
Lud Podolski, Głos Podola, Ziemia Podolska



�Terytorium współczesnej Ukrainy zamieszkały 
przez liczne grupy „nieukraińców”

�Radziecki spadek  - to spadek niepodległej 
Ukrainy i niepodległej Polski

�Ludność polska URSR – niewolniczka 
administracji bolszewickiej



� Scharakteryzować językowe cechy tekstów 
czasopism, określić ich  wpływ  na  kształtowanie 
języka prasy w czasie międzywojennym

�Dokonać analizy lingwistycznej tekstów 
zawartych w czasopismach: 

� Ujawnić wpływ zasobów leksykalnych  oraz 
składniowych na  kształcenie ogólnego 
językowego obrazu polskojęzycznego pisma na 
kresach południowych



Biedną jest liczba prac dotycząca polszczyzny w 
periodyce polskojęzycznej na Ukrainie

Studia nad prasą polską XIX-XX 
wieku; Prasa Lwowska w latach 
1864-1918. Bibliografia, Kraków-
Lwów-Książki-Czasopisma-
Biblioteki,  Jerzego Jarowieckiego

Zaczyny dziennikarstwa 
polskiego na Bukowinie, 
Jana Bujaka

Z dziejów 
czasopiśmiennictwa 
polskiego w ZSRR,
Krystyny Sierockiej

Polska prasa 
komunistyczna w ZSRR 
w latach 1917-1927
A. Slisz



Bogatszą jest praca w tym kierunku z polszczyzną
na północnych kresach

J. Mędelska 
Język polski prasy 
wileńskiej (1945-1979); 
Język „Prawdy Wileńskiej”

E. Kurzawa
Polskie środki masowej 

komunikacji na 
Wileńszczyźnie

Z. Marszałek 
Z historii wydawnictw 
polskojęzycznych na 
radzieckiej Litwie.



Po rewolucji lutowej prasa polska na Ukrainie 
przeżywała okres żywiołowego rozkwitu, 
przyczyny:

�niewątpliwie złagodzenie przez 
władze państwowe represyjnego kursu 
wobec własnych poddanych, wynikające 
z konieczności tonowania ujemnych 
skutków wojny



�Niechętny stosunek czy też nawet wrogość
kolejnych władz ukraińskich, bolszewickich

�trudności finansowe

�drożyzna

�chaos komunikacyjny



Tygodnik ludu polskiego
wydawano w Kamieńcu 
Podolskim pod redakcją

K.Wójcickiego (w późniejszym 
czasie od 5 maja 1920 r. 

Edmunta Straucha). Było to 
wydawnictwo Okręgu 

Podolskiego organizacji StraŜy 
Kresowej. KaŜdy numer 
gazety obejmuje 10 stron. 



Główne założenia pisma:
Pismo nasze Lud Podolski ma na 

celu przyczynić się do tego przez 
pisanie o tem co dzieje się na 
świecie, jakie są nasze obowiązki, 
co mamy do zrobienia. W razie 
potrzeby będziemy wytykać błędy 
i staczać walkę o to co się nam 
słusznie należy. Lud Podolski
będzie pisać o tym, jak należy 
postępować, aby najlepiej spełnić
nasze zadania, jako Polaków na 
tej ziemi bo „nie masz oddalenia, 
nie masz czasu, nie masz miejsca 
na świecie ogromnym, gdzieby do 
serc Polaków nie dotarł głos 
ojczyzny”. Tak powiedział nasz 
ukochany Naczelnik Józef 
Piłsudski”



W tej gazecie są działy:
Co nowego?, Wojna, Co 
się dzieje na świecie, Do 
czytelników, Rodacy!,  Z 
Podola, Ze StraŜy 
Kresowej, Wiadomości 
gospodarcze, Na wschód.



Ziemia Podolska: 
w podtytule dziennik 
bezpartyjny 
poświęcony szerzeniu 
oświaty i budzeniu 
ducha polskiego na 
kresach. Wydawany 
był w Kamieńcu 
Podolskim w 1920 r. 
pod redakcją Zofji 
Kwiatkowskiej, wyd. 
Dom Polski. 



Ziemia Podolska ukazywała 
się podczas wojny polsko-
bolszewickiej, dlatego teŜ na jej 
łamach, oprócz artykułów 
poświęconych kwestii oświaty, 
wiele miejsca zajmowały 
doniesienia frontowe: Z frontów, 
Z Litwy, Z Ukrainy, Komunikat 
Sztabu Generalnego z dnіa 28 
lutego 1920, Front Wołyński, 
Front Podolski. Oprócz wyŜej 
wymienionych działów 
występowały takŜe Prawostrzęt,  
Dział informacyjny, Dział
urzędowy, Z prasy zagranicznej, 
Szkoła polska, Ogłoszenia. 



Głos Podola: 
pismo wydawane w 

Kamieńcu Podolskim 
pod redakcją i 
wydawnictwem 
Władysława 
Waroczewskiego. W 
Głosie Podola były 
następujące działy: Z 
prasy polskiej, Z prasy 
ukraińskiej, Depesze, 
Kronika, Kursa giełdy 
Lwowskiej, Ogłoszenia. 



Na łamach Głosu Podola ( nr. 31 
od 28 Maja, 1920 r.) poruszano 
także tematy dotyczące tworzenia 
warunków do rewolucji 
socjalistycnej w Polsce, czyli 
organizowania aparatu władzy, o 
czym świadczy materiał artykułu 
XVII Zjazd Polskiej Partji 
Socjalistycznej 

Wydawnictwo „Głosu Podola”
trwało w ciągu jednego roku, 1920, 
wiemy o istnieniu 4-5,9,15,27,30,58-
59,61-62 numerów przechowywanych 
w Lwowskiej Naukowej Bibliotece im. 
W. Stefanyka NAN Ukrainy, w 
Kamieńcu Podolskim, na Wydziale 
Rzadkich Wydań (Uniewersytet 
Narodowy im. Iwana Ohijenki)   nr. 31 
z 28 Maja 1920 r.






