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spotkanie w auli „niedzieli”

prowi Karlińskiemu, obrońcy zamku w Olsztynie 
k. Częstochowy.

Oprócz samodzielnych tytułów znalazłem jeszcze 
18 dodatków do przeróżnych pism przedwojennych 
zatytułowanych „Niedziela”, wydawanych w języku 
polskim (podaję lata wydawania, w których pismo 
na pewno się ukazywało):
1. Do tygodnika „Katolik”, wydawanego w Katowi-
cach w latach 1936-39;
2. Do „Gryfa Kościerskiego”, wydawanego w Koście-
rzynie od 1932 r.;
3. Do tygodników „Głos Robotnika” i „Obrona Ludu”, 
wydawanych w Toruniu w latach 1927-38;
4. Do „Słowa Chełmżyńskiego”, wydawanego 
w Chełmży w latach 1933-34;
5. Do „Frontu Ludu”, wydawanego w Poznaniu 
w 1933 r.;
6. Do „Głosu wąbrzeskiego”, wydawanego 
w wąbrzeźnie w latach 1924-37;
7. Do „Głosu Chełmińskiego”, wydawanego  
w Chełmnie od 1933 r.;
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8. Do „Głosu Ludu”, wydawanego w Czersku  
w 1934 r.;
9. Do „Dziennika Starogardzkiego”, wydawanego 
w Starogardzie Gdańskim w latach 1924-31;
10. Do „Dziennika Skarszewskiego”, wydawanego 
w Skarszewach od 1924 r.;
11. Do „Głosu Chełmżyńskiego”, wydawanego 
w Chełmży w latach 1933-34;
12. Do „Dziennika Chicagowskiego”, wydawanego 
w Chicago w USA od 1923 r.;
13. Do „Gazety Katolickiej”, wydawanej w Chorzo-
wie od 1908 r.;
14. Do „Dziennika Berlińskiego”, wydawanego 
w Berlinie od 1932 r.;
15. Do gazet: „Nowiny”, „Nowiny Codzienne”, „Dzien-
nik Raciborski”, „Głos Pogranicza i Kaszub”, „Katolik”, 
wydawanych w Opolu w latach 1932-39;
16. Do czasopisma „Nowiny”, wydawanego w war-
szawie w 1938 r.;
17. Do „Górnoślązaka”, wydawanego w Katowicach 
od 1901 r.;
18. Do „Gońca śląskiego” i „Katolika Polskiego”, 
wydawanych w Katowicach w latach 1927-33.

Na zakończenie wrócę jeszcze do naszego tygo-
dnika, który wydawany jest od 86 lat. W pierwszym 
okresie, od 1926 r. do wybuchu II wojny światowej 
w 1939 r., ukazało się dokładnie 700 numerów pisma. 
„Niedziela”, reaktywowana po wojnie w kwietniu 
1945 r., została ponownie zamknięta przez władze 
PRL w 1953 r., w którym ukazało się zaledwie 11 nu- 
merów pisma, a przez cały okres powojenny uka-
zało się ich 411. Po raz kolejny „Niedziela” wróciła 
w 1981 r. i od tego czasu łącznie z obecnym 38/2012 
numerem pisma ukazało się ich 1620. Jest to zatem 
2731. numer „Niedzieli” od początku jej ukazywania 
się na rynku. Zatem, jak Pan Bóg pozwoli, pod koniec 
2017 r. powinien ukazać się jubileuszowy – 3000. 
numer „Niedzieli”.  q

„Niedziela” – historia prasowego tytułu 

Niezłomni księża czasu okupacji
Wpierwszych dniach wrześ-

nia, kiedy szczególnie 
wspominamy ofiary II wojny 
światowej i okupacji hitlerow-
skiej, w serii Biblioteka „Niedzieli” 
ukazała się książka  „wspomnienia 
wojenne księży diecezji często-
chowskiej 1939-1945”.  Treść książki 
najtrafniej wyraża się w zdaniu, 
które napisał we wstępie abp 
Stanisław Nowak: „Będziemy te 
dzieła czytać jako akta męczen-
ników XX wieku”.

Promocja książki – z udziałem 
ks. prof. dr. hab. Jana Związka 
i ks. dr. Jacka Kapuścińskiego, 
którzy zamieszczone w niej mate-
riały opracowali naukowo i przy-
gotowali do publikacji – odbyła 
się 3 września br. w auli redakcji 
„Niedzieli” w Częstochowie.

Gospodarz spotkania ks. inf. 
Ireneusz Skubiś – redaktor naczel-
ny „Niedzieli”, witając obecnych, 
zaznaczył, że książka obejmuje 
okres, który w publikacjach histo-
rycznych jest mocno zaniedbany. 
Rola księży w latach walki o prze-
trwanie narodu polskiego jest 
zbyt mało obecna w świadomo-
ści Polaków. – Dziękuję za przygo-
towanie książki o treści tak ważnej 
dla Kościoła i narodu – powiedział 
ks. inf. Ireneusz Skubiś.

Dr Juliusz Sętowski, dyrektor 
Ośrodka Dokumentacji Dziejów 
Częstochowy, przedstawił szer-
sze tło omawianych zagadnień 
w wykładzie pt. „Księża często-

chowscy na drogach do niepod-
ległości”. Przypomniał, że już 
w okresie zaborów księża obok 
pracy duszpasterskiej prowadzili 
działalność, której celem było prze-
ciwstawienie się wynaradawianiu 
Polaków.

Dalej spotkanie w auli „Niedzie-
li” było prowadzone w formie roz-
mowy autorów, którą animował 
Marian Florek. – Książka powstała 
dzięki inicjatywie bp. Zdzisława 
Golińskiego, który przed 40 laty 
zachęcał księży do spisywania 
swoich wspomnień z okresu oku-
pacji hitlerowskiej – mówił ks. prof. 
dr hab. Jan Związek. – Owocem 
tego wezwania stały się liczne 
wspomnienia, ale to, co opubliko-
waliśmy w książce, stanowi tylko 
niewielki ich wycinek, bowiem 
inne zapiski nie zachowały się. 
wielka szkoda! we „wspomnie-
niach...” zostały opublikowane 
świadectwa siedmiu częstochow-
skich księży. Czterej z nich: ks. Jan 
Brodziński, ks. Aleksander Konop-
ka, ks. Antoni Mietliński i ks. Maciej 
Namysło byli więzieni w obozach 
koncentracyjnych Auschwitz, 
Dachau i Gusen oraz w obozach 
przejściowych w Konstantyno-
wie i Sosnowcu. Ks. Józef Kubica 
i ks. Józef Pruchnicki sprawowali 
opiekę duszpasterską nad miesz-
kańcami powiatu wieluńskiego. 
Ks. Serafin Opałko był kapelanem 
oddziałów partyzanckich na tere-
nie tzw. Kreis Radomsko.

– wspomnienia te stano-
wią wycinek z dziejów ducho-
wieństwa diecezji częstochow-
skiej podczas II wojny światowej. 
Niemniej są one ważnym przy-
czynkiem do poznania prze-
szłości – podkreślił ks. dr Jacek 
Kapuściński.

– historia magistra vitae – przy-
pomniał w dyskusji abp Stanisław 
Nowak. – Dlatego ta książka jest 
tak ważna jako świadectwo fak-
tów i źródło kształtowania cha-
rakterów.

Dramatyczne wspomnienia 
okupacyjne przedstawił ks. Ludwik 
Nikodem, który we wrześniu 1939 r. 
z kilkoma szkolnymi kolegami był 
przymusowo zatrudniony w Krze-
sinach k. Poznania w niemieckiej 
fabryce produkującej samoloty 
myśliwskie. Zgromadzonych ubo-
gacił swą wypowiedzią ks. Paweł 
Kostrzewski, który jako kapłan 
i historyk również interesuje sie 
problematyką zawartą w prezen-
towanej książce.

– „wspomnienia wojenne księ- 
ży diecezji częstochowskiej 
1939-1945” są 292. książką w serii 
wydawniczej Biblioteka  „Niedzieli”, 
a ponieważ na druk oczekuje kilka 
kolejnych książek, wkrótce seria 
osiągnie 300 pozycji – podkreślił 
na zakończenie ks. inf. Ireneusz 
Skubiś, który podziękował prele-
gentom i gościom spotkania.

Anna Wyszyńska

promocja książki

Pod koniec XIX wieku w Detroit w Stanach 
Zjednoczonych była wydawana gazeta pod 
tytułem „Niedziela”. Ten fakt bardzo mnie 

zaintrygował i po ukończeniu prac przenoszenia 
naszej częstochowskiej „Niedzieli” z lat 1926-39 i jej 
wszystkich dodatków do współczesnej wersji elek-
tronicznej zająłem się tym tematem. Najpierw skon-
taktowałem się z Polskim Seminarium w Orchard 
Lake w USA, dokąd zostało ono przeniesione 
z Detroit, i tam uzyskałem informację, że „Niedzie-
la” dla Polonii amerykańskiej była wydawana przez  
ks. Józefa J. Dąbrowskiego przy Polskim Seminarium 
w Detroit w latach 1891 – 1907. Pomimo pew-
nych podobieństw tematycznych i wydawniczych  
(np. w Detroit wydawano kalendarz podobny do 
naszego Kalendarza Jasnogórskiego), nie udało mi 
się jednak odszukać jakichkolwiek związków ze 
sobą obydwu „Niedziel”. Przyznam, że byłem tym 
trochę rozczarowany, ale nie zdziwiony, gdyż w tam-
tych czasach nie „rezerwowało się” tylko dla siebie 
tytułów gazet, dlatego często się one powtarzały. 
Postanowiłem iść dalej tym tropem i przeanalizo-
wać możliwie największą ilość obecnie dostępnych 
informacji o przedwojennej polskojęzycznej prasie, 
i znaleźć więcej „sióstr” naszego pisma. Oprócz 
„Niedzieli” wydawanej w Częstochowie i w Detroit 
znalazłem jeszcze tygodnik powieściowo-naukowy 
wydawany w Toledo w USA od 1913 r.; tygodnik dla 
ludu wydawany we Lwowie w latach 1884 – 1904; 
tygodnik społeczno-polityczno-literacki wydawany 
w Warszawie od 1906 r.; tygodnik ilustrowany 
wydawany we Lwowie w 1939 r. oraz najstarszą 
„Niedzielę” – tygodnik dla rodzin chrześcijańskich 
wydawany w Poznaniu w latach 1874-87. Zatem 
historia tytułu „Niedziela” ma co najmniej 138 lat, 
ale i tak wszystkie drogi prowadzą do Częstochowy, 
gdyż w pierwszych 2 numerach tej najstarszej, 
poznańskiej „Niedzieli” jest tekst poświęcony Kac-
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Autorzy książki z uczestnikami spotkania, m.in. z uczniami Niższego Seminarium Duchownego  
w Częstochowie


