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„SIEWCA PRAWDY” – TYGODNIK DIECEZJI 

SANDOMIERSKIEJ W LATACH 1931-1939

W dwudziestoleciu międzywojennym w Sandomierzu wydawa-
no nie mniej niż dziesięć czasopism. Jednym z  nich był tygodnik 
katolicki „Siewca Prawdy”. Pismo to odegrało ważną rolę w diece-
zji sandomierskiej jako narzędzie szerzenia wiary. Należy mieć na 
uwadze, że Kościół w Sandomierzu i w diecezji stymulował rozwój 
nauki, kultury i  sztuki. Analizując zawartość tygodnika, można 
odtworzyć m.in. dzieje sandomierskiego szkolnictwa, zobrazować 
działalność stowarzyszeń (nie tylko katolickich), szeroko dokumen-
towaną na łamach pisma. Szczegółowość informacji jest na tyle 
duża, że umożliwia łatwe ustalenie imion i nazwisk diakonów san-
domierskiego seminarium duchownego, którym udzielono święceń 
prezbiteratu w latach 1931-1939, czyli w okresie wydawania tygo-
dnika. W 1938 roku „Siewca Prawdy” publikował dużo materiałów 
na temat planów utworzenia Centralnego Okręgu Przemysłowe-
go, obejmującego swym zasięgiem teren diecezji, w  tym również 
Sandomierza. Stąd tygodnik jest ważną bazą źródłową do badania 
dziejów Sandomierza, Radomia oraz innych miejscowości dawnej 
diecezji sandomierskiej2.

1 Media Regionalne Sp. z o.o. w Warszawie, oddział w Kielcach, redakcja w Sandomierzu.
2 M. Leszczyński, Sprawy Sandomierza na łamach „Siewcy Prawdy” w  Drugiej Rzeczy-

pospolitej, w: Książka, biblioteka, informacja – między podziałami a wspólnotą III, pod red. 

J. Dzieniakowskiej i M. Olczak-Kardas, Kielce 2012, s. 550.
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Twórcom pisma przyświecała idea obrony wiary, co zasygnali-
zowano we wstępie do pierwszego numeru z  1931 roku: „Według 
wskazówek Jego Ekscelencji będziemy bronili zasad wiary katolickiej 
zawsze i wszędzie, dalecy od działań partyjno-politycznych”. Inicja-
torem powstania tygodnika był biskup sandomierski Włodzimierz 
Jasiński. „Powołuję do życia ilustrowany tygodnik, poświęcony 
sprawom religijno-społecznym, dając mu miano: «Siewcy Prawdy». 
Będzie on siewcą zasad nauki Chrystusowej i wiernym zawsze po-
zostanie Prawdzie Objawionej, niosąc zdrowy pokarm światła i do-
bra, będzie Gościem Niedzielnym z Biskupiego Grodu w Waszych 
domach, służąc radą i  pociechą”3. We wspomnianym pierwszym 
numerze biskup sandomierski informował, do kogo kierowany jest 
tygodnik: „Kapłani mają co miesiąc «Kronikę Diecezji Sandomier-
skiej», parafi e narażone na jad sekciarstwa swą «Prawdę Katolicką», 
a dla wiernych dzieci Kościoła przeznaczony jest «Siewca Prawdy»”4. 
„Siewca Prawdy” był trzecim z  kolei periodykiem o  tematyce ko-
ścielnej, wydawanym w  dwudziestoleciu międzywojennym w  die-
cezji sandomierskiej. Tygodnik ukazywał się zawsze w niedzielę od 
29 listopada 1931 roku do wybuchu II wojny światowej w 1939 roku.

Powstanie pisma miało związek z kontynuacją tradycji życia re-
ligijnego z okresu zaborów i okupacji. Po odzyskaniu niepodległo-
ści strona kościelna kładła mocniejszy nacisk na szerzenie praktyk 
religijnych, naukę religii w szkołach i udział w organizacjach kato-
lickich5. Dla mieszkańców pismo stanowiło źródło bieżących infor-
macji, i  to nie tylko o  tematyce religijnej. Redakcji zależało na jak 
najszybszym przekazywaniu wiadomości. Jeżeli w porę nie zamiesz-
czono relacji z ważnego wydarzenia, twórcy ogłaszali czytelnikom, 
że to, z czym nie zdążyli, opublikują w następnym numerze. Studiu-
jąc kolejne roczniki pisma, widać wyraźnie, jak periodyk unowocze-
śniano np. przez zmianę winiet, dołączanie bezpłatnych dodatków, 
modyfi kacje rubryk stałych, poszerzanie tematyki. Numer 44 z 1937 

3 Włodzimierz [Jasiński], bp sandomierski, Umiłowani Bracia w Chrystusie! Umiłowanie 

moi diecezjanie!, „Siewca Prawdy” 1 (1931), s. 2. W cytowanych fragmentach zachowano pi-

sownię oryginalną.
4 Tamże.
5 W. Wójcik, Życie religijne, w: Dzieje Sandomierza 1918-1980, t. 4, pod red. H. Samsono-

wicza, Warszawa 2004, s. 136.
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roku był od początku powstania pisma pierwszym numerem „Siew-
cy Prawdy”, w którym zmieniono podtytuł z „Tygodnik poświęcony 
sprawom religijno-społecznym” na „Tygodnik religijny, oświatowy 
i gospodarczy”. Z kolei numer 18 z 1938 roku miał jedynie podtytuł 
„Tygodnik diecezjalny”. Wraz ze zmianą podtytułów modyfi kacjom 
ulegały również winiety. Pierwsza przedstawiała charakterystyczne 
dla Sandomierza budowle (umieszczone od lewej): Bramę Opatow-
ską, kościół św. Michała wraz z Seminarium Duchownym i katedrę. 
Pośrodku winiety widniała postać Jezusa jako Siewcy rzucającego 
ziarno na wyraźnie wyeksponowane pole. Po prawej stronie umiesz-
czono herb papieski z tiarą, skrzyżowanymi kluczami i stułą. Po le-
wej i prawej stronie u dołu widoczne były kwiaty6. W numerze 46 
z  1932 roku pojawiła się nowa winieta z  elementami poprzedniej, 
na której zmieniły położenie sandomierskie zabytki. Zrezygnowano 
z kwiatów i zmieniono postać Jezusa, który wciąż rozsiewał ziarno 
na niewidoczne na winiecie pole. Jak wynika z podpisu zamieszczo-
nego u dołu grafi ki, wykonał ją Józef Pietraszewski7.

Trzecią z  kolei winietę twórcy zaprezentowali po raz pierwszy 
w numerze 44 z 1937 roku. Składała się jedynie z tytułu i podtytułu: 
„Siewca Prawdy. Tygodnik religijny, oświatowy i gospodarczy”, bez 
żadnej grafi ki. Czwarta winieta to również sam tytuł z podtytułem 
„Siewca Prawdy. Tygodnik diecezjalny”8. Z przedłużonej w górę lite-
ry „d” z wyrazu „Prawdy” wyrastał krzyż, którego ramiona zamknię-
to w aureoli z odchodzącymi promieniami.

Nieliczne artykuły ilustrowano fotografi ami różnego pocho-
dzenia. Przeważały zdjęcia ze świata i  z  kraju, rzadziej z  regionu. 
W zdecydowanej większości autorstwo fotografi i nie było określo-
ne. Jednak niektóre sygnowano, na przykład XJP, co może oznaczać: 

6 B. Stanaszek, Prasa katolicka wydawana w diecezji sandomierskiej w latach 1908-1992, 

w: Sandomierski „Gość Niedzielny”. Idzie z gałązką oliwną… 10 lat obecności tygodnika ka-

tolickiego „Gość Niedzielny” w  Diecezji Sandomierskiej, pod red. R.B. Sieronia, Sandomierz 

2006, s. 63.
7 Z wykształcenia budowlaniec. W 1918 roku reaktywował oddział Polskiego Towarzy-

stwa Krajoznawczego w Sandomierzu i w tym samym roku wydał serię pocztówek ze zdjęcia-

mi swojego autorstwa. W 1928 roku wydał Album widoków sandomierskich rysowanych piór-

kiem. W latach 1929-1935 był redaktorem pisma „Ziemia Sandomierska” (90 lat PTK-PTTK 

w Sandomierzu, pod red. P. Sławińskiego, Sandomierz 2000, s. 72).
8 Zastosowana po raz pierwszy w numerze 18 z 1 maja 1938 roku.
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ks. Jacek Przygoda9. Autorem nielicznych zdjęć był właściciel za-
kładu fotografi cznego Marian Kossowski10. W  numerze 21 z  1938 
roku zamieszczono kilka fotografi i z wizyty w Sandomierzu Ignace-
go Mościckiego, prezydenta Rzeczypospolitej. W latach 1931-1932 
tygodnik liczył dwanaście stron, a od stycznia 1933 roku – szesna-
ście. Od początku format pisma był niezmienny, wynosił 29,7 cm × 
23 cm. Bezpłatne dodatki ukazywały się w takim samym formacie 
jak grzbiet główny, z wyjątkiem dodatku dla dzieci, który po złoże-
niu miał format A5. Przeważał układ dwułamowy, a od 1938 roku, 
w zależności od potrzeb, dwu- lub trzyłamowy.

Tygodnik, oprócz Sandomierza, kolportowano w  parafi ach ca-
łej diecezji, między innymi w Radomiu, Zwoleniu, Końskich. Warto 
wspomnieć, że w 1818 roku papież Pius VII na mocy bulli Ex im-
posita nobis powołał diecezję sandomierską, której teren pokrywał 
się z województwem sandomierskim11. W październiku 1925 roku 
zmieniono granicę diecezji, odłączając siedemnaście parafi i, które 
odtąd należały do diecezji kieleckiej. Od tego czasu diecezja sando-
mierska obejmowała 12 tys. km2. W 1939 roku liczyła niewiele po-
nad 1 mln wiernych. W  231 parafi ach (20 dekanatach) pracowało 
482 księży12. Nowe granice diecezji były odpowiednikiem guberni 
radomskiej. Po II wojnie światowej postępująca marginalizacja San-
domierza i rozwój Radomia oraz znacznie większa, liczona w dzie-
siątkach tysięcy liczba mieszkańców Radomia przesunęły stolicę die-
cezji do Radomia. Od 1981 roku diecezja nazywała się sandomier-
sko-radomska. W 1992 roku mocą bulli papieża Jana Pawła II Totus 
tuus Poloniae populus podzielono diecezję sandomiersko-radomską 
na sandomierską i radomską. Obecnie większa część byłej diecezji 
sandomierskiej znajduje się w diecezji radomskiej13.

  9 Redaktor naczelny pisma w latach 1935-1938.
10 Od lat trzydziestych dwudziestolecia międzywojennego Marian Kossowski prowadził 

w Sandomierzu zakład fotografi czny „Venus”. W 1942 roku po aresztowaniu przez Gestapo 

zakład objęła żona. Obecnie działalność fotografi czną w Sandomierzu prowadzi Ewa Siero-

kosz, córka Kossowskiego, do której należy zakład przy ulicy Opatowskiej 15; „Dawnych wspo-

mnień czar” – jubileuszowa wystawa fotografi czna, http://www.sandomierz.pl/aktualnosci/

dawnych-wspomnien-czar-jubileuszowa-wystawa-fotografi czna,714.html, 25.10.2013.
11 W. Wójcik, Życie religijne, w: Dzieje Sandomierza…, dz. cyt., s. 116.
12 Tamże.
13 Historia diecezji od 1818 roku, http://www.sandomierz.opoka.org.pl/historia/od1818.

php, 22.10.2013.
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Od 1931 roku sandomierski Kościół ożywił się za sprawą biskupa 
ordynariusza Włodzimierza Jasińskiego. Z inicjatywy ordynariusza 
diecezji ukończono budowę domu księży emerytów i rozpoczęto od-
nawianie zabytkowych fresków w sandomierskiej katedrze14. Biskup 
przysłużył się do remontu Domu Długosza, w którym 26 paździer-
nika 1937 roku otwarto Muzeum Diecezjalne przeniesione tu z se-
minarium duchownego15. Za rządów biskupa Jasińskiego powsta-
wały organizacje chrześcijańskie, w tym Akcja Katolicka. Społeczną 
działalność biskupa dostrzegła Rada Miasta i w 1935 roku otrzymał 
on tytuł Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza16. Warto do-
dać, że za sprawą wspomnianego biskupa Jasińskiego ożywienie nie 
ominęło również czasopiśmiennictwa katolickiego w diecezji.

Sandomierski Kościół przywiązywał wielką wagę do urządzania 
obchodów rocznic wydarzeń historycznych, rocznic o charakterze 
kościelnym i manifestacji. W ich organizację angażował mieszkań-
ców. W  tygodniku zamieszczano relacje ze wszystkich wydarzeń 
o  skali lokalnej i  ogólnopolskiej: „Wiadomość o  przyjęciu przez 
Sejm nowej Konstytucji obiegła miasto wczesnym rankiem. Na 
zawiadomienie Starostwa, na nabożeństwo w  katedrze o  godzi-
nie 10 rano przybyli przedstawiciele władz, organizacji i młodzież 
szkolna. Po nabożeństwie, które celebrował ks. prał. A. Szymań-
ski, został odśpiewany hymn Te Deum. Po nabożeństwie odbył się 
pochód i  manifestacja przed ratuszem. Przemówienie wygłosili 
pp. Haddam i Szelest. Miasto było przybrane chorągwiami o bar-
wach narodowych, a wieczorem gmachy urzędowe były oświetlone 
lampami”17. W ten sposób pismo aktywizowało oraz integrowało 
mieszkańców.

„Siewcę Prawdy” tworzono według jednolitego schematu. Stałe 
rubryki przyzwyczajały czytelników do interesującej ich tematyki. 
Zamieszczano artykuły dotyczące spraw gospodarczych i oświato-
wo-kulturalnych. Pismo prowadziło stałe rubryki: Dom i rola, Ka-

14 Sylwetki biskupów sandomierskich. Biskup Włodzimierz Jasiński (1930-1934), http://

www.sandomierz.opoka.org.pl/historia/bpsand.php#09, 22.10.2013.
15 Muzeum Diecezjalne w  Sandomierzu. Dom Jana Długosza. Historia, http://www.do-

mdlugosza.sandomierz.org/historia.htm, 22.10.2013.
16 R. Kotowski, Sandomierz między wojnami, Sandomierz 1998, s. 160; J.E. Ks. Biskup Ja-

siński Obywatelem Honorowym miasta Sandomierza, „Siewca Prawdy” 5 (1935), s. 8.
17 Po uchwaleniu nowej konstytucji, „Siewca Prawdy” 15 (1935), s. 8.
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lendarzyk kościelny, Z życia katolickiego, Co słychać nowego, Z tygo-
dnia na tydzień, Z życia diecezji. Różnorodna tematyka sprawiała, 
że periodyk cieszył się uznaniem wśród czytelników. Obowiązkowo 
w każdym numerze na drugiej stronie zamieszczano tekst niedziel-
nej ewangelii. Słowu Bożemu towarzyszył odpowiedni komentarz, 
czasami kazanie. Jednak od numeru 44 z 1937 roku na drugiej stronie 
zaprzestano drukowania ewangelii z niedzieli. Od tej pory w miejsce 
słowa Bożego zazwyczaj zamieszczano tekst o charakterze politycz-
nym. W późniejszych numerach ewangelię drukowano na dalszych 
stronach w  stałej rubryce Z  tygodnia na tydzień. Zdarzały się też 
edycje pisma niezawierające słowa Bożego.

Jak wyglądało przeciętne wydanie tygodnika? W  numerze 29 
z 1933 roku na drugiej stronie zamieszczono tekst ewangelii wraz 
z  jej interpretacją. Stronę trzecią przeznaczono walce z  bezboż-
nictwem i opisowi wrażeń z pielgrzymki do Ziemi Świętej. Strona 
czwarta, piąta i szósta zawierały treści dewocyjno-formacyjne. Na 
stronie szóstej, w stałej rubryce Z życia katolickiego informowano 
o wizycie Ojca Świętego w Bazylice św. Pawła, o zamachu komuni-
stycznym w Watykanie oraz o niedoli Polaków w Niemczech. Do-
piero strona siódma i dalsze miały charakter informacyjny. W ru-
bryce Z  tygodnia na tydzień drukowano kalendarzyk tygodniowy 
z patronami na dany dzień. Był też kalendarzyk kościelny oraz przy-
słowia ludowe. Połowę kolumny zajmowała Kronika Sandomierska, 
w  której podawano doniesienia ze stolicy diecezji. Później nazwę 
rubryki zmieniono na Życie Sandomierza. Doniesienie spoza San-
domierza umieszczano w rubryce Z życia diecezji. Wiadomości po-
lityczne z kraju i ze świata zajmowały różnie: od jednej do nawet 
półtorej kolumny. Stronę jedenastą i dwunastą wypełniano wiado-
mościami ze Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej. Strona trzy-
nasta poświęcona była zazwyczaj stałej rubryce Dom i rola. Tutaj 
informowano rolników na przykład o sposobach uprawy owsa lub 
o hodowli kur. Informacje rolnicze miały mieć charakter edukacyj-
ny, choć w  ocenie autora niniejszego tekstu początkowo nie były 
profesjonalne. Większość treści stanowiły opisy ludowych obycza-
jów. Tak przekonywano do skutecznej walki ze szczurami w domu 
i w gospodarstwie: „Dobry kot może prowadzić wojnę ze szczura-
mi, lecz po pewnym czasie sam zdycha. Daleko lepiej tępią tych 
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szkodników pieski, tak zwane foksteriery. Gdzie jest taki piesek, 
tam szczury długo nie zagrzeją, albowiem je dusi i ciągle niepokoi, 
dlatego wynoszą się gdzie indziej. Dobrą trucizną na szczury i my-
szy jest cebula morska, którą można kupić w  składach apteczny-
ch”18. Z czasem zadbano, aby prymitywne porady dla rolników były 
bardziej fachowe. Przygotowaniem niektórych informacji zajęli się 
specjaliści. Lekarz weterynarii J. Dubiski radził, jak żywić krowy po 
ocieleniu19. Był też dział przeznaczony specjalnie dla kobiet. W nu-
merze 35 z 1937 roku radzono, jak przyrządzić pomidory, szczaw, 
fasolkę szparagową, kalafi ory w konserwie. Stronę czternastą i pięt-
nastą zajmowały doniesienia Z całej Polski: Oberwanie się chmury, 
Szczęśliwy wybuch ropy, Śmiertelny wypadek w Tatrach, Porwanie 
dziewczynki; oraz Ze świata: Wielkie upały w  Ameryce, Zdjęcie 
klątwy, Pożar od promieni słonecznych. Ostatnią stronę wypełniał 
Kącik rozrywek umysłowych oraz humor w rubryce Uśmiechnij się. 
Ponadto w ostatniej kolumnie zamieszczano informacje od admi-
nistracji, zazwyczaj podziękowania za wpłaty na prenumeratę i re-
cenzje książek nadesłanych do redakcji.

Rozwój pisma wymuszał zmiany tytułów poszczególnych dzia-
łów. Stosunkowo mało miejsca zajmowały odpowiedzi na listy do 
redakcji. Do „Siewcy Prawdy” dołączano różne bezpłatne dodat-
ki. W latach 1933-1935 była to wkładka „Dla dzieci”, w której za-
mieszczano żarciki, wiersze, opowiadania20. Były też inne dodatki, 
na przykład „Akcja Katolicka Diecezji Sandomierskiej”. Wynikało 
to ze szczególnej dbałości twórców pisma o stowarzyszenia kato-
lickie. Niemal w każdym numerze drukowano doniesienia ze wsi 
i  z  miasteczek, w  których takie grupy działały. Materiały stowa-
rzyszeniowe redagowali członkowie, przysyłając listy do redakcji, 
później przedrukowywane. Wchodzono w  interakcję z  czytelni-
kiem. Organizowano konkursy z  możliwością przysyłania do re-
dakcji odpowiedzi. Dla zwycięzców przewidziano nagrody. Na ła-
mach tygodnika przedrukowywano artykuły z  innych czasopism 
katolickich. Na początku 1937 roku przez krótki czas do „Siewcy 
Prawdy” dołączano „Front Katolicki” redagowany w  Katowicach, 

18 O wielkich szkodnikach szczurach, „Siewca Prawdy” 1 (1933), s. 13.
19 Żywienie krów po ocieleniu, „Siewca Prawdy” 2 (1938), s. 13.
20 B. Stanaszek, Prasa katolicka…, art. cyt., s. 68.
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bezpłatny dodatek do „Gościa Niedzielnego” wydawanego w die-
cezji katowickiej21.

Uwagę czytelnika przyciągano, zamieszczając ciekawe, wręcz 
niesamowite informacje nie tylko z  diecezji, ale również z  Polski 
i ze świata: „W dniu 5. b. m. przywieziono do kościoła w Przewrot-
nem koło Rzeszowa b. chorą kobietę, która pragnęła wyspowiadać 
się przed śmiercią w kościele. Podczas tej spowiedzi zmarł nagle na 
udar serca miejscy proboszcz ks. Roman Bauer”22. „Na Węgrzech 
odbył się spis wszystkich cyganów. Stwierdzono przy tym, że na 
przedmieściu Budapesztu żyje 40-letnia cyganka Ilona Kanals, któ-
ra urodziła dotychczas 30 dzieci. Pierwsze dziecko urodziła, mając 
12 lat. Kilka razy powiła bliźnięta. Cyganka jest zupełnie zdrowa”23.

Pismo zawsze informowało o  śmierci duchownego. W  zależ-
ności od zasług księdza zamieszczano odpowiednio obszerny bio-
gram oraz okoliczności towarzyszące zgonowi. W  kilku kolejnych 
numerach wiele miejsca przeznaczono sprawie śmierci niezwykle 
zasłużonego dla Sandomierza ks. Józefa Rokosznego, jednego z naj-
wybitniejszych kapłanów diecezji sandomierskiej, który zapisał 
się na trwałe w pamięci potomnych poprzez znaczące osiągnięcia 
w różnych dziedzinach życia religijnego, społecznego i kulturalne-
go. W listopadzie 1931 roku wraz z Włodzimierzem Jasińskim, bi-
skupem ordynariuszem diecezji sandomierskiej, wyjechał do Rzymu 
w  podróż apostolską. Kilka godzin po audiencji u  Piusa XI dostał 
ataku serca i następnego dnia zmarł24.

Twórcy byli otwarci na sugestie czytelników co do zawartości pi-
sma. Chcieli, aby tygodnik jak najlepiej spełniał wymagania odbior-
ców. W ten sposób starali się zapobiec zmniejszaniu się czytelnic-
twa. W numerze 41 z 1937 roku redakcja pytała czytelników: „Jakie, 
kogo i o czym artykuły powinny być zamieszczanie? Czy drukować 
powieść? Czy mniejsze opowiadania i  obrazki? Czy zamieszczać 
wiersze? O czym pisać w dziale Dom i rola? Czy podoba się obecny 

21 B. Warząchowska, Książka, prasa i  biblioteka w  działalności Kościoła katolickiego 

w województwie śląskim (1922-1939), Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersy-

tetu Śląskiego w Katowicach 72, pod red. A. Maliny, Katowice 2012, s. 55, 309.
22 Nagła śmierć proboszcza, „Siewca Prawdy” 26 (1933), s. 14.
23 Matka trzydzieściorga dzieci, „Siewca Prawdy” 22 (1937), s. 15.
24 Z podróży do Rzymu J.E. Księdza Biskupa Jasińskiego, „Siewca Prawdy” 7 (1932), s. 3.
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układ materiału w Siewcy, lub, co możnaby ewentualnie przesta-
wić, zmienić i jak? Jaki dział, (w jakich sprawach) można usunąć bez 
szkody z  tygodnika, a  co nowego wprowadzić? Czy jeszcze odpo-
wiednią jest pierwsza strona tytułowa (mamy na myśli rysunek)?”. Za 
nadesłanie odpowiedzi redakcja przewidziała nagrody: dwadzieścia 
pięć egzemplarzy Pisma Świętego25. Na łamach numerów z  jesieni 
1937 roku wyjątkowo często zachęcano do prenumeraty tygodnika.

Redakcja „Siewcy Prawdy” mieściła się w  Sandomierzu w  bu-
dynku Akcji Katolickiej, przy ul. Panny Marii 626, później przy ulicy 
Żeromskiego 2. Tygodnik drukowano i wydawano w Diecezjalnym 
Zakładzie Grafi czno-Drukarskim przy ulicy Żeromskiego w Sando-
mierzu, tuż przy kościele św. Michała, w bliskim sąsiedztwie Semi-
narium Duchownego27. Redaktorzy nie zmieniali się często. Przez 
osiem lat pismem kierowały tylko trzy osoby. Od 1931 roku do 1 lu-
tego 1935 roku redaktorem naczelnym pisma był ks. Wiesław Kraw-
czyk, profesor Wyższego Seminarium Duchownego w  Sandomie-
rzu. Od lutego 1935 roku do 1938 roku pismem kierował ks. Jacek 
Przygoda. W 1938 roku redagowaniem tygodnika zajął się matema-
tyk, ks. Józef Stępień28.

Ceny prenumeraty i egzemplarza sukcesywnie spadały. W 1931 
roku za prenumeratę roczną trzeba było zapłacić 8 zł, półroczną 
4 zł, kwartalną 2 zł. Pojedynczy numer kosztował 15 gr. W 1932 
roku prenumerata roczna kosztowała już 7 zł, półroczna 3,5 zł, 
kwartalna 1,8 zł. Pojedynczy numer wciąż kosztował 15 gr. W 1935 
roku ceny nadal malały. Prenumerata roczna wynosiła 6 zł, pół-
roczna 3 zł, kwartalna 1,50 zł. Pojedynczy numer kosztował 12 gr. 
W 1937 roku trzeba było zapłacić odpowiednio 5, 2,5 oraz 1,25 zł. 
Numer pojedynczy kosztował 10 gr. Na stronach redakcyjnych 
apelowano o  terminowe wnoszenie wpłat: „Prosimy wszystkich 
Szanownych Odbiorców naszego pisma o wpłacenie zaległych pre-
numerat. Kto nie wyrówna rachunków w  ciągu stycznia, będzie 

25 Konkurs „Siewcy Prawdy”, „Siewca Prawdy” 43 (1937), s. 16.
26 Dzisiejsza ulica Mariacka. XVIII-wieczny budynek dawnej kanonii zwyczajowo nazy-

wany biretem od kształtu dachu przypominającego nakrycie głowy księdza. Obecnie w „bire-

cie” mieści się Sąd Biskupi Kurii Diecezjalnej.
27 Z życia diecezji, jak powstaje „Siewca Prawdy”, „Siewca Prawdy” 5 (1933), s. 8, 9.
28 B. Stanaszek, Prasa katolicka…, art. cyt., s. 63.
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miał wstrzymaną od lutego wysyłkę «Siewcy Prawdy». Za papier, 
farbę, druk, prąd elektr., przesyłkę pocztową naszym pracownikom 
itd. my musimy płacić gotówką”29. Przekonywano, że czytanie pra-
sy kościelnej jest obowiązkiem prawdziwego katolika. Co cieka-
we, pismo nie zamieszczało zbyt dużej liczby reklam. Zwiększenie 
powierzchni reklamowej można zaobserwować dopiero u schyłku 
działalności tygodnika. W niektórych wydaniach z 1938 roku re-
klamy zajmowały więcej niż połowę jednej strony, zazwyczaj ostat-
niej. Unikano zamieszczania reklam na stronach redakcyjnych. 
Reklamowano głównie sklepy i  punkty usługowe z  całej diecezji, 
a nawet spoza niej: „Przysięgły dostawca win mszalnych Członek 
Zrzeszenia Winiarzy Zaprzysiężonych Lucjan Kotowski, Kielce, 
ul. Sienkiewicza 17 poleca Wielebnemu Duchowieństwu gwaran-
towane wina mszalne hiszpańskie, włoskie, węgierskie. Na zamó-
wienie wysyłam pocztą, paczkami żywnościowymi”30. Pojawiały się 
ogłoszenia o pracę: o wakacie na stanowisku organisty, że wykwa-
lifi kowana wychowawczyni przedszkolna szuka pracy. Ogłoszeń 
urzędowych było stosunkowo mało. W postaci krótkich informacji 
redakcyjnych sandomierskie szkoły ogłaszały rozpoczęcie naboru. 
Wobec tego należy uznać, że za tego typu redakcyjne anonse auto-
rzy nie pobierali opłaty.

W 1931 roku tygodnik drukowano w nakładzie 500 egzemplarzy. 
Przez rok nakład pisma wzrósł dziesięciokrotnie, aby w 1936 roku 
spaść do poziomu 4 tys. egzemplarzy. Ponad połowę nakładu dystry-
buowano na wsi, po 20 proc. w miastach i w ośrodkach przemysło-
wych31. Kolportowaniem prasy w poszczególnych parafi ach zajmo-
wali się księża oraz przedstawiciele stowarzyszeń katolickich. Prio-
rytetem wydawcy było dbanie o podnoszenie czytelnictwa „Siewcy”. 
W 1933 roku, na diecezjalnym zjeździe księży dziekanów ustalono, 
że 29 stycznia, z okazji wspomnienia św. Franciszka Salezego, patro-
na prasy katolickiej, będzie dniem poświęconym sprawom szerzenia 

29 „Siewca Prawdy” 3 (1933), s. 5.
30 „Siewca Prawdy” 3 (1938), s. 11.
31 B. Stanaszek, Prasa katolicka…, art. cyt., s. 64., M. Adamczyk, J. Dzieniakowska, Prasa 

Kielecczyzny w latach 1811-1989, t. 1, Kielce 1995, s. 40.
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czytelnictwa „Siewcy Prawdy”32. Członkowie organizacji katolickich, 
zwłaszcza młodzieżowych, sprzedawali tygodnik i zachęcali do jego 
prenumerowania33. W numerze 4 z 1933 roku na stronie jedenastej 
zawarto specjalną instrukcję dla młodych, jak skutecznie pracować 
przy kolportowaniu pisma: „Można brakowi gotówki zaradzić w ten 
sposób, że dwóch lub trzech gospodarzy, zaprenumerują jeden nu-
mer «Siewcy Prawdy». Nie zrażać się! Pamiętajcie!”. Z instrukcji też 
wynikało, że pismo należy sprzedawać między innymi na cmenta-
rzu: „Trzeba się postarać uprzednio o stół, kilimy, deski oraz szereg 
numerów”. Redakcja prowadziła ranking parafi i, które zamawiały 
najwięcej czasopisma. W  numerze 47 z  1937 roku czytamy: „Pa-
rafi a Koniemłoty zamówiła 50 egzemplarzy, Bidziny powiększono 
o 12 egzemplarzy, Chotcza o 7, Wysokie Koło o 5, a Końskie jednak 
są niedoścignione zamówiono stąd 300 (trzysta!) numerów naszego 
pisma na 5.XII. Brawo – jak zawsze – Końskie. Prosimy do wyścigu 
i inne parafi e! Prosimy!!”.

„Siewcę Prawdy” kierowano do odbiorcy katolickiego. W San-
domierzu na początku dwudziestolecia międzywojennego lud-
ność wyznania rzymskokatolickiego dorównywała pod wzglę-
dem liczebności społeczności żydowskiej. Tuż przed wybuchem 
I wojny światowej w mieście zamieszkiwało więcej Żydów niż Po-
laków34. Wciąż sporo osób nie potrafi ło czytać ani pisać. Na wsi 
analfabetyzm był powszechny, a jednak największą rzeszę czytel-
ników tygodnik gromadził właśnie tam. Ze spisu przeprowadzo-
nego w 1927 roku przez miejscowe władze oświatowe wynikało, 
że w samym powiecie sandomierskim nie umiało czytać i pisać 25 
tys. mieszkańców35. Dzisiaj nietrudno ustalić z imienia i nazwiska 
odbiorców pisma, głównie księży i osoby prywatne, a tym samym 
podjąć próbę określenia zasięgu społecznego „Siewcy Prawdy”. Na 
ostatniej, szesnastej stronie, w rubryce Od administracji jako po-

32 Od redakcji, „Siewca Prawdy” 2 (1933), s. 12.
33 Stowarzyszenia młodzieży. Wiadomości kat. związ. młodz. Polsk. w  Sandomierzu, 

„Siewca Prawdy” 4 (1933), s. 11.
34 M. Markowski, Społeczeństwo – struktura demografi czna, w: Dzieje Sandomierza 1918-

-1980, dz. cyt., s. 24.
35 Tamże, s. 28.



Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych 1/201482

twierdzenie dokonania opłaty za prenumeratę podawano perso-
nalia osób, które opłaciły abonament. Z numeru 31 z 1937 roku 
można się dowiedzieć, że prenumeratę opłacili między innymi: 
„ks. kan. Bastrzykowski36 10 zł, M. Kossowski 1,25 zł”. Od numeru 
48 z 1937 roku zaprzestano drukowania nazwisk odbiorców, wy-
jaśniając to następująco: „Jako miarodajne dowody niechaj służą 
odtąd – jak wszędzie w pismach – odcinki czekowe PKO, i nasze 
książki kasowe”.

Wraz ze zmianami w redakcji można zaobserwować postępującą 
agresywność pisma. Dotąd jedynym wrogiem katolicyzmu według 
„Siewcy Prawdy” byli sekciarze i osoby propagujące inną wiarę oraz 
sprzeciwiające się nauce Kościoła. U schyłku działalności tygodni-
ka twórcy atakowali też lewicowe organizacje społeczne, przejawiali 
skrajny antysemityzm i antykomunizm37. W ten sposób, jak uzasad-
niali, bronili zasad wiary katolickiej.

Tygodnik „Siewca Prawdy” jak na periodyk wydawany w prowin-
cjonalnym miasteczku powiatowym był dość nowoczesny. Niewąt-
pliwie zawdzięcza to wykształceniu i świadomości swoich twórców. 
Jednak można zaobserwować stopniowe odchodzenie od deklaracji 
złożonej w pierwszym numerze z końca listopada 1931 roku, że pi-
smo będzie dalekie od działań partyjno-politycznych. Dla współ-
czesnego badacza dziejów dwudziestolecia międzywojennego i  to 
może okazać się atrakcyjne. Tygodnik prezentuje bowiem nasta-
wienie Kościoła sandomierskiego nie tylko do ogólnopolskich uwa-
runkowań politycznych, lecz także do lokalnych. Ponadto, jak już 

36 Ks. Aleksander Bastrzykowski (1879-1958), urodzony w Wąchocku pod Starachowica-

mi, w latach 1933-1958 proboszcz parafi i Kunów, autor monografi i Kunowa (obecnie powiat 

ostrowiecki, gmina Kunów, województwo świętokrzyskie), w latach 1929-1934 dziekan deka-

natu sandomierskiego, proboszcz parafi i Góry Wysokie (obecnie powiat sandomierski, gmina 

Dwikozy, województwo świętokrzyskie), autor monografi i historycznej parafi i Góry Wysokie 

Sandomierskie (J. Kędracki, Podziemna kaplica, głęboki wąwóz, „Gazeta Wyborcza” [Kiel-

ce] 89 [2006], s. 6; http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,4692126,20060414KI-

-DLO,Podziemna_kaplica_gleboki_wawoz,.html, 26.10.2013; Parafi a Kunów – strona ofi cjal-

na. Księża, http://www.kunow.kei.pl/?Ksi%EA%BFa, 26.10.2013; http://www.gorywysokie.

sandomierz.opoka.org.pl/przyjaciele.html, 26.10.2013.
37 K. Warda, Książka i czasopiśmiennictwo w Sandomierzu w okresie od 1795 do 1939 r., 

rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. B. Kocowskiego, obroniona w In-

stytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Wrocławskiego 27 listopa-

da 1977 roku, mps w posiadaniu autora.
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wspomniano, periodyk jest świetną bazą źródłową do badania dzie-
jów przede wszystkim Sandomierza. Obecnie najpilniejsze wydaje 
się sporządzenie bibliografi i artykułów dotyczących stolicy diecezji, 
co zdecydowanie ułatwi poszukiwanie zawartych w nim informacji 
o mieście. Bibliografi ę można by sukcesywnie poszerzać o kolejne 
regiony i miejscowości.

Warto dodać, że tygodnik „Siewca Prawdy” nie tylko dla pro-
fesjonalisty jest niezastąpionym źródłem pomocnym w ustalaniu 
faktów historycznych. Dokumentuje to m.in. akcja mająca na celu 
poszukiwanie mogił. Na początku listopada 2013 roku Komenda 
Powiatowa Policji w Sandomierzu za pośrednictwem regionalne-
go dziennika „Echo Dnia” zwróciła się do mieszkańców powiatu 
sandomierskiego z  apelem o  pomoc w  odnalezieniu mogiły po-
sterunkowego Dionizego Rouby’ego, poległego 21 listopada 1938 
roku podczas służby w Złotej pod Sandomierzem. Od 2012 roku 
sandomierscy stróże prawa opiekują się już grobem policjanta Sta-
nisława Cudzika zastrzelonego w  1921 roku na służbie i  szukają 
podobnych mogił38. Tygodnik „Siewca Prawdy” szeroko opisywał 
śmierć dwudziestosześcioletniego posterunkowego Rouby’ego. 
Tragiczna śmierć funkcjonariusza państwowego wstrząsnęła mia-
stem. Redakcja na pierwszej stronie tygodnika, co było ewenemen-
tem, zamieściła urzędowe, policyjne podziękowanie za udział spo-
łeczności lokalnej w pogrzebie39. Autorzy kolejnych artykułów nie 
podali, gdzie pochowano ciało policjanta. Jednak wnikliwa anali-
za materiałów prasowych wskazuje na jeden z dwóch cmentarzy 
w  Sandomierzu. Przedstawiciele sandomierskiej policji obecnie 
błędnie określają miejsce pochówku na cmentarzu w  Samborcu, 
w gminie, w której policjant w 1938 roku tragicznie zginął40.

38 /MLE/, Policjanci ocalili od zapomnienia, „Echo Dnia” 258 (2013), s. 9.
39 „Siewca Prawdy” 49 (1938), s. 1; W pościgu za bandytami, „Siewca Prawdy” 48 (1938), 

s. 8; jst, Poległ jak bohater, „Siewca Prawdy” 49 (1938), s. 10; Na pogrzeb śp. Posterunkowego, 

„Siewca Prawdy” 49 (1938), s. 11; H. Pasławska, Pamięci ś.p. Dionizego Rouby, młodego poste-

runkowego zabitego przez bandytów w okolicy Sandomierza, „Siewca Prawdy” 50 (1938), s. 3-4; 

Sandomierz zbuduje pomnik, „Siewca Prawdy” 50 (1938), s. 10.
40 Rozmowa z aspirantem Jackiem Kulitą, ofi cerem prasowym Komendy Powiatowej Po-

licji w Sandomierzu, przeprowadzona 4 listopada 2013 roku. Materiały w posiadaniu autora. 
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THE SOWER OF TRUTH (‘SIEWCA PRAWDY’): A  WEEKLY 
OF THE DIOCESE OF SANDOMIERZ DURING THE YEARS 
1931-1939

Th e Catholic magazine Th e Sower of Truth (‘Siewca Prawdy’) was 
published by the Diocesan Graphic and Printing House in Sandomi-
erz. During the years 1931-1939 the weekly came out in the Diocese 
of Sandomierz, in whose territory Th e Sower of Truth was distribut-
ed. Th e magazine was predominantly concerned with Catholic top-
ics. Th e issues included fragments of Sunday’s Gospel, pastoral let-
ters and prayers. A lot of space was taken up by articles that spread 
and built up faith. Th e weekly was focused on reports of events in 
the diocese. Apart from that it brought news from Poland and the 
world, also of a  political nature. Texts concerning the household 
and agriculture were published. Th e Sower of Truth got involved in 
politics not only when it related to Catholic issues. Th e magazine 
also reported secular social events taking place in towns associated 
with the diocese. Th e weekly was addressed to a  Catholic reader. 
Th e magazine was distributed in parishes by priests and members of 
Catholic associations. Nowadays Th e Sower of Truth is an excellent 
source for the research of the history of Sandomierz and the diocese 
in the interwar period.


