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„Trybuna Dolnośląska”, 1947, R. 3, nr 138, fot. za: www.sbc.org.pl 

14 sierpnia 
  Początki polskiej prasy we Wrocławiu

WROCŁAWSKIE HISTORIE 

Pierwszym redaktorem „Trybuny Dolnoślą- 

skiej” był Tadeusz Galiński. Pismo początkowo 

wychodziło w Legnicy (jak inne pierwsze tytuły  

prasy polskiej na Dolnym Śląsku), a od 8 paź-

dziernika 1945 r. we Wrocławiu. W połowie 

lutego 1946 r. zdecydowano się przekształcić 

dotychczasowy tygodnik w dziennik. Nakład te- 

go pisma rósł bardzo szybko. W sierpniu 1946 r.  

wynosił 5000 egzemplarzy, pod koniec 1946 r. 

– 28 000, w 1947 r. – 78 000, a w 1948 r. – już 

153 000 egzemplarzy. „Trybuna Dolnośląska” 

była największym dziennikiem wydawanym 

na Dolnym Śląsku. Choć jej poczytność była 

faktem, to nagły wzrost nakładu pisma wiązał 

się nie tylko z rzeczywistym zainteresowaniem 

czytelników, ale także bezpłatną dystrybucją 

części nakładu. „Trybuna Dolnośląska” publiko- 

wała artykuły funkcjonariuszy PPR, deklaracje  

i rezolucje partyjne. Nadzorująca pismo egze-

kutywa KW PZPR domagała się jednocześnie 

od redakcji, jak pisze długoletni dziennikarz  

i redaktor wrocławskiej prasy Romuald Gomer- 

ski, ożywienia gazety tematyką życia codzien- 

nego. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwa-

niom, dziennik uruchomił w czerwcu 1947 r. 

rubrykę „Trybuna Czytelników”, która cieszyła 

się znaczną popularnością, otrzymując nawet 

kilkaset listów miesięcznie od mieszkańców 

Wrocławia i Dolnego Śląska. W 1946 r. „Trybuna 

Jak uruchomić wydawanie polskiej prasy w powojennym Wrocławiu, który  
w znacznym stopniu leży w gruzach? Początkowo nie było to możliwe, dlatego 
redakcje pierwszych pism na Dolnym Śląsku ulokowały się w pobliskiej Legnicy. 
Pomimo wszelkich trudności 14 sierpnia 1945 r. ukazał się pierwszy numer 
„Trybuny Dolnośląskiej” – tygodnika wydawanego przez Komitet Wojewódzki 
Polskiej Partii Robotniczej. Nie była to jednak pierwsza lokalna gazeta, bo inne 
tytuły zaczęły powoli pojawiać już w czerwcu 1945 r. Niestety, wszystkie one 

były mocno upolitycznione, bo takie były powojenne realia. 
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Dolnośląska” rozpoczęła także wydawanie coty- 

godniowych dodatków tematycznych – „Sport”, 

„Życie Kobiety”, kulturalno-literackiego „Przy- 

jemne z pożytecznym” (zastąpionego w 1947 r.  

kolumną satyryczną „Śmiech na sali”, a w 1948 r. 

„Panoramą”). W październiku 1947 r. „Trybuna 

Dolnośląska” rozpoczęła publikację dodatku 

techniczno-naukowego „Na drogach wiedzy”, 

a w lipcu 1948 r. – „Chłopska Trybuna”. Od 

11 listopada 1948 r. „Trybuna Dolnośląska”  

i inny lokalny dziennik „Wrocławski Kurier Ilu- 

strowany” były redagowane wspólnie i zawie-

rały te same artykuły i informacje. 16 grudnia 

1948 r. obie redakcje połączyły się całkowicie. 

Tego dnia ukazał się pierwszy numer „Gazety  

Robotniczej” – organu Komitetu Wojewódz-

kiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. 

Współczesną kontynuacją pisma jest „Gazeta 

Wrocławska”.

Jeszcze wcześniej, bo już 10 czerwca 1945 r.  

ukazał się inauguracyjny numer tygodnika „Nasz  

Wrocław”, pierwszego polskiego pisma w po- 

wojennym Wrocławiu, który od numeru trze-

ciego przemianowano na „Gazetę Dolnośląską” 

(oryginalna pisownia: „Gazeta Dolno-Śląska”). 

Początki tego pisma również wiążą się z Le- 

gnicą. Pismo było początkowo rozprowadzane 

bezpłatnie przez redakcję. Pierwotną nazwę 

„Nasz Wrocław” zaproponował pierwszy prezy-

dent Wrocławia Bolesław Drobner, a zespół 

redakcyjny skompletował dyrektor Spółdzielni 

Wydawniczej „Czytelnik” J. Kowalski razem 

z dziennikarzem Mieczysławem Wionczkiem. 

Wchodzili w jego skład m.in. Jerzy Drewnowski, 

Tadeusz Galiński oraz R. Tułasiewicz. Redakcja 

mieściła się przy ul. Krupniczej 13. „Nasz Wroc-

ław” rozsyłany do innych ośrodków w kraju, 

informował w ten sposób o życiu odzyskanego 

dla Polski miasta. 

„Naprzód Dolnośląski”, nr 13, Wrocław, 27 wzreśnia – 3 października 1946 r., Rok I, fot zbiory Ośrodka „Pamięć i przyszłość”
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W grudniu 1945 r. pismo zostało połączone  

z innym dziennikiem, którego początki również 

wiążą się z Legnicą – dziennikiem „Pionier”. 

Zespół redakcyjny tego tytułu tworzyli: Jerzy  

Drewnowski – redaktor naczelny, Jerzy Wa- 

silewski, Stefan Olszewski, Józef Głogowski, 

Zbigniew Janczewski i Lela Januszewska. Na- 

kład pierwszego numeru wynosił 3000 egzem- 

plarzy, pod koniec 1945 r. wzrósł do 17 000, 

w 1946 r. osiągnął 20 000, w 1947 r. około  

30 000, a w 1948 r. około 66 000 egzemplarzy. 

1 listopada 1946 r. pismo zmieniło swój tytuł 

na „Słowo Polskie”. Od pierwszego numeru 

dbało swój serwis informacyjny z Dolnego 

Śląska. Posiadało oddziały w Jeleniej Górze, 

Wałbrzychu, Legnicy i Świdnicy, a także kilka 

dodatków: sportowy, historyczny, a także dla 

kobiet i dzieci.

26 czerwca 1945 r. wyszedł pierwszy numer  

tygodnika „Naprzód Dolnośląski” (początkowo  

„Naprzód Dolno-Śląski”), organu Wojewódz-

kiego Komitetu Polskiej Partii Socjalistycznej 

Dolnego Śląska. Jego redakcja składała się po- 

czątkowo wyłącznie z dziennikarzy należących 

do PPS, ale stopniowo powiększana, w czerwcu  

1946 r. liczyła już kilkanaście osób. 17 lutego 

1946 r. pismo przekształciło się w dziennik,  

a w lipcu 1947 r. zmieniło nazwę na „Wrocław-

ski Kurier Ilustrowany”. Nakład pisma urósł  

z 3000 egzemplarzy w początkowym okresie 

działalności do 100 000 w 1948 r. Redakcja 

pisma, jak podaje Romuald Gomerski, natrafia- 

ła na duże trudności w kolportażu, zwłaszcza 

w pierwszym okresie, ponieważ w znacznie 

mniejszym stopniu – w porównaniu z „Trybuną 

Dolnośląską” – opierała swój kolportaż na pre-

numeracie. Pomiędzy wrocławskimi organami 

partyjnymi PPR i PPS istniała rywalizacja  

o zdobycie jak największej liczby stałych czy-

telników. „Wrocławski Kurier Ilustrowany” pró- 

bował utworzyć w fabrykach zorganizowany 

kolportaż, co stało się powodem zatargów po- 

między redakcjami i ostatecznie zostało redak-

cji zakazane przez władze wojewódzkie PPS. 

Pismo wyróżniało się poruszaniem ważnych 

i aktualnych informacji. Ukazywały się w nim  

artykuły polityczno-publicystyczne, a także np.  

relacje z dolnośląskich sanatoriów i miejsco-

wości turystycznych.
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