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Ewa STOLARCZYK 

Akademia im. Jana D ugosza w Cz stochowie 

„Dzwonek Cz stochowski” – pierwsze czasopismo 

katolickie w Cz stochowie 

„Dzwonek Cz stochowski” to pierwszy katolicki miesi cznik ilustrowany 

wydawany w Cz stochowie. Czasopismo ukazywa o si  w latach 1901–1914,  

z pó roczn  przerw  w 1906 roku z powodu ogranicze  cenzury oraz braku fun-

duszy. W roku 1915 ukaza  si  jeszcze „Dodatek Nadzwyczajny do „Dzwonka 

Cz stochowskiego”1.  

Inicjatorem powstania i jednocze nie redaktorem miesi cznika przez ca y 

okres jego ukazywania si  by  ksi dz Józef Adamczyk. W przedsi wzi tym pro-

jekcie znacz c  pomoc uzyska  od Józefa Grajnerta, za o yciela czasopism „Zo-

rza” i „Opiekun zwierz t”2.  

Posta  Józefa Adamczyka jest nierozerwalnie zwi zana z histori  miesi cz-

nika, który przez czytelników nazywany by  „Dzwonkiem”. Urodzi  si  w 1852 

roku. W ród wspó czesnych i potomnych mieszka ców Cz stochowy cieszy  si  

znacznym autorytetem. Uznawano go za wyj tkowego i znakomitego duchow-

nego. Mia  opini  dobrego cz owieka, zawsze ch tnie pomagaj cego potrzebuj -

cym, troskliwego, opieku czego, ale przede wszystkim niezmiernie oddanego 

s u bie Bogu. By  spo ecznikiem i patriot . Wykazywa  silne poczucie to samo-

ci narodowej oraz po wi cenie w ka dej istotnej dla niego sprawie. B d c m o-

dym, bo jedenastoletnim zaledwie ch opcem, uczestniczy  w powstaniu stycz-

niowym. Pe ni  rol  cznika, przenosi  meldunki powsta cze3.  

                                                 
1  Mielczarek T., Od „Monitora” do „Go ca reklamowego”. Dzieje prasy cz stochowskiej 

(1769–1994), Kielce 1996, s. 33. 
2  Pucha a B., Zakrzewski A.J., rodowisko spo eczno-kulturalne Cz stochowy na prze omie XIX  

i XX w. , Rocznik Muzeum Okr gowego w Cz stochowie. Historia, z. 2, Cz stochowa 1989, s. 34. 
3  Cisowska B., Ksi dz Józef Adamczyk – redaktor i wydawca „Dzwonka Cz stochowskiego”, 

[w:] Literatura i kultura w Cz stochowie. Cz stochowa w literaturze i kulturze, red. Hurnikowa E., 

Wróbel E., Wypych-Gawro ska A., Cz stochowa 2009, s. 217–218. 
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Uko czy  seminarium duchowne w Kielcach. W 1875 roku zosta  wy wi co-

ny na kap ana. Konsekracji udzieli  mu biskup kielecki Tomasz Teofil Kuli ski.  

Oprócz pracy duszpasterskiej zajmowa  si  równie  prac  dydaktyczn  i wy-

chowawcz . Przesz o dwadzie cia lat by  prefektem Seminarium Nauczyciel-

skiego w J drzejowie, z którego zosta  usuni ty przez w adze carskie za niesub-

ordynacj . Ksi dza Adamczyka pozbawiono zajmowanego stanowiska, bowiem 

nie zezwala  m odzie y na piewanie w ko ciele w j zyku rosyjskim hymnu Bo-

e caria chroni. Jako rodek represyjny w adze carskie zastosowa y przeniesie-

nie do Cz stochowy4. Podczas pobytu w tym mie cie, zaanga owa  si  w wyda-

nie katolickiego miesi cznika „Dzwonek Cz stochowski”, którego pierwszy 

numer ukaza  si  w lipcu 1901 roku. W latach 1920–1923 mieszka  w Warsza-

wie. Piastowa  wówczas stanowisko referenta prasowego Sekcji Opieki Spo-

ecznej Ministerstw Pracy i Opieki Spo ecznej. W 1923 roku odszed  na emery-

tur  nauczycielsk , po czym zamieszka  w Poznaniu, gdzie nadal pe ni  powin-

no ci kap a skie w parafii Bo ego Cia a. W latach trzydziestych czynne spra-

wowanie obowi zków uniemo liwi a ksi dzu choroba i zwi zana z ni  operacja. 

Uzyska  jednak zgod  w adz ko cielnych na celebrowanie mszy wi tej w ka-

pliczce urz dzonej w jego mieszkaniu5. Zmar  w roku 1938 w Poznaniu6. 

Wielkim zami owaniem ksi dza Józefa Adamczyka by y malarstwo i muzyka. 

Kolekcjonowa  obrazy olejne, cz sto bardzo stare i zniszczone, które samodzielnie 

odnawia . W 1904 roku bra  udzia  w Wystawie Sztuk Pi knych, która mia a miej-

sce w Cz stochowie. Wiele rado ci sprawia a mu tak e gra na skrzypcach7. 

W okresie pobytu w Cz stochowie przede wszystkim jednak z zapa em pi-

sywa  do „Dzwonka Cz stochowskiego”. Tworzy  artyku y i zwarte publikacje, 

zwykle o tematyce religijnej i patriotycznej. Ze szczególnym upodobaniem zaj-

mowa  si  poznaniem historii Cudownego Obrazu Matki Boskiej, klasztoru ja-

snogórskiego oraz ruchu pielgrzymkowego do Cz stochowy. Tematyce tej po-

wieci  swoje prace: Obrazy historyczne w Sali Rycerskiej na Jasnej Górze  

w Cz stochowie, Wizerunki dostojników duchownych w Sali Rycerskiej na Ja-

snej Górze w Cz stochowie, Przewodnik ilustrowany po Jasnej Górze, Skarbiec 

Jasnogórski. W „Dzwonku Cz stochowskim” wydrukowa  omówienie r kopi-

miennego tekstu o obl eniu Jasnej Góry, pod tytu em Obl enie Jasnej Góry 

Cz stochowskiej – kartki z niewydajnego poematu nieznanego autora z XVIII 

wieku8. Jest równie  autorem t umaczenia z j zyka niemieckiego modlitwy wi -

                                                 
4  Tam e, s. 217. 
5  Marcinkowski T., Redaktor „Dzwonka Cz stochowskiego” ksi dz Józef Adamczyk (1852–

1938), „Jasna Góra”, nr 4, s. 46–48.  
6  Cisowska B., Ksi dz Józef Adamczyk…, s. 217. 
7  Melbechowska-Luty E., Adamczyk Józef, [w:] S ownik artystów polskich i obcych w Polsce 

dzia aj cych: malarze, rze biarze, graficy, t. 1: A–C, zespó  red. Maurin-Bia ostocka J. [i in.], 

Wroc aw 1971, s. 6.  
8  „Dzwonek Cz stochowski” 1908, t. 4. 
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tej Ludgardy, które opatrzy  wst pem zawieraj cym histori  wi tej, a tak e 

okoliczno ci odnalezienia jej szcz tków w nienaruszonym stanie9.  

„Dzwonek Cz stochowski” to miesi cznik ilustrowany po wiecony „czci 

Maryi, Królowej Niebios”10, propaguj cy oraz wyja niaj cy zasady wiary kato-

lickiej. Pobudk  pojawienia si  pisma by a kampania Ko cio a katolickiego, któ-

ry w a nie w takich regionalnych wydawnictwach upatrywa  or a do obrony 

wiary katolickiej i umacniania w wierze jej wyznawców11. Ko ció  katolicki ju  

za pontyfikatu Grzegorza XVI zauwa y , i  prasa posiada bardzo znacz cy 

wp yw na postawy etyczne i moralne spo ecze stwa. W drugiej po owie XIX 

wieku papie  Leon XIII zaleci  otwieranie jak najwi kszej liczby katolickich ga-

zet lokalnych12. Franciszek Radziwi , dzia acz Towarzystwa dla Popierania Pra-

sy Katolickiej i Wydawnictw Katolickich, pisa , i  tak e papie  Pius X bardzo 

popiera  podobne inicjatywy, gdy  uwa a , e „utworzenie jednego dziennika 

katolickiego by o cenniejsze ni  wzniesienie jednego ko cio a”13. 

Wype niaj c zalecenia zwierzchników Ko cio a katolickiego, równie  na 

ziemiach polskich w wielu wi kszych, a tak e mniejszych miastach wydawano 

pras  katolick . Wybór Cz stochowy jako lokalizacji edycji gazety religijnej nie 

by  przypadkowy. Od kilku wieków Jasna Góra i Cz stochowa by y bardzo zna-

nym miejscem adoracji Naj wi tszej Maryi Panny, krzewienia wiary katolickiej, 

obiektem wielu pielgrzymek wyznawców wiary chrze cija skiej. Klasztor Ja-

snogórski oddzia ywa  poprzez kult maryjny na wszystkie ziemie przedrozbio-

rowej Rzeczypospolitej, emanowa  pozytywn  energi  nie tylko na Polaków 

wyznania katolickiego, ale tak e innych wyzna . Jego autorytet i moc dociera y 

do emigrantów zamieszkuj cych najbardziej odlegle miejsca na ziemi. Klasztor 

znany by  tak e w ród katolików narodowo ci innej ni  polska. Jednak pod ko-

niec XIX wieku biskupi kieruj cy diecezj  kujawsko-kalisk , do której nale a a 

Cz stochowa, zauwa yli, i  w wyniku „zaprzestania prac przez drukarni  jasno-

górsk , miasto i jego okolica zosta o zalane pseudoreligijn  literatur  jarmarczn  

i odpustow ”14. Brak by o ambitnych, niekomercyjnych wydawnictw propaguj -

cych wiar  katolick  i zyskuj cych poparcie hierarchów ko cielnych. Fakt ten 

sk oni  biskupów do wyst pienia z inicjatyw  powo ania w a nie w Cz stocho-

wie „czasopisma katolickiego przeznaczonego dla ludu”. Zadanie to otrzyma   

w 1899 roku ksi dz Józef Adamczyk15.  

                                                 
9  Adamczyk J., Dwór niebieski czyli modlitwa w. Luitgardy, Warszawa 1905. Tekst znajduje si  

w zbiorach Biblioteki Jasnogórskiej.  
10  Adamczyk J., Przedmowa, „Dzwonek Cz stochowski” 1901, t. 1, red. Adamczyk J. Informacja 

ta jest powtórzona tak e w innych tomach, m.in. „Dzwonek Cz stochowski” 1902, t. 1.  
11  Cisowska B., Ksi dz Józef Adamczyk…, s. 219. 
12  Jab o ski H., Opinia – Parlament – Prasa, Warszawa 1985, s. 280.  
13  Radziwi  F., Znaczenie i potrzeby prasy katolickiej, Kraków 1912, s. 31. 
14 Mielczanek T., Od „Monitora”…, s. 36. 
15  Tam e. 
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Redakcja i administracja czasopisma mie ci a si  „pod Jasn  Gór , w Cz -

stochowie”16, a dok adnie przy ulicy Siedmiu Kamienic pod numerem 19,  

w prywatnym mieszkaniu ksi dza Józefa Adamczyka17. Nak ad pisma pocz t-

kowo wynosi  2200 egzemplarzy18. Poszczególne tomy o formacie B5 liczy y od 

112 do 122 stron19.  

Sk ad miesi cznika w pierwszym zamy le mia  odbywa  si  w Cz stocho-

wie. Miejscowi drukarze nie byli jednak w stanie sprosta  wysokim wymaga-

niom artystycznym, jako ciowym i ilo ciowym nak adu, jakie postawi  przed 

nimi ksi dz Adamczyk. Z tego powodu drukowanie gazety powierzono drukar-

niom zlokalizowanym poza Cz stochow . W stopce wydawniczej odnajdujemy 

nast puj ce adresy drukarni warszawskich: ulica Z ota nr 56A m 36, ulica u-

rawia nr 18, ulica Mokotowska nr 47. W roku 1904 miesi cznik drukowano  

w odzi, przy ksi garni W adys awa Kaczmarka mieszcz cej si  na ulicy Piotr-

kowskiej 107. Rok pó niej dodano jeszcze fili  w Petersburgu u Witolda Hab-

dank-Wojewódzkiego przy ulicy Sadowej 76 m. 520. 

Pismo mia o charakter religijno-patriotyczny. G ównym jego celem by o 

jednak popularyzowanie problematyki teologicznej i religijnej. Niezmiernie 

istotn  ide  dla redaktora pisma i autorów tekstów by a kwestia rozpowszech-

niania kultu maryjnego, ze szczególnym uwzgl dnieniem roli Matki Bo ej Cz -

stochowskiej, a tak e kultu chrystologicznego. Wiele miejsca po wi cono 

przedstawieniu historii klasztoru na Jasnej Górze. Prezentowano równie  ycie 

spo eczne i gospodarcze mieszka ców miasta Cz stochowy poprzez systema-

tyczne komunikowanie o miejskich przedsi wzi ciach i zdarzeniach, mi dzy in-

nymi relacje z Wystawy Przemys u i Rolnictwa w 1909 roku, czy te  z odbudo-

wy jasnogórskiej wie y21. 

W „Dzwonku Cz stochowskim” publikowano artyku y o problematyce reli-

gijnej, patriotycznej, modlitwy, ywoty wi tych i dostojników Ko cio a, powie-

ci w odcinkach oraz wiersze o ró norodnej tematyce, fotografie, ilustracje22. 

Zamieszczane informacje o wizytach pielgrzymek, czy te  reklamy firm, pro-

duktów i gazet z wielu miejsc ziem polskich by y ród em informacji o yciu 

                                                 
16  „Dzwonek Cz stochowski” 1902, t. 1, red. Adamczyk J. (strona tytu owa). 
17 Mielczanek T., Od „Monitora”…, s. 32.  
18  My liwski J., Nak ady prasy w Królestwie Polskim w roku 1909, RHCP 1970, t. 9, z. 1, s. 117.  
19  Mielczanek T., Od „Monitora”…, s. 33. 
20  Cisowska B., Ksi dz Józef Adamczyk…, s. 220. 
21  Mielczanek T., Od „Monitora”…, s. 35. Informacje ukazywa y si  g ównie w dziale Nowiny  

z Cz stochowy. 
22  Adamczyk J., Przedmowa, „Dzwonek Cz stochowski” 1902, t. 1, red. Adamczyk J., s. 1.  

W czasopi mie drukowano m.in. opowiadanie historyczne wed ug powie ci J.I. Kraszewskiego 

Kaprea i Roma w opracowaniu ks. J. Adamczyka, liczne fotografie klasztoru jasnogórskiego  

i jego wn trza, fotografie uczestników pielgrzymek, darów wotywnych, obrazów, ko cio ów, 

portrety papie y, biskupów, ksi y i w adców wieckich, ilustracje wi tej Rodziny, wi tych 

Ko cio a katolickiego, naczy  liturgicznych itp. 
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Polaków nie tylko w zaborze rosyjskim, ale tak e pruskim i austriackim, co 

„przyczynia o si  do podtrzymywania wi zi narodowej oraz trwa o ci symboli 

pa stwowych”23. W lutym 1905 roku jako dodatek do „Dzwonka” wysz o pismo 

„Echo Afryki”. Miesi cznik ten po wiecony by  popieraniu zniesienia niewol-

nictwa i rozszerzaniu misji katolickich w Afryce. Redaktorem i wydawc  mie-

si cznika zosta  Aleksander Halka24. Od 1905 roku wprowadzano sukcesywnie 

w „Dzwonku” cykle artyku ów o charakterze spo ecznym, gospodarczym i poli-

tycznym. 

Dla prenumeratorów miesi cznik proponowa  w obni onej cenie wydawnic-

twa ksi kowe, albumy, obrazy artystyczne o tematyce religijnej. W 1903 roku 

wydawnictwo „Dzwonka Cz stochowskiego” wyda o pierwsz  cz  Przewod-

nika ilustrowanego po Jasnej Górze w Cz stochowie opracowanego przez ksi -

dza Józefa Adamczyka. 

Pismo charakteryzowa o si  wysokim poziomem literacko-dziennikarskim,  

o czym wiadcz  przyznane mi dzynarodowe nagrody, mi dzy innymi w 1903 

roku periodyk odznaczono z otym medalem na Kongresie Maryjnym we Fry-

burgu Szwajcarskim, a w 1904 roku w Rzymie przyznano miesi cznikowi wy-

ró nienie25.  

Adresatami miesi cznika byli wszyscy chrze cijanie, zarówno biedni, jak  

i bogaci ludzie, poszukuj cy i zainteresowani s owem Bo ym „Niech e czciciel 

Maryi – „Dzwonek Cz stochowski” niesie tak pod ka d  strzech  ubog , jak 

pod dach bogacza s owo pokoju, Mi o ci Boga i bli niego, niech daje ukojenie, 

moc ducha i uczy czci  i wielbi  Opiekunk  Nasz , Królow  Niebios”26, pisa  

ksi dz Adamczyk w jednym z pierwszych tomów miesi cznika.  

Prenumerat  mogli zamówi  nie tylko mieszka cy Cz stochowy, ale tak e 

Polacy w zaborach austriackim i pruskim. Koszt prenumeraty przedstawia poni-

ej zamieszczona tabela:  

Tabela 1. Koszt prenumeraty „Dzwonka Cz stochowskiego” 

Forma prenumeraty Cz stochowa Austria Niemcy 

Roczna 3 ruble 12 koron 10 marek 

Pó roczna 1,50 rubli 6 koron 5 marek 

Kwartalna 75 kopiejek — — 

Z przesy k  pocztow  rocz-

na/pó roczna/kwartalna 

4 ruble / 2 ruble / 1 

rubel 

— — 

ród o: opracowanie w asne. 

                                                 
23  Tam e, s. 34. Informacje ukazywa y si  w ka dym tomie miesi cznika, g ównie w dzia ach 

Nowiny z daleka i z blizka, Od Redakcyi. 
24  ród o: https://opac.buw.uw.edu.pl. 
25  Marcinkowski T., Redaktor…, nr 4, s. 46–48.  
26  Adamczyk J., Przedmowa…, s. 1.  
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Prenumeratorzy z Cz stochowy za dostaw  pisma pod wskazany adres do-

p acali 5 kopiejek kwartalnie27. 

W „Dzwonku Cz stochowskim” mo na by o równie  zamie ci  og oszenia  

i reklamy. By  to jeden ze sposobów finansowania pisma. Ceny uzale nione by y 

od wielko ci: og oszenie na ca  stron  kosztowa o 12 rubli, na po owie strony 8 

rubli, na jednej czwartej strony 5 rubli, jeden wiersz kosztowa  75 kopiejek28. 

Og oszenia dotyczy y ró nych dziedzin ycia, mi dzy innymi by y to reklamy 

wydawnictw, ksi ek, kalendarzy, tygodników (np. „Tygodnika Mód i Roman-

sów”, pisma „W drowiec”), zak adów rzemie lniczych i us ugowych, magazy-

nów meblowych, sklepów, artystów. Zamieszczano tak e informacje o zagubio-

nych i znalezionych przedmiotach (np. informacja o znalezionym w wagonie ko-

lei wiede skiej z otym pier cionku, który mo na odebra  w redakcji „Dzwonka”). 

Wraz ze wzrostem poczytno ci czasopisma liczba zamieszczanych og osze  

zwi ksza a si , co by o bardzo korzystne dla wydawcy, który nieustaj co po-

trzebowa  i poszukiwa  rodków finansowych na drukowanie pisma. Pomimo 

reklamy miesi cznika w innych czasopismach, mi dzy innymi w tygodnikach 

„Tydzie ”, „Dobra Gospodyni”, „Echa P ockie i om y skie”, „G os Warszaw-

ski”29, pismo – podobnie jak wiele innych gazet polskich wydawanych w okresie 

zaborów – boryka o si  z problemami finansowymi, jak i obostrzeniami cenzury. 

O problemach z rodkami pieni nymi ksi dza Adamczyka pisa  Tomasz Miel-

czarek: „Koszty druku i transportu by y bardzo wysokie. I cho  czasopismo pre-

numerowali praktycznie wszyscy proboszczowie diecezji kujawsko-kaliskiej 

oraz biblioteki i towarzystwa spo eczne, w 1906 r. «Dzwonkowi» zagrozi  upa-

dek”30. Z powodu braku pieni dzy miesi cznik nie wyda  planowanego na rok 

1905 dodatku premium w 12 tomach „Skarbczyk Polski”31.  

W 1905 roku w miesi czniku ukaza o si  wiele artyku ów o charakterze pa-

triotycznym, nawo uj cych do jedno ci, solidarno ci ludzkiej i narodowej, na-

uczania j zyka polskiego, mi dzy innymi Pierwsza lekcja32, W Jab onnie33, 

Dzieje dni pami tnych34, co niew tpliwie wywo a o negatywny stosunek do pi-

sma ze strony w adz rosyjskich. Z tej przyczyny, a tak e z powodu problemów 

finansowych, w 1906 roku wydawnictwo zosta o zawieszone. Problemy finan-

sowe spowodowane wysokimi kosztami druku i transportu zmusi y ksi dza 

Adamczyka do podj cia trudnej dla niego osobi cie, ale wzmacniaj cej pozycj  

                                                 
27  Tam e. 
28  Tam e. 
29  „Tydzie ” 1902, R. XXX, nr 27, s. 4, „Dobra Gospodyni” 1908, R. VIII, nr 12, s. 8, „Echa 

P ockie i om y skie” 1903, R. VI, nr 68(559), s. 4, „G os Warszawski” 1909, R. II, nr 202, s. 4. 
30  Mielczarek T., Od „Monitora”…, s. 36.  
31  Adamczyk J., Do czcigodnych i szanownych prenumeratorów i przyjació  „Dzwonka Cz sto-

chowskiego”, „Dzwonek Cz stochowski” 1906, t. 1, red. J. Adamczyk, s. 2. 
32  Adamczyk J., Nowiny z daleka i blizka, „Dzwonek Cz stochowski” 1905, t. 11, s. 15–16. 
33  Tam e, s. 128.  
34  Tam e, s. 131–147.  
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finansow  pisma, decyzji o fuzji z „Kurierem Cz stochowskim”. W takiej kon-

figuracji ukaza o si  dziewi tna cie wyda  tygodniowych „Dzwonka”35. Gdy  

w wyniku stara  redaktora i wydawcy pisma ksi dza Józefa Adamczyka po pó -

rocznej nieobecno ci w lipcu 1906 roku miesi cznik powróci  jako samodzielne 

wydawnictwo36, pisa  on: „Po ci kiej próbie, której do wiadczyli my przez zawie-

szenie w ci gu pó  roku z rozporz dzenia w adz rz dowych naszego pisma, obecnie 

pozwolono nam wydawa  je w dalszym ci gu”37. W tym pierwszym po przymuso-

wej przerwie tomie „Dzwonka” ksi dz redaktor pisa  z wielk  nadziej  o dalszych 

losach miesi cznika. Prosi  jednocze nie o wstawiennictwo Matki Boskiej Cz sto-

chowskiej oraz osób prywatnych, dzi kowa  za dotychczas okazan  pomoc38.  

Aby poprawi  stan finansowy gazety, ksi dz Adamczyk za o y  Katolickie 

Stowarzyszenie Malarzy, Rze biarzy, Poz otników, Br zowników i Hafciarzy 

„Zorza”, którego dzia alno  „[…] by a intensywna, i jak si  wydaje, spotka a 

si  z zainteresowaniem nie tylko cz stochowskich mieszczan, ale i lokalnego 

wiata przest pczego. Czternastego wrze nia 1906 r. nieznani sprawcy dokonali 

bandyckiego napadu na ks. Józefa Adamczyka. Bandyci wtargn li do redakcji 

«Dzwonka» i oddali kilka strza ów do redaktora naczelnego. Ks. J. Adamczyk 

zosta  ranny. Zdarzenie to sta o si  powodem do sformu owania niezbyt po-

chlebnych opinii o twórcy miesi cznika. «Dziennik Cz stochowski» zarzuci  

mu, e jako prezes «Zorzy» zbytnio dba  o sprawy materialne, zaniedbuj c 

sprawy duchowe”39. Po tym wydarzeniu pismo ponownie popad o w problemy 

materialne. Aby zwi kszy  sprzeda , a tym samym poprawi  sytuacj  finansow  

czasopisma, w 1906 roku ksi dz Adamczyk wprowadzi  zmiany w prowadzeniu 

gazety, przy czym profil miesi cznika pozosta  niezmieniony. Utworzono popu-

larnonaukowy dzia , ze sta ymi rubrykami: Nie zabijaj, W krainie gwiazd, Ze 

wiata przyrody. Pierwszy z nich, redagowany przez doktora Stanis awa G bar-

skiego, to cykl artyku ów po wieconych chorobom. W swoich artyku ach opisa  

on mi dzy innymi epilepsj , przypadki pozornej mierci, zatrucia, w cieklizn . 

Drugi, pisany przez Antoniego L-K, to pogadanki z dziedziny astronomii. Trze-

ci, tworzony przez anonimowego autora, opisywa  zwyczaje zwierz t. Do  wy-

j tkowy artyku  Na Sybirze. Z notatek Kaplana katolickiego ukaza  si  w dodat-

kowym VII tomie z czerwca 1906 roku. Tekst po wi cony by  sytuacji Polaków 

na Syberii. Podkre lono w nim brak opieki katolickiej nad zes a cami oraz nie-

mo no  praktykowania przez nich wiary40.  

Na amach miesi cznika ukazywa y si  artyku y o odkryciu Ameryki Z ksi -

gi wielkich wydarze  dziejowych. Odkrycie nowego wiata, historia wojen krzy-

                                                 
35  Mielczarek T., Od „Monitora”…, s. 36. 
36  „Kurier Litewski” 1906, nr 144(245), s. 4.  
37  Adamczyk J., Do czcigodnych i szanownych…, s. 1. 
38  Tam e. 
39 Mielczarek T., Od „Monitora”…, s. 36–37.  
40  „Dzwonek Cz stochowski” 1906, t. 7 (dodatkowy). Brak nazwiska autora artyku u. 
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owych Historya wojen krzy owych wed ug M. Michuad oraz artyku y z zakresu 

polityki bie cej, na przyk ad Rozwi zanie Dumy, a tak e informacje zaczerp-

ni te z pism niemieckich41.  

Od 1911 roku zacz  ukazywa  si  „Dodatek Ilustrowany do Dzwonka Cz -

stochowskiego”, skierowany do najm odszej rzeszy chrze cijan „M odzie y  

i Dziatwy Polskiej”. Zawiera  bajki, opowiadania, yciorysy s awnych Polaków. 

Na szczególn  uwag  zas uguj  pi kne ilustracje ukazuj ce si  w „Dodatku Ilu-

strowanym”. Dla prenumeratorów „Dzwonka Cz stochowskiego” „Dodatek” 

mia  by  bezp atnie do czany: „Pismo to, redagowane i zasilane przez pierw-

szorz dne si y literackie, obficie ilustrowane, b d  otrzymywa  bez adnej do-

datkowej op aty wszyscy prenumeratorzy”42. 

W numerach „Dzwonka Cz stochowskiego” do 1906 roku mo na wyodr b-

ni  nast puj ce dzia y43: 

— Nota od Redakcyi44, 

— Nota od Administracyi45, 

— ycie Matki Bo ej, Jezusa Chrystusa, 

— Modlitwa, 

— Opowie ci o wi tych, 

— Dzieje apostolskie i ywoty wi tych, 

— Opowie ci dydaktyczno-wychowawcze, 

— Cuda Matki Boskiej Cz stochowskiej, 

— Dzieje klasztoru Jasnogórskiego, 

— Nowiny z Cz stochowy i z zagranicy, 

— Nowiny z daleka i z blizka, 

— Kompanie, pielgrzymki, miejsca pielgrzymek, 

— Wiersze, 

— Powie ci historyczne, 

— Przedruki ksi ek, 

— Oferty ksi ek, albumów, obrazów do zakupu, 

— Ofiary na wie  Jasnogórsk , 

— Biografie biskupów i ojców Ko cio a, 

— Opowiadania na podstawie powie ci znanych autorów, 

— Kalendarzyk na dany miesi c roku,, 

                                                 
41  „Dzwonek Cz stochowski” 1906, t. 2, s. 1, 2. Najcz ciej artyku y o tematyce spo eczno-

politycznej zamieszczane by y w dziale Nowiny z daleka i z blizka i nie by y sygnowane nazwi-

skiem autora. Mo na jedynie domniemywa , i  autorem cz ci z nich by  redaktor pisma ksi dz 

Józef Adamczyk. 
42  „Dodatek Ilustrowany do Dzwonka Cz stochowskiego” 1912, t. 1. 
43  Niektóre z dzia ów nie mia y nazw. Na podstawie przegl du kolejnych tomów gazety nada am 

im nazwy, inspiruj c si  ich problematyk . 
44  Zachowa am pisowni  oryginaln .  
45  Pisownia oryginalna. W ca ej pracy zachowano pisowni  oryginaln  we fragmentach cytowa-

nych lub przytaczanych. 
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— Jubileusze kap a skie, 

— Ksi ki nades ane do Redakcji, 

— Og oszenia i reklamy. 

Dla urozmaicenia pisma w 1906 roku dodano: artyku y o tre ci naukowej, 

artyku y o tre ci spo ecznej, nowiny polityczne. 

 Du o uwagi po wi cano w „Dzwonku” pielgrzymkom przybywaj cym na 

Jasn  Gór . Bardzo skrz tnie odnotowywano informacje dotycz ce ka dej kom-

panii: sk d i kiedy przysz a, ile osób liczy a, kto j  prowadzi , dat  wyj cia 

kompanii z terenu rodzimego, miejsca postoju, formy pielgrzymowania. Oto 

jedna z takich notatek zamieszczonych w „Dzwonku”: 

Pielgrzymka z Krakowa. W ko cu lipca odwiedzi a Jasn -Gór  kompania z Krakowa, 

przynosz c Maryi-Królowej da  serc pobo nych, a starej wi tyni Jasnogórskiej pok on 

od wszystkich wi ty  grodu podwawelskiego z ko cio em Maryackim na czele.  

Kompanii przewodniczy  p. Pieguszewski, który stale ju  od do  dawna przewodzi 

kompaniom krakowskim w pielgrzymce na Jasn  Gór . 

Przed wyruszeniem kompanii na miejsce wi te odby o si  w krakowskim ko ciele 

wi tego Floryana uroczyste nabo e stwo na intency  szcz liwej podró y. 

Wielu p tników spowiada o si  przed wyj ciem w podró  we w asnych ko cio ach, 

wszyscy inni odbyli Spowied  wi t  i przyj li Cia o i Krew Pa sk  w ci gu dwóch dni 

pobytu na Jasnej – Górze. 

Kompania wyruszy a z powrotem 30-go lipca, unosz c ze sob  rzewne wspomnienia, 

moc pami tek ze wi tego miejsca i, co najwa niejsza, przedsmak owych rozkoszy, jakie 

daje wierna s u ba Maryi46.  

Zamieszczano tak e w „Dzwonku” zdj cia przybywaj cych kompanii, np. 

kompanii z odzi, z Brze cia Kujawskiego i Wie ca pod przewodnictwem swo-

ich pasterzy47, a tak e zdj cia darów od pielgrzymów, na przyk ad korony ofia-

rowanej przez kompani  ze wierczyna na Kujawach48. 

„Dzwonek Cz stochowski” cechowa  si  wysokim poziomem szaty graficznej, 

regularnym i jak na lokalne pismo du ym nak adem. O poziomie artystycznym ma-

teria ów ukazuj cych si  w miesi czniku mo e wiadczy  fakt, i  wi kszo  dru-

karni cz stochowskich wykorzystywa a je w innych pismach lub celach, dokonuj c 

przedruku z „Dzwonka Cz stochowskiego”, mi dzy innymi by y to: materia y ko-

cielne, jasnogórskie, zdj cia, rysunki i winiety49. Potwierdza to informacje o wyso-

kim poziomie miesi cznika wydawanego przez ksi dza Józefa Adamczyka, który 

pocz tkowo martwi  si , jak „jego pismo” zostanie przyj te przez czytelników oraz 

zwierzchników ko cielnych. Obawy okaza y si  przedwczesne. Miesi cznik zosta  

przyj ty bardzo przychylnie. Powodem takiego stanu rzeczy by y: staranne wyda-

wanie, pi kna szata graficzna, dba o  o j zyk i styl artyku ów, dydaktyczny, ale 

niezmiernie dyskretny charakter pisma, zamieszczanie licznych istotnych informacji 

                                                 
46  „Dzwonek Cz stochowski” 1902, t. 9, s. 75. 
47  Tam e, s. 65, 69.  
48  Tam e, s. 73.  
49  Mielczanek T., Od „Monitora”…, s. 33. 
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lokalnych, neutralno  polityczna i spo eczna, przy czym „[…] czasopismo opowia-

da o si  za solidaryzmem spo ecznym, propagowa o pobo no  i szacunek dla w a-

dzy”50. W czwartym numerze z roku 1901 ksi dz Józef Adamczyk zamie ci  arty-

ku , w którym wyjawi  dr cz ce go obawy wzgl dem pisma oraz da  wyraz swojej 

rado ci z przychylnego przyj cia przez czytelników: 

Po wydaniu pierwszego okazowego tomu „Dzwonka Cz stochowskiego” czekali my  

w pokorze i bij cym sercem, jak zostanie przyj ty ten czciciel Maryi przez spo ecze -

stwo […] Wszystkie niemal organy prasy, oceniaj c potrzeby spo ecze stwa wypowie-

dzia y si  jasno, e „Dzwonek Cz stochowski” nie tylko nie jest zbytecznym, ale wielce 

po danym, koniecznym w naszym kraju. Inne ludy katolickie maj  nie jedno, ale po 

kilka i po kilkana cie czasopism, po wieconych czci Maryi, u nas dotychczas nie by o 

adnego. W ród g osów prasy najwymowniej w tym duchu przemawiaj  „Przegl d Kato-

licki” i „Kronika Rodzinna”. […] Niech e ten „Dzwonek Cz stochowski” dostanie si  

pod dach dworów, pod strzechy chat, aby tam wydzwania  chwa  Matki Zbawiciela, tak 

jak o wi tej jej opiece przypomina ka demu z nas Obraz Tej przenaj wi tszej, w ka -

dym domu chrze cija skim wisz cy, a przy nim lampka gorej ca51. 

Pismo zosta o pob ogos awione przez papie a Leona XIII, dlatego jego po-

dobizna cz sto by a zamieszczana na kartach „Dzwonka”, a osoba papie a sta a 

si  kim  w rodzaju patrona miesi cznika52. 

„Dzwonek Cz stochowski” pod k tem cech dziennikarskich zaliczamy do 

dziennikarstwa j zykowo-obrazowego. Stosowane formy wypowiedzi pisanej to 

mi dzy innymi:  

1. Gatunki epickie: opowiadanie, opis, powie  (historyczna w odcinkach, spo-

eczno-obyczajowa), ba , mit, legenda, bajka, anegdota, satyra, ballada, 

biografia, list, sprawozdanie, recenzja, zaproszenie, esej, og oszenie, pa-

mi tnik, przypowie , apokryf, pie  o czynach (chanson de geste), ywoty 

wi tych, kazanie, jase ka; 

2. Gatunki liryki: hymn, elegia, sonet, pie , psalm, oda; 

3. Gatunki dramatyczne: dramat (fragmenty); 

4. Gatunki mieszane: poemat heroikomiczny (fragmenty), powie  poetycka 

(fragmenty); 

5. Gatunki literatury stosowanej: ewangelia, kazanie, list; 

6. Gatunki z pogranicza literatury, nauki i publicystyki, np. esej, felieton, re-

porta , og oszenie. 

Wyst puj  tak e bardzo cz sto formy wypowiedzi z gatunku sztuk pi knych: 

rysunki, ryciny.  

Uk ad miesi cznika by  statyczny, ksi kowy, jednokolumnowy, brak wia-

t a (by y akapity), pagina ci g a (kolejna strona) – stosowano przerwy jednostro-

nicowe po zamieszeniu fotografii, brak wyodr bnionych nag ówków. 

                                                 
50  Tam e, s. 35. 
51  Adamczyk J., Od redakcyi, „Dzwonek Cz stochowski” 1901, t. 4, red. Adamczyk J. 
52  Mielczanek T., Od „Monitora”…, s. 36. 
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Wyst powa  sta y uk ad kompozycyjny: ok adki, paginy (ci g a)53, karty 

przedtytu owej, karty tytu owej [kolejny rok wydania (cyfr  rzymsk ), rok wy-

dania, numer tomu w danym roku, numer tomu od pierwszego wydania, tytu , 

nazwisko redaktora, adres wydawniczy], spis tre ci, tytulatura (imi  i nazwisko 

autora, tytu , podtytu ), exlibrisy na niektórych kartach, wolne niezapisane karty 

po kartach z fotografiami. 

Miesi cznik „Dzwonek Cz stochowski” wydawano do ko ca 1914 roku54. 

Powodem zaprzestania jego wydawania by  wybuch I wojny wiatowej, po któ-

rej zako czeniu publikowania pisma nie wznowiono55. Zast pi  go, ukazuj cy 

si  od 1926 roku, tygodnik „Niedziela”, który w winiecie mia  podtytu  „Tygo-

dnik dla ludu katolickiego Diecezji Cz stochowskiej. Ilustrowany tygodnik Die-

cezji Cz stochowskiej”56. 

Przez ca y okres publikacji „Dzwonka” popularyzowano w nim problematy-

k  teologiczn , religijn , kultu maryjnego. Przyczynia o si  do szerzenia patrio-

tyzmu narodowego i lokalnego. Szczególnie podkre lano rol  Matki Boskiej 

Cz stochowskiej w dziejach rozwoju chrze cija stwa narodu polskiego.  

„Dzwonek” nie by  wybitnym czasopismem intelektualnym czy naukowym. 

Znale  w nim mo na niewiele tekstów o znamionach nieprzeci tnego kunsztu  

i artyzmu, ale przecie  nie takie by o przeznaczenie i motywy za o enia mie-

si cznika. „Dzwonek Cz stochowski” mia  by  pismem przeznaczonym dla 

ka dego typu odbiorcy katolickiego, dlatego j zyk u ywany w tekstach musia  

by  zrozumia y i zach caj cy do lektury ka dego potencjalnego czytelnika. Ten 

cel spe nia  znakomicie.  

Znaczenie „Dzwonka Cz stochowskiego” dla cz stochowian i polskich kato-

lików yj cych u progu XX wieku jest niezaprzeczalne. Trzeba bowiem pami -

ta , i  periodyk ukazywa  si  w okresie, gdy pa stwo polskie nie istnia o, a za-

borcy, zw aszcza Cesarstwo Rosyjskie i Cesarstwo Niemieckie, bardzo wiele 

uczynili, by polsk  to samo  narodow , a wi c i katolick , os abi . „Dzwonek 

Cz stochowski”, w miar  mo liwo ci omini cia cezury, sta  si  jednym z wielu 

sposobów walki o polsko . Tematyka miesi cznika zwi zana by a co prawda 

g ównie z religi  chrze cija sk , ale w wielu jego tomach w opowiadaniach  

o tre ci religijnej znajduj  si  konteksty z historii pa stwa polskiego, narodowej 

literatury, malarstwa, rze by, architektury, a nawet muzyki.  

G ównym zadaniem miesi cznika by o g oszenie nauki Chrystusowej, jed-

nak pe ni  on równie  funkcj  poradnika propaguj cego dzie a literackie, ksi ki 

rozpowszechniaj cej wiedz  z zakresu historii, przyrody, geografii, podstaw hi-

                                                 
53  W latach 1904–1906 brak paginy. 
54  Folfasi ski S., Zarys dziejów prasy wydawanej w Cz stochowie, [w:] Dzieje Cz stochowy od 

zarania do czasów wspó czesnych, red. Czarnota A., Krakowski S., Katowice 1964, s. 332. 
55  Mielczarek T., Od „Monitora”…, s. 38.  
56  Frukacz M., Historia Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Kalendarium, http://www.niedziela.pl/ 

artykul/2813/Historia-Tygodnika-Katolickiego-Niedziela [dost p 22.06.2014].  
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gieny i wiedzy o wspó czesnym wiecie. Mo na wi c nazwa  „Dzwonek Cz -

stochowski” miesi cznikiem katolickim z ide  wszechstronnej edukacji, ukazu-

j cym si  „ku pokrzepieniu serc”. 
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„Dzwonek Cz stochowski” – pierwsze czasopismo katolickie  

w Cz stochowie 

Streszczenie 

G ównym zadaniem miesi cznika by o g oszenie nauki Chrystusowej, jednak pe ni  on równie  

funkcj  poradnika propaguj cego dzie a literackie, ksi ki rozpowszechniaj cej wiedz  z zakresu 

historii, przyrody, geografii, podstaw higieny i wiedzy o wspó czesnym wiecie. Mo na wi c na-

zwa  „Dzwonek Cz stochowski” miesi cznikiem katolickim z ide  wszechstronnej edukacji. 

S owa kluczowe: „Dzwonek Cz stochowski”, czasopismo, prasa katolicka, literatura, kultura, 

wszechstronna edukacja. 

„Dzwonek Cz stochowski” – the first Catholic periodical  

in Czestochowa 

Summary 

The main task of the monthly was preaching the teachings of Christ, yet it also served as  

a guide book propagating works of literature, books popularizing knowledge in the fields of histo-

ry, geography, basic hygiene and knowledge of the contemporary world. Therefore, „Dzwonek 

Cz stochowski” can be regarded as a Catholic monthly with an idea of comprehensive education. 

Keywords: „Dzwonek Cz stochowski”, periodical, Catholic Press, literature, culture, universal 

education. 

 


