
M I S C E L L A N E A

ZARYS DZIEJÓW „DZIENNIKA BERLIŃSKIEGO” 1

Pierwszy numer „Dziennika Berlińskiego” wyszedł w marcu 1897 r., ostat
ni — z pamiętną datą 1 września 1939 r. Pismo ukazywało się więc nieprzer
wanie przez ponad 42 lata, mimo pruskiego szowinizmu, wojny 1914-1918 
i hitlerowskiego terroru. Jego początki przypadają wprawdzie wr okresie po- 
bismarkowskim, ale jednocześnie w momencie wzmożonej działalności Haka
ty. Osobowość Bismarcka i Wilhelma II wycisnęła szczególne piętno na szo
winistycznej mentalności społeczeństwa niemieckiego. Traktat Wersalski spo
tęgował namiętności antypolskie, a dyktatura faszystowska stworzyła wobec 
Polaków potężny aparat ucisku. Wrogość wobec Polski i Polonii to naturalna 
atmosfera towarzysząca całej prasie polskiej w Niemczech od momentu wy
dania pierwszego aż do ostatniego numeru pisma. Przez wszystkie lata swego 
istnienia „Dziennik Berliński” musiał walczyć o własną egzystencję. Mimo 
głosów o jego likwidacji w okresie po I wojnie światowej, mimo tru d n o śc i 
finansowych i redakcyjnych zmniejszającego się kręgu odbiorców i szykan 
administracji i organizacji niemieckich, przetrwał i dał świadectwo wrogości, 
bezprawia i terroru wobec Polaków.

Niemcy drugiej połowy XIX w. przeżywały dynamiczny proces industria
lizacji. Uprzemysłowienie nie przebiegało jednak w sposób równomierny w 
całym kraju. W prowincjach zachodnich przemysł rozwijał się szybko, szcze
gólnie po 1870 r., kiedy to państwo pruskie otrzymało od Francji wysokie od
szkodowania wojenne. Regiony wschodnie pozostały w dalszym ciągu rolnicze. 
Te dysproporcje w rozw'oju gospodarczym były bezpośrednią przyczyną emi
gracji ludności polskiej z ziem macierzystych na zachód w poszukiwaniu lep-

1 W niniejszym  artyku le  zajm uję się wyłącznie dziejam i w ydaw nictw a i re
dakcji, n ie uw zględniając założeń ideologicznych i kierunków  politycznych czy 
roli pism a w  życiu Polonii. B rak kom pletu m ateriałów  nie zawsze pozwala na za
chow anie logicznej ciągłości dziejów polskiej gazety. Wiele luk uzupełnionych zo
stało dzięki relacjom  Czesława Tabernackiego. Cz. T abernacki jest jedynym  miesz
kającym  obecnie w  Polsce redaktorem  „Dziennika Berlińskiego”. Za pomoc w opra
cowaniu tego a rtyku łu  składam  Jem u serdeczne podziękowanie.
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szych warunków życia. Ludność z Poznańskiego i Bydgoskiego kierowała się 
przede wszystkim do niezbyt odległego Berlina i jego najbliższych okolic. Na 
początku XX w. mieszkało tu około 100 tys. Polaków. Byli to przeważnie rze
mieślnicy, drobni kupcy, robotnicy, którzy bez trudu znajdowali pracę w sto
licy Rzeszy, zakładali swoje warsztaty i sklepiki. Powstawały też polskie or
ganizacje. Polacy mieszkali w różnych częściach wielkiego Berlina. Wzajem
ne kontakty między nimi były utrudnione przez duże odległości, co nie ułat
wiało ani utrzymania więzi narodowej, ani rozwoju życia organizacyjnego.

Idea wydawania codziennej gazety dla licznego środowiska polskiego w 
Berlinie kiełkowała od dawna 2. Realizacją tego projektu zajął się Władysław 
Berkan — krawiec z zawodu, wybitny działacz polonijny. Wspólnie z ówczes
nym posłem do sejmu pruskiego księdzem Piotrem Wawrzyniakiem, przy 
pomocy poznańskich dziennikarzy i kilku berlińskich działaczy, powstała pry
watna spółka, która zaczęła wydawać „Dziennik Berliński”. Zgodnie z założe
niem wydawców pierwsza codzienna gazeta polska w Berlinie miała zapewnić
^styczność i w ym ianę m yśli między w ychodźstw em  a krajem , [ .. .]  skupić kolo 
siebie w szystkich Polaków rozproszonych po B erlinie i całych Niemczech, bez 
Względu na stan  i  zapatryw ania społeczne lub polityczne, będzie się 'Dziennik B er
liński’ trzym ał z dala od sporów stronnicznych”.

Powinien kierować się jedynie polityką
^zachowania swojej narodowości, swojego języka i religii [ ...] . Nie będzie mieszał 
siĘ do w alki stronnictw  i przenosił jej do em igracji, pielęgnować będzie nie to co 
nas dzieli, lecz to co nas łączy [ ...] . U znajem y się poddanym i pruskim i i w ypełn ia
my ściśle wszelkie obowiązki, jak ie spadają na nas z tego ty tu łu : a le  z drugiej sto- 
ny domagać się będziemy stanowczo tego, co nam  się jako ludziom  na mocy praw  
Przyrodzonych i jako obyw atelom  p a ń s tw a . na mocy konsty tucji należy” 3.

Niestety, nie wszystkie założenia programowe mogły być zrealizowane. Tylko 
ten ostatni punkt miał ze zrozumiałych powodów niezmienioną moc obowią- 
Zu3acą, niezależnie od zmieniających się wydawców, zarówno za czasów ce
sarskich, Republiki Weimarskiej, a także III Rzeszy, chociaż wówczas możli
wości zapewnienia Polakom należnych im praw były bardzo ograniczone. 
Utrzymanie jedynego polskiegb dziennika w Berlinie z dala od wpływów 
Politycznych okazało się niemożliwe.

Szerzący się wśród Polonii berlińskiej ruch narodowodemokratyczny, zys
kiwał wielu zwolenników. Przenoszone z Poznania do Berlina tarcia politycz
ne towarzyszyły polskiej gazecie od chwili powstania, co poważnie zaważyło' 
na jej losach.

2 F ranciszek Załachow ski był jednym  z w ybitnych działaczy polonijnych. D ru 
karz z zawodu i w łaściciel d rukarn i w Berlinie. Pierw szy zaczął w ydaw ać własnymi 
•s>łarni drukow ane słowo polskie. W 1890 r. ukazała się „Gazeta Polska”. W ychodzi
ła w B erlinie przez k ilka tygodni dw a razy w tygodniu i spełniała rolę inform atora.

a jej treść składały się głównie inform acje o zebraniach polskich, spraw ozdania 
z zebrań, uroczystości i innych lokalnych w ydarzeń. P rzestała wychodzić z chwilą 
k a z a n ia  się „Dziennika Berlińskiego”.

3 Wł. B e r k a n ,  Życiorys własny. Poznań 1924, s. 204.
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Pierwsza luźna spółka wydawnicza „Dziennika Berlińskiego” w końcu 
1897 r. została sądownie zarejestrowana pod nazwą „Concordia”. Interesy 
„Concordii” od początku nie rozwijały się pomyślnie. Dziennikowi już wkrót
ce po jego powstaniu groziła likwidacja ze względów finansowych. W kwiet
niu 1898 r. „Dziennik Berliński” z rąk spółki wykupił Ludwik Wróbel — 
drukarz z zawodu, zwolennik idei narodowodemokratycznych4. Łamy włas
nej, nowo nabytej gazety podporządkował swoim przekonaniom politycznym. 
W redakcji dziennika pracował wówczas znany przywódca wielkopolskiej Na
rodowej Demokracji — Marian Seyda. Przeciwnicy tworzenia partii politycz
nych na obczyźnie zaczęli pismo bojkotować, wielu prenumerowało prasę poz
nańską. Sytuacja finansowa dziennika pogarszała się — znów groził mu upa
dek.

W 1902 r. przyjechał do Berlina przemysłowiec Karol Rose, późniejszy 
pierwszy polski konsul generalny w Berlinie. Nie chąc dopuścić do likwidacji 
polskiej gazety, wykupił dziennik od L. Wróbla i jego redakcję powierzył 
Franciszkowi Krysiakowi, redaktorowi z Poznania 5. Zmiana właściciela i re
dakcji nie poprawiła jednak sytuacji pisma. Mimo starań, nie pozostawało ono, 
niestety, „z dala od wszelkich sporów stronniczych”. Wbrew deklaracjom, 
każda zmiana wydawcy i redakcji rzutowała na politykę gazety. Opozycja 
wobec gazety rosła, tak że nie mogła ona pozyskać szerszej rzeszy stałych 
czytelników.

W lutym 1903 r. były właściciel „Dziennika Berlińskiego” L. Wróbel za
czął wydawać własne pismo o zdecydowanie politycznym charakterze — „Na
rodowiec”. Wprawdzie nie ukazywało się ono długo, bo już 16 września 1903 r. 
zostało zlikwidowaneG, ale pojawienie się gazety partyjnej wśród Polonii 
berlińskiej podniosło atmosferę politycznego wrzenia i partyjnych zaciętości. 
Nie wpłynęło to na stabilizację „Dziennika Berlińskiego” — pismo było stale 
deficytowe. Nie najlepiej też układały się stosunki między właścicielem 
K. Rose i naczelnym redaktorem Fr. Krysiakiem. W związku z tym Rose W 
1907 r. wycofał się z wydawnictwa przekazując je w całości Krysiakowi. Nie 
poprawiło to jednak sytuacji dziennika. Przez następnych siedem lat borykał 
się z wieloma trudnościami. W 1914 r. Krysiak musiał opuścić Berlin, jako 
podejrzany o działalność antypaństwową. Za opublikowanie poufnych materia
łów dotyczących knowań organizacji O stm a rk e n v e re in  z organizacjami ukraiń
skimi przeciwko interesom polskim, groziło mu więzienie i konfiskata m ienia  
w  tym i wydawnictwa „Dziennika Berlińskego”, którego był właścicielem. Na 
krótko przed wybuchem I wojny światowej sytuacja pisma była bardzo groź
na. Chcąc je ratować, wydawnictwo musiało szybko zmienić w łaściciela  '• 
W marcu 1914 r. zawiązała się spółka wydawnicza, która nabyła pismo od

4 F. K a s p r z a k ,  Moja praca dziennikarska  na przełom ie X IX  i X X  w. (ma- 
szynopis w  bibliotece Kórnickiej) s. 9; Polacy w  Berlinie. Inow rocław  1937, ss. 82 - 
-83.

s K. R o s e ,  W spom nienia berlińskie. W arszawa 1932, s. 29; Polacy u> Berlinie, 
s. 89.

8 „Dziennik B erlińsk i” z 4 II i 17 IX  1903.
7 R elacje Cz. Tabernackiego.
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Pr. Krysiaka. Kierownikiem administracyjnym został wybitny działacz Po
lonii berlińskiej, późniejszy współtwórca Związku Polaków w Niemczech 
"— Kazimierz Ziętowski, a naczelnym redaktorem — dziennikarz z Pozna
nia Feliks Kasprzak, późniejszy starosta w Kępnie i Krotoszynie3. Na po
czątku 1914 r. — jak podaje F. Kasprzak — „Dziennik Berliński” był w „sta
nie opłakanym”. Miał zaledwie 600 abonentów i zniszczone maszyny drukar
skie. Pod nowym kierownictwem gazeta powoli zaczęła wychodzić ze stanu 
kryzysowego. Zyskiwała coraz więcej czytelników. W 1915 r. było około
3 tys. abonentów, a w 1917 r. dziennik nie tylko nie miał długów, ale nawet 
niewielkie dochody. W latach 1917 - 1919 pismo to przeżywało okres najwię
kszego powodzenia. Gazety polskie z kraju docierały wówczas do Berlina bar
dzo nieregularnie. Stale zmieniające się sytuacje na ziemiach Polski żywo 
interesowały Polaków w Niemczech. Chłonęli oni wieści z kraju, ale chcieli 
je czerpać z polskiej gazety. Wszyscy, bez względu na polityczne zapatrywania, 
sięgali wtedy po „Dziennik Berliński”. Znajdowali tam często odpowiedzi na 
nurtujące ich pytania, rady, wskazówki, przede wszystkim zaś informacje o 
Polsce. Wielu przecież chciało wracać do odrodzonej ojczyzny. Gazeta była 
wówczas jedynym regulatorem życia organizacyjnego Polonii berlińskiej, in
formatorem i łącznikiem z krajem. Mimo iż w tym czasie sytuacja materialna 
Polaków w Niemczech była bardzo ciężka, a liczni Polacy wracali do rodzin
nych stron, dziennik cieszył się ogromnym powodzeniem. W tym czasie od
grywał ważną rolę w życiu Polaków w Berlinie.

Z chwilą zakończenia wojny w 1919 r. ze spółki powstałej w 1914 r. po
zostało trzech udziałowców, którzy w swoich rękach skupili wszystkie udziały: 
Peliks Kasprzak, Kazimierz Ziętowski i Leon Barciszewski — późniejszy kon- 
Sul polski w Essen i prezydent Gniezna. W 1919 r. Kasprzak wyjechał do 
Poznania, Barciszewski również wystąpił ze spółki, ponieważ przeszedł do> 
Pracy w konsulacie polskim w Berlinie. Na miejscu pozostał jedynie Ziętcw- 
ski, który też planował powrót do kraju — wyjechał w 1921 r.

Lata 1919-1921 to okres masowych powrotów; wyjeżdżali z Berlina re
daktorzy i prenumeratorzy. W 1919 r. „Dziennik Berliński ’ znów stał pod 
groźbą likwidacji. Z inicjatywy polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
gazetę kupiła wówczas tzw. Spółka Warszawska. W skład jej wchodzili m. in. 
konsul polski w Berlinie Bolesław Charwat, redaktor Stefan Litauer, Henryk 
Zieliński, redaktor Aleksander Kron, którzy działali „wyłącznie w imieniu 
urzędowych czynników polskich” 9. Władze polskie w 1919 r. uznały, iż nie 
niożna dopuścić do likwidacji gazety polskiej w Berlinie. Była ona koniecz
na ze względu na utrzymanie łączności wychodźstwa z krajem. Zgodnie z pla
cami polskiego MSZ, „Dziennik Berliński” miał przejść całkowitą reorganiza- 
cjĘ- Miał stać się organem polskich instytucji celem oddziaływania na Polonię

8 P. K a s p r z a k ,  op. cit., ss. 49, 61. N iestety, nie znam y w szystkich udziałow 
ców spółki.

s A rchiw um  A kt Nowych w W arszawie, A m basada RP w B erlinie (dalej AAN, 
Ąrnb. Rp w B ) n r 2 066, ss. 206 - 215, 271 - 272. Inform acje te nie są zupełnie ścisłe, 
•^rak pełnych źródeł z tego okresu. Są pew ne rozbieżności co do nazw isk i dat.
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w Niemczech, a raz w tygodniu wychodziłby „specjalny dodatek przeznaczo
ny dla wychodźstwa” 10. Do tej reorganizacji jednak nie doszło.

Losy „Dziennika Berlińskiego” w latach Spółki Warszawskiej są dosyć 
pogmatwane i niejasne. Brak kompletu materiału nie pozwala odtworzyć ciąg
łości tego okresu. Nie znane są wszystkie nazwiska udziałowców, ani dokład
na data kupna i sprzedaży dziennika przez Spółkę.

W połowie 1920 r. redaktorem naczelnym „Dziennika Berlińskiego” został 
korespondent pism warszawskich dr Wincenty Gorzycki. Nie długo nim jednak 
kierował. W grudniu tegoż roku został aresztowany i wydalony z Niemiec za 
rzekomo wrogie Niemcom artykuły n . Był on ofiarą narastających antagoniz
mów polsko-niemieckich. W mniejszościowej prasie niemieckiej w Polsce uka
zywały się wrogie Polsce artykuły, na co władze polskie reagowały czasowym 
zawieszeniem którejś z gazet niemieckich. W odwet za akcję polityczną Go
rzycki musiał opuścić placówkę w Be-rlinie.

Prześladowanie i szykanowanie Polaków było stałym tematem „Dziennika 
Berlińskiego” od chwili jego założenia. W nrze z 5 marca 1921 r. czytamy
0 zorganizowaniu przez Deutsches Schutzbund „centralnej registratury anty
polskiej” w Berlinie. Redakcja domagała się, by:
„ [ ...]  rząd  polski w kroczył w  tę spraw ę i dopilnował, by rząd niem iecki co do 
mniejszości polskiej w Niemczech przestrzegał postanow ień T rak ta tu  W e r s a ls k ie g o

1 układów  polsko-niem ieckich [..

Od chwili zakończenia I wojny światowej szykanowanie prasy polskiej w 
Niemczech zaczęło nabierać charakteru zorganizowanej i planowej akcji- 
Dziennik z 12 marca 1921 r. doniósł, że „pod naciskiem opinii publicznej” — 
jak poinformowała prasa niemiecka — zabroniono sprzedaży polskiej gazety 
na dworcach w Berlinie, Zbąszyniu i Pile. Zakaz utrzymał się przez kilka 
miesięcy. W nrze z 27 czerwca tegoż roku czytamy: ,,’Dziennik Berliński’ stal 
się ostatnio przedmiotem niesłychanej napaści ze strony pewnych odłamów 
niemieckiej prasy prawicowej”. Wzywała ona do wystąpień wobec prasy pol
skiej. Szczególnie napastliwe artykuły ukazywały się w „Der Tag”, „Lokalan- 
zeiger” i „Tagliche Rundschau”. „Zrozumiałą jest też — czytamy w tym nu
merze dalej — 7. tego powodu nasza sympatia w Niemczech dla lewicy demo- 
kratyczno-republikańskiej, z którą wspólnie przeciwstawiamy się jednemu

10 AAN, Amb. RP w  B. n r  2 066, s. 10. W piśm ie attache  do S praw  W ychodź
czych Poselstw a polskiego w B erlinie do Państw ow ego Urzędu Em igracyjnego W 
W arszawie z dnia 6 VII 1920 czytamy: „Przy zam ierzonej reorganizacji oraz roz
szerzeniu w ydaw nictw a przy ję te m ają być propozycje w ydaw ania raz w tygodniu 
(z soboty na niedzielę) specjalnego dodatku przeznaczonego w yłącznie dla w y
chodźstwa, w  objętości dwóch kolum n druku  z uw zględnieniem  działu porady p ra 
w nej, inform acji, poszukiwań, zazaleń itd. [ .. .]  Poniew aż jednym  z najważniejszych 
postulatów  działalności attache  em igracyjnego jest roztoczenie najdale j idącej opie
ki nad wychodźstwem , związanie go ściślej z krajem , przeto konieczność w ydaw a
nia tego pism a nie ulega żadnej wątpliw ości. Z wszystkich stron Niemiec otrzym uję 
sta le prośby o przysłanie dla wychodźców 'Dziennika B erlińskiego’

11 AAN, Amb. R P w  B. n r  2 066, ss. 8 - 9 ,  11, 24 - 26, 30.

Przegląd Zachodni, nr 5-6, 1977 Instytut Zachodni



M iscellanea 161

wrogowi — reakcji w Niemczech”. Również niemiecka poczta dostarczała 
abonentom polskie gazety bardzo nieregularnie.

Trudna sytuacja polityczna Polaków w Niemczech, dezorganizacja życia 
polonijnego spowodowana masowymi wyjazdami do kraju, powojenna infla
cja i ciężkie warunki ekonomiczne pozostałych w Niemczech Polaków nie 
stwarzały odpowiedniego klimatu do egzystencji i rozwoju polskiej gazety. 
Sytuacja „Dziennika Berlińskiego” stawała się coraz bardziej krytyczna. W po
łowie 1921 r. musiano sprzedać nabyte w 1919 r. przez Spółkę Warszawską 
nieruchomości, tj. drukarnię i budynek redakcyjny. Druk dziennika został 
przeniesiony na Neue Jakobstr. 6 do drukarni firmy Schmidt u. Andres, której 
właścicielem był Jan Burian, posiadający w Warszawie (gdzie stale miesz
kał n) drukarnię „Rola”. Redaktor S. Litauer, który w 1921 r. miał w swoich 
rękach większość udziałów Spółki Warszawskiej został wydalony z Niemiec. 
W 1923 r. przeszły one na prezesa Związku Polaków w Niemczech Stanisława 
Sierakowskiego. Od tego czasu faktycznym właścicielem „Dziennika Berliń
skiego” był Związek Polaków w Niemczech. W 1924 r. prezes St. Sierakowski 
ustanowił aktem notarialnym Czesława Tabernackiego pełnomocnikiem do 
spraw „Spółki Wydawniczej z ograniczoną poręką 'Dziennika Berlińskie
go’ ” 13.

Początek 1922 r. to okres ważnych decyzji w życiu Polaków pozostałych 
w Niemczech. Zaawansowane były już prace na rzecz mającej powstać cen
tralnej organizacji polskiej w Niemczech — Związku Polaków. Toteż Polonia 
berlińska, Komitet Narodowy Polaków w Berlinie, jak również poselstwo 
Polskie były żywo zainteresowane utrzymaniem i rozwojem „Dziennika Ber
lińskiego”, znajdującego się w niebezpiecznej sytuacji finansowej. Istnieją- 
cych niedoborów finansowych nie mógł pokryć ani dotychczasowy właściciel, 
tj- Spółka Warszawska, ani zmniejszająca się stale — w związku z wyjazdami 
do kraju — liczba abonentów. Dnia 3 marca 1922 r. dziennik wydał odezwę 
do swoich czytelników:
..Prowadzimy ciężką i tru d n ą  pracę nad utrzym aniem  polskości naszego wychodź
stwa [ .. .] .  „Dziennik B erlińsk i” organ w ychodźstw a polskiego w ielkim i ofiaram i 
Wydawany jest po to w łaśnie, aby polski lud  był inform ow any o swoich na jw aż
niejszych spraw ach w  języku polskim  i w polskim  duchu [ .. .]  kupow anie i czy
tanie polskiego dziennika jest pew ną ofiarą pieniężną robioną przede wszystkim

własnego dobra [ ...] . Chcąc zachęcić czytelników  do abonow ania 'Dziennika 
berlińskiego’ wyznaczyliśm y cenne prem ie dla w szystkich tych nowych p renum era
torów, którzy uiszczą należność za m arzec [ ...] . Biorąc tak  w ielką ofiarę na siebie, 
Uczymy na pełne zrozum ienie ze strony najszerszych kół i jak  najw iększe popar- 
cie [. .

12 AAN, Amb. RP w B. n r  2 066, ss. 18 - 19. B rak dokładnych danych co do 
daty przeniesienia „Dziennika Berlińskiego” do d rukarn i Buriana.

13 R elacja Cz. Tabernackiego. Dnia 4 II 1924 poselstwo inform owało MSZ w 
W arszawie, że m niejszość polska w B erlinie chce utw orzyć nową spółkę w ydaw ni-

„dla zakupienia d rukarn i i w ydaw ania 'D ziennika BerliińsAciego’. Inicjatorem  
toSo jest prezes Związku Polaków  St. Sierakow ski, k tóry  drogą pryw atnych su b 
skrypcji zebra! odpowiednie fundusze”. (AAN, Amb. RP w  B. n r 2 066, ss. 52 - 53).

11 P rzeg ląd  Z ach o d n i n r  5 - 6/77
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Podobne apele ukazywały się stale przez wszystkie lata wydawania dzien
nika.

W marcu 1922 r. prezes Komitetu Narodowego Polaków Franciszek Grze- 
lachowski zwołał zebranie zarządów wszystkich organizacji polskich w Ber
linie, na którym naświetlił krytyczną sytuację „z góry zaznaczając, iż pismo 
polskie na obczyźnie podtrzymać musimy [. . Redaktor A. Kron mówił 
wówczas o konieczności utworzenia spółki . .] aby 'Dziennik’ przeszedł 
ponownie w ręce Polaków tutejszych” 14. Celem rozszerzenia kręgu odbiorców 
z inicjatywy K. Ziętowskiego, który pracował wówczas w poselstwie polskim 
w Berlinie jako attache  d.s. wychodźczych, otwarto w dzienniku w marcu 
1922 r. dział pt. „Sprawy Robotnicze i Reemigracyjne”, „w którym będą in
formacje o ruchu'robotniczym w Polsce, Niemczech i innych krajach”. W pier
wszym dniu ukazania się tego działu informowano: „Szczególną uwagę skie
rujemy na sprawy emigracyjne. We wszystkich sprawach robotniczych proszę 
się do nas zwracać”. „Sprawy Robotnicze i Reemigracyjne” miały wychodzić 
raz w tygodniu. Regularność trwała jednak zaledwie kilka miesięcy. W 1923 r. 
wydawanie zostało zawieszone na dłuższy okres — do 3 kwietnia 1924 r. 
Zgodnie z zapowiedzią redakcji, miał ukazywać się „w numerze środowym, 
a nie — jak dotychczas —* w poniedziałkowym” i pod nieco zmienionym tytu
łem: „Sprawy Robotnicze i Emigracyjne”. W latach następnych, dni ukazy
wania się dodatku ulegały dalszym zmianom. Z początkiem 1925 r. „Sprawy” 
wychodziły w piątek, a od marca 1926 w sobotę. Wprowadzono też wówczas 
nową rubrykę Biuro porad  dla polskich robotników sezonowych. Odtąd głów
nie dla nich były „Sprawy” przeznaczone. Miały one „stanowić jeden z dal
szych środków władz polskich w kierunku obrony interesów robotników pol
skich” lb. Począwszy od 22 marca 1929 r. dział ten otrzymał podtytuł: D odatek  
po św ięc o n y  sp ra w o m  w y c h o d ź s tw a  polskiego w  N iem czech .  Jego przeznacze
nie zostało określone w numerze z 4 maja 1929 r. w sposób następujący:
„Ukazujący się co tydzień specjalny dodatek 'Dziennika B erlińskiego’ pt. 'Spraw y 
Robotnicze i Em igracyjne’ jest poświęcony w yłącznie najżyw otniejszym  interesom  
i obronie zarówno sta le w  Niemczech osiadłych polskich robotników  przem ysłowych 
i rolnych, jak  i polskich sezonowych robotników  rolnych. W inien być czytany zaw 
sze przez w szystkich bez w y jątku  [ ...] .

W praktyce jednak prawie wyłącznie poświęcony był sprawom polskich ro
botników sezonowych. Dla nich organizowano konkursy z nagrodami. „Dzien
nik Berliński” ze „Sprawami” rozsyłano do majątków, w których zatrudniona 
była większa liczba robotników polskich. Już w kraju robotnikom sezonowym 
wyjeżdżającym do pracy do Niemiec zwracano uwagę na „Sprawy Robotni
cze i Emigracyjne” i zalecano prenumeratę „Dziennika Berlińskiego”. Od lip" 
ca 1930 r. do dodatku wprowadzony został dział kulturalny, który miał dru
kować m. in. nadsyłane przez robotników ich utwory. Celem wszystkich tych 
inicjatyw było pozyskanie nowych abonentów gazety. Ani „Dziennik”, ani

14 AAN, Amb. R P w  B. n r  2 066, ss. 15 - 17.
15 AAN, Amb. RP w  B. n r  2 067, s. 56.
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„Sprawy” nie wzbudziły i wzbudzić nie mogły większego zainteresowania 
wśród robotników sezonowych. Nie był to najwłaściwszy adresat ponieważ 
robotnik rolny był najczęściej analfabetą. Jeśli znaleźli się tacy, którzy umieli 
czytać, to nie mieli na to czasu i pieniędzy na prenumeratę. Pracowali u pru
skiego junkra po 12 - 18 godzin na dobę. Ich zainteresowania ograniczały się 
przede wszystkim do zarobku.

W 1931 r. granica niemiecka została zamknięta dla polskich robotników 
rolnych. Dodatek właściwie stracił sens istnienia. Drukował jeszcze rady dla 
wyjeżdżających z Niemiec robotników, ale objętość jego była coraz skrom
niejsza; czasem zawierał tylko pół strony. W 1933 r. tematyka dodatku prze
stała być aktualna. Ostatni numer wyszedł w listopadzie 1934 r. Był to naj
dłużej ukazujący się dodatek „Dziennika Berlińskiego”.

„Sprawy. Robotnicze i Emigracyjne” nie zwiększyły liczby abonentów i nie 
wpłynęły na poprawę sytuacji omawianej gazety. Mimo wysiłków redakcji,
1 lipca 1922 r. „Dziennik Berliński” z braku funduszów na okres dwóch tygod
ni przestał wychodzić. Kolejny numer ukazał się 13 lipca, w którym poinfor
mowano czytelników, iż przerwa ta spowodowana była strajkiem zecerów. Ze 
względów taktycznych redakcja wolała publicznie nie przyznawać się do ka
tastrofalnego stanu finansowegoI6. Inflacja marki pogarszała teraz sytuację 
nieomal z każdym dniem. Od połowy 1922 r. inflacja postępuje bardzo szyb
ko, zawrotne tempo przybiera w roku 1923 17. Prenumeraty miesięczne traci
my dla redakcji właściwie sens. Wpłacone jednego dnia pieniądze już następne
go nie miały żadnej wartości; abonenci otrzymywali gazetę za darmo. Sta
rano się jednak za wszelką cenę utrzymać ciągłość wydawniczą.

W sierpniu 1922 r. wyjechał z Berlina A. Kron pełniący funkcję redak
tora naczelnego. Jego miejsce zajął red. Tadeusz Katelbach skierowany do 
dziennika przez Związek Obrony Kresów Zachodnich. Organizacja ta okazy
wała zawsze duże zainteresowanie i pomoc polskiej gazecie.

Dnia 18 sierpnia 1923 r. redakcja wystosowała alarmującą odezwę:
”2 Powodu katastrofalnych  w arunków  w ydaw niczych byt naszego pism a jest całko
wicie zagrożony [ .. .] .  D opłaty za miesiąc ubiegły uiściła połowa tylko czytelników.
Raz jeszcze zw racam y się do w as czytelnicy o natychm iastow e w płacenie [ .. .]
J00 000 mk. jako dopłatę za sierpień, k tó ra  może pozwoli nam  na dostarczanie n a 
szego pism a jako tygodnika. Przechodząc na w ydaw anie tygodnika uw ażam y to za 
środek tymczasowy. W ten sposób pragniem y zachować kon tak t z naszym i czytelni
kami, w ierząc, że czasy się popraw ią i w krótce będziemy mogli wznowić nasze w y
dawnictwo w  charak terze pism a wychodzącego codziennie [ . . . ] ”.

Kolejny rozpaczliwy apel ukazał się 20 sierpnia 1923 r.:

16 AAN, Amb. RP w  B. n r  2 066, s. 251.
17 P renum era ta  miesiięczna „Dziennika Berlińskiego” w  sierpniu 1922 wynosiła

2o mk., w  grudniu  .— 150, w  lutym  1923 r. — 600, w  m aju  — 3 tys., we w rześniu
S0 tys. a już 18 w rześnia 1923 r. pojedynczy num er kosztował 400 tys. mk., 25 

Września — 2  min, 13 października — 6 m in, 16 października — 15 min, 30 paź- 
/-iernika — 5 0 0  m in, 3 lis topada — 1 mld, 10 listopada — 5 mld, 20 listopada —■
0 mld, 22 listopada — 50 mld, 30 listopada — 100 mld, a 31 grudnia 1923 r. —

10 fen.

u*

Przegląd Zachodni, nr 5-6, 1977 R S  Instytut Zachodni



164 M iscellanea

„ [ ...]  Szczególnie zw racam y uw agę naszym  czytelnikom  — robotnikom  w ogóle, 
zwłaszcza robotnikom  rolnym , iż spraw y robotnicze w tygodniku będą nadal stale 
możliwie poruszane [ .. .]  pragniem y przetrw ać. Pomóżcie nam , stańcie jak  m ur 
przy piśm ie Waszym. Nie żałujcie tych sum, k tóre macie zapłacić. Nie ociągajcie 
się i spełnijcie Wasz obowiązek jako Polacy [ . . . ] ”.

Dnia 25 sierpnia tegoż roku redakcja zapowiedziała przejście na wyda
wanie tygodnika. Do tego jednak nie doszło. 28 sierpnia poinformowano czy
telników, że na razie dziennik będzie się ukazywał trzy razy w tygodniu — 
we wtorek, czwartek i sobotę. Tak trwało do końca lutego 1924 r. Od 1 mar
ca zaczął wychodzić codziennie prócz niedziel i świąt.

Z kryzysu walutowego wyszedł dziennik zrujnowany całkowicie.

„Czytelnicy — czytamy w  nrze z 31 grudnia 1923 r. — pismo nasze wyczerpało 
w szystkie nasze rezerw y w  okresie spadku w aluty. Dziś, mimo uporządkow ania sy
stem u pieniężnego nadszedł dla nas czas najgorszy. Pomoc jednak  jest ła tw a. Niech 
każdy spełni swój obowiązek i prześle należne jeszcze pół m ark i rentow ej na n a 
sze konto czekowe [ . . . ] ”.

Kryzysem dotknięta była cała prasa polonijna w Niemczech. „Dziennik 
Berliński” przetrwał dzięki pomocy finansowej poselstwa polskiego w Berlinie, 
ZOKZ i — jak informuje Cz. Tabernacki — Stanisława Sierakowskiego oraz 
czytelników' z Francji i Belgii, którzy przesyłali abonamenty i dobrowolne 
dopłaty we frankach. Dziennik wymagał stałej pomocy finansowej. Liczba 
abonentów spadała, a pogarszające się stosunki polsko-niemieckie pogłębiały 
trudności redakcyjne.

Funkcję redaktora odpowiedzialnego od lipca 1922 r. pełnił Jan Gardzie- 
lew7ski. W czerwcu 1923 r. władze niemieckie wytoczyły mu proces o rzekomą 
obrazę niemieckich urzędników państwowych. Gardzielewski został skazany 
na dziewięć miesięcy więzienia. Od kwietnia 1923 r. do lutego 1924 stanowisko 
redaktora odpowiedzialnego powierzono Józefowi Koczorowskiemu. Z końcem 
1922 r. rozpoczął pracę w redakcji Cz. Tabernacki. 1 marca 1924 r. zajął on 
miejsce red. Koczorowskiego. Funkcję redaktora odpowiedzialnego „Dzienni
ka Berlińskiego” sprawował on do 1 września 1939 r. Był on bodajże jedy
nym redaktorem prasy polskiej w Niemczech, który na takim stanowisku 
utrzymał się przez tyle lat.

W marcu 1924 r. stanowisko redaktora naczelnego w „Dzienniku Berliń
skim” objął korespondent polski w Berlinie Stanisław Paprocki. W połowie
1925 r. opuścił on Berlin, a jego miejsce jako korespondent i kierownik re
dakcji zajął red. Tadeusz Święcicki. Członkowie redakcji: St. Paprocki i Cz. 
Tabernacki cały swój wysiłek i energię skierowali na pozyskanie nowych 
abonentów i ugruntowanie podstaw finansowych gazety. Prawie w każdym 
numerze na pierwszej stronie umieszczany był napis: „Każdy Polak obowiąza
ny jest prenumerować choć jedno pismo polskie. Prenumerujcie i rozpow
szechniajcie 'Dziennik Berliński’ ” ls. Dnia 15 kwietnia redakcja skierowała ko
lejną odezwę do czytelników:

18 W tym  czasie wychodziło w Niemczech pięć dzienników  polskich: „Nowiny

Przegląd Zachodni, nr 5-6, 1977 Instytut Zachodni



M iscellanea 165

„Rodacy, w  kw ietn iu  w przeciągu kilku  tygodni rozsyłać będziemy za pomocą sieci 
organizacyjnej Związku Polaków  w  Niemczech większą liczbę egzem plarzy oka
zowych naszego pisma. Do końca m iesiąca na terenie Dzielnicy II nie powinno być 
nikogo co by nie zapoznał się z 'Dziennikiem  B erlińskim ’ 10. Na maj jednak  każdy 
nowy zwolennik 'Dziennika Berlińskiego’ musi najdale j do 25 kw ietn ia zapisać so
bie 'Dziennik’ na poczcie za cenę 2 m arek  miesięcznie [ ...] . Pam iętajcie Rodacy, 
tylko człowiek ciemny nie czyta gazety”.

W nrze z 15 lipca 1924 r. zamieszczono wielką reklam ę własną:

„'Dziennik B erliński’, bezpartyjne, jedyne polskie pismo w Berlinie, podaje obszer
ne wiadom ości z dziedziny polityki, zagadnień społecznych, kultu ra lnych , gospodar
czych, ze specjalnym  uw zględnieniem  stosunków  w Polsce i w Niemczech. N aj
w łaściwszy in form ator o życiu Polaków  w Niemczech.

W łaśni korespondenci w W arszawie, Katowicach, Paryżu i Budziszynie (sprawy 
serbołużyckie), specjalne obszerne dodatki co tydzień w kw estiach robotniczych
i em igracyjnych. N ajpew niejszy inform ator dla czytelników w  Polsce o stosunkach 
niemieckich. N ajpoczytniejszy organ polski w  Niemczech. N ajodpow iedniejsze p is 
mo dla ogłaszających się” 20.

Od 15 m arca 1924 r. wprowadzono nowy „Dodatek Literacki i Ogólno
kształcący”. Zapowiedziano, że „będzie się ukazywał w m iarę możliwości. Za
leca się czytelnikom staranne zachowanie dodatków, które razem stanowić 
będą pewną całość [. . .]”. Zgodnie z kolejną zapowiedzią redakcji, od 4 stycz
nia 1925 r. „Dodatek” miał się ukazywać w każdą niedzielę. W lutym  1925 
r - w „Dodatku” pojawiła się rubryka pt. Listy dla samouków, w której miały 
być poruszane najciekawsze zagadnienia oświatowe. Listy ukazały się zaled
wie kilka razy. „Dodatek” nigdy nie wychodził regularnie i żywot swój za
kończył w 1926 r. Dnia 28 grudnia pojawił się po raz o s ta tn i21.

Codzienne” w Opolu, „Gazeta O lsztyńska”, „K atolik” w Bytomiu, „N aród” w  H erne 
> „Dziennik B erlińsk i”.

19 Związek Polaków  w  Niemczech obejm ował działalnością cały te ren  Niemiec, 
k tóre były podzielone na pięć dzielnic. Dzielnica II obejm owała B erlin  i okolice.

20 Stałych, p łatnych korespondentów  zagranicznych „Dziennik B erliński” nigdy 
nie miał. Korespondenci z W arszawy to Adam Stebelski i S tefan  Szwedowski, w y 
bitni działacze ZOZK, którzy okazyw ali wówczas dużą pomoc Polonii w Niemczech, 
nadsyłali do dziennika „Listy z W arszaw y”. W 1922 r. w redakcji dziennika p ra 
cował red. P ająk , k tóry  w yjechał do Katowic i stam tąd przez pewien czas n ad 
syłał korespondencje ze Śląska. K orespondent z P aryża to b ra t późniejszego dyr. 
„Sw iatpolu” S tefana Lenartow icza, k tóry  będąc na olim piadzie w  Paryżu, przysłał 
„Listy z O lim piady”, w ydrukow ane 25 VIII 1924 r. K orespondent w Budziszynie to 
Serbołużyczanin red. Sleca (relacje Cz. Tabernackiego).

21 Po raz pierw szy „Dodatek L ite rack i” ukazał się 1 I 1903 r. pt. „Tygodnik 
b erliń sk i”, k tóry  zaw ierał „krótkie nowelki, utw ór ypoetyckie, przedniejszych, daw 
niejszych i współczesnych poetów polskich, artyku ły  treści pouczającej dla m łodzie
ży, opisy, hum oreski [ . . . ] ”. B rak kom pletu dziennika z tego okresu, nie pozwala 
stwierdzić, częstotliwości ukazyw ania się „Tygodnika”. Nie ukazyw ał się jednak  
regularnie; w ydaw any był do 1914 r. Po w ojnie jako kontynuacja „Tygodnika” po
jaw ił się „Dodatek L ite rack i”. T rudno jest ustalić datę ukazania się pierwszego n u 
m eru — przypuszczalnie w październiku 1921 r. Miał to być dodatek dw utygodnio-
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Dodatki do dziennika, to jedna z metod pozyskiwania czytelników — jak 
się okazało mało skuteczna. 1 lutego 1925 r. „Dziennik Berliński” otrzymał 
dodatek o charakterze religijnym  — „Gość Świąteczny”. Był on redagowany 
przez Polską Centralę Prasową w Berlinie i przeznaczony nie tylko dla ga
zety berlińskiej. Ukazywał się do października 1931 r.

Od 1 czerwca 1924 r. prenum erata miesięczna dziennika podniesiona została 
z 2 mk. na 2,50 mk. Skutki tego posunięcia okazały się fatalne. Jeszcze w 
czerwcu dziennik miał 2 100 abonentów, a w październiku tegoż roku 1 700. 
Dnia 1 stycznia 1925 r. powrócono do ceny poprzedniej.

Trudności gazety pogłębiał nieprzyjazny stosunek właściciela drukarni — 
Jana Buriana. W październiku 1924 r. druk musiano przenieść do rosyjskiej 
d rukarn i „Bukw a” przy Mockernstr. 144.

Zmobilizowano wszystkie polskie organizacje w Berlinie i polskie kon
sulaty w Niemczech do organizowania pomocy dziennikowi. Towarzystwo pol
skie „Braterstw o” zaapelowało do polskich towarzystw  o prenum eratę i pro
pagandę gazety. Problem y pisma poruszano na wielu zebraniach, na których 
Cz. Tabernacki mówił o znaczeniu „Dziennika Berlińskiego” dla środowiska 
polonijnego i o konieczności jego utrzym ania. Zarządy towarzystw zobowią
zywały wszystkich swoich członków do prenum eraty. Poselstwo polskie roze
słało pisma do konsulatów w Lipsku, Kolonii, Essen, Ham burgu i Pile, pole
cające poparcie reklam ow anej akcji „Dziennika” 22. Postanowiono wydawać 
nowe, stałe dodatki ilustrow ane i tygodniki. Ustanowiono nagrody dla tych, 
którzy zdobędą największą ilość abonentów. Nawet bale karnaw ałowe wy
korzystywano dla rek lam y 23. Była to szeroka akcja, która według założeń 
redakcji miała zdobyć co najm niej 1 tys. abonentów. Wielka kam pania re
klamowa przyniosła pewne efekty. W styczniu 1925 r. „Dziennik B erliński” 
miał 2 200 prenum eratorów  24. Zgodnie z wyliczeniem redakcji, 3 tys. abonen
tów zapewniało samodzielność finansową gazety, a tego niestety nie osiągnię
to. Lata następne przynoszą spadek ilości abonentów. Udało się wówczas uzys
kać kilka dobrze płatnych ogłoszeń, co znacznie poprawiło sytuację. Był to 
krótki okres powojennej stabilizacji finansow ej pisma. Poprzez kam panię re
klamową zyskano jednak tyle, że nie dopuszczono do likwidacji, od czego ga
zeta polska była o krok. Mimo wysiłków, dziennik nie osiągnął stabilizacji f i ' 
nansowej. Ze względów oszczędnościowych zmniejszono redakcję do dwu o só b
— redaktora odpowiedzialnego i sekretarki. Z dniem 1 lipca 1925 r. druk 
„Dziennika Berlińskiego” został przeniesiony z Berlina do Bytomia do d rukar
ni „Katolika” , ale redakcja pozostała w Berlinie. Przeniosła się do skrom niej
szych pomieszczeń na Schliiterstr. 57. Istniały również plany przeniesienia re
wy, lecz już wkrótce po jego ukazaniu się nastąpiła ponad roczna przerwa, sp o w o 
dowana kryzysem walutowym. Wznowienie nastąpiło 15 III 1924 r.

22 AAN, Amb. R P w  B. n r 2 066, s. 75.
23 Chór berliński „H arm onia” urządził zabawę kostium ow ą z nagrodam i za n a j

ładniejszy kostium . P ierw szą nagrodę zdobył „Dziennik B erlińsk i” za suknię zro
bioną z w stążek z różnym i napisam i w zyw ającym i do prenum eraty , m. in.: „Nic 
m yśl długo, weź ołówek i  pośpiesz zaabonować 'Dziennik B erliński’ ” ( „ D z i e n n i k  

B erlińsk i” z 4 II 1925).
24 AAN, Amb. R P w  B. n r  2 066, s. 86.
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dakcji do Bytomia. Praktycznie oznaczałoby to likwidację berlińskiej gazety 35. 
Przeniesienie druku do Bytomia obniżyło koszty utrzym ania, ale zmniejszyło 
również wpływy, które i tak były niewielkie. Dziennik przestawał być aktual
ny dla czytelnika berlińskiego, tracił więc abonentów. Ignacy Grabski, były 
redaktor „Katolika w Bytomiu, potem pracownik MSZ, po swojej wizycie w 
Berlinie w 1926 r. pisał, iż „Dziennik B erliński” jest w zasadzie odbitką „Ka
tolika”, a tylko ostatnia strona jest oryginalna. Dla Polonii berlińskiej jego 
znaczenie było m inim alne — redaktorzy nie mieli kontaktu ze społecznością 
polską i nie uwzględniali spraw  lokalnych. Dzienny nakład wynosił wówczas
2 tys. egzemplarzy. Zdaniem Grabskiego — sytuacja mogłaby ulec zmianie 
tylko wtedy, gdyby gazeta była drukow ana w B erlin ie26. Parę la t później 
opinię tę potwierdził poseł polski w Berlinie A lfred Wysocki. Pisał on, iż 
dziennik jest nudny, nieaktualny, przepełniony m ateriałem  śląskim 27. Podobny 
pogląd reprezentowała również Polonia berlińska. W prowadzane coraz to no
we dodatki nie mogły zainteresować tutejszych Polaków, ponieważ nie dla 
tego środowiska były przeznaczone. Od czasu przeniesienia druku dziennika 
do Bytomia, praw ie wszystkie dodatki „Katolika” dołączane były do „Dzien
n ika Berlińskiego” bez względu na ich treść i możliwość pozyskania czytelnika 
nieśląskiego. W kw ietniu 1926 r. gazeta berlińska otrzymała dwa nowe do
datki bytomskie: „Rodzina — Pismo poświęcone wychowaniu i nauce mło
dzieży” oraz tygodniowy dodatek o charakterze rolniczym „Rolnik”, który 
zupełnie nie znajdował zainteresowania wśród czytelników na terenie Berlina. 
Mimo to obydwa wychodziły z dziennikiem do kw ietnia 1932 r. O częściowo 
zbliżonej do „Rolnika” tem atyce pojawił się w lipcu 1926 r. nowy dodatek, 
który ukazywał się do stycznia 1929 r. pod różnymi tytułami: „Robotnik”, „Ro
botnik Polski” i „Robotnik Rolny”. Odrębne dodatki redagowano dla dzieci
i młodzieży. Od stycznia 1926 r. do kw ietnia 1932 co dwa tygodnie wychodziła 
gazetka dla dzieci pt. „Dzwonek”. Problem y o tematyce młodzieżowej i wy
chowawczej, a także artykuły  dotyczące historii, literatury , geografii, sportu 
polskiego itp. zamieszczała „Młodzież”, która ukazywała się od m arca 1927 do 
m aja 1929 r. W 1927 r. pojawiły się trzy nowe dodatki: w kw ietniu — dw u
tygodnik „Zdrowie”, k tóry  wydawany był do kw ietnia 1932 r., w  m aju (uka
zał się zaledwie kilka razy) — „Świętoszek” — „dodatek humorystyczny, wy
chodzi kiedy chce i jak mu się podoba” , we wrześniu — „Sowizdrzał” — „do-

25 Bezpośrednią przyczyną przeniesienia d ruku  „Dziennika B erlińskiego” do By
tom ia było w ypowiedzenie przez „B ukw ę” umowy ze względu na sprzedaż d ru 
karni. Innej d ru k arn i z polską czcionką, k tóra chciałaby z polską gazetą zawrzeć 
umowę na dogodnych w arunkach  w  B erlinie nie było (relacja Cz. Tabernackiego).

26 AAN, Amb. R P  w  B. n r  1 844, ss. 76 - 90.
27 „'D ziennik’ — pisał w  1931 r. A lfred Wysocki, poseł polski w B erlinie — 

;stal się n ieak tualny , przepełniony olbrzym ią ilością śląskiego m ateria łu . W tych 
w arunkach  mógł liczyć tylko na robotników  rolnych przyw iązanych do pism a i s ta 
rych czytelników  berlińskich. Dla inteligencji i Żydów z Polski, dla młodzieży 
'Dziennik’ był pism em  nudnym  i nieaktualnym . Jedyną a trak c ją  tego pisma, poza 
artyku łam i w stępnym i, był stały  kalendarz zebrań licznych tow arzystw  polskich 
w  B erlinie [ . . . ] ” (AAN, Amb. RP w  B. n r 2 066, ss. 206 - 215).

Przegląd Zachodni, nr 5-6, 1977 Instytut Zachodni



168 M iscellanea

datek satyryczny i hum orystyczny wychodzi na przem ian z 'Śmieszkiem’ 
„Sowizdrzał” pojawiał się do połowy 1928 r., a „Śmieszek” do kw ietnia 1932. 
Od grudnia 1927 do kw ietnia 1932 r. dołączany był miesięcznik (od maja 
1929 r. wychodził jako dwutygodnik) poświęcony przeszłości Śląska — „Zie
mia Śląska”.

W 1923 r. m iał miejsce w Berlinie pierwszy zjazd prasy polskiej w Niem
czech. Powołana została wówczas do życia C entrala Prasowa, której zadaniem 
było m. in. dostarczanie artykułów  dziennikom polskim w Niemczech o te
matyce ogólnej, ponadregionalnej2S. Na drugim  zjeździe prasy polskiej w lu
tym  1927 r. mówiono o niskim poziomie dzienników. Podano wówczas, iż 
dzienny nakład polskich gazet w 1927 r. wynosił: „Dziennik Berliński” —
2 200 egzemplarzy, „Naród” w H erne — 3 tys., „Katolik” w Bytomiu — 7 tys., 
„Gazeta Olsztyńska” — 800 — 1 tys., „Nowiny Codzienne” w Opolu —
2 500 2S.

Padło wówczas wiele słów krytyki pod adresem Centrali Prasowej. Re
daktorzy dzienników twierdzili, iż artykuły  nadesłane przez C entralę są nie
zrozumiałe dla niewykształconego czytelnika, który często nie rozumie zna
czenia wielu słów. Nie stanowiło to zachęty do sięgania po polską gazetę.

W 1927 r. opiekę nad redakcją „Dziennika Berlińskiego” objął redaktor 
T. Katelbach. Na trzecim zjeździe prasy polskiej 11 lutego 1928 r., k tóry był 
poświęcony sprawie łączenia wydawnictw  polskich w Niemczech, T. K atel
bach powiedział, iż stan finansowy wszystkich pism polskich z wyjątkiem  
„K atolika” jest zły, natom iast „Dziennika Berlińskiego” jest bardzo zły 30.

Brak zainteresowania polską gazetą wśród miejscowej Polonii próbowano 
zrekompensować większym rozpropagowaniem jej wśród polskich robotników 
sezonowych w Niemczech. Lecz i ta droga zawiodła, ponieważ dziennik był 
dla nich za drogi i niezrozumiały.

Dnia 14 lipca 1929 r. pojawił się bogato ilustrowany „Dodatek”. Do wrześ
nia ukazywał się w objętości czterech stron, potem dwóch. Był to jeden z nie
licznych dodatków, który wzbudził szersze zainteresowanie czytelników. Za
wierał zdjęcia z różnych uroczystości, z wydarzeń politycznych, sportowych,

23 Na pierw szym  spotkaniu redaktorów  prasy  polskiej w B erlinie toczyła się 
dyskusja wokół ew entualnej pomocy dla redakcji poszczególnych pism  ze strony 
powstałego Związku Polaków. Chodziło też o jednolitą postaw ę w  popularyzow aniu 
nowej organizacji. P ism a miały bardzo skrom ną obsadę redakcyjną, dlatego Cen
tra la  Zw iązku Polaków  podjęła się zasilenia prasy  odpowiednim i artyku łam i o cha
rak terze ponadregionalnym  w  zm ienionej obecnie sytuacji praw no-politycznej Pola
ków w Niemczech. Pom ysł nie od razu mógł być zrealizowany. W 1923 r. po wy- 
jeździe z B erlina T. K atelbacha, Związek Polaków  nie m ial żadnego doświadczone
go redaktora . Sytuacja zm ieniła się w 1925 r., gdy przyjechał red. Święcicki. Pod 
koniec 1926 r. w rócił do B erlina red. K atelbach. W tedy rozszerzył zapoczątkowaną 
przez Święcickiego akcję pisania artyku łów  w stępnych do wszystkich pism  codzien
nych (relacje Cz. Tabernackiego).

29 AAN, Amb. R P w  B. n r  2 279, ss. 1- 5.  Cyfry te przypuszczalnie ze względów' 
propagandow ych zostały zawyżone.

30 AAN, Amb. RP w  B. n r  2 279, s. 7.
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kulturalnych w Polsce, Niemczech i ze świata. Ale żywot jego, niestety, był 
krótki — do 26 listopada 1929 r. Jednym  z najdłużej ukazujących się dodat
ków był dział drukow any od listopada 1930 do czerwca 1939 r. pod różnymi 
tytułami: „Dział sportowy” , „Harcerz-Sokół-Sportowiec”, „Dział Sportowy- 
-Harcerz-Sokół-Sportowiec”, „Sport”. Początkowo był to jednostronicowy do
datek tygodniowy. W ostatnich latach swego istnienia ukazywał się nieregu
larnie i często zajmował pół i mniej strony.

Poza krótkim  okresem na przełomie lat 1924 - 1925, „Dziennik Berliński” 
był w ciągłych tarapatach finansowych. Nie mógł wywiązać się ze swoich 
zobowiązań za druk wobec „K atolika”. N arastały zadłużenia i nieporozumie
nia. Gazeta była wysyłana z Bytomia nieregularnie, często z dużym opóźnie
niem i po kilka num erów jednocześnie, co również zniechęcało wielu abo
nentów.

W grudniu 1931 r. bytomski „K atolik” został zlikwidowany. Od stycznia
1932 r. druk „Dziennika Berlińskiego” przeniesiono do drukarni „Nowin Co
dziennych” w Opolu. Zgodnie z zaw artą między redakcjam i umową, „No
winy” za swoje usługi pobierały cały miesięczny dochód z prenum eraty. Jak 
Poinformowała redakcja „Nowin” 21 stycznia 1932 r., nakład dzienny „Dzien
nika” wynosił 1 570 egzemplarzy, a w soboty 1 770. Miesięczne koszty druku 
Pochłaniały sumę 2 280 m arek, a dochód z prenum eraty przynosił zaledwie 
1 400 mk. Dług „Dziennika” wzrastał co miesiąc około 800 mk. *

W związku ze zmianą miejsca druku zmieniały się niektóre dodatki, jedne 
Przestały się ukazywać, a pojawiły się nowe. 2 czerwca 1932 r. do dziennika 
dodano (tylko trzykrotnie) „Niedzielę Katolicką”. Był to tygodnik poświęcony 
katolickiej i historycznej problematyce Śląska. Miejsce „Niedzieli K atolickiej” 
w październiku tegoż roku zajął „Ilustrow any Przegląd Katolicki”. Zawierał 
°n artykuły treści religijnej, odcinki powieści i wiele ilustracji z życia kościo
ła katolickiego oraz wiadomości lokalne i ogólne. Wychodził w różnej obję
tości od sześciu do dwóch stron i w różnych odstępach czasu. Utrzymał się do 
sierpnia 1939 r.

Zmiana system u w Niemczech w 1933 r. przyniosła w stosunku do Polaków 
Planowe represje adm inistracyjne. Jedna z pierwszych ustaw hitlerowskich 
dotyczyła prasy. „Dziennik Berliński” z 14 lutego 1933 r. skomentował ją w 
sPosób następujący:

“H itler oświadczył dziennikarzom , że p rasa ma być niekrępow ana. Nie wolno jed 
nak krytykom  dotykać honoru osobistego [ ...] . Gazeta może być zakazana, jeśli w 
niej cia się coś znaleźć, co w skazuje na zachęcanie do nieposłuszeństw a względem 
r °zporządzeń rządowych lub urzędowych [ .. .]  jeśli znajdzie się w  niej wiadomość, 
która niebezpieczna być może żywotnym  interesom  państw a [...] . Zakaz trw ać 
może po raz pierw szy i d rugi do czterech tygodni, a potem  naw et sześć miesięcy 

Choć p rasie  polskiej obelżywy ton polemiczny obcy jest, to jednak  obecnie 
'rudno będzie zabrać stanow isko do ew entualnych w ypadków  w  przyszłości. Nie 

Ędzienny mogli odpowiedzieć pięknym i słowam i za nadobne czyny, gdyż prasa 
nasza jest mniejszościowa, a zatem  więc i lojalna, wobec państw a respektow ać 
niusi aż przesadnie może rozporządzenie prasow e, zaw arte w  ostatnim  rozporządze
niu doraźnym ”.

Przegląd Zachodni, nr 5-6, 1977 a  Instytut Zachodni



170 M iścellanea

Na skutki tego rozporządzenia prasa polska nie czekała długo. Na 5 marca
1933 r. H itler wyznaczył wybory do parlam entu Rzeszy i sejm u Prus. W związ
ku z tym

„Prezydent policji na zasadzie § 9 [ .. .]  rozporządzenia prezydenta Rzeszy co do 
ochrony narodu  niem ieckiego z 14 lutego 1933 zarządził w  dniu 25 lutego 1933 [.. •] 
natychm iastow e zawieszenie 'Dziennika Berlińskiego’ do dnia 12 m arca 1933 roku. 
Ogłoszenie zakazu zarządzenia ograniczyć się musi do doniesienia, że pismo zostało  
zakazane do dnia 12 m arca 1933. Dalsze objaśnienia są niedopuszczalne i będą do
chodzone wg § 18 rozporządzenia z dnia 4 lutego 1933 roku”.

Doniósł o tym  „Dziennik Berliński” z 26 lutego 1933 r., k tóry tego dnia miał 
jedną stronę. Zaw ierała ona tylko rozporządzenie policji w sprawie zaftazu- 
Druga strona była czysta. Zakaz ten dotyczył wszystkich gazet polskich w 
Niemczech. Zamknięte zostały również: „Gazeta Olsztyńska”, „Nowiny Co
dzienne”, „Głos Pogranicza i Kaszub” , „Naród” i „M azur”. Wszystkie gazety 
wnosiły odwołania, oczywiście bez skutku.

W styczniu 1934 r. druk „Dziennika Berlińskiego” przeniesiony został do 
d rukarn i „N arodu” w Herne. Zgodnie z zaw artą między redakcjam i umową, 
„N aród” miał otrzymywać za druk wszystkie wpływy z abonam entu poczto
wego oraz 50% z ogłoszeń31. Nakład „Dziennika” wynosił wówczas 1 000 -
-  1 20(  ̂ egzemplarzy.

Represje hitlerow skiej adm inistracji wobec Polaków, a szczególnie wobec 
prasy polskiej, staw ały się coraz częstsze i coraz ostrzejsze. Rewizje w redak
cji, konfiskata poszczególnych numerów, zawieszanie w czynnościach polskich  
dziennikarzy prowadziły do likwidacji polskiej prasy. H itlerowska ustawa 
prasowa dawała tu  duże możliwości. W latach 1934 - 1937 pzobawiono prawa 
wykonywania zawodu redaktorów: Antoniego Paw letę z Opola, F r a n c is z k a  

Jankowskiego z Olsztyna, A rtura Aulicha z Gliwic, S tefana Dziamskiego i Ja
na Skalę z Berlina 32. Praca redaktorów  — Polaków stawała się coraz bar
dziej niebezpieczna. Nakłady dzienników były coraz skromniejsze. W 1937 r- 
wynosiły: „Dziennik B erliński” — 1 tys. egzemplarzy, „Nowiny Codzienne” ""
1 tys., „Dziennik Raciborski” — 100, „Gazeta Olsztyńska” — 900, „Głos P o g ra 
nicza i Kaszub” — 500, „Naród” — 1 tyis.33.

Mimo represji, redakcja „Dziennika Berlińskiego” nie zrezygnowała ^  
tych ciężkich chwilach z walki o egzystencję i pozyskanie czytelnika. 3 luteg0 
1935 r. ukazał się w dzienniku dwutygodniowy dodatek krajoznawczy, bogato 
ilustrow any „Znaszli — ten k ra j”. Zgodnie z zapowiedzią miał opisywać i uka
zywać piękno turystyczne Polski. Pojaw iał się jednak bardzo nieregularnie 
z długimi, nieraz paromiesięcznymi przerwam i. Pod tym tytułem  ostatni raz 
wyszedł w grudniu 1936 r. Inform acje turystyczne o Polsce z licznymi zdjęci3'  
mi pojaw iały się jeszcze co pewien czas w 1937 r. W końcu 1936 r. po raz 
drugi podjęto próbę redagowania „Kącika dla dzieci”. W prawdzie utrzymał 
się on przez ponad dwa lata, do czerwca 1939 r., ale ukazywał się równie2

31 AAN, Amb. RP w  B. n r  2 083, ss. 31-33.
32 AAN, M inisterstw o S praw  Zagranicznych, n r 10 489, s. 32.
33 AAN, Amb. R P w B. n r  2 091, s. 25.
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nieregularnie i z dużymi przerwami. W 1937 r. wprowadzono dla dzieci doda
tek o tematyce historycznej „Raptularzyk historyczny”. Miała to być bardzo 
Przystępna forma lekcji historii Polski. Dodatek ukazywał się jednak bardzo 
krótko, zaledwie od sierpnia do grudnia. W połowie sierpnia 1937 r. pojawiła 
się rubryka pt. „Nasze spraw y”. Była to inicjatywa niezwykle cenna. Chodzi
ło o ujaw nianie aktów terroru  wobec Polaków. Podawano bez kom entarzy 
informacje o szykanach, prześladowaniach, aresztowaniach. Inform acje były 
podawane w bardzo lakonicznej formie, by nie dać punktu zaczepienia h itle
rowskiej cenzurze. Tą drogą Związek Polaków przekazywał dla prasy polskiej 
w Polsce i prasy zagranicznej wiadomości o wzrastającym  terrorze wobec Po
laków w Niemczech. Redagowanie tej rubryki należało do obowiązków Cz. Ta- 
bernackiego. W październiku tegoż roku na żądanie m inistra spraw  w ew nętrz
nych W. Fricka rubryka ta została zlikwidowana.

W związku z powtórnym  otwarciem granicy dla polskiej emigracji sezo
nowej w 1937 r., we wrześniu wznowiono „Dodatek poświęcony sprawom w y
chodźstwa polskiego w Niemczech 'Wiadomości Em igracyjne’ ” . Ukazywał się 
z dużymi przerwam i do m arca 1938 r. Jeszcze 26 kw ietnia 1939 r. „Dziennik 
B erlińsk i” otrzym ał jednorazowy dodatek „Narodu” z Herne „Nasza Poradnia

gospodarcza — praw na — podatkowa”.
Na maj 1939 r. przygotowany był w Niemczech spis ludności. 11 m aja do 

redakcji „Dziennika Berlińskiego” przy Postdam m erstr. 61 przyszło dwóch 
urzędników Gestapo. Skonfiskowali dodatki do gazety inform ujące Polaków
0 sposobie wypełniania form ularzy spisowych. Od 21 m aja musiano wprowa
dzić zmiany w tytule gazety i stopce redakcyjnej. Podawano to teraz w dwu 
językach: „Dziennik B erliński”, „Berliner Tageblatt”, . . . środa (Mittwoch)
21 Juni . . . .  Redaktor naczelny, H auptschriftleiter . . . .  Od początku 1939 r. 
każdy num er gazety kontrolowany był przez urzędników Gestapo 34. Od poło-

34 AAN, Amb. R P w  B. n r  1 897, ss. 222 - 226. A m basador L ipski w  raporcie
2 dnia 27 VII 1939 r. donosił: „Tajna policja państw owa, mimo że w  Rzeszy cenzura 
Prewencyjna nie istnieje, zażądała od redaktorów  trzech codziennych pism  polskich 
w Niemczech, a m ianowicie od redak to ra  „Nowin”, „N arodu” i „Gazety Olsztyń- 
sk ie j”, (dwa pozostałe pism a „Dziennik B erliński” i „Głos Pogranicza i K aszub” w y
chodzą przy poprzednio wym ienionych jako ich odbitki), przedkładania urzędom 
Policyjnym do ap robaty  pierwszego w ydrukow anego egzem plarza każdego num eru 
tych pism. Po przedłożeniu egzem plarza do cenzury, redakcje są zobowiązane do 
dalszego bicia nak ładu  (rzekomo w celu un ikania opóźnień w  ukazyw aniu się ga- 

ale w ysyłkę pism  mogą rozpocząć dopiero po udzieleniu aprobaty  przez urząd 
Policyjny. W w ypadku udzielenia zakazu rozpow szechniania pism, redakcje nie 
(ylko ponoszą s tra ty  na już w ydrukow anym  nakładzie, ale także ze względu na 
sPóźnioną porę nie mogą nakładu  powtórzyć. Zakaz rozpow szechniania był już 
każdemu z pism  udzielany kilkakrotnie, konfiskuje się zawsze cały num er bez po
dania powodu i bez w skazania zakw estionow anych artykułów . R edaktor 'N arodu’
013 zakazane podaw anie w następnym  num erze naw et w zm ianki o konfiskacie, inne 
r j-dakcje nie mogą u jaw niać powodów konfiskaty pism  [...] . W części p rasy  pol- 
s *ej> m. in. w  'Dzienniku B erlińskim ' nic nie ma o prześladow aniach, ani o rze- 
tz>wistym polożeniiu polskiej mniejszości [ .. .] .  W tych dniach redakcja 'Now in’ 

Głosu Pogranicza i K aszub’ zostały powiadom ione przez związek producentów  
Papieru, że w strzym ują dostaw ę papieru prasie  polskiej [ . . . ] ”.
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wy sierpnia w redakcji pełnili stałe dyżury funkcjonariusze Gestapo 3-\ Coraz 
częściej miała miejsce konfiskata nie poszczególnych artykułów , ale całego 
wydrukowanego nakładu.

Ostatni num er „Dziennika Berlińskiego” , zawierający osiem stron ukazał 
się 1 września 1939 r. Zapowiadał nadchodzącą katastrofę. Donosił o „pow
szechnej mobilizacji w Polsce”, o „stanie mobilizacji we F rancji”, o „zarządze
niach obronnych Szwecji”, ale w „Dzienniku Berlińskim ” „decyzja wojny 
jeszcze nie zapadła”. Były to skutki drukow ania pisma na odległość.

Żadne pismo polskie w Niemczech nie przechodziło tak różnych kolei 
losu, tak często zmieniających się decyzji, tak ciężkich doświadczeń. Z chwilą 
powstania Związku Polaków w Niemczech, władze polonijne chciały z tego 
pisma uczynić centralny organ polityczny Związku. Mimo starań, dziennik ten 
nigdy nie stał się pismem centralnym , nie wyszedł poza Berlin i jego naj
bliższe okolice, a zatracił wiele cech pisma lokalnego. Każda z dzielnic Związ
ku Polaków m iała swoją gazetę lokalną i ta całkowicie zaspokajała czy
telnicze zainteresowania mieszkających tam  Polaków.

„Dziennik B erliński” nie miał szerszego zasięgu oddziaływania, ale było 
to jedyne pismo polskie w Niemczech o ambicjach ogólnopolonijnych, które 
aczkolwiek w bardzo małych ilościach, to jednak docierało poza Berlin do 
polskich robotników rolnych. Dziennik nigdy nie zyskał dużej popularności W 
środowisku polonijnym Berlina, ale dla wielu był sumieniem przypominają
cym o polskości. Odgrywał różną rolę w różnych okresach. Był inspiratorem 
i inicjatorem  wielu patriotycznych poczynań, był łącznikiem i pośrednikiem 
między organizacjami i rozrzuconymi po różnych dzielnicach wielkiego miasta 
członkami, był zwierciadłem opinii polonijnej. Piętnował szykany Niemców 
wobec Polaków i hitlerowskie metody germanizacji oraz inform ował o tych 
wydarzeniach opinię w Polsce i na świecie. Fakt jego ukazywania się w stolicy 
Rzeszy miał znaczenie polityczne. Był świadectwem istnienia Polonii w Niem
czech, a to było szczególnie ważne dla Związku Polaków, bowiem chciała fakt 
ten przemilczeć hitlerowska adm inistracja.

OPIEKA PRAWNA WŁADZ POLSKICH NAD WYCHODŹSTWEM 
WE FRANCJI W LATACH 1918 - 1929

W yjątkowo ciężkie położenie gospodarcze i skomplikowana sytuacja spo
łeczna nowo powstałego państw a polskiego sprawiły, że już w' pierwszych la'  
tach po zakończeniu I wojny światowej wystąpiło zjawisko dość znacznych 
ruchów wychodźczych z Polski. Była to w zasadzie em igracja zarobkowa, cho
ciaż spory odsetek stanowiły tu także inne ruchy m igracyjne, w s z c z e g ó l n o ś ć 1

35 AAN, MSZ, n r  10 525, ss. 105 - 108.

A N N A  PO N IATO W SK A  
(Poznań)
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