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PRASA  WOJEWÓDZTWA NOWOSĄDECKIEGO  
W LATACH 1989 - 1995  

  

 

WYSTAWA 
Prasa regionalna jest ważnym elementem demokracji, kształtującej się 

w Polsce. Sprzyja integracji środowisk, promuje inicjatywy lokalne, kształtuje 
opinię społeczną, edukuje - jest nieocenionym źródłem wiedzy o samorządzie 
terytorialnym oraz przeszłości regionu. Gazety lokalne są pierwszym źródłem 
informacji dla wspólnoty terytorialnej. Dają społeczeostwu wsi i miasteczek 
możliwośd czytania o życiu i problemach swojej „małej ojczyzny". 

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Nowym Sączu zorganizował w budynku 
„Sokoła" przy ul. Długosza 3 dużą wystawę pt. Prasa województwa 
nowosądeckiego w latach 1989 - 
1995. Wystawa trwała od 26 kwietnia 
do 30 czerwca 1995 roku, w piątą 
rocznicę powstania niezależnej prasy. 
Objęła186 tytułów gazet, pism, biu-
letynów, jednodniówek. 

Przemiany społeczno-polityczne, 
zniesienie cenzury otworzyło 
możliwości oficjalnego wydawania 
własnych, w pełni niezależnych gazet. 
W roku 1989 ukazało się w województwie aż 14 nowych tytułów. Dla porównania, 
w latach 1945 -1961, w byłym powiecie sądeckim odnotowano 13 tytułów 1. W 
roku 1990 nastąpił gwałtowny rozwój ilościowy; aż 29 nowych pism. W latach 
1991 - 1994 pojawiało się corocznie po około 30 tytułów. 

Najstarsza gazeta lokalna Podhalanka. wydawana była nieprzerwanie od roku 
1973 przez Związek Podhalan Oddział w Ludźmierzu. Dwie gazety utworzone 
w roku 1989 ukazywały się regularnie do dnia otwarcia ekspozycji: Gazeta 
Limanowska, miesięcznik z Limanowej i Tygodnik Podhalaoski z Zakopanego. 
Z grupy gazet powstałych w roku następnym 6 tytułów przetrwało do dnia 
otwarcia wystawy: Głos Tymbarku - kwartalnik, Wiadomości Rabczaoskie - 
miesięcznik, Beskid - kwartalnik Polskiego Towarzystwa Tatrzaoskiego z Nowego 
Sącza, Harnik - kwartalnik z Muszyny, Gazeta Gorlicka - miesięcznik i Najjaśniej-

                                                           
1 Golachowski Kazimierz, Dzieje prasy nowosądeckiej 1891 - 1961, Rocznik Sądecki t. V, Nowy Sącz 1962 
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szej Rzeczypospolitej z Łabowca. 
Od roku 1988 ukazywała się jednodniówka Furcydło, redagowana przez 

Wandę Czubernat - znaną poetkę z Raby Wyżnej. Gazeta związana była z orga-
nizowanym rokrocznie w listopadzie Świętem Poezji Góralskiej. Rok później rozpo-
częto drukowanie Orawy, rocznika Towarzystwa Przyjaciół Orawy i Besidy, dwu-
miesięcznika Zarządu Głównego Stowarzyszenia Łemków. Gazeta mniejszości 
słowackiej Żivoł kolportowana była na terenie Spiszą i Orawy od roku 1958. 
Najdłużej ukazujące się pismo parafialne to Mater Do-lorosa. Kwartalnik parafii 
Matki Bożej Bolesnej w Limanowej drukowany był od roku 1977. Następne pisma 
parafialne pojawiły się dopiero pod koniec 1990 roku. 

Pierwsze gazetki szkolne z roku 1989 to Niewypał z nowosądeckiej Szkoły 
Podstawowej nr 13 i Exit z Zespołu Szkół Zawodowych w Krynicy. Dużo wcześniej 
bo od roku 1974 wydawana była Piękna Góra, szkolny rocznik historyczny, 
redagowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Szymbarku. 

Największą grupę gazet stanowiła prasa lokalna i sublokalna. Wydawcami tych 
pism były na ogół urzędy gmin i placówki kultury, rzadziej zespoły redakcyjne, 
spółki wydawnicze, stowarzyszenia, fundacje, agencje, a nawet osoby prywatne. 
W niektórych miejscowościach ukazywały się dwa, a nawet trzy własne wydawnic-
twa. Po trzy gazety miały Gorlice (Gazeta Gorlicka, Kurier Gorlicki, Tygodnik 
Gorlicki) i Muszyna (Almanach Muszyny, Echo Muszyny, Harnik). Dwa pisma 
istniały w Limanowej (Echo Limanowskie i Gazeta Limanowska) oraz w Rabce 
(Nasze Strony - o zasięgu ponadlokalnym i Wiadomości Rabczaoskie). 

W tej grupie dominowały miesięczniki - gazety wydawane raz w miesiącu, 
rzadziej spotykane były tygodniki, dwutygodniki i kwartalniki. Standardowym for-
matem był A4, sporadycznie spotykany B5 oraz format gazetowy. 

Zasięg pism lokalnych przeważnie obejmował teren gminy. Niezwykle rzadko 
zdarzały się gazetki adresowane do mieszkaoców jednej lub kilku wsi (Informator 
Barcicki). Niewiele też było w tej grupie gazet o zasięgu ponadgminnym. Związane 
to jest z uwarunkowaniami historycznymi i geograficznymi. Tygodnik Gorlicki 
obejmował teren byłego powiatu gorlickiego, Fujok Babiogórski z Jabłonki - 
Orawę, Tygodnik Podhalaoski z Zakopanego - Podhale, Spisz i Orawę. Emigracja 
dużych grup ludności z tych terenów głównie do Stanów Zjednoczonych spowodo-
wała, iż w Chicago ukazywały się reedycje dwóch ostatnich tytułów. Z zasięgiem 
pism związany był ich nakład. Dlatego występowały tu ogromne różnice, od 100 
egzemplarzy do 10 tysięcy. 

Grupa gazet codziennych 

Nowy Sącz - miasto wojewódzkie od 1975 roku - nie miało własnego dziennika 
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- gazety codziennej. W grodzie nad Dunajcem kolportowane były codzienne pisma 
„krakowskie": Gazeta Krakowska, Dziennik Polski i Czas Krakowski oraz 
ogólnopolska Gazeta Wyborcza. 

Gazetki szkolne 

Duża liczba gazetek szkolnych, krótki okres żywotności, brak systematyczności 
w wydawaniu, odbijanie na kserokopiarkach. Nakład od kilku do kilkudziesięciu 
egzemplarzy, rzadziej kilkaset. 

Zakładowe 

Niewielka liczba, wydawane w największych fabrykach województwa. W No-
wym Sączu i Nowym Targu zostały przekształcone w miejskie gazety lokalne. 

Parafialne 

Adresowane do różnych grup ludności: jedyna gazetka dla dzieci, gazetki dla 
chorych i niepełnosprawnych ruchowo. 

Krzyżówki 

Nakład 50-100 tyś. egzemplarzy, zasięg ogólnopolski, offset, atrakcyjna 
oprawa graficzna. 

Jednodniówki 

Największym imprezom w województwie towarzyszyły jednodniówki, np. 
z okazji festiwali w Zakopanem, Krynicy i Nowym Sączu. 

UKŁAD 

Wydawnictwa posegregowano w następujący sposób: dzienniki, prasa lokalna, 
szkolna, parafialna, zakładowe, organizacji społeczno-politycznych, reklamowe, 
krzyżówki i inne: almanachy, roczniki, satyryczne, poświęcone ekologii, turystyce. 
Tytuł podano drukiem wytłuszczonym, podtytuł kursywą. Ze względu na brak 
miejsca nie podano pełnego opisu bibliograficznego gazet, a jedynie tytuł, 
podtytuł, nazwisko redaktora naczelnego (dla szkolnych opiekuna redakcji), 
częstotliwośd wydawania oraz okres ukazywania się, wydawcę i technikę druku, 
niekiedy nakład i zasięg. 

GAZETY CODZIENNE 

Wystawę otwierały gazety codzienne. Najstarsze pismo codzienne to Dziennik 
Polski (w lutym 1995 roku minęło 50 lat od wydania pierwszego numeru). W roku 
1950 skompletowana została w Nowym Sączu grupa korespondentów tereno-
wych, m.in. Antoni Sitek - nauczyciel, Jan Erlich - działacz PSS. Oddział utworzony 
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został w 1966 r. przez Leszka Mazana. Po nim Oddziałem kierowali: Jerzy 
Pleśniakiewicz, Leszek Szewczyk, Jan Szkaradek, Tadeusz Golec, Justyna Antecka, 
Sławomir Sikora. Od 1 lipca 1994 r. dyrektorem był Piotr Gryźlak (od 1 II 1993 r. 
kierownik). Dziennik ukazywał się sześd razy w tygodniu. Obejmował dziesięd 
województw Polski południowej. Wydawcą było Wydawnictwo Jagiellonia S.A. 
i Dziennik Polski z siedzibą w Krakowie. 

Gazeta Krakowska nieco młodsza od Dziennika, zaczęła wychodzid 15 lutego 
1949 roku, a oddział w Nowym Sączu powstał 7 listopada 1960 roku. Organizato-
rem Oddziału i jego pierwszym kierownikiem była Maria Wolanin. W latach 1968 
— 1989 Oddziałem kierował Janusz Koszyk, następnie kolejno Antoni Kiemysto-
wicz i Kazimierz Bryndza. Od 1 lutego 1989 r. zespołem sądeckich redaktorów 
kierował Jerzy Leśniak. Gazeta wychodziła sześd razy w tygodniu, obejmowała pięd 
województw Polski południowej: krakowskie, tarnowskie, nowosądeckie, bielskie 
i katowickie. Wydawcą było Wydawnictwo Gazeta Krakowska, spółka z o.o. 

Dnia 28 marca 1990 roku w kioskach Nowego Sącza pojawiła się kolejna 
gazeta - Czas Krakowski. Początkowo w Nowym Sączu pracowali korespondenci 
terenowi, po dwóch miesiącach utworzono oddział. W zespole redakcyjnym od 
początku pracował Henryk Szewczyk, a od listopada 1991 r. drugi redaktor, Marek 
Maciaś. Dziennik wydawany był sześd razy w tygodniu w czterech województwach: 
nowosądeckim, krakowskim, tarnowskim i bielskim. 

Gazeta Wyborcza, jedyny dziennik ogólnopolski, który posiadał w Nowym 
Sączu filię. Utworzona została w lipcu 1992 roku; od lutego 1993 r. jej kierowni-
kiem był Stanisław Młyoski. Dodatek regionalny Gazeta w Nowym Sączu 
wydawany był od 27 września 1993 roku. Wydawcą od chwili powołania pisma 
była Agora Gazeta spółka z o.o. z Warszawy. 

W listopadzie 1992 roku powstał w Nowym Sączu oddział innej codziennej 
krakowskiej gazety. Był to Małopolski Nowy Świat pismo codzienne dla wszystkich 
sfer. Redaktorem naczelnym był Wojciech Marchewczyk, w redakcji nowosądec-
kiej pracowali Danuta Binek i Artur Smoleo. Gazeta, wydawana przez Niezależny 
Instytut Wydawniczy w Krakowie ukazywała się do połowy roku 1993. 

PISMA LOKALNE 

Następna, największa grupa publikacji na wystawie, to gazety lokalne. 
Najstarszym pismem lokalnym wydawanym nieprzerwanie od roku 1973 była 

Podhalanka. Jej wydawcą był Związek Podhalan, Oddział w Ludźmierzu. Zeszyty 
wydawane były dwa razy do roku, łącznie do chwili otwarcia wystawy ukazało się 
26 numerów. Redaktorami naczelnymi kolejno byli: Włodzimierz Wnuk (1973 - 
1980), Tadeusz Staich (1981-1986), Stanisław Krupa (1987-1994). 
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Rada Narodowa Miasta Zakopanego i Gminy Tatrzaoskiej w latach 1974 - 
1989 wydawała kwartalnik Podtatrze. W ciągu 15 lat ukazały się 34 zeszyty - 
ostatni podwójny 33-34/89 - w nakładzie od 2000 do 4000 egzemplarzy. Funkcję 
redaktorów odpowiedzialnych kolejno pełnili: Andrzej Szymkiewicz (1974-1980), 
Ryszard Sikora (1981-1986) i Mieczysław Mantyka (do 1989). 

Kolejne dwa tytuły należały do najdłużej ukazujących się gazet lokalnych 
województwa. Pierwszy pochodził z Limanowej i zmieniał się kilkakrotnie. 
Aktualności Limanowskie pismo niezależnych Lachów Limanowskich - ten tytuł 
funkcjonował od września 1989 r. do marca 1990 r.; do grudnia 1992 roku - 
Aktualności Ziemi Limanowskiej i wreszcie Gazeta Limanowska. Dwutygodnik 
redagowany był przez społeczny zespół redakcyjny, któremu przewodzili: Roman 
Szuszkiewicz (1989-1991), Grzegorz Biedroo (1991-1992), Teresa Zabranny (od 
1992). 

Drugi tytuł, który ukazał się w 1989 r. to Tygodnik Podhalaoski z Zakopanego. 
Pierwszy numer wydano 24 grudnia 1989 roku. Wydawcą było Zakopiaoskie 
Towarzystwo Gospodarcze, gazeta obejmowała zasięgiem Podhale, Spisz, Orawę 
i Chicago; od stycznia 1995 roku czterokolumnowy dodatek Z miasta i okolic 
poświęcony miastu Nowy Targ. Redaktorem naczelnym do roku 1993 był Wojciech 
Mróz, następnie Marek Grocholski. Pismo formatu gazetowego, ukazywało się 
w nakładzie 10000 egz. 

Dnia 23 grudnia 1989 roku w Nowym Sączu 
wydano pierwszy numer Tygodnika Sądeckiego, 
obejmującego również rejon Gorlic. Łącznie 
wydano 20 numerów, ostatni z datą 1 stycznia 
1991 roku. 

Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Głos Tymbarku Fundacji Rozwoju Gminy 
Tymbark rozpoczęto wydawad w styczniu 1990 roku. Pismo prowadził Mieczysław 
Wawrzyniak, gazeta otrzymała w marcu 1992 r. nagrodę (maszyna do pisania) 
w konkursie „Demokracja w Europie Wschodniej", a w lipcu tego samego roku 
nagrodę 50 min zł w konkursie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Gazeta 
zrzeszona w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej. 

Od stycznia do maja 1990 roku Komitet Obywatelski w Krynicy wydawał 
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miesięcznik Wiadomości. Ukazało się pięd numerów oraz dodatek specjalny z oka-
zji wyborów, o nieco zmienionym tytule Wiadomości Krynickie. Zespołem redak-
cyjnym kierowała Alicja Hajduk. 

Wydawany w Nowym Sączu od 31 stycznia 1990 r. Głos Sądecki - Tygodnik 
Lokalny powstał w wyniku porozumienia Urzędu Miasta i Samorządu Zakładów 
Naprawczych Taboru Kolejowego. Był kontynuacją gazety zakładowej „Głos 
ZNTK". Pod redakcją Jerzego Widła ukazywał się co tydzieo w ośmiotysięcznym 
nakładzie do 24 grudnia 1992 roku. Gazeta obejmowała były powiat sądecki, 
łącznie wydrukowano 103 numery. 

Zarząd Gminy Raba Wyżną w okresie od lutego do maja 1990 roku wydał 6 
numerów dwutygodnika Zielony Mosteczek. Od maja pismo stało się miesięczni-
kiem, równocześnie tytuł zmieniono na Gazetę Rabiaoską. Pod kierunkiem redak-
tora naczelnego Stanisława Kaleciaka do grudnia ukazały się jeszcze cztery 
numery. 

W Rabce dnia 1 kwietnia 1990 r. wydano pierwszy numer Wiadomości 
Rabczaoskich Czasopisma Poświęconego Aktualnym Sprawom Zdroju z wyczer-
pującym Działem Informacyjnym. Gazeta ukazywała się co miesiąc pod redakcją 
Krzysztofa Pisiewicza. 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyoskiej w Muszynie wydawało interesu-
jący magazyn historyczny. Pierwsze trzy numery Kwartalnika Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Muszyoskiej wydano od lipca 1990 r. do listopada roku 
następnego. Potem tytuł zmieniono na Harnik1 z podtytułem Magazyn Starostwa 
Muszyoskiego. Pismo pozostało kwartalnikiem, redaktorami naczelnymi byli: 
Adam Mazur (1991 - styczeo 1993) oraz Wit Kmietowicz (od lutego 1993). 

Na Dziedzinie Powiostka czamodunajeckiej gminy to gazeta wydawana przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Czarnym Dunajcu. Zespół redakcyjny, któremu przewo-
dził Józef Zatłoka (na co dzieo dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury) założył, że 
gazeta będzie się ukazywad „roz kiela coś". Od sierpnia 1990 r. do kwietnia 1993 
roku wydano 9 numerów pisma. 

Fundacja Krynickie Zdroje z Krynicy od sierpnia do grudnia 1990 roku wydała 
cztery numery oraz dodatek miesięcznika Krynica. Dodatek ukazał się we wrześniu 
z okazji XXIV Festiwalu im. Jana Kiepury. Redaktorem odpowiedzialnym była Alicja 
Hajduk. 

Senator, burmistrz Miasta Zakopanego i Gminy Tatrzaoskiej Franciszek Ba-
chleda - Księdzularz był naczelnym redaktorem Miesięcznika Ziem Górskich Hale 
i Dziedziny. Gazeta ukazywała się od 15 sierpnia 1990 roku. Redakcja mieściła się 

                                                           
1
 Harnik - żołnierz wojska biskupiego, które służyło na zamku w Muszynie w Starostwie Biskupów Krakowskich Klucza Muszyńskiego 
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w Zakopanem (przez jakiś czas była w Krakowie). Pismo swoim zasięgiem obej-
mowało regiony górskie Małopolski i Podkarpacia oraz niektóre miasta centralnej 
i północnej Polski. Dodatkowo wydano dwa numery wyborcze: w sierpniu 1990 r. 
i we wrześniu 1993 roku. Pismo formatu gazetowego, wydawano techniką 
offsetową w nakładzie 3000 egzemplarzy od numeru 11/12 listopad/grudzieo 
1992 miało kolorową okładkę. 

Stanisław Elmer - redaktor naczelny i Leszek Książko z Gorlic pod szyldem 
Spółdzielni Przemysłowo Handlowej „Jednośd" w Gorlicach od września 1990 r. 
wydawali niezależne, obywatelskie pismo lokalne Gazeta Gorlicka. Miesięcznik 
posiadał 12 kolumn formatu gazetowego, drukowany w nakładzie od 3000 do 
5000 egzemplarzy, zasięgiem obejmował Ziemię Gorlicka. 

Od września 1990 r. do lipca 1993 r. w Barcicach wydano 34 numery 
miesięcznika Informator Barcicki. Pismo zawierało informacje o wsi Barcice, 
pracach samorządu, historii, wydarzeniach kulturalnych Barcie i sąsiedniej Woli 
Kroguleckiej. Pierwsze numery wydawał Komitet Obywatelski, późniejsze zespół 
redakcyjny, któremu przewodzili: Grzegorz Kruczek, Józef Puścizna i Antoni lwulski. 

Józef Szaflarski, nauczyciel z Piekielnika (gmina Czarny Dunajec) był 
redaktorem naczelnym i zarazem wydawcą Niezależnego Pisma Lokalnego Duna-
jeckie Wieści. Miesięcznik o niewielkim nakładzie ok. 100 egzemplarzy kolporto-
wany był na terenie gminy Czarny Dunajec i Chicago w USA. Pierwszy numer 
wydano w październiku 1990 roku, do kooca roku jeszcze 2 numery, w następnym 
12 zeszytów, ostatni w grudniu 1991 roku. 

„Walkę z kryzysem moralnym w Polsce" rozpoczął Andrzej Reymann z Ła-
bowca (gmina Łabowa), wydając w październiku 1990 roku gazetę Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej. Periodyk (do kooca kwietnia 1995 r. ukazało się 35 numerów) 
zasięgiem obejmował całą Polskę, wydawany przez Wydawnictwo „SELEN" w nak-
ładzie 40000 egzemplarzy. 

W „stolicy kwitnących sadów" wydawano Wiadomości Łąckie Gazeta Samo-
rządowa Gminy Łącko, do listopada 1992 r. pod tytułem Aktualności Łąckie. 
Pierwszy numer ukazał się 5 października 1990 roku. W okresie od października 
1994 r. do grudnia roku następnego nastąpiła przerwa w wydawaniu pisma. Od 
stycznia 1996 roku wznowiono wydawanie miesięcznika Wiadomości Łąckie. 
Wydawcą był Gminny Ośrodek Kultury, w pierwszym zespole redakcyjnym oprócz 
Stanisława Strączka - dyrektora GOK, pracowała Barbara Talar - pracownik 
Ośrodka Kultury i dr Stanisław Węglarz z Rytra, w drugim Barbara Talar i Zofia 
Błaszczyk. 

NSZZ „Solidarnośd" Oświaty i Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Jordanowie 
w okresie od grudnia 1990 r. do marca 1992 r. wydawali Wiadomości Jordanow-
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skie, kolportowane w mieście i gminie. Łącznie wydano 15 numerów, każdy w na-
kładzie 400 egzemplarzy. 

W styczniu 1991 roku ukazały się trzy nowe tytuły: Urząd Miasta Jordanowa 
od stycznia 1991 r. wydawał miesięcznik Co słychad w Jordanowie (do marca 1992 
r. Jordanowski Informator Rolniczy) Redaktorem naczelnym był Janusz Kowalczyk. 

Urząd Gminy w Gródku nad Dunajcem w 1991 r. wydał pierwszy numer 
Biuletynu Informacyjnego. Miesięcznik pod redakcją Zygmunta Parucha ukazywał 
się w nakładzie 200 egzemplarzy. 

Echo Muszyny wydawane było przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyo-
skiej. Pierwszy numer ukazał się 14 stycznia, pismo do sierpnia 1991 r. było 
dwutygodnikiem, potem miesięcznikiem, a od stycznia 1993 r. dwumiesięczni-
kiem. Gazeta o niewielkim nakładzie ok. 100 egzemplarzy redagowana przez 
Barbarę Rucką. 

Na Spiszu gazeta Związku Polskiego Spiszą ukazywała się od kwietnia 1991 
roku. Wydawcą miesięcznika był Zarząd Główny Związku Polskiego Spiszą, 
redaktorem naczelnym Julian Kowalczyk. Gazeta rozsyłana była poza Spisz: do 
Nowego Targu, Zakopanego, Krakowa, Warszawy, Gliwic. 

Gminny Ośrodek Kultury w Łabowej był inicjatorem i wydawcą Gazety 
Łabowskiej. Lokalne pismo informacyjne obejmowało teren gminy ukazywało się 
od maja 1991 r. do kwietnia 1993 roku. Wydawana przez Gminny Ośrodek Kultury, 
początkowo jako miesięcznik, a od stycznia 1992 r. kwartalnik. Redaktorem naczel-
nym była Helena Cempa z Łabowej. Od stycznia 1996 r. Gazeta Łabowska została 
wznowiona, tym razem jako dwumiesięcznik. 

Regularnie od maja 1991 roku do dnia wystawy ukazywał się miesięcznik Znad 
Popradu. Wydawcą był Samorząd Miasta i Gminy Piwniczna, redaktorem naczel-
nym do kooca grudnia 1994 roku była Maria Lebdowicz, następnie tę funkcję 
pełniła Barbara Paluch. Gazeta ukazywała się w nakładzie od 500 do 900 egzem-
plarzy, zrzeszona w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej. 

Miesięcznik Społeczno-Kulturalny Miasta i Gminy Stary Sącz Kurier Starosą-
decki ukazywał się od lipca 1991r., z przerwą od października 1994 r. do lutego 
1995 roku. Początkowo wydawany był przez Bibliotekę, później Zespół Placówek 
Społeczno-Kulturalnych Miasta i Gminy Stary Sącz. Pierwszym redaktorem naczel-
nym był Antoni Wnęk (lipiec - listopad 1991), następnie Elżbieta Pietruch (styczeo 
1992 - październik 1994), Ryszard Kumor (od lutego 1995). Oprócz typowych 
numerów ukazywały się dodatki specjalne z okazji Starosądeckiego Festiwalu 
Muzyki Dawnej oraz Kurierek przeznaczony dla dzieci. 

Od dnia 28 czerwca 1991 r. do lutego 1992 r. Zarząd Miasta i Gminy wydawał 
Echo Limanowskie pismo społeczno - kulturalne. Miesięcznik redagował Jan 
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Wielek, w 1991 roku wydano 5 numerów, w następnym roku - dwa. Bezpośrednią 
przyczyną zaniechania wydawania gazety był podział miasta i gminy na dwie 
odrębne jednostki administracyjne. 

Kolejną gazetą, zrzeszoną w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej był Z Do-
liny Grajcarka Miesięcznik Wiadomości Szczawnickich. Gazetę od pierwszego 
numeru, który ukazał się 21 września 1991 roku, prowadziła Alina Lelito - 
pracownik Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy. Pismo kolportowane było na 
terenie miasta w nakładzie ok. 300 egzemplarzy. 

Z niewielkiej gminy Moszczenica k. Gorlic pochodziło Echo Moszczenicy. 
Pierwszy numer, wydany w grudniu 1991 r., nosił tytuł Tak czy inaczej, kolejne do 
grudnia 1994 r. Nowiny Gminy, wreszcie od stycznia 1995 r. trzeci tytuł. 
Redaktorem naczelnym miesięcznika był Marek Jankowski (grudzieo 1991 - 
styczeo 1993), Renata Rząca-Tarsa (od lutego 1993). Wydano numery specjalne 
z okazji wyborów do Sejmu i Senatu w 1993 roku. Od marca do listopada 1994 r. 
ukazywał się Dodatek Katolicki. 

Oryginalny tytuł miało pismo, wydawane przez Samorząd Terytorialny Gminy 
Jabłonka Orawska. Fujok1 Babiogórski był miesięcznikiem redagowanym przez 
Antoniego Wontorczyka od 1 grudnia 1991 roku. Pismo, drukowane w nakładzie 
od 500 do 1000 egzemplarzy, kolportowane było na Orawie oraz wśród członków 
Koła Babiogórskiego przy Związku Podhalan w Chicago — USA. Gazeta w 1994 r. 
została wyróżniona w konkursie „Demokracja Lokalna - Prasa Lokalna - Samorząd". 

Gazety z roku 1992 otwierał Merkuriusz Krynicki z Krynicy. Wydawcą był 
Zakład Poligraficzny „AGMA", redaktorem naczelnym Jarosław Woszczak. Pierwszy 
numer ukazał się 25 stycznia 1992 roku. Gazeta obejmowała zasięgiem miasto 
i gminę początkowo wydawana była co dwa tygodnie, później co miesiąc. Ostatni 
numer, do którego udało się dotrzed, nosi datę 10 grudnia 1992 roku. 

Tylko trzy numery kwartalnika Wieści Gminne pod redakcją Wandy Zachariasz 
od kwietnia do grudnia 1992r. wydał Urząd Gminy w Sękowej. 

Nie powiodło się również Małgorzacie Kardas z Zakopanego. Od 19 kwietnia 
do 17 lipca 1992 r. wydała 5 numerów dwutygodnika społeczno-kulturalnego 
Nowe Zakopane. Pismo ukazywało się w nakładzie 2000 egzemplarzy, techniką 
offsetową, z kolorową okładką. 

Agencja Reklamowo-Usługowa MDJ z Nowego Sącza w lipcu 1992 roku wydała 
pierwszy numer miesięcznika Sądeczanie. Jesienią ukazał się drugi i ostatni numer 
o nieco zmienionym tytule Sądeczanie i Górale i podtytule Miesięcznik Nowosą-
decki. Twórcą i redaktorem naczelnym był Janusz Rusnak. 

                                                           
1
 Fujok — to nazwa wiatru wiejącego w okolicach Babiej Góry 
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Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniu: Piotr Zięba - dyrektor i Re-
nata Leśniak - instruktor, od października 1992 r. redagowali i wydawali miesięcz-
nik Wieści Gminne. Pismo o zasięgu gminnym ukazywało się w niewielkim 
nakładzie 100 egzemplarzy, drukowane na kserokopiarce. 

Na wystawie pokazano ostatni numer (z września 1992 r.) pisma pt. I.S.K.R.A 
Informatora Społeczno Kulturalno Religijnego z Niedźwiedzia. Wydawane przez 
Parafię i Gminny Ośrodek Kultury, miało byd dwutygodnikiem dla dorosłych i mło-
dzieży, w praktyce ukazywało się nieregularnie. W zespole redakcyjnym oprócz 
przedstawiciela parafii pracował Lesław Pulit, dyrektor GOK. Po zaprzestaniu 
wydawania I.S.K.R.Y ukazywała się od października 1992 r. do maja 1994 roku 
w Niedźwiedziu inna gazeta, miesięcznik Wiadomości Gorczaoskie. Redaktorem 
naczelnym był wójt Marian Talar, wydawcą Urząd Gminy. 

Tylko dwa numery gazety Jarmark Podhalaoski wydała Agencja Wydawniczo - 
Reklamowa „TERCJA" s.c. z Nowego Targu. Miesięcznik o zasięgu miejskim ukazał 
się 11 listopada i 23 grudnia 1992 roku. 

Jeden raz w roku własny periodyk Wiadomości Lokalne wydawała Rada Gminy 
w Bystrej-Sidzinie. Do dnia otwarcia wystawy wydano 3 numery, pierwszy w grud-
niu 1992 roku, redaktorem naczelnym był Jan Stokłosa. 

Od stycznia do września 1993 r. w Chełmcu ukazywały się Wieści Gminne. 
Pomysłodawcą i redaktorem naczelnym była Magdalena Potoczek, kierowniczka 
Ośrodka Kultury i Biblioteki, oficjalnym wydawcą Urząd Gminy. Miesięcznik cieszył 
się dużym zainteresowaniem, odbijany na ksero w nakładzie 800 egzemplarzy. 
Łącznie wydrukowano 9 numerów, w tym wkładkę z konkursem na herb gminy. 

Od 1 stycznia 1993 roku do 4 lutego roku następnego Podhalaoska Spółka 
Wydawnicza z Nowego Targu wydała 57 numerów dwutygodnika Nowe Podhale. 
Tygodnik pod redakcją Kazimierza Strachanowskiego obejmował Podhale, Spisz i 
Orawę, ukazywał się w dwutysięcznym nakładzie. 

Przez okres jednego roku od lutego 1993 w Rytrze ukazywał się Ryterski 
Strażak pismo lokalne, do października 1993 r. Mały Ryterski Strażak. Lokalny 
miesięcznik redagowali: Józef Kulig - naczelny i Władysław Wnętrzak. Wydano 9 

numerów, offsetem, w nakładzie 250 eg-
zemplarzy. 

Na początku lutego 1993 roku po miesięcz-
nej przerwie ponownie w Nowym Sączu poja-
wił się Głos Sądecki. Tym razem pod redakcją 

Sławomira Sikory, wydawany przez Wydawnictwo „Jagiellonia" S.A w Krakowie. 
Tygodnik w nakładzie od 3 do 5 tyś. egzemplarzy ukazywał się do kooca 
października tego roku. 



Rocznik Sądecki 1996 r. tom XXIV; str. 287-302                                         Bogdan Potoniec 

Prasa województwa nowosądeckiego w latach 1989-1995                       str. 11 

Od 5 marca do czerwca 1993 r. w Mszanie Dolnej ukazywała się Mszana OK 
Miesięcznik Zagórzaoski. Pismo zmieniało częstotliwośd: tygodnik, dwutygodnik, 
miesięcznik. Łącznie wydano 5 numerów, każdy w nakładzie jednego tysiąca 
egzemplarzy. 

Gazetę Samorządową Gminy Grybów Ziemia Grybowska organizowała i reda-
gowała Agata Bogusz ze Stróż. Pierwszy numer ukazał się w maju 1993 roku. 
Miesięcznik początkowo wydawał Urząd Gminy, później Fundacja Rozwoju Ziemi 
Grybowskiej z siedzibą w Kąclowej. Gazeta o zasięgu gminnym drukowana była 
w nakładzie 500 egzemplarzy. 

Związek Limanowian i Towarzystwo Miłośników Ziemi Limanowskiej od 
czerwca 1993 r. wydawali miesięcznik Echo Limanowskie Pismo Limanowskich 
Towarzystw Regionalnych. Gazeta pod redakcją Jerzego Bogacza obejmowała 
Limanową i okoliczne gminy, drukowana była w nakładzie 1000 sztuk. 

Ryszard Owczarz z Gorlic był wydawcą i redaktorem naczelnym Tygodnika 
Gorlickiego gazety powiatowej. Pismo formatu gazetowego obejmowało region 
gorlicki. Ukazywało się od 20 sierpnia 1993 roku w nakładzie 2500 egzemplarzy. 
Dodatkowo w numerze świątecznym wydrukowano kalendarz, a w okresie wybo-
rów samorządowych w 1994 roku - programy wyborcze. 

Sądeczanin Wincenty Zygadło był właścicielem 
i wydawcą Gazety Nowosądeckiej Gazety miasta 
Nowy Sącz. Tygodnik pod redakcją Danuty Binek 
ukazywał się od 28 października 1993 r. do połowy 
czerwca roku następnego. Pismo kolportowano 
również w Krynicy i Gorlicach. Pierwszy rok zamknięto 9 numerami o nakładzie ok. 
1500 egzemplarzy; drugi 22 zeszytami formatu A4 o 24 stronach w nakładzie 
podwyższonym do 3000 egzemplarzy. Z Nowego Sącza wracamy do Gorlic. Urząd 
Miasta od listopada 1993 r. wydawał Kurier Gorlicki Biuletyn Informacyjny 
Zarządu i Rady Miasta. Miesięcznik redagowany przez Romana Dziubinę druko-
wany był w nakładzie 1500 egzemplarzy. 

Gminne Nowiny z Lipnicy Wielkiej na Orawie powstały w wyniku porozumie-
nia Urzędu Gminy i Parafii św. Łukasza. Od 15 grudnia 1993 r. ukazywały się jako 
dodatek do Tygodnika Rodzin Katolickich „Źródło". Pismo przynosiło informacje 
z życia gminy i parafii. Redaktorem naczelnym tygodnika był dr Emil Kowalczyk, 
nakład rzędu 350 - 400 egzemplarzy. 
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Rabczaoska Agencja Informacyjna 
z Rabki 10 kwietnia 1994 r. rozpoczęła 
wydawanie tygodnika Nasze Strony. Pismo 
formatu gazetowego pod redakcją Piotra 
Filasa miało zasięg ponadgminny. Oprócz 
Rabki obejmowało Zakopane, Nowy Targ, Czarny Dunajec, Szczawnicę, Jordanów, 
Mszanę Dolną i Chicago w USA. 

Dnia 14 kwietnia 1994 r. wrócił na sądecki rynek prasowy Tygodnik Sądecki 
Czarno na białym. Wydany został zwiastun oraz tylko 3 numery pisma, ostatni 
z datą 7 maja, wszystkie formatu gazetowego. Redaktorem naczelnym był Tomasz 
Biel, jako wydawca figurowała spółka cywilna WOMAD. 

W gminie Chełmiec od kwietnia do października 1994 roku wydawana była 
przez Firmę ASO z Nowego Sącza gazeta lokalna pt. Wieśd Gminna znad Dunajca. 
Miesięcznik drukowany był w nakładzie 2000 egzemplarzy, łącznie wydano 8 nu-
merów. 

Wśród wzgórz Beskidu Wyspowego w gminie Jodłownik leży niewielka wieś 
Szczyrzyc. Wieś rozciąga się u podnóża wzniesienia o nazwie Ciecieo. l właśnie 
nazwa tej góry posłużyła za tytuł gazety. Gazeta spoteczno-polityczna W cieniu 
Ciecienia ukazała się tylko jeden raz w maju 1994 roku. Redaktorem naczelnym był 
Piotr Murzyn z Pogórzan, pismo przeznaczone było dla mieszkaoców Szczyrzyca 
i okolic. Odbijane było na kserokopiarce w Urzędzie Gminy w Jodłowniku w nakła-
dzie 100 egzemplarzy. 

Od lipca 1994 r. własną gazetę posiadała gmina Nowy Targ. Miesięcznik Kurier 
Gorczaoski Pismo Rady Gminy w Nowym Targu wydawał Gminny Ośrodek Kultury 
z siedzibą w Łopusznej. Pismo w nakładzie 500 egzemplarzy redagował kilkuoso-
bowy zespół. 

Klub radnych „Dla ludzi" z Ochotnicy Dolnej był wydawcą Niezależnego 
Zbyrcoka gazetki lokalnej gminy. Z założenia dwutygodnik, ukazywał się od 10 
sierpnia 1994 r. pod redakcją Jerzego Świetlika. 

Biblioteka Publiczna w Krynicy była inicjatorem i wydawcą pisma Krynickie 
Zdroje. Miesięcznik pod redakcją Grażyny Lubaoskiej ukazywał się od września 
1994 roku. Lokalne pismo informacyjne wydawano offsetem w nakładzie 500 
egzemplarzy obejmowało zasięgiem Gminę Uzdrowiskową. Ostatnią gazetą w tym 
dziale był Kurier Mszany. Wydawany przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 
z Mszany Dolnej. Pierwszy numer miesięcznika ukazał się w lutym 1995 roku, drugi 
na przełomie marca i kwietnia. Gazeta drukowana offsetem w nakładzie kilkuset 
egzemplarzy kolportowana była na terenie miasta. 
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WYDAWNICTWA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH  

Grupa pism reprezentujących mniejszości zamieszkałe w województwie liczyła 
6 pozycji. Od czerwca 1958 roku wydawany był Život, miesięcznik Towarzystwa 
Społeczno Kulturalnego Czechów i Słowaków. Redakcja mieściła się w Krakowie, 
gazeta kolportowana na terenie Spiszą i Orawy. 

W grupie pism łemkowskich najstarszy 
rodowód posiada Hołos Watry (Гoлoc 
Baтpы) pismo wydawane z okazji dorocz-
nej imprezy Łemków pn. Łemkowska 
Watra. Jednodniówka wydawana była od 

roku 1984, redagowała ją grupa osób skupiona wokół Piotra Trochanowskiego 
i Władysława G rąbana z Krynicy, Jarosława Trochanowskiego z Sielanki i Teodora 
Gocza z Zyndranowej. Od roku 1989 zmienił się skład zespołu redakcyjnego, pismo 
zaczęło firmowad Zjednoczenie Łemków z siedzibą w Gorlicach. Pierwsze numery 
drukowane były wyłącznie w języku łemkowskim, późniejsze w polskim i łemkow-
skim. 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Łemków od 1989 roku wydawał pismo pt. 
Besida (Бусида). Pierwsze numery ukazywały się w cyklu kwartalnym, następne 
jako dwumiesięcznik. Pracami redakcji kierował Piotr Trochanowski z Krynicy. 

Gorlickie Zjednoczenie Łemków oprócz okazjonalnej jednodniówki Hołos 
Watry wydawało drugą gazetę Watra (Ватра). Pismo pod redakcją Michała 
Kowalskiego ukazywało się od lipca 1992 r., początkowo raz do roku, a począwszy 
od 1994 r. co kwartał. 

W pierwszym kwartale roku następnego Obywatelski Krąg Łemków rozpoczął 
redagowanie pisma pt. Łemko (Лемко). Redaktorem naczelnym kwartalnika był 
Paweł Stefanowski z Sielanki. 

Ostatnim tytułem z tej grupy był Zahoroda /Загорода/ - Zabytki i Kultura 
Łemków w Polsce pismo pod redakcją Władysława Grabana z Krynicy. Wydawcą 
kwartalnika było Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej k. Dukli, pierwszy 
numer nosi datę czerwiec 1994 r. 

PARAFIALNE 

Grupę 12 gazet parafialnych otwierało Mater Dolorosa - Biuletyn Sanktuarium 
Matki Bożej Bolesnej w Limanowej. Jest to najstarsze wydawnictwo parafialne, 
ukazywało się co kwartał od roku 1977. Pracami zespołu redakcyjnego kierował ks. bp 
Piotr Bednarczyk. 
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Kolejne pisma katolickie mają o wiele krótszy 
rodowód. W grudniu 1991 roku rozpoczęto 
wydawanie trzech gazet, w tym jedynej 
gazetki religijnej dla dzieci. Ksiądz Andrzej 
Mułka z parafii św. Małgorzaty w Nowym 
Sączu redagował Promyczek Dobra - gazetkę 

religijną dla dzieci. Miesięcznik wydawany był w dużym nakładzie 10-12 tyś. 
egzemplarzy, kolportowany w województwach: nowosądeckim, tarnowskim i rze-
szowskim oraz w Niemczech. Pozostałe dwa tytuły z tego roku to: Droga Nadziei - 
pismo dla chorych i niepełnosprawnych ruchowo (miesięcznik wydawany przez 
parafię Matki Bożej Bolesnej w Limanowej o zasięgu diecezjalnym) oraz Nasze Źródło 
(miesięcznik wydawany przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Lubniu). 

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu zwana potocznie 
„kolejową" od listopada 1992 roku wydawało pismo parafialne Bethania. Redakto-
rem naczelnym był o. Władysław Augustynek. W marcu 1994 r. obowiązki naczel-
nego objął Marian Śliwa, a gazetka zaczęła ukazywad się w cyklu miesięcznym. 

Co słychad w Nawojowej to pismo parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii 
Panny w Nawojowej. Redaktorem naczelnym kwartalnika wydawanego od 
kwietnia 1993 r. była Małgorzata Kossakowska. 

Miesiąc później w maju ukazał się z okazji wmurowania kamienia węgielnego 
pod budowę nowego kościoła pierwszy numer Biuletynu Parafialnego pt. Gloria 
Tibi Trinitas. Kwartalnik wydawała parafia św. Rocha w dzielnicy Nowego Sącza 
Dąbrówce, redagował kilkuosobowy zespół. 

Sądecka parafia św. Kazimierza wydawała Głos Parafii św. Kazimierza. Pismo 
było tygodnikiem i ukazywało się od roku 1993 jako wkładka do Tygodnika Rodzin 
Katolickich „Źródło". 

W Krynicy Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym od września 1994 r. wyda-
wała dwumiesięcznik Karawana. Redaktorem naczelnym był ks. Waldemar Ciosek. 

Rabczaoska parafia św. Teresy od 1 października 1994 r. wydawała miesięcznik 
Zdrój. 

2 października 1994 r. wydano w parafii św. Mikołaja Biskupa w Sidzinie 
pierwszy numer Sidziniarki. Pismo pod redakcją ks. Janusza Rączki ukazywało się 
co tydzieo jako wkładka do TRK „Źródło". 

Na początku kwietnia 1995 r. w parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu 
rozpoczęto wydawanie drugiej gazetki parafialnej miesięcznika pt. Spotkania. 
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PRASA SZKOLNA 

Drugą pod względem ilości grupę gazet na wystawie stanowiły gazetki szkolne. 
Łącznie ekspozycja zawierała 44 szkolne wydawnictwa. Najstarsza w tej grupie to 
Piękna Góra Młodzieżowa Gazeta Regionalna wydawana przez Koło Miłośników 
Regionu przy Szkole Podstawowej w Szymbarku. Ukazywała się od listopada 1974 
roku jeden raz w roku szkolnym w nakładzie sześciu egzemplarzy. To jedyna gazeta 
szkolna 

O profilu historycznym, opiekunem redakcji był Jan Spólnik - dyrektor szkoły. 
W tej samej szkole od grudnia 1990 r. wydawane jest drugie szkolne wydawnictwo 
Bez Tytułu. Młodym zespołem redakcyjnym opiekował się Marek Dziedziak, ga-
zetka ukazywała się kilka razy w roku szkolnym. 

Gazetki szkolne z roku 1989 reprezentowali: Niewypał (tytuł pierwszych 
numerów Kurierek Szkolny) z nowosądeckiej SP nr 13; Exit z Zespołu Szkół Za-
wodowych z Krynicy. Gazetka do roku 1992 nosiła tytuł Prażmo, ukazywała się 
kilka razy do roku. 

Z roku 1990 zebrano 6 tytułów. Omnibus ze Szkoły Podstawowej w Podegro-
dziu (jedna z ładniej wydawanych gazetek, ręcznie kolorowana); Beton - dwutygo-
dnik Technikum Budowlanego w Nowym Sączu, ukazywał się od 1 marca 1990 do 
23 października 1991 roku. W roku 1992 zmieniono tytuł na „Cegiełka", ale na 
wystawę nie uzyskano ani jednego egzemplarza tego tytułu. Ciuciubabka - gazetka 
Zespołu Szkół Medycznych w Nowym Sączu, wydawana od grudnia 1990 r. do 14 
października 1992 r. Opiekunem młodzieżowej redakcji był Andrzej Ignaczak, 
łącznie ukazało się 12 numerów. Uczniowie nowosądeckiego 1 Liceum Ogólno-
kształcącego od listopada 1990 roku wydali 10 numerów szkolnego miesięcznika 
pt. Paranoja. Od października 1990 roku ukazywało się Echo Dziewiątki - Pismo 
Samorządu Szkolnego Szkoły Podstawowej nr 9 w Nowym Sączu. Opiekunami 
redakcji szkolnego kwartalnika byli: Jadwiga Łukawska i Wojciech Chmura. Dnia 14 
października 1990 roku ukazał się pierwszy numer Gazetki Uczniów Liceum 
Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie Głos z kąta. Początkowo 
miesięcznik, następnie dwumiesięcznik redagowany przez szkolne koło dziennikar-
skie. Pismo o tym samym tytule wydawane było w liceum w latach 1945 -1948 
w formie gazetki ściennej. 

Kolejny rok 1991 otwierała jednodniówka Kleks ze SP w Korzennej. Młodzież 
szkolna wspólnie z pracownikami Gminnego Ośrodka Kultury wydała dwa numery 
tego periodyku. Również dwukrotnie (w styczniu 1 czerwcu) wydano szkolną 
gazetkę Echo Łososioskich Szkół w Szkole Podstawowej nr 4 w Limanowej 
(dawniej SP w Łososinie Górnej). W okresie od lutego do września 1991 r. ukazało 
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się 5 numerów Szkolnego Straszydła. Niezależnym Zespołem Redakcyjnym przy 
Samorządzie Uczniowskim SP w Jordanowie opiekował się Emanuel Merz. 
Uczniowie Zespołu Szkół Elektryczno Mechanicznych w Nowym Sączu pod opieką 
Antoniego Kiemystowicza w czerwcu 1991 roku rozpoczęli drukowanie Błyska-
wicy. Gazetka ukazywała się co 2 lub 3 miesiące w nakładzie 500 -1000 egzempla-
rzy, drukowana techniką offsetową w drukarni. W latach 1991-94 wydano 13 
numerów - przy czym w roku 1994 wydrukowano tylko jeden. 

Zespół Szkół nr 1 z Limanowej nadesłał Non Stop. Pierwszy numer miesięcznika, 
później dwumiesięcznika wydano we wrześniu 1991 roku. Gazetką opiekował się 
Samorząd Szkolny, redakcji pomocą służyła Barbara Puchała-Pałka. 

Podstawówkę z Podegrodzia reprezentowała druga gazetka o oryginalnym 
tytule Sami Swoi. Opiekunami redakcji była trójka nauczycieli, panie Marie: Kar-
koszka i Maternak oraz Jacek Kula. Gazetka z założenia miała byd dwumie-
sięcznikiem, po raz pierwszy ukazała się w październiku 1991 roku. 

W grudniu Samorząd Uczniowski SP w Męcinie wydał Nasze Trzy Grosze. 
Gazetka ukazywała się dwa razy w roku szkolnym, młodym dziennikarzom pomocy 
udzielała Jolanta Kłosowska. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Szkoła Podstawowa nr 1 w Muszynie rozpo-
częli w 1992 roku wydawanie kwartalnika Pantera. 

Pozostałe pisma z roku 1992 to: Szkolna Awangarda, miesięcznik Zespołu 
Szkół Rolniczych w Nowym Targu wydawany od kwietnia; Echo Dwudziestki ze SP 
nr 20 w Nowym Sączu (tytuł pierwszych numerów Miesięcznik Młodzieży Szkoły 
nr 20j, również miesięcznik, pierwszy numer we wrześniu. 

W 1993 roku rozpoczęto wydawanie łącznie 12 tytułów. Szkoła Podstawowa 
nr 11 w Nowym Targu od stycznia wydawała miesięcznik Nasze Rozmaitości. Pracę 
młodzieżowej redakcji koordynowali: Bożena Bochenek, Anna Skopek, Lucjan 
Klocek. 

Eureka to miesięcznik redagowany od marca przez Samorząd Uczniowski 
i Spółdzielnię „PSZCZÓŁKA" przy SP nr 3 w Gorlicach. Opiekunem redakcji była pani 
Joanna Bubak. W czerwcu 1993 r. w SP nr 3 w Limanowej ukazał się pierwszy 
numer miesięcznika Trójka. Do kooca roku wydano 5 numerów, rok później 12 
numerów, a w roku bieżącym (do otwarcia wystawy) - 3 numery. Pracę młodzieżo-
wej redakcji wspomagał Jerzy Bogacz. 

W Krynicy Samorząd Szkoły Podstawowej nr 2 w okresie od września do 
stycznia roku następnego wydał 5 numerów gazetki Buda nr 2. 

Rada Uczniowska SP w Łomnicy Zdrój pod opieką Magdaleny Kucaby wydała 
we wrześniu i listopadzie dwa numery gazetki szkolnej pt. Szkolne Bariery. 

Uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu wspomagani przez 
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Bogusława Kołcza od października 1993 r. do maja 1994 r. wydali 3 numery 
magazynu uczniów Zderzak. 

Również trzy numery własnej gazetki pt. Wesołe Smutki ukazały się w roku 
szkolnym 1993/94 w Szkole Podstawowej nr 2 w Sidzinie. Jako wydawca 
figurowała Rada Uczniów, nad zespołem redakcyjnym opiekę sprawował Maciej 
Motor. 

Maruszyna Dolna to niewielka wieś w gminie Szaflary. W listopadzie 1993 roku 
grupa nauczycieli Szkoły Podstawowej, uczniów i rodziców wydała pierwszy numer 
Głosu Maruszyny z podtytułem Spod Zoru. Nie była to tylko gazetka szkolna, gdyż 
tematykę rozszerzono na sprawy samorządowe i problemy lokalne wsi. Począt-
kowo miesięcznik, później kwartalnik ukazywał się w nakładzie kilkuset egzempla-
rzy. Pracami zespołu redakcyjnego kierowała Barbara Boruta. 

Dnia 1 grudnia 1993 r. ukazał się pierwszy numer Kleksa, gazetki samorządu 
Uczniowskiego SP w Piątkowej. Ze SP w Stróżach nadesłano wydawnictwo pt. 
Szkolna Wiedza - Szkolny Świat. Gazetka była ręcznie przygotowywana przez 
uczniów młodszych klas w nakładzie kilku egzemplarzy. 

W Maniowach w SP w latach 1993/94 wydano 10 numerów Kleksa, miesięcz-
nika pod opieką Zofii Janisz. 

Również 10 numerów szkolnego pisma Rupaki wydał Samorząd Szkoły Podsta-
wowej nr 4 w Gorlicach. Pierwszy ukazał się we wrześniu 1993 roku, gazetka 
początkowo ukazywała się co miesiąc, później co dwa miesiące. 

Z Nowego Sącza z III LO nadesłano periodyk Czerwone Szelki. W 1994 roku 
wydano 2 zeszyty, trzeci ukazał się w styczniu roku następnego, wszystkie 
drukowane w drukarni techniką offsetową. 

Klub Białych Kołnierzyków ze SP nr 2 w Nowym Sączu w styczniu 1994 roku 
wydał Gazetę Bez Tytułu. 

Plotka Szkolna to gazetka SP w Laskowej. Wydawana od stycznia 1994 r. 
w cyklu miesięcznym, następnie dwumiesięcznym. Do kooca roku wydano 8 nu-
merów, w roku 1995 dwa kolejne. Młodym zespołem redakcyjnym opiekowała się 
Danuta Kurcab. 

Międzyszkolna gazetka Flesz z Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych 
w Limanowej ukazała się dwukrotnie w marcu i maju 1994 r., opiekunami redakcji 
byli Urszula Wąsko i Janusz Golonka. 

Czterokrotnie ukazała się w okresie od marca do czerwca 1994 roku gazetka 
Nudy z Budy redagowana przez Radę Uczniowską SP w Gołkowicach. Pomocą 
zespołowi redakcyjnemu służyła Jolanta Lorek. 

Dwutygodnik szkolny Mierny ze SP nr 11 w Nowym Targu ukazywał się 
w okresie od maja do czerwca, łącznie wydano 6 numerów. (Dwutygodniki wśród 
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gazet lokalnych pojawiały się bardzo rzadko, wśród szkolnych stanowiły pojedyn-
cze przypadki). 

Od września 1994 roku wydawany był Kleks w SP w Bystrej Podhalaoskiej. Do 
dnia otwarcia ekspozycji wydano 7 numerów miesięcznika, opiekę sprawowała 
Maria Mazur. 

Biuletyn Informacyjny Klubu Ekologicznego Kubeł wydawany był 2 razy w roku 
szkolnym, pierwszy numer wydano we wrześniu 1994 roku. Wydawany był 
w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Sączu. 

W tym samym miesiącu rozpoczęto wydawanie miesięcznika To & Owo w SP 
w Gorlicach pod opieką Tomasza Karpa. Od stycznia 1995 roku zmieniono tytuł na 
X - RAY. W grudniu wydano pierwsze numery dwóch gazetek szkolnych. W za-
kopiaoskiej SP nr 6 - Sprawki spod ławki, w grudniu dwa numery (dwutygodnik), 
od stycznia 1995 r. miesięcznik. Drugi tytuł Się Ma wydawali mieszkaocy internatu 
ZS w Krynicy. Na wystawie eksponowano nr 2 z 9 grudnia 1994 roku. 

Z Zakopanego nadesłano 3 numer Tygodnika Młodzieżowego, ukazującego się 
od 1995 r. Gazeta wydawana była przez młodzież szkolną, pomocą służyli 
dziennikarze Tygodnika Podhalaoskiego. 

GAZETY ZAKŁADOWE 

Gazety zakładowe wydawane były tylko w trzech największych fabrykach 
województwa. 

Z okazji setnej rocznicy budowy linii 
kolejowej tarnowsko - leluchowskiej w No-
wym Sączu w 1976 roku wydany został przez 
Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego Głos 
ZNTK. Tytuł przetrwał do grudnia 1990 roku, 
a od 31 stycznia roku następnego w wyniku 
porozumienia Urzędu Miasta i Samorządów 

Zakładowych został zmieniony na Głos Sądecki. Wydawany pod redakcją 
Jerzego Widła ukazywał się co tydzień do 24 grudnia 1992 roku. 

Kolejna gazeta zakładowa związana jest z Nowym Targiem. Nowotarskie 
Zakłady Obuwnicze od 18 marca 1960 roku wydawali Wiadomości NZO. Po 
zmianach tytułu na Wiadomości NZPS a następnie Podhale gazeta ukazywała się 
do 24 października 1991 roku. Równocześnie zmienił się charakter gazety z zak-
ładowej na lokalną. 

Z Fabryką Maszyn Górniczych „Glinik" w Gorlicach związane są dwa tytuły. 
Pierwszy Głos Glinika redagowany był przez Stanisława Elmera. Ukazywał się co 
dwa tygodnie od września 1973 do wprowadzenia stanu wojennego /na wystawie 
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nie eksponowany/. Po dwunastu latach przerwy, w lipcu 1993 roku Zespół In-
formacji i Wydawnictw Fabryki ponownie wydaje własne pismo. Tym razem jest to 
Biuletyn Informacyjny, który w październiku tego samego roku zmienił tytuł na 
Gazetę Zakładową. W roku 1995 było to jedyne pismo zakładowe w naszym 
województwie. 

PRASA ORGANIZACJI SPOŁECZNO-POLITYCZNYCH 

Gazety z tej grupy należą do najstarszych wydawnictw lokalnych wojewódz-
twa. Przed rokiem 1989 oprócz dzienników codziennych (Gazeta Krakowska 
i Dziennik Polski) w Nowym Sączu wydawany był Dunajec. Pierwszy numer nosi 
datę grudnia 1979 roku, do października roku następnego wydano 5 numerów. Od 
18 października stał się tygodnikiem. Ukazywał się do 25 marca 1990 roku (łącznie 
489 zeszytów). Pracami zespołu redakcyjnego kierował Adam Ogorzałek. 

Nowosądeckie Wiadomości powstały 26 stycznia 1982 roku w Nowym Sączu. 
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarnośd" wydawał je jako pismo 
drugiego obiegu, tzw. podziemne. W grudniu tegoż roku tytuł został zmieniony na 
Wiadomości Nowosądeckie. Ostatni numer wydano najprawdopodobniej 10 
stycznia 1990 roku. Zespół redakcyjny tworzyli: T. Gorzkiewicz, L. Maleszka, J. Paz-
dan, L. Świerz. 

W latach 1986 -1989 w Zakopanem wydawany był Biuletyn Podhalaoski - 
Pismo Członków i Sympatyków Solidarności, Na wystawie eksponowano numer 
16/17, kwiecieo/maj 1989 rok. 

Przed wyborami w roku 1989 w Krynicy wydano trzy numery periodyku 
Nowiny Krynickie - Pismo Krynickich Środowisk Niezależnych (nr 3 z podtytułem 
Krynickie Pismo Niezależne). Wydawcą był Zarząd Miejski Krynica - Muszyna NSZZ 
„Solidarnośd". 

Okręg Podhalaoski Konfederacji Polski Niepodległej z siedzibą w Nowym Sączu 
w dniu 26 września 1989 r. wydał pierwszy numer pisma Beskid - pismo Okręgu 
Podhalaoskiego KPN. Drugi numer periodyku nosi datę 1993 rok, Redaktorem 
naczelnym był Włodzimierz Olszewski, nakład około 600 egzemplarzy. KPN w roku 
1993 wydał dwie jednodniówki o tym samym tytule Beskid, ale z innym 
podtytułem Droga do wsi. Zmieniony też został redaktor naczelny - Grzegorz 
Pazdan. Pismo przedwyborcze „o oszustach politycznych" drukowane było w 
wysokim, 10000 nakładzie. 

Z Gorlic nadesłano 4 numer 15-31 grudnia 1989 r. Informatora Gorlickiego 
Pisma Miejskiego Komitetu Obywatelskiego i Międzyzakładowej Komisji 
Koordynacyjnej. 

Nowosądecka Solidarnośd Rolników Indywidualnych od maja do listopada 
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1989 r. wydała 9 numerów Gazety Chłopskiej Niezależnego Pisma Nowosądeckich 
Chłopów. Redakcję tworzyli: Zygmunt Berdychow-ski, Jan Duda, Halina Franczak, 
Andrzej Piszczek, Zygmunt Szymonowie. 

Swoją gazetę miał również Komitet Obywatelski „Solidarnośd" w Krościenku. 
Od 20 sierpnia 1989 r. do 17 maja 1990 wydano 10 numerów miesięcznika Most. 
Pismo w nakładzie 200-500 egzemplarzy redagował zespół, któremu przewodził 
Witold Kozłowski. 

Na początku 1991 roku wydano zaledwie 3 numery Biuletynu Nowosądeckiego 
Róbmy Swoje. Jako wydawca figurował Zarząd Wojewódzki PSL SOLIDARNOŚD 
i ZChN w Nowym Sączu, funkcję redaktora naczelnego pełnił Aleksander Krzyża-
nowski z Lipnicy Wielkiej koło Korzennej. 

Członkowie Komitetu Obywatelskiego w Rytrze wydawali Ryterski Biuletyn 
Informacyjny. Na wystawie eksponowano numer 1 z marca 1990 roku. Pismo 
drukowano w nakładzie 350 egzemplarzy. 

Sztab Wyborczy Porozumienia Centrum w Nowym Sączu przed wyborami 1991 
roku wydał Biuletyn Porozumienia Obywatelskiego Centrum. Zespół redakcyjny 
stanowili: Marek Maciaś i Wojciech Piech. 

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia 1994 r. Sądeckie Biuro Organizacyjne 
Przewodniczącego BBWR wydało pierwszy numer gazety Komunikaty Informacje 
Komentarze. W marcu 1995 roku zmieniono tytuł na Tak czy inaczej. Redaktorem 
naczelnym była Dorota Goławska, pismo przynosiło informacje o historii Nowego 
Sącza, komunikaty BBWR. Nakład około tysiąca, zasięg - województwo nowo-
sądeckie. 

Lewicowa opcja polityczna od czerwca 1993 r. wydawała Trybunę Sądecką - 
gazetę sądecką niecodzienną. Z założenia miesięcznik, ukazywał się bardzo 
nieregularnie, w roku 1993 wydano 3 numery, rok później zaledwie jeden. 

Pod koniec pierwszej kadencji Sejmiku Samorządowego wydano 6 numerów 
informatora wewnętrznego pt. Biuletyn Sejmikowy. Pismo Sejmiku Samorządo-
wego Województwa Nowosądeckiego wydawane było w okresie od marca 1993 r. 
do kwietnia 1994 roku. 

JEDNODNIÓWKI 

Gazety wydawane jednorazowo z okazji ważnych wydarzeo, większych imprez 
kulturalnych, itp. 

Najstarsza jednodniówka wydawana była w Rabie Wyżnej. Furcydło1 wydawane 

                                                           
1
 Furcydto — drewniany wiatraczek przymocowany na ozdobnym patyku, zwanym lelujką do szczytu dachu wskazujący kierunek i siłę wiatru 

• drewniany wiatraczek, zabawka dla dzieci, 

• śmigło napędzające wiatraczek wentylatora kuziennego 
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było z okazji dorocznej imprezy „Święto Poezji Góralskiej". Redagowane rubasznie 
przez Wandę Czubernat - znaną rabiaoską poetkę ludową - ukazywało się rokrocznie 
w listopadzie począwszy od roku 1988. 

Interesującą jednodniówką był Durnajec - numer naprawdę ostatni. Był to 
pastisz DUNAJCA - tygodnika PZPR - wydany przez anonimowych sądeckich 
dziennikarzy dnia 1 kwietnia 1990 roku.  

Towarzystwo Miłośników Kamionki Wielkiej z okazji 655 rocznicy lokacji wsi 
wydało w lutym 1991 roku jednodniówkę Czarna Kępnica. 

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Nowym Sączu w lipcu 1992 roku podjął się 
realizacji nowej dużej inicjatywy, l Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Ze-
społów Regionalnych „Święto Dzieci Gór". Latawiec ukazał się na rozpoczęcie 
i zakooczenie imprezy, zespołem redakcyjnym kierował Sławomir Sikora. Gazeta 
w nakładzie 1000 egzemplarzy kolportowana była w Nowym Sączu oraz w Piwnicz-
nej i Rabce, gdzie istniały estrady festiwalowe. Rok później nie wydano gazety 
festiwalowej. Natomiast w czasie III edycji Festiwalu w lipcu 1994 r. również 
wydano dwa numery Latawca, tym razem pod redakcją Kazimierza 
Strachanowskiego. 

W roku 1993 wydano dwie jednodniówki. Wiejski Dom Kultury w Łazach 
Biegonickich (gmina Stary Sącz) w okresie wakacji letnich wydał pismo pt. Dobra 
Zgoda; Krynickie Towarzystwo Kulturalne im. Jana Kiepury wydało we wrześniu 
z okazji Festiwalu Arii i Pieśni im. Jana Kiepury Gazetę Festiwalową. Gazeta o tym 
samym tytule ukazała się podczas festiwalu organizowanego rok później, we 
wrześniu 1994 roku. 

Sądecka Kurenda Kulturalna Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Nowym 
Sączu, informator kulturalny o zasięgu miejskim, wydawana była od czerwca 1994 
roku. Dostarczana do kilku tysięcy mieszkao drogą pocztową. Informator pod 
redakcją Marzanny Raioskiej ukazywał się na początku każdego miesiąca. 

Luźna Grupa Cudoki-Szuroki Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu była 
wydawcą Międzynarodowej Gazety Młodzieżowej Kopemikus News. Pierwsze 
numery ukazały się w trakcie obozu młodzieży w Rytrze. Łącznie od lipca do 
października 1994 roku wydano 4 numery o zasięgu europejskim. 

INNE 

W dziale tym zgromadzono roczniki, almanachy, pisma satyryczne oraz inne 
nie mieszczące się w poprzednich działach. 

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna może poszczycid się trzema wydaw-
nictwami o różnym charakterze. Do „Harnika" i „Echa Muszyny" należy dodad 
Almanach Muszyny czyli co każdy wczasowicz kuracjusz i przyjaciel Muszyny 
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widzied powinien. Pismo było informatorem turystycznym wydawanym od roku 
1991, każdorazowo przed rozpoczęciem sezonu turystycznego. Redaktorem 
naczelnym była Bożena Mściwujewska-Kruk, nakład sięgał 1200 egzemplarzy. 

Drugi almanach związany z Nowym Sączem, wydawał Oddział Wojewódzki 
Stowarzyszenia Civitas Christiana. Almanach Sądecki ukazywał się od października 
1992 roku, obejmował były powiat sądecki i zajmował się problematyką histo-
ryczną, etnograficzną, kulturalną, przyrodniczą Sądecczyzny. Kwartalnik pod redak-
cją Leszka Migrały drukowany był w nakładzie 1000 egzemplarzy. 

Maciej Zaremba z Nowego Sącza był redaktorem naczelnym kwartalnika 
Beskid pisma Polskiego Towarzystwa Tatrzaoskiego Oddział Beskid. Pismo było 
kroniką działalności oddziału, ukazywało się od maja 1990 roku w nakładzie 100 - 
200 egzemplarzy. 

Własne pismo miało również Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze, 
Oddział „Beskid" w Nowym Sączu. Echo Beskidu kwartalnik Oddziału PTTK BESKID 
wydawany był od marca 1991 r. pod redakcją Adama Sobczyka. Przedstawiało 
historię i dzieo dzisiejszy turystyki sądeckiej, obejmowało teren byłego powiatu 
sądeckiego bez Krynicy. 

Zasięgiem obejmującym całe województwo mogło poszczycid się Echo 
Regionu (do marca 1994 r. Echo Fundacji), miesięcznik Sądeckiej Fundacji Rozwoju 
Wsi i Rolnictwa. Pismo wydawane było od września 1992 roku w nakładzie 2000 
egzemplarzy pod redakcją Henryka Szewczyka. 

Stowarzyszenie PRACOWNIA NA RZECZ WSZYSTKICH ISTOT z Nowego Sącza w 
październiku 1994 r. rozpoczęło wydawad Zeszyty Ekologiczne Rosynant. Do 
grudnia wydano 4 zeszyty, od stycznia roku następnego pismo stało się dwumie-
sięcznikiem. 

Sądecki Informator Rolniczy wydawany przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z Nawojowej zasięgiem obejmował całe województwo. Miesięcznik pod redakcją 
Jana Basty ukazywał się od lutego 1991 roku. Pismo adresowane było głównie do 
mieszkaoców wsi. Drukowane w nakładzie do 3700 egzemplarzy, od 1993 r. 
techniką wielobarwną. 

W dużym prawie 10 tyś. nakładzie drukowane było pismo kwartalnik TPN 
Tatry. Wydawane od stycznia 1991 r. przez Tatrzaoski Park Narodowy w Zakopa-
nem, z założenia miało byd kwartalnikiem, w praktyce było rocznikiem. Redakto-
rem naczelnym był Wiesław Siarzewski, technika druku wielobarwna. 

Jedynym przedstawicielem pism satyrycznych był Zbójnicki Jana Fudali z Rabki. 
Miesięcznik prezentował humor góralski, w okresie od stycznia do grudnia 1990 r. 
ukazały się 4 numery. Pismo drukowane było w dużym 10 000 nakładzie, zasię-
giem obejmowało teren Podhala. 
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Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Orawy od kwietnia 1989 r. wydawał 
własne pismo Orawa. Redaktorem naczelnym kwartalnika był ks. Władysław 
Pilarczyk z Krakowa, prezes TPO. Wydawnictwo przynosiło informacje o wydarze-
niach kulturalnych, gospodarczych, życiorysy zmarłych członków TPO. Zeszyty for-
matu A5 o objętości ponad 200 stron, drukowane były w nakładzie 500-700 
egzemplarzy. 

Drugie wydawnictwo poświęcone Orawie Ziemia Orawska było rocznikiem 
i ukazało się dwukrotnie; pierwszy numer w 1991 roku, drugi dwa lata później. 
Redaktorem wydania był Jerzy Iwanowski. 

Twórcą Rocznika Sądeckiego był dr Tadeusz Mączyoski. Pierwszy tom wydru-
kowano w roku 1939, firmowała go Miejska Biblioteka im. Józefa Szujskiego 
w Nowym Sączu. Miał byd naukowym czasopismem regionalnym, pogłębiad i uzu-
pełniad wiedzę o regionie Sądecczyzny. Tom II wydrukowano w 1949 roku dzięki 
ogromnym staraniom dr Mączyoskiego, ale niestety po kilku dniach cały nakład 
wycofano ze sprzedaży. Kolejny III tom już pod redakcją Kazimierza Golachow-
skiego ukazał się w roku 1957. Spełniło się też życzenie twórcy rocznika, który 
chciał to wydawnictwo oprzed na Oddziale Polskiego Towarzystwa Historycznego. 
W Nowym Sączu Oddział PTH powstał w maju 1955 roku i był oficjalnym wydawcą 
rocznika. Wydawnictwo solidarnie było finansowane przez Prezydium Miejskiej 
i Powiatowej Rady Narodowej. Od roku 1975 ciężar finansowania przejęła Miejska 
Rada Narodowa, a od 1992 r. Rada Miejska Nowego Sącza. Od tomu XX (rok 1992) 
obok PTH jako wydawca figuruje Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu. Ostatni 
XXIII tom ukazał się w październiku 1995 roku w nakładzie 500 egzemplarzy. Od 
roku 1992 Komitetowi Redakcyjnemu przewodniczył prof. dr hab. Feliks Kiryk. 

Muzeum Tatrzaoskie im. Tytusa Chałubioskiego w Zakopanem wydawało 
Rocznik Podhalaoski. Pierwszy numer nosi datę 1914/1921, następny wydano 
dopiero w 1979 roku; kolejne 1985, 1987, 1992 i ostatni szósty tom w roku 1994. 
Przygotowywał go czteroosobowy zespół redakcyjny: Teresa Jabłooska, Jerzy Da-
rowski, Ewa Gawąd, Anna Liscar. Nakład około 1000 egzemplarzy, objętośd 490 
stron. 

REKLAMOWE 

Niewielką grupę gazet reklamowo-ogłoszeniowych otwierał Tygodnik Informa-
cyjno - Reklamowy Advers z podtytułem TV PROGRAM, wydawany przez Firmę 
Reklamowo - Projektową ADVERS z Nowego Sącza pod redakcją Marleny Tobiasz. 
Ukazywał się od 15 listopada 1990 roku w nakładzie pięciotysięcznym. Obejmował 
Nowy Sącz, Katowice i Tarnów. 

Od 23 listopada do 21 grudnia 1990 r. Małgorzata Basta z Nowego Sącza 
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wydała 3 numery dwutygodnika Top Model. Ten ogólnopolski wielobarwny maga-
zyn o dwóch stronach formatu B3 zawierał informacje z życia gwiazd filmu i, pro-
gram telewizji TVP, nowości audio - video, humor i rozrywkę, plakaty. 

Przedsiębiorstwo Ceramiczne BIEGONICE wydało dwie gazety reklamujące 
swoje wyroby. Obydwie pod redakcją właściciela cegielni Jurgena Klatta oraz An-
drzeja Karpiela. Pierwsza z roku 1992 nosiła tytuł Ceramika Biegonice, druga 
w roku następnym - Gazeta Biegonicka. 

Kolejne gazety reklamowe ukazały się niemal równocześnie w Gorlicach i Za-
kopanem. W marcu 1994 roku gorlicka Firma Handlowa ATU wydawała pod 
redakcją Alicji i Mikołaja Tarnawskich Gorlicki Tygodnik Reklamowo - Ogłosze-
niowy. Prawie równocześnie w Zakopanem Dariusz Galica (właściciel i redaktor 
naczelny) wydał pierwszy numer miesięcznika Galica z podtytułem Gazeta 
Reklamowa. Zasięg gorlickiego tygodnika ograniczał się tylko do terenu miasta, 
natomiast zakopiaoska reklamówka Galica rozprowadzana była za pomocą wła-
snych kolporterów nie tylko w Zakopanem ale również na Podhalu, Spiszu 
i Orawie. 

Najmłodszą gazetą, której pierwszy numer wydano na kilka dni przed otwar-
ciem wystawy był Auto Tip - Ogólnopolski Magazyn Bezpłatnych Ogłoszeo Motory-
zacyjnych. Gazetę firmowało Wydawnictwo FORUM z Nowego Sącza, ukazywała 
się co dwa tygodnie w soboty, kolportowana w całym kraju. 

Oprócz gazet reklamowych na wystawie eksponowano katalogi reklamujące 
firmy, instytucje, zakłady produkcyjne, itp. 

Agencja Reklamowa PUNKT z Nowego Sącza w roku 1992 wydała Katalog Firm 
- Przewodnik Branżowy obejmujący tylko przedsiębiorstwa miejskie. Druga edycja 
Katalogu Firm nosi datę październik 1994 i sygnowana była przez Agencję 
Informacyjno-Reklamową INFOS z Nowego Sącza. Zasięg poszerzony został na całe 
województwo nowosądeckie oraz województwa bielskie i rzeszowskie. 

Na przełomie roku 1993/94 Oficyna Wydawnicza AKCENT z Nowego Sącza 
wydała Regionalny Informator Branżowy, zawierający informacje nie tylko o fir-
mach ale i innych instytucjach województwa. W roku 1994 ukazała się druga 
znacznie poszerzona edycja Informatora. 

KRZYŻÓWKI 

Ostatnim działem wystawy była grupa wydawnictw rozrywkowych: szarady, 
krzyżówki, krzyżówki panoramiczne. Pierwsze w województwie wydawnictwa 
krzyżówkowe pojawiły się koocem 1992 roku. Prym wiodło Wydawnictwo MICHAŁ 
s.c. Urszuli i Lesława Pasiutów z Nowego Sącza. Paostwo Pasiutowie wydawali 
łącznie aż 7 tytułów krzyżówek, wszystkie o zasięgu ogólnopolskim i niemal 
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stutysięcznym nakładzie. Tytuły kolejnych gazet odpowiadały imionom ich wła-
snych dzieci, stąd: Ala, Ulka, Natalka ... . Debiutantką była Ulka, miesięcznik 
wydawany od 26 czerwca 1992 r., 25 listopada tegoż roku wydano kolejne 4 tytuły 
Magazynów Rozrywek Umysłowych Ala i Natalka - dwutygodniki oraz Leszek i 
Michał - miesięczniki. 

Oprócz krzyżówek spółka MICHAŁ wydawała poradnik leksykalny dla rozwią-
zujących krzyżówki. Pierwszy numer Piguły Mądrości ukazał się we wrześniu 1993 
r. Ostatni tytuł nie był związany z krzyżówkami. Magazyn Sensacyjne Krzyżówkowy 
Uścisk Węża pojawił się w połowie 1994 roku i przeznaczony był wyłącznie dla 
dorosłych czytelników. 

Wszystkie gazety MICHAŁA wydawane były do grudnia 1994 roku. 
Inny sądecki wydawca, Agencja KWADRAT, w latach 1992-94 wydawała mie-

sięczniki Duet i Maxim - Magazyny Krzyżówek Panoramicznych o ogólnopolskim 
zasięgu oraz poradnik leksykalny Vademecum Krzyżówkowicza. 

W maju 1994 r. nowo powstała firma KARPATY wydała pierwszy numer 
Podręcznego Słownika Krzyżówkowicza, a od stycznia 1995 r. zestaw krzyżówek 
pt. Podręczne Krzyżówki Panoramiczne. Obydwa tytuły były dostępne w kioskach 
z prasą i za zaliczeniem pocztowym. 

DODATEK 

W dodatku w części A zamieszczono listę gazet, które nadesłano do Woje-
wódzkiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu już po otwarciu wystawy oraz pism 
powstałych w okresie kwiecieo - wrzesieo 1995 roku. 

W części B umieszczono wykaz pism, które były wydawane w okresie 1989 - 
1995 w województwie nowosądeckim, ale nie udało się zdobyd ani jednego eg-
zemplarza na wystawę. 

Część A 

Biuletyn Informacyjny - od 1994 r., Samorząd Gminy Tymbark; Biuletyn 
Ryterski - od lipca 1995 r., Stowarzyszenie Miłośników Rytra; Bomba - gazetka 
osiedlowa młodzieży dzielnicy Wólki, lipiec 1995, cztery numery, Nowy Sącz; 
Effatha - otwórz się, od grudnia 1990 roku, miesięcznik, Siostry Służebnice Słowa 
Bożego z Tymbarku; Od Nowa - pismo Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym 
w Limanowej; Plastuś - od 21 listopada 1994 roku, miesięcznik, Szkoła Podsta-
wowa w Tymbarku; Plus Minus - grudzieo 1989, 3 numery, Wojewódzki Ośrodek 
Kultury w Nowym Sączu; Sądecki Tygodnik Ogłoszeniowy - od 7 lipca 1995 roku, 
tygodnik, Nowy Sącz; Sądeczanin - od lipca 1995 roku, miesięcznik, Urząd Miasta 
w Nowym Sączu; Studenfs Pet Magazyn -od 13 czerwca 1995 roku, dwutygodnik, 
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Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu; Szalowianka - Gazeta Lokalna, od stycznia 
1995, Wiejski Dom Kultury w Szalowej; Ulgaal! - od 6 kwietnia 1995 roku, mie-
sięcznik, Zespół Szkół w Tymbarku; Z Limanowskiej Wieży - tygodnik, dodatek do 
TRK Źródło, Limanowa 

Część B 

Alex Gazeta - 1990-1991(7), Piotr Sambor z Zakopanego /właściciel radia 
Alex/; Cegiełka - szkolna, Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu; Czarna Perlą 
- krzyżówki, Nowy Sącz; Dinozaur- krzyżówki, Poronin(?); Kamienica - 3 numery 
w 1989 roku, Nowy Sącz; Krzyżówka PAW - krzyżówki, Poronin(?); Kleks -1995, 
Szkoła Podstawowa w Biegonicach; Limanowski Dwutygodnik Reklamowo - Ogło-
szeniowy - listopad 1992, Limanowa; Merkury Gorlicki - od 21 kwietnia 1991 r., 
Gorlice; Mszanka - maj 1991 r., jednodniówka, Mszana Dolna, Pchełka - krzyżówki; 
Rubik - krzyżówki, Nowy Sącz; Rubin - krzyżówki, Nowy Sącz; Wiwat Uniwersał- 
dwumiesięcznik, Zespół Szkół w Tymbarku. 
 

Bogdan Potoniec 


