i 214. 

97 AP Wroclaw, RO I, nr 1933, s. 705-707.

11 - Sob6tka, z. 1-2/67 
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wencj,a spowi0dowala wydanie na drugi dzien zezwolenia na · rozesla.nie 
gazety. Innym zn6w raizem policja w Bytomiu skonfiskowala ·cz�sc na
kladu 98. W czerwc1:1 1933 r. wydawca „Narodu" Kwiatkowski zostal we
zwany do dyrekcji policji w Bochum, gdzie zapowiedziano, ze o ile 
nadal b�d!zie publikowal wiadomosci o przesladowaniu Polak6w w Niem
czech, w6wczas wydawanie gazety · zostanie wstrzymane na okres 6 mie
si�cy 99• Za opublikowanie informacji o napadzie hitlerowc6w na konkurs 
pol1skich lk:6l spiewaczych w Postolinie na Powi:slu „Gazeta Olsztynska" 
zostala zawieszona na olk:Tes 14 dni od 10 VII 1933 r. z uzasadnieniem 
prezesa rejencji, ze w opisie wydarzen byly zawarte „grube klamstwa 
przesadnie znieksztalcone" 100. Na mocy zarzqdzenia prezesa rejencji ko
szalinskiej zostal wydany zakaz czytania i rozpowszechniania w szkolach 
polskich „Malego Polaka w Niemczech". Decy.zj� t� Zwiqzek Poiskich 
Towarzystw Szkolnych · zask,arzyl szukajqc pomocy u ministra oswiaty. 
Ale decyzja ministra dodatkowo rozszerzyla zakaz na rejencj� opolskq, 
pilskq, olsztynskq i kwidzynskq, bo jak stwierdzal minister „pismo to 
pod zadnym wzgl�em nie nadaje si� do tego, aby wychorwywalo dzieci 
w poczuciu wiernosci dla panstwa, kt6rej wymagac nalezy takze od 
uczni6w s21k6l mniejszosciowych" 101. Niepomyslna dla ga:zet terenowych 
byla tez przerwa w dziaia1nosci Centrali Prasowej Zwiqzku Polak6w 102. 

W atmosferze og6Inego ·zastra:szenia, sterroryzowania organizacji pol
slci.ch, a w wielu wypad:kach nawet rozbicia, poczucia bezsily Polak6w 
wobec gwalt6w hitlerowskich, 4 X 1933 r. zostala wydana nowa ustalWa 
prasowa rn3• Regulowala prawa i oborwiq·zki dziennfkarzy w III Rzeszy 
bez wzgl�u na ich naTodowosc .. Przede wszystkim wpro:wadzila zakaz 
wydawania gazety przez stowarzyszenia, zastrzegajqc to ,prawo dla po-. 
jedynczych os6b. Wypelnianie obowiqzk6w dziennikarzy bylo zastrzezone 
dla os6b, kt6re zostaly wpisane ;na list� czlonlk6w Zwiqzku Prasy Nie
mieckiej. Przywilej 6w mozna bylo utracic. Kazdy dziennikairz zgodnie 
z postainowieni�i ust,awy mial bronic interes6w narodu i .panstwa nie-

9.8 „Nowiny Codzienne", 1933, nr 54, Po zakaz,ie. 
99 AAN, Amibasada Berlin, wiqzka 23, teczka 1, Konsulat Essen, 1 VII 1933.
100 „Gazeta q1sztynska", 1933, 'Ilr 147; AAN, Ambasada Berlin, wiqzka 26,

teczika 2, Konsulat Olsztyn, 10 VII 1933.
101 „Nowiny Codzienne", 1933, nr 144. W spra:wie „Malego ·Pola'ka w Niem

czech.v'. Prezes rejencji koszaliiiskiej prosil tez prezesa rejencji opolskiej, aby 
zakazal wydawani,a „Glosu Pogranicza i Ka.szub", gdyz ten sabotuje wydane zarzq
dzenie w sprawie zakazu kol.Jportazu „Malego Polaka w Niemczech". 

102 AAN Ambasada Berlin, wiqzka 50, tecZJka 1, Spr,awozdanie z Centrali Pra
sowej Zwiq;ku Polak6w za miesiqc wrzesien 1934. Centrala po wznowieniu swej 
dzialalnosci rozszerzyla zakres siporzqdzanych material6w takze i na przygotowanie 
dodatk6w dol.:tczanych do ,gazet. 

103 „Reichsgesetzblatt", 19,33, I, s. 713, Schriftleitergesetz. 
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mieckiego. Now,a ustawa prasowa decydowala o dalszych zamierzeniach 
prasy ipolskiej, ·zmUJSzala do b�dzo ostroznej krytyki wladz hitle:r:ow
skich, ograniczyla tak cz�sto wprzoonfo prowadzone reorganizacje, ha
mowala wszelkie pr6by zwi�szenia licz'by tytul6w gazet polskich wy
ch'odzqcych w Niemczech. W W�runlkach br*u cenzury prewencyjnej 
dawala duze mozliwosci skreslania ,z listy os6b uprawnionych do wyko
nywania zawodu dziennikarskieg.o, byfa instrumentem wykorzysty:wa
nym z duzym znawstwem przez wladze niemieckie do walki z czaso
pismiennictwem polskim. 

Gwalty hitlerowskie aslabily nat�zenie walk wewn�trznych w ruchu 
polskim. I tak ina Slqsku w 1933 r. wydawnictwo Pawletty w Suchym 
Borze wzmocnilo si�. W maju t_ego roku do jego drukarni zostalo prze
niesione z Berlina wydawanie „Glosu Polskiego", przy r6wnoczesnym 
przeksztalceniu go z tygodnilka na gazet� wydaiwanq trzy razy w ty
godniu. N atomiast Zwic}zek Polak6w m6gl si� przestac liczyc z opozy
cyjnymi silami komunistycznymi, zniszczonymi przez wladze hitlerow
skie. Przestal wychodzic dwutygodnik „Glas Pracy" 104. Nie oslabil swo
jej dziala:lnosci opozycyjinej wobec Zwiqzku Polak6w westfalski Zwiqzek 
Wzajemnej Pomocy, ikierowany przez kis. Ewarysta Ma6kowiaka. Walka 
ta iprzenosila si� tez i na lamy prasy. Obie gazety wydawane w Su
chym Borze poswi�caly jej wiel� miejsca. ,,Katolik Trzyrazowy" korzy-

. stal z pomocy lkatowickiej „Polonii" otrzymujqc od niej gotowe ma
tryce 10s. 

Wladze niemiedkie nie chcialy wpisac Pawletty na list� os6b upraw
nionych do wykonywania zawodu dziennikarskiego. Zmuszalo go to do 
rezygnacji z zachowy.wania tak krytycznej postawy wobec Zwiqzku Po
lak6w. Moima przypuszczac, ze P.awletta za cen� irezygnacji z drukowa
nia „Glosu Polskiego" z Berlina uzyskal obietnic� pomocy ze strony 
wydawnictwa „Nowin" przy podpisywaniu gazety przez osob� uprawnio
Ilq juz do tego. ,,Glas Polski" z Berlina iprzestal wychodzic w ciqgu · 
1935 roku. Rol� organu opozycyjnego przejql teraz miesi�cznik „Dzwon", 
wydawany przez Zwiqzek Wwjemnej Pomocy ·w Wanne-Eickel od 
1930 r. Redaktor-em odpowiedzialnym byl Frainciszek Gorzelany z Ber
lina, falktycznie redagowal �o ks. Ewaryst Mackowiak 105• 

Nie posiadamy dzisiaj material6w, kt6re by pozwolily przedstawic 
losy „Glosu Ludu", tego Jedynego polskiego czasopisma socjalistycznego 
w Niemczech. Po przeniesieniu redakcji do Katowic, w czasie sprawo-

104 AAN, Ambasada Berlin, wia,zika 26, teczika 4, Szikic prasy polskiej w Niem
czech; ,,Katoli!k Trzyrazowy", 1933, nr 142, Pierwszy rok „KatoHka". 

10s AAN, Ambasada Berlin, wia,zika 5'0, teczka 2, Konsula.t Opole,_ 20 XI 1934.
106 „Dzwon", 1935, nr 30. 



164 W. Wrzesinski

wania abowiq:zk6w redaktora odpawiedzialnego przez Trqbalskiego, 
zwh=:kszyly si� trudnosci w kolpartowaniu dwutygodnika w Niemczech. 
Postanowienia Konwencji Genewskiej nie pozwalaly jednak wladzom 
niemieckim na zlikwidawanie „G!osu Ludu" takze i po przewrocie hitle
rowskim. Srtosorwano jednak r6zne utrudnienia w kolportazu poza S1q
s1kiem. W 1934 r. chcqc wprowadzic wladze niemieckie w bl�d Zwiq:zek 
Robotnik6w Polskich w Apoldzie, pozostajqcy pod wiplywami PPS za
czc4l wydawac w Niemczech nawe czasopismo „Robotnik Rolny", kt6ry 
byl wydarwanym pod innym tytulem „Glosem Ludu" 107• ,,Robotnik 
Rolny" okazal si� jednakze jesz,cze jednym wydawnictwem efemerycz
nym. 

Poiprarwa w stosunkach polsko-niemieckich i:ue oznaczala rezygnacji 
z poczynan wynaradawiajc4cych. Zmienily si� jedynie metody dzialal
nosci antypolskiej. Kierawnictwo ruchu polskiego wytkorzystujqc takty
k� hitlerowc6w, kt6rzy stmali si� o zachowanie pozor6w swob6d dla 
organizacji polskich w Niemczech, przeprowadzilo wewri�trznq reorga
nizacj�. Ulegla tez zmianie politytka wladz niemieckich wobec gazet. 
Nie spotykamy si� juz z tak gwaltownq formq przeciwdzialania w sto
sunku - do kazdego wystqpienia krytycznego polskich dziennik6w 10s. Ale 
z drugiej strony polsllrn-niemieckie iporozumieni� piraisowe sprzyjalo sta
.raniom hitlerowc6w w przemilczaniu prawdy o trudnym polozeniu Po-
lak6w w Niemczech. W tym !kierunJku starala si� oddzialywac na gazety / 
polsilde amba,sada polska w Berliinie. Kiedy jedna!k po 1935 r. redaktoTzy 
gazet polslüch ·zacz�li m6w zamieszczac, chociaz bardw ostroznie, wia
domos·ci o wystqpieniach antyipoJskich, to wladze niemieckie ponownie 
zaiostrzyly polityk� wobec gazet ipolskich. I tak np., gdy „Nowiny Co
dzienne'' zamiescily adytkul, w kt6rym krytyikowaly udzial zandarma 
niemiedkiego w agitacji antypol'Slkiej iprzed wyborami do samorzqdu 
kosdelnego, ottzymaly surowq nagan� od Goebelsa. Goebels w pismie, 
kt6re zawieralo slowa nagany, ·zamiescil znamienine sformulowania. Pi
sal: ,,jezeli zachod:zi potrz.elba wniesienia zazalen, nalezy j-e ki�owac do 
kompetentnych instancji, nie wolno jednak oglaszac ich w prnsie. Prasa 
w dzisiejszym ipanstwie nie jest po to, aby przez oglaszanie skarg i zaza
len rwyrwierac jalki:kolwielk nacisk" 109. 

107 AAN, Ambasada. Berlin, Kornsulat Lipsk, 4 VII 1934. 
108 I tak np. w poczc1:tkach 1934 r. kierownik wydawnictwa „Sztandar Polski"

M. Kwiatkowski zostal wezwany do prezydium policji w Bochum, gdzie przeko
nywano go, ze byloby lepiej, &dyby zaniechal zamieszczania notiatek o przeslado

waniu Polak6w w Niemczech, a przedstawial je policji, kt6ra zalatwia skargi

w spos6b bardziej skuteczny. AAN, Ambasada Berlin, wic\zka 47, teczka 3, �on

sulat Essen, 1 I 1934.
109 J. t., a n  g o w s k i, Moja droga do Opola (Pami�tniki Opolan, Krakow 1954,

s. 174).
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Wladze hitlerowskie usHowaly ograniczyc rol� gazet polskich tylko 
do spelniania podstawowych funlkcji informacyjnych, zabiegajqc przy 
tym o zapewnienie sobie wplywu na dob6r informacji. Po 1933 r. Cen
trala Prasowa -ozywila swojq dzialalnosc. Zwi�k,szyla si� liczba mate
rial6w wysylanych przez nic:t do poszczeg6lnych redakcji. Materialy 
Centrali nadawaly jednolity charakter wszystkim gazetom. Wiadomosci 
polityczne podarwane jednak lbyly rra podstawie informacji serwisu infor
macyjnego oficjalnej agencji III Rzeszy. Centralq Prasowq kierowal 
Edmund Osmahczy1k wraz z grupq mlodych student6w polskich. W 1934 r. 
z Centrali Prasowej wyszly ipropozycje reorganizacji praisy polskiej 
w Nie'!Ilczech. W istniejqcych osrodkach wydawniczych w Olsztynie, 
Opolu i Herne mieliby pozostac jedynie redaktorzy lokalni, sprawujqcy 
r6wnoczesnie obowiq·zki redaktor6w odpowiedzia}nych. Wszystkie wia
domosci polityczne, komerrtarze w gotorwej po:staci mialy byc nadsylane 
do poszczeg6lnych redakcji z Centrali Prasowej 110. W ,praktyce zaloze
nia te pocz�to realizowac. Ale w p6l roku p6zniej, wiosnq 1935 r., z am
basady polskiej w Berlinie wyszla nowa propozycja zmian. Postulujqc 
urtworzenie jednego wydawnictwa w Opolu, przy r6wnoczesnym utrzy
maniu w Berlinie Centrali Prasowej, postulowano likwidacj� ,,Dziennika 
Berliirskiego'' i „NaTOdu". Kierownikiem admilllistracyjnym mial zostac 
KwiatkowSki z Herne, a redaktorem naczelnym Seweryn Pieni�zny 
z Ols�tyna. W Olsztynie nadal :mstaloby jednak wydawnietwo „Gazety 
Olsztyn.skiej" i redakcja „Mazura" o ·zmniej,s.zonej samodzielnosci. Koszt 
reorganizacji mial si�gac 63 000 Rmk m. 

Zwiqzek Polak6w oporwiedzial si� za tymi prqpozycj,stmi, ale przyjql 
zasad�, ze do czasu ich zrealizowania nie wolno dopuscic do zadnych 
strat w stanie posiadania Polak6� w wydawnictwach. Tymczasem sy
tuacja stawala si� grozna wobec wY1konywania przez wladze hitlerowskie 
praw,a prasowego. N ajpierw odm6wiono wpisania na list� dziennikarzy 
Pawletty. Moglo to oznaczac likwidacj� ,,KatolUrn Trzyrazowego", p6z
niej odebrano prawa dzierrnikarskie Waclawowi Jankowskiemu z „Ga
zety Olsztyitslkiej" i Janowi S�ali z „Kulturwehr". Otwarcie nowej 
gazety bylo w tej sytuacji niemozliwe 112• Co. wi�cej, wladze niemieckie 
udzielajctc . cz�sto nagan poszczeg6lnym dzioonikarzom rzucaly groziby 
dalszych ·represji, az do odebrania praw redakcyjnych. Ambasada w in
strukcji dla konsula polskiego w Olsztynie w 1937 r. po .przeanalizowa
niu jednej z kolejnych nagan mini,sterstwa propagandy dla redaktora 

110 AAN, Ambasada Berlin, wic\zka 50, teczka 1. Sprawozdanie z Centrali Pra

sowej przy Zwiqzku Polaik6w w Niemczech za miesiqc wrzesien 1934 . 

. 
111 Tamq;e, wiqzka 67, teczka 4, Ambasada Berlin, 8 VI 1935.
112 Tamze, wiqzika 135, teczka 4, 7 III 1937; ,,Nar6d", 1936, nr 56 .. 
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„Gazety Olsztynskiej" i „Mazura" nakazywala Pieni�znemu ostroznosc 
w „umieszczaniu artykul6w mogqcych dostarczac wladzom niemieckim, 
formalnych powod6w do represji ipod adresem obu wymienionych pism. 
Ambasada uwaza, ze ostaitnia ostra nagana, udzielona przez mini:sterstwo 
propagandy, jest ostatnim ostrzezeniem przed zawies�eniem pisma" 113. 

Redaktorzy gazet polskich byli zmuszeni do rezygnacji z krytyki polityki 
wynaradawiajqcej wladz hitlerowskich lub do przemycania akcent6w 
krytycznych mi�zy wierszami. 

Na 8lqsku Opols!kim poczynaly ponownie odzywac nastroje opo�y
cyjne wobec Zwiq·zku Polak6w. W koncu 1935 r. doszto do powstania 
Zwiq'zku Polak6w na 8lqSku. Nowy Zwiqzek posi,adal pewne kontakty 
z kr�gami ehadeckimi na terenie wojew6dzJtwa slqskiego. Niemal od 
pierwszych dni jego kierow,nicy dostrzegajqc opozycj� ,,KatoHJka Trzy
razowego" i obawiajqc si� jego ugodowosci wobec „Nowin" czynili sta
rania o uruchomienie wlasnej gazety. Korzystajqc z pomocy slqskiej 
chadecji 1 IV 1935 r. w Drukarni Narodowej w Chorzowie :wstal wydany 
pierwszy numer nowego dwu tygodnika „Slowo 8lqskie", przeznaczonego 
dla czytelnik6w na 8lqsku Opolskim. Redaktorem odrpowiedzialnym wstal 
Wiktor Gorzallka, jeden ·z najaktywn1ej1szych dzialaezy Zwiq·?Jkru Polak6w 
na Slq,sku. 'Materialy do „Slowa S1lqskiego" iprzygotowywal K. Malczew
ski 114• Niemieckie wladze policyjne nie ograniczaly !kolportowania ga
z-ety, wskazujqc, ze tolerowanie jej 1lezy w interesfo niemczyzny m. 
Z niewiadomych przyczyn ukazaly si� tylko trzy numery „Slowa 8lq
skiego''. 

Zwicrzek Pol.ak6w na 8lqsk,u nie chcial rezygnowac z wlasnego pisma. 
Jan Wawrzynek, Augustyn Kowalski i Wiktor Gorzalka wyst�pujqc 
w imieniu Zwiqzku Polak6w na 8lqsku 6 X 1936 r. kupili od Pawletty 
wydawnictwo „Katoli.ka Trzyrazowego". Pawletta zobowiq'zywal si� do 
drukowania gazety, a Zwiqzek Polak6w na 8lqsku do niewydawania 
innych gazet 116• 20 X 1936 r. ukazal si� pierwszy numer „Katolika 
Trzyrazowego" jako organu Zwiq·zku Polak6w na 8lqsku. W pierwszym 
numerze zapowiadano kontynuowanie linii Karola Miarki t wiernosc 
dawinym tradycjom „Katolika" N aipieralskiego. Podstaw� do drukowania 
,,Katolika Trzyrazowego" nadal stanowily matryc� ,,Polonii". �angow
ski, kt6ry do tej pory podpisywal ga:zet� jako redaktor odpowiedzialny, 
odm6wil rdbienia tego daliej. ,,Katolika Trzyraizowego" zaczql podpisy
wac J 6zef Kowalski, jeden z- redaktor6w „Nowin Codziennych". Zwiq
zek Polak6w na 8lqs]m po przej�iu gazety planowal jej rozbudowE:. 

113 Tamze, wü,tzka 134, teczka 4, Ambasada Berlin, 15 V 1937. 

114 Tamze, wüi21ka 101, teczka 3, Konsulat Opol,e, 21 IV 19·36. 

115 AiP Wroclaw, RO I, nr 1903, s. 377-389. 

116' AAN, Konsulat Opole, nr 130, k. 14--15. 
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Plan6w tych j,ednak nie re�lizowano, a przed Pawlettq zacz�ly narastac 
nowe trudnosci, wobec czego poczql myslec o zaprzestaniu druku „Ka
tol:i!ka Trzyira:zowego" 111. 

Tymczasem Zwiqzek P.olak6w na Slqsku poezql prowadzic pertrak
tacje ·ze Zwiq�kiem Polak6rw rw Niemc.zech, iprzygotowujqc si� do likwi
dacji. Zblizajqcy si� termin wygasni�ia Ko?wencji Generwslkiej zmuszal 
do konsolidacji szereg6w polskich organizacji. Po wielu rozmowach 
17 I 1937 r. zostala postanowiona likrwidacja Zwiqzku Po1a:k6w na Slq
sku. ,,Katolik Trzyr�zorwy" mial ibyc wydawany nadal 118• Pawletta bez
skutecznie domagal si� od dawnych przyw6dc6w Zwiqzku Polak6w na 
Slqsku wyrwi_qzania si� ·z przyj�tych wbowüizan finansorwych. Kiedy nie 
byfo widok6w na ich realizacj�, 15 VI 1937 r. pr�erwal drukowanie „Ka
tolika". W 6wczas Jan W awrzynek przeni6sl d�k gazety do wydawnictwa 
,,Nowin". Parwletta zlikwidowal drulkarni� 119

• 

Zwiq·zek Polak6w w Niemczech posiadajqc teraz „Katolika Trzyrazo
wego" chcial to wykorzystac do rozszerzenia kr�gu czytelnik6w na Po
lak6w, kt6rych „z polskosciq lqczy jedynie wsp6lnota religijna" 12-0. 

Chciano to osiq•gnqc poprzez zmniejszenie ilosci material6w o tresci po
litycznej, przy r6wnoczesnym zwi�kszeniu liczby artykul6w poswi�co
nych zagadnieniom religijnym. Potrzeba tego rodzaju zmian byla tym 
wi�ksza, ze z dniem 1 I 1939 r. we w�oclawiu przestal wychodzic mie
si�cznik religijny „Glas sw. Franciszka", kit6ry na Slctslm rozchodzil sii� 
w nakladzie 20 000. Powstalq luk� mial wypelnic zreorganizowany „Ka
tolik Trzyrawwy". Plany zmiany chcl['akteru „Katolika" napotkaly jed
nak trudnosci przy realizacji. Redaktorzy „Nowin" przyzwyczajeni do 
otrzymywania gotowych material6w z Centrali Prasowej nie widzieli 
mozliwosci samodzielnego redagowania „Katolika Trzyrazowego" o zmie
nionym charakterze. W Centrali Prasowej tez nie bylo odpowiedniego 
pracorwnika, a · pr6by poszukiwania na Slqsku ksi�·za, kt6ry by m6gl 
si� podjqc tego zdania, nie daly pomyslnego rezulttatu 121• Reorganizacja 
,,Katolrka Trzyira'zowego" zostala wstrzymana. 

Zgodnie z przyj�tq taktykq w walce z ruchem polskim wladze hitle
rowskie zrezygnowaly z likrwidacji pras,y polskiej w N iemczech na mocy 
zarzqdzen wladz administracyjnych, obawiajqc si� podobnych krok6w 
woibec iprasy niemiedkiej w Polsee. Wiele uwagi iposwi�cali jednak na
rodowi socjalisci rwa1ce z kotpoTtazem gazet 1polskich, og,raniczali mozli
wosc podawania pr�ez gazety r6'.znorakich informacji, szykanujqc czytel-

m Tamze, k. 120-128. 
us AP Wroclaw, RO I, nr 1934, s. 297. 
119 AAN, Swiatipol, nr 53,2, · k. 53,--{54.
120 Tamze, Konsulat Opale, nr 130, k. 107-108. 
121 Tamze,' Ambasada Berlin, wiqzka 209, teczka 2, 4 I 19139. 
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nik6w i dziennikarzy gazet polskich. W Niemczech hitlerowskich nie 
bylo cenzury prewencyjnej. W ostatnich miesü1cach przed wojm1 wy
korzystano fo do przepTOwadzenia lic�ych konfiskat gazet polskich. 
Gestapo likwidowalo wydrulkow:any juz caly naklad, nie podajc1c przy
czyny. Wydawnictwa mialy zakaz informowania czytelnik6w nast�pnego 
dnia o przeprowadzonej konfiskacie. Grozilo to calkowitc1 dezorganizacjq 
kolportazu i hamowalo pr6by zajmowania przez gazety polskie postawy 
krytycznej wobec. wladz hitlerowiskich. Protesty Zwic1-zku Polak6w prze
ciw konfiskatom nie daly rezultatu 122• Redakcje gazet polskich mjmo 
trudnych warunk6w nie przerwaly j'ednalk pracy. Ostatnie numery gazet 
drukowano jeszcze w6wczas, gdy na granicy trwaly juz walki. Ostatni 
·numer „Gazety Olsztynskiej" ukazal si� z datc1 31 VIII 1939 r. Numer
z datc1 1 wrzesnia zostal zdj�ty z maszyn. Z datc1 1 IX .1939 r. zostal
wydrukowany numer „Nowin Codziennych". W pierwszych dniach wrzes
nia 1939 r. wszystkie wydawnictwa polskie zostaly zniszczone. Redakto
rzy gazet polskich uj�ci przez gestapo zostali wyslani do oboz6w kon
centracyjnych. Majc1tek wydawnictw przeszedl na wlasnosc skarbu
panstwa niemieckiego. W 01,sztynie ibudynek wydawnictwa zostal roze
brany, maszyny d['ukarskie ziniszczone, a na placu po .?Jburzonym bu
dynlku zostal zrabiony „plac hairby".

W dwurdziestoileciu mi�dzywojennym prasa polska w Niemczech spel
niala powazne zadamia polityczne, oswiatowe i informacyjne. Byla czyn
nikiem ulatwiajc1cym ksztaltowanie organizacyjnych form ruchu pol
skiego i nadawania im (jkreslonych tresci ideowych. Centralizm, tak
charakterystyczny dla ruchu polskiego rw Niemczech mi�dzywojennych,
likwidowal tradycyjne odr�bnosci regionalne poszczeg6lnych gazet, ujed
nolicajqc je wecUug wzorc6w plynqcych z Centrali Prasowej Zwic11zku
Polak6w. U jednolicenie tresci i � for)TI zewn�trznych gazet stojc1cych
w k!r�gu Centrali Prasowej, ulatwialo w trudnych warunkach ekonomicz
nych zachowanie wydawnictw regionalnych, a ponadto .zmodernizowanie
warsztartu wydawniczego. Dla prasy polskiej w Niemczech charaktery
styczne bylo zepchrni�cie na plan drugi zadan informacyjnych. Ustc1,pily
one staraniom o uksztaltowanie wsr6d ,Polak6w w Niemczech okreslonych
stereotyp6w politycznych, oTganizacyjnych i narodowych. Prasa polska
w Niemczech nie chciala byc biernym rejestratorem polskiej opinii pu
bHcznej, ·zachowujqc ,prawo do jej ksztaltowainia. 0 itresci gazet decydo
wala wypadtkowa swob6d prawnych, wi�kszych w teodi niz w praktyce,
i wlozen organizacyjnych kierorwniclwa ruchu polskiego.

Stosunkowo niewielkie naklady ,poszczeg6lnych ga·zet nie p�krywaly 

122 Tamze, wic}zka 219, teczka 4, 11 VII 1939; ,,Nar6d", 1939, nr 132, Zarzqdzenie 

tajnej policji panstwowej. 
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si� ze stanem czytelnictwa pra:sy polskiej. Kazdy numer gazety czytalo 

wiele os6b. Gazeta byla nie tyl!ko zr6dlem okreslonych i!nformacji. Nie

jednokrotnie speliniala roh� ipi�wzsego podr�cznika nauki j�zyika pol

skiego. Niemala byla rola poszczeg6lnych wydawnictw. Wywieraly one 

duzy wplyw na rozw6j dzialalnosci organizacyjnej, a redaktorzy gazet 

aktyWIIlie wlqczali si� do wszystkich akcji polskich. Prasa polska w Niem

�zech skutecznie walczyla z przejarwami dzialalnosci wynaradawiajqcej, 

wychowujqc grup� Polak6w, zdecydowanych do wyrzeczen w imi� o ibrony 

umilowam.ych ideal6rw narodowych. 

MATERIALIEN ZUR GESCHICHTE DER POLNISCHEN PRESSE 

IN DEUTSCHLAND 1922-1931 

Als in Deutschland 1922 der Polenbund gegründet wurlde, gab es auf dem 
Gebiete der Weimarer Republik fünf polnische Verlagszellltren: Olsztyn, Berlin, 

W€15tfa1J.en, Opole und Bytom. Die Leitung deir neuen OJ'ganisation suchte sogleich 
ihren Einfluß auf die Zeitschriftenverlage auszudehnen: dazu wurde die Presse

zentrale des Polenbundes ins Leben gerufen. Eine unabhängige Position der Zen
trale gegenüber erhielten skh ledigHch die Tageszeitung „KatoliJk" (in Bytom von 
Napieralski herausgegeben bis zur Erwerbung des Verlages durch den Vorsitzenden 
des Polenbundes Stanislaw Sierakowski im Jahre 19<24) und der „Proletariusz" 
(später „Glos Ludu") als Organ der Polnischen Sozialistischen Partei in Deutisch
liand. Völlig sonderte sich der „Mazurski Przyjaciel Ludu" ab. 

Der Zentralisierung:siprozeß, der sich in der Polenbewegung D�utschland nach 
1925 verstärk,te, bedeutete für die Zeitungsverlage einen merklichen Einfluß der 
Pres,seze:ntrale. Dfo .regJ.ona[e Abges,chlossenheit de·r ZeiitU!Ilgen verminderte sich. 
Gegen Ende der zwanziger Jahre gab es verschiedene Projekte zur Liquidierung 

regionaler Verlage und zur Schaffung eines einheitlichen polnischen Verlages für 
ganz Deutschland. Die Reorganisierungsversuche endeten 1931- mit der Liquidie

rung des „Katoliik"-Verlages, an dessen Stelle in Opole die „Nowiny" geschaffen 
wurden. Gleichzeitig gaib es auch Verisuche oppositioneller Gruip1Pierungen des Po
lenbundes zur Schaffung eigener Organe. Jedoch trugen solche V�rsuche ephe

meren Charakter. 
Die Umwälzungen Hitlers und die Einführung einer neuen Pressegesetzgebung 

begrenzten die Freiheiiten der polnische Zeitungen. Neugründung.en wurden un

möglich, die bestehenden Organe wurden Schikanen ausgesetzt. Es muß betont 
werden, daß bei einer kleinen Aibonnentenzahl die Presse einen breiteren Verbrei
tungskreis hatite, denn jedes Exemplar hatte eine ganze Anzahl von Lesern. Trotz 
schlechter Bedingungen ,konnten sich alle polnischen Verlagsinstitutionen bis 

Kriegsausbruch behaupten. 




