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 Po powstaniu w 1950 r. województwa opolskiego władze partyjne uznały za 

konieczne uruchomienie samodzielnego dziennika pt. „Trybuna Opolska” (dalej: TO), który 

miał pełnić rolę organu prasowego miejscowego Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Redakcję 

TO tworzyli: Roman Maurek, Zdzisław Jaeschke, Jadwiga Raczyńska, Edward Gałęza, 

Alojzy Maniak, Jerzy Matula, Wiktor Witecki i Ryszard Hajduk. Pierwszy oficjalny numer 

TO wyszedł 1 stycznia 1952 r. Do 1956 r. funkcję redaktorów naczelnych pisma pełnili 

kolejno: Aleksander Masiewicki, 

Roman Mazurek i Henryk 

(Chanan) Werebejczyk2. Dziennik 

zajmował zazwyczaj sześć stron, 

wyjątek stanowiły nieco bardziej 

obszerne wydania sobotnio-

niedzielne lub świąteczne3. W 

styczniu 1953 r. zaczął się co tydzień ukazywać dodatek kulturalny do TO pt. „Głos znad 

Odry”, który w odróżnieniu od głównego pisma zawierał przede wszystkim odniesienia do 

problematyki regionalnej.  

 W niniejszym artykule analizie poddany zostanie wczesny etap istnienia TO, 

przypadający na okres stalinowski. Wywód obejmie więc czas od początku wydawania pisma 

                                                           
1 Poszerzona i zmieniona wersja tego tekstu stanowi jeden z podrozdziałów złożonej do druku książki A. Dawid, 

Niepolskie Opolskie. Władze polityczne, administracyjne i organy bezpieczeństwa wobec proniemieckich postaw 

mieszkańców województwa opolskiego (1950–1956). 
2 M. Patelski, Działania WUKPPiW w Opolu wobec lokalnych środowisk dziennikarskich w latach 1950–1956, 

mps, s. 7–8. Drowi Mariuszowi Patelskiemu bardzo dziękuję za udostepnienie maszynopisu oraz za liczne 

wskazówki pomocne w napisaniu niniejszego artykułu. Szerzej o TO zob. m.in. R. Hajduk, Od nowin do 

trybuny, Katowice 1970; J. Glensk, Rola „Trybuny Opolskiej” w rozwoju kultury i oświaty na Opolszczyźnie, 

„Studia Śląskie” 1969, t. 16, s. 333–380; Z. Grabowski, Zmiany w prasie opolskiej w latach 1953–1957 (Ze 

szczególnym uwzględnieniem „Trybuny Opolskiej”) [w:] Materiały pomocnicze do najnowszej historii 

dziennikarstwa, t. 16, red. A. Słomkowska, Warszawa 1991, s. 25–33; K. Zagórska-Nessel, Początki prasy na 

Opolszczyźnie (1945–1946), „Kwartalnik Prasy Polskiej” 1985, nr 1, s. 131–132. 
3 TO na stałe wpisała się w opolski rynek prasowy. W 1975 r. krótko ukazywała się pod zmienionym tytułem 

jako „Trybuna Odrzańska”. TO, choć w 1989 r. przestała być organem prasowym KW PZPR, wychodziła pod 

starym tytułem aż do 1993 r, gdy przemianowano ją na „Nową Trybunę Opolską” (NTO). W tej formie ukazuje 

się do dziś. 



w 1952 r. aż do przełomu politycznego z jesieni 1956 r. Anonsowana w tytule propaganda na 

temat Niemiec będzie uwzględniała ukazujące się na łamach opolskiego dziennika 

doniesienia bieżące z Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD) i Republiki Federalnej 

Niemiec (RFN) oraz artykuły odnoszące się do Niemiec przedwojennych i ich historycznych 

związków ze Śląskiem. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie, ile miejsca, w jakiego 

rodzaju materiałach oraz w jakich głównych nurtach tematycznych redakcja TO poświęcała 

na swych łamach problematyce niemieckiej. Ze względu na obszerność źródła, szczegółowsza 

charakterystyka form wypowiedzi, czyli prezentacja tego jak pisano w TO o sprawach 

niemieckich, zostanie oparta głównie na materiałach nie ogólnopolskich, zazwyczaj 

narzuconych redakcji odgórnie, ale na tekstach nawiązujących do wątków regionalnych, 

opolskich. 

 Problematyka niemiecka zajmowała na łamach TO miejsce szczególne – była 

intensywna i zróżnicowana w formie i tematyce. Nie ma niemal numeru, w którym 

brakowałoby choć małej 

wzmianki o którymś z państw 

niemieckich lub odniesień do 

niemieckiej przeszłości Śląska. 

Opolska redakcja sprawy 

niemieckie traktowała z większą 

uwagą, ponieważ jej tytuł swym 

zasięgiem obejmował 

województwo opolskie, gdzie 

około połowę mieszkańców 

stanowili rodzimi Górnoślązacy, 

przedwojenni Reichsdeutsche. Grupę tę wyróżniało żywe zainteresowanie sprawami 

niemieckimi. Wielu z nich nosiło się z zamiarem emigracji do któregoś z państw niemieckich 

lub posiadało tam krewnych. Część z rodzimych mieszkańców czyniła starania o uzyskanie 

obywatelstwa niemieckiego, jawnie deklarowała swoją niemieckość i wbrew powojennym 

zakazom powróciła do używania na co dzień języka niemieckiego. Tym dowodom 

sentymentów niemieckich towarzyszyły wyrazy krytyki wobec władz polskich, ich polityki 

gospodarczej, narodowościowej, jak również kierunku przemian ustrojowych. Opolskie 

władze PZPR były świadome panujących w regionie nastrojów i starały się na nie wpływać. 

Jednym z elementów podjętych działań była akcja propagandowa, którą prowadzono także na 

łamach TO. Przy tej okazji formułowano na potrzeby mieszkańców regionu przekaz, w 



którym RFN przedstawiano jako państwo wrogie, zniewolone, agresywne, a także borykające 

się z poważnym kryzysem gospodarczym. Równoległa narracja odnośnie NRD prezentowała 

ten kraj jako pokojowo nastawionego sojusznika i przyjaciela Polski. Systematycznie też 

donoszono o sukcesach gospodarczych Niemiec Wschodnich i podnoszącej się stopie 

życiowej tamtejszych mieszkańców, co było także sposobem na lansowanie tezy o wyższości 

gospodarczych rozwiązań socjalistycznych i komunistycznych nad kapitalistycznymi. Chętnie 

i często formułowano przekazy o wymowie antyniemieckiej odnosząc się do przedwojennej 

przeszłości regionu – zarzucano ówczesnym władzom krępowanie swobód, wyzysk 

mieszkańców i zaniedbania gospodarcze i kulturalne na Śląsku, piętnowano też 

duchowieństwo śląskie za aktywny udział w procesie germanizacji. Zarówno dobór jak i 

forma prezentacji tych treści służyły określonym celom propagandowym – miały kształtować 

wizerunek obu państw niemieckich (negatywny RFN i pozytywny NRD) oraz, opisując 

przeszłość regionu jako pasmo krzywd ze strony zwierzchników niemieckich, przekonywać o 

dobrodziejstwach jakie przyniosła temu obszarowi polska władza ludowa.  

 

  



RODZAJE PUBLIKOWANYCH 

MATERIAŁÓW  

Doniesienia bieżące 

 Artykuły dotyczące spraw 

międzynarodowych, w tym RFN i NRD, 

publikowano zazwyczaj na drugiej stronie 

TO. W wyjątkowych wypadkach 

anonsowano niektóre tematy na stronie 

pierwszej. Teksty dotyczące Niemiec 

Zachodnich były zazwyczaj opatrzone 

wymownymi, wręcz krzykliwymi 

tytułami, np. „Bestialstwo policji 

adenauerowskiej wobec młodzieży 

niemieckiej”, „Fala protestów przeciwko masakrze w Essen”, „Terror faszystowski w 

Niemczech zachodnich”, „Kampania wyborcza Adenauera pod znakiem rozwydrzonego 

terroru i oszustw. Nasilenie oszczerczej kampanii odwetowej”. Część z tych anonsów była 

zwięzła, dosadna i krótka, niektóre z nich zajmowały zaledwie kilka zdań – tak zredagowane 

były łatwiej zauważalne i przyswajalne dla czytelnika. Wytłuszczone nagłówki i 

pierwszostronicowe informacje o NRD podkreślać miały pokojowy charakter tego państwa 

oraz jego przyjaźń z Polską i ZSRR4. Bieżące informacje na temat Niemiec Zachodnich i 

Wschodnich drukowano zazwyczaj w oparciu o oficjalną agencję rządową NRD Allgemeiner 

Deutscher Nachrichtendienst (ADN), a także Polską Agencję Prasową (PAP). Powoływano 

się też na organ prasowy Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności (SED) „Neues 

Deutschalnd”. Sporadycznie wykorzystywano przedruki z warszawskiej „Trybuny Ludu” lub 

sowieckich „Prawdy” i „Izwiestii”. Osobną kategorią źródeł, do których odwoływała się 

redakcja TO były, omówione odrębnie niżej, wybrane doniesienia prasy 

zachodnioniemieckiej. 

                                                           
4 Zob. np. Rok 1952 – rokiem powstania jednolitych pokój miłujących demokratycznych i niezależnych Niemiec. 

Przemówienie noworoczne Prezydenta NRD Wilhelma Picka, TO nr 4 z 4 I 1952; Rząd NRD wzywa wszystkich 

patriotów niemieckich do zjednoczenia się w walce przeciw „układowi ogólnemu”. Przemówienie premiera 

Grotewohla, TO nr 125, 26 V 1952; O natychmiastowe zwołanie konferencji czterech mocarstw dla 

opracowania traktatu pokojowego z Niemcami. Wspólne posiedzenie Izby Ludowej i Izby Krajów Niemieckiej 

Republiki Demokratycznej, TO nr 69, 23 III 1953; Rada Ministrów NRD wita uchwałę rządu radzieckiego jako 

doniosły wkład do pokojowego rozwiązania kwestii niemieckiej i do umocnienia pokoju w Europie. Deklaracja 

rządu NRD, TO nr 128, 1 V 1953; Potężna manifestacja przyjaźni niemiecko-polskiej w Goerlitz, TO nr 54, 5 III 

1954; Sześć lat istnienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej – ostoi narodu niemieckiego w walce o pokój, 

TO nr 239, 7 X 1955; NRD gotowa rozpocząć rokowania z rządem NRF – stwierdza ponownie premier 

Grotewohl, TO, nr 129, 31 V 1956. 



 Najmocniej eksponowanymi, wyróżnianymi 

wielkimi nagłówkami i zamieszczanymi na 

pierwszych stronach były doniesienia i komentarze 

na temat bieżących wydarzeń wysokiej rangi 

politycznej. W omawianym czasie wiele miejsca 

poświęcano inicjatywom i propozycjom mającym na 

celu zjednoczenie Niemiec. Szeroko rozpisywano 

się na temat tzw. traktatu ogólnego5 i 

międzynarodowych konferencji w Londynie i 

Paryżu jesienią 1954 r. oraz w Genewie w lipcu 

1955 r., gdzie debatowano m.in. o przyszłości 

Niemiec Zachodnich. Komentowano i opisywano 

działania rządu Konrada Adenauera zmierzające do 

zintegrowania Republiki Federalnej Niemiec z Zachodem. Szczególnie często drukowano 

teksty na temat akcesu Niemiec do armii europejskiej, czyli o niezrealizowanym ostatecznie 

projekcie Europejskiej Wspólnoty Obronnej oraz o wewnętrznych i międzynarodowych 

reakcjach wobec utworzenia w RFN Bundeswery.  

 Sporo miejsca na łamach TO zajęły materiały dotyczące ratyfikowanych w 1955 r. 

traktatów paryskich, które kończyły okupację RFN, oraz wstąpienia tego kraju do 

poszerzonego Paktu Brukselskiego i Paktu Północnoatlantyckiego. Odnoszono się też do 

relacji RFN z Francją – nawiązywano przede wszystkim do sporu między tymi państwami o 

kraj Saary. W 1955 r. więcej uwagi 

poświęcono kontaktom RFN z ZSRR, 

opisując m.in. wizytę kanclerza RFN 

Konrada Adenauera w Moskwie. 

Tematem bieżących relacji z NRD były 

kolejne zjazdy SED lub oficjalne 

wystąpienia premiera tego kraju Otto 

Grotewohla i prezydenta Wilhelma 

Piecka. Wielokrotnie opisywano związki 

Niemiec Wschodnich z ZSRR i 

                                                           
5 Tzw. traktat ogólny (Generlavertrag) był elementem szerszego traktatu bońskiego zawartego w maju 1952 r. 

przez rząd RFN z trzema mocarstwami okupacyjnymi – dokument ten stanowił o niepodległości Republiki 

Federalnej. 



zgłaszane przez NRD propozycje zjednoczenia Niemiec. Ważne wydarzenia, takie jak np. 

wystąpienia wschodnioniemieckich robotników w czerwcu 1953 r. TO opisywała niezbyt 

obszernie, ukazując je jako efekt zachodniej prowokacji. Dobór tematów i prezentowanych 

treści ograniczały odgórne wytyczne, skonstruowane na potrzeby stalinowskiej propagandy6. 

Większość artykułów poświęconych zagadnieniom bieżącym jest obszerna, a ich treść pełna 

indoktrynacyjnych sloganów. Obok tekstów redakcyjnych sporo publikowanych materiałów 

to fragmenty przemówień i oświadczeń przedstawicieli władz Polski, NRD, bądź polityków z 

ZSRR. Ta grupa doniesień drukowanych za oficjalnymi agencjami prasowymi nie stanowi 

jednak o specyfice TO – analogiczne artykuły można odnaleźć w innych wychodzących 

wówczas dziennikach regionalnych czy centralnych. Przyjrzyjmy się zatem temu, co ponad to 

opolska redakcja oferowała czytelnikom w zakresie tematyki niemieckiej. 

 Ważnym elementem propagandy obok doniesień agencyjnych i artykułów 

redakcyjnych były zamieszczane na łamach TO głosy czytelników, mieszkańców 

województwa z komentarzami na temat sytuacji w RFN. Na pierwszych stronach gazety 

opisywano również przebieg organizowanych w województwie opolskim wieców i masówek, 

podczas których załogi poszczególnych zakładów pracy lub członkowie organizacji 

społecznych (głównie młodzieżowych) krytykowali m.in. plany remilitaryzacji Niemiec 

Zachodnich czy tzw. traktat ogólny, a wyrażali poparcie np. dla radzieckich koncepcji 

zjednoczenia Niemiec lub akcji zbierania podpisów pod pokojowym Apelem Wiedeńskim7. 

Publikowano też indywidualne wypowiedzi mieszkańców województwa. Drukowane w 

formie listów kierowanych do redakcji opinie pochodziły od przedstawicieli różnych 

środowisk i organizacji. Ton tych głosów był bardzo wymowny i krytyczny wobec RFN8. 

                                                           
6 Szerzej na temat ograniczeń i ingerencji w dobór tematów i tekstów na łamach TO zob. M. Patelski, Działania 

WUKPPiW w Opolu wobec lokalnych środowisk dziennikarskich w latach 1950–1956, mps, passim. 
7 Zob. np. Masy pracujące Opolszczyzny protestują przeciwko organizowaniu nowego Wehrmachtu. Wzmożoną 

pracą odpowiadamy za zbrodnicze plany imperialistów, TO nr 17, 19–20 I 1952; Żądamy unieważnienia 

agresywnego „układu ogólnego”. Masowe wiece protestacyjne na Opolszczyźnie, TO nr 128, 29 V 1952; Masy 

pracujące Opolszczyzny solidaryzują się z patriotami niemieckimi w ich walce o zjednoczone, miłujące pokój 

Niemcy, TO nr 211, 5–6 IX 1953; H. Woźniak, Na spotkaniu w Komprachcicach, TO nr 285, 1 XI 1954; Wielka 

manifestacja przyjaźni polsko-niemieckiej na zgromadzeniu młodzieży w Opolu, TO nr 71, 24 III 1955; Wit., 

Bliższy nam jest pług niż karabin. Lud Opolszczyzny z oburzeniem protestuje przeciwko odbudowie niemieckiego 

militaryzmu, TO nr 76, 30 III 1955; Precz z niemieckim militaryzmem, TO nr 77, 31 III 1955; J. Smusz, Matki 

niemieckie nie dadzą swych synów na rzeź, TO nr 84, 8 IV 1955; Za pokojem – przeciwko wojnie, TO nr 89, 15 

IV 1955; Zagrodzić drogę wojnie, TO nr 90, 16 IV 1955. 
8 C. Gdala, Przeciw ohydnej zmowie imperialistycznych rządów i niemieckich odwetowców. Wytrącimy 

ludobójcza broń z rąk amerykańskich podżegaczy wojennych, TO nr 128, 29 V 1952; K. Osłoński, Zbrodnicze 

łapy imperialistów zostaną odcięte!, TO nr 128, 29 V 1952; D. Sznotala, Spisek siewców wojny będzie złamany! 

Przeciw siewcom dżumy, cholery i tyfusu, TO nr 129, 30 V 1952; A. Golla, O pokój trzeba walczyć, TO nr 129, 

30 V 1952; J. Gałuszka, Ostrzeżenie!, TO nr 204, 28 VIII 1953; J. Odelga, Z listów do redakcji, Źródło siły, TO, 

nr 215, 10 IX 1954; F. Gumnior, Fatalny bilans, TO nr 216, 11–12 IX 1954; J. Smusz, Matki niemieckie nie 

dadzą swych synów na rzeź, TO nr 84, 8 IV 1955; Zagrodzić drogę wojnie, TO nr 90, 16 IV 1955; Podarki dla 

naszych radzieckich i niemieckich przyjaciół, TO nr 90, 16 IV 1955. 



Jako rodzimy autorytet wypowiedział się np. adwokat, były działacz Związku Polaków w 

Niemczech, Paweł Kwoczek. Odwołując się do swoich przedwojennych doświadczeń z 

militaryzmem i reżimem niemieckim podkreślał: „Na horyzoncie polityki międzynarodowej 

pojawia się dobrze znany nam upiór: «armia niemiecka». Jej ewentualne utworzenie i rozwój 

zagraża bezpośrednio naszemu życiu, wszystkiemu temu co stworzyliśmy przez te 10 lat na 

Opolszczyźnie. Dlatego w tym wielkim zbiorowym polskim proteście «NIE CHCEMY 

REMILITARYZACJI NIEMIEC», głos ludu Śląska Opolskiego powinien brzmieć 

najdonioślej”9. Jak informowała TO dowodem poparcia mieszkańców województwa dla 

polityki Niemiec Wschodnich miały być wysyłane do robotników w NRD przez załogi 

opolskich zakładów pracy listy i rezolucje z wyrazami solidarności i poparcia w walce o 

pokój i zjednoczenie, np. po buntach społeczeństwa NRD z czerwca 1953 r.10 W TO 

cytowano np. list społeczności Głubczyc do mieszkańców Budziszyna. „Piszemy do Was z 

miasta, które przed dziesięciu laty było cmentarzyskiem – wstrząsającym oskarżeniem 

sprawców minionej wojny. Nie chcemy, aby energia atomowa zamiast służyć życiu niosła 

zagładę, niosła zniszczenia naszym domom. Naród nasz z podziwem śledzi i sympatią darzy 

zmagania ludu niemieckiego przeciwko rozbijaniu jedności kraju i odbudowie militaryzmu. 

Protestujemy wespół z Wami przeciwko tym, którzy chcą wprowadzić w życie układy 

paryskie”11. Prezentacja głosów mieszkańców regionu była istotnym elementem zabiegów 

propagandowych – kreowała poczucie społecznej akceptacji dla stanowiska władz wobec 

spraw niemieckich, a także przybliżała tę problematykę, ukazując ją jako ważną dla regionu.  

 

Cykle i rubryki stałe 

 Miejscami, gdzie na łamach dziennika poruszano i opisywano zagadnienia niemieckie, 

były rubryki stałe. Do obszerniejszych należał np. publikowany na drugiej stronie TO 

„Przegląd wydarzeń”. Zamieszczano w nim informacje na temat sytuacji na arenie 

międzynarodowej, głównie doniesienia dotyczące ZSRR, Stanów Zjednoczonych, Chin, 

Wielkiej Brytanii oraz Francji – o Niemczech Zachodnich pisano tu nieco rzadziej. 

 

                                                           
9 P. Kwoczek, Precz z zachodnio-niemieckim Wehrmachtem, przecz z wojną! Oto jest odpowiedź ludu opolskiego 

na plany Adenauera, TO nr 278, 23 XI 1954. W wszystkich cytatach i tytułach artykułów zachowano oryginalną 

pisownię. 
10 Masy pracujące Opolszczyzny ostro potępiają na wiecach protestacyjnych prowokacje obcych najmitów 

skierowane przeciwko NRD, TO nr 152, 29 VI 1953. 
11 Wit., Bliższy nam jest pług niż karabin. Lud Opolszczyzny z oburzeniem protestuje przeciwko odbudowie 

niemieckiego militaryzmu, TO nr 76, 30 III 1955. 



  Sugestywną formę miał inny, drukowany dość 

krótko cykl – „U nich i u nas”. Zestawiano w nim dane i 

informacje, dobrane tak, by uwypuklić kontrast między 

państwami Zachodu a Polską i obozem socjalistycznym. 

Konfrontacja była tak skonstruowana, by dowieść 

przewagi rozwiązań politycznych i gospodarczych bloku 

wschodniego.  

 Prześmiewczy charakter miała rubryka „Za 

dolarową kurtyną”, w której drukowano krótkie, 

wyszydzające Zachód anonsy. Tu chętnie zamieszczano 

m.in. informacje o konfliktach pomiędzy zachodnimi 

okupantami Niemiec czy uwagi piętnujące polski obóz 

londyński za kontakty z rządem RFN.  

 

 

 

 Inna rubryka pt. „Niedyskrecje” była 

miejscem na treści plotkarskie, obyczajowe czy wręcz 

sensacyjne. Uwagę czytelnika musiały też przyciągać 

odmienne od pozostałej zawartości TO w formie i treści, publikowane raz w tygodniu „Rózgi 

opolskie”. Pod tym tytułem zamieszczano dowcipy, karykatury, utwory satyryczne, wiersze.  

 

 Krótki, ograniczający się do kilku tylko odcinków był cykl „Landsknechci 

światowego imperializmu”, w 

którym przybliżono sylwetki 

Georga von Schnitzlera czy 

Roberta Pferdemengesa.  

 

 Obszerny cykl powstał w 1955 r. z serii 33 artykułów Lucjana Wolańskiego pt. „Dwaj 

stamtąd” o kulisach sprawy działającej na Górnym Śląsku nielegalnej organizacji niemieckiej 

Schwarzer Wolff von Hubertus12. Na łamach opolskiego dziennika wydzielono też rubryki 

poświęcone wyłącznie sprawom niemieckim. Doniesienia z NRD drukowano w dziale „U 

                                                           
12 Ostatni artykuł z tej serii opublikowano w nr 79 TO z 2–3 IV 1955. 



naszych przyjaciół za Odrą i Nysą”, gdzie z entuzjazmem i nie kryjąc zachwytu propagowano 

i opisywano sukcesy gospodarcze, kulturalne i polityczne wschodnich Niemiec. Po kilkunastu 

miesiącach w miejsce tej rubryki pojawiła się nowa, pt. „Poznajemy NRD”, redagowana w 

formie odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące sytuacji w państwie 

wschodnioniemieckim (np. Jak długi jest urlop roczny? Jaki jest koszt urlopu 

wypoczynkowego? Jak kształtują się 

ceny w NRD? Ile w NRD kosztuje obiad 

w restauracji? Jak wysokie są czynsze 

mieszkaniowe? Jak kształtuje się życie 

kulturalne w zakładach pracy? Czy 

władze NRD troszczą się o zabytki 

kulturalne?). Oddzielna rubryka pt. 

„Kultura w NRD” ukazywała się w 

dodatku „Głosy znad Odry”. Dla 

tematyki zachodnioniemieckiej w połowie 1954 r. wydzielono w TO rubrykę pt. „Pod 

rządami Adenauera”. Drukowana była z dużą częstotliwością, choć nieregularnie. 

Zamieszczano w niej krótkie, zwięzłe, pełne złośliwości anonsy podkreślające złą kondycję 

finansową i polityczną Niemiec Zachodnich oraz słabości ich obywateli i ułomność ekipy 

rządzącej.  

 Dziennik urozmaicały także 

krótkie cykle artykułów historycznych, 

które miały rozliczać się z niemiecką 

przeszłością Śląska i ukazywać okres 

zwierzchności pruskiej i niemieckiej w 

regionie jako wyłącznie destrukcyjny i uciążliwy dla mieszkańców. I tak np. „Wczoraj i dziś 

Opolszczyzny” było serią tekstów, w których zestawiano przed i powojenną sytuację 

polityczną i warunki bytowe na Śląsku.  



 

 W cyklu „Co pisała prasa opolska przed 25 laty” wykorzystano fragmenty 

drukowanych w okresie międzywojennym opolskich gazet m.in. „Oppelner Zeitung” czy 

komunistycznego „Oder Rote”, dobranych tak, by przedstawiały jednostronnie negatywny 

obraz przedwojnia na Śląsku – to m.in. dane o ówczesnych nadużyciach urzędniczych, skali 

bezrobocia, samobójstw, bezdomności itp.  

 

  



 W rubryce „Czasy, które nie wrócą” prezentowano zestawienia danych statystycznych 

dla porównania przed i powojennej liczebności bibliotek, szkół, placówek opieki zdrowotnej 

itp. Prezentowane wyniki miały jednoznacznie wskazywać, że dobrobyt i troskę o byt 

ludności opolskiej dała dopiero powojenna władza ludowa.  



 

 Pretekstem do prezentowania wątków walki klasowej i treści o wymowie 

antyburżuazyjnej oraz antykapitalistycznej był zbiór artkułów historycznych „Z przeszłości 

ziemi opolskiej”, w którym eksponowano problem nadużyć pruskich junkrów i kapitalistów 



ciemiężących kiedyś ubogich Ślązaków. Najwięcej cykli historycznych przygotował dla TO 

Ryszard Hajduk. We wrześniu i październiku 1952 r. przed wyborami do Sejmu ukazał się 

cykl jego teksów pt. „O wyborach dnia wczorajszego”, w których dowodził, że przedwojenne 

wybory na Śląsku były fałszowane i zmanipulowane, a równocześnie przekonywał, że 

powojenne władze polskie gwarantują ich w pełni uczciwy przebieg. W TO wydrukowano 

również kilka odcinków cyklu „Landsknechci imperializmu bez maski”, w których Hajduk 

ukazał przedwojenne nadużycia władzy13. Wydarzeniom z przeszłości i obecnej sytuacji w 

okolicach Krapkowic ten sam autor poświęcił serię artykułów „Na tropach tamtych dni”. W 

1955 r. dzielił się swoimi wrażeniami z pobytu w NRD w cyklu „Z berlińskiego notatnika”14. 

Krótszą serię tekstów historycznych pt. „Przyjaciele i wrogowie” przygotował dla TO Daniel 

Trylewicz15. Oddzielne rubryki historyczne publikowano w dodatku „Głosy znad Odry”. W 

cyklu „Niemcy o polskości Śląska” zamieszczano fragmenty pisanych przez Niemców 

wspomnień lub opracowań historycznych, które wskazywały na słowiańskie korzenie 

mieszkańców regionu i piętnowały obecny na Śląsku przed wojną wyzysk obszarników 

niemieckich. Drugi cykl pt. „Z pamiętnika KPD-owca” miał na celu przybliżenie czytelnikom 

szczegółów dotyczących powstania i działalności ruchu robotniczego i partii komunistycznej 

na przedwojennym Śląsku. 

 Niektóre wprowadzane na łamy TO rubryki i cykle podejmujące problematykę 

regionalną i niemiecką utrzymywały się bardzo krótko. Ukazało się np. tylko kilka odcinków 

„Na swojską nutę”, „Naszego felietonu”, czy „Ze świata”16. Bardzo szybko redakcja 

zaniechała też drukowania interesującej rubryki „Odpowiadamy na pytania”, która została 

wprowadzona właśnie z uwagi na problematykę niemiecką. „Kilka dni temu na spotkaniu – 

informowała redakcja w tekście zapowiadającym pierwszy odcinek cyklu – czytelnicy 

zarzucili nam, że nie poruszamy pewnych zagadnień dotyczących Niemiec, a tymczasem 

nasza gazeta o nich pisała. Czy więc zarzut czytelników był niesłuszny? Nie, widocznie 

pisaliśmy o tych sprawach zbyt mało lub niedostatecznie jasno, skoro nie dostrzegli ich w 

gazecie”. Na pierwszą podjętą kwestię „Czy po ratyfikacji układów paryskich możliwe będzie 

                                                           
13 W ramach tego cyklu ukazały się: Myśmy nie zapomnieli, TO nr 18, 22 I 1953; Kurt Felix Kupofer, TO nr 41, 

18 II 1953; Galeria hitlerowskich bohaterów, TO nr 50, 28 II 1 III 1953; W separatkach hotelu „Formsa”, TO 

nr 68, 21–22 III 1953. 
14 Pierwszy tekst z tego cyklu wyszedł w nr 79 z 2–3 IV 1955. 
15 Pierwszy odcinek ukazał się w numerze świątecznym z grudnia 1954. D. Trylewicz, Głęboko sięgają korzenie, 

TO nr 305, 24–26 XII 1954. 
16 Tu w kontekście problematyki niemieckiej już pierwszy odcinek był istotny, ponieważ dotyczył problemu 

osób, które dotąd nie zmieniły swoich niemieckich imion i nazwisk. Na swojską nutę. Ło Engelbercie Warzecha 

i Adelheicie Szydło, TO nr 307, 24–26 XII 1952. 



pokojowe zjednoczenie Niemiec?” odpowiadał Henryk Wróbel17. Kolejne pytanie zadane 

przez czytelnika z Raciborza – „Czy wolno u nas mówić po niemiecku?” redakcja uznała za 

prowokacyjne, udzieliła jednak odpowiedzi, a w kilka dni później opublikowała nawiązujący 

do podniesionego zagadnienia tekst, w którym przytoczono treści listów, które nadeszły w tej 

sprawie do redakcji18. Rubryka jednak wkrótce przestała się ukazywać. Być może jej formuła 

została przez czynniki decydujące o kształcie TO oceniona jako zbyt otwarta, a tematy nadto 

kłopotliwe i kontrowersyjne.  

  

Felietony 

 Regularnie tematyka niemiecka pojawiała się w felietonach, zamieszczanych 

zazwyczaj na trzeciej, rzadziej drugiej stronie numeru. W tej specyficznej, nieco luźniejszej 

formie dziennikarskiej, w której jest miejsce na osobiste refleksje autora i pewną dozę 

złośliwości, tematyka niemiecka była podejmowana dość często. W pierwszych kilkunastu 

miesiącach wydawania TO felietony te nie były podpisywane. Od połowy 1953 r. najczęściej 

o sprawach dotyczących RFN pisali m.in. Ryszard Hajduk, Mieczysław Tomala, Jerzy 

Baranowski, Jerzy Gałuszka i Edmund Osmańczyk. Część publikowanych felietonów 

prezentowano jako korespondencje Agencji Robotniczej. Pisali je np. Georg Stritzkowsky, 

Edmund Osmańczyk, Barbara Olszewska, Ludwik Krasucki, Zbigniew Nietyksza. Jako 

właśni korespondenci TO w Niemczech Zachodnich anonsowani byli np. Kurt Kater czy 

Michael Rentsch, autor serii felietonów pt. „Reżim boński bez maski”19. Zdecydowanie 

najwięcej korespondencji przygotował Marian Podkowiński. Publikowane felietony dotyczyły 

najczęściej wydarzeń bieżących, wieściły rychły upadek gabinetu Adenauera, krytykowały 

wszelkie inicjatywy Zachodu wobec Niemiec, opisywały ruinę gospodarczą RFN. Wiele 

miejsca poświęcano ziomkostwom śląskim oraz głośnym przejściom z RFN do NRD szefa 

zachodnioniemieckiego kontrwywiadu Otto Johna, a także posła Bundestagu Karlfranza 

Schmidt–Wittmacka i pochodzącego z Gliwic Franciszka Neugebauera związanego z 

Organisation Gehlen20. Drukowano także felietony historyczne. Prezentowano w nich 

                                                           
17 H. Wróbel, Czy po ratyfikacji układów paryskich możliwe będzie pokojowe zjednoczenie Niemiec?, TO nr 83, 

7 IV 1955. 
18 TO nr 86, 12 IV 1955; H. Werebejczyk, Echa odpowiedzi w sprawie używania języka niemieckiego, TO nr 

107, 6 V 1955. 
19 M. Rentsch, O włóczęgach i „luksusowych hotelach” dla bezdomnych. Reżim boński bez maski, TO nr 126, 

29–30 V 1954; tenże, Młodzież zachodnio-niemiecka na rozdrożu, TO nr 133, 7 VI 1954; K. Kauter, W 

Niemczech zachodnich po układach z Londyny i Paryża, TO nr 273, 17 XI 1954. 
20 W.Ż., Na wszystkich frontach przeciw Adenauerowi, TO nr 191, 13 VIII 1954; J. Baranowski, 

Spółka z Bonn w opałach, TO nr 192, 14–15 VIII 1954; E.D., Nowa „bomba” w Bonn, TO nr 200, 24 

VIII 1954; Zrozumiałem, że przystępując do wrogiego wywiadu zdradziłem swą Olczyznę. Franciszek 



sylwetki działaczy komunistycznych z Niemiec lub zaangażowanych w ruch lewicowy 

przedstawicieli ludności rodzimej21. W tej grupie dominowały felietony autorstwa Ryszarda 

Hajduka. Jego teksty nie tylko przedstawiały rzeczywistość na przedwojennym Śląsku jako 

wyjątkowo trudną, ale miały również silną wymowę antykościelną. Hajduk poświęcił tym 

zagadnieniom m.in. dwa cykle tekstów: „Reakcyjny kler na usługach faszyzmu” i „Watykan a 

sprawa polska”. Obok opisu antypolskich działań hierarchii kościelnej w okresie 

międzywojennym autor krytycznie odnosił się do ówczesnego Kościoła, zarzucając mu 

popieranie rewizjonistycznych i militarystycznych środowisk z Niemiec Zachodnich22. 

 

Odwołania do publikacji zachodnioniemieckich  

 Redaktorzy TO często podejmowali polemikę z drukowanymi w RFN artykułami 

prasowymi i szerszymi opracowaniami, szczególnie tymi, które dotyczyły Śląska23. 

Publikacje zachodnioniemieckie przedstawiano jako stronnicze, kłamliwe i obliczone na 

dyskredytację sukcesów władzy ludowej w zagospodarowywaniu ziem zachodnich. Polemiki 

te pojawiały się na łamach TO najpewniej dlatego, ponieważ krytykowane zachodnie 

wydawnictwa docierały na Śląsk i spotykały się z zainteresowaniem części mieszkańców 

regionu, szczególnie tych o nastawieniu proniemieckim. Innym zabiegiem stosowanym przez 

redakcję TO było cytowanie i komentowanie fragmentów artykułów z prasy niemieckiej, 

dobranych tak, by potwierdzały lansowaną oficjalnie w Polsce tezę o zniewoleniu 

politycznym i ruinie gospodarczej RFN. Wymowę tych artykułów wzmacniały ilustracje w 

postaci faksymiliów cytowanych niemieckojęzycznych artykułów24. Odwołanie się do 

                                                                                                                                                                                     
Neugebauer – b. zastępca szefa ośrodka wywiadowczego organizacji Gehlena w Berlinei zachodnim 

opowiada…, TO nr 2, 3 I 1955. 
21 Np. K. Pacuła, Imperialiści nie przekreślą Poczdamu, TO nr 101, 30 IV–1 V 1953; J. Wiechuła, K. Sirszke, 

Walczyliśmy o robotniczą sprawę, TO nr 101 z 30 IV–1 V 1953; F. Gumnior, Gdy faszyści sięgali po władzę, TO 

nr 101 z 30 IV–1 V 1953; A. Sowiński, Erich Weinert – poeta o sercu komunisty, TO nr 105, 5 V 1953; H. 

Malinowski, Klara Zetkin – niezłomna rewolucjonistka, TO nr 147, 23 VI 1953; R. Hajduk, Dzieci, TO nr 151 z 

27–28 VI 1953. 
22 Np. R. Hajduk, Niedoczekanie wasze „Herr Pfarrer” Kiszka!..., TO nr 210, 4 IX 1953; tenże, Polityka obłudy 

i nienawiści, TO nr 227, 24 IX 1953; J. Sikorz, Handlarze polską ziemią i polską krwią, TO nr 223, 19–20 IX 

1953. 
23 Np. F. Miedziński, Przyjaciel Marksa i Engelsa o niedoli ludu polskiego na Śląsku pod panowaniem junkrów 

pruskich, TO nr 205, 27 VIII 1952; Na powitanie kalendarza, TO, nr 5, 7 I 1953; R. Hajduk, Brednie, które 

wywołują jedynie uśmiech politowania, TO nr 91, 17–19 IV 1954; tenże, O ziomkostwach i listach Annemarie 

von Garnier-Turawa, TO nr 182, 3 VIII 1954; (Erha), Odgrzewane bzdury „Associated Press”, TO nr 110, 10 V 

1954; Nowe rewelacje Unser Oberschlesier, TO nr 258, 30–31 X 1954; Dyl., Tysiące Mongołów zaprawionych 

pół litrem mleka czyli bzdura po trizońsku, TO nr 307, 29 XII 1954; A. Maniak, W odpowiedzi RIAS-owej 

szczekaczce. Prawda o trzecim powstaniu, TO nr 125, 27 V 1955; O czym milczy autoryzowana biografia 

Adenauera, TO nr 21, 25 I 1956; M. Podkowiński, Kłopoty bońskich odwetowców, TO nr 74, 27 III 1956. 
24 Np. Zbrodniarze znajdują usprawiedliwienie, TO nr 203 z 25 VIII 1952; Czekają na ziemię 10 lat, TO nr 78, 1 

IV 1955; Hitlerowscy bonzowie w roli milionerów, TO nr 242, 11 X 1955; Dwie miary, TO nr 270, 12–13 XI 



tekstów z prasy niemieckiej było zręcznym zabiegiem – głosy pochodzące z Niemiec mogły 

być przez cześć czytelników, szczególnie rodzimego pochodzenia, uznane za bardziej 

wiarygodne niż podobnie surowe oceny sytuacji w RFN formułowane przez przedstawicieli 

Polski lub ZSRR.  

 

Materiały graficzne 

 

 Wyraźną i zauważalną wymowę 

propagandową miały też ukazujące się na łamach 

TO zdjęcia. W obszernym zbiorze fotografii o 

tematyce niemieckiej zdecydowanie dominują te 

ilustrujące wydarzenia rozgrywające się w RFN. 

Wszystkie publikowane zdjęcia były sygnowane 

przez Centralną Agencję Fotograficzną. 

Fotografie z Niemiec ukazywały się zazwyczaj 

jako odrębne materiały, niepowiązane z 

szerszymi tekstami czy artykułami. Zdjęcia były 

opatrzone jedynie krótkim, dosadnym 

komentarzem i opisem. Fotografie pełniące rolę 

ilustracji materiałów poświęconych sprawom 

niemieckim pojawiły się dopiero w 1955 r. m.in. 

w rubrykach „U naszych przyjaciół zza Ody i 

Nysy Łużyckiej” czy w „Niedyskrecjach”.  

 Zdjęcia z RFN przedstawiają przede wszystkim grupy manifestantów wiecujących i 

protestujących przeciw „adenauerowskiej polityce wojny i nędzy”, tzw. układowi ogólnemu, 

remilitaryzacji Niemiec Zachodnich i powstaniu Bundeswery. Liczna jest także grupa zdjęć 

dokumentująca wystąpienia i strajki robotników żądających podwyżek płac, zmniejszenia 

zobowiązań fiskalnych i poprawy warunków pracy oraz ich starcia z policją. Obok 

demonstrantów na publikowanych zdjęciach uwieczniony został np. model tekturowego 

czołgu amerykańskiego, który ustawiono w Hamburgu jako wyraz protestu przeciw 

zbrojeniom. Wymowne były zdjęcia młodych, umundurowanych żołnierzy z RFN 

                                                                                                                                                                                     
1955; Milczenie nie zawsze jest złotem…, TO nr 5, 6 I 1956; „Romantyka” kolonii nad Renem, TO nr 7, 7 I 

1956; Adenauer musi odejść, TO nr 153, 28 VI 1956; Pułapka, TO nr 150, 25 VI 1956. 



podporządkowanych zwierzchnictwu amerykańskiemu25. Kilka zdjęć zamieszczonych w tym 

okresie w TO dotyczy Komunistycznej Partii Niemiec (KPD). Na fotografiach tych widać np. 

policję rozpędzającą wiec 

zachodnioniemieckich komunistów 

czy transparent unoszony przez 

balony z napisem „Brońcie KPD”26. 

Nędzę i bankructwo gospodarki 

zachodnioniemieckiej miały 

potwierdzać zdjęcia grup 

bezrobotnych wyczekujących pod 

urzędami zatrudnienia oraz 

inwalidów wojennych zmuszonych 

do żebrania i pozbawionych 

mieszkań, ponieważ jak 

przekonywano w jednym z opisów 

fotografii „Nieliczne budowane w Niemczech zachodnich domy dostępne są jedynie dla 

bogaczy i okupantów”27. Podpierając się ilustracjami zdjęciowymi przekonywano 

czytelników TO o rosnącej niechęci mieszkańców RFN do amerykańskich okupantów28. Za 

pismem „Feld und Wald” opublikowano zdjęcie ilustrujące wypuszczanie amerykańskich 

balonów szpiegowskich i propagandowych z lotniska Giebelstadt koło Würzburga29.  

 Znacznie mniej liczne są 

zdjęcia ilustrujące sytuację w 

NRD. Zaprezentowano tylko kilka 

zdjęć z manifestacji przeciw 

„faszystowskiej prowokacji w 

Berlinie Wschodnim” w czerwcu 

1953 r. i przeciw układom 

paryskim30. Także peany na cześć 

kwitnącej gospodarki wschodnich 

                                                           
25 TO nr 93, 21 IV 1953; TO nr 162, 10–11 VII 1954; TO nr 281, 26 XI 1954. 
26 TO nr 211, 5–6 IX 1953; TO nr 2, 3 I 1955; TO nr 33, 8 II 1955. 
27 Zob. np. TO nr 223, 19–20 IX 1953; TO nr 119, 21 V 1954; TO nr 126, 29–30 V 1954; TO nr 291, 8 XII 

1954; TO nr 298, 17 XII 1954. 
28 To nr 181, 1–2 VIII 1953; TO nr 304, 23 XI 1954. 
29 TO nr 39, 15 II 1956. 
30 TO nr 161, 9 VII 1953; TO nr 269, 12 XI 1954; TO nr 33 8 II 1955. 



Niemiec nie znajdowały bogatej ilustracji fotograficznej – wśród nielicznych zdjęć z NRD na 

łamach TO zaprezentowano m.in. kopalnię rudy w Büchenberg, Pałac Kultury Pracowników 

Przemysłu Chemicznego w Bitterfeld, gigantyczne piece hutnicze w Calbe nad Salą, nowe 

osiedle w Schwarzheide, Dom Pioniera w Oberhof czy Święto Wiosny w Eisenach31. 

Bogatszy materiał ilustracyjny zyskała dopiero rubryka „Poznajemy NRD”. 

 Wymowne i przykuwające uwagę czytelników były pojawiające się w TO karykatury. 

Wybór tych grafik był różnorodny, pochodziły od szerszego grona autorów, choć nie 

wszystkie rysunki zostały podpisane32. Część z nich jest przedrukiem z satyrycznych 

czasopism zagranicznych, m.in. takich jak czechosłowacki „Dikobraz”, sowiecki „Krokodił”, 

enerdowskich „Eulenspiegel” i „Frischer Wind”. Sporadycznie wykorzystywano karykatury, 

które ukazały się w czasopismach i gazetach o poważniejszym profilu, m.in. w „Trybunie 

Ludu”, „Przyjaźni”, moskiewskiej „Prawdzie”, wschodnioniemieckich „Neue Berliner 

Illustrierte”, „Neues Deutschland”, „Berliner Zeitung”, „Tägliche Rundschau”, 

zachodnioniemieckiego „Frankfurter Allgemeine Zeitung” i francuskiego „L`Humanité”. 

                                                           
31 TO nr 152, 29 VI 1953; TO nr 34, 9 II 1954; TO nr 26 31 I 1955; TO nr 50, 28 II 1955; TO nr 82, 6 IV 1956. 
32 Najwięcej z publikowanych na łamach TO rysunków o tematyce niemieckiej sygnowanych jest przez artystę o 

pseudonimie Mirko – ukazywały się w 1952 i 1953 r. TO wydrukowała też pojedyncze rysunki podpisane przez 

A. Rezanowa, B. Jefimowa, J. Ganfa, Kurta Poltiniaka, A. Jelisejewa, W. Konstantinową, Herberta Sandberga, 

Karola Baranieckiego, Zbigniewa Jujkę, J. Świtałę. 



 W zakresie problematyki niemieckiej 

ostrze graficznej satyry było skierowane 

wyłącznie w RFN. Tematem karykatur były 

przede wszystkim wydarzenia bieżące, np. 

problem zjednoczenia Niemiec, represje ze 

strony władz zachodnioniemieckich wobec 

KPD; zwolnienia i rehabilitacja skazanych 

nazistowskich zbrodniarzy wojennych oraz 

wykorzystanie ich dla „odbudowy 

Wehrmachtu” projekt utworzenia armii 

europejskiej; brak akceptacji społecznej dla 

tzw. układu ogólnego, czy zawarte 

porozumienie między RFN a Włochami. 

Przedmiotem kpin było uzależnienie rządu 

Niemiec Zachodnich od finansów USA oraz spowodowany nakładami na zbrojenia wzrost 

podatków w RFN. Karykatury ośmieszały także polskich polityków aktywnych na Zachodzie 

(np. grafika przedstawiająca Stanisława Mikołajczyka, Tomasza Arciszewskiego i 

Władysława Andersa w roli podnóżka dla odwetowców i rewizjonistów z Bonn), rozgłośnię 

„Wolna Europa” (w której rolę spikerów pełnią Benito Mussolini, Adolf Hitler i Joseph 

Goebbels), Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz NATO. Ulubionym celem grafików był 

kanclerz Konrad Adenauer, najczęściej przedstawiany jako epigon Adolfa Hitlera. 

 

  

 



Dominującym tematem karykatur poruszających 

problematykę niemiecką było zagrożenie rewizjonizmem i 

militaryzmem RFN. W grafikach dotyczących tego 

zagadnienia eksponowano symbolikę nazistowską, tj. 

swastykę, wizerunek Adolfa Hitlera i jego „Mein Kampf” 

oraz elementy umundurowania Wehrmachtu. Satyrą 

graficzną puentowano także np. kontrowersje wokół zbrodni 

katyńskiej, ukazując je jako kłamstwo propagandy 

goebbelsowskiej czy wystąpienia robotników NRD w 

czerwcu 1953 r, które przedstawiono jako faszystowską 

prowokację inspirowaną przez USA33.  

 W marcu 1952 r. opublikowano bardziej 

rozbudowaną grafikę, która przedstawiała Niemcy 

Zachodnie w roku 2002, urządzone zgodnie z marzeniami 

Konrada Adenauera, czyli w pełni uzależnione politycznie, 

finansowo i militarnie od USA34.  

 

  

                                                           
33 TO nr 98, 24 I 1952. 
34 TO nr 72, 24 III 1952. 



 Karykatury wykorzystano również w konkursie pt. „Wrogowie pokoju, wrogowie 

Polski”, który ogłoszono z okazji Dni Oświaty, Książki i Prasy w maju 1952 r. Na 

zaprezentowanych czytelnikom TO dwudziestu grafikach znaleźli się „najzacieklejsi 

wrogowie Polski, wrogowie pokoju, ludzie znienawidzeni głęboko przez całą postępową 

ludzkość, ludzie, których nazwiska stały się symbolem podłości, ludobójstwa, zdrady 

narodowej”35. Konkurs polegał na wskazaniu nazwisk zaprezentowanych postaci, wśród 

których nie zabrakło polityków z RFN, a także innych oskarżanych o rewizjonizm, których 

przedstawiono jako kupczących polskimi ziemiami zachodnimi. Cel konkursu redakcja 

tłumaczyła jasno: „Poznając wroga uczymy się z nim walczyć, demaskować jego podstępne 

knowania, unicestwiać jego nikczemnych pachołków”36.  

 

Opowiadania i wiersze  

 Elementem urozmaicającym treści TO były publikowane w odcinkach powieści, 

zbiory esejów, wspomnienia, opowiadania. Ich dobór był jednak nieprzypadkowy, a 

prezentowane utwory często dotyczyły kwestii niemieckich. Warunek ten spełniał już 

pierwszy z proponowanych czytelnikom tytuł, którym były „Młode Niemcy” Edmunda 

Osmańczyka. Drukowano utwory ukazujące krytyczny obraz życia na przedwojennym, 

niemieckim Śląsku (np. Stefana [właściwie Henryka] Ordęgi–Różnickiego „Gody Jana 

Wielgusa”, Piotra Linkerta „Grudzice pozostały Grudzicami”, Wilhelma Szewczyka 

„Pogodne noce” czy Lesława Bartelskiego „Ziemia nie kłamie”) oraz teksty ilustrujące walkę 

z nazistowską III Rzeszą (np. Karola Słotwińskiego „Pamiętne dni”, Jerzego Gałuszki „Droga 

do Heydebreck”, Borysa Polewoja „Pozycja na Eisenstrasse, Gustawa Siuciaka „Z więzienia 

do więzienia”). 

 Kilkukrotnie na łamach TO pojawiły się satyryczne rymowanki o wymowie 

antyniemieckiej. Drukowane np. w sierpniu 1953 r. „Plotki w opłotkach” Tadeusza Karskiego 

wyśmiewały rozsiewane przez rząd w Bonn pogłoski o rychłym wybuchu wojny37. Wkrótce 

po tym opublikowano wiersz Bogumiła Wyszomirskiego, który był złośliwym komentarzem 

do kampanii Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej przed trwającymi wówczas wyborami do 

Bundestagu: 

 „Weź, ile zdołasz czarnych swastyk, 

„Mein Kampfu” duża porcję wkrój, 

                                                           
35 TO nr 118, 17–18 V 1952. 
36 TO nr 118, 17–18 V 1952. 
37 T. Karski, Plotki w opłotkach, TO nr 205, 29–30 VIII 1953. 



Rasizmu dodaj do omasty 

I esesmańskich z tuzin szuj. 

Potem zaś wynajdź zdrajców szereg 

I trud ich dolarami licz, 

A wyjdzie ci – Adenauerek, 

Amerykańską ciągnąc smycz. 

Nim do urn pójdzie – musi wprzód 

Fałszem i pałką zgnębić lud”38. 

 Ostrze satyry antyniemieckiej zawarł ten sam autor w krótkim wierszu opiewającym 

sukces budowy kombinatu chemicznego w Azotach39. Zwalnianie z więzień za zgodą 

okupantów Niemiec zachodnich osób skazanych za przestępstwa wojenne było tematem 

utworu Adama Ochockiego40. Wątek regionalny zręcznie wykorzystał Wyszomirski w 

publikowanych w 1956 r. „Dwóch listach” – rymowance o wymianie korespondencji między 

dawnym właścicielem majątku w Niemodlinie Friedrichem III Leopoldem Praschmą a jego 

dawną pracownicą, która po wojnie znalazła zatrudnienie w założonej na dobrach grafa 

spółdzielni: 

„List przyszedł od grafa spod Bonn. 

Brzmi groźnie treść ostra i ton: 

(…) «Uprzedzam, że kiedy powrócę, 

Niedbałych z gospodarstw wyrzucę. 

Ty sama pamięci swej dowiedź  

I zaraz mi przyślij odpowiedź (…)». 

«Herr Graf, odpisała mu listem, 

O wszystko tu dbamy dokoła. 

Z ogrodu ja także korzystam, 

W pałacu jest żłobek i szkoła (…). 

Więc rzecz to zwyczajna nie traf,  

że każdy się stara rzetelnie. 

Na próżno byś wrócił, Herr Graf, 

Nie mamy już miejsca w spółdzielni». 

Choć zwykła treść listu i ton, 

                                                           
38 B. Wyszomirski, Recepta na wybory, TO nr 211, 5–6 IX 1953. 
39 Tenże, Kuplety, TO nr 128 z 1 VI 1954. 
40 A. Ochocki, [b.tyt.],TO nr 24, 19 X 1954. 



Nie było pism więcej spod Bonn”41. 

 Z przedwojennych bogaczy i kapitalistów niemieckich usuniętych po wojnie ze Śląska 

zakpiono także w opublikowanym w formie scenariusza przedstawienia „Spotkaniu z 

kandydatem” Stanisława Chmielnickiego. W utworze tym zestawiono robotnicze postulaty z 

demonami przeszłości w postaci Zjaw. Wykreowana postać jednego z Niemców 

przekonywała: „Bo ja mam własny program sprzed laty/ który w Opolu egzamin zdał/ Izdebki 

ciasne, w okienkach kraty/ tam bym ja «bydło wyborcze» pchał!/ Gumowe pałki, kaźnie, 

obozy/ i SS-mani, chłopy na schwał/ Tak, bez przechwałki, w bojaźni bożej/ naród by wybrał 

kogo by chciał!”42 Scenariusz był utrzymany w konwencji wiecu i nawiązywał do trwającej 

kampanii przed wyborami do rad narodowych. W założeniu swym zabawny, lekki w formie 

przekaz miał duże znaczenie dla celów propagandowych – zwięzły i zwracający uwagę trafiał 

do czytelników skuteczniej niż pompatyczne przemówienia czy poważne wywody. 

 

GŁÓWNE TEMATY 

Niemcy powojenne 

 W narracji na tematy niemieckie, wyróżnić można kilka wątków, które w TO 

pojawiały się szczególnie często, równolegle do komentarzy oraz doniesień na tematy 

bieżące. Wyjątkowo intensywna była kampania pokazująca RFN jako państwo prące do 

wojny, stanowiące zagrożenie militarne, zbrojące się i dążące do rewizji granic. Podnosząc te 

kwestie wielokrotnie wykorzystywano wątki regionalne. Pisano m.in., że RFN w oparciu o 

USA zbroi się, ponieważ chce odzyskać Śląsk i ziemie zachodnie43. Dla wzmocnienia 

atmosfery zagrożenia i przypomnienia okrucieństw wojny na łamach TO publikowano apele 

miejscowej ludności o zachowanie pokoju, opisywano zbrodnie hitlerowskie, szczególnie 

obozy Auschwitz i Birkenau44. Drukowano także refleksje i wspomnienia na temat służby w 

                                                           
41 B. Wyszomirski, Dwa listy, TO, nr 44, 22 II 1956. 
42 S. Chmielnicki, Teatrzyk „Rózeg Opolskich”. Spotkanie z kandydatem, TO nr 282, 27–28 XI 1954. 
43 Pisano np. „Jedną z sił popędowych neohitleryzmu w jego zakusach na polskie Ziemie Zachodnie są 

znajdujący się za Łabą junkrzy pruscy, byli właściciele ogromnych majątków ziemskich, przepędzeni przez 

powstanie Polski Ludowej. Sojusznikiem ich jest biurokracja pruska, która tu wiodła wygodne życie na dobrze 

płatnych stanowiskach. Junkrzy i biurokracja wzdychają więc do dawnych „błogich” czasów swego panowania 

na polskich Ziemiach Zachodnich. Nie szczędzą przeto wysiłków by Niemcy zachodnie stały się bazą wypadową 

imperializmu amerykańskiego, łudząc się nadzieją, że przywróci on im dawne panowanie nad ludem polskim”. 

F. Miedziński, Przyjaciel Marksa i Engelsa o niedoli ludu polskiego na Śląsku pod panowaniem junkrów 

pruskich, TO nr 205 z 27 VIII 1952. Zob. też B. Lechicki, Przeszłość i teraźniejszość przeciw Adenauerowi. 

Baszta po zamku piastowskim w Opolu świadectwem polskości naszej ziemi, TO, nr 172 z 19–20 VII 1952. 
44 S. Dobrowolski, Przeciw mordercom, TO nr 131 z 2 VI 1952; T. Fiszbach, Na ziemi zroszonej krwią, TO nr 

254, 26 X 1954; P. Kwoczek, Precz z zachodnio-niemieckim Wehrmachtem, przecz z wojną! Oto jest odpowiedź 

ludu opolskiego na plany Adenauera, TO nr 278, 23 XI 1954; S. Ordęga Różnicki, Oskarżamy. W 10. Rocznicę 

wyzwolenia Oświęcimia, TO nr 23, 27 I 1955; T. Fiszbach, W imię braterstwa między narodami, TO nr 37, 12–



Wehrmachcie45. Okazją do wyrażenia woli zachowania pokoju i krytyki tworzenia sił 

militarnych na Zachodzie były wszelkie obchody rocznicowe związane z II wojną światową. 

Szczególną oprawę miały uroczystości z okazji dziesięciolecia zakończenia wojny46. W 

pierwszych miesiącach 1955 r. w TO szczegółowo opisywano etapy wkraczania Armii 

Czerwonej na Śląsk, prezentując te wydarzenia nie jako początek okupacji regionu tylko jego 

wyzwolenie, przemilczano okrucieństwa jakich dopuszczali się wówczas Sowieci, drukując 

na ich temat wyłącznie pochwalne peany47. Teksty antywojenne, wyrażające protesty przeciw 

zachodnioniemieckim zbrojeniom, pojawiały się również przy okazji świąt państwowych, np. 

1. Maja czy Odrodzenia Polski48. Do celów propagandowych wykorzystywano także inne 

obchody, np. przypadający na 8 marca Międzynarodowy Dzień Kobiet. Przy okazji tego 

święta w 1954 r. na łamach TO opublikowano list pracownic cementowni „Groszowice” z 

Opola do kobiet w Niemczech Zachodnich. W piśmie tym opolanki opisywały jako doskonałe 

swoje warunki pracy, a koleżankom z RFN przesyłały życzenia by ich kraj „został 

zjednoczony i prowadził politykę pokoju i braterstwa wobec innych narodów”49. W dyskursie 

na temat zagrożenia nową wojną NRD było prezentowane jako przeciwieństwo RFN, czyli 

państwo „miłujące pokój” i w pełni akceptujące polsko–niemiecką granicę na Odrze i Nysie 

Łużyckiej. Opisując problem rewizjonizmu w RFN krytykowano środowiska śląskich 

ziomkostw i przypominano sylwetki oskarżanych o rewizjonizm Niemców pochodzących ze 

                                                                                                                                                                                     
13 II 1955; W. Żarłek, Apel tych, którzy przeżyli Oświęcim, TO nr 92, 19 IV 1955; W hołdzie ofiarom 

bestialstwa hitlerowskiego w Buchenwaldzie, TO, nr 134, 6 VI 1956. 
45 Przyjaźń nasza krzepła w walce, TO nr 222, 18–19 IX 1954; Józef Knop był pod Stalingradem, TO nr 275, 19 

XI 1954. 
46 Z dni wielkiej ofensywy, TO nr 16, 19 I 1955. Numer 19 TO z 22–23 I 1955 był opatrzony nagłówkiem „Niech 

żyje Opolszczyzna na zawsze złączona z Macierzą!” W tym numerze zob. także E. Osmańczyk, Dlaczego 

spokojnie patrzymy w przyszłość; J.G., Wolność; K. Torchalska, Wiadomo – Opolanie; K. Pacuła, Tamte dni…; 

T. Fiszbach, W imię braterstwa między narodami. W innych numerach zob. m.in. J. Świerczak, Minęło 10 lat, 

TO nr 49, 26–27 II 1955; Nigdy więcej zbrodnicze kohorty Wehrmachtu nie będą deptały naszej ziemi, TO nr 

145, 20 VI 1955. 
47 W takim tonie utrzymane były np. wspomnienia Karola Pacuły z Kup, który opisywał wkroczenie Armii 

Czerwonej do Blachowni Śląskiej. „Serca biły nam niespokojnie i radośnie – front zbliżał się szybko z hukiem 

salw armatnich i łoskotem czołgów. W niedzielę 22 stycznia po północy witaliśmy już entuzjastycznie naszych 

oswobodzicieli. Więc nareszcie po tylu latach udręki i walki nadeszła wolność! Niejedna gorąca łza spadła na 

zmarznięte policzki czerwonoarmistów, których ściskaliśmy w uniesieniu”. K. Pacuła, Tamte dni…, TO nr 19, 

22–23 I 1955. 
48 Np. Niech 1 Maja będzie dniem walki o jak najszybsze pokojowe rozwiązanie żywotnie ważnych zagadnień 

narodu niemieckiego. Orędzie KC SED, TO nr 97 z 23 IV 1952; Czyn lipcowy przeciw podżegaczom wojennym, 

TO nr 148 z 21–22 VII 1952. W 1955 r. TO komentowała np. ingerencję władz RFN w obchody Święta Pracy: 

„Na nic nie zdadzą się przebiegłe posunięcia administracyjne bońskich polityków. Dzień 1 Maja jednoczy znów 

pod czerwonymi sztandarami miliony robotników, chłopów i postępowych obywateli Niemiec zachodnich, 

którzy demonstrować będą swą zdecydowaną wolę obrony pokoju i walki o słuszne postulaty socjalne”. R. 

Hajduk, Rok 1955 to nie 1933, TO nr 102, 30 IV–1 V 1955. 
49 Pragniemy aby los wszystkich kobiet na świecie zmienił się na lepsze, tak jak nasz. List kobiet z cementowni 

„Groszowice” do kobiet w Niemczech zach., TO nr 57 z 9 III 1954. 



Śląska, np. archeologa Bolko von Richthofena, czy polityka chadeckiego Hansa Lukaschka50. 

Atakowano też przedwojennych arystokratów śląskich m.in. rodzinę von Posadowskych-

Wernerów z Błotnicy Strzeleckiej, grafów von Haugwitzów z Krapkowic, ród Strachwitzów, 

ostatniego właściciela majątku w Turawie Hubertusa von Garnier-Turawa, grafów von 

Bethusy-Huc z Bąkowa, Eduarda von Bancka z Wojnowic czy ostatniego przedwojennego 

właściciela Niemodlina Friedricha III Leopolda Praschmę51. W publikowanych artykułach 

kpiono z przedwojennej arystokracji śląskiej, jej nostalgii za utraconymi majątkami, 

przedstawiano ich jako grupę aktywnych rewizjonistów. Teksty te wpisywały się również w 

nurt stalinowskiej propagandy klasowej – służyły do zilustrowania przedwojennego wyzysku 

ubogich warstw chłopskich i robotniczych przez kapitalistów i burżuazję. Podkreślano też jak 

dzięki decyzjom powojennych władz polskich dawne arystokratyczne majątki i pałace służą 

ogółowi adaptowane na szkoły, przedszkola, siedziby POM-ów, PGR-ów itp.  

 W opisie problematyki niemieckiej często, szczególnie w tekstach publikowanych na 

przestrzeni 1952 r., pojawiały się elementy propagandy antykościelnej. W drukowanych 

artykułach podkreślano rolę duchowieństwa katolickiego w prowadzonej od XIX w. 

germanizacji mieszkańców Śląska. Zaś w odniesieniu do współczesności prezentowano 

Watykan jako ośrodek wspierający militarne i rewizjonistyczne plany Niemiec Zachodnich52.  

 

                                                           
50 R. Hajduk, Freiherr Bolko von Richthofen znów na widowni, TO nr 62 z 15 III 1954; tenże, O ziomkostwach i 

listach Annemarie von Garnier–Turawa, TO nr 182, 3 VIII 1954; (zet), Kryzys wśród „śląskich” ziomkostw, TO 

nr 79, 3–4 IV 1954. 
51 Nie wrócą czasy Madelungów i von Haugwitzów, TO nr 248, 16 X 1952; J. Baranowski, W pewnej gminie…, 

TO nr 70, 24 III 1954; R. Hajduk, Z perspektywy dziesięciolecia. Znacie – no to posłuchajcie…, TO nr 172, 22 

VII 1954; F. Laqua, Po dziewiętnastu latach znów w Opolu, TO nr 73, 26–27 III 1955. 
52 Hakatyści w infułach i sutannach, TO nr 100, 26–27 IV 1952; O czym ks. prymas „zapomniał”, TO nr 113, 12 

V 1952; F. Wawrzynkowa, Prawdziwe oblicze Watykanu, TO nr 154 z 28–29 VI 1952; „Niebezpieczna i 

ciężka…”, TO nr 167, 14 VII 1952; Gestapo, Schacht i Watykan, TO nr 299, 15 XII 1952; Zobowiązań wobec 

Hitlera Watykan nie łamie…, TO nr 302 z 18 XII 1952; Na kogo spływają łaski watykańskie, TO nr 10, 13 I 

1953; Ręka rękę myje, TO, nr 13, 16 I 1953. 



Pisano np. „Gdy Waszyngton uzbraja Wehrmacht hitlerowski a Adenauer skupia 

hitlerowskich generałów – Watykan, przez niemiecki episkopat i reakcyjną część polskiej 

hierarchii kościelnej pragnie przygotować „duchowe” podłoże do nowej agresji. I o tym 

każdy Polak musi pamiętać”53. Treści takie miały wywoływać nastroje antyklerykalne, a także 

przekonywać, że Kościół reprezentuje stanowisko dla Śląska wrogie, przychylne wywołaniu 

kolejnej wojny. 

 Bardzo obszernie na łamach TO pisano o tym „jak źle i strasznie” żyje się w RFN. 

Przekonywano, że państwo to funkcjonuje w ogromnym uzależnieniu politycznym i 

gospodarczym od USA, co skutkuje kryzysem i regresem gospodarczym. Wielokrotnie 

przywoływano obrazy strajków robotniczych, zamieszczano opisy nędzy rzeszy 

bezrobotnych, donoszono o koszmarnych warunkach mieszkaniowych, braku troski władz 

RFN o przesiedleńców. Jako absurdalne przedstawiano głosy o zachodnioniemieckim „cudzie 

gospodarczym” i postępującym rozwoju tego kraju. Społeczeństwo Niemiec Zachodnich 

opisywano jako przygnębione, zniewolone przez władze i rządowe siły policyjne. Wiele 

                                                           
53 Watykan – wróg ludu opolskiego, TO nr 126 z 27 V 1952 



pisano o niechęci jaką czują obywatele RFN wobec okupantów zachodnich54. W 

publikowanych tekstach obiektem krytyki byli zachodnioniemieccy politycy na czele z 

Konradem Adenauerem oraz osoby związane przed wojną z nazistami. Nie krytykowano 

obywateli RFN, przeciwnie pisano tak, by wywołać wrażenie, że społeczeństwo RFN, 

(„postępowe siły”, „klasa robotnicza”) nie zgadza się z działaniami swoich władz55. 

Pozytywnie wyrażano się także o komunistach zachodnioniemieckich, gloryfikując ich każdy 

najmniejszy sukces i nagłaśniając wszelkie skierowane przeciw nim działania państwa56. 

Dowodem na pogarszającą się sytuację w RFN miały być informacje o ucieczkach 

mieszkańców RFN do NRD57. Zamieszczono także jeden artykuł poświęcony rodzimemu 

Ślązakowi, który przedostał się nielegalnie do Niemiec Zachodnich, jednak po kilku latach 

postanowił wrócić i opowiedział o trudnościach życia przesiedleńca58. Kilkukrotnie 

podnoszono też temat pomocy materialnej, która docierała na Śląsk z RFN – tłumaczono, że 

ta tzw. akcja paczkowa jest organizowana na Zachodzie jedynie w celach propagandowych, 

że okupiona jest ogromnymi wyrzeczeniami nadawców. Podawano też przykłady Ślązaków, 

którzy odmawiali przyjęcia tych przesyłek i nadawali je pocztą powrotną59.  

                                                           
54 Pośpiech amerykański i opór narodu niemieckiego, TO nr 116, 15 V 1952; Bilans walki zachodnio-niemieckiej 

klasy robotniczej, TO nr 1, 1 I 1953; Dalsze akty terroru policji adenauerowskiej, TO nr 28, 3 II 1953; W 

atmosferze faszystowskiego terroru odbyły się wybory w Niemczech zachodnich, TO nr 212, 7 IX 1953; Terror 

faszystowski w państwie bońskim. Młodzi patrioci zachodnio-niemieccy masowo wtrącani do więzień 

adenauerowskich, TO nr 123, 26 V 1954; Bestialstwo policji zachodnio-niemieckiej, TO nr 138, 12–13 VI 1954; 

Trizonia w świetle faktów. W adenauerowskim „raju”, TO nr 142, 17 VI 1954; Bez cudów panie Hupka, TO nr 

43, 19 II 1955; Ponad milion osób w Niemczech zachodnich bez pracy, TO nr 5, 6 I 1956; Policja przed 

bramami „Westfallenhuette”, TO nr 10, 12 I 1956. 
55 Zob. m.in. Ludność Niemiec zachodnich walczyć będzie solidarnie z narodami krajów zachodniej Europy 

przeciw faszyzmowi i wojnie, TO nr 29, 4 II 1953; Ludność Niemiec Zachodnich wzmaga walkę przeciwko 

wojennej polityce Adenauera, TO nr 39, 16 II 1953; Wbrew woli narodu niemieckiego Adenauer przeforsował w 

Bundestagu ratyfikację układów wojennych, TO nr 68, 21–22 III 1953;Oburzenie ludności Niemiec zachodnich z 

powodu haniebnej uchwały Bundestagu, TO nr 69, 23 III 1953; Naród niemiecki walczy o zjednoczenie ojczyzny 

i traktat pokojowy, TO nr 54, 5 III 1954. 
56 Zob. m.in. Nowy manewr antykomunistyczny w Niemczech zach., TO nr 32, 7 II 1952; Wyniki wyborów w tzw. 

„państwie południowo-zachodnio-niemieckim, TO nr 63 z 13 III 1952; Reżim Adenauera przygotowuje 

delegalizację Komunistycznej Partii Niemiec, TO nr 40, 17 II 1953; M. Tomala, Po zjeździe KPD, TO nr 7, 8–9 I 

1955; Przeciwko powszechnej służbie wojskowej w NRF. Głosy prasy i protestu ludności w Niemczech zach., TO 

nr 137, 9–10 VI 1956; Młodzież zachodnio-niemiecka mówi – nie!, TO nr 144, 18 VI 1956. 
57 Dlaczego Karl Oletz opuścił państwo Adenauera?, TO nr 161 z 9 VII 1954; Mieszkańcy Niemiec zach. 

przybywają do NRD po pracę, TO nr 169, 19 VII 1954; 40 tys. osób powróciło z Niemiec zach. do NRD, TO nr 

247, 18 X 1954; R. Konieczna, Wybrali Republikę Demokratyczną, TO nr 257, 29 X 1954; 1211 osób w ciągu 

miesiąca przeszła z Niemiec zachodnich do NRD, TO nr 267, 10 XI 1954; Młodzież zachodnio-niemiecka ucieka 

do NRD, TO nr 58, 9 III 1955; Goście z Niemiec zachodnich w Stalinstadt, TO nr 70, 23 III 955. 
58 Z. Senftowa, Wróciłem do domu, TO nr 266, 8 XI 1955. 
59 K. Torchalska, Paczkowe złudzenia, TO nr 187, 8 VIII 1953; A. Soroczyński, Odwrotną pocztą (opowiadanie), 

TO nr 50, 1 III 1954; R. Hajduk, Akcja paczkowa trwa, TO nr 157 z 5 VII 1954. 



 Komentarze na temat sytuacji w NRD zajmowały w TO mniej miejsca. Były to teksty 

ukazujące wyłącznie sukcesy gospodarcze i polityczne tego kraju – w tym kontekście chętnie 

używano porównań warunków życia w obu państwach niemieckich, dowodząc wyższości 

tych panujących na Wschodzie60. Obszernie pisano o pokojowych i zjednoczeniowych 

inicjatywach rządu wschodnioniemieckiego61.  

                                                           
60 Zob. m.in. R. Buechner, O spółdzielniach produkcyjnych w NRD, TO nr 53, 4 III 1953; Hs, Młodzież bez 

przyszłości, TO nr 89 z 15 IV 1954; R.K., Manowce zachodnio-niemieckiego szkolnictwa, TO nr 241, 11 X 

1954; Goście z Niemiec zachodnich w Stalinstadt, TO nr 70, 23 III 955, 
61 Np. Zwycięstwo opinii publicznej niemieckiego społeczeństwa, TO nr 213, 26 IX 1952. 



Informowano o współpracy NRD z Polską, ZSRR i innymi krajami bloku wschodniego, 

organizowanych akcjach promujących NRD za jego granicami takich jak np. Miesiąc 

Przyjaźni Polsko-Niemieckiej, Tydzień Postępowej Kultury Niemieckiej, Tydzień Przyjaźni z 

Demokratycznymi Niemcami, itp. Nie brakowało też wątków regionalnych. Były wśród nich 

korespondencje oraz relacje z wizyt w województwie opolskim delegatów z NRD, m.in. 

przedstawicieli partii SED, młodzieżowej organizacji FDJ, sportowców62. Dziennikarze TO 

przekonywali, że pomiędzy mieszkańcami województwa opolskiego a delegatami z NRD 

istnieje pełna zgoda i zrozumienie. Relacjonując spotkanie z reprezentantem partii SED w 

Opolu zapewniano, że choć delegat z NRD „nie mówił po polsku, bo nie umiał, mówił po 

niemiecku, ale wszyscy go rozumieli, [bo] mówił językiem robotnika i działacza 

robotniczego63”. Mieszkańców województwa opolskiego przekonywano, że goście z Niemiec 

Wschodnich są zachwyceni tym co zobaczyli podczas swych wizyt na Śląsku. TO drukowało 

ich listy, w których dzielili się swymi wrażeniami. Cytowano też wypowiedzi gości z NRD, w 

których dawali wyraz swej akceptacji dla włączenia Śląska do Polski. Walter Witschetzky z 

niemieckiej części Zgorzelca, towarzyszący miejscowej drużynie piłki nożnej podczas 

spotkania z opolską drużyną „Budowlanych”, w rozmowie z dziennikarzem TO zapewniał: 

„Cieszy nas fakt, że tak pięknie gospodarzycie na tych odwiecznie polskich ziemiach”. W tym 

samym wywiadzie cytowano jeszcze wypowiedź innego mieszkańca Zgorzelca: „Przed wojną 

mieszkałem na Opolszczyźnie. Ciszę się, ze Opolszczyzna bogaci się i rozwija i życzę 

wszystkim którzy tam mieszkają dobrego, sprawiedliwego życia”64. Treści te jednoznacznie 

miały przekonywać mieszkańców województwa opolskiego, że wprowadzone po II wojnie 

światowej zmiany państwowe i ustrojowe są w pełni akceptowane przez obywateli NRD, 

którzy nie tylko przyjęli polsko-niemiecką granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej, ale także 

przekonywali, że polska władza ludowa zapewniła Śląskowi bezprecedensowy w historii 

regionu rozwój i rozkwit.  

 Różnica w charakterze przekazu na temat NRD i RFN jest rażąca. Brak krytycyzmu i 

obiektywizmu w tych doniesieniach, ich sloganowość i nachalność są nie tylko jaskrawe, ale 

– szczególnie dla współczesnego odbiorcy – wręcz karykaturalne i absurdalne. Interesujące w 

tym kontekście byłoby ustalenie jak oceniali wiarygodność tych informacji ówcześni 

                                                           
62 Junacy SP z Kędzierzyna pozdrawiają młodzież z FDJ, TO nr 40, 17 II 1953; F. Wójcik, Oczyma naszych 

niemieckich przyjaciół, TO nr 281, 26 XI 1954; Prawdziwa przyjaźń, TO nr 30, 4 II 1955; Pozdrowienia z NRD 

dla kobiet opolskich, TO nr 61, 12–13 III 1955; Wielka manifestacja przyjaźni polsko-niemieckiej na 

zgromadzeniu młodzieży w Opolu, TO nr 71, 24 III 1955; Z pobytu gości niemieckich w Opolu, TO nr 246, 15 X 

1955.  
63 Na spotkaniu starej gwardii, TO nr 72, 25 III 1955. 
64 J. Gałuszka, Rozmawiamy z przyjaciółmi z NRD, TO nr 214, 9 IX 1954. 



czytelnicy. Dałoby to również odpowiedź na pytanie o skuteczność prowadzonej na łamach 

TO propagandy na temat obu państw niemieckich. 

 

Niemcy przedwojenne 

 W publikowanych w TO artykułach sięgano także do tematów historycznych, 

opisujących niemiecką przeszłość regionu. Drukowane w okresie stalinowskim teksty 

eksponowały przede wszystkim kwestię rozwoju ruchu robotniczego, dlatego pisano np. o 

przedwojennych działaczach robotniczych, którzy tworzyli na Śląsku podstawy 

komunistycznych organizacji partyjnych, strajkach załóg pracowniczych oraz buntach 

rolników65. Kreśląc obraz sytuacji na dawnym Śląsku podkreślano, że władze niemieckie 

zaniedbywały region, skazując tutejszych mieszkańców na bezrobocie i głód. Opisywano 

tragiczną sytuację mieszkaniową śląskiej biedoty, konieczność wyjazdów za pracą w głąb 

Niemiec, braki w zakresie oświaty, kultury czy opieki zdrowotnej. Akcentowano za to 

uprzywilejowanie grupy posiadaczy ziemskich, przemysłowców, arystokracji oraz samowolę 

urzędników niemieckich. W retoryce tej odwoływano się przede wszystkim do problemów 

walki klasowej – kwestie narodowe, w tym działalność ruchu polskiego przeciw dominacji 

niemieckiej na Śląsku wykorzystywano sporadycznie. Pisano np. „Jest coś niewymownie 

tragicznego w walce o ziemię na wsi opolskiej. Tak dramatycznej walki nie zna chyba żadna 

historia. Narzucone przez magnatów i junkrów pruskich jarzmo niewoli doprowadzone 

zostało do tak potwornych rozmiarów, że panujące tu stosunki nie znajdowały odpowiednika 

w żadnym innym państwie. Stosunków tych nie zmieniły również i przeprowadzone w XIX 

wieku reformy rolne, które wprawdzie zlikwidowały definitywnie pańszczyznę, tym niemniej 

na skutek zatrzymania przez magnatów wszystkich gruntów, jakie wydarto chłopom w czasie 

poprzednich «regulacji», chłop opolski zależny był całkowicie od «widzi mi się» różnego 

rodzaju panów Henckel von Donnersmarcków, Lichowskych, Tiely von Wiklerów, 

Praschmów i innych”66. Wiele pisano o tym jak źle było na Śląsku „za cesarza” i później „za 

                                                           
65 Zob. m.in. B. Troński, Z dziejów walk chłopskich przeciwko faszystowskiej dyktaturze, TO nr 125, 26 V 1952; 

Bohaterowie powstań chłopskich na Opolszczyźnie, TO nr 188 z 7 VIII 1952; W. Szewczyk, Z walk 

rewolucyjnych na Śląsku. Józef Wieczorek, TO nr 50 z 1 III 1954; Delegaci Opolszczyzny na II Zjazd Partii. 

Gertruda Goldman, TO nr 53 z 4 III 1954; J. Gałuszka, Z historii walk rewolucyjnych ludu opolskiego. Wymowa 

jednego strajku, TO nr 53 z 4 III 1954; Przyjaźń nasza krzepła w walce, TO, nr 222, 18–19 IX 1954; R. Libor, 

List z NRD, TO nr 288, 4–5 XII 1954; A. Steuer, Ze wspomnień górnika, TO nr 5, 6 I 1955. 
66 R. Hajduk, Ziemia, którą przyorano Polsce, TO nr 166, 15 VII 1954. W artykule wyszczególniono jakimi 

obszarami ziemskimi dysponowali śląscy arystokraci tuż przed wybuchem II wojny światowej. W 

podsumowaniu zaznaczono: „Dziś – ziemia powróciła do swego jedynego prawowitego właściciela – chłopa. 

Zlikwidowane zostały wielkie majątki ziemskie. Na terenie Opolszczyzny rozparcelowanych zostało 110 

majątków magnackich o obszarze blisko 80 tys. ha. Dziesiątki dalszych wielkich folwarków przeznaczono na 



Weimaru”. Według jednej z takich charakterystyk: „Śląsk Opolski odgrywał w całokształcie 

gospodarki niemieckiej rolę drugorzędną, ograniczoną prawie wyłącznie do dostarczania 

nadwyżek ludnościowych pozostałej części Rzeszy, do uzupełniania w siłę wszechpotężnych 

koncernów przemysłowych Ruhry i wielkoobszarniczych majątków ziemskich Saksonii i 

Prus. (…) Kolejne rządy różnych odłamów burżuazji pruskiej prześcigały się nawzajem w 

bezwstydnym wyzysku ludu opolskiego. Obojętnie czy kanclerzem Rzeszy był 

socjaldemokrata Müller, centrowiec Brüning, czarno-biało-czerwony reakcjonista von Papen, 

czy militarysta Kurt von Schleicher – nędza mas pracujących na Opolszczyźnie zwiększała 

się coraz bardziej, aby za panowania «brunatnych nadludzi» zmienić się w niewolę. (…) W 

krwawym pocie pracował robotnik opolski aby rosły dochody i pęczniały pakiety akcji 

generalnych dyrektorów, kommerzienratów i członków rad nadzorczych”67. Prezentacja 

przedwojennych elit rządzących regionem była nie tylko krytyczna w wymowie, ale również 

obrazowa: „Opolszczyzna okresu międzywojennego, to teren zażartej walki dziesiątek partii i 

ugrupowań burżuazyjnych o „synekurki i fotele”. W walce o jak najdogodniejsze miejsce 

przy „korytku” nie cofano się przed żadnymi środkami od przekupstw i fałszerstw począwszy 

a na policyjnych pałkach gumowych skończywszy. Ciemne machinacje, szachrajstwa, afery i 

cuda wyborcze doprowadziły w konsekwencji do tego, że w organach tzw. samorządu rej 

wodzili jako „przedstawiciele ludu” najzajadlejsi wrogowie mas pracujących – 

przemysłowcy, właściciele wielkich majątków ziemskich, wysocy urzędnicy, zhitleryzowani 

dygnitarze wojskowi i wysługujący się im katoliccy działacze spod znaku «Centrum»”68. 

Opisując sytuację na Śląsku w okresie międzywojennym nie szczędzono również krytycznych 

uwag pod adresem sanacyjnych władz w województwie śląskim69. Dużo miejsca zajmowały 

artykuły odnoszące się do okresu nazistowskiego – obok tekstów dotyczących zbrodni 

wojennych z II wojny światowej zwracano uwagę czytelników na działania hitlerowców, 

które ci kierowali jeszcze przed 1939 r. przeciw własnym obywatelom. Np. całą stronę 

jednego z październikowych numerów TO z 1952 r. zajmuje artykuł zawierający opisy i 

fotografie dokumentów związanych z wykonaniem w pow. głubczyckim wprowadzonego w 

Niemczech pod naciskiem nazistów w 1933 r. dekretu „o ochronie narodu i państwa”70. 

Wątek zagrożenia jaki niesie ruch nazistowski pojawiał się przy okazji tekstów rocznicowych 

                                                                                                                                                                                     
upełnorolnienie małorolnych i karłowatych gospodarstw chłopskich, a reszta zamieniona na majątki państwowe 

oddana pod administrację szkół lub zakładów przemysłowych – powiększyła nasze ogólnonarodowe dobro”. 
67 Tenże, W opolskiej „Celulozie”, TO nr 119, 21 V 1954. 
68 R. Hajduk, Tak wyglądał ich „samorząd”, TO nr 270, 13–14 XI 1954. 
69 Np. J. Dąbrowski, Psie pole, „Wspólnota Interesów” i fundament Polski Ludowej, TO nr 107 z 7 V 1954; 

Wspomnienie Józefa Rydla, TO nr 288, 4–5 XII 1954. 
70 Dokumenty oskarżają, TO nr 250, 18–19 X 1952. 



związanych z II wojną światową, ale również w materiałach informujących o usuwaniu 

skutków zniszczeń wojennych. Te doniesienia miały z jednej strony kształtować postawy 

antywojenne, przestrzegać przed konsekwencjami działań zbrojnych, a z drugiej strony ich 

celem było prezentowanie postępów powojennej odbudowy jako osiągnięcia władzy ludowej.  

 Całość narracji historycznej w TO skonstruowano tak, by przedstawiany w niej obraz 

władz niemieckich był jednoznacznie negatywny. Kreowano wrażenie, że każda z kolejnych 

grup rządzących Śląskiem miała na celu jego wyłączną eksploatację i eksterminację ludności. 

Niemal nieodłącznym komentarzem do tych opisów historycznych były uwagi, że dopiero w 

1945 r., po wkroczeniu na Śląsk Armii Czerwonej i włączeniu regionu do Polski władza 

ludowa zaczęła wykazywać prawdziwą troskę o dobrobyt tutejszych mieszkańców i 

zapewniła im pełnię praw71. Przykładem może być głos rolnika z Dobrzenia Wielkiego, 

przedstawiciela ludności rodzimej, który został opublikowany w TO w czasie kampanii przed 

wyborami do Sejmu w 1952 r.: „Hitler nazywał nas «stanem żywicieli Rzeszy», ale zrobił z 

nas dostawców dla swojej armii, do której zabrał nasze dzieci, aby mu służyły jako mięso 

armatnie. O nasze polskie głosy ubiegało się około 40 rozmaitych partii niemieckich, które 

zionęły nienawiścią do wszystkiego co polskie i postępowe, a nas uważały za głupie bydło 

wyborcze, potrzebne im po to, aby zdobyć dla siebie stołki poselskie. Rzeczywistym naszym 

obrońcą w tamtym okresie była Komunistyczna Partia Niemiec (KPD), która zawsze broniła 

naszej sprawy i sympatyzowała z naszymi dążeniami narodowościowo-wyzwoleńczymi. 

Obecnie (…) my chłopi do wyborów nie pójdziemy tylko z kartką wyborczą, ale również z 

hasłem wzmożonej naszej pracy, aby dać krajowi więcej chleba i mięsa, więcej surowców do 

naszego przemysłu. Przez to uczynimy nasz kraj silniejszym i bogatszym”72. Jan Wawrzynek, 

działacz przedwojennego ZPwN, status śląskiej ludności rodzimej w powojennej Polsce 

opisywał następująco: „Dziś skończyły się czasy «kopciuszkowstwa» ludu opolskiego. Masy 

pracujące miast i wsi Opolszczyzny stoją w szeregu budowniczych Polski Ludowej jako 

równo- i pełnoprawni obywatele”73. 

                                                           
71 R. Hajduk, Historyczna ofensywa, TO nr 20, 23 I 1952; F. Knosała, Proszę o głos, TO nr 37 z 12 II 1952; B. 

Troński, Z dziejów walk chłopskich przeciwko faszystowskiej dyktaturze, TO nr 125, 26 V 1952; Dokumenty 

oskarżają TO nr 250, 18–19 X 1952; (rk), Dzień radości w Brynicy, TO nr 124 z 27 V 1954; I. Wilczek, 

Wspomnienia, TO nr 172, 22 VII 1954; O kłopotach radcy „Herr” Friedricha i perspektywach wyspy „Bolko”, 

TO nr 221, 17 IX 1954; Zjednoczeni we Froncie Narodowym wytężymy wszystkie siły aby rozkwitła Ziemia 

Opolska aby rósł dobrobyt jej mieszkańców, TO nr 248, 19 X 1954; Uczynimy wszystko, by nasz stary piastowski 

gród – Opole stał się miastem dobrobytu, piękna i radości, TO nr 250 21 X 1954; (rh), Umacnia się jedność 

wszystkich Polaków na Ziemi Opolskiej, TO nr 251, 22 X 1954; H. Woźniak, Na przykład inżynier Kulig, TO nr 

266, 9 XI 1954; Przegląd opolskich wydawnictw wyborczych, TO nr 279, 24 XI 1954; E. Białek, Z moich 

wspomnień, TO nr 286, 2 XII 1954; W pamiętnym dniu…, TO nr 289, 6 XII 1954. 
72 J. Mihl, Skończyły się czasy „jarmarków” wyborczych, TO nr 220, 13–14 IX 1952. 
73 J. Wawrzynek, Spełnione marzenie ludu opolskiego, TO nr 36, 11 II 1952. 



 W ukazujących się w TO artykułach wskazywano również, że niechlubne historyczne 

rozwiązania reżimowe powielają powojenne władze zachodnioniemieckie godząc się m.in. na 

zubożenie obywateli, ograniczanie ich swobód oraz militaryzację państwa, która ma 

prowadzić do nowej wojny74. W retoryce tej brylował przede wszystkim Ryszard Hajduk. O 

sytuacji w RFN w 1953 r. pisał m.in.: „Podobnie jak w latach 1932–1933 prześladowania 

komunistów torowały drogę reżimowi Hitlera, tak obecnie terror ma ułatwić zdobycie 

nieograniczonej władzy Adenauerowi i przygotować odpowiedni grunt do ufundowania 

wbrew woli całego narodu niemieckiego, zachodnio-niemieckiej armii najemnej. (…) 

Argumenty wysuwane dziś przez klikę Adenauera przeciwko KPD są zupełnie podobne do 

argumentów, jakimi szermowali w latach 1932–1933 hitlerowcy, kiedy to przy pomocy 

hugenbergowskich i centrowskich najmitów przystąpili do ostatecznej rozgrywki z partią 

[Ernsta] Thälmanna. (…) Przeprowadzany w Bonn proces faszyzacji przypomina całkowicie 

okres wdzierania się do rządów hitlerowców przed 1931 rokiem”75. 

 Stosowanym zabiegiem propagandowym było także tłumaczenie pewnych bieżących 

trudności natury politycznej i gospodarczej jako efekt istniejących na Śląsku działań sił 

odwetowych w postaci byłych członków organizacji nazistowskich (głównie NSDAP i SS). 

Opisywane w TO jako „wyzyskiwacze i kombinatorzy” jednostki, które nie wyzbyły się 

przedwojennych przekonań oskarżano m.in. o burzenie nastrojów społecznych czy 

torpedowanie akcji uspółdzielczania wsi76. Innym „demonem przeszłości” była sprawa 

zbrodni katyńskiej – wszelkie spekulacje na jej temat w oficjalnej propagandzie ukrócano 

stanowczo, a krążące opinie na temat tego, że sprawcami mordu na polskich oficerach byli 

Sowieci przedstawiano jako efekt propagandy goebbelsowskiej77. 

 

Podsumowanie 

 Niewiele w TO znajdziemy opisów faktycznych nastrojów panujących w 

województwie opolskim. Dziennik, który z założenia miał pełnić funkcję organu prasowego 

KW PZPR w Opolu, nie informował o dyskutowanych na posiedzeniach egzekutywy czy 

plenum problemie utrzymujących się wśród mieszkańców nastrojów proniemieckich. Np. o 

kwestii obszernie dyskutowanego na forum KW zjawiska powrotu rodzimych mieszkańców 

do posługiwania się na co dzień językiem niemieckim, w TO nie pisano niemal wcale – 

                                                           
74 J. Gałuszka, Taka jest nasza wiosna, TO nr 91, 17–19 IV 1954. 
75 R. Hajduk, W obliczu adenauerowskiego terroru. Rok 1953 – to nie rok 1933, TO nr 211, 5–6 IX 1953 
76 Zob. np. U. Nosal, Tego pragną Opolanie, TO, nr 181, 2 VIII 1954. 
77 Komunikat Komisji Specjalnej do ustalenia i zbadania okoliczności rozstrzelania przez niemieckich 

najeźdźców faszystowskich w lesie Katyńskim jeńców wojennych –oficerów polskich, TO, nr 56 z 5 III 1952. 

Zob. też karykatura Spadkobierca prowokacji katyńskiej, TO nr 98, 24 IV 1952. 



wyjątkiem są wzmianki na temat konieczności utrwalania polszczyzny w pracy oświatowej i 

kulturalnej w oficjalnych programach działań w pracy z ludnością rodzimą. Niewiele pisano 

również o utrzymujących się w regionie obawach przed rychłym wybuchem wojny z 

Zachodem i nadziejach Górnoślązaków na rewizję granic i powrót ich regionu do Niemiec. 

Również prezentowany na łamach TO przekaz na temat sytuacji w NRD i RFN daleki był od 

rzeczywistego. Konsekwentnie pomijano informacje o wszelkich trudnościach i 

ograniczeniach politycznych oraz gospodarczych jakie przeżywały w tym czasie Niemcy 

Wschodnie. Krytykowano też ustrojowe rozwiązania RFN i zaprzeczano, że gospodarka tego 

kraju intensywnie się rozwija, a warunki życia jego mieszkańców ulegają stałej poprawie. W 

tekstach historycznych, które drukowano w TO daremnie szukać choćby krótkich wzmianek o 

pozytywnych działaniach władz niemieckich w regionie w zakresie gospodarki, kultury, 

oświaty, opieki zdrowotnej itd. 

 Odnosząc się do przykładu TO można stwierdzić, że mieszkańcy województwa 

opolskiego, zważając na częstotliwość z jaką publikowano w tym dzienniku teksty 

poświęcone problematyce niemieckiej, byli zorientowani na temat tego co się dzieje w NRD 

lub RFN. Rodzimi Ślązacy, zwłaszcza ci, którzy pamiętali okres przedwojenny, artykuły 

prezentujące skrzywiony obraz przeszłości Śląska przyjmowali z pewnością krytycznie. 

Skuteczniej mógł on przemawiać do napływowej części społeczeństwa. Podobnie doniesienia 

bieżące na temat tego co się dzieje w NRD i RFN znajdowały w grupie autochtonów bardziej 

sceptycznych odbiorców, ponieważ Ci oficjalne doniesienia prasowe mogli konfrontować z 

wiadomościami, które uzyskiwali od swoich licznych krewnych i znajomych z Niemiec. 

Konkurencyjnym źródłem informacji były też docierające do województwa opolskiego 

zachodnie media, np. erefenowskie i austriackie czasopisma, publikacje lub audycje rozgłośni 

radiowych. Jednakże TO była wówczas jednym z ważniejszych źródeł informacji w regionie i 

z pewnością kształtowała opinie mieszkańców województwa opolskiego na temat przed i 

powojennych Niemiec.  

 


