
GRZEGORZ KAWA 

WYDAWNICTWA WOJNICZA W LATACH 1990–2014 

Celem pracy była próba odpowiedzenia na pytanie, jakie wydawnictwa były publikowane 

na terenie gminy Wojnicz w latach 1990–2014. Publikacja wchodzi w nurt badań regionalnych. 

W artykule przedstawiłem historię ruchu wydawniczego w Wojniczu przed 1990 rokiem oraz 

życiorysy jego najwybitniejszych działaczy. Osobne uwagi poświęcone zostały analizie 

zawartości wydawnictw zwartych i ciągłych oraz kilku przykładowych dokumentów życia 

społecznego opublikowanych po 1990 roku.  

WYDAWNICTWA WOJNICZA PRZED 1990 R. 

Przełomowym wydarzeniem dla rozwoju czasopism regionalnych w Polsce były przemiany 

społeczno-gospodarcze po 1989 roku. Ruch wydawniczy w Wojniczu przed 1990 rokiem 

charakteryzuje epizodyczność oraz mała liczba publikacji. Powstawały one dzięki 

zaangażowaniu mieszkańców – społeczników takich jak prof. Józef Szymański czy 

ks. Jan Królikiewicz. Warto zatem wspomnieć o zasługach tych osób. J. Szymański był 

członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wojnickiej (TPZW). Od 2003 roku był także 

członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma „Zeszyty Wojnickie”. Przed 1990 rokiem 

opublikował dwie pozycje. Kapituła kolegiacka w Wojniczu 1465–1786, której tematem były 

dzieje parafii wojnickiej oraz rola i znaczenie na tym terenie Kościoła katolickiego. Rzecz 

wydana została przez Towarzystwo Naukowe KUL w Lublinie w 1962 roku. Kolejna 

publikacja, zatytułowana Wojnicz: dzieje i zabytki, opublikowana została w 1967 roku. 

Tym razem jej tematem były zabytki i historia Wojnicza. 

Kolejną zasłużoną postacią był ks. J. Królikiewicz. Nie sposób wymienić wszystkich jego 

dokonań. Należy pamiętać, że przez wiele lat działał w niezwykle trudnej sytuacji, gdyż jako 

duchowny nie był przez ówczesne władze mile widziany i niejednokrotnie musiał usuwać się 

w cień, i niemal ukrywać swoją aktywność. Był natomiast powszechnie lubiany i szanowany 

przez mieszkańców miejscowości. Zmarł nagle w wielu 65 lat. Był on autorem wielu publikacji, 

m.in. zebrał i opracował Wojnickie legendy (Wojnicz 1979), w których ogłosił najważniejsze 

podania związane z początkami osadnictwa na terenie Wojnicza i w jego okolicy1. Opublikował 

                                                 
1 J. Chumiński i in., Ks. Jan Królikiewicz (1927–1991), „Zeszyty Wojnickie” 2000, Wyd. specjalne I/2000, s. 

6–7. 
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także broszurę Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Stowarzyszenie Wyższej 

Użyteczności, 10 lat Oddziału im. Seweryna Goszczyńskiego „Seweryniacy w Wojniczu 1976–

1986.  

Przed 1989 rokiem publikacje dotyczące problematyki regionalnej ukazywały się 

okazjonalnie. Podstawową trudność stanowił brak odpowiednich środków finansowych oraz 

słaba organizacja społeczna mieszkańców. Dlatego jako ewenement zaistniała w tym czasie 

kolejna pozycja broszurowa, zatytułowana Wojnicz i okolice, prezentująca najważniejsze 

wiadomości o środowisku przyrodniczym najbliższej okolicy. Z tego samego czasu pochodzi 

także broszura Szkoła rolnicza w Wojniczu w 40-lecie istnienia, opracowana przez 

pracowników tej instytucji.  

Przemiany społeczno-gospodarcze spowodowane odzyskaniem w 1989 roku niepodległości, 

były impulsem do większej aktywności społeczeństwa i przyczyniły się do powstania w 1993 

roku TPZW, a także na odejście od centralizacji produkcji wydawniczej, która blokowała ruch 

wydawniczy w mniejszych ośrodkach miejskich.  

WYDAWNICTWA ZWARTE 

Publikacje ogłaszane na terenie Wojnicza po 1989 roku można podzielić na te wydawane 

przez TPZW oraz publikowane przez Urząd Gminy. Inny podział pozwala wyodrębnić 

wydawnictwa zwarte i ciągłe. Pierwsze pozycje zwarte pojawiły się w 1994 roku. 

Ich inicjatorami byli członkowie powstałego w 1993 roku TPZW: J. Szymański i Jerzy 

Chumiński. Na wstępie przygotowana została seria wydawnicza, zatytułowana „Biblioteczka 

Historyczna”. Powołała ona z inicjatywy prof. J. Szymańskiego. Jej celem była chęć 

wydawania źródeł do dziejów Wojnicza. Udostępniała ona zainteresowanym badaczom 

materiały źródłowe. Wydawnictwo to ma bardzo dobrą opinię w środowiskach naukowych 

i określane jest jako „imponujące przedsięwzięcie o nieprzemijających wartościach”2. Pierwszy 

tom serii pt. Kazanie na konsekrację kolegiaty w Wojniczu 20 V 1773 roku opracowany przez 

J. Szymańskiego i został wydany w 1994 roku. Do 2006 roku opublikowano 33 tomy serii. 

W ten sposób udostępnionych zostało 14 861 dokumentów, drukując je na 6288 stronach 

formatu A5, czyli na 392,22 arkuszach drukarskich i 319,66 arkuszach wydawniczych3. 

                                                 
2 Biblioteczka historyczna, [online] http://www.tpzw.info/dzialalnosc/biblioteczka/biblioteczka.htm [dostęp: 

13.11.2016]. 
3 T. Duman, „Zeszyty Wojnickie”, [online] http://www.tpzw.info [dostęp: 02.07.2016]. 
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Na serię składają się prace naukowe o charakterze historycznym, wykorzystywane w badaniach 

nad dziejami miasta.  

Wielość opublikowanych materiałów sprawiła, że całość ich podzielona została na podserie, 

wyodrębniające m.in. Księgi miejskie wojnickie – obejmujące sześć tomów, Rachunki miasta 

Wojnicza – wydane w trzech tomach oraz Wojnickie księgi cechowe. Celem tej ostatniej była 

chęć utrwalenia działalności cechów rzemieślniczych Wojnicza oraz zaprezentowanie 

obyczajów rzemieślników w okresie od połowy wieku XVIII do okresu przed wybuchem 

II wojny światowej.  

Kolejną równie ważną częścią omawianych publikacji było wydawnictwo zatytułowane 

Państwo wojnickie w Metryce Józefińskiej z 1785–1787 roku : Wojnicz, Zamoście, Ratnawy 

i Łopoń. Autorem wstępu i wydawcą był J. Szymański. Celem tego wielotomowego wydania, 

opublikowanego w ramach serii był opis działek składających się na poszczególne sołectwa 

gminy Wojnicz. Podstawowym źródłem wiedzy były mapy katastralne, wykonane przez 

władze austriackie w okresie od 1785 do 17894. Tzw. Metryka Józefińska znajduje się obecnie 

w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie. Współtwórcą 

publikacji był dr Janusz Łosowski z Zakładu Archiwistyki Instytutu Historii UMCS w Lublinie. 

TPZW pokryło koszty podróży na Ukrainę przy znaczącym współudziale sponsorów 

zbiorowych i indywidualnych, których nazwiska zamieszczono na końcu tomu. W pracy 

zamieszczono także indeks osób, indeks nazw geograficznych i indeks rzeczowy. Na ostatnich 

stronach wymieniona została ponadto lista darczyńców, którzy wpłacili odpowiednie sumy, 

przyczyniając się do powstania dzieła.  

Do serii należą również dwie publikacje dotyczące zabytkowego kościoła w Wojniczu. 

Autorem i wydawcą pierwszej z nich Kościół wojnicki w XIX wieku. Materiały źródłowe był 

J. Szymański. Wydawcami drugiej, zatytułowanej Acta capituli voyniciensis 1666-1757, 

byli Maria Juda i J. Szymański. Dodajmy, że dodatkowo na serię składają się Piotra Dymmela 

Testamenty mieszczan wojnickich oraz J. Szymańskiego Słownik historyczno-geograficzny 

miasta Wojnicza.  

Do grona pozostałych publikacji TPZW należy wielotomowa monografia zatytułowana 

Wojnicz i okolice w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, omawiająca szczegółowo dzieje 

miasta. „Jest poświęcona środowisku przyrodniczemu, ale nie poprzestając na jego opisie, 

                                                 
4 J. Szymański, Państwo wojnickie w metryce józefińskiej z 1785–1787 roku: Wojnicz, Zamoście, Ratnawy i 

Łopoń, Wojnicz 2005, s. 5. 
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formułuje szereg ważnych ustaleń zarówno dla zrozumienia przeszłości, jak także dla 

organizowania przyszłości”5.  

Częstotliwość ukazywania się kolejnych woluminów serii jest nieregularna. W 2000 roku 

ukazał się tom zatytułowany Środowisko przyrodnicze Wojnicza i okolic6. Autorami tej 

publikacji byli Jarosław Gabała i Tadeusz Sokołowski. Wydany on został na kredowym 

papierze. Na okładce wykorzystano zdjęcie Stanisława Kubonia, przedstawiające panoramę 

Wielkiej Wsi i Panieńskiej Góry. Okładka ma kolor zielono-biały. Tom powstał dzięki 

współpracy z Polską Akademią Nauk Oddział w Krakowie, która udzieliła wsparcia 

organizacyjnego i merytorycznego. Publikację finansował Zarząd Gminy. Redaktorem tomu 

był J. Chumiński. Treść podzielona została na dwa działy oraz aneks. Pierwszy dział 

zatytułowany Geologia, Rzeźba, Gleby i Surowce Mineralne opracował T. Sokołowski. 

Autorem drugiego, zatytułowanego Klimat, Wody, Rośliny, Zwierzęta i Ochrona Środowiska, 

był J. Gabała. Aneks opracował Paweł Nabożny. Zawiera on projekt rezerwatu przyrody 

Panieńska Góra oraz osobliwości przyrodnicze, czyli opis gatunków roślin i zwierząt tam 

chronionych. Ostatnim elementem tomu jest Słowniczek trudniejszych terminów. Znajdują się 

tam terminy i definicje z zakresu geologii. 

Następną część monografii miasta zatytułowano Najdawniejsza przeszłość Wojnicza 

i okolic7. Autorami byli Jerzy Okoński i Andrzej Szpunar. Powstanie tej publikacji wiązało się 

z prowadzonymi na terenie środkowego biegu Dunajca badaniami archeologicznymi. 

To właśnie na tym obszarze powstał Wojnicz. Zakres chronologiczny opracowania obejmuje 

okres od pojawienia się osadnictwa w czasach schyłkowego paleolitu, do ukształtowania się 

stabilnego osadnictwa we wczesnym średniowieczu w XII–XIII wieku. Specyfika 

prowadzonych na tym terenie badań archeologicznych polega na tym, że osadnictwo 

w przeszłości podporządkowane było granicom naturalnym. Współcześnie nie przystają one do 

obowiązujących granic administracyjnych. Z tego względu zasięg terytorialny książki obejmuje 

teren kilku gmin. Publikacja spełniała dwa zadania. Pierwszy z nich to cel popularyzatorski, 

ponieważ tom był skierowany do mieszkańców wymienionych gmin zainteresowanych własną 

historią. Ponadto stanowiła pomoc w nauczaniu historii, a szczególnie historii regionu. Oprócz 

wyników samych badań w tomie zaprezentowana została historia badań naukowych z zakresu 

archeologii, rozwój osadnictwa w różnych epokach pradziejów i wczesnego średniowiecza. 

                                                 
5 J. Gabała, T. Sokołowski, Środowisko przyrodnicze Wojnicza i okolic, Wojnicz 2000, s. 8.  
6 Tamże, s. 8. 
7 J. Okoński, A. Szpunar, Najdawniejsza przeszłość Wojnicza i okolic, Wojnicz 2002.  
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Autorzy dokonali charakterystyki najważniejszych kultur rozwijających się na terenie 

obecnego Wojnicza i okolic.  

Osobną część publikacji stanowił katalog stanowisk archeologicznych. Zawiera on komplet 

danych przydatnych dla poznania dziejów osadnictwa na terenie środkowego biegu Dunajca8. 

Książka powstała dzięki wielu osobom i instytucjom zaangażowanym w prowadzenie 

wykopalisk. Były to m.in.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Krakowie, Instytut 

Archeologii UJ, Muzeum Okręgowe w Tarnowie oraz Muzeum Archeologiczne w Krakowie. 

Do Komitetu Redakcyjnego zostali powołani członkowie TPZW J. Chumiński, Witold Duman, 

Teresa Kuboń, Anna Nosek, Jerzy Nosek, Krystyna Urbańska. Recenzentem naukowym pracy 

był prof. J. Szymański. Na pierwszej stronie znajduje się dedykacja autorów: 

Książkę dedykujemy Pamięci Jerzego Chumińskiego, 

Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wojnickiej, 

Przyjaciela archeologii i archeologów 

Autorzy 

W poszczególnych rozdziałach autorzy dokonali charakterystyki omawianych epok, 

zabytków kultury materialnej oraz opisali ślady przeszłości, odkryte podczas prowadzonych 

wykopalisk. Charakterystyce i szerszemu omówieniu poddano górny i schyłkowy paleolit, 

mezolit, neolit, wczesną i starszą epokę brązu, okres od środkowej epoki brązu do wczesnej 

epoki żelaza, okres przedrzymski, okres rzymski oraz okres wędrówek ludów, a także wczesne 

średniowiecze. W sposób pogłębiony dokonano opisu badań na terenie Wojnicza i okolicznych 

gmin. Poza tym zaprezentowano wnioski z badań. Książka wzbogacona została o rysunki 

i fotografie przedstawiające znaleziska i przedmioty wydobyte podczas prowadzonych prac 

archeologicznych. Ponadto w tomie znaleźć można mapy i plany stanowisk archeologicznych. 

Temu zagadnieniu poświęcony jest ostatni rozdział zatytułowany Katalog stanowisk 

archeologicznych. Opis obiektów został opracowany na postawie schematu: nazwa 

miejscowości, gminy, powiatu, numer stanowiska archeologicznego. Kolejną częścią był opis 

materiału archeologicznego (jego funkcji, chronologii oraz miejsca przechowywania). W opisie 

stanowisk zamieszczono podstawowe informacje o źródle i jego pochodzeniu9.  

Ostatnią częścią składową tomu są wspomnienia zmarłego J. Chumińskiego, animatora 

kultury, który miał ogromny wpływ na ratowanie zabytków i powstanie czasopisma „Zeszyty 

                                                 
8 Tamże, s. 12. 
9 Tamże, s. 231. 
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Wojnickie”. Dodatkiem do tego tomu była mapa Stanowiska archeologiczne z terenu 

opracowania. 

Trzecią częścią monografii miasta jest praca Wojciecha Krawczuka, Piotra Miodunki 

i Karola Nabiałka, zatytułowana Dzieje Wojnicza od XVI do XVIII wieku. Na okładce widoczna 

jest pieczęć Wojnicza z 1568 roku, znajdująca się w Muzeum Narodowym w Krakowie. 

W skład komitetu redakcyjnego publikacji weszli W. Duman, T. Kuboń, A. Nosek, J. Nosek 

i K. Urbańska. Recenzentem naukowym był dr hab. Marek Ferenc. Redaktorem 

odpowiedzialnym za indeksy i korektę była Magdalena Kusak. Tom powstał dzięki staraniom 

TPZW i jest związany z przywróceniem miastu praw miejskich z dniem 1 stycznia 2007 roku. 

Celem omawianej publikacji była chęć przedstawienia dziejów miasta w epoce nowożytnej. 

Szczególną uwagę zwrócili na ludność, życie rodzinne i społeczne, codzienność i święta10. 

Praca podzielona została na cztery części. Autorzy rozpoczęli od przedstawienia przestrzeni 

miasta i najbliższego otoczenia. W tym rozdziale znalazły się informacje o wpływie wydarzeń 

politycznych na losy jego mieszkańców. Druga część obejmuje okres dziejów od XVI stulecia 

do lat 50. XVII wieku. Tragiczne chwile, kiedy ważyły się losy Rzeczypospolitej w czasie 

szwedzkiego potopu, zostały ujęte w części trzeciej. Ostatnia część ukazuje natomiast miasto 

od połowy XVII stulecia po schyłek Rzeczypospolitej i początek rządów austriackich11. 

Podstawę źródłową tomu stanowiły przede wszystkim akta miejskie, czyli księgi 

wójtowsko-ławnicze i radzieckie oraz księgi rachunkowe i podatkowe. Autorzy korzystali ze 

źródeł wydanych drukiem w ramach serii „Biblioteczka Historyczna” nakładem TPZW12. 

Wiele materiałów wykorzystanych w pracy zostało zamieszczonych na łamach „Zeszytów 

Wojnickich”. Podstawowym celem prezentowanej publikacji było przybliżenie czytelnikom 

w sposób naukowy dziejów Wojnicza13. Z wniosków zamieszczonych w zakończeniu wynika, 

że miasto w XVI i XVII wieku przeżywało rozkwit i korzystało z koniunktury gospodarczej. 

Kryzys i zniszczenia spowodowały najazdy Szwedów w 1702 roku. Od tego momentu dla 

Wojnicza nadeszły ciężkie czasy. Dopiero okres po pierwszym rozbiorze oznaczał ożywienie 

gospodarcze, ale również większą kontrolę administracji austriackiej oraz napływ ludności 

obcej, głównie Czechów14. Wewnątrz książki znajdują się zdjęcia miejskich dokumentów, 

będące podstawą do badań i analizy. Do tomu dołączono trzy aneksy. Pierwszy z nich to 

                                                 
10 W. Krawczuk, P. Miodunka, K. Nabiałek, Dzieje Wojnicza od XVI do XVIII wieku, Wojnicz 2009, s. 6. 
11 Tamże, s. 6. 
12 Tamże, s. 6. 
13 Tamże, s. 9. 
14 Tamże, s. 434–435. 
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słowniczek niektórych pojęć stosowanych w tekście, drugi zatytułowano Urzędnicy 

i funkcjonariusze miasta Wojnicza wiek XVI – lata 50. XVII wieku. Spisy. Trzecim aneksem jest 

tabela pt. Spis rajców i landwójtów miasta Wojnicza 1659–1784.  

WYDAWNICTWA CIĄGŁE 

W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych powstało w Polsce wiele czasopism 

zajmujących się problematyką historii i kultury „małych ojczyzn”. Prezentowane na ich łamach 

artykuły, miały na celu przybliżenie ważnych dla miasta i regionu wydarzeń i postaci. Taki 

profil tematyczny miały też od początku swojego istnienia „Zeszyty Wojnickie”15, ukazujące 

się od maja 1992 roku. Ich twórcą i wieloletnim redaktorem był J. Chumiński. Początkowo 

wydawane były przez Izbę Regionalną, a następnie przez TPZW. Przez kilka lat czasopismo 

było miesięcznikiem, następnie dwumiesięcznikiem, obecnie jest kwartalnikiem. We wrześniu 

1994 roku zostało zarejestrowane w międzynarodowym systemie informacji i zyskało 

międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictw ciągłych ISSN. Od kwietnia 2000 do 

końca 2007 roku wychodziło wzbogacone o Informator Samorządowy. W czerwcu 2009 roku 

wyszedł 132 numer „Zeszytów Wojnickich”. Od stycznia 1997 roku ukazują się dodatkowo 

wydania specjalne, monotematyczne, które posiadają również numer ISBN. We wrześniu 2009 

roku ukazał się 13 numer specjalny.  

„Zeszyty Wojnickie” mają swoje wierne grono miejscowych i zamiejscowych czytelników. 

Są rozsyłane do wielu bibliotek i instytucji naukowych w całym kraju i cieszą się dobrą opinią. 

Prezentują wysoki poziom drukowanych tekstów. Z całą pewnością są ewenementem na rynku 

prasy lokalnej. Są finansowane z dotacji władz samorządowych, która pokrywa koszt łamania 

i druku. Powstają od początku dzięki zaangażowaniu grupy osób, które wykonują ogromną 

pracę całkowicie społecznie. Z nielicznymi wyjątkami nie są również wypłacane honoraria 

autorskie. Są doskonałym źródłem wiedzy o Wojniczu i okolicy16. 

Wszystkie numery pisma mają format 23,5 cm x 16,5 cm (do roku 1997 format ten wynosił 

28,0 x 19,5 cm). Od 2005 roku okładki są kolorowe. Artykuły wzbogacano przedrukami 

historycznych dokumentów, rycinami, fotografiami oraz reprodukcjami. Znacznie podnosi to 

                                                 
15 Na temat pisma w 2013 roku powstała praca Aleksandry Romańskiej „Zeszyty Wojnickie”. W 

dwudziestolecie istnienia – próba monografii. Autorka równocześnie współtworzy portal internetowy o 

charakterze kulturalno-informacyjnym Nasz Wojnicz. Krótka charakterystyka tego wydawnictwa zamieszczona 

jest na stronie internetowej TPZW. 
16 T. Duman, „Zeszyty Wojnickie”, dz. cyt. 
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atrakcyjność gazety17. Pierwszy numer „Zeszytów Wojnickich” poświęcony był w całości 

Straży Pożarnej, działającej w Wojniczu i okolicy. Miał nakład kilkudziesięciu egzemplarzy 

i liczył osiem stron18.  

Początki powstania czasopisma wiążą się z grupami społeczników – mieszkańców, którzy 

zaangażowali się w tworzenie wojnickiego muzeum, czyli Izby Regionalnej. Właśnie 

ta instytucja była pierwszym wydawcą „Zeszytów Wojnickich”. Bardzo pomocna okazała się 

akceptacja tego pomysłu przez Urząd Gminy. Adres redakcji znajdował się w Urzędzie Gminy 

i był nim od maja 1992 roku do roku 199419. Tak o swoich celach pisał zespół redakcyjny 

w pierwszym numerze czasopisma:  

Grupa osób skupionych wokół Izby Regionalnej podjęła zamiar wydawania pisma 

regionalnego o profilu historycznym. […] Bogata przeszłość Wojnicza i okolicy skłania do 

popularyzowania wiedzy historycznej o naszym uroczym miasteczku i jego pięknej 

okolicy. Efektem powinno być nie tylko zwiększone zainteresowanie regionem, ale 

i zwielokrotniona troska o stan dzisiejszy. Zapraszamy Czytelników do udziału we 

współredagowaniu kolejnych numerów „Zeszytów Wojnickich”, szczególnie cennymi 

byłyby wspomnienia osób starszych – przecież wydarzenia z 1939 roku, z okresu okupacji 

niemieckiej i wielu późniejszych, znane są większości mieszkańców tylko 

powierzchownie, z literatury i podręczników20.  

Co ważne celem autorów czasopisma była zachęta mieszkańców do aktywności 

obywatelskiej i zaangażowanie w życie gminy. Kolejnym postawionym zadaniem było 

zachowanie wspomnień mieszkańców z okresu II wojny światowej oraz lat powojennych.  

Pierwsze numery „Zeszytów Wojnickich” były skromne, o objętości od ośmiu do dziesięciu 

stron. Zawierały tekst wstępny zespołu redakcyjnego, jeden lub dwa artykuły oraz aktualności 

dotyczące Izby Regionalnej. Strona graficzna była bardzo uboga, jednak nawet w pierwszych 

numerach pojawiały się ilustracje, których autorami byli wojniczanie lub osoby interesujące się 

przeszłością regionu tarnowskiego np. Zyta Roman i Andrzej Krupiński. Dokładny tytuł 

czasopisma brzmi „Zeszyty Wojnickie: Pismo Historyczno – Kulturalne Towarzystwa 

Przyjaciół Ziemi Wojnickiej”.  

Z kolei „Merkuriusz Wojnicki” to bezpłatny miesięcznik samorządowy wydawany od 

kwietnia 2011 roku z inicjatywy ówczesnego burmistrza Jacka Kurka. Czasopismo jest źródłem 

informacji o aktualnych wydarzeniach społecznych, gospodarczych, kulturalnych 

                                                 
17 A. Romańska, „Zeszyty Wojnickie”. W dwudziestolecie istnienia – próba monografii, Wojnicz 2013, s. 13–

14. 
18 Tamże, s. 13–14. 
19 Tamże, s. 13. 
20 J. Chumiński, Zespół Redakcyjny, „Zeszyty Wojnickie” 1992, nr 1, s. 1. 
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i rozrywkowych. Rzetelna informacja i ciekawa grafika to atuty gazety. Dystrybucja obejmuje 

Wojnicz oraz miejscowości: Biadoliny Radłowskie, Dębina Łętowska, Dębina Zakrzowska, 

Grabno, Isep, Łopoń, Łukanowice, Milówka, Olszyny, Rudka, Sukmanie, Wielka Wieś, 

Więckowice i Zakrzów. Jest to obszar zamieszkały przez 13 280 osób. Dzięki skutecznej 

promocji „Merkuriusz Wojnicki” dociera również do mieszkańców innych miast i gmin, do 

samorządów, zaprzyjaźnionych firm, kontrahentów i partnerów społeczno-gospodarczych21. 

W dniu 30 kwietnia 2011 roku na ulicach Wojnicza ukazał się jego pierwszy numer. 

Kwartalnik rozdawany był w sposób, który zasługuje na wyróżnienie. Dwaj młodzieńcy, 

mieszkańcy Wojnicza w strojach wojnickich rajców z wieku XVII, przechodzili ulicami miasta 

i wręczali gazetę napotkanym mieszczanom22. W pierwszych dniach czasopismo rozdawane 

było bezpłatnie. Pierwszym redaktorem czasopisma była Agnieszka Cichy. Przetrwała na tym 

stanowisku rok i została zwolniona przez burmistrza Wojnicza. Następnie wydawaniem 

i redakcją tekstów zajmował się przez krótki okres czasu kierownik Wydziału Promocji gminy 

Jan Szczerba. Czasopismo było dostępne w miejscowych sklepach spożywczych i kioskach. 

W latach 2011–2014 kosztowało 1,50 zł. 

Następnym redaktorem naczelnym pisma został Paweł Koczanowski, który pełni tę funkcję 

również obecnie. Po przegranej burmistrza Jacka Kurka w wyborach samorządowych jesienią 

2014 roku, czasopismo zmieniło swój charakter. Nowy burmistrz Tadeusz Bąk postanowił, że 

pismo będzie rozdawane bezpłatnie. Czasopismo zmieniło format i szatę graficzną. Do tej pory 

wydawano je na papierze kredowanym, a jego objętość wahała się od 20 do 26 stron. Po 

zmianach jego objętość zmniejszyła się do 8 stron i drukowane jest na gorszej jakości papierze 

gazetowym. Dostępne jest również na stronie Urzędu Gminy w formacie PDF i nosi tytuł: 

„Merkuriusz Wojnicki: biuletyn informacyjny gminy Wojnicz”23.  

DOKUMENTY ŻYCIA SPOŁECZNEGO – ŚPIEWNIKI I INFORMATORY 

W działalności wydawniczej na terenie Wojnicza znajdujemy ponadto sporadyczne 

przykłady publikacji dokumentów życia społecznego. Przykładowo w 2010 roku rozpoczęła 

się coroczna inicjatywa organizacji przez TPZW uroczystości związanych ze świętem, 

Trzeciego Maja. Z tej okazji zrodziła się inicjatywa, aby uczcić je wspólnym śpiewaniem. 

W przygotowania włączyły się również władze gminy i został wydany pierwszy śpiewnik pt. 

                                                 
21 P. Koczanowski, Merkuriusz Wojnicki, [online] http://www.wojnicz.pl/merkuriuszwojnicki [dostęp: 

2.07.2016]. 
22 Merkuriusz Wojnicki, [online] https://www.wojnicz.pl/merkuriusz-wojnicki [dostęp: 2.07.2016]. 
23 Wcześniej nosił tytuł „Merkuriusz Wojnicki: dwumiesięcznik miasta i gminy Wojnicz”. 
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Pieśni sercu bliskie. Zleceniodawcą powstania publikacji był Urząd Gminy Wojnicz. Druk 

powierzono firmie CZESZYK Sp. z.o.o., która oprócz tego, że jest drukarnią, zajmuje się 

usługami introligatorskimi i produkcją opakowań. Siedziba drukarni znajduje się w Tarnowcu. 

Śpiewnik zawiera 23 najpopularniejsze pieśni patriotyczne. Wśród nich są takie tytuły jak: 

O mój rozmarynie, Ułani, ułani, Witaj majowa jutrzenko, Hymn do miłości kochanej ojczyzny. 

Wydawnictwo jest ubogie pod względem formy. Nie ma nazwiska osoby, która była 

odpowiedzialna za jego opracowanie. Poza tym nie wymieniono organizatorów wspólnego 

śpiewania. Na drugiej stronie publikacji widnieje jedynie sentencja Oskara Kolberga „Naród, 

który przestaje śpiewać, przestaje istnieć”24. Pierwsze wspólne śpiewanie zakończyło się 

sukcesem.  

W roku 2012 TPZW wydało kolejny śpiewnik zatytułowany Pieśni sercu bliskie. 

Towarzystwo zajęło się również przygotowaniem projektu graficznego i drukiem publikacji. 

Na okładce wykorzystano zdjęcie chaty w Sukmaniu, miejscowości należącej do gminy 

Wojnicz. Wymienieni zostali również organizatorzy wspólnego śpiewania. Byli to: TPZW, 

Chór Te Deum, Publiczne Gimnazjum im. św. Kingi w Wojniczu i Gminny Ośrodek Kultury 

w Wojniczu25. Forma graficzna i wykonanie jest znacznie lepsze niż w pierwszej edycji 

projektu. Śpiewnik zawiera 23 pieśni patriotyczne oraz krótką informację na temat herbu 

i hymnu Wojnicza. Dnia 5 maja 1994 roku Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie herbu 

i chorągwi gminy Wojnicz, określając ich kształt i barwy26. W publikacji zamieszczona jest 

również notka na temat flagi gminy oraz zapis nutowy hymnu. Dodatkowym elementem 

publikacji jest Hymn Wojnicza. Powstał w roku 2007 i był wynikiem starań o odzyskanie praw 

miejskich. Słowa hymnu ułożył Andrzej Pacuła, natomiast muzykę skomponował Cezary 

Chmiel.  

Autor muzyki jest od 25 lat organistą w kościele pw. św. Wawrzyńca w Wojniczu. Pochodzi 

z okolic Kraśnika na Lubelszczyźnie. Ukończył Szkołę Muzyczną w Lublinie oraz Wydział 

Muzyczny Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Występuje z recitalami 

organowymi. Założył również zespół Cezary Chmiel Band, skomponował muzykę dla zespołu 

De Profundis do spektaklu Z obłoków na ziemię w reżyserii Jana Nowickiego. Jest laureatem 

I Festiwalu Organistów Diecezji Tarnowskiej. Skomponował muzykę m.in. do hymnu 

                                                 
24 T. Duman, Pieśni sercu bliskie, Wojnicz 2010, s. 2. 
25 Tamże, s. 2. 
26 Tamże, s. 36. 
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Wojnicza i Odporyszowa. Prowadzi chór parafialny Te Deum oraz Orkiestrę Dętą Miasta 

Wojnicza. Od 2007 roku organizuje Koncerty Noworoczne27.  

Kolejny wybrany przeze mnie przykład miejscowego dżs-u w kształcie broszurowym 

pojawił się z okazji wydania przez TPZW Wojnickich legend28. Materiały do pierwszego 

wydania w 1979 roku zebrał i opracował ks. J. Królikiewicz, społecznik i propagator ochrony 

zabytków na terenie Wojnicza29. Drugie wydanie związane było z jubileuszem 20 rocznicy 

powstania TPZW. Wydawcą była firma Bel-druk, która zajmowała się również drukiem. Skład 

i łamanie wykonał Mirosław Mękal. Redaktorami tego wydania byli Teresa Duman, Jerzy 

Janicki oraz Justyna Kamińska. Rysunki przedstawiajace poszczególne legendy wykonał Piotr 

Kuczek. Na okładce wykorzystano ilustrację Panieńskiej Góry z ostatkami zamku Trzewlin wg 

Macieja B. Stęczyńskiego z około 1847 roku30. Wydanie to jest uzupełnione o przedmowę, 

w której przypominano cel upowszechnienia legend oraz pierwszą publikację. Wspomniani są 

w niej również ks. J. Królikiewicz oraz J. Chumiński, który pisał o wojnickich legendach na 

łamach „Zeszytów Wojnickich”31. W uzupełnieniu całości znajduje się wiersz Zofii Wróbel 

Wojnicz w legendzie. Tekst właściwy zawiera przedmowę autora dotyczącą legend wojnickich 

oraz pięć podań opracowanych na podstawie opowiadań ludzi starszych. W ten sposób 

powstały legendy o św. Piotrze i Pawle, o skąpym dziedzicu, o Białym koniu, o gradzie, 

o diabelskim transporcie. Tekst legend pozostał niezmieniony, dodano jednak objaśnienia, 

które wyjaśniają czytelnikom zawiłości niektórych miejscowych nazw. Zbiór legend 

wojnickich zamyka życiorys ks. J. Królikiewicza32 oraz sentencja Kazimierza Brodzińskiego 

umieszczona na zegarze słonecznym po zachodniej stronie pałacu Dąmbskich w Wojniczu: 

Chociaż nie skończysz, ciągle rób. 

Ciebie – nie dzieło – porwie grób. 

Choć tu dla czynu krótko nas, 

Czas wszystko skończy, bo ma czas33. 

Kolejnym wybranym przykładowo wydawnictwem była publikacja zatytułowana 

Przewodnik po grodzisku kasztelańskim w Wojniczu34. Wydano ją z okazji odzyskaniem praw 

                                                 
27 C. Chmiel, O mnie, [online] http://www.cezarychmiel.com [dostęp: 02.07.2016]. 
28 T. Duman, Wojnickie legendy, Wojnicz 2013, s. 33. 
29 Wojnickie legendy, zebrał i oprac. Jan Królikiewicz, Wojnicz 1979. 
30 B.Z. Stęczyński, Okolice Galicyi, Lwów 1847. 
31 J. Chumiński, Wojnickie legendy, „ Zeszyty Wojnickie” 1992, nr 3, s. 3.  
32 Tamże, s. 34.  
33 T. Duman, Wojnickie legendy, dz. cyt., s. 33 
34 J. Okoński, Przewodnik po grodzisku kasztelańskim w Wojniczu, Wojnicz 2007. 



 

78 

 

miejskich. Jej autor był J. Okoński, a wydawcą TPZW. Celem przewodnika było 

przedstawienie najważniejszych elementów dawnego grodziska kasztelańskiego w Wojniczu. 

Jego autorzy pisali: „Spodziewamy się, że publikacja przyczyni się do zwiększenia 

zainteresowania zespołem zabytkowym grodziska, zrozumienia znaczenia tego 

monumentalnego zabytku i spowoduje, że będzie przez społeczeństwo z pietyzmem 

chroniony”35. Publikacja skierowana została przede wszystkim do osób z zewnątrz, turystów 

i przyjezdnych. Była formą zaproszenia czytelników do udziału w wycieczce po miasteczku 

i jego średniowiecznych pozostałościach. J. Okoński skupił się przede wszystkim na kwestiach 

terminologicznych i wyjaśnieniu takich pojęć jak gród, grodzisko oraz kasztelania. Omówił 

także najważniejsze badania archeologiczne na terenie zarówno dawnego grodziska 

kasztelańskiego36, jak i miejsca, gdzie zachowały się dawne wały grodu w rejonie zabudowań 

gospodarczych probostwa, przy ulicy Rolniczej, wzdłuż rzeki Więckówki, przy ulicy 

Jagiellońskiej oraz w sąsiedztwie kościółka pw. św. Leonarda. Całość kończy się planem gminy 

Wojnicz z naniesionymi zabytkami autorstwa J. Szczerby i Krzysztofa Stósa. Plan był 

wykorzystywany także w innych publikacjach, np. w folderze Wojnicz: historia37, a także 

w książce Przewodnik po Wojniczu inaczej38 pod redakcją J. Szymańskiego. 

ZAKOŃCZENIE 

Podsumowując, można stwierdzić, że Wojnicz ma swoją ważną tradycję wydawniczą. 

Książka i wszelkiego rodzaju publikacje miały wpływ na rozwój miejscowości. Z powodu 

trudnej sytuacji społeczno-politycznej i ekonomicznej nie było ich zbyt wiele. Każde 

wydawnictwo odbijało się echem wśród mieszkańców. Ich powstanie wiązało się z pasjonatami 

lokalnej historii i ważnymi wydarzeniami w życiu społeczności lokalnej. Tematem była historia 

najbliższej okolicy oraz środowisko przyrodnicze. Dużą rolę w rozwoju miejscowości odegrał 

kościół katolicki. Z analizy biogramów zasłużonych Wojniczan wynika, że odegrali oni ważną 

rolę w lokalnej społeczności. Odnosili także sukcesy w swoich dziedzinach aktywności 

zawodowej. Brali udział w najważniejszych wydarzeniach Polski i regionu. Analiza i opis 

zabytków uświadamia bogactwo miejscowej tradycji. Ochrona jej to główne zadanie 

Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wojnickiej. Dzięki jego aktywności udało się pobudzić ludzi do 

                                                 
35 Tamże, s. 2. 
36 Tamże, s. 10. 
37 Wojnicz: historia, zabytki, oprac. T. Duman, W. Duman, A. Klisiewicz, Wojnicz 2003, [online] 

http://bc.cyfrowagalicja.pl/publication/1689 [dostęp: 13.11.2016]. 
38 Przewodnik po Wojniczu inaczej, pod red. J. Szymańskiego, Wojnicz 2010, [online] 

http://bc.cyfrowagalicja.pl/publication/2058 [dostęp: 13.11.2016]. 
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działania, a także stworzyć wiele inicjatyw wydawniczych i kulturalnych. Mogę stwierdzić, 

że dzięki działalności Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wojnickiej oraz innych lokalnych 

pasjonatów powstało wiele wydawnictw zwartych.  

Tematyka tych książek dotyczy przede wszystkim historii Wojnicza, czego przykładem były 

takie publikacje jak Rodowody mieszczan wojnickich, Życie gospodarczo – społeczne gminy 

Wojnicz w latach 1945–2014 czy seria „Wojnicz i okolice w przeszłości, teraźniejszości 

i przyszłości”. Kolejna grupa wydawnictw zwartych poświęcona była wspomnieniom 

wojennym mieszkańców gminy Wojnicz. Należą do nich książka Tadeusza Witosa Na zesłaniu 

i na wojnie: wspomnienia oraz pamiętnik Ludwika Rompolta Tych lat nie można zapomnieć. 

Na terenie miasteczka wydawano również zbiory wierszy oraz powieści utalentowanych 

mieszkańców, czego przykładem może być nagradzana i ceniona przez czytelników twórczość 

A. Nosek. Na uwagę zasługują także prace naukowe w serii „Biblioteczka Historyczna”, 

których głównym inicjatorem był prof. J. Szymański. Wiele wydawnictw zwartych powstało 

jako rozwinięcie artykułów zamieszczanych w czasopiśmie „Zeszyty Wojnickie”.  

Gazety wydawane na terenie gminy Wojnicz spełniają głównie funkcję informacyjną 

i integracyjną. Mieszkańcy krytykują bardzo często gazetę „Merkuriusz Wojnicki”. Główne 

wady czasopisma to brak opiniotwórczych artykułów i zróżnicowanej tematyki. Za pomocą tej 

gazety władze gminy próbowały przedstawić i tłumaczyć swoje decyzje polityczne. Brakowało 

opinii osób nie zgadzających się z władzami. Niektórzy mieszkańcy uważają, że „Merkuriusz 

Wojnicki” pełnił funkcję propagandową. Od momentu zmian organizacyjnych, które nastąpiły 

jesienią 2014 roku, nie udało się zmienić opinii i nastawienia mieszkańców. Minusem tej gazety 

jest brak tekstów i artykułów, które pochodziłyby od grupy osób o zróżnicowanych poglądach. 

Całość opracowuje jeden pracownik gminy odpowiedzialny za redakcję czasopisma. Brakuje 

działań zmierzających do utworzenia stałej grupy aktywnych czytelników.  

Z kolei „Zeszyty Wojnickie” są udanym czasopismem kulturalnym, propagującym wiedzę 

o małej ojczyźnie. Wiele tematów i problemów omawianych na łamach kwartalnika zakończyło 

się publikacją wydawnictw zwartych. Plusem tego wydawnictwa jest zaangażowanie 

i aktywizacja mieszkańców w kultywowanie tradycji oraz starania o stworzenie przychylnej 

grupy odbiorców.  

Można stąd wyciągnąć wniosek, że brakuje na terenie Wojnicza gazety, która pełniłaby 

funkcję kontrolną wobec władzy, prezentowała różne zdania mieszkańców oraz dostarczała 

informacji na odpowiednim poziomie, a także pozwalała wyrobić sobie opinię na sprawy ważne 

dla społeczności lokalnej. Być może działania związane z powstaniem Koła Młodych 
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Dziennikarzy i redagowanie artykułów przez młodzież, spowoduje polepszenie kondycji 

gazety.  

Wybiórcza analiza dokumentów życia społecznego ukazujących się na terenie gminy 

Wojnicz pozwala na stwierdzenie, że największą liczbę wśród tej grupy wydawnictw stanowią 

broszury. Ich tematyką były miejscowe zabytki, wydarzenia kulturalne, jubileusze ważnych, 

lokalnych organizacji i stowarzyszeń, jak np. Koło Pszczelarzy. Wśród tych publikacji ze 

względu na tematykę wyróżnić należy również legendy i opowiadania, które doczekały się 

starannie wykonanych i ilustrowanych wydań. Celem wydawanych broszur była także 

promocja regionu i okolicznej przyrody oraz zabytków. Niektóre z dokumentów życia 

społecznego były wynikiem odbywających się cyklicznie wydarzeń kulturalnych. Przykładem 

takiego dżs-u były śpiewniki pieśni patriotycznych oraz broszura Kapituła kolegiacka 

w Wojniczu. 

Głównymi inspiratorami i wydawcami tych publikacji byli członkowie Towarzystwa. Ich 

liczba nie jest zbyt wielka, jednak ich dokonania dla mieszkańców są przykładem głębokiego 

patriotyzmu i ukochania rodzinnej ziemi. Dzięki ich pasji wiele udało się zrobić i wydać, w tym 

przede wszystkim szereg wydawnictw zwartych i publikacji ciągłych. Dlatego też wszystko to 

optymistycznie nastraja zarówno działające na polu wydawniczym organizacje 

i stowarzyszenia, jak i rozwijające się stopniowo społeczeństwo obywatelskie.  


