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Bogdan Potoniec 

PRASA NOWOSĄDECKA 
W LATACH 1891 - 1996 

Minęło ponad 100 lat od wydania w Nowym Sączu Szkolnictwa Ludowego - 

pisma, które dało początek miejskiej prasie. Dnia 13 stycznia 1891 roku ukazał 
się pierwszy numer czasopisma, wydawanego przez długi okres czasu przez 
nowosądeckich nauczycieli. Tygodnik Nauczycieli Ludowych był pierwszym i za-
razem najdłużej wydawanym pismem w mieście. Ukazywał się aż 22 lata, do-
cierając daleko poza granice Galicji. 

Z okazji jubileuszu 105 rocznicy powstania prasy nowosądeckiej Woje-
wódzki Ośrodek Kultury w Nowym Sączu zorganizował wystawę "Prasa nowo-
sądecka 1891- 1996"1. Uroczyste otwarcie nastąpiło 10 stycznia, ekspozycja 
trwała do 15 marca 1996 roku. Była to pierwsza w dziejach miasta wystawa 
prezentująca rozwój piśmiennictwa lokalnego w ostatnich stu latach. Ekspozy-
cja obejmowała prawie sto tytułów i przedstawiała imponujący dorobek miasta 
w zakresie rozwoju wydawnictw prasy lokalnej. 

Ruch prasowy w mieście zapoczątkowany został z koocem ubiegłego 
wieku i z niewielkimi przerwami 
trwa po dzisiejszy dzieo. 

W ponad stuletnich dziejach 
rozwoju prasy można wyróżnid 
kilka okresów znaczonych ważnymi 
wydarzeniami historycznymi. 

W pierwszym okresie, który 
przerwał wybuch 1 wojny świato-
wej, w mieście ukazywało się po-
nad 20 pism lokalnych, jed-
nodniówek, wydawnictw legiono-
wych, młodzieżowych. Trwałośd 
tytułów, które powstały z koocem 
XIX wieku była duża: "Szkolnictwo" 
- 22 lata, "Związek Chłopski" - 14 
lat, Mieszczanin - prawie 9 lat. Pi-
sma z drugiej części tego okresu 
posiadały dużo mniejszą trwałośd, 
większośd upadała po wydaniu 

                                                      
1
 Była to z kolei druga wystawa prasy, poprzednia "Prasa województwa nowosądeckiego w latach 1989 -1995" -trwała od 26 

kwietnia do 30 czerwca 1995 roku i zorganizowana była z okazji jubileuszu piątej rocznicy powstania niezależnej prasy lokal-
nej. 

Fragment wystawy fot. M. Bieszczad 
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kilku numerów, tylko nieliczne 
 dotrwały dwóch lat. 

Cechą charakterystyczną była 
duża liczba dwutygodników, z 
koocem 1900 roku ukazywały   
się aż cztery: "Szkolnictwo", 
"Związek Chłopski", "Sądeczanin" 
i "Gazeta Pocztowa". W początko-
wych miesiącach wojny wyda-
wane było pierwsze pismo co-
dzienne w Nowym Sączu "Nowiny 
Wojenne". Przygotowywane 
przez Edwarda Golachowskiego, 
który tuż przed wybuchem wojny 
redagował tygodnik "Ziemia Są-
decka", uznawany za najlepsze 
pismo tego okresu. 

W drugim okresie rozwoju 
prasy wyznaczonym wojnami 
światowymi ukazywało się nieco 
więcej tytułów - ponad 25, ale 
trwałośd pism była dużo mniejsza. 
Najdłużej -11 lat - ukazywał się tygodnik "Głos Podhala", ponad 6 lat dwutygo-
dnik młodzieży "Lot", po 5 lat "Nowiny Podhalaoskie" i "Zew Gór" -pismo mło-
dzieży szkół średnich. Inne niestety pomimo szumnych zapowiedzi padały po 
wydaniu jednego lub kilku numerów. W okresie międzywojennym pojawiły się 
tendencje nawiązywania w tytule do Podhala, (6 tytułów), okres ten to również 
okres tygodników. W mieście wychodziły trzy pisma w cyklu tygodniowym: 
"Głos Podhala", "Nowiny Podhalaoskie", "Podhalaoska Prawda". Najlepsze pi-
sma tego okresu to: "Goniec Podhalaoski", "Podhalaoski Kurier Tygodniowy" 
i wspomniany już "Głos Podhala". Wybuch II wojny światowej przerwał rozwój 
ruchu wydawniczego. W mieście i najbliższym rejonie rozpoczęto drukowad 
pisma konspiracyjne, zwane potocznie bibułą. Przygotowywane i kolportowane 
z narażeniem życia, były ważnym orężem w walce z okupantem. Pierwsze po-
wstawały z zabronionego przez hitlerowców nasłuchu radiowego, późniejsze 
przygotowywały zakonspirowane zespoły redakcyjne oddziałów partyzanckich. 

Po zakooczeniu działao wojennych cenzura skutecznie utrudniała wyda-
wanie niezależnych czasopism. Pisma prorządowe ukazywały się nakładem 
Frontu Jedności Narodu i PZPR. W latach 1945 - 1981 wydawano zaledwie 19 
tytułów, z tego prawie to okazjonalne jednodniówki. Prasa tego okresu okre-
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ślana była jako propagandowa, partyjna, ideologiczna, itp. 
Kolejny bardzo bogaty okres dla prasy miejskiej rozpoczął się po roku 

1989 i zniesieniu cenzury. Okres ten charakteryzował się dynamicznymi zmia-
nami na rynku prasowym, bardzo dużą ilośd tytułów oraz krótkim okresem wy-
dawania. Ukazywały się nie tylko pisma lokalne adresowane do szerokiego 
grona czytelników, ale i wiele innych: biuletyny zakładów, organizacji, stowa-
rzyszeo, związków przeznaczone dla węższego grona odbiorców; pisma para-
fialne, gazetki szkolne, jednodniówki. Pojawiły się nowe, dotychczas nie spoty-
kane wydawnictwa o zakresie ogólnopolskim (gazety reklamowe) i stutysięcz-
nym nakładzie (krzyżówki panoramiczne). Trwałośd większości z nich była nie-
wielka, upadały szybko głównie z przyczyn finansowych. Miasto nie może po-
szczycid się trwałym pismem, chociaż posiada w tym zakresie tak bogate trady-
cje. W ostatnich sześciu latach tygodniki upadały jeden po drugim: "Głos Sądec-
ki", "Gazeta Nowosądecka", "Tygodnik Sądecki", "Echo". 

Zrealizowana wystawa oprócz tytułów powszechnie znanych prezento-
wała również pisma mało lub zupełnie dotychczas nieznane, np.: "Aspiryna" 
i "Obijak" - pisma legionowe, "Emissaryusz" - pismo Koła Filaretów w Nowym 
Sączu; "Harcerz Podhalaoski", "Ogniwo", "Orlę", "Włóczęga" - wydawnictwa 
kręgu harcerskiego. Przeprowadzona kwarenda w archiwach, bibliotekach 
i muzeach zweryfikowała informację o żywocie kilku tytułów. Ustalono, iż nie-
które pisma ukazywały się dłużej nawet o kilka miesięcy: "Kurier Podhalaoski", 
"Głos Podhala" oraz dwutygodnik młodzieży "Lot". 

l. Prasa do l wojny światowej 

W Nowym Sączu, niewielkim miasteczku, ruch prasowy był wcześnie za-
początkowany i trwał bez przerwy do pierwszych tygodni 1 wojny światowej. 
Zasięg pism obejmował nie tylko powiat nowosądecki ale i całą Galicję. Były 
czasopisma, których żywot był bardzo krótki (jeden lub kilka numerów) ale były 
też takie, które przetrwały kilka a nawet kilkanaście lat. 

Pierwszym wydawnictwem lokalnym wydawanym w Nowym Sączu było 
pismo pt. "Tygodnik Szkolny"1. W roku 1868 wydane zostały prawdopodobnie 
cztery numery tego czasopisma, w niewielkim nakładzie ok. 50 egzemplarzy 
każdy. Redaktorem naczelnym był Franciszek Murdzioski. Niestety do dnia dzi-
siejszego nie zachował się ani jeden numer tego wydawnictwa. Pismem, które 
dało początek prasie sądeckiej było "Szkolnictwo Ludowe". Dnia 13 stycznia 
1891 roku ukazuje się pierwszy numer dwutygodnika, który zapoczątkował 
rozwój miejskiej prasy. Było to pierwsze systematycznie wydawane pismo 
w mieście, redagowane na wysokim poziomie, ukazywało się aż 22 lata. Żadne 
późniejsze wydawnictwo nie powtórzyło tego osiągnięcia, wydawane były  

                                                      
1
 Smajdor Kazimierz, "Szkolnictwo Ludowe w Nowym Sączu (l. 1891 -1913)", Rocznik Sądecki, t. IX, Nowy Sącz 1968 
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o wiele krócej. Od dnia 5 kwietnia 1895 roku tytuł został zmieniony na "Szkol-
nictwo", podtytuł pozostał ten sam Organ nauczycieli ludowych. Dwutygodnik 
ukazywał się początkowo 5 i 20 każdego miesiąca, po dwóch latach trzy razy w 
miesiącu (5, 15 i 25). Format zbliżony do A4, objętośd 16 stron. Redaktorem 
naczelnym i wydawcą był Henryk Kisielewski nauczyciel szkoły wydziałowej w 
Nowym Sączu. Od 20 kwietnia 1893 roku pismo zaczął prowadzid Józef Gutow-
ski. Czasopismo ukazywało się do maja 1913 roku. Było to niezależne czasopi-
smo, oprócz Galicji rozchodziło się na Śląsk, do Księstwa Poznaoskiego i Amery-
ki. Drukowane było u Jana Litwioskiego w Wieliczce. 

Do dużej wydawanych pism w Nowym Sączu należał "Związek Chłopski". 
Pierwszy numer ukazał się 1 marca 1894 roku, ostatni w kwietniu 1908. Dwu-
tygodnik polityczny, ekonomiczny i społeczny; od 1 lutego 1896 roku organ 
stronnictwa chłopskiego i klubu katolicko - ludowego. Jedyny prawny organ 
stowarzyszenia politycznego tej nazwy. Wychodził 1 i 15 każdego miesiąca; od 
10 marca 1895 roku 1, 11 i 21 dnia każdego miesiąca. Wydawca i redaktor od-
powiedzialny Stanisław Potoczek z Rdziostwa. 

Kolejny tytuł "Mieszczanin", wydawany był z przerwami od 1 październi-
ka 1894 do 31 grudnia 1908 roku (przerwa w druku trwała od 1897 do 1902 
roku). Dwutygodnik polityczny, ekonomiczny i społeczny - organ miast i mia-
steczek wychodził 1 i 15 każdego miesiąca. Format początkowo A4 później 36 x 
25 cm, objętośd 8 stron. Redaktor naczelny i wydawca Józef Gutowski. Druko-
wane było również u Jana Litwioskiego w Wieliczce. Pismo o zasięgu na całą 
Małopolskę o zabarwieniu czysto mieszczaoskim. 

"Sądeczanin" już od 1897 roku był dodatkiem do "Mieszczanina", od 5 
października 1900 roku samodzielny. Organ miasta Nowego Sącza i Obwodu, 
wychodził co sobotę wieczorem, od 1902 roku 1 i 15 każdego miesiąca. Ostatni 
numer wydano 15 mają 1903 roku. Wydawca i odpowiedzialny redaktor Zyg-
munt Mayer, 14 września 1902 roku przejął go Józef Gutowski. 
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Pierwszym pismem satyrycznym w Nowym Sączu był "Parochód". W lu-
tym 1897 roku wydano jeden numer przez "Wydział miejscowy Towarzystwa 
urzędników kolei austriackiej w Nowym Sączu". Format duży 50 x 30 cm, obję-
tośd 12 stron. Celem pisma było rozweselanie czytelników i pozyskanie fundu-
szy na budowę domów wypoczynkowych dla urzędników. 

Bolesław Wiess w roku 1900 wydał 5 numerów tygodnika "Głos Podta-
trzaoski". Pierwszy ukazał się w niedzielę 29 kwietnia, ostatni 27 maja 1900 ro-
ku, łącznie ukazało się 5 numerów. Format duży 50 X 30 cm, objętośd 4 strony. 
Tygodnik poświęcony sprawom społecznym, ekonomicznym i politycznym. 
Drukowany był u Józefa Jakubowskiego w Nowym Sączu. 

Od dnia 1 maja 1900 roku ukazywała się w Nowym Sączu "Gazeta Pocz-
towa". Pismo poświęcone sprawą poczt i ich funkcjonowania, ukazywało się 1 
i 15 każdego miesiąca. Pierwszy rok zamknięto 16 numerami, w drugim wydano 
jeszcze 25 zeszytów wszystkie po 8 stron objętości. 
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Pismo redagował Zygmunt Mayer, a od marca 1901 roku Stefan Rogalski 
były pracownik poczty. 

Własne pismo informacyjne wydawał nowosądecki Magistrat. Od dnia 1 
lipca 1902 roku ukazał się "Głos z Nowego Sącza". Wychodził 1 i 15 każdego 
miesiąca. Dwutygodnik wydawany przez urzędników informował o pracach Za-
rządu Miasta. Po wydaniu kilkunastu numerów pismo upadło. 

Znany sądecki drukarz Roman Pisz w roku 1907 wydał siedem numerów 
czasopisma pt. "Nowosądecki Rozwój". Dwutygodnik przemysłowo - handlowy 
"poświęcony sprawom mieszczaostwa polskiego ze szczególnym uwzględnie-
niem interesów rękodzielników, przemysłowców i kupców". Pierwszy numer 
ukazał się 1 lipca w nakładzie 2000 egzemplarzy, ostatni 1 października. Format 
pisma duży 38 x 26 cm, objętośd 8 stron. Odpowiedzialny redaktor Józef Maty-
jaszek, drukowane było w zakładzie właściciela pisma. 

Przed wyborami do Rady Paostwa w roku 1907 stronnictwo Demokra-
tyczno - Narodowe wydawało własne pismo "Dzieo". Organ Stronnictwa wy-
chodził 1 i 15 każdego miesiąca. Ostatni numer, do którego zdołano dotrzed 
ukazał 1 października 1907 roku i oznaczony był jako 13. Wydawcą był dr 
Edward Zielioski, naczelnym redaktorem Bronisław Kryczyoski. Dwutygodnik 
propagował kandydaturę dr Ludomiła Germana, zwalczając Zygmunta Marka 
z PPS. 

Józef Gutowski wkrótce po zaprzestaniu wydawania "Mieszczanina" 
rozpoczął redagowanie nowego pisma "Gazety Sądeckiej". Wydawana trzy razy 
w miesiącu (1, 10 i 20), w drugiej połowie 1909 roku. Pierwszy numer 10 lipca, 
ostatni podwójny 16 i 17 ukazał się 20 grudnia, format mały A4, objętośd 8 
stron, druk u Jana Litwioskiego w Wieliczce. 

W okresie od 28 września 1912 roku do kwietnia roku następnego ukazał 
się "Głos Ziemi Sądeckiej". Tygodnik redagował i wydawał Stanisław Nowicki. 
Objętośd 4 - 6 stron, druk u Krystyny Jakubowskiej, później u Romana Pisza w 
Nowym Sączu. 

Ostatnim pismem wydawanym w mieście przed wybuchem 1 wojny była 
"Ziemia Sądecka". Tygodnik poświęcony sprawom politycznym, społecznym 
i ekonomicznym, wychodził w każdą sobotę przed południem. Wydawany był 
od 3 maja 1913 do 27 lipca 1914 roku przez Spółkę Wydawniczą Sądecką. Re-
daktor naczelny Edward Golachowski. Format duży 48 x 30 cm, objętośd 4 - 6 
stron. To nowoczesne o wysokim poziomie wydawnictwo uznawane jest za 
najlepsze pismo tego okresu. Bezpośrednią przyczyną zaniechania wydawania 
pisma był wybuch 1 wojny światowej. 

Ten sam redaktor Edward Golachowski kilka tygodni później wydawał 
"Nowiny Wojenne", pierwsze pismo codzienne w Nowym Sączu. Gazeta uka-
zywała się od 16 października 1914 do 20 stycznia 1915 roku, do chwili powoła-
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nia redaktora na front, z którego już nie wrócił. Format duży 48 x 30 cm, obję-
tośd 2 strony. Pismo przynosiło wyłącznie informację o działaniach wojennych. 

W czasie 1 wojny w Nowym Sączu znajdowały się dwa szpitale wojskowe. 
Jeden z pacjentów Ludwik Markowski w roku 1917 wydawał organ szpitalników 
pt. "Aspiryna". Pismo określone "wychodzi kiedy chce" ukazało się dwukrotnie 
numer pierwszy 9 marca i nr drugi 16 kwietnia 1917 roku. Format 17 x 10,5 cm, 
objętośd 8 stron, drukowane na hektografie. 

Wspomniany Ludwik Markowski z 4 pułku piechoty był również redakto-
rem naczelnym innego pisma legionowego wydawanego w kilku miejscowo-
ściach Galicji, w tym również w Nowym Sączu. "Obijak" był gazetą polową dru-
kowaną staraniem II baonu 4 pułku piechoty Legionów Polskich. Ukazywał się 
nieregularnie, w Nowym Sączu z koocem 1916r. wydano numer 17, w kolejnym 
roku wydano numery od 18 do 22. Na wystawie eksponowano kopię nr 18 z 6 
stycznia 1917 roku. Format 22 x 17,5 cm, objętośd 20 stron, druk na hektogra-
fie. 

Własną prasę wydawały również zamieszkałe w Nowym Sączu i okolicy 
mniejszości narodowe. Nowosądeccy żydzi w roku 1910 wydawali pismo "San-
dezer Zeitung" /Gazeta Sądecka/. Najstarszy numer, do którego udało się do-
trzed pochodził z 6 maja 1910 roku, ostatni to nr 3 z 2 czerwca 1911 roku. Pi-
smo z założenia miało byd tygodnikiem, ukazywało się w każdy piątek, druko-
wane było w języku jidisz. 

Gmina żydowska wydawała krótko w roku 1914 inne własne pismo "Nasz 
Głos". Prawdopodobnie był to tygodnik drukowany w języku polskim. 

Mniejszośd łemkowska wydawała w latach 1911 - 1913 tygodnik Łemko /. 
lemko/. W Nowym Sączu wydano prawdopodobnie 4 numery, ostatni z datą 18 
stycznia 1912 roku, przenosząc druk do Gorlic. Ludowy tygodnik w języku łem-
kowskim, wychodził w każdy piątek. Format duży, 42 x 21 cm, objętośd 8 stron, 
pismo w języku łemkowskim. Wydawca Aleksander Hassaj, redaktor odpowie-
dzialny Dymitr Wisłocki. Drukowane u Kazimierza Jakubowskiego w Nowym Są-
czu. Po przeniesieniu redakcji do Gorlic pismo wychodziło w każdą środę. Wy-
dawca pozostał bez zmian, natomiast funkcję redaktora odpowiedzialnego ob-
jął Iwan Andrejko. Druk u Zygmunta Torowicza w Gorlicach. 

Do mniej znanych wydawnictw z tego okresu należą pisma młodzieżowe, 
l Nowosądecka Drużyna Harcerska im. Stefana Czarnieckiego, od roku 1916 
wydawała tygodnik harcerzy nowosądeckich "Kukułka". Pismo firmował V za-
stęp, redaktor Romuald Kawalec. Format 16x12 cm, o objętości od 4 do 8 stron. 
Pismo zawierało wiadomości z życia zastępu, było jego kroniką, pamiętnikiem 
oraz przynosiło różne praktyczne informacje przydatne skautom i harcerzom. 
Pierwszy rok wydawania zamykał nr 18 datowany 15 i 22 grudnia 1917. Na-
stępnych zeszytów tego typu nie odnaleziono. 
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Zupełnie nieznanym wydawnictwem młodzieżowym z tego okresu jest 
"Emissaryusz". Tygodnik wydawany był przez Koło Filaretów z Nowego Sącza 
i rozprowadzany potajemnie wśród członków organizacji. Założony został przez 
Bolesława Barbackiego, który ozdabiał je własnymi rysunkami i Romana Mas-
soczego. Format 21 x 16 cm, objętośd ok. 12 stron, drukowany na hektografie. 
Na wystawie eksponowano numery od 15 grudnia 1912 do 22 VI 1913 roku. 

"Wyznanie Przekonaniowe Gromady Jastrzębi" to pismo młodzieżowe, 
które znane jest tylko z opisu znajdującego się w Centralnej Bibliotece Woj-
skowej w Warszawie. O wydawnictwie wiadomo tylko, że było to pismo sokole 
i jeden z numerów ukazał się w Nowym Sączu 10 marca 1910 roku. 

II. Prasa okresu międzywojennego 

Zapoczątkowany z koocem XIX wieku ruchu wydawniczy rozwijał się 
w okresie międzywojennym. Pierwszym pismem wydawanym w mieście po za-
kooczeniu działao wojennych był "Dziennik Urzędowy Starostwa i Rady Szkolnej 
Okręgowej w Nowym Sączu". Pismo ukazywało się już w 1912 roku, po zakoo-
czeniu działao wojennych wznowione zostało 10 lutego 1919 roku i drukowane 
było do czerwca roku następnego. Wydawane było trzy razy w miesiącu: 1, 11, 
21. Objętośd 4 strony, druk u Teresy Jakubowskiej. 

Prawdopodobnie w latach 1918-1920 wydawane było pismo pt. "Płomie-
nie"1. Wydawcą było Koło Młodzieży Socjalistycznej w Nowym Sączu, druko-
wane na hektografie. 

Kolejne czasopisma zaczęły ukazywad się dopiero kilka lat później. Od 15 
kwietnia 1922 roku Narodowa Partia Robotnicza zaczęła wydawad miesięcznik 
"Robotnik" - organ niezawisły poświęcony interesom robotnika polskiego i inte-
ligencji pracującej. Naczelny i odpowiedzialny redaktor Józef Macko. Format 
pisma duży 38 x 27 cm, objętośd 8 stron. O tym tytule wydano prawdopodobnie 
dwa numery, kolejne numery ukazały się pod zmienioną nazwą na "Trybuna 
Społeczna" i nowym podtytule Organ stojący na straży interesów polskiej kla-
sy.pracującej. Zmieniono częstotliwośd na dwutygodnik, redaktorem pozostał 
Józef Macko. 

Okręgowy Związek Chłopski w Nowym Sączu od września 1924 roku wy-
dawał "Nowy Związek Chłopski". Dwutygodnik społeczno-polityczny, poświę-
cony sprawom ludu wiejskiego, organ Związku Chłopskiego. Naczelnym redak-
torem był dr Józef Łodygowski z Nowego Sącza, odpowiedzialnym Józef Mo-
krzycki z Korzennej. W roku 1925 zmieniony został tytuł na "Związek Chłopski", 
ale pismo wkrótce upadło. 

Stowarzyszenie Młodzieży polskiej od marca 1924 roku wydało kilka nu-
merów miesięcznika "Złoty Róg". Redaktorem naczelnym był Zdzisław Jeż. Tytuł 
                                                      
1 

1
 Dobrowolski Henryk. "Materiały do dziejów ruch komunistycznego w Nowym Sączu w latach 1918-1928", Rocznik Sądecki t. 

IV, Nowy Sącz, 1960 
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ten nie był eksponowany na ekspozycji. 
Dnia 1 listopada 1924 roku ukazał się jedyny numer pisma "Pionier". Re-

daktorem był Stefan Lenczewski, robotnik kolejowy o przekonaniach komuni-
stycznych. Format 29 x 21 cm, objętośd 16 stron. Prawdziwym wydawcą byli 
działacze komunistyczni,1 a nie jak podano w stopce pisma Robotnicza Spół-
dzielnia Spożywców z Nowego Sącza. Pismo przygotowywane było w Warsza-
wie, następnie materiały były przekazywane do Nowego Sącza. Nakład 2000 
egzemplarzy, drukowane w drukarni Jelenia w Tarnowie. 

W roku 1926 wydane zostały dwa nowocześnie redagowane pisma. 
Pierwszy tytuł "Goniec Podhalaoski", niezależne pismo społeczno - gospodarcze 
i literackie, ukazywał się od 25 października 1926 roku do 18 kwietnia 1927 ro-
ku. Format tygodnika duży 44 x 30 cm, objętośd 4 - 6 stron. Wydawcą był Kazi-
mierz Prawdzie - Filipowicz, redaktorem odpowiedzialnym Jan Łobodzioski - 
Przewodniczący Koła Inwalidów Wojennych w Nowy Sączu. Sekretarzem redak-
cji od nr 9 był Tadeusz Giewont - Szczecina, późniejszy literat i piewca Podhala. 
Od numeru 12 z 21 lutego 1927 roku nastąpiły zmiany na stanowiskach redak-
torów: naczelnym został Bronisław Kalwary z Warszawy, odpowiedzialnym 
Henryk Lamber. czasopismo zasięgiem obejmowało nie tylko Nowy Sącz, ale 
i Krynicę oraz Zakopane. Drukowane było początkowo u Romana Pisza w No-
wym Sączu, później w Tarnowie. 

Drugim starannie redagowanym pismem był "Podhalaoski Kurjer Tygo-
dniowy", bezpartyjny tygodnik ziemi sądeckiej, grybowskiej, limanowskiej oraz 
uzdrowisk. Tygodnik sanacyjny, opierający się na Związku Naprawy Rzeczypo-
spolitej i organizacji "Strzelec" wydawany był od 14 listopada 1926 do 11 sierp-
nia 1929 roku.2 Od nr 18/1927 nastąpiła zmiana tytułu na "Tygodniowy Kurjer 
Podhalaoski", organ Podhala i Zdrojowisk, a od nr 46/1927 na "Kurjer Podha-
laoski". Naczelnym redaktorem był Stanisław Klernensiewicz, a odpowiedzial-
nym Stanisław Kórbel, wydawcą spółka wydawnicza. We wrześniu 1927 roku 
naczelnym został St. Kórbel, a odpowiedzialnym Tadeusz Giewont - Szczecina. 
Format tygodnika podobny do poprzedniego tytułu, objętośd 4 - 6 stron, druk 
początkowo u Teresy Jakubowskiej w Nowym Sączu, później u Izaka Engelberga 
w Tarnowie. 

Dnia 10 lutego 1929 roku ukazuje się pierwszy numer kolejnego znako-
micie redagowanego tygodnika pt. "Głos Podhala". Pismo wydawane było przez 
11 lat, aż do wybuchu II wojny światowej, ostatni numer ukazał się 25 sierpnia 
1939 roku. Tygodnik posiadał bardzo długi podtytuł "aktualny tygodnik powia-
tów: gorlickiego, limanowskiego, makowskiego, nowosądeckiego, nowotar-
skiego i żywieckiego". Redaktorem odpowiedzialnym początkowo był ks. Jan 

                                                      
1
 Op. cit 

2
 Ostatni egzemplarz, do którego udało się dotrzeć to numer 32 z 11 sierpnia 1929 roku. Znajduje się w Bibliotece Muzeum 

Okręgowego w Nowym Sączu. 
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Dąbrowski, później funkcje te pełnili: Maksymilian Szerbowski, Marian Moroo-
czyk, Leon Jasinicki i Walenty Cyło. Wydawcą Spółka Wydawnicza "Głos Podha-
la" z Nowego Sącza. Format duży 42 x 29 cm, objętośd 12 stron, druk u Romana 
Pisza. Na lata 1934, 1935 i 1936 wydany został również "Kalendarz Głosu Pod-
hala". 

Aktywny działacz ruchu chłopskiego Józef Mokrzycki z Korzennej w roku 
1932 wydawał własne pismo pt. "Polak". Pierwszy numer ukazał się w Nowym 
Sączu w niedzielę 17 stycznia 1932 roku. Jak zapewniał wydawca miało to byd 
"Podkarpackie czasopismo społeczno - oświatowe i gospodarcze" drukowane 
co drugą niedzielę. Ukazało się 10 numerów ostatni 29 maja 1932 roku. Format 
29 x 21 cm, objętośd 8 -12 stron, drukowane było u Alojzego Mółki w Nowym 
Sączu. 

"Zadowolid czytelników" to główny cel wydawców tygodnika "Nowiny 
Podhalaoskie". Pierwszy numer aktualnego, niezależnego pisma tygodniowego 
ukazał się 3 czerwca 1934 roku. Redaktorem naczelnym był M. Lusting, odpo-
wiedzialnym Edward Pudło. Format duży 46 x 30 cm, objętośd 4 - 6 stron, dru-
kowane było w drukarni Alojzego Mółki. Od roku 1936 czasopismo zaczęło 
ukazywad się nieregularnie, rocznie ukazuje się 12 - 13 zeszytów. Pismo do-
trwało do roku 1939, w piątym ostatnim roku wydawania wydrukowano jeszcze 
10 numerów.1 

Mieczysław Cholewa w czerwcu 1936 roku wydał jeden numer - z założe-
nia miesięcznika - pisma pt. "Watra Podhala". Czasopismo regionalne podha-
laoskie, poświęcone sprawom kulturalno-oświatowym i gospodarczym. Obej-
mujące wszystkie dziedziny Podhala. Format mały 30 x 22 cm, objętośd 12 
stron, bogato ilustrowany, druk u Alojzego Mółki. 

W 1938 roku pojawił się kolejny - trzeci w Nowym Sączu tygodnik. "Pod-
halaoska Prawda", niezależne czasopismo tygodniowe, ukazywała się od 5 
czerwca 1938 do maja 1939 roku. Wydawcą by spółka wydawnicza, redaktor 
odpowiedzialny Stanisław Brzezioski. Format duży, tak jak dwóch poprzednich 
tygodników, objętośd 4 - 8 stron. Pierwsze numery drukowane były w Drukarni 
Diecezjalnej w Tarnowie, od lipca 1938 w drukarni Krystyny Sieradzkiej dawnej 
Romana Pisza w Nowym Sączu. 

W okresie międzywojennym kontynuowano wydawanie pism mniejszości 
narodowych. W roku 1934 mniejszośd narodowa Łemków wydała w Nowym 
Sączu 2 numery (w lutym i kwietniu) pisma Łemko /Lemko/. Pierwszy numer 
wydany został 22 lutego 1934 roku, był to Organ Związku Łemkowskiego, uka-
zywał się we czwartki około 15 i 30 każdego miesiąca. Format duży 40 x 28 cm, 
objętośd 4 strony. Pismo w języku łemkowskim. Po wydaniu dwóch numerów 
redakcja została przeniesiona do Krynicy. 

                                                      
1
 Biblioteka Jagiellońska - sygn. 7036 IV czas. 
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Gmina żydowska w tym okresie wydawała trzy tytuły. Dnia 15 maja 1933 
roku ukazało się pismo "Itonejnu". Był to Organ Podokręgu Nowosądeckiego 
Żydowskiej Organizacji skautowej "Hanor - Nacjoni". Pismo w języku polskim, 
format mały 27 x 22 cm, objętośd 4 strony. Innych numerów pisma nie odnale-
ziono. 

O kolejnym tytule "Sandzer Zeitung" (Gazeta Sądecka) również niewiele 
wiadomo. Do lipca 1933 roku ukazały się 3 numery, pismo w języku jidisz. 

Trzeci tytuł "Nasz Głos" - Niezależny organ żydowski Podhala 
i Podkarpacia ukazał się z koocem 1938 roku dwukrotnie. Format pisma duży 40 
x 28 cm, objętośd 4 strony. Pismo w języku polskim. 

W mieście ukazało się kilka tytułów pism młodzieżowych wydawanych 
przez drużyny harcerskie i uczniów szkół średnich. 

Z grupy pism harcerskich1 na wystawie eksponowano następujące tytu-
ły: "Harcerz Podhalaoski", 1920 rok; "Orlę" - pismo Żeoskiej lii Drużyny Harcer-
skiej, im. Emilii Plater, miesięcznik wydawany od października 1926; "Włóczę-
ga" - pismo Starszej Żeoskiej Drużyny Harcerskiej, wydawane w maszynopisie 
przez Zastęp Promyków Słonecznych, prawdopodobnie od listopada 1929 roku; 
"Ogniwo" - miesięcznik również w maszynopisie, od stycznia 1937, redaktor 
naczelny dh Ludwik Kowalski, redaktor odpowiedzialny dh Wacław Martyszew-
ski, wydawca Krąg Starszo Harcerski "Stare Orły" przy III Drużynie im. tadeusza 
Kościuszki. 

Żywot pism harcerskich nie był długi, natomiast regularnie ukazywały się 
pisma młodzieży szkolnej. Przez sześd lat wydawany był "Lot" dwutygodnik 
młodzieży. Ukazywał się w okresie 1 marca 1927 do 6 grudnia 1932 roku,2 wy-
chodził początkowol i 15 każdego miesiąca, później nieregularnie - pismo stało 
się miesięcznikiem. Format mały 30 x 20 cm, objętośd 12 stron. Twórcą i re-
daktorem naczelnym pierwszych numerów był Stanisław Bugajski, artykuły do 
pisma dostarczali uczniowie szkół średnich Nowego Sącza i Starego Sącza. 

W niecały miesiąc po upadku "Lotu", 1 stycznia 1933 roku ukazał się 
pierwszy numer nowego pisma szkolnego pt. "Zew Gór". Organ Zrzeszenia 
Młodzieży Szkół Średnich ukazywał się w połowie każdego miesiąca z przerwą 
na wakacje letnie. Format pisma podobny do poprzedniego, objętośd zwięk-
szona została do 20 stron. Miesięcznik redagowała młodzież szkół średnich 
Nowego Sącza, pisma posiadały bogatą szatę graficzną. Ostatni numer rocznika 
VII oznaczony jako 50 ukazał się 20 maja 1939 roku. 

Oprócz pism, które ukazywały się z różną regularnością, wydanych zo-
stało kilka jednodniówek. Mało dotychczas znaną jest "Jednodniówka Związku 
Strzeleckiego" Powiat Nowy Sącz. Wydana została w okresie od 12 do 20 wrze-

                                                      
1
 Pisma harcerskie udostępni) na wystawę Stanisław Komsiewicz z Nowego Sącza. 

2
 Najstarszy numer Lotu (nr 5 z 6 grudnia 1932 r.) znajduje się w Archiwum Państwowe w Krakowie Oddział w Naszym Sączu. 
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śnia 1936 roku z okazji organizowanego w Nowym Sączu „Tygodnia Strzelca". 
Wydawnictwo pod redakcją Michała Liśkiewicza i Romana Michasiewicza, uka-
zało się nakładem Zarządu i Komendy Powiatu Związku Strzeleckiego. Jednod-
niówka drukowana była u Romana Pisza. 

Rok później ukazała się jubileuszowa jednodniówka z okazji XXV lecie 
Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej im. S. Wyspiaoskiego w Nowym Sączu. 
Przedstawiała bogate dzieje i ogromny dorobek kulturalno - oświatowy Koła. 

III. Prasa konspiracyjna II wojny światowej.  

Po rozpoczęciu II wojny światowej i likwidacji niezależnych czasopism, 
zaczęto wydawad pisma konspiracyjne. W Nowym Sączu i jego okolicach, nie 
tylko kolportowano pisma wydawane w Krakowie i Warszawie, ale drukowano 
też własne. 

Już na przełomie roku 1940/41 wychodził "Biuletyn Informacyjny". Ma-
szynopis powstawał z zabronionego przez okupanta nasłuchu radiowego. Ze-
społowi redakcyjnemu przewodził Bolesław Barbacki i Stanisław Wąsowicz. Ge-
stapo w roku 1941 zlikwidowało redakcję pisma i nastąpiła przerwa w wydawa-
niu własnych pism podziemnych aż do roku 1943. 

W drugiej połowie tegoż roku organizacja Stronnictwa Ludowego „Roch" 
wydała kilka numerów pisma "Orle Ciosy". Pismo przygotowywał zespół redak-
cyjny, któremu przewodził Mieczysław Cholewa, przeznaczone było dla żołnie-
rzy i współpracowników oddziału Batalionów Chłopskich „Juhas". 

Innym pismem, którego redaktorem był Mieczysław Cholewa ps. „Obłaz" 
dowódca oddziału BCh „Juhas", było "Z Uboczy" wydawane na przełomie 1943 
-1944 roku. Gazetka przynosiła informacje o wydarzeniach na frontach, dema-
skowała poczynania propagandy niemieckiej, usiłującej pozyskad do własnych 
celów mieszkaoców Podhala. 

Z początkiem 1944 roku również z inspiracji SL „Roch" zaczęto wydawad 
"Zarzewie". Początkowo dekadówka, od numeru 15 tygodnik ukazywał się od 
20 marca 1944 do 7 stycznia 1945 roku, łącznie 29 numerów. Redaktorem na-
czelnym był Alojzy Wiatr ps. „Zawierucha", w skład zespołu redakcyjnego 
wchodził m.in. Józef Bieniek ps. „Piast" z Nowego Sącza. Format pisma A4, ob-
jętośd 8-12 stron, nakład 300 - 1500 sztuk. Do kwietnia 1944 r. drukowane było 
w Brzanie pow. tarnowski, potem w domu Józefa Maciaszka w Bukowcu k. Lip-
nicy Wielkiej gmina Korzenna. 

Wzmożone kontrole patroli niemieckich na drogach i kolei w roku 1944 
utrudniały kolportaż prasy na lewą stronę Dunajca. Powiatowe kierownictwo SL 
„Roch" podjęło latem decyzję o powstaniu drugiego pisma konspiracyjnego 
przeznaczonego dla tego rejonu. Otrzymało ono tytuł "Ku Wolności", a wyda-
wane było od lata do jesieni 1944 roku. Naczelnym redaktorem był Kazimierz 
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Węglarski, w zespole redakcyjnym pracowali: Mieczysław Cholewa, Józef Ma-
ciaszek oraz Jan i Stanisław Sznajder. Spotkania redakcji odbywały się we wsi 
Rogi gmina Podegrodzie. Prawdopodobnie ukazało się około 14 numerów, 
drukowane średnio co 12 dni, powielane było w nakładzie ok. 200 - 300 egzem-
plarzy. 

Pismem wydawanym przez Komendę Obwodu Armii Krajowej była "Myśl 
Polska" . Ukazywała się od maja do września 1944 roku, pod redakcją Mieczy-
sława Keniga. Współpracownikiem redakcji był wspomniany już Józef Bieniek 
z Nowego Sącza. Gazetka ukazywała się nieregularnie; co tydzieo lub dwa ty-
godnie, redakcja mieściła się w domu Józefa Fornagla w Żeleźnikowej. Pismo 
ukazywało się w maszynopisie, w niewielkim nakładzie. 

Z powyższych pism konspiracyjnych na wystawie przedstawiono tylko 
"Zarzewie". Pozostałych tytułów pomimo usilnych starao nie udało się pozy-
skad. Dlatego dodatkowo ekspozycję wzbogacono pismami podziemnymi kol-
portowanymi na terenie Sądecczyzny, a wydawanymi poza nią.1 Były to: "In-
surekcja", miesięcznik wydawany przez Komendę Główną Związku Walki 
Zbrojnej przemianowanego 14 lutego 1942 r. w Armię Krajową; 

"Kurier Powszechny", dziennik wyd. w 1944 r. przez Delegaturę Rządu; "Jutro 
Polski", dwutygodnik wyd. przez Stronnictwo Demokratyczne; "Przegląd Polski", 
tygodnik wyd. przez harcerzy z Szarych Szeregów podporządkowanych woj-
skowej organizacji Związek Walki Zbrojnej Armii Krajowej; "Szaniec", dwutygo-
dnik wyd. przez Stronnictwo Narodowe z przybudówką wojskową Narodowe 
Siły Zbrojne; "Przez walkę do zwycięstwa", miesięcznik (?) wydawany przez 
Centralny Komitet Ruchu Ludowego (Stronnictwo Ludowe); "Żołnierz polski w 
drugiej wojnie światowej" (daw. "Żołnierz polski w kampanii wrześniowej") 
miesięcznik wydawany przez Komendę Główną Związku Waki Zbrojnej Armii 
Krajowej; "Walka", tygodnik wyd. przez Stronnictwo Narodowe; "Jutro Polski", 
dziennik wyd. przez Stronnictwo Demokratyczne; "Orli Zew", dwutygodnik. 

IV. Prasa w latach 1945 - 1981 

Kilka dni po wyzwoleniu Nowego Sącza ukazała się gazeta codzienna 

                                                      
1
 Pisma konspiracyjne wypożyczył Józef Bieniek. 
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"Dziennik Ziemi Sądeckiej". Wydawana od 8 lutego do 1 marca 1945 roku przez 
Powiatowy Wydział Informacji i Propagandy w Nowym Sączu. Format A4, obję-
tośd 2 strony - od numeru piątego zwiększona została do 4 stron. Łącznie wy-
dano 17 numerów na twardym, kolorowym papierze. Pismo informowało o 
działaniach wojennych na frontach. 

Kontynuacją "Dziennika" był wydawany od 2 marca 1945 roku również 
codziennie "Biuletyn Informacyjny Ziemi Sądeckiej". Układ i format bez zmian. 
Po wydrukowaniu 69 numerów, ostatni 20 maja 1945 roku, pismo przestało się 
ukazywad. 

W kwietniu ukazały się dwie jednodniówki. Pierwsza o sześciostronico-
wej objętości nosiła tytuł "Jednodniówka PPR i PPS", wydana została 26 kwiet-
nia 1945 roku, druga "Głos Sądecki", ukazała się 30 kwietnia 1945 roku. Wy-
dawcą były również partie PPR i PPS. 

W dniach 18-25 kwietnia 1948 roku ukazała się pod hasłem „Związki Za-
wodowe dźwignią rozwoju społecznego" jednodniówka Powiatowej Rady 
Związków Zawodowych w Nowym Sączu. Przynosiła informacje o działalności 
Związków Zawodowych. 

Po kilkuletniej przerwie w roku 1954 pojawiło się kolejne pismo lokalne, 
"Wiadomości Sądeckie", wydawane od 1 listopada 1954 przez Powiatową Radę 
Narodową, PZPR i Komitet Powiatowy Frontu Narodowego w Nowym Sączu. W 
trzecim roku wydawania od numeru 35 z 10 - 25 sierpnia 1956 roku nastąpiła 
zmiana tytułu na "Wiadomości Sądecko-Limanowskie" Organ Komitetów Frontu 
Narodowego. Ustalona została też częstotliwośd na dwutygodnik. Format 40 x 
30 cm, objętośd 4-8 stron, nakład 5 tyś. egzemplarzy, druk w Krakowskich Za-
kładach Graficznych. Łącznie wydrukowano 47 numerów, ostatni 22 lutego 
1957 roku. 

Z okazji święta 1 Maja w roku 1956 Komitet PZPR węzła PKP w Nowym 
Sączu wydał pismo "Kolejarz Podhala". Żywot pisma był krótki, w czerwcu uka-
zał się jeszcze drugi numer po czym pismo upadło. Przygotowane było przez 
kolegium redakcyjne, format 42 x 30 cm, objętośd 4-6 stron. 

Dwa miesiące po upadku "Wiadomości" własne pismo zaczął wydawad 
Klub Ziemi Sądeckiej. "Ziemia Sądecka" czasopismo kulturalno-społeczne uka-
zało się dwukrotnie 15 IV i 15 Vi 1957 roku. Organ Klubu Ziemi Sądeckiej posia-
dał format 43 x 30 cm, objętośd 8 stron, nakład 7 000 egzemplarzy. Pismo re-
dagowało kolegium: Józef Bieniek, Gabriel Gołda, Tadeusz Hodakowski, Janusz 
Koszyk, Roman Pawłowski, Zenon Potoczek (przewodniczący kolegium), Helena 
Ślepiakowa, Ryszard Wolny. 

Po zaprzestaniu wydawania Ziemi Sądeckiej przez kilka lat ukazywały się 
wyłącznie jednodniówki: 

• "140-lecie istnienia i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w No-
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wym Sączu 1818 -1958". Jednodniówka wyd. przez Komitet Obchodów 
140-lecia l LO. 

• "Jednodniówka z okazji zjazdu absolwentów Liceum dla Pracujących w 
Nowym Sączu, 1948 -1958", wyd. nakładem Liceum Dla Pracujących. 

• "Sądecki Eksperyment - Nowy Sącz, powiat i miasto", wyd. w styczniu 1958 
r. przez Powiatowy i Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu. 

• "Ziemia Sądecka w latach 1945 - 1959", jednodniówka wydana nakładem 
Powiatowego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Nowym Sączu. 

• "Na Sądeckiej Ziemi", jednodniówka wyd. w 1961 r. przez Powiatowy Ko-
mitet Frontu Jedności Narodu w Nowym Sączu. 

• "70 lecie Orkiestry Dętej Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w 
Nowym Sączu 1892 -1962". Wydana przez Komitet Obchodów Jubileuszu 
w ZNTK. 

• "Od nas samych wiele zależy - Program wyborczy Powiatowego Komitetu 
Frontu Jedności Narodu w Nowym Sączu". Jednodniówka z okazji wybo-
rów do FJN w 1965 roku. 

Dopiero z koocem 1973 roku zostaje wydane w mieście pismo pt. "Try-
buna Sądecka" Wydawnictwo Społeczno - Kulturalne PiMk Frontu Jedności Na-
rodu. Pierwszy numer ukazał się w grudniu 1973, drugi - ostatni - w lutym 1974 
roku. Format 42 x 30 cm, objętośd 12 stron, drugi numer zawierał ośmiostroni-
cowy dodatek z okazji XXX lecia Polski Ludowej. Pismo redagował zespół. Wy-
dawcą był Powiatowy i Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu. Druk w Praso-
wych Zakładach Graficznych RSW „Prasa - Książka - Ruch" w Krakowie. 

Do grupy najdłużej wydawanych pism w mieście należą dwa tytuły. 
Pierwszy "Głos ZNTKr ukazywał się od września 1976 roku. Czasopismo powsta-
ło z okazji jubileuszu 100 lecia powstania ZNTK w Nowym Sączu. Pismo Załogi 
Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego początkowo było miesięcznikiem, a 
od nr 4/76 dwutygodnikiem. Funkcję redaktorów naczelnych kolejno pełnili: 
Andrzej Wolakowski, Kazimierz Strachanowski i od 18 września 1978 roku - Je-
rzy Wideł. Pozostałe osoby zespołu redakcyjnego stanowili: Daniel Weimer - 
sekretarz redakcji, Andrzej Soja - redaktor techniczny i Zdzisława Zygadłówna. 
Do grupy współpracowników należeli: Kazimierz Bryndza, Antoni Kiemystowicz, 
Antoni Kroh, Zbigniew Mordawski, Sławomir Sikora, Władysław Szafran (foto-
graf) oraz fotograf Stanisław Śmierciak. Pismo przetrwało do kooca 1989 roku, 
w połowie grudnia ukazał się ostatni 15/89 numer, łącznie wydrukowano 255 
numerów. Format duży 42 x 30 cm, objętośd 8 stron. Drukowane było w Pra-
sowych Zakładach Graficznych RSW „Prasa-Książka-Ruch" w Krakowie w nakła-
dzie 3000 egzemplarzy. 

Drugi tytuł "Dunajec", wydawany był w okresie od grudnia 1979 do 25 
marca 1990 roku. Początkowo miesięcznik, od 18 października 1980 roku - ty-
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godnik, wydawany był przez Komitet Wojewódzki PZPR w Nowym Sączu. Re-
daktorem przez cały czas był Adam Ogorzałek. Z pismem współpracowała grupa 
nowosądeckich publicystów, plastyków, fotografów. Format 48 x 22, objętośd 
16 stron, druk w Zakładach Poligraficznych w Krakowie. 

V. Prasa w okresie 1981 -1989 

Po podpisaniu porozumieo „gdaoskich" w sierpniu 1980 roku i zareje-
strowaniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarnośd", 
pojawiły się również w mieście pisma i biuletyny informacyjne wydawane przez 
działaczy związkowych. Początkowo wydawane jawnie, a po wprowadzeniu 
stanu wojennego jako pisma drugiego obiegu. 

Biuro Informacyjne NSZZ „Solidarnośd" Komisja w Nowym Sączu wyda-
wało w okresie od 3 lutego do 29 marca(?) 1981 roku "Informator". Biuletyn 
formatu A4, o czterech stronach objętości kolportowany był na terenie miasta 
w większych zakładach przemysłowych. 

Miesiąc po wprowadzenia stanu wojennego 13 stycznia 1982 roku na-
kładem Frontu Jedności Narodu i PZPR w Nowym Sączu wydana została "Są-
decka Jednodniówka". 

Kilka dni później 26 stycznia 1982 roku Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy „Solidarnośd" wydał pierwszy numer "Nowosądeckich Wiadomości". 
W grudniu 1982 roku zmieniono tytuł na "Wiadomości Nowosądeckie". Pierw-
szy zespół redakcyjny tworzyli m.in.: T. Gorzkiewicz, Leszek Maleszka, Jerzy 
Pazdan, Ł. Swierz. Po roku 1985 nastąpiła zmiana zespołu redakcyjnego; główny 
trzon stanowili: Zygmunt Berdychowski, Piotr Kałamarz, Henryk Szewczyk 
i Andrzej Szkaradek. Ostatni numer, do którego udało się dotrzd wydano 10 
stycznia 1990 roku. Pismo formatu małego 21 x 15 cm, objętośd cztery strony. 

Po wprowadzeniu stanu wojennego z początkiem 1982 roku ukazał się 
"Dunajec" w ciemnych barwach. W odpowiedzi na mętny "Dunajec" ukazały się 
dwa lub trzy numery czystej "Kamienicy". Pismo o jednej stronie maszynopisu 
formatu A4 wydawane było w okresie od lutego do kwietnia 1982 roku.1 

Sądecka Oficyna Wydawnicza - Dział Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w 
Nowym Sączu - w roku 1984 wydała osiem numerów "Biesiady Nowosądeckie-
go Informatora Kulturalnego". Informator wydawany był co miesiąc od marca 
do października w nakładzie 200 egzemplarzy. W zespole redakcyjnym praco-
wali: Zdzisława Zygadłówna, Jacek Mazanec, Mieczysław Mączka. Format A4, 
objętośd 26 - 30 stron. 

Interesującym wydawnictwem prezentującym historię i zabytki miasta 
był "Dziewiędsił". Żarząc Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Turystyczno - 
Krajoznawczego wydał 6 numerów w latach 1985 - 1987. Zespół redakcyjny 

                                                      
1
 Informacja ustna od Jerzego Widta, pracownika Oddziału Dziennika Polskiego w Nowym Sączu. 
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stanowili: Tadeusz Czubek, Stanisław Korusiewicz, Antoni Sitek, Edward Storek, 
Irena Styczyoska, Stanisław Walczyoski. Format mały 21 x 15 cm, objętośd 48 
stron. Kwartalnik drukowany był w nakładzie 500 egzemplarzy. 

Z okazjib 90 lecia ruchu ludowego Wojewódzki Komitet Zjednoczonego 
Stronnictwa Ludowego w Nowym Sączu w lipcu 1985 roku wydał jednodniówkę 
"Ludowiec Sądecki". 

W lecie 1988 roku Miejski Komitet Obywatelski w Nowym Sączu wydał 
kilka numerów pisma pt. "Kleks". Format mały 21 x 15 cm, objętośd 4 strony, 
technika druku: maszynopis drukowany na powielaczu. 

VI. Prasa po roku 1989 

Po zniesieniu cenzury i likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 
roku 1989 zniesione zostały bariery polityczne uniemożliwiające wydawanie 
niezależnych pism. W mieście nastąpił duży ruch na rynku prasowym, pojawiło 
się wiele nowych, które szybko upadły. 

Do grupy pism ważniejszych, adresowanych do większego grona odbior-
ców należały m.in.: 

W okresie od maja do października 1989 roku wydano prawdopodobnie 
10 numerów "Gazety Chłopskiej". Wydawca była Nowosądecka "Solidarnośd" 
Rolników Indywidualnych. Zespół redakcyjny stanowili: Zygmunt Berdychowski 
- redaktor naczelny, Jan Duda, Andrzej Piszczek, Henryk Szewczyk. Format 
pierwszych numerów mały 21 x 15 cm, następnych średni 29 x 21 cm, objętośd 
4 - 8 stron. 

Z koocem 1989 roku pojawiło się pierwsze niezależne pismo miejskie 
pt."Tygodnik Sądecki". Żywot tygodnika nie był długi, ukazywał się od 23 grud-
nia 1989 do 1 stycznia 1991 roku. Pismo redagował zespół w składzie: Józef 
Bieniek (dział historyczny), Marta Bilska-Kubacka (dział oświatowy), Tadeusz 
Duda, Bogdan Kajzer (dział społeczno -polityczny), Piotr Kałamarz (redaktor na-
czelny), Ryszard Miłek (dział sztuki), Agata Pajda-Motak (dział reportażu), Bog-
dan Sekuła, Jacek Zaremba (sekretarz redakcji), Leszek Zegzda. Dodatkowo w 
Gorlicach utworzono oddział, w którym zatrudniony był Jacek Pietruszka (za-
stępca redaktora naczelnego). Zasięgiem obejmowało region Nowego Sącza i 
Gorlic. Format A4, objętośd 8-12 stron, łącznie wydrukowano 20 numerów. 

Po upadku "Głosu ZNTK", w wyniku porozumienia samorządu pracowni-
czego i władz samorządowych powstał "Głos Sądecki", który był kontynuacją 
gazety zakładowej. Tygodnik lokalny sponsorowany przez ZNTK, SZEW i Radę 
Miasta Nowego Sącza. Wydawany był w okresie 31 stycznia 1990 do 24 grudnia 
1992 roku. Wydawcą była Spółka Wydawnicza „Głos Sądecki", redaktorem na-
czelnym Jerzy Wideł. Zasięgiem obejmował były powiat sądecki. Format czaso-
pisma w pierwszym i drugim roku wydawania duży 42 x 30 cm, potem zmniej-
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szony do A4, objętośd 12-24 strony, dla numerów podwójnych 36 stron. 
Po kilkumiesięcznej przerwie w roku 1993 wrócił na sądecki rynek pra-

sowy "Głos Sądecki". Finansowanie tygodnika podjęło Wydawnictwo „Jagiello-
nia" S.A. z siedzibą w Krakowie (wydawca Dziennika Polskiego). Tym razem pod 
redakcją Sławomira Sikory pismo wydawane było od lutego do października 
1993 roku. Format 33 x 24 cm, objętośd 12-16 stron. 

Wkrótce po zaprzestaniu wydawania drugiego "Głosu Sądeckiego" w 
mieście ukazuje się nowy tygodnik pt. "Gazeta Nowosądecka" tygodnik pry-
watny. Pismo wydawane było od 28 października 1993 do 15 czerwca 1994 ro-
ku przez sądeczanina Wincentego Żygadłę. Zespół redakcyjny stanowili: Danuta 
Binek (redaktor naczelny) i Artur Smoleo, z redakcją współpracowali: Tomasz 
Binek, Leszek Korzeniowski, Jacek Mazanec, Maria Olszowska, Kinga Wilczyo-
ska. Format A4, objętośd 24 strony, nakład 1500 - 3000 egzemplarzy. Zasięg: 
Nowy Sącz, Gorlice, Krynica. 

Na krótki okres czasu powrócił na sądecki rynek prasowy tygodnik "Ty-
godnik Sądecki". W okresie od 14 kwietnia do 7 maja 1994 roku ukazały się za-
ledwie trzy numery z podtytułem "Czarno na białym". Wydawcą była Spółka 
Cywilna WOMAD. Redaktorem naczelnym Tomasz Biel, z redakcją stale współ-
pracowali: Sebastian Podkościelny z Warszawy i Iwona Poźniak z Krakowa. 
Format duży 42 x 30 cm, objętośd 12 stron. 

Po ponad rocznej przerwie w lipcu 1995 roku ukazuje się w Nowym Sączu 
nowe pismo. "Sądeczanin" był miesięcznikiem wydawanym przez Urząd Miasta 
Nowego Sącza. Podtytuł pisma uległ zmianie: Ratuszowy Biuletyn Informacyjny, 
Miesięcznik Samorządowy i wreszcie Biuletyn Samorządowy. Zmienił się także 
wydawca: Wydział Kultury i Promocji UM ustąpił miejsca Fundacji Na Rzecz 
Miasta Nowego Sącza. Redaktorem naczelnym był Wojciech Chmura. Format 
A4, objętośd 6 - 28 stron (dla numerów podwójnych). Ostatni numer 8 ukazał 
się w kwietniu 1996 roku. 

Pierwsze informacje o nowej gazecie związanej ze spółką Wibor pojawiły 
się z początkiem stycznia 1996 roku. W dniach 15-29 kwietnia 1996 roku, w lo-
kalnym radiu „Echo" intensywna reklama i zapowiedź nowego tygodnika o za-
sięgu wojewódzkim. Prace nad jego przygotowaniem prowadzili: Jerzy Leśniak1 
(redaktor naczelny), Tomasz Binek (poprzednio pracował w "Gazecie Krakow-
skiej") i Henryk Szewczyk (dziennikarz "Czasu Krakowskiego")2. Pierwszy numer 
pisma "Echo" Tygodnik Regionalny3 pojawił się w kioskach 30 kwietnia 1996 
roku i datowany 1-8 maja 1996, format 41 x 28 cm, pierwsza i ostatnia strona 
okładki wielobarwna, łącznie 24 strony. Skład komputerowy u Krzysztofa Klicha 

                                                      
1
 Jerzy Leśniak do 31 grudnia 1995 r. był kierownikiem Oddziału "Gazety Krakowskiej" w Nowym Sączu. Zastąpił go na tym 

stanowisku Wojciech Molendowicz. 
2
 Od 1 stycznia 1996 r. "Czas Krakowski" stal się tygodnikiem. 

3
 Tygodnik "Echo" nie byt prezentowany na wystawie, gdyż ukazał się już po jej zakończeniu. 
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w firmie "Alt" w Nowym Sączu, druk aż w Opolu w drukarni "Rola-Press". Ko-
lejne numery ukazywały się we czwartki, drugi 9 maja, a trzeci (ostatni) 16 maja 
datowany 16-22. Tygodnik wydawała spółka z o.o. "Wibor" (właściciel radia 
"Echo"), prezesem jej był Stanisław Młyoski (poprzednio kierownik filii "Gazety 
Wyborczej" w Nowym Sączu). Ogromnym zaskoczeniem dla mieszkaoców mia-
sta była informacja w "Gazecie Krakowskiej" z 17 maja 1996 roku, iż wydawca 
zawiesza wydawanie tygodnika "Echo" na czas nieokreślony. 

Do grupy jednodniówek wyborczych dołączył "Kurier Wyborczy", wydany 
19 listopada 1995 roku przez Wojewódzki Sztab Wyborczy Lecha Wałęsy 
w Nowym Sączu. 

Inne wydawnictwa prezentowane na wystawie - wydane po 1989 - zo-
stały przedstawione w artykule "Prasa województwa nowosądeckiego w latach 
1989-1995"1. Po wydaniu drukiem artykułu w "Roczniku Sądeckim" autor uzy-
skał dodatkowe informacje związane z przedstawionym materiałem. Według 
relacji Jacka Zaremby zespół redakcyjny jednodniówki "Durnajec" wydanej 
1 kwietnia 1990 roku, stanowili oprócz niego: Piotr Kałamarz (pomysłodawca), 
Leszek Zegzda, Bogdan Kajzer i Ryszrd Miłek (grafik). 

Redaktor naczelny "Głosu ZNTK" i pierwszego "Głosu Sądeckiego" - Jerzy 
Wideł zweryfikował datę wydania ostatniego numeru pisma zakładowego i datę 
powstania "Głosu". Ostatni numer gazety zakładowej "Głos ZNTK" ukazał się 15 
grudnia 1990 roku, a "Głos Sądecki" powstał ostatniego dnia stycznia 1990 r. 
Henryk Szewczyk przekazał dane dotyczące składu zespołu redakcyjnego "Wia-
domości Nowosądeckich" po 1985 r. Byli to: Zygmunt Berdychowski, Piotr Ka-
łamarz, Henryk Szewczyk, Andrzej Szkaradek. 

Z kronikarskiego obowiązku poniżej podane ważniejsze tytuły wydane 
w mieście już po zamknięciu wystawy a przed oddaniem materiału do druku. 
Dnia 30 marca 1996 roku w Nowym Sączu lekarz Bogdan Kalisz wydał jednod-
niówkę "Nowosądecki Kurier Chorych", w dużym nakładzie 20.000. Z okazji ju-
bileuszu Roku Harcerskiego na Ziemi Sądeckiej we wrześniu 1996 r. wydano 
"Jednodniówkę, Harcerską". "Informator Juwenaliowy" wydany został z okazji 
organizowanych w dniach 10-12 maja 1996 roku zabaw juwenaliowych przez 
studentów Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu 

W połowie września 1996 roku rozpoczęto w mieście reklamowad nowy 
tygodnik. Na tablicach ogłoszeniowych i w autobusach MZK ukazały się afisze, 
nad ul. Jagiellooską przewieszka z hasłami reklamowymi: Nowy tygodnik "Nasze 
Strony" w waszych rękach. Podobna reklama płynęła z eteru lokalnego radia 
"Echo". Tygodnik o takim samym tytule wydawany był przez Rabczaoską Agen-
cję Informacyjną od 10 kwietnia 1994 roku, redaktorem naczelnym był Paweł 
Filas z Rabki. Zasięg pisma duży, obejmował zachodnią częśd województwa 

                                                      
1
 Rocznik Sądecki, t. XXIV, Nowy Sącz 1996, str. 287-302. 
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nowosądeckiego i Chicago w USA. W Nowym Sączu powstał oddział tego pisma, 
redakcja mieściła się przy ul. Sobieskiego 1a. W kioskach z prasa tygodnik "Na-
sze Strony" pojawił się już we czwartek 19 września, chociaż datowany był 22 
września 1996 roku. Redaktor naczelny Paweł Filas, zespół redakcyjny: Marta 
Bilska-Kubacka, Krzysztof Bojarczuk, Joanna Dziedzic, Andrzej Górszczyk, Jerzy 
Olszowski, Adam Pawłowicz (Warszawa), Zygmunt Pytlik, Małgorzta Rams, 
Adam Rzepecki. Wydawca Naska Press Sp. z o.o. z Rabki. Posiadał numer 
1/(129), format 42 x 28, objętośd 20 stron. Wewnątrz kolorowy 16 stronicowy 
dodatek z tygodniowym programem telewizyjnym. 

 

Bogdan Potoniec 


