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W dniach od 16 do 17 czerwca 2011 r. odbyła się w Nowym Sączu, w Miasteczku Ga-
licyjskim, Ogólnopolska Sesja Naukowa nt. Prasa sądecka od zarania do dziś (1891-2011). 
W 120. rocznicę wydania w Nowym Sączu pierwszego czasopisma pod patronatem Prezy-
denta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka. Organizatorami imprezy byli: Katedra 
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Małopolskiej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Józefa Dietla w Krakowie przy współpracy Wydawnictwa Edukacyjnego w Kra-
kowie, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Civitas Christiana Oddział w Nowym 
Sączu. Podczas obrad wygłoszono dwadzieścia osiem referatów, z nich to znakomita 
większość znalazła się w tomie, który oddajemy do rąk Czytelników.

Pojęcie prasa sądecka rozumiemy szeroko. Idzie o historyczne pojęcie Sądecczyzny 
i o granice byłego województwa nowosądeckiego, ze szczególnym uwzględnieniem pra-
sy wydawanej w Nowym Sączu. Wśród referatów można wyróżnić teksty syntetyczne, 
przeglądowe (np. o prasie parafialnej czy turystycznej) czy charakteryzujące poszcze-
gólne tytuły („Dunajec”, „Sądeczanin”).Wprawdzie skrótowe syntezy prasy sądeckiej 
ukazywały się już wcześniej, jak Kazimierza Golachowskiego Dzieje prasy nowosądeckiej 
1891-1961 („Rocznik Sądecki” 1962, tom V), Bogdana Potońca Prasa nowosądecka 
w latach 1891-1996 („Rocznik Sądecki” 1992-1993, tom XX) czy Prasa województwa 
nowosądeckiego („Almanach Sądecki” 1997, nr 2), pisali o niej również Jerzy Leśniak 
i Augustyn Leśniak w Encyklopedii sądeckiej (Nowy Sącz 2000) czy Henryka Kramarz, 
tekst pt. Życie kulturalne, zamieszczony w tomie Dzieje miasta Nowego Sącza pod re-
dakcją Feliksa Kiryka i Stanisława Plazy. T. II (Kraków 1993), to książka Prasa sądec-
ka od zarania do dziś jest pierwszą tak obszerną panoramą tej sfery życia społecznego 
w Nowym Sączu.

Podczas obrad jeden z referentów próbował wskazać jako rok początków prasy są-
deckiej 1868, kiedy to ukazały się cztery numery „Tygodnika Szkolnego” pod redakcją 
Franciszka Murdzińskiego. Dzisiaj pismo znane jest jedynie z opisów bibliograficznych. 
Ukazywało się w nakładzie pięćdziesięciu egzemplarzy i drukowane było w jakimś ma-
łym zakładzie poligraficznym. Jak z tego wynika, nie ma podstaw, by rok 1868 uznać 
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za narodziny prasy sądeckiej. Pismo ukazywało się krótko, w  niskim nakładzie, nie 
miało kontynuatora. Należy ten fakt określić jako przypadkowy epizod, a nie faktyczny 
początek prasy sądeckiej. Za autentyczne narodziny prasy sądeckiej uznać należy uka-
zanie się pierwszego numeru „Szkolnictwa Ludowego”, które pojawiło się na rynku 13 
stycznia 1891 r. z podtytułem „Organ nauczycielstwa ludowego”. Ukazywało się ono 
przez dłuższy czas, jednocześnie pojawiały się nowe tytuły. Od 1891 r. prasa na stałe za-
gościła w Nowym Sączu (o „Szkolnictwie Ludowym” pisze w tym tomie Adam Ruta).

Oddajemy do rąk Czytelników pierwszą – jak się już rzekło – tak obszerną panora-
mę czasopiśmiennictwa nowosądeckiego, która może służyć studentom licznych stu-
diów dziennikarskich, badaczom prasy polskiej, wszystkim zainteresowanym Sądecczy-
zną. W Nowym Sączu, na ziemi sądeckiej jeszcze pod zaborami pojawiały się ciekawe 
inicjatywy w zakresie życia społecznego, a wśród nich prasa. Nie wszystkie tytuły mogły 
być oczywiście uwzględnione w tej księdze, komplet Czytelnik znajdzie w bibliografii 
przygotowanej przez Sądecką Bibliotekę Publiczną, my prezentujemy najistotniejsze 
zjawiska w tej dziedzinie z ostatnich stu dwudziestu lat.

      Bolesław Faron
      Kraków, we wrześniu 2011 roku
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