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Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Małopolskiej Wyższej Szko-
ły Zawodowej im. J. Dietla w Krakowie to młoda placówka. Może się ona już jed-
nak poszczycić poważnymi osiągnięciami dydaktycznymi i badawczymi. Wśród jej 
pracowników i współpracowników nie brak znanych nam nazwisk, chociażby z pu-
blikacji w „Roczniku Historii Prasy Polskiej”. Co jakiś czas ostatnimi laty może-
my też uczestniczyć w organizowanych i współorganizowanych tam konferencjach  
i spotkaniach. 18 stycznia  2011 r. odbyła się w siedzibie MWZS jubileuszowa konfe-
rencja naukowa pt. 350 lat prasy polskiej1661–2011, było to wspólne przedsięwzię-
cie Katedry i Komisji Prasoznawczej Oddziału PAN w Krakowie.

Obrady zagaił JM Rektor MWSZ, prof. Henryk Lach, a prowadzili m.in. prorek-
tor prof. Jerzy Jarowiecki, prof. Krzysztof Woźniakowski, prezes Komisji oraz jej se-
kretarz prof. Grażyna Wrona. Kilka wystąpień obracało się wokół zagadnień dziejów 
prasy polskiej, dziennikarstwa, jak i badań prasoznawczych. Wśród nich znalazł się 
jeden, z oczywistych względów, poświęcony najstarszej polskiej gazecie, której te-
goroczny jubileusz bezpośrednio dotyczy. Dr Marcin Gadocha przedstawił analizę  
treści czterdziestu jeden numerów w referacie: Wiadomości polityczne z kraju i ze 
świata na łamach „Merkuriusza Polskiego”, zaś profesor Jerzy Jarowiecki swoje 
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wystąpienie poświęcił Następcom „Merkuriusza Polskiego” we Lwowie. Prof. To-
masz Mielczarek z kolei przeniósł rozważania konferencyjne do czasów nam współ-
czesnych, wieloaspektowo rozpatrując Ewolucję mediów polskich po roku 1989. Nie-
stety z przyczyn losowych nie doszło do wygłoszenia powszechnie oczekiwanego  
referatu prof. Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego pt. 350 lat przeobrażeń gatun-
ków dziennikarskich.

Pozostałe trzy referaty dotyczyły już dziejów prasoznawstwa polskiego. Dr Syl-
wester Dziki przybliżył wielkie wydarzenia, jakimi były poprzednie jubileusze —  
W 350-lecie prasy polskiej uwagi o obchodach jej 250-lecia (1911) i 300-lecia (1961), 
zaś dr Władysław M. Kolasa podjął się „próby syntetycznego spojrzenia” na Dawną 
i współczesną prasę krakowską na warsztatach badaczy. Na zakończenie obrad mgr 
Marek Glogier omówił dorobek Komisji Prasoznawczej Oddziału PAN w Krakowie. 
W dyskusji wątkiem dominującym była refleksja nad przyszłością prasy w ogóle  
w dobie wszechogarniającego Internetu i cyfryzacji. W wygłaszanych sądach tyleż 
było niepokoju co nadziei, że mimo wszystko papierowa forma książki i prasy utrzy-
ma się, aczkolwiek w coraz bardzie ograniczonym zakresie.

Całodniową imprezę zakończyła promocja książki – wspólnego przedsięwzię-
cia Wydawnictwa Naukowego Śląsk, Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN 
oraz MWZS. Licznie zgromadzonym gościom, wśród których znaleźli się autorzy  
poszczególnych tekstów, zaprezentowany został kilkusetstronicowy tom pt. Ilustro-
wany Kurier Codzienny. Księga pamiątkowa w stulecie powstania dziennika i wy-
dawnictwa 1910–1939, zredagowany przez Grażynę Wronę, Piotra Borowca oraz 
Krzysztofa Woźniakowskiego. 




