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POLSKA PRASA UPRAWIANA W CZECHOSLOWACJI DO 1939 R. 

W procesie nowoczesnego rozwoju spoleczenstwa coraz wi�ksze za
danie spelnia prasa jako czynnik wychowawczy, informacyjny i propa
gandowy. Rol� t� w pelni dostrzegaly i docenialy poszczeg6lne wyznania 
na $lqsku Cieszynskim juz od polowy XIX w. 

Celem niniejszej rozprawy jest naszkicowanie zarysu historii polskiej 
prasy wyznaniowej na Slqsku Cieszynskim od jej poczqtk6w do wybu
chu II wojny swiatowej. Terenem naszych rozwazan do 1920 r. jest 
obszar calego Slqska Cieszynskiego, a od momentu jego podzialu (w lip
cu 1920 r.) juz tylko jego cz�sc przydzielona Czechoslowacji. Natomiast 
pod wzgl�dem tresci zwr6cimy uwag� na wszystkie polskie czasopisma 
wyznaniowe wychodzqce na tym terenie lub przeznaczone dla ludnosci 
polskiej. Uwzgl�dniono pisma (zar6wno samodzielne tytuly, jak i do
datki), kt6re wü�kszosc miejsca poswi�caly sprawom religijno-kosciel
nym. Nalezy zaznaczyc, i.e prasa wyznaniowa ze wzgl�du na specyficzne 
warunki rozwojowe tego terenu byla zmuszona wi�kszq lub mniejszq 
uwag� poswi�cac takze sprawom politycznym, gospodarczym, kultural
no-oswiatowym, a w szczeg6lnosci narodowym. Natomiast organy stron
nictw politycznych (np. ,,Nasz Kraj" - organ Zwiqzku Slqskich Katoli
kow, ,,Prawo Ludu" - organ PSL o tendencjach ewangelickich) nie 
wchodzq w zakres naszych rozwazan. Z punktu widzenia metodycznego 
podejscia do sprawy jest tu mowa o prasie katolickiej, ewangelickiej 
i innych wyznan. 

Opracowanie tematu napotykalo trudnosci z powodu braku bazy 
zrödlowej. Cz�ste zmiany przynaleznosci panstwowej tego terenu oraz 
okupacja hitlerowska poczynily tu olbrzymie spustoszenia. Nie docho
waly si� materialy redakcji poszczegolnych pism, tylko nielicz11e tytuly 
mozna skompletowac na podstawie zbior6w z r6znych miejsc. Stosun
kowo wi�cej material6w mozna znalezc w zbiorach prywatnych, ale 
zbiory te nie Sq zewidencjonowane i trudno do nich dotrzec. Stc:id dane 
o niekt6rych tytulach nie sq zawsze pelne lub przytoczone tylko w przy
blizeniu.

Podejmowany temat wlasciwie nie zostal dotychczas opracowany 
kompleksowo. Na og6l dobrze przedstawia si� bibliografia prasy do 
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1922 r.1, a z dalszych lat opracowania bibliograficzne prasy Sq niepelnc, 
fragmenbryczne, cz�sto z licznymi niescislosciami 2

. 

Zycic religijne odgrywalo na Slqsku Cieszynskim szczeg6lnq rol{; j ui 
od sredniowiecza. Przesladowania ewangelik6w w XVII i XVIII w. 
przyczynily si{; tu do podnicsienia znajomosci czytania, pisania i spiewu. 
R6wniei w drugiej polowie XIX w. iycie wyznaniowe w powazny spo
s6b wplywalo na proces uswiadamiania narodowego i na pierwsze kroki 
zorganizowanej dzialalnosci politycznej. Wsp6lpraca gl6wnych wyznan -
katolik6w i ewangelik6w - przynosila dobre wyniki na polu narodo
wym i politycznym, natomiast nieporozumienia, rozluznienie W'>p6lpracy 
mialy negatywne skutki dla iywotnych spraw polskiego ludu füiskiego. 

N aleiy bowiem pamic;tac, ze ludnosc Cieszynskiego dzielHa si� nie 
tylko pod wzgl{;dcm wyznaniowym, lecz i narodowosciowym. "N intere
sujc1_cej nas cze,sci Slqska Cicszynskiego (przydzielonej w 1920 r. Czecho
slowacji) naliczono przy sp1s1e ludnosci w 1900 r. 129 731 Polak6w 
(55,2°/o), 84 127 (25,80/o) Czech6w, 20 812 (8,90/o) Niemc6w i 269 (0, 1°/o) 
innych narodowosci �. W nast�pstYvie zaistnialej sytuacji politycznej po 
I wojnie swiatowej, kiedy to na podstawie decyzji Najwyzszej Rady
Alianckiej z dnia 28 VII 1920 r. 81;:isk Cieszynski zostal podzielony po
rni�dzy Czechoslowacje, i Polsk�, w obn;bie panstwa czechoslowackiego 

1 Najlepszc opracowania z tego okt·esu lo: K,. J. L o n d z in. Bibliografia clnt

kow polskich w Ksi[!stwie Cieszynskim ocl roku 1716 do roku 1904, Cieszyn 1904,

ss. 38. oraz dodatki tegoz autora z lat 1922-1923; A. Pi 1 c h. Czasopi�miennictwo
1l(I Slqsku Cieszynskim w latach 1848-1:J:?D (Materialy do bibliogrnfii) (Studia 

i materialy z dziej6w Slqska, t. III, pocl red. K. Popiolka, Wroclaw 1960, s. 451-
492). 

t Mozna tu wymienic: L. Br o z e k. i 0. :!VI ich e j cl a, Powojenna prasa pol-

ska na Slqsku Cieszynskim, Katowice 1934, odb. z t. IV Rocznik6w Tow. Przyja

ci6l Nauk na Sl;:isku, s. 16; M. Przywccka-Sawecka, i J. Reiter, Bi

bliogrnfia polskich c:asopism slqskich (do 1939 r.), Wroclaw 1960, ss. 177; J. My
s l i 11 s k i, Prasa polska w Czechoslowacji w latach 1935-1968 (Przeglqd Biblio

graficzny. Rocznik Historii Czasopismicnnictwa Polskiego, t. IX, z. 3, 1970, s. 389-

401). 
s Struktura narodowosciowa w 1900 r. w czqsci St1ska Cieszyt'lskiego przy-

dzidoncj w 1920 r. Czechoslowacji (powiaty polityczne Frydek, Frysztat Cz. Cie-

szyn) przeclstawiala siq na,tqpujqco 

Powiat 

politycrny 

Frydek 

Frysztat 

Cieszyn 
Fryd.:k miasto 

Razem 

w 0-
.o 

--
Polacy 

•·· -·�-- -� 

13 753 

64 778 

50 657

543 

129 731 

55,2 

(bez obcokrajowc6w): 

Czesi Nicmcy Inne Razcm 
1 �--

64 950 3 926 
1 
1 4 82 633 

9 778 8 178 256 82 990 

4 418 5 34'> 9 60 430 

4 981 3 365 8 886 
-

84 127 20 812 269 234 939 

35,8 8,9 0,1 100 
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znalazla si� polska grupa narodowa liczqca przeszlo 100 tys. osob. Grupa 
ta koncentrowa1a siG gl6wnic w dwu 6wczesnych powiatach, czesko
cicslynskim i frysztackim 4. 

0 ile struktura narodowosciowa badanego terenu ulegla po I wojnie 
swiatowej radykalnej zmianie, struktura wyznaniowa nie wykazywala 
od drugiej polowy XIX w. wi�kszych odchylen i zmian. W drugiej po
lowic XIX w. mniej wi�cej 2/3 ludnosci Slqska Cieszynskiego bylo wy
znania rzymskokatolickiego, jedna trzecia wyznania ewangelickiego, 
a okolo 10/o hebrajskiego. W 1930 r. natomiast w powiatach c7eskocie
szy11skim i frysztackim katolicy stanowili 60,80/o ludnosci polskiej, ewan
gelicy ·- 37,60/o, zydzi - 0,20/o, a osoby innych wyznan i bez wyzna
niowi 1,40/o 5

• 

Wielka aktywnosc ludu slqskiego znalazla r6wniez odbicic w wyda
wanej przez niego prasie wyznaniowej. Nasuwa si� pytanie, jakie przy
czyny spowodowaly, ze taka nieliczna grupa byla zdolna wydawac od 
lat szescdziesi&tych ubieglego wieku tak bogat& i r6znorodml pras� wy
zn�:niowc1. Przyczyn tego zjawiska nalezy szukac w gl�bokich tradycjach 
wiary na tym terenie, w wysokim poziomie intelektualnym miejscowego 
spoleczeri.stwa oraz w specyficznych 6wczesnych warunkach spoleczno
-narodowosciowo-wyznaniowych Slc1ska Cieszynskiego. 

Ewangelicy, chociaz stanowili tylko niespelna 1/3 ludnosci polskiej 
Cieszynskiego, wydawali najwif;cej pism i wykazywali w tym wzglf;dzie 
najwif;kSzf:I aktywnosc. Przyczyny tego spoczywaly chyba w wyzszym 
uswiadomieniu narodowym tej ludnosci, wynikajc1cym z wie,kszego har
tu na bytego w okresie przesladowan oraz dogodniejszej organizacji zycia 
kost:lelnego na tym terenie. 0 ile cieszynskie zbory ewangelickie two
rzyly samodzielnq jednostk� organizacyjnq o charakterze wybitnie pol
skim, cieszynskie parafie katolickie byly podporz&dkowane diecezji wro
clawskiej z komisarzem rzqdowym w Karwinie nieprzychylnie ustosun
kowanym do Polak6w. Oprocz tego spolecznosc katolicka w Cieszynskiem 
byla o wiele bardziej narodowosciowo zr6znicowana. Pomimo tego lud
nosc katolicka moze tez wykazac siQ piE;knym dorobkiem na polu cza
sopismiennictwa. Opr6cz pism tych dw6ch wyznan pokazywaly si� tu 
jcszcze inne pisma religijne. Zarys historii rozpoczynamy od pism ewan
gelickich ze wzgl1:;du na ich najwi�kszq liczebnosc. 

4 Wedlug oficjalnego czechoslowackiego spisu ludnosci z r. 1930 bylo w obu 
powiat.ach (bez obcokrajowc6w): 76 230 (35,3°/o) Polak6w, 120 639 (55,80/o) Czechow, 
17 182 (7.9 0/o) Niemc6w i 2204 (1,0°/o) innych narodowosci, razem 216 255 os6b. 
Zr6d!o: ,,Sl<1skie Wiadomosci Statystyczne", dodatek I, V rok, 10, pazdzicrnik 1938, 
s. 23.

6 Ceskostovenskci statistika, s,·azek 98, s. 104-105. Biorqc .ms pod uwag<; cal<1
ludnosc zamieszka1<1 w tych powiatach z og6lnej lic:i:by mieszkanc6w 227 399 o,6b 
bylo 145 674 (64,1 °io) wyznania rzymskokatolickiego, 54 778 (24,10/o) ewangelickiego, 
13 432 (5,90/o) czeskos!owackiego, 3678 (1,60/o) zydowskiego, 1544 (0,70/o) innego oraz 
8273 (3,6°/o) bez wymania. 
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Poczqtki miejscowej prasy si�gajq 1848 r., kiedy to pojawil si� 
w Cieszynie pierwszy numer „Tygodnika Cieszynskiego". W kilka lat 
p6zniej zostal on przemianowany na „Gwiazd� Cieszynskq". Ort lat sie
demdziesi:=itych ubieglego wieku w zwü1zku z rozwojem form zycia spo
lecznego powstaje szereg dalszych pism wyznaniowych, gospodarczych 
i politycznych. 

Juz pierwsze pisma, ,,Tygodnik Cieszynski", a p6zniej „Gwiazdka 
Cieszynska", poswi�caly wiele uwagi sprawom religijno-koscielnym. Jed
nakowoz pierwszym pismem ewangelickim na Slqsku Cieszynskim byl 
,,Zwiastun Ewangeliczny", miesi�cznik wychodzqcy w Cieszynie w la
tach 1867-1875, czyli w okresie pobytu na tym terenic wielce zasluzo
nego ks. Leopolda Otty. ,,Zwiastun Ewangeliczny" zaczql wychodzic 
w 1863 r. w Warszawie i tarn tez w 1876 r. powr6cH. Od 1869 r. jako do
datek do „Zwiastuna" ukazywaly si� ,,Werdauskie Wiadomosci Misyjne". 
Zdecydowanq przewag� miala tu tresc religijna. 

Od lisfopada · 1876 do konca 1877 r. wychodzil w Cieszynie dwuty
godnik „Ewangelik. Pismo poswiE;cone zbudowaniu, nauce i wiadomos
ciom koscielnym, wydawane w imieniu pastor6w senioratu slqskiego". 
Opr6cz spraw religijno-koscielnych przynosilo r6wniez aktualne wiado
mosci lokalne i ze swiata. ,,Nie chcemy sluzyc stronnictwu, ale Panu 
i jego kosciolowi" - taka byla glowna mysl przewodnia pisma. 

Przez przeszlo pol wieku pokazywal si� w Cieszynie i Drogomyslu -
w latach 1877-1927 - ,,Nowy Czas. Pismo polityczne i ewangelicko
-koscielne", pierwotnie dwutygodnik, od 1911 r. tygodnik z dodatkami 
w latach 1887-1888 „Przeglqd Rolniczy", od 1893 r. ,,Przeglqd Rolniczy 
i Polityczny". Stosunkowo duzo miejsca poswi�cano tu sprawom swiec
kim, politycznym wiadomosciom lokalnym i ze swiata. Przeznaczony on 
byl dla ludnosci ewangelickiej Cieszynskiego o tendencjach slqzakow
skich (proniemieckich), pismo wprawdzie w j�zyku polskim, lecz w du
chu antypolskim. 

Bardziej poczytnym i lubianym pismem byt tu „Przyjaciel Ludu. 
Pismo dla ludu ewangelickiego", kt6rego pierwszy numer pojawH si� 
4

° 

I 1885, a ostatni w grudniu 1909 r. Wychodzil caly czas w Nawsiu, 
a jego zalozycielem, wydawcq i redaktorem w ciqgu calego okresu istnie
nia byl ks. Franciszek Michejda w Nawsiu. W latach 1892-1902 wycho
dzil do niego dodatek „Przeglqd Polityczny", w latach 1906-1909 „Przy
jaciel Dziatek". R6wniez i „Przyjaciel Ludu" poswi�cal sporo mvagi 
sprawom swieckim, jego celem bylo utwierdzanie ewangelik6w cieszyn
skich w wierze ewangelickiej, informowanie czytelnik6w o potrzebach 
i zyciu zbor6w ewangelickich nie tylko na Slqsku, lecz w calej o\vcze
snej Austrii, poruszanie spraw szkolnych, wreszcie informowanie o naj
wazniejszych wydarzeniach swiatowych, krajowych i lokalnych oraz 

,, strzezenie praw kosciola ewangelickiego i ewangelikow. ,,Przy jaciel Lu- · 
du" dobrze spelnial swoje zadanie. 
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Bezposrednio do „Przyjaciela Ludu" nawiqzal wychodzqcy w latach 
1910-1938 „Posel Ewangelicki. Pismo poswi�cone sprawom ludu ewan
gelickiego". Tygodnik ten wychodzil w Cieszynie, a od 1933 r. w Ustro
niu. Po rozgraniczeniu w 1920 r. przenikal i na czeski $lqsk Cieszynski. 
Na lamach pisma spotykamy opr6cz problematyki religijno-koscielnej 
takze sprawy gospodarcze, socjalne i narodowosciowe. Zawsze trzymal 
si� on zasad wytkni�tych w pierwszym numerze pisma: ,,»Posel Ewan
gelicki« b�dzie i nadal dbal o sprawy spoleczne, gospodarcze, polityczne 
naszego ludu. Wszystek nasz lud jest ludern pracujqcym, zyjqcym z ci�z
kiej pracy rqk swoich, pierwszorz�dnym tedy zadaniem pisma wydawa
nego dla tego ludu jest dbac o jego gospodarcze stosunki, o jego dobro
byt, podnosic jego krzywdy, domagac si� wszelkich naleznych mu praw 
... Szczeg6lnie b�dzie takze »Posel Ewangelicki« dbal o narodowe prawa 
naszego ludu, o r6wnouprawnienie naszego j�zyka w urz�dach i w pu
blicznym zyciu w og6le ... " Nasilajqcy si� ucisk gospodarczy i narodo
wosciowy wymagal wlasnie zaj�cia takiej obronnej postawy pisma. 

R6wnolegle z „Poslem Ewangelickim" zaczc1l wychodzic w Ligotce 
Kameralnej, a od 1920 r. w Cieszynie miesi�cznik „Slowo Zywota. Pismo 
ewangelickie". Ukazywal si� do 1925 r. Jego tresc orientowana byla 
gl6wnie na sprawy religijno-koscielne. 

Niemal ze calkowicie poswi�cal si� problematyce religijnej miesi�cz
nik „Dla wszystkich", pisemko wychodzqce wprawdzie w Strzegomiu 
na Dolnym Slc1sku, ale ze wzgl�du na to, ze wsp6lredaktorem jego byl 
ks. Karol Kulisz z Ligotki Kameralnej, znajdujqce sporo czytelnik6w 
i na SJqsku Cieszynskim. Wychodzilo ono w latach 1901-1918 z prze
znaczeniem dla ewangelik6w w Austrii, Niemczech, Kr6lestwie Polskim 
(Rosji) i Ameryce P6lnocnej. 

Po podziale Slqska Cieszynskiego w 1920 r. wladze czechoslowackie 
pr6bowaly pocz11tkowo podporzqdkowac sobie iycie religijne ewangeli
k6w wyznania augsburskiego, jednakze istniejc1cym na tym terenie z cza
s6w austriackich 6, a p6zniej 7 zborom udalo si� nadal utrzymac cha
rakter polski i pewnc1 samodzielnosc organizacyjnq jako (nieoficjalnie, 
lecz og6lnie uznawany) polski kosci6l ewangelicki wyznania aug:;burskie
go w Czechoslowacji. 

Po ustabilizowaniu si� stosunk6w przystqpiono do wydawania wla
snego organu. W latach 1925-1938 wychodzil w Czeskim Cieszynie 
tygodnik „Ewangelik. Pismo poswi�cone sprawom religijnym, zborowym 
i spolecznym ludu i kosciola ewangelicko-augsburskiego na Slqsku Cie
szyriskim w Republice Czechoslowackiej". Byl to organ Towarzystwa 
Ewang. Oswiaty Ludowej na Slqsku Cieszyriskim. 0 celach i zamiarach 
m6wi jego podtytul. Mial charakter obronny, eo wyrazi1 juz w pierw
szym numerze: ,,Chce on w pierwszym rz�dzie bronic praw naszego dro
giego nam wszystkim ewang. kosciola na Slc1sku i jego lutcrskiego 
charakteru ... chce dqzyc, by wsr6d swoich czytelnik6w wzbudzic to 

----
-----·· 
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poznanie, ze jestesmy tu jednq rodzim(. W 1928 r. wychodzil dodatek 
do niego „Mlodziez Ewangelicka", a w 1938 r. dodatek „Przyjaciel 
Dziatek". 

Po zaj�ciu czeskiego Sl[!ska Cieszynskiego przez Polsk� w 1938 r. 
powstalo \V pazdzierniku tegoz roku z pol[!czenicl „Posla Ewangelickie
go" i „Ewangelika" nowe pismo „Ewangelicki Poscl Cieszynski. Pismo 
poswi�cone sprawom rcligijno-koscielnym, oswiatowym i spolecznyrn 
ewangelickiego l udu i Kosciola na Slqsku Cieszynskim". Tygodnik ten 
wychodzil w Cicszynie ai do wybuchu II wojny swiatowej. Pod wzgl�
dem tresci pismo kontynuowalo lini� swych poprzednikow. 

W latach 1927-1932 ukazywaly si� w Cü�szyni::: (Polskirn) ,,Glosy 
Koscielne do Naszej Mlodziezy", jako dodatek do „Glos6w Kosdelnych''. 
Dodatek ten w 1932 r. przeksztalcil si� w samodzielrn: pisemko pt. ,,Glas 
IvHodziezy Ewangelickiej. I'viiesi�cznik poswi�cony sprawom Zwiqzk6w 
Mlodziezy Ewangelickiej". Wydawcq byly poczqtkowo Zwü1zek Polskiej 
Mlodziezy Ewangelickicj Woj. Slqskiego i Zrzeszenie Zwiqzk6w Mlodzie
zy Ewang. na Slqsku Cieszynskim w CzSR, od 1933 r. juz tylko ZPivm, 
a wydawanie pisemlrn przeniesiono r6wrioczesnie z Cieszyna uo Wisly. 

Natomiast V,' Czechoslowacji Zrzeszenie Zwiqzk6w Mlodziezy Ewan
gelickiej na Slcisku Cieszynskim wydawalo w latach 1933-1935 w Cze
skim Cieszynie miesi�cznik „Na przelomie. Pismo poswie,cone sprawom 
mlodziezy cwangelickiej, religijnym, oswiatowym, :spolccznyrn, sporto
wym itd." Przestal wychodzic jesieniq 1935 r., kiedy to pojawil si� ccn
tralny organ dla mlodziczy polskiej w Czechoslowacji „Ogniwo". 

W latach 1924-1935 wychodzil w Nawsiu „Przyjaciel Dziatck. Pi
semko dla dziatwy ewangelickiej". Pisemko bylo bardzo urozmaicone, 
bogate w tresc wychowawczq, dobrzc redago\vane. Opr6cz ciekawcj tres
ci zawieralo duzo wartosciowych zdje,c. W 1938 r. wznowiono jego wy
dawanie, ale juz jako dodatek do „Ewangclika". 

Kilka tytul6w wychodzilo kr6tko lub mialo zasi�g loblny (np. 
w 1884 r. pojawil siq jeden numer pisma „Posel Czytelni Ew,mgelickiej", 
a na przelomie lat 1935-1936 „Glos Mlodych", wydawany przez Do
rost Ewangelickiej Mlodziezy w Trzyncu). 

Dwukrotnie liczniejsza od ewangelickiej katolicka ludnosc Cieszyn
skiego nie moze poszczycic sif; tak bogatym dorobkiem wydawniczym. 

Od lat osiemdziesia,tych ubieglego wieku do pewnego stopnia rol� 
pisma religijnego dla katolik6w pelnila „Gwiazdka Cieszynska", kt6ra 
w tym czasie przechodzi na pozycje katolickie. Swiadczy o tym zmiana 
podtytulu w 1890 r. na: ,,Pismo katolickie poswi�cone nauce, przemyslo
wi, zabawie i wiadomosciom politycznym". Rok wczesniej pPeszla na 
wlasnosc Katolickiego Towarzystwa Prasowego, a p6zniej stala si� fak
tycznym organem Zwiqzku Slqskich Katolik6w, zalozonego w 1883 r. 
J ednakowoz z powodu przewagi tresci swieckiej nie mozna „Gwiazdki 
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Cieszynskiej" zaszeregowac w naszym ujElciu do prasy wyznaniowej. 
Z tych samych powoct6w nie poswiElcamy uwagi szcregowi pism z licz
nymi dodatkami wydawanych lub zwiqzanych z dzialalnosciq ks. Stoja-

lowskiego 6• 

Jak juz wspomnicmo, polska ludnosc katolicka po 1920 r. m'.ala trud
niejszq sytuacjEl od ewangelik6w. 

Po ustabilizowaniu siEl stosunk6w i dostosowaniu siEl do nowych wa
runkciw panst\.vowosci czechoslowackiej zaczt:;lo v,:ychodzic w Karwinie 
w 192.6 r. pismo „W obronie prawdy. Pisemko religijne dla katolik6w". 
Poc2c1tko1,,vo dwutygodnik, od 1937 r. tygodnik. Po wojnic w 1946 r. 
v,;znowiony, wychodzil do marca 1949 r. W lat�ch 1937-1938 ukazywal 
.�il; dodatck „Naszej Mlodziezy. lVliesie;czny dodatek do tygodnika 
.. w obronie prawdy«, przeznaczony dla mlodzie�;y katolickiej". 

O:·gan Zwützku Slqskich Katolik6w „Nasz Kraj" wydawal w lntach 
1930-1933 dwa dodatki o przcwazaj,1cej tresci religijnej. Byly to „Mlo
cl.ziez Katolicka. MiesiE;czny dodatek do »Naszego Kraju«" i „Niewiasta 
Kc1to1icka. Miesiqczny dodatek do »l\'aszego Kraju«". 

Podobnie jak inne wyznania rowniez katolicy szczeg6lna,, uwag� 
poswic;cali mlodziezy. Opr6cz wspomnianych dodatk6w wychodzil w la
tach 1934-1935 „Swit. Piscmko dla mlodziciy. Organ Zwiqzku Stowa
rzyszcn Mlodziezy Katolickiej w Czechoslowacji". Pisemko opr6cz tresci 
rcligijnej duzo miejsca poswiElcalo spraworn zwic1zanym z dzialalnosciq 
%wi1zku Stowarzyszen Mlodziezy Katolickiej w Czechoslowacji. 

W 1909 r. powstal. a od 1910 r. rozpoczql oficjulnq dzialalno.ic w Cie
szyl'lskim Zwiqzek Stanowczych Chrzescijan z siedzibf! w Zukowie Dol
nym. W okresic miE;dzywojennym liczyl po stronie czeskiej zaledwie 
500-600 czlonk6w •. Byl to wlasciwie odlam kosciola ewangelickicgo.
Zwia,,zek zaczql wydawac od 1919 r. sw6j organ „Glos Prawdy. Pismo
Zwiqzku Stanowczych Chrzescijan ku pogl�bieniu w Bozej prawdzie".
Miesiqcznik ten wychodzil do 1939 r., a przeznaczony byl dla wyznaw
c6w Zwia,,zku po obu stronach Olzy. Pisemko gl6wnie o tresci religijnej,.
malo uwagi poswic;calo sprawom organizacyjnym Zwiqzku.

Bezposrednio po I wojnie swiatowej powstala na Slqsku Cieszyn
skim nowa organizacja wyznaniowa Polskie Towarzystwo Teozoficzne 

8 Nalez.i tu: ,,Dzwon" 1890-Hl09, ,.Polska" 1891, ,,Pszcz6lka" 1891-1899, ,,Wie

niec Polski" 1891-1899. ,,Wieniec-Pszcz61ka" 1900-1914, z dodatkami: ,,Gospodarz" 

1905-1911, ,,Nicwiasta" 1896-1911, ,,Pracownik Polski" 1909-ll912, ,,Robotnik" 

1910-1911, ,,Rolnik" 1908, ,,Wyborca" 1911. 
7 Zwi.izek dla Stanowczego Chrzescijanstwa istnial do 1949 r., kiedy to zostal 

rozwü:1zany przez wladze panstwowe. W 1951 r. byli czlonkowie ZwicJzku wr,tqpili 

do czeskiego Kosciola Braterskiego, w ramach ktörego zbory cieszynskie otrzy

maly w 1967 r. autonomic;, pozostajcJC organizacj.i o charakterze polskim. W 1983 r. 

liczyly zbory cieszytiskie og6lem 850 czlonk6w. Wedlug danych udzielonych przez 

kaznodziej� Stanislawa Heczko z C�eskiego Cieszyna. 

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



594 Stanislaw Zahradnik 
---------- ----�-----------

na Slqsku Cieszynskim, pierwotnie z siedzibq w Wisle, od 1920 r. w Nyd
ku. Towarzystwo to, liczqce w latach dwudziestych od 150 do 180 wy
znawc6w 8, rozpocz�to w 1919 r. wydawac sw6j organ „Wyzwolenie. 
Miesi�cznik poswi�cony badaniom tajemnych dziedzin duszy, reformie 
iycia i piel�gnowaniu wyzszej kultury duchowej". Od 1920 r. zmienilo 
tytul na „Teozofia. Miesi�cznik poswi�cony piel�gnowaniu wyzszej kul
tury duchowej i brataniu ludzkosci". Pismo borykalo siE; z chronicznym 
brakiem srodk6w materialnych, gl6wnie z powodu malego nakladu. 
Z tego tez powodu w 1931 r. zaniklo. Og6lem w latach 1919-1931 wy
szly trzy roczniki kazdy o 12 (czE;sto hiczonych) numerach. 

Wymienimy jeszcze dwa tytuly-efemerydy. Pierwszy z nich to „Po
chodnia". Panie slowo Twe jest pochodniq nogom naszym, a swiatloscü� 
sciezce naszej", kt6rego jedyny numer pojawil si� w Czeskim Cieszynie 
31 III 1922 r. Jesieniq 1921 r. wydal Naklad Adwentowy w Pradze 
i Opa wie nadzwyczajny numer „Znaki Czasu". Pismo wydawalo od 
1910 r. Mif;dzynarodowe Towarzystwo Traktatowe w Hamburgu, na
tomiast, jak zdolano ustalic, w 1925 r. wychodzilo w Bydgoszczy. 

Z powyzszego przeglqdu polskiej prasy wyznaniowej na Slqsku Cie
szynskim wynika, ze posiada ona dlugoletniq tradycjt:; i pokazny doro
bek. Prasa ta odegrala powaznq rolE� nie tylko w utwierdzaniu wiary 
poszczeg6lnych wyznaii., lecz r6wniez w podnoszeniu kultury i oswiaty 
i w obronie praw prostego ludu cieszynskiego. Zdecydowana jej wi�k
szosc poswi�cala uwagf; nie tylko sprawom religijno-koscielnym, lecz 
takze swieckim, a zwlaszcza narodowym. 

Nalezy podziwiac hart, poswif;cenie wydawc6w i redaktor6w w prze
zwycii:;zaniu wszystkich klopot6w, gl6wnie materialnej natury, by utrzy
mac pisma przy zyciu. 

W drugiej czf;sci podajemy kr6tkie opisy bibliograficzne p0szczeg6l
nych pism w zestawieniu alfabetycznym, z uwzgli:;dnieniem zrndel (wy
kaz skr6t6w przytoczonych wazniejszych zr6del zamieszczany jest na 
koncu). 

ZALA,CZNIK 

DLA WSZYSTKICH, 1901-1918 

Wychodzil: r. I, nr 1, IX 1901 � r. XVIII, IX 1918. Mie.si�cznik, od r. VI, 1906 
dwa razy w miesiqcu. Na AustriG dostarcza ks. Karola Kulisz, Ligotka Ka
meralna, okr�g Cieszyn; od r. IV, 1904 (moze wczesniej) wychodzi miesie:cz
nie: W Niemczech u Reinholda Urbana w Striegau (Strzegom) (Slask pruski), 
w Austrii u ks. K. Kulisza ·w Ligotce Kameralnej (Slqsk austr.), w Ameryce 
w Chicago Tract Society, 167 Wabodh Ave. Chicago III; od r. IX, 1909 
w Austrii u Andrzeja Cymorka w Cieszynie (Slqsk austr.); od r. XI, 1911 

s „Teozofia", r. II, nr 9, s. 126; r. III, nr 1-3, s. 46. 
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w Amcryce w American Tract Society, 150 Na5sau Str., New York N.Y. und 
Chicago Tract Socicty, 411 South Dearborn Str. Chicago I 11; od r. XVI, 1916 
w Au:;trii w Spolecmoki Chrzescijaüskiej w Cieszynic (Slqsk austr.); od r. XVII, 

1917 (moze wczesniej) tylko w Nicmczech u Teod. Urbana w Striegau (Strzc
gom) (SI. pruski), w Austrii w Spolecznotci Chn:.cscijari!;kiej w Cieszynic (Sl. 
austr.). Format 26X20, obj. 4 s., brak i.y\vcj paginy Ccna poj. nr 6 hal. -
5 fen., rocznie z przesylk,1 poc;:.t. 80 hal. - 70 fcn. - 40 kp. 

l\'licj;;cc wyd. (dla Austrii): Ligolka Kameralna; od r. IX, 1909 Cieszyn. 
Red. (dla Au.;trii): ks. Karo! Kuli,;z. Ligotka Kamcralna; od r. IX, 1909 Andrzej 

Cymorek, Cieszyn. 
Red. odp.: P. Lohmann w Frcicwalcle nacl Odr,;; od r. XII, 1912 (moi.e wczesniej) 

ks. E. Lohmann, Uchtenhagcn p. Falkenberg. 
Nak!.: Rcinhold Urban w Stricgau (Strzegom); ocl r. XVII, 1917 Teod. Urban

w Stricgau (Strzcgom). 
.. 

Druk: Diesdorf, pow. Strieg,lll (Sln:egom); ocl r. XVI, HllG (moze wczebicj) Druk. 
K. Miarki Sp6lka. Mikolow--Nikolai 0-S.

Charakter i trdc: Pbemko o trcsci wyhicznie rcligijncj, cwangelickic. Artykuly 
rcligijnc, opowiadania rcligijnc. utwory litcrackic. pbmo i!ustr. - na stronie 
tytulowej zawsze obrazek, fotografia. Brak stalych clzial6w. 

Zr6dla: AP/464. 

EWANGELICKI POSEL CIESZYNSKI, 1938-1939 

Pocltytul: Pismo poswic;conc sprawom rcligijno-koscielnym, oswiatowym spo-
lccznym ewangelickiego luclu i Kosciola na Slqsku Cieszyi'1skim. 

Wychodzil: r. LIV (kontynuacja „Posla Ewangelickiego" wychodzqcego od r. 1910, 
a przedtcm „Przyjacicla Luclu" od r. 1885), nr 1, 29 X 1938 - r. LV, nr 35, 
26 VIII 1939. Wychodzi w kaid<! sobot<;. - Z bezplatnym jednomiesic;cznym 
clod. (zob.) .,Przyjaciel Dziatck". Ccny prenumeraty: kwartalnie 2 zl, p6lr. 4 zl, 
rocznic 8 zl, ccna pojccl. nr 20 gr. Forma L �8 '>'. 27,:i, ohj. ll �-
r. LIV, 1938 9 nrow po 8 �-
r. LV. 1939 35 nröw po 8 s. 

,\ficj,cc wycl.: Cicszyn. 
Wyd.: Tow. Ewang. O:;wiaty LuclO\vcj na S!qsku Cicszyt'l.,kim; ocl r. LV, nr 23, 

3 VI 1939 Tow. Ewang. Ha Sh1sku Cieszy1i.skim. 
Red. i admin.: Cieszyn Zachodni, ul. Fabryczna 13. 
Red. odp.: Ks. Emanuel Tlolka, Cicszyn Zachoclni. 
Druk: R. Kohut, Cicszyn Zachodni; od r. LV, nr 15, 8 IV 1939 „Olza", Cieszyn 

Zachodni. 
Charakter i tresc: Pismo clla cwangelik6w w. aug5., poswic;cajqcc wiele m1eJsca 

sprawom S\vieckim. Artykuly rcligijne. gwarowc o problematyce miejscowej, 
aktualna sytuacja w S\vit•cic, wiadomosci lokalnc, sprawozdania, a·:tykuly hi
storycznc. Dzialy: Dzial m!odziczy, Wiadomosci z Kosciola, Przegli!d polityczny, 
Wiad0mosci z kraju, Z teatru, Z karty zalobnej, Dzial informacyjny, Reklamy. 

Dod.: (zob.) ,,Przyjaciel Dziatck··, 1938-1939. 
Zrodb: IS0/27. 

EW ANGELIK 1925-1938 

Podtytul: Pbmo tygodniowc poswic:cone sprawom rcligijnym, zborowym i spo
lccznym ludu i kosciola cw. augsburskiego na $1,isku Cieszynskim ,,, Republicc 
Czeeho.c;lowackiej; od r. V, nr 19, 11 V 1929 Organ Towarzystwa Ewangelickiej 

8 - S0!J61ka 4 84 
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Oswiaty Ludowej na Sla,sku Czechoslowackim. Pismo poswi�cone .. ; r. XIV,.
nr 40, 22 X 1938 Organ Towarzystwa Ew. Osw. Ludowej na S1c1sku Zao!ziat1-
skim. P�mo tygodniowe poswiE;:cone sprawom religijnym, zborowym i spolecz
nym Judu i kosciola ew. augsburskiego na Sla,sku Zaolzianskim. 

W�'chod:.::il: r. I, nr 1, 1 I 1925 - r. XIV. nr 40, 22 X 1938. Tyg., regula:·:1:c eo 
sobolf;. Naklad ok. 2500 egz. Format 32X24, od r. IV, nr 1, 7 I l928 39X28, 
obj. 6-8 s. Cena poj. nr 0,70 Kcz - l Kcz - 25 gr. r. I, 1925 - r. XIII, 1937
po 52-53 my .po 6-8 s. r. XIV, 1938 40 nr6w po 6-8 s. 

Miejsce wyd.: Czeski Cieszyn, r. XIV, nr 40, 22 X 1938 Cieszyn Zachodni.
Red.: do r. III. nr 53 Czeski Cieszyn, ul. Fabryczna 13. 
Admin.: do r. III, nr 53 Nawsic (ew. fara).
Red. i admin.: od r. IV, nr 1, 7 I 1928 Czeski Cieszyn, ul. Fabryczna 13; r. XIV, 

nr 40, 22 X 1938 Cieszyn Zachodni, ul. Fabryczna 13. 
Red. odp.: Jan Unucka; od r. I, nr 28, 1925 red. Grono ks. pastor6w, od r. Ir. :1r 4, 

23 I 1926 Jan Unucka; od r. IV, nr 1, 7 I 1928 Pawel Heczko; od r. X. nr 5,. 
27 I 1934 Adam Unucka: od r. XIV. nr 27, 2 VII l 938 ks. Emanuel Tlolka, 
Czeski Cie;zyn. 

Wyd.: k;. Oskar Michcjda, pastor w Trzyr\cu; od r. V, m 19, 11 V 192<) Tow. Ew.
0. L. na Slqsku Czcchosl.: r. XIV, nr 40, 22 X 1938 Tow. Ew. 0. L. na Sl<j5ku
Zaolziati.skim.

Druk: Kutzer i Sp., Czcski Cieszyn; od r. ·xrv, nr 27, 2 VII 1938 R. Kohut, Czeski 
Cieszyn; r. XIV, nr 40, 1938 R. Kohut, Cicszyn Zachodni. 

Dod.: (zob.) ,,".\'.Hodzie:i: Ewangelicka", 1928.
(zob.) ,.Przyjaciel Dziatek", 1938.

Charakter i trcsc: Pismo rcligijno-koscielnc przeznaczonc dla polskiego ludu ewan
gelic:ki,·P.o na Sl<lsku Cicszynskim w Czechoslowacji o szerokim Z.lSi(;gU spo
leczno-11arodowym. ,,Chcc on w pierwszyrn rz�dzie bronic praw naszego dro
giego 11am wszystkim cwa11gelickiego kosciola na Si.isku i jego lulerskiego cha
rakteru ... chce cl,Ji.yc, by wsr6d swoich czytelnikow wzbudzic lo pozna:::e, :i:e 
jcstcsmy tu jedmJ rodzinq" (r. I, nr 1). Art�rkuly problcmowe, rcligijno-k,)sciel
ne, wychowawczc, historycznc, narodov.re, raciy gospodarcze, spraworclania 
z dzialalnosci lokalnych organüacji ewnngelic:kich. Dzialy: PrzcghJd politycmy,
Fclicton, Nasze zbory, Nasi zmarli, Kronika kosciclna, Nasza ofia0no�c. Glo, 
;:borownika, Z kraju i zc swiata, Z dzialu ogrodniczo-pszcwlarskiego. Xasza 
dobrocLynnosc, Rzcczy c:iekawe, Wiadumosci z krajll, Dzia! dla mlodrici:y, Da
ry i �;dadki, Roi.ne, Z kroniki zalobnej, Dzial informacyjny, Dzial go:;poda:·czy,
Wcsoly k,1cik, Humor. W d:·ugicj polowie lat trzychicstych kilkan.,sde n,1:,,e;·ow 
skonfiskowaly wladzc pat'tstwowc. Pnd koniec paz.cLiicrnika 1938 r. z po!.i,czenia 
,,Ew,lllgdika" i „Posla Ewangclickiego·• powstal (zob.) ,,Ewangclicki Pose! Cic
:;zyü:;ki''. 

2r6clla: IS0127, ;.L'l2, J.::\I.'395, P/378, J.K./2-l. 

EWANGELfK, 1876-1877 

Podtytul: Pismo poswiQco11c zbudowa11iu, nauce i wiadomosciom kokiclnyi��. wy
dawane \\' imieniu pastor6w senioratu sh1skiego. 

Wychoclzil: :·. I, nr 1, 19 :XI 1876 - r. II, nr 24, Hi XII 1877, dwutyg. - \\. :�ai.dq_ 
1 i 3 nieclziel� miesi,Jc,1. Przeclplata: na Slclsku rocz. 1 z!r. 60 c., polroc:. 30 <..:.; 
w Au,lrii rocz. l :dr. 80c., p6lrocz. no c.; -iv Prusach rocz. 4 m 2-l f., poh-cc::. 2 m 
12 f.; \V Rosji l r. 20 Je, polrocz. üO kop. Format 24Xl6, obj. 8-16 s., p. c:qgla.
r. I, 187G 3 nry - 28 s. 
r. II, 1877 24 nry - 198 s. 

l\Iicj,;ce \'::,cl : Cieszyn; od ;-, II, nr 2:l, 2 XII 1877 Nawsic. 
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Wyd.: E. Feitzinger w Cieszynie; od r. II, nr 18, 16 IX 1877 ks. J. Hc<.:zko w Li
gotce i ks. F. Michejda w Nawsiu. 

Red. i admin.: Urzc1d parafialny ewang. w Ligotce Kameralncj, poczta Cicszyn. 
Red. odp.: Jan Sliwka w Cicszynie; od r. II, nr 18, 16 IX 1877 ks. Jan Heczko w Li-

gotcc; od r. II, nr 22, 18 XI 1877 ks. F. Michcjda w Nawsiu. 
Naklad: od .r. II, nr 18, 16 IX 1877 E. Feitzingera w Cieszynie. 
Druk: H. Feitzin.ger w Cieszynie. 
Charakter i tresc: Pismo o tresci przewa:inie religijnej, przeznaczone dla ewan

gelickiego ludu na Slc1sku Cieszyn.skim. ,,Zgromadzenie, czyli konferencya pa
storalna pastor6w slc1skich uchwalila wydawac pismo koscielne ewangelickie 
dla kosciola ewangelickiego na Slq.sku ... b�dzie stalo na gruncie i trwalo 
przy zasadach ewangelicznych ... Nie chcemy sluzyc stronnictwu, ale Panu 
i jego kosciolowi ... nie bi:dziemy po :iadnej stronie ani politycznej, ani naro
dowej ... " (r. I, nr 1). Opröcz artykulöw religijno-koscielnych przyno,llo aktual
ne wiadomosci lokalne i ze swiata, kazania wybitnych pastor6w cieszyriskich, 
utwory literackie, zestawienia .statystyczne, wiadomosci ze sz.kolnict.wa ewan
gelickiego na Slc1sku Cieszyn,skim. Dzialy: Korespondencye i wiadomosci z kos
ciola i sz.koly, Rozmaitosci, Poklosie. 

Zr6dla: AP/466, L/8. 

GLOS MLODYCH, 1935-1936 

Wychodzil: r. I, nr 1, 31 X 1935 - r. II, nr 3, 22 III 1936 (ostatni stwierdzony nu
mer). Mies. Format 34X21, obj. 4 s. Gazetka wyd. w formie maszynopisu 
w kilku egz. 
r. I, 1935
r. II, 1936

Miejsce wyd.: Trzyniec. 

4 nry po 4 s. 
3 (?) nry po 4 s. 

Wyd.: Dorost Mlodzie±y Ew<1ngelickiej w Trzyl'lcu. 
Brak dalszych podstawowych danych o gazetce. 
Charakter i tresc: Ewangelicka gazetka o charakterze rcligijno-wychowa\\'Czym, 

prowadzona gl6wnie przez czlonk6w Dorostu Zwic1zku Ewangelickiej :VI!odzie
zy w Trzyncu. ,,Tak Dorost, jak i Zwiqzek Ewangelickiej !Vllodzie:iy 1!1a na 
celu pogl�bienie ±ycia religijncgo naszej mlodej gcneracji, aby ona :,::vb we
d!ug nam naszego drogiego Zbawiciela. Poniewaz zas dzE niepoclobna sobie 
wyobra,zi6 zadnej organizacji bez w!asncgo orgunu, czyli bez wlasnej gazety, 
dlatego i Dorost Ewangelickiej Mlodzie±y w Trzy11cu przyst�puje do wyda
wania wlasnej skromnej gazetki (r. I, nr 1, 1935). Artykuly religijnO-\\·ycho
wawcze pisane przez czlonk6w Dorostu, utwory pisarzy polskich. DziaL K<1cik 
humoru. 

Zr6dla: Dotychczasowa bibliogrufia nie rejcstruje. Kilka numcrow w po,iaclaniu 
autora. 

GLOS MLODZIEZY EWANGELICKIEJ, 1932-1939 

PodtytuL Miesi�cznik poswic:cony spraworn Zwi<1z.k6w Mlodzici.y Ewangelickiej; 
od r. II, nr 2, 1 III 1933 Organ Polskiej Mlodzie±y Ewangelickiej. 

, Wychodzil: r. I, nr 1, 5 XI 1932 - r. VIII, 1939. Mies. Format 37,'1><26,5, oci r. III, 
1934 23,5X16,5, obj. 4-20 s. 

Miejsce wyd.: Cieszyn; od r. II, nr 2. 1 III 1933 Wisla; od r. V, 1936 Cieszyn. 
Wyd.: Zwü1zek Polskiej Mlodziezy Ewang. Woj. Slc1skiego i Zneszenie Zwiqzlto\•.; 

1'vHodziezy Ewang. na Slqsku CSR; ocl r. II, nr 2, 1 III 1933 Zw. Pol. i\Bodz. 
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Ewang. Woj. SI. (Zrzeszenie Zw. Mlodz. Ewang. na $J,1sku Cie�z. w CSR za
czr;lo wydawac wlasny organ „Na przelomie"). 

Red. i admin.: Cieszyn; od r. II, 1933 red. Wisla, admin. Ustro11; od r. V, _ 1936, 
Cieszyn. 

Red. odp.: ks. J6zcf :Nierostek; od r. II, nr 2, 1 III 1933 ks. Andrzej Wantula 
w Wisle; od r. V, 1936 ks. J6zef Nierostek w Cieszynie. 

Druk.: P. Mitr�ga w Cieszynie; od r. II, nr 2, 1 III 1933 Anclrzej Walacll w Ustro
niu; od r. VI, 1937 P. Mitn;ga w Cieszynie. 

Charakter i tresc: PL>emko o tresei przewaznie religijncj przeznaczonc dla pol
skiej mlodziezy ewangelickiej na Slqsku Cieszyüskim. Rozwazania religijne, 
rozprawy z historii biblijnej, artykuly wychowawcze, przedruk utwor6w lite
rackich. Dzialy: Materialy do godzin biblijnych, Z prasy, Zc swiata ewange
liekiego, Komunikaty ZZEM na Sh1sku w Czechoslowaeji, Kronika ZPME, Pro
gram pracy dla ZPME, Odpowiedzi redakcji, Nowe wydawnictwa, Tresc. 

Zr6d!a: M/5, !$0/44. 

GE.OS PRA WDY, 1919-1939 

Podtytul: Pismo Zwiqzku Stanowczych Chn:escijan ku pogh;bicniu w Bozej praw
dzic; od r. VIII, nr 2 (mozc jui. od nru 1), luty 1926 Pismo poswi�cone szuka
jlcJcym prawdy; od r. IX, nr 5, maj 1927 Oeuc si�, kt6ry spisz, a rmwstan od 
umarlych, a oswicci Ci� Chrystus!; od r. XXI, nr 11, listopad 1938 Ocuc si�, 
kt6ry spisz, a powstan od llmarlych, a oswieei cic; Chrystus! Organ Zwiijzku 
dla Stanowezego Chrzescija11.stwa. 

WychochH: r. I. nr 1. czerwiec 1919 - r. XXII, nr 7, lipiee 1939 (ostatni stwierdzo
ny numer). Wyehodzil regularnie raz w miesiqcu. Kilka numer6w h1ezonych, 
zazwyezaj w okresie letnim . Format 29X21, obj. 4-8 s., nry lc1::zone 16 s. 
Cena 10 Mkp rocz., w r. 1922 300 Mkp - 15 Ke7. roez., w kwietniu 1924 eena 
1 miliona Mkp zaclatku ·- 15 Kcz rocz., od r. XI, 1927 10 Kcz - 2,50 zl roez. 

Miejsce wyd.: nie podane. 
Admin.: ,.Z.s.ch." Zuk6w Dolny 53; od r. II, nr 7, lipcic 1920 (moze wczesniej) Bo

brek 128, Slqsk Cieszynski; od r. VI, nr 4, kwieeien 1924 Bobrek 128, Slqsk 
Ciesz., po stronie czeskiej Sibiea nr 44; od r. VIII, nr 2, luty 1926 (moi.e jui. od 
nru 1) Bobrek 128, S1<1sk Ciesz., po stronie ezeskiej Sibica 177; od r. IX, nr 5, 
maj 1927 Sibiea 177, w Polsee: Cieszyn, Zamar.ska 128, wojew. fü1skie: od r. XV, 
nr 3, marzec 1933 (mozc juz od nru 1) Jerzy Sliwka, Sibica 177, Cies7.yn, ul. Za
marska 128, wojew. slqskie; od r. XXI, nr 11, listopad 1938 Jerzy Sliwka, Si
bica 177, $lqsk Zaolzia11:;ki. 

Red. odp.: Karo! Snicgo11, Blogocice 6; od r. VI, nr 4, kwiecien 1924 Karo! Sniegon, 
Cieszyn, ul .Strai.acka 7; od r. VIII, nr 2, luty 1926 {moze juz od nru 1) red. 
odp. i wycl.: Karol Sniegon, Cieszyn, ul. Stra:i:acka 7; od r. VIII, nr 6, lipiec 1926 
(moi.e ju:i; ocl nru 5) red. odp. i wyd. Karol Sniegon, Cieszyn, ul. Strai:acka 7, 
i Karol Kaleta, Trzyniec; od r. IX, nr 5, maj 1927 wyd. i odp. red. K. Kaleta, 
Gr6dek 74, w Polsee Adolf Malysz, Ustron; ocl r. X, nr 5, maj .192B odp. za 
wydawn. w Czechoslowaeji; K. Kaleta, Gr6dek 74, odp. za wydawn. w Polsee: 
Adolf Ma!ysz, Ustron nr 6.'>; od · r. XI, nr 5, maj 1!>29 wyd. i odp. red. K. Ka
leta, Gr6dek 74, Slqsk czeski. Na Polsk�: Zam6wienia, listy, korespondeneje 
i prenumeratG przesylac 11a adres: K. 'Kupka, Cieszyn, Zamarska 128; od r. XXI, 
nr 11, li.stopad 1938 odp. red. K. Kaleta, Grodek 74, Sl<1sk Zaolziai'ls:-d. 

Druk.: Tow. Domu Narod. P. Mitn;gi w Cieszynie; od r. IX, nr 5, maj 192i Kutzer 
i Sp. w Cz. Cieszynie; od r. XXI, nr 11, listopad 1938 Kutzer i Sp. w Cieszynie 
Zaehodnim. 
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Charakter i tresc: Pismo ewangelickie o charakterze religijnym, przeznaczone dla 
czlonk6w Zwiljzku dla Stanowczego Chrzescijanstwa zar6wno w Czechoslowa

cji, jak i w Polsee. Artykuly religijne - ogölne, problemowe, dyskusyjne, wy
chowawcze. duzo tlumaczen, malo o sprawach lokalnych, bez zdj�c. Dzialy; 
Ogloszcnia, Mysli i zdania, Hasla miesi&ca. 

Zrödla: IS0/46, L/I/14, AP/467, M/12, J.M./395, J.K./29. 

GLOSY KOSCIELNE DO NASZEJ MLODZIEZY, 1927-1932 

Wychodzily: r. I, nr 1, 4 VI 1927 - r. V (powinno byc VI), nr 9, listopad 1932 (ostat
ni stwierdzony numer). Miesi�czny dodatek do „Glosy Koscielne". F0,·mat 31,5X 
X23,5 obj. 4-2 s., od r. III, 1929 p. cic1gla. 

Miejsce wyd.: Cieszyn. 

Wyd.: ks. senior Karol Kulisz w Cieszynic. 
Red. odp.: Andrzej Cymorek, Cieszyn. 
Druk: Pawcl Mitn;ga w Cieszynie. 
Charakter i tresc: Pisemko o tresci religijnej przeznaczone dla mlodziezy ewan

gelickiej po obu brzegach Olzy. Artykuly religijno-wychowawcze, historyczne, 
opowiadania, utwory literackie, wydarzenia z :iycia miejscowej mlodziei.y ewan
gelickiej, nieliczne ilustracje. Dzialy: K&cik organizacyjny, Wskazania. 

Zr6dla: M/5. 

MLODZIEZ EWANGELICKA, 1928 
Podtytul: Dodatek do „Ewangelika". 

Wychodzil: r. I, nr 1/(1928) - r. I, nr 3 (1928) bez podania cz�stotliwosci. Format 
2BX19, obj. 8 s. Bez podania ccny. Wyszly tylko trzy numery po 8 s. w 1928 r. 

Miejsce wyd.: nie podane. 
Wyd.: Zrzeszenie Zwiqzk6w Mlodziei:y Ewangelickiej. 
Druk; Kutzer i Sp., Czeski Cieszyn. 
Charakter i trcsc: Pisemko religijne przeznaczone dla rnlodziei.y cwangelickiej na 

Slqsku Cieszynskim w Czechoslowa.cji. Artykuly religijno-wychowawcze, histo
rycz.ne, sprawozdania z dzialalnosci Zwiqzk6w Mlodziei:y Ewangelickiej, infor
macjc o zjazdach mloclziei:y ewangelickiej. B:·ak stalych clzial6w. 

Zr6clla: Dotychczasov.·e opracowania bibliograficzne nie rejestrttjq. 

MLODZIEZ KATOLICKA, 1930-1932 

Podtytul: Miesi�czny dodatek do „Naszego Kraju". 
Wychodzil: r. I, nr 1, pazdziernik 1930 - r. III, nr 12, 16 XII 1932. R. I, nr 1 jako 

dod. niesamoistny do nru 43, 1930 „Naszego Kraju", od r. I, nr 2, 28 XI 1930 do 
r. III, nr 8, 19 VIII 1932 jako samodzielny dod., nast�pnie jako trzecia s. ,,Na
szego Kraju". Format 29 X21, obj. 4 s., od r. III, nr 9, 16 IX 1932 11 X29, obj.
1 s. Bez podania ceny.
r. I, 1930
r. II. 1931
r. III, 1932

Miejsce wyd.: Cz.eski Cieszyn. 
Brak innych danych. 

2 nry po 4 s. 
12 nröw po 4 s. 
12 nröw po 4-1 s. 

Charakter i tresc: Pisemko poswi�cone polskicj mlodziezy katolickiej na Sinsku 
Cieszynskim w Czechoslowacji. Artykuly re!igijno-wychowawcze, historyczne. 
Dzialy: Z kronik poszczeg61nych grup, Dzial gospodarczy. 

Zr6dla: IS0/77. 

- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ----
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NA PRZELO:VIIE, 1933-1935 

Podtytul: Pb1no po�wie;cone sprawom mlodziczy ewangclickicj, rcligijnym, oswia
towym, ,polcc:z.nym, sportowym itd.

Wycilodzil: r. I, m 1, l II 1933 - r. III, nr 7, l IX 1935 (ostatni stwierdzony nu
nwr, nickt6rc zröclla podajc1 1935 r.}. Mic,;, W drugiej pol. 1934 r. (r. II) nie 
\\·ycl10d:dl, w zamian pojawial sie; ,,Glas l'vllodzidy Ewangclickicj", wychodzqcy 
w Wislc (Polska). Format 29X21, od r. III, 111' 1, 1 I 1935 23,5X16,5 obj. 4--20 s. 
l'rcnumcrata roczna clla czlonk6w ZEl'vI 6 Kcz, clla n.icczlonk.6w 10 ICcz, numer 

pojcdynczy 1 Kcz. 
r. I. 1933

r. II, 193-1
,·. III, 19:3:i

!\Iiej-ce wyd.: C. Te.Un. 

10 nr6w 
5 (?) )11"0\\' 
7 ('?) )1!"0\\' 

po 8 s. 
po 3-----! s. 
po 20 $. 

Wyd.: Zarzqcl Zrzc�zcnia Z\';ÜFk6w I\Ilodz.iezy Ewangelickicj. 
Red. i aclmin.: C:. Tesin, ul. ,\n:1y 11. 
Red.: k,. J6zcf Berger. 
Red. poclp.: ks. Et11anucl Tlulka. 
Druk.: Kutzcr i Sp. w Ces. Tesine; ocl r. III, nr 1, 1 I UJ35 :\dam Walaci1 w Ustro

niu. 
Charakter i tre�c: Ewangelickie pi�emko mlodz.iczowc. ,,)) Na przelomie., chce byc 

organcm mlodziczy, chce dopomagac orga1liwcji mlodziczy cw. do przeprowa
dzcnia jcj cc16w. Cclami temi Sc\ pogh;bicnic naszego zycia religijnego i ksztal
towanie clobrych czlonk6w naszego kosciola i naszcgo ludu. W tym kierunku 
bt;dzicmy sie; starali wszechstronnic w nas·qm »Przclomic« pracov.rac. Pismo 
!Htjt,C bt;dc.ic pubudzulo do pracy w jcdnym �i:crcgu z innymi i do pracy n:id 
:,ob:1'' (r. I, nr 1). Artykuly religijne, wychowawct.c, historycznc, sprawozdania, 
informacjc, sprawy lokalne. Dzialy: Kronika, Szkollrn niedziclna, M,qdzy nami, 
Glo,y mlodziczy o mlodych, Nasze wydawnictwa, Krunika ZDME (Pol.'3ka), 
K,·onika ZZEl\I (Czcchoslowacja), I\Iatcrialy do goddn biblijnych, Odpowiedzi 
!·edakcji.

Z..rodla: M/1:5. lSü/79, L\I./395, P/378. 

KASZEJ ::\ILODZIEZY, 1937-1938 

Podiytu!: }Iiesic;c;zny dodatek do tygodnika „W obronic p;·,.nvdy", przeznaczony dla 

1nlodziczy katolickiej. 
\Vyc;:ioclzil: r, 1937, nr 1, styczen 1937 - r. 1938, nr ?. :VIic;. Format 2-1Xl:S,5 obj. 4 s. 
Brak innych danych. 
Charakter i tre�c: Pisemko o charakterze w przcwazaj:1cej mierze religijno-wycho

wawczcj, przeznaczone dla mlodziezy katolickiej, prowadzone w duchu pol
skim. D.,;idy: Ze Zwiqz.ku, Z zycia SMK, K;:icik roaywkowy, Ciekawostki ze 
swiata. 

Zr6dla: J.M. 395 (mylnie podany tytul „Nasza Mlodziez"). 

NIEWIASTA KATOLICKA, 1930-1932 

Podtytul: Micsi<;cwy dodatek da „Naszego Kraju". 
Wychodzil: r. I, nr 1, 1 X 1930 - r. III, nr 12, 2 XII 1932. Da r. 111, ::ir B, 5 VIII 

1932 jako samodzielny dod. miesiGczny, p6zniej jako trzccia s. ,,Naszego Kra
ju". Format 29X21, obj. 4 s., od �. III, nr 9, 2 IX 1932 41XZ9, obj. 1 s. 
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:·. I, 1930 
:·. II, 1931 
r. III, 1932

Mie.i,cc wyd.: Czeski Cieszyn. 

2 nry po 4 s. 
12 nr6w po 4 s. 
12 nr6w po 4-1 s. 
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Charnktcr i tresc: Katolickie pisemko o tresci przeznaczonej g16wnie cUa kobiet. 
Artykuly religijno-problemowe, historyczne, sprawozdania. Dz.ialy: Wesoly kq
cik. Dla naszych gospodyn. 

Zro:na: Dotychczasowe opracowania bibliograficzne nie rejestrujq. 

NOWY CZAS, 1877-1927 

Podtytul: Tygodnik polityczny; od r. IX, 2 VIII 1885 Pismo polityczne i ewange
Jicko-koscielne; od r. XXXV, 1912 Pismo polityczne i ewangelicko-koscielne. 
Organ Tow. Ewangelik6w Slc1skich. 

Wythodzil: r. I, nr , 7 X 1877 - r. LI, nr 52; 25 XII 1927. Tyg., od r. IX, 2 VIII 
1885 dwutyg. (,,Nowy Cza.s" wychodzi na przemian z „Przeglqdem·•, w jednc1 
nicdziel� ,,Nowy Czas", a w drug.:i niedziel� ,,Przeglc1d"), od r. XXXIII, 1910 
tyg. Format 32X23. obj. 8-10 s., do r. XLI, 1917 p. cic1gla. Przedplata rocz. 
4 zlr, od 1900 r. 4 K, od 1924 r. p61rocz. 4,50 zl - 15 Kcz, nr pojedynczy 
15 gr. - 70 hal. W 1900 r. naklad 1500 egz. 

Micj,ce wyd.: Cieszyn; od r. IX, 1885 Drogomysl; od r. XIII, 1889 na przemian 
Cie,zyn i Drogomysl; od r. XX.XIII, 1910 Golesz6w: od r. XXXV. 1912 Cie
szyn. 

Red. i admin.: w zaleznosci ad miejsca wycl.: Cieszyn, Drogomysl, G)lesz6w, od 
,·. XXXV, 1912 Cieszyn. 

Zalozyciel: od r. XXXV, 1912 sp.ks. superintcndent clr Teodor Haase. 
Red. odp.: K. Stanislawski; od r. IX, nr 1, 1885 wlasciciel, wyd. i odp. r�J. A. Glaj

c,ir w Drogomyslu; od r. XIII, 1889, nr 12 wlasciciel, wyd. i odp. recl. J. Szygut 
\\. Puncowie; od r. XIII, nr 15, 1889 red. odp. za dzial polityczny K. Stanislaw
>lü w Cieszyuie, za tlzic1l koscielny J. Szygut w Pu11cowic; od r. XXIII, 1889, 
:w 1-4 wyd. i red. odp. ks. A. Galjcar; od r .  XXIII, 1899, nr 5 odp. r·2ll. J. Skal
ka w Cieszynic; od r. XXXV, 1912 J. Kubisch w Cie�zynie; od r. XL, nr 15, 
fl IV 1916 Adam Michalik w Cieszynie; od r. XLIV, nr 21, 30 V 1920 Jerzy Cie11-
ciala w Cieszynie. 

Wycl.: od r. XIII, 1889, nr 15 J. Skalka w Cieszynie; o:1 I'. XXIII, 1839, nr 1 ks. 
Andrzej Glajcar. prnboszcz ewang. w Drogomyslu. Wspolpracownicy: ks. Pa
\•:el Broda z Goleszowa, ks. ,Jerzy Mrowiec z Wisly, ks. Jerzy Rusnok z Orlowej 
i wielu in. proboszcz6w i nauczycieli; od ,. XXXIII, 1910 ks. Pawel Broda, 
cwang. proboszcz w Goleszowie, i ks. Jerzy Mrowiec, ewang. probo,zcz w Wi
�lc; od r. XXXV, 1912 Tow. Ewangelik6w Sl<iskich. 

Druk: C. i K. Nadworna Drukarnia Karola Prochaski w Cicszynie; od r. XLIII, 
1919 Henryk Nowak w Cieszynie; od r. XLVII, nr 12, 8 IV 1923 Ferdynand 
Szulc w Cieszynie. 

Doclatek: .,Przeglqd Rolniczy", 1887-1888. 
Charakter i tresc: Pismo o tresci religijno-koscielncj i politycznej, przeznaczone 

dla ewangelickiej ludnosci Sl<!ska Cieszynskiego, prowadzone w duchu anty
polskim, germanofilskim. Artykuly swieckie, religijne, wydarzenia bkalne i w 
swiecie, sytuacja w koscielc, nielicznc zdj�cia. Dzialy; Przeglqd polityczny, 
Kronika, Dzial koscielny, Z kosciola i szkoly, Wiadomosci ze Sl=1ska, Wiado
mosci politycz.ne, R6:i:ne wiadomosci, Rozmaitosci, Ceny targowe w Cieszynie, 
Dzial polityczny, Wiadomosci ze swiata, Od redakcji, Nadeslane, Przepowied
nie pogody, Reklamy. 

Zr6dla: AP/471-472, L/21, L/1/32, IS0/91, M/3. 
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POCHODNIA, 1922 

Podtytul: Panie slowo Twe jest pochodniq nogom J1aszym, a swiatlokic1 sciei.ce 
naszej. 

Wychodzil: Pojawil sie: ty1ko jeden numer; nr 1, 31 III 1922. Format 2iJX21. Mial 
wychodzic eo drugi piqtek, dwutyg. 

Wyd. i odp. red.: Cieslar J6zef w Czeskim Cieszynie, üvoz 8. 
Druk: Kutzer i Ska w Cz. Cieszynie. 
Zr6dla: IS0/101, L/II/7. Z autopsji nie znany. 

POSEL EWANGELICKI, 1910-1938 

,Podtytul: Pismo poswie:cone sprawom ludu cwangelickiego; od r. I, nr 7, 12 II 
1910 Daj Boze Dobry dzie.n. Pismo ... 

Wychodzil: r. I, nr 1, 1 I 1910 - r. LIV, nr 43, 22 X 1938. Nast�pnie polqczyl si� 
z „Ewangelikiem" i wychodzi! pt. ,,Ewangelicki Posel Cieszy.nski". Od po
czqtku r. 1932 zmiana owaczenia rocrnika, zamiast XXIII - XLVIII (nawüJ
zanie do „Przyjaciela Ludu" 1885-1909). Tyg., rocznie wychodzilo 50-53 nu
mer6w. Format 42X28, obj. poczqtkowo 8 s.; od r. 1915 8--4 s. Cena: rocz. 4 K, 
p6lrncz. 2,10 K, kwart. 1,10 K, nr pojed. 10 hal.; od pol. lat dwudziestych 
w Polsee 8 zl - 4 zl - 2 zl - 18 gr., w Czechoslov.:acji 30 K,cz -- 15 Kcz -
7,50 Kcz. 

Miejsce wyd.: Cieszyn: od r. XLIX, nr 1, 7 I 1933 Ustrot'1. 
Red. i udmin.: Cieszyn; od r. XLTX, nr 1, 7 I 1933 Ustron. $l;isk Cieszynski. 
Odp. red. i wyd.: Adam Macura w Cie.szynic; od r. I, nr 3, 15 I 1910 Adam Macura, 

emer. kier. szkoly w Cieszynie; od r. IV, 1u 4, 25 I 1913 ks. Ja:i Stonawski 
w Cieszynie; od r. V, nr 27, .4 VII 1914 Pawel Kozllsznik w Cieszynic; od r. VI, 
nr 32, 7 VIII 1915 ks. Jan Stunawski w Cieszynie; od r. VI, m· 37, 11 IX: 
1915 Ferdynand Dyrna w Cieszynie; od r. XI, nr 48, 27 XI 1920 ks. Jan· 
Stonawski w Cieszynie; od r. XLVIII, nr 1, 2 I 1932 odp. red. ks. J6zef 
Nierostek w Cieszynic, wyd, ks. Pawel Nikodem, Ustron; od r. XLIX, nr 1, 7 l 
1933 red. odp. Karol Benek, üstron; od r. XLIX, nr 10, 11 III 1933 red. odp. 
i wyd. ks. Pawel Nikodem w U.-;troniu; od r. LIII, nr 29, 17 VII 19:n red. odp. 
ks. Otton Kubaczka, wyd. ks. Pawel Nikodem; od r. LIII, nr 36, 4 IX 1937 
wyd. Kolo Slqskie Stowarzyszenia Ksic:zy. 

Druk: ,,Tow. Domu Nar." (Pawe! Mitr�ga) w Cieszynie; ocl r. XLIX, nr 1, 7 I 1933 
Adam Walach w Ustroniu. 

Charakter i tresc: Pismo religijno-kosciclne, poswic:caj<1ce wie�e uwagi sprawom 
swieckim, przeznaczone dla ewangelickicgo luclu w Cieszy1i.skiem, prowadzone 
w duchu polskim. .,Fasel Ewangelicki bt;dz.ic i nadal dbal o sprawy spolecz.ne, 
gospodarcze i politycz.ne naszego ludu. Wszystek nasz lud jest ludern pracu
jqcym, i.yjc1cym z cic;;zkiej pracy ri:ik swoich, pierwszorzGdnym tedy zadaniem 
pisma wydawanego dla tego ludu jcst dbac o jego gospoctarcze stosunki, o jego 
dobrobyt, podnosic jego krzywdy, domagac sie; wszelkich nalei.nych :nu praw ... 
Szczeg6lnie bc;;dzie taki.e P.E. clbal o narodowe prawa naszego ludu, o r6wno
uprawnienie naszego jc;;zyka w urzc:dach i w publicznym i.yciu w og6Ie ... " 
(r. II, nr 1, 7 I 1911, s. 1-2). Opr6cz tresci religijno-koscielnej artykuly histo
ryczne, narodowo-spoleczne, polemiczne, sprawozdania, rady, wiadomosci lokal
ne i ze swiata, utwory literackic, troch� zdjt;c. Dzialy: Ze swiata i o swiecie, 
Nadeslane, Rozmaitosci, Od redakcji, Poradnik domowy, Spis ksilji.ek wyda
nych i nabytych przez Tow. Ewang. w Cieszynie, Z pamit;tn.ika wojennego, Ze 
zwiqzku Tow. Polskiei Mlodziezy Ewang., Z Polski i zc swiata, Reklamy. 

Zr6dla: M/8, L/IU9, IS0/107, AP/473. 
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PRZYJACIEL DZIATEK, 1906-1909 

Podtytul: Bezplatny dodatek do „Przyjaciela Ludu". 

---- ·---·--

Wychodzi!: r. J, nr 1, 7 I 1906 - r. IV, grudz.ien 1909 (ostatni stwierdzony numer 
r. IV, nr 19, 3 X 1909). Dwutyg. Format 26,5X 17, obj. 4 s., p. cic}gla. Ka:i:.dy
rocznik po 24 nry i 96 s. Jako dod. bezplatny, osobno l K rocznie.

Miej.sce wyd.: Nawsie. 
Red. i wyd.: Ks. Francisz ek Michejda. 
Druk: ,,Tow. Domu Narod." (P. MitrE:ga) w Cieszynic. 
Charakter i tresc: Pisemko religijne przeznaczone d!a mlodziei.y ewangelickiej. 

Tresc przewaznie religijno-wychowawcza, opowiadania, bajki, utwory literac
kie, nieliczne ilustracje. Brak stalych dzial6w. 

Zr6dla: IS0/118. 

PRZYJACIEL DZIATEK, 1924-1935 

Podtytul: Pisemko dla dziatwy ewangelickiej. 
Wychodz.il: r. I, nr 1, 1 I 1924 - r. XU, nr 7, wrzesien 1935. Mies. Pisemko wy-

* chodzi z 1 dniem kazdego miesiqca; od r. II, nr 1, styczen 1925 - Wychodzi
raz na miesiqc. Og6lem wyszlo 139 nrow, z tego 15 l<}czonych, ·zazwyczaj w okre
sie wakacji Ietnich. Format 28X20, obj. 8 s. Cena nru poj. 1 Kcz - 60 hal. -
70 hal. (12 gr.) - 80 hal. (18 gr.) - 1 Kcz (25 gr.).
r. I, 1924 - r. IX, 1932 po 12 nr6w po 96 s.
r. X 1933 12 nr6w 88 s. 
r. XI, 1934
r. XII, 1935

Miejsce wyd.: Nawsie. 

12 nr6w 80 s. 
7 nr6w 48 s. 

Wyd.: Seniorat Kosciola Augs. - Ewangelickiego na wschodnim· czes1um Slqsku 
w Orlowej; od r. V, nr 1, styczeri 1928 Seniorat Kosciola Augs.-Ewang. nu 
wschodnim czeskim Slc1skll w Trzyncu. /.-

Red. i admin.: Nawsie, Jablonköw, Slcjsk. 
Red. odp. i admin.: b. Karol Krzywori., pastor w Naw5iu; od r. I nr 4, kwiecien 

1924 Pismo administracyjne dla Polski prowadzi ks. prof. Pawel Sikora, Cie
szyn; od r. IV, nr 1, styczen 1927 w.sp6lred. i admin. ·na PoL5kE:; ks. prof. Pawel 
Sikora, Cieszyn. 

Druk: Kutzer i Sp. w Cz. Cieszynie. 
Charakter i tresc: .,. .. Chcc on byc przyjacielem nie tylko naszych dzieci, lecz tak:i:.e 

naszych dom6w ewangelickich ... cel naszej gazetki, kt6ra chce byc odnowie
niem tej .pracy, jakq z wielkim blogoslawienstwem dla naszego kosciola i rodzin 
wykazywal w latach 1906-1909 przewiel. sp. ks. senior Fr. Michejda z Na
wsia". Pisemko dla miejscowej mlodziezy ewangelickiej z bardzo urozmaiconci 
trcsciq, bogatq w pierwiastki wychowawcze, dobrze redagowane. Liczne opo
wiadania, artykuly religijno-wychowawcze, informacje, z historii, wiadomosci 
ze szk6lek niedzielnych, duzo wartosciowych zdj�c. Brak stalych dzial6w. 

Zr6dla: M/15, IS0/117, J.M./395, P/378, J.K./90. 

PRZYJACIEL DZIATEK, 1938-1939 
Pod.tytul: Bezplatny miesi�czny dod. do „Ewangelika"; od r. II (XIV), nr 2, paz

dziernik 1938 Bezplatny miesiE:czny dod. do „Ewangelickiego Posla Cieszyn
skiego". 

Wychodzil: r. I (XIII), nr 1, styczen 1938 - r. II (XIV), ·nr 10, czerwiec 1939. Sa
modzielny dod. miesi�czny. Bezplatny. Mylnie podano r. III, nr 1, styczen 1939 
zamiast r. II, nr 5, ,,Przyjaciel Dziatek" bowiem wychodzil r6wnoleg1e z r. szk, 
Format 27,5Xl9, obj. 8 s. 
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r. I, 1938
r. II, 1938-1939

Miejsce wyd.: nie podane. 

Stanislaw Zahradnik 

6 nr6w pa 8 s. 
10 nr6w po 8 s. 

Red.: ad r. II, nr 4. grudzien 1938 ks. G. Szurman. 
Charakter i tresc: Piscmko mlodziezowe o charakterze cwangelickim, religijno-wy

chowawczym. Opowiadania, histaric biblijnc, powiastki. Dzialy: S:,ukaj! Po
mysl! Zgadnij!, Redakcja odpowiada. 

Zr6dla: Dotychczasowa bibliografia nie rejestruje. 

PRZYJACIEL LUDU, 1885-1909 

Podtytul-: Pismo dla ludu ewangelickiego; ud r. III. nr 1, 2 I 1887 (moz,:, wczcsnicj) 
Pismo ewangclickic. 

Wychodzil: r. I, nr 1, 4 I 1885 - r. XXV, nr 2-1. 29 XII 1909. Dwutyg., wychodzil 

1 w kazclq 1. i 3. niedzielq kazdego micsi9ca. Format 24,5X20, ad r. III, 1887 
30X23, od r. VIII, 1892 2G,5X17,5, obj. 8-12 s., p. cic1gla, wiqkszosc ro;:znik6w 
188-196 s. Przedplata roczna: 1 zlr 50 kr. Dla czlonk6w Tow. Ew. Oswiaty Lu
dowej 1 zlr 30 kr.

:\Iiej,cc wyd.: Nawsi; od r. X.IV, 1898 Na\,·sie. 
Red. i wyd.: Ks. Franciszek l\Iichejda. 
Druk: Henryk Feitzingcr i Sp. w Cie.szynic; ocl r. IV, nr 23. 2 XII 1888 Nastqpny 

Henr. Fcitzingcra, Kutzer i Sp. w Cic,;zynie; od r. V. 1889 Kutzer i Sp. w Cie
szynie; ocl r. XIX. nr 8, 19 IV 190:3 (moz.e wczcsniej) A. Baron (wlak. Fr. :\Ia
chaczck) w Cicszynic; od 1·. XX. nr 21, 6 XI 1904 (moze wczesniej) Fr. Macha
czek w Cics„ynic; od l'. XXI, iu· 11, 1 VI 1()03 (moze wczdniej) ,,'row. Domu 
Nar." (P. Mitr(;ga) w Cicszynic. 

Dodatck: (zob.) ,,Przeglqd Polityczny", 1892-1902 
(zob.) ,,Przyjacicl Dziatck", 1906-1909. 

Charakter i trcsc: Pismo dob:·zc redugmvanc, o ,zcrokim zakresic tres2i rcligijno
-kosciclno-swicckiej, przeznaczonc dla cwangelik6w na Slqsku Cicszynskim, 
w duchu pobkirn. Artyku!y religijnc. historycznc. ,;prawy dotyczqce ewang. lu
clu miejscowcgo. wiaclomosci lokalnc i swiatuwc, �prawazdunia Tow. r.w. Oswia
ty Ludowcj, ,prawy szkolne. Dzialy: Z kosciola i szkoly, Tabliczk:1 codzienna 
do czytania Pbma sw., Ze swiata i o �wiccic, Rozmaitosei, Kronika szlc1ska, 
Tuw. Ew. Os\viaty ludov.:ej, Kronika. 

Zr6dla: AP/474, L/26, L/Ili13, IS0/118. 

SLOWO ZYWOTA, 1910-1925 

Podtytul: Pismo ewangelickie. Wychodzi mic�iqcznie okolo 15 kazdego miesiqca; 
od r. XI. nr 4, kwiecien 1920 (moze wczcsniej) Mies. poswiqcony misji we
wnE;trznej. 

Wychodzil: r. I, nr 1, styczcn 1910 - r. XVI, nr 5, maj 1925 (ostatni ,twierdzony 
numer). !Vlies. Format 27X20,5, od r. XVI, m 1, styczen 1925 23,5X15,5, obj. 
16-8 s. Prcnumcrata rocz. 2 K, p6zniej wzrastala, od r. XI, 1920 10 koron, ad
r. XVI, 1925 2,50 zl albo 15 Kcz.

Miejsce wyd.: Ligotka Kameralna; od r. XI, m 4, kwiecien 1920 (moze wczesniej) 
Cieszyn (Polska). 

Admin.: Cieszyn. 
Wyd.: i odp. red.: Ks. Karol Kulisz; od r. IV, nr 4, kwiecien 1933 Tow. Ewangelic

kie w Cieszynie; od r. XI, nr 4, kwiecien 1920 (moze wczesnicj) Spolecznosc 
Chrzescijanska w Cieszynie. 



Polska prasa wyznaniowa w Czechoslowacji do 1939 r. 605 
---------···------

Red. odp.: od r. IV, nr 4, kwiccic11 1913 ks. Karol Kulisz; od r. XI, nr 4, kwiecie11 
1920 (moze wczesniej) Andrzej Cymorek. 

Druk: ,,Tow. Domu Narocl." (P. Mitrc;ga) w Cieszynie. 
Charakter i tresc: Pismo rcligijne przeznaczone dla polskicj ludnosci ewangelic

kiej S!,1ska Cieszy1'1.�kiego. Rozprawy religijne, opowiadania, kazania, komuni
katy. Dzialy: Dla dzieci, Do czytelniköw, Czytajcie Biblic;, Rozmaitosci, Dzial 
misyjny, Do broni!, Male i wielkie, Do niewiast, Korespondcncja, Godziny bi
blijne, Dobre ksic1zki, Tresc. 

Zr6dla: AP/478, L/II/20, IS0!l3l�133. 

SWIT, 1934-1935 

Poclty!ul: Bogu sluz! Gotöw! Pisemko dla mlodzie:ir. Organ Zwü1zku Stowarzyszc11 
iHoclzieiy Katolickiej w Czcchoslowacji. 

,WychocLdl: r. I, 1934 -- r. II, nr 9, wrzesie1i. 1935 (o,;tatni stwierdzony numer). 
Przcstal wychodzic jesienü\ 1935 r. w zwic1zku -z rozpoczc;cicm wydawania cen
tralnego pisma dla mlodziczy pobkiej w Czcchoslowacji „Ogniwo". Mies., na
klad 800 egz. Format 25,5�<18, obj. 8 s., numery podwöjnc, p. ciqgla. 

1\Ikj,cL' wyd.: Karwina. 
Red.: Karwina. 
Wyd.: Zwü1zek Stowarzyszcii ::vllodziczy Katolickiej. 
Red. oclp.: Alojzy Zelek, zccer ,,. Karwinie. 
Druk: Oclbito w drukarni Jana Nitkiewic:.:a w Karwinic. 
Churakter i tresc: Piscmko o przcwai.ajqcej tresci religijncj 1)l"zeznaczone dla pol

skicj mlodziei.y katolickiej w Czcchoslowacji. Arlykuly rcligijno-wychowaw
czc, sprawozdania, wiadomosci lokalne, opowiaclania. D1.ialy: Z i.ycia Stowa
rzysze1i, Fala sportowa, Nowc wyclawnictwa. 

Zrödla: IS0/144, J.M./395, P/378, J.K./112. 
Red. odp.: k,. Augustyn Pazdziora, wikary w Karwinic; od r. IV, nr 19, 1 X 1929 

Tz�·do1· Ga!ic.o, Kanvina; ucl r. XY. 11r 1, 1946 Red. nacz. i oclp. Miro„law Klisz; 
t>cl :·. XVI, nr 1, 5 I 1947 Red. g:·ono redakcyjne. Oclp. red. Miloslaw Kli,z; od 
:·. XVI, 1�r 32, 10 VIII 1947 Red. grono redakcyjnc. Przcd,;tawicicl 0dp. pi.,ma:
:\f. Klisz; od r. XVIII, 11:· 13, 27 III 1949 Red. grono rcdakcyjnc. Przedstawiciel
oclp. pisma: ks. L. Bilko.

Druk.: J. Nitkiewicz w Kanvinie; ad r. V, nr 16, 15 VIII Ul30 M. Pochtor w Orlo
wej; od r. IX, 1934 (mozc v.,czdnicj) ,,Grafia" ,v Orlowej; od r. XII, 1937 (moze 
wczcsniej) W. Nitkiewicz C. Tesin; od r. XV, nr l, 1946 Ludowa Sembol i sp6l., 
Frystat. 

Dod.: (zob.) ,,Na3zej Mlodziezy", 1937-1938. 
Charakter i tresc: Katolickic pi,,mo o charnktcn:e rcligijnym \\' duchu pol:;kim. 

Artykuly religijne, wychowawcze, problematyka micjscowcgo ruchu katolic
kicgo, wiadomosci lokalnc i zc �wiata. Dzialy: \Viadomosci parafialne, Korc-
5pondencjc, Pytania, Z naszych parafii, Ze swiata katolickicgo, Ze swiata, K,1-
cik clla dzieci, Miejscowe, Do Czytclniköw, Z zycia katolickiego, O.;obistc; po 
wojnic bardzo poi.ytcczny dzial Ci, ktörzy odeszli ... - krötkie notki biogra
ficznc (czasem i i.yciory.,y bardzicj szczegölowe) o ofiarach okupacji hitlerow
skiej. 

Zrodla: IS0/152, J.M./395, M/17, J.K./130. 

WERDAUSKIE WIADOMOSCI MISYJNE, 1869-1875 

Pocltytul: Wychodzq eo miesiqc jako dodatek do „Zwiastuna Ewangelicznego". 
Wychodzil: r. 1869, nr 1, .31 I 1869 - r. 1875, nr 12, 31 XII 1875. Od r. 1876 wycho-

-- --·--
-- -- ---- -------- ------
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dzil w Warszawie. Wydawnictwo cieszynskie bylo polskim tlumaczcniem (obok 
tlumaczenia w kz. franc., szwedzkim, slowackim, dunskim i !otcwskim) zasad
niczego pisma „Wiadomosci Misyjne", wychodzqcego od r. 1864 w j:,:zyku niem. 
w Werd;iu w Saksonii. Mies. Format 22X16,5, obj. 6-4 s., p. ciqgla. R. 1869 -
12 nr6w 50 s., s. 1870-1875 - po 12 nröw, 43 s. Prcnumerata roczn,1 w -�U$trii 
24 kr., z przesylkq pocztowq 35 kr., w Krölestwic Polskim (Rosji) 30 kop., 
w Prusach 10 gr., od r. 1874 mogly byc prenumerowane tylko wspobie ze 
,,Zwiastunem Ewangelicznym". 

Miejsce wyd.: Cieszyn (1869-1875). 

Wyd.: dr ks. Leopold Otto. 

Odp. red.: Lic. teolog. J. Borbis; r. 1870, nr 5, 31 V ks. A. Zlik; od r. 1870. nr 6, 
30 VI H. Schwerdtmann; od r. 1871, nr 5, 31 V A. Walach. 

Druk: K. Prochaska w Cieszynie. 
Charakter i tresc: Pisemko religijne przeznaczone dla ewangelik6w uugs. wy;::na

nia. A.rtykuly religijne, historycznc, utwory litcrackie, wiadomosci zc �wiata.
Dzialy: Biezqce wiadomosci. 

Zr6dla: AP/479, I$O/l6B, L/36. 

VlYZWOLENIE, 1919-1931 

Od r. II, 1920, nr 1 zmiana tytulu na „T�ozofia (dawnicj Wyzwolenie)"', od r. III, 
nr 1-3 tylko „Teozofia''. 

Podtytul: MiesiE;cznik poswiqcony badaniom tajemnych dziedzin duszy, reformie 
zycia i pielGgnowaniu wy:zszej kultury duchowej; od r. II, nr 1, si0.rpie1·: 1920 
Miesiqcznik poswif;co11y picl<;gnowcrniu wyzs2ej kullury duchowej i b:-ataniu 
ludzkosci; od r. III, nr 1-3, styczeti. 1923 Organ Polskiego Towarzystwa Teuzo
ficz.ncgo na Slqsku Cic,,z. czesk. Pismo poswiqconc pielE;gnowaniu wyzszej kul
tury duchowej i brataniu ludzkost:i; od r. III, nr 4-5, maj 1927 Pis1110 :1iepc
rioclycznc poswiQconc pie!Qgnowaniu wyzszej kultury duchowej i brntar,:l; il:d;:
kosci. 

Wychodzil: r. I, nr 1, 1919 - r. III, nr 11-12, luty-marzcc 1931. Pierwct:üc mies., 
poiniej wychodzil nicrcgularnie. Funnut 2I,5XJ4,5, czc;sto .podwojnc i potrojnc 
numery, ccna nru poj. 1,50 Kc. 
r. I, nr 1, 1919, s. 20; nr 2, 1919. s. 20; m 3, 1919, s. 20; nr 4, 1919, s. :20: :i:· .i,

1919, s. 20; nr 6, 1919, s. 20; rn- 7, 1919, s. 20; nr 8, 1920, s. 20; nr 9-10. lGZO,
s. 32; nr 11-12, 1920, s. 32.

r. II, nr 1, sierpiel'1 1920, s. 16; nr 2, wrzesien 1920, s. 16; nr 3-4 pa�clziernilc
i listopad 1920, s. 33-56; nr 5, grudzien 1920, s. 57-72; nr 6-7, :;tyczei'1-
luty 1921, s. 73-96; nr 8, rnarzcc-kwiecic11 1921, s. 97-112; nr 9. rnaj
czcrwiec-lipiec-sierpieri 1921, s. 113-128; nr 10-11, wrzesici'1--p,1zdzicr
nik-listopad i grudzie11 1921, ,. 129-160; nr 12, styczen-luty i ma:·1:ec 19:22, 
s. 161-176.

r. III, nr 1-3, stycze11 1923, s. 1-52; nr 4--5, maj 1927, s. 53-68; m 6-8 .. ,ly
czcn-luty 1929, s. 69-92; m 9-10. luty-marzec 1930, s. 93-108; nt 11-12,
luty-man:ec 1931, s. 109-132. 

Red.: Wisla; od r. II. nr 2, wrzesiei'i 1920 Nydek. 
Red. i admin.: r. III, m 4-5, maj 1927 Nydek 154, p. Bystrzyca n. OLq. 
Miejsce wyd.: od r. III, nr 1-3, styczcn 1923 Nydek. 
\Vyd.: Polskic Towarzystwo Teozoficzne na Slflsku Cieszy11skim, Nyclc!(. 
Red. odp.: A. Podi.orski, \Vis1a; od r. II, nr 2, wrzesie1'1 1920 Andrzej Kajfo<z ": Nydlrn. 
Druk: Kutzer i Sp. w Cie,zynie; od r. III, nr 4--5, maj 1927 Kutzcr i Sp. w C1..

Cieszynie. 
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Charakter i tresc: Pisemko religijne przeznaczone dla czlonk6w Polskiego Towa
:·zystwa Teozoficznego na Sl.,isku Cieszynskim z sieclzib:\ w Nydku (Czechoslo
wacja). ,,Swiatlo, zdrewie, wolnosc i prawdE: »Wyzwolenie« niese pragnie tym, 
kt6rzy w swietle, zdrowiu, wolnosci i prawdzie chodzic pragn� ... " (r. I, nr 1). 
:\rtykuly problemowe, religijne, materialy i sprawozdania tlotyczc1cc Towarzy
st,rn. Dzialy: Dla wszystkich, Ogloszenia, Nadeslane, E.;perancki. Pismo bory
kalo si� z chronicznym brakiem fundusz6w gl6wnie z powodu ma1Pgo nakla
du. Z tego tez powodu w r. 1931 zaniklo. 

Zröcila: L/II/22, AP/480, IS0/145, J.K./114. 

ZNAKI CZASU, 1921 

Wyci.oclzil: W jesieni 1921. Wydaje si�, ze w Czechoslowacji wyszedl tylko jeden 
:1umer jako „Szczeg6lne wydanie Znak6w Czasu··. Pismo wydawalo od r. 1910 
:\fü;dzynarodowe Towarzystwo Traktatowe w Hamburgu jako kwartalnik; r. X, 
1925 wychodzil w Bydgoszczy, dwumiesi,:cznik. Numer z jcsieni 1921: wychodzi 
na poczqtku i w polowie kazdego kwartalu. Format 24,ö X 17, obj. 20 s. + 4 s. 
oklaclki. 

Micj,ce wyd.: bez podania. 
Wyd.: Xaklad Adwcntowy w Pradze i Opawie. 
Red.: Xaklad Adwentowy w Öpawie, Solna ulica 1.33. 
Red. odp.: A. Gomola. 
Charakter i tresc: Pismo o tresci religijncj, poswiGcone sprawom misyjnym ad

we:ity;t6w w swiecie poganskim. 
Zr6dla: Dotychczasowa bibliografia nie rejestruje. 

ZWIASTUN EWANGELICZNY, 186i-1875 

Wyc!1oclzil: r. 1869, nr 1, 31 I 1867 - r. 1875, nr 12 .. 31 XII 1875. W I. 1863-1866, 
,, lla,tc;pnie od r. 1876 wychodzil w Wc1rszawie. Mies. Format 24Xl 7,5, obj. 
2-! s., p. ci<1gla. W I. 1867-1874 kazdy rocznik mial 12 nr6w i 184 s .• s. 1875 -
.12 nr6w i 180 s., w tym nr 10-12 11:iczony. Prenumerata roczna w A'..!strii 2 zlr, 
z przesylk<J pocztowq 2 zlr 40 kr., w Kr61estwie Polskim l rub. 50 kop., w Pru
;:ich 2 talary. 

Miej,ce wyd.: Cieszyn (1867-1875). 
Wyd.: dr ks. Leopold Otto. 
Red. odp.: lic. teolog J. Borbis; r. 1870, nr 5, 31 V ks. A .2Iik; od r. 1870, nr 6, 

30 VI H. Schwcrdtmann; od r. 1871, nr 5, 31 V A. Walach. 
Druk: K. Prochaska w Cieszynie. 
Dod.: (zob.) ,,Werdauskic Wiadomosci Misyjne", 1869-1875. 
Charakter i tresc: Pismo o zdecydowanej przewatlze tresci religijno-koscielnej, 

p:·zcznaczone dla ewangelickiego Iudu augs. wyznania. w cluchu pohkim. Arty
kuly religijne, rozmyslania, wyklady biblijne, kazania wybitnych pastor6w,
wiadomosci koscielne, miejscowe i ze swiata, artykuly historyczne, wiadomosci 
z miejscowego szkolnictwa. Dzialy: Ze szkoly, Wiadomosci koscielne, Korespon
dencya, Przeglqd literacki, Dary, Od wydawcy, Do czytelniköw. 

Zr6dla: AP/481, L/37, IS0/168. 

OBJASNIENIA SKRÖTÖW PRZYTOCZONYCH WAZNIEJSZYCH ZRÖDEL 

AP - A. Pi 1 c h, Czasopi§miennictwo na Slqsku Cieszynskim w iatach 1848-

1920 (Materiaty do bibiiografii) (Studia i materialy z dziejöw S: 1ska, t. III, 
pod redakcjq K. Popiolka, Wroclaw 1960, PAN s. 451-492). 



608 Stanislaw Zahradnik 
- --·--------------·---·----· -----· ---------

L - Ks. J. L o n d ;: in, Bibliografia drukow polskich w Ksii:stwie Cieszyhsidm

od roku 1716 do roku 1904, Cieszyn 1904, ss. 38.
L/1 - Ks. J. L o n d z in, Uzupel11ienie do Bibliografii druk6w polskich w Ks.

Cieszyitskim od roku 1 'i 16 do roku 1904, jako tei: bibliografia nowych dru

kow az do r. 1922. Czi:sc I (A-0), Odbitka z XXV, XX:VI, i XXVII spra
wozdania Pa11stwowego Gimnazjum Polskiego w Cieszynie, Hl22, .;;;, 35.

I/II - Ks. J. L o n d z in, Vzupelnienie do Bibliografii drukow polskich u.: Ks. 
Cieszynskim od r. li16 do roku 1904, jako tei: bibiiografia nowi;·ch druk6w 

az do roku 1922. Cz�sc II (P-Z), Odbitka z XXVIII s-prawotdania Pan
stwowego Gimnazjum Polskiego w Cieszynie, Cieszyn 1923, ss. 38. 

ISO - M. Pr z y weck a - Sa weck a i J. Reiter, Bibliografia polsldch cza
sopism slqskich (do 1939 roku), Wroclaw 1960, s. 177. 

M - L. Br o i. e k i 0. M i c h c j d a, Powojen11a prasa JJ01ska na Slqsku Cie-

szynskim, Katowice 1934, odbitka z t. IV „Roczniköw Tow. Przyjaciöl Nauk
na Sl<1sku", ss. 16.

J.M. - J. Mys l ins k i, Prasa polska w Czechoslowacji w iatach 1935-1968 

(Przeglqd Bibliograficzny. Rocznik Historii Czasopismiennictwa Polskiego, 
t. IX, z. 3, 1970, s. 389-401).

P - A. Pa c z k o w s k i, Prasa polska w latach 1918-1939, Warszawa 1980. 
J.K. - Soupis novin a casopisu vydavanych na Morave a ve Slezsku v letech 

1918-1945. Pracovni verze. Zpracoval J. Kubicek (Statni vedecka knihovna 
Brno, 1979, ss. 130). 




