Źródła i ...źródełka
Robert Urban
PWSZ w Zamościu

CZASOPISMA ODNALEZIONE
Zamojskim” 2009 ukazało się zestawienie regionalW nych„Archiwariuszu
czasopism z lat 1914-1974, znajdujących się z zbiorach archiwów,

bibliotek i muzeów zamojskich oraz lubelskich1. Okazało się jednak, że historia
prasy zamojskiej ma jeszcze swoje „białe plamy” i wykaz nadal nie odzwierciedla w pełni faktycznego stanu wiedzy na w/w temat. Podczas kwerendy akt
Starostwa Powiatowego Zamojskiego, zgromadzonych w Archiwum Państwowym w Lublinie2 natrafiliśmy na czasopisma nie ujęte w poprzednim spisie. W
jednostkach archiwalnych Prasa – sprawy dotyczące nadsyłania egzemplarzy
obowiązkowych3 oraz Prasa – kwestionariusze dotyczące czasopism wychodzących w powiecie zamojskim 1934-394 - znajdują się, oprócz urzędowej korespondencji zachowane numery „Głosu Kolegialnego” (sześć) i „Nowych Wiadomości Zamojskich” oraz dwu żydowskich – „Hacheluc Hacair” i „Jednodniówka Zarządu Związków Detalicznych i Drobnych Kupców w Zamościu”. Pierwszy periodyk („Głos Kolegialny”) występuje w Bibliografii prasy
lubelskiej (1800-1939) Krystyny Gromek5, jak również wzmiankuje o nim
Regina Smoter-Grzeszkiewicz6. O „Nowych Wiadomościach...” w literaturze
regionalnej nie istniała do tej pory żadna informacja. Warto przedstawić krótką
charakterystykę tych czasopism.
Kolegium OO. Bernardynów w Radecznicy znane było dotąd jako wydawca czasopisma „Młodzież Seraficka” – zachowanego jedynie w zbiorach Archiwum Państwowego w Zamościu (nr 1-3 i 4 z 1938, nr 5, 6, 8 z 1939 r.)7. Jak
okazuje się, odkryty w aktach „Głos Kolegialny”8 jest protoplastą poprzedniego
czasopisma. „Głos” był organem organizacji uczniowskich Ukazywał się raz w
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miesiącu. W numerze z 15 stycznia 1938 r., w artykule zatytułowanym
„Jednolatek” Redakcja pisała - Równo rok temu9, jak ujrzał światło dzienne (a
raczej, żeby już być ścisłym, wieczorne) nasz Głos Kolegialny. Chudzina to była
i mizerota a i głos jego, choć się szumnie nazwał „Głosem”, taki był cichy i
nieśmiały, że aż litość brała…” i dalej Że się Głos Kolegialny rozwija świadczy
o tym fakt, że gdzieniektóre czasopisma te i owe nasze artykuły przedrukowują…. Periodyk tłoczono we własnej drukarni w Radecznicy pod kierownictwem Jana Kruczka, a redaktorem naczelnym był o. Jan Duklan Michnar.
„Głos” był bezpłatny a redakcja na łamach czasopisma prosiła o składanie datków pieniężnych - Każdy grosz złożony jako wolny datek na Głos Kolegialny
staje się dla ubogich wychowanków Kolegium wielką pomocą itp. Zamieszczano również w każdym numerze nazwiska ofiarodawców.
Na treść czasopisma składały się artykuły o charakterze religijnym m.in. o
dorocznych uroczystościach kościelnych, o misji Bernardynów, życiorysy
świętych – św. Franciszka, św. Józefa i patrona zakonu św. Antoniego Padewskiego.
W „Głosie” ukazywały się również artykuły historyczne. Na szczególną
uwagę zasługuje świąteczny dodatek do numeru z 15 marca 1937 r., który
poświęcono sanktuarium św. Antoniego w Radecznicy zwanym „Częstochową
Lubelską”. Zawarto w nim historię zakonu oraz Kolegium Serafickiego a dodatek wzbogacono o fotografie. W numerze z 15 stycznia 1938 r. zamieszczono
ciekawy tekst Udział oo. Bernardynów w powstaniu styczniowym, w który
dotyczy również zakonników radecznickich. Regionalistów może zaciekawić
artykuł Z wędrówki po okolicach Radecznicy – Czernięcin.
Na łamach „Głosu” publikowano wiersze, głównie religijne. Warto przytoczyć fragment jednego z nich pt. Rota Kolegium Serafickiego autorstwa Władysława Długosza: Znak nasz i godło – Zbawcy krzyż! / Sztandary – wiara, cnota!
/ Polaka honor – pochód wzwyż, / A słońce – prawda złota! / Cel – to o niebo
święty bój / Przez potu krwawy zdrój.
„Głos” był swoistym dokumentem Kolegium. W stałej rubryce Z kroniki
kolegialnej opisywano działalność kół zainteresowań, wydarzenia w szkole i
zakonie m.in. obchody świąt kościelnych oraz patriotycznych, spotkania literackie. Z ciekawszych informacji można przytoczyć notatkę o zakupie maszyny
drukarskiej (nr z 15 V 1938 r.) a w numerze z 15 stycznia 1938 r. donoszono o
pożarze placówki. Na łamach czasopisma publikowano informacje dla wstępujących do zakonu i Kolegium. Był również Dział rozrywek oraz Humor i
satyra.
W kwietniu 1939 r. Biblioteka Narodowa w Warszawie skierowała pismo
do redakcji „Głosu Kolegialnego” w Radecznicy z zapytaniem czy czasopismo
ukazuje się w dalszym ciągu. W odpowiedzi z dn. 13 kwietnia 1939 r. zawiadamiano, że „Głos Kolegialny” wychodzi nadal pod zmienioną nazwą, a mianowicie jako „Młodzież Seraficka”. Poza nazwą inne zmiany nie zaszły. Zmiana
powyższa nastąpiła z początkiem roku szkolnego 1938/39. Wnioskować można,
że czasopismo ukazywało się do wybuchu II wojny św.10
9

Przeczy temu winieta czasopisma z 15 III 1937 oznaczonego jako nr X, zgodnie z tym
wychodzić musiał już w 1936 r.
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Zmikrofilmowane czasopisma przeskanowano i umieszczono na stronie internetowej
zamojskiego Archiwum.
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Pierwszy i prawdopodobnie jedyny numer „Nowych Wiadomości Zamojskich”11 ukazał się w styczniu 1937 r. w objętości 4 stron. Redaktorem i
wydawcą był Jan Farfus a redakcja mieściła się w Zamościu przy ul. Młyńskiej
29. Czasopismo tłoczono w Drukarni Sejmiku Zamojskiego, cena egzemplarza
wynosiła 10 gr. Na stronie tytułowej pierwszego numeru informowano, że
pismo nasze będzie wychodzić jako tygodnik, poświęcony sprawom ogólnym, a
przede wszystkim sprawom naszego rodzimego powiatu. Na łamach czasopisma
apelowano – Nieście pomoc bezrobotnym!, na ostatniej stronie zamieszczono
płatne ogłoszenia. W tekście Ludzkość nie chce wojny! daje się odczuć atmosferę zbliżających się dramatycznych lat. Nie wiadomo czy ukazały się kolejne
numery. Redaktor Jan Farfus na str. 3 pisma informował, że następny numer
„Nowych Wiadomości Zamojskich”, ukaże się w dniach najbliższych, o znacznie większej objętości z dodatkiem tygodniowym „Polska”. Za autorem szła
jednak negatywna opinia Starostwa, jako działacza ZMW i SL. Popełnił
nadużycia finansowe i ze względu na wartości moralne i społeczne i – jak
konkludowano – bezwzględnie nie zasługuje na poparcie12.
Z pisma starosty zamojskiego do Wydziału Społeczno-Politycznego Urzędu
Wojewódzkiego w Lublinie z dn. 25 maja 1939 r. dowiadujemy się o jeszcze
jednym czasopiśmie - Donoszę, iż z dniem 15 b.m. [15 maja 1939 r.] zaczął
wychodzić w Zamościu miesięcznik „Strzelecka Gromada”, wydawany przez
Zarząd Pow. Zw. Strzeleckiego w Zamościu. W załączeniu przedkładam odpis
zgłoszenia wydawców czasopisma, egzemplarz „Strzeleckiej Gromady”. W przeciwieństwie do poprzednich wzmiankowany egzemplarz nie zachował się w
teczce13. Istnieje natomiast obraz winiety, który znajduje się na afiszu z
zamojskiego Archiwum, zachęcającym do ogłaszania się w miesięczniku. Jest
tam informacja o półtora tysięcznym nakładzie14. Redaktorem odpowiedzialnym był nauczyciel Michał Bojarczuk, z akt dowiadujemy się, że egzemplarza
pisma kosztował 35 gr15. Wg formularza pismo miało być apolityczne, prorządowe, kierujące się ideologią marszałka Piłsudskiego, jego treścią wychowanie obywatelskie i wojskowe. O czasopiśmie wspominał też w swoich
wspomnieniach Zygmunt Klukowski – wydawane było staraniem głównie mgr
fil. Michała Bojarczuka i rej. Zygmunta Pomarańskiego (...) przeznaczony był
dla względnie ciasnego koła czytelników16, prawdopodobnie do środowisk
mieszczańskich i rolniczych.
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APL, SPZ, sygn. 82, s. 5-5av
APL, SPZ, sygn. 73, s. 29. Z Janem Farfusem związane są „Nowy Głos Lubelski”
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Archiwum Państwowe w Zamościu, Zbiór afiszów i druków ulotnych, sygn. 262.
15
APL, SPZ, sygn. 73, s. 82-85.
16
Zygmunt Klukowski Wspomnienia z Zamojszczyzny (1918-1939, rozdz. XXXVIII, s.
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Pozostałe dwa odnalezione czasopisma to tytuły żydowskie. W zespole Starostwa zachowały się oryginalne egzemplarze wraz z tłumaczeniem na język
polski.
Pierwszy z nich to „Jednodniówka Zarządu Związków Detalicznych i
Drobnych Kupców w Zamościu”17. Ukazała się 26 stycznia 1939 r. w nakładzie 600 szt., tłoczona w Drukarni Szpera w Zamościu. Treść publikacji poświęcona jest próbie konsolidacji zamojskiego kupiectwa żydowskiego.
Ostatnie wydawnictwo to „Hechaluc Hacair”18. Prawdopodobnie jest to
również jednodniówka, w formie odezwy do szczebrzeszyńskich Żydów o
zaangażowanie się w budowę żydowskiej państwowości w Palestynie. Można
przypuszczać, że wydawcą tytułu była organizacja o tej samej nazwie. W
okresie międzywojennym w Polsce powstawało wiele młodzieżowych organizacji skautowych o podobnej nazwie i tendencjach syjonistycznych z „Haszomer Hacair” na czele19. Jednodniówkę drukował Kliger w Szczebrzeszynie, w
nakładzie 200 egzemplarzy. Data wydania to 6 stycznia 1939 r.
Do artykułu dołączamy reprodukcje wszystkich czterech stron „Nowych
Wiadomości Zamojskich”, w postaci, która pozwala zapoznać się z ich treścią
(s. 147-150), oraz wszystkie okładki „Głosu Kolegialnego” (s. 151-152) i karty
tytułowe obu wymienionych jednodniówek żydowskich (s. 152).
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APL, SPZ, sygn. 82, s. 47-51.
APL, SPZ, sygn. 82, s. 42-46. W treści błędna nazwa, „Hechaluc Hacair”, hebr. – Młody
Pionier.
19
http://fzp.net.pl/historia/skauting-zydowski-w-rzeczpospolitej.
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Ilustracja I – „Nowe Wiadomości Zamojskie” s. 1
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Ilustracja II – „Nowe Wiadomości Zamojskie” s. 2
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Ilustracja III – „Nowe Wiadomości Zamojskie” s. 3
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Ilustracja IV – „Nowe Wiadomości Zamojskie” s. 4
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Ilustracje V - VIII – „Głos Kolegialny” (okładki)
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Ilustracje IX - XII – „Głos Kolegialny” (okładki) i czasopisma żydowskie
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