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I

Miejsce sportu i turnerstwa w życiu politycznym i kulturalnym prowincji 
Pomorze jest słabo zbadane w pomorzoznawstwie. W Landesgeschichte sprawa 
przedstawia się nieco lepiej, ale zasadniczo jej dorobek w tym względzie ogra-
nicza się jedynie do narracji faktografi cznej, oderwanej od szerszego tła histo-
rycznego1. Tymczasem można z pewnością przyjąć, że skoro potężne w skali 
Rzeszy instytucje ćwiczeń cielesnych, np. Niemiecki Związek Rzeszy Ćwiczeń 
Cielesnych (Deutscher Reichsausschuß für Leibesübungen – DRAfL) i należący 
do niego Niemiecki Związek Piłki Nożnej (Deutscher Fußball-Bund) oraz Nie-
mieckie Turnerstwo (Deutsche Turnerschaft) skupiały miliony członków i sym-
patyków (Niemcy nie tylko miały stare tradycje sportowe, ale i najpotężniejsze 
oraz najliczniejsze organizacje sportowe na świecie)2, to rola sportu w II Rzeszy 
i Republice Weimarskiej powinna stanowić ważne zagadnienie, tym bardziej że 
po klęsce 1918 r. niektóre dyscypliny, takie jak futbol, stały się masowo uprawia-

1  Pommern am Ball. Fußballgeschichte einer ostdeutschen Provinz. Hrsg. v. Traditionsgemein-
schaft pommerscher Turn- und Sportvereine. Hamburg 1970. 

2  Organizuje te liczyły w początkach Republiki Weimarskiej odpowiednio: 3,5 mln i 1,5 mln 
członków. Toczyły ze sobą zaciekłą rywalizację o poszerzenie bazy członkowskiej, pozycję 
w świecie mediów i polityki, wśród opinii publicznej. Zachodzące przemiany kulturowe 1) umac-
niały pozycję DRAfL, 2) zmuszały Niemieckie Turnerstwo do otwarcia się na pewne, coraz bar-
dziej w społeczeństwie popularne dziedziny sportu. 
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nym sportem narodowym, a do organizacji turnerskich napłynęły tysiące nowych 
członków3. 

Klęska 1918 r., narzucone Niemcom trudne warunki pokojowe w Wersa-
lu oraz kryzys gospodarczy wpłynęły na popularyzację stronnictw radykalnych 
(zarówno prawicowych, jak i lewicowych). Na Pomorzu Zachodnim wyrażało 
się to w rosnącym wpływie klasycznej prawicy – Niemiecko-Narodowej Partii 
Ludowej (Deutschnationale Volkspartei – DNVP) i jej głównego organu praso-
wego „Pommersche Tagespost” oraz innych organizacji, takich jak Stahlhelm 
czy organizacje paramilitarne. Procesy występujące na początku trzeciej dekady 
XX w. pchały ludność m.in. Pomorza Zachodniego w ramiona rosnących w siłę 
ugrupowań konserwatywnych i profaszystowskich – tzw. Nowej Prawicy. Ce-
lami politycznymi tych środowisk były przede wszystkim intensywna krytyka 
Republiki Weimarskiej i jej kolejnych gabinetów, rewizja postanowień traktatu 
wersalskiego oraz wzbudzenie niechęci do demokracji. Wypowiedzi polityków 
wywodzących się z tej opcji politycznej przepełnione były retoryką nacjonali-
styczną, ubraną w tradycję niemieckiego agrarnego i antysemickiego roman-
tyzmu, połączonego z ideą Volku4. Pomorzoznawstwo i Landesgeschichte są 
zgodne, że sąsiedztwo Pomorza po 1919/1920 r. z ziemiami II Rzeczypospoli-
tej spowodowało liczne skutki, zarówno w programie politycznej prawicy, jak 
i w psychice zachodniopomorskich Niemców. Jako prowincja graniczna Pomo-
rze miało szczególną możliwość prowadzenia antypolskiej agitacji, zwłaszcza na 
łamach lokalnej prasy5. 

W ten nurt wpisywały się działające na Pomorzu Zachodnim organizacje 
sportowe, przede wszystkim Niemieckie Turnerstwo, które pozostało po 1918 r., 
było wierne swojemu kierunkowi nacjonalistyczno-konserwatywnemu i namięt-
nie identyfi kowało się z wszelkimi formami radykalnego konserwatyzmu. Upra-

3  E. Beyer, Sport in der Weimarer Republik. W: H. Überhorst, Geschichte der Leibesübun-
gen. Teilbd. 2: Leibesübungen und Sport in Deutschland vom Ersten Weltkrieg bis zur Gegenwart. 
Berlin 1982 s. 657–658. Najlepiej widać to na przykładzie Niemieckiego Związku Piłki Nożnej: 
w 1914 r. słupiał on w 2233 organizacjach 189 284 członków, a w 1921 r. w ok. 5000 organizacji 
skupiał aż 882 302 członków. 

4  Do problemu radykalizacji prawicy i sił profaszystowskich: D. Stegmann, Vom Neokon-
servatismus zum Proto-Faschismus. Konserwative Partei, Vereine und Verbande 1983–1920. 
W: D. Stegmann, B.-J. Wendt, P.-C. Witt (Hrsg.), Deutscher Konservatismus im 19. und 20. Jahr-
hundert. Festschrift für Fritz Fischer. Bonn 1983, s. 199–230. 

5  Źródła do kaszubsko-polskich aspektów dziejów Pomorza Zachodniego do roku 1945. Red. 
B. Wachowiak. T. IV: Pomorze Zachodnie w okresie od traktatu wersalskiego po klęskę III Rzeszy 
w 1945 r. Wyd. E. Włodarczyk. Poznań–Gdańsk 2006. 
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wiało ono brutalną krytykę traktatu wersalskiego, skierowaną zarówno przeciw 
Francji i Anglii, jak i przeciw Polsce oraz Czechosłowacji. W swoich programach 
Niemieckie Turnerstwo energicznie upominało się o losy Niemców zamieszku-
jących terytoria „utracone” lub „oderwane” od Rzeszy, szczególnie tych, którzy 
byli zrzeszeni w organizacjach turnerskich. Systematycznie dezawuowano poli-
tykę wewnętrzną i zagraniczną poszczególnych gabinetów Republiki Weimar-
skiej. Krytyka dotyczyła zarówno pierwszego prezydenta republiki, Friedricha 
Eberta (1919–1925), jak i Gustava Stresemanna. Jest więcej niż pewne, że tur-
nerzy z radością powitali zwycięstwo Paula von Hindenburga w wyborach pre-
zydenckich. Latem 1925 r. Hindenburg, owiany mitem triumfu nad Rosjanami 
pod Tannenbergiem, skupiał wokół swojej osoby nadzieje niemieckiej prawicy 
na powstrzymanie procesów demokratyzacji kraju i emancypacji politycznej oraz 
społeczno-kulturowej klas niższych6. Okazją do wyrażenia poparcia „bohaterowi 
spod Tannenbergu” stało się dla prawicy otwarcie stadionu sportowego w Słup-
sku (dziś Stadion 650-lecia), którą to uroczystość uświetnił swoją obecnością 
sam prezydent Republiki Weimarskiej.

II

Poniższy tekst ukazuje wizytę Paula von Hindenburga w świetle relacji regional-
nego organu Niemieckiego Turnerstwa prowincji Pomorze. Wydarzenie to należy 
postrzegać w szerszym kontekście społecznym i kulturowym, jakim była postę-
pująca polityzacja postaw elity kierowniczej i części mas turnerskich. W kształ-
tującym się społeczeństwie, charakteryzującym się m.in. masowym i rosnącym 
uczestnictwem klas niższych i średnich w życiu sportowym, pojawiły się nowe 
kulturowe elementy krajobrazu miejskiego – chodzi o wielkie stadiony sportowe, 
przystosowane do rozgrywania wielu konkurencji sportowych/turnerskich i mo-
gące gromadzić na swoich „ventach” nawet kilkanaście tysięcy widzów. Nowe 
formy spędzania wolnego czasu wyznaczały rytm życia społeczeństw wielkich 
i średnich miast. Kierownicy potężnych central sportowych i organizacji tur-
nerskich marzyli o tego typu masowych zebraniach od samego początku. Im-
pulsem do rozbudowy infrastruktury była budowa w 1913 r. tzw. Niemieckiego 
Stadionu (Deutsches Stadion) w Berlinie-Grunewaldzie. Gigantyczny jak na owe 
czasu obiekt powstawał z myślą o VI Letnich Igrzyskach Olimpijskich, które 
planowano rozegrać w 1916 r. w stolicy Rzeszy. W latach dwudziestych XX w. 

6  T. Kotłowski, Historia Republiki Weimarskiej 1919–1933. Poznań 2004, s. 198–202. 
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w wielkich niemieckich miastach powstawały nowoczesne stadiony, będące 
dumą władz komunalnych i mieszkańców7. 

Jako znaczący ośrodek gospodarki, handlu i komunikacji Słupsk należał 
do najważniejszych miast prowincji Pomorze8. Stolp, jak wówczas go nazywa-
no, był drugim pod względem liczby ludności miastem rejencji koszalińskiej. 
W Słupsku urzędował landrat zarządzający powiatem o powierzchni 2229 km2. 
We władzach miejskich cały czas przewagę mieli konserwatyści i partie miesz-
czańskie. W skład wyłonionej 1 kwietnia 1927 r. rady wchodziło 36 osób, w tym 
18 przedstawicieli konserwatywnej DNVP i pięciu przedstawicieli konserwatyw-
no-liberalnej Niemieckiej Partii Ludowej (Deutsche Volkspartei – DVP). Wyra-
zem antyrepublikańskich nastrojów były masowo wywieszane w oknach fl agi 
w barwach czarno-biało-czerwonych. Słupska DNVP skupiała w swych szere-
gach reprezentantów najbardziej wpływowych sfer politycznych i społecznych: 
urzędników państwowych, przedstawicieli armii cesarskiej, a także część inte-
ligencji. Te warstwy społeczne zawsze z wielką pompą witały dygnitarzy będą-
cych uosobieniem pruskiego konserwatyzmu. Do nich jak najbardziej zaliczali 
się prezydent Paul von Hindenburg, powitany nad Słupią 15 sierpnia 1926 r., 
feldmarszałek August von Mackensen, gen. Erich Ludendorff i Karl Litzmann9 
– bohaterowie prusko-niemieckiego korpusu wojskowego z okresu pierwszej 
wojny światowej, stanowiący niejako synonimy ekspansywnej, militarystycznej 
polityki II Rzeszy. Niewątpliwie umacniali oni po 1918 r. wpływy związanych 
z Deutschnationale, aktywnych formacji kombatanckich, głównie Stahlhelmu, 
który w prowincji Pomorze był szczególnie silny10. Wizyta Hindenburga w Słup-
sku została opisana właściwie jedynie w zachodnioniemieckiej i niemieckiej Lan-
desgeschichte oraz we współcześnie wydanym okolicznościowym albumie11.

7  M. Ostrop, Deutschlands Kampfbahnen. Berlin 1928, s. 8, 11. Największe stadiony powstały 
w Stuttgarcie, Frankfurcie nad Menem, Hamburgu, Lipsku i Halle. 

8  J. Lindmajer, W epoce kapitalistycznej industrializacji (1807–1918). W: Historia Słupska. Red. 
S. Gierszewski, Poznań 1981, tu: s. 273–300; E. Szalewska, Rozwój urbanistyczny prawobrzeżnego 
Słupska i znaczenie budynku starostwa w krajobrazie miasta. W: VII Konferencja Kaszubsko-Po-
morska. Obrazy Ziemi Słupskiej. Społeczeństwo – administracja – kultura. Red. A. Czarnik. Słupsk 
2003, s. 43–58.

9  A. Czarnik, Lata Republiki Weimarskiej i III Rzeszy. W: Historia Słupska..., s. 363. 
10  A. Czarnik, Stosunki polityczne na Pomorzu Zachodnim w okresie Republiki Weimarskiej 

1919–1933. Poznań 1983, s. 175–176. 
11  Einweihung der Hindenburg-Kampfbahn. Stolp 1926; Stolp in Pommern – eine ostdeutsche 

Stadt. Lübeck 1977; F. Schulz, B. Wolter, Bilder aus dem Leben der Stadt von 1860 bis 1984. Bonn 
– Bad Godesberg 1984. 
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Wydarzenie to znalazło wyraz m.in. na łamach „Turnblatt der Pommern” 
– ukazującego się w Szczecinie organu regionalnego oddziału Niemieckiego Tur-
nerstwa. W porównaniu z centralnym wydawnictwem tej organizacji („Deutsche 
Turn-Zeitung”) „Turnblatt” prezentował szczególnie radykalne oceny sytuacji 
politycznej Niemiec po traktacie wersalskim. Redakcja tego dwutygodnika mie-
ściła się w Szczecinie przy obecnej ul. Bolesława Krzywoustego 5312. Na łamach 
gazety popularyzowano główne założenia ideologii turnerskiej – podnoszenie 
tężyzny fi zycznej oraz wierność konserwatywnym i nacjonalistycznie pojmo-
wanym „niemieckim wartościom”. Choć same władze Okręgu III Niemieckiego 
Turnerstwa (Pomorze Zachodnie) mieściły się w wielkomiejskim Szczecinie, to 
jednak w ukształtowanej przez Friedricha L. Jahna doktrynie Niemieckiego Tur-
nerstwa najważniejsze były pierwiastek „ludowości” oraz kontakt z mieszkań-
cami małych miasteczek i wsi. Łączność z tą częścią niemieckiej społeczności, 
szczególnie zaś z młodzieżą, miał dla Deutsche Turnerschaft priorytetowe zna-
czenie. W dużych miastach, takich jak Szczecin, dominował „angielski” sport 
i wielkie, masowe imprezy sportowe. W małych miasteczkach i wsiach turner-
stwo było zdecydowanie silniejsze.

III

Wizyta Hindenburga w Słupsku, połączona z otwarciem stadionu, stała się dla 
turnerów okazją do zamanifestowania nacjonalistycznych uczuć i swego oddania 
głowie Republiki Weimarskiej. Władze miasta i miejscowi turnerzy byli zdania, 
że otwarcie stadionu stanie się jednym z najważniejszych wydarzeń roku i przy-
ciągnie do miasta tłumy z dalszych części prowincji Pomorze, Marchii Granicz-
nej i Wolnego Miasta Gdańska. Wychodząc temu naprzeciw, zorganizowano spe-
cjalne połączenia kolejowe oraz przygotowano dodatkowe miejsca noclegowe. 

W pierwszym z przytaczanych niżej dwóch artykułów przypomina się, że 
miasto Słupsk stanie się świadkiem wielkich wydarzeń, jakimi będą goszcze-
nie prezydenta Rzeszy i ofi cjalne otwarcie stadionu nazwanego jego imieniem 
(„Hindenburgkampfbahn”) – stadionu, którego budowę rozpoczęto w 1923 r. 
z inicjatywy organizacji turnerskich i sportowych. W poniższych tekstach opisa-
no bogaty program pobytu prezydenta w Słupsku. Relacje pełne są opisów odda-
nia Hindenburgowi ze strony miejskich władz i lokalnych elit. W uroczystościach 

12  Turnblatt der Pommern. Beilage zum „Turnblatt der Pommern” des Turnkreises IIIa (Pom-
mern) für die Sache der deutschen Jugendbewegung. Schriftleitung: Dr. Bluemcke, Stettin, Hohen-
zollernstr. 53. Druck und Verlag von Fischer & Schmidt, Stettin, Gr. Wollweberstr. Nr. 13. 
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wzięli ponadto udział przedstawiciele sztuki, działacze sportowi i delegacje 
szkół. Przed prezydentem swe umiejętności w tańcach regionalnych zaprezento-
wali również miejscowi tancerze. Sportowy kunszt udowadniali także turnerzy ze 
Słupska i rejencji koszalińskiej. 

Nowy stadion przekazano do użytku miejscowym organizacjom sportowym 
i turnerstkim już 13 czerwca 1926 r. Był to wówczas jeden z największych obiek-
tów sportowych w całych wschodnich prowincjach Niemiec. Pokazy sportowe 
mogło śledzić z trybun 40 tys. osób13, co jak na tamte czasy było liczbą impo-
nującą. Dla porównania, szczeciński stadion im. Richarda Linnemanna – SSC 
Sportplatz (obecnie stadion Arkonii Szczecin) – mieścił tylko 16 tys. widzów. 

Jak wynika z drugiego artykułu, w którym opisano przebieg samej uroczy-
stości, poza mieszkańcami Słupska (ok. 12 tys. osób) w imprezie uczestniczyli 
również przyjezdni, m.in. z Wolnego Miasta Gdańska, w imponującej liczbie po-
nad 25 tys. osób. Sam program zawodów sportowych wskazywał z jednej strony 
na szerokie spektrum aktywności cielesnej, z drugiej zaś na chęć nadania im-
prezie przez Niemieckie Turnerstwo konserwatywno-ojczyźnianego wydźwięku. 
Do udziału zaproszono piłkarzy z nadbałtyckich i południowoniemieckich or-
ganizacji futbolowych, które wówczas uchodziły za najlepsze w Republice Wei-
marskiej. Mimo to w organizacyjnym pojedynku „sportowcy kontra turnerzy” 
zwycięzcami okazali się ci drudzy, którzy zdołali przeforsować do głównego 
programu imprezy pokaz klasycznych ćwiczeń gimnastycznych (wolnych i na 
przyrządach). Na dodatek turnerom udało się nazwać obiekt zgodnie z terminolo-
gią świata turnerstwa: „Hindenburgkampfbahn”. Termin Kampfbahn odpowiadał 
koncepcji ćwiczeń cielesnych opartych na pełnym amatorstwie, wolnym od po-
goni za zyskiem, zawodowstwem, gwiazdorstwem i wszystkim tym, co kojarzyło 
się z zaprzeczeniem „czystego” sportu. W tym miejscu uwidoczniały się także 
różnice w podejściu sportu i turnerstwa do głównych nurtów kultury masowej. 
„Niemieckość” turnerstwa znajdowała się w opozycji do „angielskości” świata 
sportu. Turnerzy cieszyli się zatem, że w Słupsku jest „Kampfbahn”, a nie „Sta-
dion”14. 

13  Warto dodać, że 280-tysięczny wówczas Szczecin nie miał większych obiektów sportowych, 
wznoszonych głównie z myślą o lekkiej atletyce i piłce nożnej. Zob. M. Stępiński, Powstanie 
i rozwój infrastruktury piłkarskiej w Szczecinie do 1933 roku. „Przegląd Zachodniopomorski” 
2000, z. 2, s. 161–176. 

14  Do problemu współcześnie: R. Krüger, Turnen und Sport. „Deutsche Jugend-Turn-Zeitung”. 
Beilage der „Deutschen Turn-Zeitung” Nr. 12, Leipzig, 28.10.1920.  
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Dokument 1

Artykuł zapowiada wizytę prezydenta Rzeszy w Słupsku 15 sierpnia 1926 r. 
w celu odsłonięcia nowo wybudowanego stadionu, który miał otrzymać jego imię 
i nazywać się odtąd „Hindenburgkampfbahn”. Tekst zawiera m.in. szczegółowy 
program pobytu głowy państwa, mający ukazać witalność miejscowego społe-
czeństwa, jego wierność niemczyźnie i Rzeszy oraz wysoki poziom aktywności 
cielesnej. Zapowiadano fi lmowanie uroczystości.

Turnblatt der Pommern
Beilage zum „Turnblatt der Pommern“ des Turnkreises IIIa (Pommern) 

für die Sache der deutschen Jugendbewegung
Schriftleitung: Dr. Bluemcke, Stettin, Hohenzollernstr. 53

Nummer 15, Stettin, den 1. August/Ernting 1926, 12. Jahrgang

[Na 1 stronie:]

 Reichspräsident von Hindenburg in Stolp

Die Stadt Stolp, die die Polen bei der Ausschreibung der Wahlen zur 
polnischen Konstituante (26. Januar 1919) schon als polnische Stadt ansahen 
(vergl. Nr. 24, Jahrgang 1925, S. 7 – Grenzlandarbeit dieses Blattes), wird am 
15. August einen großen Tag haben; Reichspräsident von Hindenburg wird in 
ihren Mauern weilen und die Hindenburgkampfbahn einweihen. Diese ist auf 
Betrieben der Turn- und Sportvereine gebaut und enthält nicht nur erstklassige 
Spielplätze, Laufbahnen und Sprung- und Wurfstellen, sondern auf bequeme und 
zahlreiche Zuschauerplätze. Bei der ersten Veranstaltung in der Kampfbahn 
waren etwa 10 000 Zuschauer anwesend. Diese Kampfbahn ist von den städti-
schen Körperschaften Hindenburgkampfbahn genannt worden. Reichspräsident 
von Hindenburg wird mittags mit dem fahrplanmäßigen Zuge in Stolp eintreffen, 
und sich nach einer kurzen Begrüßung auf dem Rathause zur Kampfbahn bege-
ben, wo sämtliche Schulen und Leibesübungen treibenden Vereine große Mas-
senvorführungen und Wettkämpfe veranstaltet werden. Die Stadt hat für diese 
Wettkämpfe, die alle 3 Jahren am letzten Sonntag im August wiederholt werden 
und den Namen Hindenburgkampfspiele führen sollen, drei wertvolle Wander-
preise gestiftet. Außerdem gibt sie den Siegern in den Einzelkämpfen wertvolle 
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silberne Plaketten, die eigens für diesen Tag geprägt werden. Die Beteiligung an 
diesen Hindenburgspielen ist frei für alle Einwohner von Pommern, der Grenz-
mark und der Freistadt Danzig ohne Rücksicht auf irgend welche Vereins- oder 
Verbandszugehörigkeit. 

Ueber die Einzelheiten berichtet unser  G a u p r e s s e w a r t  D r.  Wo l l f 
–  S t o l p  noch folgendes: 

Mit dem Bau einer großzügig angelegten Kampfbahn hat Stolp Ende 1923 
begonnen. Am 13.6.26 wurde die Kampfbahn der Benutzung durch die Turner 
und Sportler übergeben. Es haben schon größere Veranstaltungen darauf stattge-
funden wie z. B. die baltischen Meisterschaften. 

Diese Kampfbahn wird am 15. August durch eine würdige Vorführung 
feierlich eingeweiht. Reichspräsident von Hindenburg, der zu einer Familienfeier-
lichkeit nach Hinterpommern kommt, hat seine Teilnahme an der Einweihungs-
feier bestimmt zugesagt. Tausende von Angehörigen der Kriegervereine aus der 
näheren und weiteren Umgebung von Stolp werden an den Straßen, durch die 
der Feldmarschall fährt, S p a l i e r  bilden. In der Kampfbahn werden alle Schu-
len aus Stolp, den Nachbarndörfern und -städten und alle Leibesübungen trei-
benden Vereine aus weitem Umkreise Stellung nehmen und ihn erwarten (der 
Innenraum der Kampfbahn faßt bequem mehr als 40 000 Personen). Wenn der 
Feldmarschall die Kampfbahn betritt, wird er durch Gesang von Massenchoren 
empfangen. Nach einer Begrüßungsansprache folgen dann Massenvorführungen, 
und zwar Volkstänze in etwa 49 Kreisen von über 1000 Schülerinnen und Frei-
übungen von mehr als 1200 Schülern; außerdem zeigt die Gaumusterriege des 
Hinterpommerschen Gaues ein Schauturnen von je einer Kurübung am Reck, 
Barren und Pferd und die Frauenabteilung des Stolper Turnvereine rhythmische 
Gymnastik. Diese letzteren Vorführungen werden z. T. schon von Läufern 
begleitet. Zur Erinnerung an die Schlacht bei Tannenberg hat die Stadt Stolp 
Hindenburgkampfspiele eingerichtet, die alle 3 Jahre am letzten Sonntag im 
August stattfi nden sollen. In diesem Jahre werden sie mit der Einweihungsfeier 
am 15.8. verkünden, damit sie in Gegenwart Hindenburgs ausgetragen werden 
können. Zu diesen Kampfspielen hat die Stadt Stolp 3 sehr wertvolle Wander-
preise für Vereinssieger gestiftet, der Landkreis außerdem einen Wanderpreis für 
Landvereine. Für die Sieger in den Einzelkämpfen werden echt silberne und 
bronzene Plaketten eigens für die Hindenburgkampfspiele geprägt. Die Einla-
dungen und Ausschreibungen sind u. a. auch an sämtliche pommersche Turnver-
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eine ergangen; sollte aus Versehen ein Verein keine erhalten haben, so könnte er 
sie beim Stadtamt für Leibesübungen in Stolp noch anfordern. 

Abends fi ndet ein großer Festkommers statt, bei dem auch die Siegerver-
kündung vorgenommen wird. 

Für die Bewältigung des außerordentlich großen Verkehrs, der zu erwar-
ten ist, sind Sonderzüge auf allen Strecken beantragt worden. Für auswärtige 
Teilnehmer, die in Stolp übernachten müssen, wird nach Möglichkeit Quartier 
besorgt werden.

Die ganze Veranstaltung, vom Eintreffen des Reichspräsidenten auf den 
Bahnhof bis zum letzten Kampf in der Bahn, wird gefi lmt. Eine umfangreiche 
Festschrift ist in Vorbereitung, die nicht nur für den Tag der Einweihung wichtig 
ist, da sie alle dafür erforderlichen Angaben enthält, sondern auch ihren Wert 
für später behält, da sie Bilder und nach mühsamem Aktenstudium zusammen-
gestellte Aufsätze hat, die sonst nicht zugänglich sind. 

Wer den Reichspräsidenten sehen möchte, wird gut tun, bei dieser Angele-
genheit nach Stolp zu kommen; von allen Teilnehmern außer den Wettkämpfen 
wird ein Festbeitrag von 1 Mark erhoben. Vereine, die in größerer Zahl sich bei 
dem Aufmarsch in der Kampfbahn beteiligen wollen (Turnanzug Vorschrift!) 
bringen am besten ihre Fahnen mit. In diesem Fall empfi ehlt sich möglichst bal-
dige Anmeldung an das Stadtamt für Leibesübungen in Stolp mit Angabe der 
Teilnehmerzahl. Das Stadtamt ist überhaupt gerne bereit, in allen Fragen Aus-
kunft zu geben.

-----------------------------------

Jeder Verein, der es geldlich irgendwie ermöglichen kann, sollte seine 
Fahnabordnung und eine möglichst große Anzahl Teilnehmer für den Aufmarsch 
entsenden. Für die Wettkämpfe kommen nur die Besten der Gaue und des Kreises 
in Frage. Es geht vor allem um zwei Dinge: erstens gilt es der Huldigung un-
seres Reichspräsidenten, der durch die siegreiche Tannenbergschlacht Pommern 
schützte, und dann gilt es einer Kundgebung für deutsches Volkstum dicht an der 
neuen polnischen Grenze. 
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Turner auf zum Streite!

Die Schriftleitung

Dokument 2

Opis przebiegu wizyty prezydenta Rzeszy w Słupsku, której najważniej-
szymi elementami były ofi cjalne otwarcie stadionu, ofi arowanie gościowi ho-
norowego obywatela miasta oraz bogaty program występów miejscowych orga-
nizacji turnerskich i tancerzy. Eksponowano frekwencję gości – wśród ogółem 
40–42 tys. osób dominowali przybysze z prowincji Pomorze. Wizyta Hindenbur-
ga miała zapoczątkować tradycję rozgrywanych co 3 lata i nazwanych jego imie-
niem zawodów turnersko-sportowych, otwartych dla wszystkich mieszkańców 
wschodnich prowincji Rzeszy. 

Turnblatt der Pommern
Amtliches Nachrichtenblatt für das gesamte Gebiet des Turnens 

im Turnkreis IIIa (Pommern) der Deutschen Turnerschaft

Kreisvertreter: Dr. Bluemcke, Hohenzollernstrasse 53.
Nummer 18, 16. September/Scheiding 1926, 12. Jahrgang

[Na 1 stronie:]

HINDENBURGSSPIELE IN STOLP

Am 15.8. wurde in Gegenwart des Reichspräsidenten von Hindenburg die 
neue Stolper Kampfbahn, die den Namen Hindenburgkampfbahn erhalten hat, 
feierlich eingeweiht, nachdem sie schon am 13.6. der Benutzung durch die Turn 
und Sportvereine übergeben war. Es war nicht nur für Stolp, sondern für ganz 
Hinterpommern und weit darüber ein „Großer Tag”, für die meisten Teilnehmer 
wohl eine Erinnerung für das ganze Leben. Tausende und Abertausende von Zu-
schauern waren nach Stolp geströmt, allein aus dem Gebiet der Freistadt Danzig 
waren etwa 120 Besucher gekommen. Auf allen Strecken verkehrten zahlreiche 
Sonderzüge. Die Zahl der auswärtigen Festteilnehmer wird hier auf 25–30 000 
geschätzt. In den festlich geschmückten Straßen herrschte daher schon vom frü-
hen Morgen an ein Leben und Treiben, wie man es in Stolp sonst nicht zu sehen 
bekommt.
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Um ¾ 3 traf der Reichspräsident mit dem D-Zuge in Stolp ein. Nach einer 
Begrüßung auf dem Bahnhof fuhr er langsam durch die Stadt zum Rathause. An 
allen Straßen bildeten hiesige und auswärtige Kriegervereine und andere Verbän-
de Spalier. Im Rathause wurde dem Reichspräsidenten eine Reihe von Ehrungen 
zuteil, u. a. wurde er zum Ehrenbürger von Stolp ernannt. In langsamer Fahrt 
ging es dann weiter zur Kampfbahn, wo inzwischen Stolper und auswärtige Turn- 
und Sportvereine auf dem weiten Rund Aufstellung hatten und wo etwa 12 000 
Zuschauer sich eingefunden hatten, um den Reichspräsidenten zu begrüßen. Un-
ter den Turnern befanden sich auch – in vorderster Reihe – drei Turnfreunde aus 
Stettiner T. B. Ostbund mit der aus Posen geretteten Fahne des früheren T. B. 
Posen-Jesritz15.

Nach unendlicherer Begeisterung wurde der Reichspräsident empfangen. 
Nach der Begrüßung durch ein Gedicht und durch Gesangvorträge richtete der 
Dezernent des Staatsamtes für Leibesübungen, Oberstudiendirektor Dr. Moer-
ser, eine Ansprache an ihn, auf die Hindenburg mit markiger Stimme antwor-
tete. Dann folgten die Vorführungen Scharenvolkstänze von über 1200 Stolper 
Schulerinnen, Scharenfreiübungen von über 1200 Stolper Schülern, ein hervor-
ragendes Gipfelturnen der Musterriege des Hinterpommerschen Turngaues16 und 
rhythmische Gymnastik der Frauenabteilung des Stolper T. B. Jahn17. Zwischen 
die Vorführungen wurden schon gelegentlich Wettkämpfe gelegt, besonders die 
spannenden Laufe, z. B. ein 100-Meter-Lauf, in dem der bekannte Breslauer 
Kurzstreckenläufer Körnig18 mitlief. Während der Vorführung zog der Reichs-
präsident u. a. den Weltmeister Dr. Peltzer19, den unterzeichneten Gaupressewart 
und den Ehrenturnwart Pabst in ein Gespräch und äußerte ihnen gegenüber seine 

15  Chodzi o Związek Turnerski (Turn-Bund) Poznań-Jezierzyce. 
16  Obwód Pomorza Środkowego był jednym z jedenastu wchodzących w skład Okręgu IIIa 

(prowincja Pomorze w strukturze Niemieckiego Turnerstwa), w którego obrębie działała organiza-
cja słupskiego turnerstwa. 

17  Chodzi o Związek Turnerski (Turn-Bund) Jahna.
18 Helmut Körnig (12.09.1905–5.03.1973) – niem. lekkoatleta specjalizujący się dystansach 

krótkich. Brązowy medalista na 200 m i srebrny w sztafecie 4 x 100 m na IX Letnich Igrzyskach 
Olimpijskich w 1928 r. w Amsterdamie. Na kolejnych igrzyskach (Los Angeles 1932) ponownie 
zdobył srebrny medal w sztafecie 4 x 100 m.

19 Otto Paul Eberhard Peltzer (8.03.1900–11.08.1970) – niem. lekkoatleta specjalizujący się 
w dystansach średnich. Ustanawiał rekordy świata w latach 20. XX w. W 1925 r. doktoryzował 
się na Uniwersytecie w Monachium. Uczestnik letnich igrzysk olimpijskich w 1928 i 1932 r. 
W 1935 r. zaczęły się jego kłopoty z prawem – dwukrotnie skazano go za przestępstwa homo-
seksualne. Po wojnie, będąc w konfl ikcie z Niemieckim Związkiem Lekkiej Atletyki, wyemigro-
wał do Indii, gdzie w New Delhi szkolił zawodników klubu Olympic Youth Delhi, któremu potem 
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Freude über die ebene Kampfbahn und über die gut gelungene Veranstaltung. 
Während dann die Wettkämpfe weitergingen, begab sich der Reichspräsident zu 
einem kurzen Imbiss in das Offi zierskasino; abends fuhr er in ein benachbartes 
Dorf, wo er an einem Familienfeier teilnehmen wollte. 

Die Einweihung der Kampfbahn war verbunden mit der Austragung der 1. 
Stolper Hindenburg-Kampfspiele und des Verbandszweikampfes zwischen dem 
Baltischen Rasen- und Wintersportverband und dem südostdeutschen Verband 
der Deutschen Sportbehörde für Leichtathletik20. Die Hindenburg-Kampfspiele 
sind von der Stadt zu Ehren Hindenburgs gestiftet worden. Sie sollen alle 3 Jah-
re am letzten Sonntag im August auf der Hindenburg-Kampfbahn ausgetragen 
werden und allen Deutschen Ost-Deutschlands offen sein, ganz ohne Rücksicht 
auf Verbandszugehörigkeit. Für die Sieger in den Einzelkämpfen sind wertvolle 
Plaketten (Vorderseite: Hindenburgskopf, Rückseite: Stadtwappen) geprägt wor-
den, für die ersten Sieger aus echt Silber, für die zweiten Sieger aus Bronze. 
Außerdem sind für die Mehrkämpfe wertvolle Wanderpreise gestiftet, 4 echte, 
große Bronzen. Die Beteiligung an den Hindenburgkampfspielen war erfreulich 
groß; etwa 280 Kämpfer, in der Hauptsche Pommern, waren angetreten. Beach-
tenswerte Ergebnisse, ganz besonders auch von den ländlichen Vereinen, wurden 
erzielt. Zwei Wanderpreise fi elen an den Stolper Sportverein Germania, einer an 
den T. B. Jahn, einer an den S. V. Glowitz, Stolp21.

Der Verbandszweikampf war für den 16.8. schon für Breslau vorgesehen. 
Dr. Peltzer gab bei den Baltenmeisterschaften in Stolp dem Magistrat die An-
regung, den Verbandszweikampf nach Stolp zu nehmen, das sich durch seine 
Kampfbahn besonders gut dafür eigne, und ihn am Hindenburgtage auszutragen. 

nadano jego imię. W 1967 r., po zawale serca, wrócił na leczenie do Niemiec. Trzy lata później 
zmarł wskutek kolejnego zawału.

20  Wieder am Start zur Baltenmeisterschaft. „Ostsee-Sport-Schau” Nr. 7, 16.02.1926, s. 3–4. 
Mistrzostwa Nadbałtyckie to rozgrywany od 1909 r. (z przerwą w latach 1915 –1919) przez po-
wstały w 1908 r. Nadbałtycki Związek Sportów Trawiastych i Zimowych (Baltischer Rasen- und 
Wintersport-Verband – BRWV) turniej futbolowy, grupujący reprezentacje wielkich i mniejszych 
nadbałtyckich (pruskich) miast Rzeszy, od Królewca (Prussia-Sammland Königsberg i VfB [Verein 
für Bewegungsspiele] Königsberg) do Szczecina (Stettiner S.C. Titania Stettin). W 1920 r. mi-
strzostwo zdobyła Titania Stettin, w następnych latach – VfB Königsberg. W świecie piłkarstwa 
w Słupsku działały Sport Verein Germania Stolp i Victoria Stolp, powstała już w 1909 r. – kluby 
słupskie należały do Okręgu III w BRWV. K. Hasenjäger, Anfang, Aufstieg und Ende des Fußball-
spiels in Pommern. W: Pommern am Ball..., s. 10–11; W. Hübner, Fußballgeschichte Pommerns 
in Berichten und Tabellen. W: tamże, s. 111–112.

21  Chodzi o Związek Sportowy (Sport-Verein) Główczyce k. Słupska. 
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Ein großer Festkommers, bei dem der Stolper Oberbürgermeister die Sie-
gesverkündung vornahm, schloß den bedeutsamen Tag.

Dr. Wolff

Dokument 3

Władze zachodniopomorskiego okręgu Niemieckiego Turnerstwa opubli-
kowały treść podziękowań prezydenta Rzeszy za przekazane mu życzenia z oka-
zji jego 79. urodzin. Paul von Hindenburg wyraża turnerom swoje uznanie za ich 
wkład w pielęgnowanie poczucia narodowego i podnoszenie poziomu tężyzny 
fi zycznej. 

Turnblatt der Pommern
Amtliches Nachrichtenblatt für das gesamte Gebiet des Turnens

 im Turnkreis IIIa (Pommern)
der Deutschen Turnerschaft

Kreisvertreter: Dr. Bluemcke, Hohenzollernstrasse 53
Nummer 19, 1. Oktober/Gilbhard 1926, 12. Jahrgang

Reichspräsident und Deutsche Turnerschaft
Zu Hindenburgs 79. Geburtstag am 2. Oktober

[Na 1 stronie, faksymile rękopisu:]

Ich verfolge mit großem Interesse die Ziele der deutschen Turnerschaft: kör-
perliche und sittliche Kräftigung sowie Pfl ege des deutschen Volksbewußtseins 
und vaterländischer Gesinnung. Nur so kann die Jugend zu charakterfesten Deut-
schen erzogen werden. 

Möge es der deutschen Turnerschaft nie an Männern und Mitteln fehlen, um 
diese hohen Ideale zu verwirklichen. 

von Hindenburg
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SPORT UND POLITIK IN DER PROVINZ POMMERN IN QUELLEN

REICHSPRÄSIDENT PAUL VON HINDENBURG ZU GAST BEI DEN BEHÖRDEN DER STADT

UND DEN TURNERN VON STOLP IM JAHRE 1926
(IM LICHTE DES „TURNBLATT DER POMMERN“)

ZUSAMMENFASSUNG

Die Niederlage Deutschlands im 1. Weltkrieg hatte den Untergang der Monarchie, 
territoriale Verluste und andere demütigende, in dem von Deutschland im Juni 1919 
unterzeichneten Versailler Vertrag enthaltene Bedingungen und in den inneren Bezie-
hungen eine tiefe wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Krise zur Folge. Das 
besondere Ausmaß dieser Krise äußerte sich in den sog. „bedrohten Ostprovinzen“, wo 
die Wiedererstehung des polnischen Staates ein gewaltiger Schock war und von der 
übergroßen Mehrheit der Bewohner dieses Teils der Weimarer Republik niemals akzep-
tiert wurde. Das fand seinen Niederschlag in den Ergebnissen der Wahlen zu den poli-
tischen Institutionen des Staates, des Parlaments Preußens, des Reiches und der Provinz 
selbst, aber auch bei der Wahl des Reichspräsidenten. Bei den Präsidentschaftswahlen 
1925 unterstützte die Mehrheit der Pommern Paul von Hindenburg, der am 15. August 
1926 der Stadt Stolp einen Besuch abstattete, deren Behörden das Staatsoberhaupt mit 
großen Ehren begrüßten und den Besuch des Präsidenten mit der Eröffnung eines neuen 
Sportplatzes, der „Hindenburg-Kampfbahn“, verbanden. Das mächtige Potenzial des 
konservativen und antidemokratischen Protests gegen Demokratie und Parlamentarismus 
konzentrierte sich im rechten Flügel der Welt des Sports – hauptsächlich in der Deutschen 
Turnerschaft; eine besonders exponierte Rolle in der Sportorganisation, aber auch im 
politischen Teil dieses Besuches spielte die Leitung des Turnkreises III./Pommern der 
Deutschen Turnerschaft, die sich, wie die gesamte Organisation im Reich, als Hüterin 
der konservativen Staatsvision, des „deutschen Wesens“ betrachtete. Die Anwesenheit 
des Präsidenten in Stolp war für die westpommerschen Turner eine hervorragende Ge-
legenheit, ihre politischen Ansichten zu demonstrieren und leidenschaftlich zu manifes-
tieren sowie P. v. Hindenburg als Hüter konservativer Werte und des „wahren Deutsch-
tums“ und des Gedenkens an die „verlorenen“ Gebiete im Osten zu verehren. Die Turner 
leisteten einen überaus bedeutsamen Beitrag im sportlichen Teil des von den Stolper Be-
hörden vorbereiteten Programms und dazu, dass die Massen der Bevölkerung von einer 
deutsch-nationalen Stimmung erfasst wurden. Dieser Beitrag, wie auch der Besuch des 
Staatsoberhauptes selbst, fanden einen exponierten Platz im „Turnblatt der Pommern“ 
– dem Organ der hinterpommerschen Abteilung des Deutschen Turnbundes – wo  die 
physische Kraft und die Leistungsfähigkeit der Turner sowie ihr Patriotismus besonders 
gewürdigt wurden.

Übersetzt von Ulrich Drechsel


