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1 Rozważania 
zaprezentowane w tym 
rozdziale dotyczą próby 
klasyfikacji czasopism 
wydawanych w Szczecinie, 
głownych tendencji 
panujących na rynku tych 
periodyków oraz 
perspektyw ich rozwoju.

Czasopisma wydawane w 
Szczecinie: typologia, przemiany, 
perspektywy rozwoju



1. Szczecińska prasa lokalna czy prasa wydawana 
w Szczecinie?

2. Przemiany na rynku czasopism szczecińskich

3. Typologia czasopism wydawanych w Szczecinie

4. Perspektywy rozwoju
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Odrodzenie się prasy lokalnej i sublokalnej Janusz Włodzimierz 
Adamowski nazwał „wielkim osiągnięciem ostatnich kilkunastu 
lat” (Adamowski, 2009, s. 14). Na powstawanie czasopism 
lokalnych miały wpływ wszystkie elementy wywołane przez 
zmiany ustrojowe w 1989 r.; transformacje: ekonomiczna, 
nagłaśniania tematów w mediach, zawodu dziennikarza, 
prawna i public relations (Curry, 2006, s. 102–112). Istotne było 
również pojawienie się młodych dziennikarzy, którzy znajdowali 
zatrudnienie nie tylko w „starych” tytułach, ale również w tych, 
które dopiero pojawiały się na rynku (Sokołowski, 2009, s. 187). 
Sytuacja ta dotyczyła całego kraju, a zmiany nie ominęły 
również Szczecina.

O zainteresowaniu badaczy tematem mediów ukazujących się 
poza stolicą i ogólnie czasopism świadczą publikowane 
opracowania dotyczące zarówno periodyków lokalnych, jak i 
ogólnopolskich. Pojawiają się prace poświęcone konkretnym 
typom czasopism, m.in. tytu łom wysokonak ładowym 
(Mielczarek, 2008), tygodnikom opinii (Mielczarek, 2013), 
pismom społeczno–kulturalnym (Fiut, 2000), magazynom true 
story (Dąbrowska–Cendrowska, 2015) a także monografie 
zawierające wyniki badań prasy wydawanej lokalnie, np. w 
Częstochowie (Mielczarek, 1996), Krakowie (Kolasa, 2004), 
Lublinie (Pokrzycka, 2006), Poznaniu (Kowalczyk, 2003) czy na 
terenie Kujaw (Koński, 2003; 2007) lub regionu lubelskiego 
(Pokrzycka, 2009).
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Badania nad prasą ukazującą się w Szczecinie rozpoczął, w 
ujęciu historycznym, Tadeusz Białecki (1978). Ten sam autor 
wrócił do tematyki mediów w redagowanej przez siebie, 
wznowionej niedawno, Encyklopedii Szczecina (Białecki, 1999; 
2015), w której znajdują się m.in. hasła dotyczące znacznej 
liczby lokalnych tytułów prasowych. Wiele miejsca prasie 
poświęcał w swoich publikacjach inny historyk, Kazimierz 
Kozłowski (2012). Ukazywały się również opracowania 
poświęcone prasie drugiego obiegu (Marcinkiewicz, Ligarski, 
2010; Kubaj, Paziewski, Łątka, Zieliński, Mync, 2012; Żurawski, 
2005). Wydano dwie książki popularyzatorskie: Słowem i 
piórem (Białecki, 1996), stanowiące swoisty leksykon 
dziennikarzy szczecińskich mediów połączony ze zbiorem ich 
wspomnień oraz „Kurier Szczeciński” — 55 lat (2000), 
publikację poświęconą najstarszemu dziennikowi ukazującemu 
się w stolicy Pomorza Zachodniego.

W perspektywie medioznawczej problematykę współczesnej 
szczecińskiej prasy, przede wszystkim gazet, poruszał Robert 
Cieślak (2006; 2007; 2008; 2011). Paulina Olechowska zajęła 
się regionalnymi dziennikami Pomorza Zachodniego w 
kontekście akcesji Polski do Unii Europejskiej (Olechowska, 
2011a). Dzienników regionalnych i lokalnych dotyczy również 
opracowanie Od drukarni do Facebooka. Przemiany prasy 
codziennej w Szczecinie w latach 1989–2014 (Flasiński, 2015). 
Niewątpliwie najpełniejszy, do tej pory, zbiór stanowi publikacja 
Media lokalne w Szczecinie. Raport z badań mediów lokalnych 

w Szczecinie w 2010 r. (Kania, Cieślak, 2011). Jest ona swego 
rodzaju przedstawieniem profilu mediów lokalnych w danym 
momencie ich funkcjonowania. Tematyki czasopism dotyczą 
dwa rozdziały tej pracy, w których szczegółowo przedstawiono 
czasopisma parafialne (Wejman, 2011) oraz szkolne i 
akademickie (Olechowska, 2011b). Do najnowszych opracowań 
zawierających informacje na temat szczecińskich periodyków 
należy praca poświęcona prasie szkolnej województwa 
zachodniopomorskiego (Olechowska, 2015). W 2017 r. ukaże 
się monografia pod redakcją naukową Danuty Dąbrowskiej, 
Pauliny Olechowskiej oraz Ireneusza Sokalskiego. Zostaną tam 
szczegółowo zaprezentowane zagadnienia związane z 
tygodnikami i miesięcznikami wydawanymi w przeszłości i 
obecnie w stolicy Pomorza Zachodniego.

W wymiarze praktycznym prasa lokalna jest istotna nie tylko 
dzięki znaczeniu w procesie przekazywania informacji, ale 
również ze względu na „znaczącą rolę w upowszechnianiu i 
realizowaniu idei społeczeństwa obywatelskiego” (Kopecka, 
2006, s. 77). Czasopisma wydawane lokalnie pełnią również 
funkcję integrowania środowisk, do których są kierowane. W 
Szczecinie przykładami mogą być tytuły omówione w rozdziale 
poświęconym prasie adresowanej do członków stowarzyszeń i 
organizacji. Medioznawcze opracowania poruszające tę 
tematykę mogą także dostarczać środowisku osób zawodowo 
związanym z mediami, wydawcom, dziennikarzom, 
pracownikom agencji reklamowych i public relations wiedzę na 
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temat rozwoju rynku czasopism wydawanych lokalnie. Dane 
takie mogą pomóc w planowaniu działań wydawniczych i 
podejmowaniu decyzji strategicznych dotyczących powołania 
nowych inicjatyw lub zmian w funkcjonujących projektach 
redakcyjnych. Dalsze badania czasopism wydają się więc 
celowe zarówno w perspektywie teoretycznej, jak i ze względu 
na walor praktyczny.

Szczecińska prasa lokalna czy prasa 
wydawana w Szczecinie?
W kolejnych częściach pracy stosowana będzie typologia 
przytoczona przez Wiesława Sonczyka, wg którego prasa 
lokalna obejmuje pisma, które kolportowane są wśród 
mieszkańców miasta, w którym wydawany jest dany tytuł (2000, 
s. 65). Zgodnie z takim rozróżnieniem, prasą sublokalną można 
nazwać tytuły przeznaczone dla osób zamieszkujących 
mniejszy obszar, np. osiedle lub dzielnicę.

Należy jednak zaznaczyć, że media regionalne, lokalne i 
sublokalne doczekały się wielu definicji. Stanowiska dotyczące 
rozróżnień teoretycznych zostały już wyczerpująco omówione 
(Gierula, 2005, s. 24–37). G łównym wyznacznikiem 
decydującym o lokalności mediów jest ich zawartość treściowa i 
zasięg (Dziki, 2008, s. 208; Kowalczyk, 2008, t. 1, s. 96). Te 
dwa elementy najczęściej są ze sobą powiązane za sprawą 
grona czytelników, do których kierowane jest pismo. I właśnie 

ten element wydaje się kluczowy przy wyróżnieniu kategorii 
szczecińskiej prasy lokalnej (lub regionalnej czy sublokalnej, w 
zależności od zastosowanej typologii) w ogólnej grupie tytułów 
wydawanych w Szczecinie.

Podczas kwalifikacji materiału badawczego przedstawionego w 
niniejszym opracowaniu wzięto pod uwagę, obok częstotliwości 
ukazywania się, lokalizację siedziby wydawcy lub redakcji. 
Oznacza to, że znalazły się tu czasopisma przeznaczone 
zarówno dla mieszkańców danego osiedla (tytuły dzielnicowe) 
c z y m i a s t a ( w i ę k s z o ś ć p i s m s p o ł e c z n y c h i 
ogólnoinformacyjnych), reprezentantów pewnego lokalnego 
środowiska (np. pisma kierowane do członków stowarzyszeń i 
organizacji lub związane z klubem sportowym Pogoń 
Szczecin), jak i dla szerszego kręgu odbiorców, których łączy 
nie przynależność do społeczności lokalnej, ale uczestnictwo 
we wspólnocie, którą określają zainteresowania (część 
„hobbystycznych” miesięczników z segmentu lifestyle) lub 
wykonywany zawód (niektóre tytuły prasy specjalistycznej i 
fachowej). Można nawet wskazać pisma, których czytelnicy w 
większości mogli nigdy nie przebywać w Szczecinie 
(przykładami mogą być magazyny wydawane dla klientów).

Stwierdzenie, że prasa wydawana w danym mieście nie musi 
charakteryzować się lokalnym lub regionalnym profilem 
tematycznym jest oczywiste w przypadku takich ośrodków jak 
Warszawa, gdzie s iedzibę redakcj i ma większość 
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ogólnopolskich periodyków. Zaznaczenie tego rozróżnienia w 
sytuacji, kiedy omawiane są czasopisma wydawane w 
Szczecinie wydaje się jednak zasadne. Powyższe uwagi nie 
zmieniają faktu, że większość badanych pism miała charakter 
lokalny.

Typologie czasopism ogólnopolskich 
oraz prasy lokalnej
Opracowując typologie czasopism badacze stosują różne 
wyznaczniki, jednak najczęściej można spotkać ujęcie 
polegające na połączeniu klasyfikacji opartej na zawartości 
tematycznej z typologią ze względu na projektowanego 
odbiorcę. Ryszard Filas podczas badania ewolucji rynku 
wysoko– i średnionakładowych czasopism, obok czasopism 
rozrywkowo–plotkarskich, o zdrowiu i komputerowych, 
wyszczególni ł magazyny poradnikowe dla rodziców, 
ogólnomłodzieżowe oraz dla dziewcząt (Filas, 2007, s. 27). 
Ryszard Żabiński, analizując dynamikę sprzedaży czasopism, 
wyróżnił magazyny people, miesięczniki poradnikowe, tygodniki 
opinii z przedrukami i tygodniki katolickie, miesięczniki o 
zdrowiu, miesięczniki wnętrzarskie, miesięczniki komputerowe i 
o grach, tygodniki poradnikowe, ale również miesięczniki 
luksusowe dla kobiet, dla rodziców, dla mężczyzn (Żabiński, 
2012, s. 138).

Dodatkowo, poszczególne typy czasopism mogą podlegać 
procesowi zróżnicowania pionowego, kiedy „w obrębie 
określonej , zazwyczaj l icznej kategor i i czasopism 
adresowanych do tej samej grupy odbiorców wyróżnia się 
rozmaite subkategorie, biorąc pod uwagę m.in. zróżnicowaną 
formułę wydawniczą poszczególnych pism” (Sonczyk, 2008, s. 
29), np. prasa kobieca dzielona jest na pisma z tzw. wyższej, 
niższej i średniej półki (Sonczyk, 2008, s. 29–30).

Przy analizie prasy lokalnej znaczenie mają również inne 
propozycje. Na istotność rodzaju podmiotu wydającego prasę 
lokalną zwrócił uwagę Włodzimierz Chorązki. Zaznaczył on, że 
funkcje mediów są „wypadkową planów i oczekiwań 
najważniejszych podmiotów lokalnych” (Chorązki, 1999, s. 62). 
Uwagę tę można przełożyć na różnice między mediami 
wydawanymi przez różne podmioty. W tym samym miejscu 
Chorązki wymienia media samorządowe, komercyjne, 
lokalnych oddziałów partii politycznych lub związków 
zawodowych, tzw. III sektora (np. stowarzyszeń lub 
organizacji), terenowych struktur kościelnych, zakładowe.

Marian Gierula, odwołując się do opracowania Sylwestra 
Dzikiego (Dziki, 1989, s. 4–5), przedstawił następujące kryteria 
klasyfikacji prasy lokalnej: status organizacyjno–instytucjonalny, 
spełniane funkcje, tematykę, krąg odbiorców, zasięg 
geograficzny, częstotliwość ukazywania się, nakład, status 
ekonomiczny, język wydania, format i objętość, technikę druku i 
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obecność wypowiedzi obrazowych, cenę (Gierula, 2005, s. 97–
99). 

Badając media lokalne jako całość, Ryszard Kowalczyk 
wskazał na osiemnaście kryteriów ich podziału, m.in. ze 
względu na nastawienie wobec rynku, wynik ekonomiczny, 
tematykę , pos tawę wobec rzeczywis tośc i , s ta tus 
polityczno-ideologiczny, poziom intelektualny, cenę, stosunek 
do władzy publicznej (Kowalczyk, 2008, t. 1, s. 177–189). Autor, 
skupiając się na prasie, omawia ją jednak stosując kryterium 
wydawcy i wyróżnia prasę prywatną , samorządów 
terytorialnych, spółdzielni mieszkaniowych, organizacji 
pozarządowych, partii politycznych, organizacji i ruchów 
społeczno politycznych, parafialną i kościelną, szkolną i 
studencką, zakładową — firmową (Kowalczyk, 2008, t. 2, s. 33–
57).

Sposób prezentacji materiału w dalszej części opracowania 
opiera się na typologii, w której dominuje kryterium tematycznej 
zawartości czasopism. Treść poszczególnych tytułów jest 
jednak nierozerwalnie połączona z zaplanowanym przez 
wydawcę czytelnikiem, gdyż zak ładany w projekcie 
redakcyjnym odbiorca wymaga danej zawartości. Z tego 
powodu obok czasopism kulturalnych czy też magazynów z 
segmentu lifestyle wyróżnione zostały periodyki kierowane do 
członków organizacji lub stowarzyszeń oraz pisma dzielnicowe 
kierowane do mieszkańców określonego osiedla.

Opis szczecińskich czasopism rozpoczęto od prasy społecznej i 
ogólnoinformacyjnej. Pisma te nie miały sprecyzowanego 
profilu tematycznego, a ich jedynym punktem wspólnym było 
podejmowanie problemów społeczności lokalnej. Wyjątkiem 
tutaj jest kwartalnik społeczno–polityczny, w którym poruszane 
są kwestie ponadregionalne.

Kolejną część stanowi opis prasy kulturalnej. Znaczną część 
stanowią tytuły dystrybuowane poza Szczecinem. Ich redakcje 
skupiają się na różnych nurtach kultury popularnej. W osobnej 
grupie wyodrębniono pisma zapowiadające wydarzenia 
kulturalne. Ujęto w nich periodyki lokalne wydawane przez 
instytucje związane z miejskim samorządem oraz inicjatywy 
prywatne.

Piątą część poświęcono opisowi czasopism z segmentu 
lifestyle. Znalazły się tu również pisma z grupy, którą zbiorczo 
można nazwać „moda–zdrowie–uroda”, tytuły przeznaczone dla 
osób planujących wziąć ślub oraz magazyny dla rodziców.

Następnie omówiono pisma wydawane głównie dla członków 
organizacji i stowarzyszeń oraz pracowników przedsiębiorstw i 
instytucji. Znaczącą grupę stanowią tu periodyki wydawane 
przez organizacje pracodawców i przedsiębiorców. Jako 
osobny segment potraktowano magazyny dla klientów. 
Zdecydowano się zakwalifikować tu także pisma przeznaczone 
dla nauczycieli oraz widzów teatrów. W tym przypadku 
przeważyło kryterium zaprojektowanego odbiorcy. Tytuły te 



9

wydawane są przez instytucje, dla których wymienione grupy 
są swego rodzaju klientami.

Ósmy rozdział stanowi omówienie prasy akademickiej i 
studenckiej. Wyróżniono tu grupę czasopism wydawanych 
przez uczelnie wyższe, periodyków redagowanych przez 
samych studentów oraz komercyjnych pism, dla których 
stanowili oni docelową grupę odbiorców.

Część dziewiąta stanowi omówienie prasy, dla której wydawcą 
były jednostki samorządu terytorialnego: urzędy miejski i 
marszałkowski. W następnym rozdziale umieszczono 
informacje na temat czasopism o tematyce biznesowej.

W jedenastym rozdziale zawarto opis przykładów prasy 
wyznaniowej. Kolejny segment stanowi prasa sportowa, przede 
wszystkim magazyny związane z klubem sportowym Pogoń 
Szczecin. Jako ostatnią grupę omówiono prasę sublokalną czyli 
poruszającą problemy społeczności zamieszkującej teren 
osiedla lub dzielnicy.

Końcową część wypełnia lista 279 tytułów czasopism 
wydawanych w Szczecinie od 1989 r.

Niezależnie od sposobu prezentacji materiału badawczego, 
należy zaznaczyć, że typologia czasopism ukazujących się w 
Szczecinie, podobnie jak w innym mieście, wymaga większej 

uwagi. Na jednej płaszczyźnie są tu bowiem rozpatrywane 
periodyki lokalne oraz ogólnopolskie.

Na podstawie przywołanych wyżej opracowań oraz po analizie 
poszczególnych czasopism szczecińskich można wskazać, że 
przy klasyfikowaniu prasy wydawanej w danej miejscowości — 
obok tematyki — użyteczne są również inne kryteria, które są 
powiązane z zawartością tytułów, m.in.:

1. grupa docelowa:

a. publiczność fachowa,

b. grupa zawodowa lub społeczna,

c. grupa określona geograficznie;

2. sposób kolportażu:

a. płatny,

b. bezpłatny;

3. poziom nasycenia treściami reklamowymi, w tym:

a. ogłoszeniami płatnymi,

b. artykułami sponsorowanymi,

c. nieoznaczanymi treściami komercyjnymi, głównie 
artykułami sponsorowanymi;
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4. lokalizacja punktów dystrybucji:

a. ogólna,

b. sprofilowana i dostosowana do przedstawicieli grupy 
docelowej;

5. rodzaj wydawcy:

a. jednostki samorządu terytorialnego,

b. instytucje związane z samorządem terytorialnym,

c. wydawcy prywatni korzystający z dofinansowania 
samorządu lub innych instytucji,

d. wydawcy prywatni niekorzystający z wymienionych 
wyżej źródeł finansowania;

6. obecność w przestrzeni online:

a. cykliczne publikowanie informacji pokrywających się z 
materiałami dziennikarskimi pochodzącymi z wydania 
tradycyjnego,

b. publikowanie wydania w wersji elektronicznej 
tożsamego z wydaniem tradycyjnym,

c. likwidacja wydania tradycyjnego na rzecz serwisu 
internetowego,

d. wykorzystanie mediów społecznościowych.

Na zawartość tytułu w oczywisty sposób wpływa jego grupa 
docelowa. Obok, charakterystycznego dla prasy lokalnej, 
targetowania geograficznego stwierdzono również przypadki 
tematycznego profilowania treści dla publiczności fachowej lub 
okreś lonej grupy zawodowej lub spo łecznej. Takie 
pozycjonowanie produktu występowało nie tylko w przypadku 
czasopism kolportowanych na terenie całego kraju, ale również 
wśród tytułów lokalnych. Przykładem może być seria 
magazynów kierowanych do kibiców klubu piłkarskiego.

Podczas badań stwierdzono silną korelację między sposobem 
kolportażu pisma, lub szerzej — przyjętym modelem 
biznesowym, a poziomem nasycenia treściami reklamowymi. W 
komercyjnych, darmowych tytułach ogłoszenia płatne stanowią 
znaczący odsetek treści, niekiedy przeważając nad materiałami 
redakcyjnymi. Zawartość reklamowa przyjmuje niekiedy w 
takich przypadkach postać nieoznaczonych artykułów 
sponsorowanych. Taki charakter publikacji można potwierdzić 
jedynie dzięki szczegółowej analizie, ponieważ materiały te 
występują zazwyczaj w spisach treści magazynów, np. w 
sekcjach pod paginą „Publicystyka”.

O dokładnym sprofilowaniu periodyku świadczy lokalizacja 
punktów dystrybucji, które są dobierane w taki sposób, aby 
dotrzeć do zaplanowanej grupy docelowej. Przykładem może 
być prasa motoryzacyjna kolportowana w warsztatach 
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samochodowych oraz na stacjach benzynowych lub pisma dla 
rodziców dystrybuowane w szkołach i przedszkolach.

Istotną informacją przy analizie czasopism, szczególnie tytułów 
lokalnych, jest rodzaj wydawcy. Rozróżnienie na prasę 
samorządową i komercyjną wydaje się niewystarczające. 
Istnieje bowiem znacząca grupa periodyków wydawanych 
przez instytucje, dla których samorząd terytorialny jest 
instytucją nadrzędną. Podobnie, niektórzy wydawcy prywatni  
korzystają z dofinansowania udzielanego przez gminy. 
Odpowiedź na pytanie czy i w jaki sposób praktyki takie 
wpływały na zawartość szczecińskich czasopism, wymaga 
oddzielnych badań. Z pobieżnej analizy wynika, że w 
zdecydowanej większości wydawcy zachowywali niezależność, 
a jeśli prezentowali „urzędowy” punkt widzenia, wynikało to z 
publ ikowania przedruków komunikatów prasowych 
przesyłanych do wszystkich redakcji.

Ostatnią kwestią jest powiązanie tradycyjnego wydania tytułu 
prasowego z jego serwisem internetowym. Kategoria 
„stosowanie nowych mediów przez wydawców” odgrywa coraz 
istotniejszą rolę w analizie działalności wszelkich inicjatyw 
medialnych. W magazynach pojawiają się odwołania do stron 
internetowych, a w sieci publikowane są pełne wydania 
czasopism w plikach PDF. Niektórzy wydawcy ograniczają 
wręcz działalność jedynie do serwisu internetowego, niekiedy 
wciąż przygotowując magazyny w formie elektronicznej.

Tendencje na rynku czasopism 
lokalnych
Analizując lokalny szczeciński rynek czasopism można 
wskazać w jego rozwoju kilka istotnych kierunków przemian:

1. powstawanie i upadki pism ogólnoinformacyjnych (od 1989 r 
do połowy pierwszej dekady XXI w.);

2. rozwój rynku bezpłatnych czasopism sprofilowanych 
tematycznie (od 2005 r.);

3. aktywność wydawców w przestrzeni online (od 2005 r.).

Nie jest możliwe dokładne wskazanie okresów trwania wyżej 
wymienionych etapów. Analiza tytułów wskazuje, że pisma z 
różnych grup tematycznych ukazywały się na przestrzeni 
całego ćwierćwiecza. Kolejną przeszkodą w ustalaniu zakresu 
poszczególnych faz jest fakt, że sam okres ukazywania się 
pisma nie jest jednoznaczny z jego wpływem na system 
prasowy. Wiele czasopism wydawano z przerwami, niekiedy 
kilkuletnimi. Periodyki znaczące w początkach swojej 
dzia łalności, ukazywa ły się nieregularnie w okresie 
schyłkowym. Zdecydowano jednak zaproponować orientacyjne 
ramy czasowe, który pokażą kierunki rozwoju systemu 
prasowego. Należy więc zaznaczyć, że określenie to jest 
jedynie przybliżone i obarczone nieścisłością, o której świadczą 
liczne wyjątki.
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Powstawanie i upadki pism ogólnoinformacyjnych

Wraz z początkiem lat 90. w Szczecinie pojawiło się wiele pism 
o charakterze społecznym i ogólnoinformacyjnym. Mimo 
podobnego profilu tematycznego, wydawcy stosowali trzy 
strategie zdobycia rynku czytelniczego: wykorzystywanie stylu 
tabloidowego w konstruowaniu materiałów dziennikarskich, 
publ ikowanie artyku łów reprezentujących kategorię 
dziennikarstwa śledczego oraz silniejsze akcentowanie 
wydarzeń i opinii o wydźwięku pozytywnym.

Można stwierdzić, że faza popularności takich tytułów 
zakończyła się w połowie pierwszej dekady XXI w. Wśród 
tygodników i miesięczników z tego segmentu, które ukazywały 
się najdłużej — choć nieregularnie i z przerwami — można 
wskazać: „Punkt Widzenia”, „Nowy Kurier”, „Kalejdoskop 
Szczeciński” i „Obserwator Zachodniopomorski”. Znaczna ich 
część okazywała się jednak efemerydami, których obecność na 
rynku zakończyła się po wydaniu kilku lub, w najlepszym razie, 
kilkunastu numerów.

Czynniki wpływające na ten stan rzeczy można podzielić na 
wewnętrzne i zewnętrzne. Wewnętrznych przyczyn takiego 
stanu rzeczy należy upatrywać przede wszystkim w braku 
doświadczenia dziennikarskiego i wydawniczego osób, które 
prowadziły te tytuły, braku spójnej strategii wydawniczej oraz 
zaplecza finansowego istotnego szczególnie podczas 
pierwszych miesięcy wydawania nowego tytułu.

Nowe tytuły adresowane były do wszystkich mieszkańców, co w 
efekcie prowadziło do zamieszczania na ich łamach tekstów 
dotyczących zbyt szerokiego spektrum tematycznego. W 
przypadku pism, które nie przetrwały próby czasu zazwyczaj 
dziennikarzem, fotoreporterem, redaktorem i wydawcą była 
jedna osoba. Takie czasopisma, przy niewystarczających 
własnych zasobach finansowych wydawców oraz wpływów z 
ogłoszeń, nie potrafiły przetrwać na rynku. Z analizy 
przeobrażeń systemu prasowego wynika, że po 2000 r. 
popularność tytułów o tematyce ogólnej zaczęła maleć. Te, 
które już istniały, ukazywały się nieregularnie, a nowe nie 
potrafiły się utrzymać. Ich miejsce zajęły tytułu sprofilowane, ze 
zdefiniowaną grupą odbiorczą.

Najważniejszym spośród czynników zewnętrznych wydaje się 
stosunkowo silna pozycja dzienników regionalnych. 
Przyzwyczajenia czytelnicze oraz posiadanie zaplecza w 
postaci profesjonalnych redakcji sprawiło, że dzienniki mogły 
być atrakcyjniejsze dla odbiorców prasy w stosunku do nowo 
powstałych tygodników i miesięczników. Tygodniki nie mogły 
również, z naturalnych względów, konkurować z dziennikami 
pod względem aktualności dostarczanych informacji.



13

Rozwój rynku bezpłatnych czasopism sprofilowanych 
tematycznie

Wiesław Sonczyk (2008, s. 28–30) zaznacza, że efektami 
transformacji polskiego systemu medialnego jest m.in. proces 
wewnętrznego zróżnicowania (stratyfikacji) czasopism: 
poziomego (pojawianie się tytułów specjalistycznych, zarówno 
pod względem tematyki, jak i ograniczonego kręgu odbiorców) i 
pionowego (kształtowanie się w obrębie jednej kategorii 
wyspecjalizowanych czasopism kolejnych subkategorii). 
Niepowodzenia inicjatyw wydawniczych o szerokim zakresie 
tematycznym oraz zjawisko rosnącej liczby pism bezpłatnych 
nie pozostało bez wpływu na system prasowy. Wydaje się, że 
wydawcy dostrzegli, że na rynku lokalnym brak miejsca na 
kolejne płatne tytuły poruszające te same problemy, co 
dzienniki regionalne, a różniące się od nich jedynie 
częstotliwością ukazywania się oraz brakiem bieżących 
informacji. Dokładne określenie formatu pisma oraz profilu 
odbiorcy sprawia, że w sposób naturalny zostaje ograniczona 
grupa docelowa oraz liczba potencjalnych czytelników. Zaletą 
takiej strategii jest jednak większa możliwość dotarcia do osób 
zainteresowanych poruszaną przez czasopismo tematyką, co 
przekłada się na wyższy wskaźnik lojalności czytelników. 
Działanie to jest korzystne nie tylko dla redakcji, ale również dla 
ogłoszeniodawców. Jednym z przykładów może być przypadek 
lokalnych czasopism wyznaniowych, które mogą w grupie 
docelowej zastąpić inne tytuły prasowe (Sokalski, 2015, s. 130). 

Zjawisko to wykorzystali lokalni wydawcy i od połowy pierwszej 
dekady XXI w. na terenie Szczecina można mówić o rozwoju 
segmentu tytułów o ściśle określonym profilu tematycznym i 
kierowanych do konkretnej grupy czytelniczej.

Pojawienie się i wzrost popularności tytułów posiadających, w 
odróżnieniu od periodyków omówionych wyżej, wyraźny profil 
tematyczny można na rynku szczecińskim połączyć z rozwojem 
czasopism bezpłatnych.

Ignacy S. Fiut wskazuje na możliwość określenia trzech etapów 
w rozwoju prasy bezpłatnej w Polsce. Pierwszy etap rozpoczął 
się w 1987 r. i był to czas, kiedy zaczęły się pojawiać bezpłatne 
tytuły lokalne. Druga faza przypada na lata 1997–1999, kiedy 
notowano wzrost liczby kolportowanych nieodpłatnie pism 
lokalnych i regionalnych. Trzeci okres to lata 2000–2006, kiedy 
powstawało wiele ogólnopolskich tytułów bezpłatnych. Czwarte 
stadium rozpoczęło się na przełomie 2006 r. i 2007 r. i 
charakteryzuje się dominacją tytułów ogólnopolskich (Fiut, 
2010).

Badacz dodaje, że „szczyt rozwoju prasy bezpłatnej przypadł 
dopiero na lata 2001-2006” (Fiut, 2010, s. 11) Periodyzacja ta 
częściowo pokrywa się z wynikami badań czasopism 
wydawanych w Szczecinie. Od 2000 r. można tu zauważyć 
stopniowy wzrost liczby tytułów kolportowanych bezpłatnie, a 
bogactwo lokalnych tytułów bezpłatnych wciąż jest wyraźne.
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Piet Bakker (2002, s. 183-184) przedstawił pięć modeli 
biznesowych stosowanych przez wydawców prasy bezpłatnej: 
inwazyjny (invasion model), defensywny (defense model), 
prewencyjny (prevention model), promocyjny (promotion model) 
oraz ekspansywny (expansion model). Model inwazyjny polega 
na redukowaniu kosztów do jak najniższego możliwego 
poziomu, w tym na ograniczaniu liczby dziennikarzy; 
krótkoterminowy zysk finansowy jest głównym wyznacznikiem, 
który decyduje o obecności przedsiębiorcy na danym rynku. W 
przypadku dochodów niższych niż spodziewane, wydawca 
zamyka tytuł. Kolejny model polega na wydawaniu czasopisma 
w ramach obrony przed innym, konkurencyjnym bezpłatnym 
tytułem. Strategia prewencyjna przejawia się uruchomieniem 
własnej gazety, zanim dokona tego konkurencja. Stosowanie 
modelu promocyjnego ma za zadanie wzmocnienie marki 
tradycyjnej gazety-matki przez utworzenie jej bezpłatnego 
odpowiednika, który traktowany jest jako narzędzie promocyjne. 
Ze strategią ekspansji mamy do czynienia, kiedy lokalne 
przedsiębiorstwo medialne utrzymuje darmowy tytuł, nie po to 
aby ochronić się przed innym wydawcą, który zamierza wejść 
na rynek, ale by przysporzyć sobie dodatkowych zysków. 
Można przyjąć, że w szczecińskich warunkach wydawcy 
przeważnie kierowali się przesłankami pierwszego modelu 
inwazyjnego. Ich celem było przede wszystkim osiągnięcie 
efektu ekonomicznego.

Należy jednak zaznaczyć, że coraz częściej można mówić o 
realizowaniu modelu ekspansywnego. Pierwszym przykładem 
był „Kalejdoskop Szczeciński”, pierwotnie silnie powiązany 
kapitałowo z „Kurierem”. W wydaniach „Kalejdoskopu” można 
zauważyć całostronicowe ogłoszenia reklamujące dziennik 
regionalny. Wydawca „Głosu Szczecińskiego” w 2006 r. powołał 
do życia własny tygodnik dzielnicowy „MM Moje Miasto” , a w 
2013 r. miesięcznik z segmentu lifestyle „MM Trendy”. Od 2010 
r. ukazywał się magazyn „Ekspert Design”, który był inicjatywą 
bliźniaczą do „Ekspert Moto”. Właściciel miesięcznika z 
zapowiedziami wydarzeń kulturalnych „Hot Magazine” od 2016 
r. wydaje magazyn parentingowy „#rodzinka”.

W rozwoju prasy bezpłatnej swój udział miały pisma, których 
g łówną funkc ją by ło poinformowanie czyte ln ika o 
nadchodzących wydarzeniach. W tej grupie można wyróżnić 
dwa typy czasopism: finansowane przez instytucje (np. 
„Szczeciński Przegląd Aktualności Kulturalnych SzPAK” i 
„Zamkowe Propozycje Kulturalne”) oraz prywatne inicjatywy 
komercyjne (np. „Echo Szczecina” i „Hot”). Te dwa odrębne 
modele finansowania działalności redakcji znajdowały 
odzwierciadlenie w jakości i użyteczności publikacji, przy czym 
na leży wskazać , że pub l i kac je komercy jne by ły 
przygotowywane na wyższym poziomie (zarówno graficznym, 
jak i merytorycznym) niż pisma instytucjonalne.
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Bezpłatne, wspomniane wyżej inicjatywy wydawnicze wpisują 
się w ogólną tendencję, którą można zauważyć na 
szczecińskim i ogólnopolskim rynku prasowym. Po roku 2000 
obserwuje się wzrost liczby wydawnictw, których cechą jest 
dominująca funkcja reklamowa. Zjawisko to było znane już 
wcześniej, jednak na przełomie wieków nabrało na sile (Fiut, 
2002, s. 69). Do pierwszych takich pism należał „Kalejdoskop 
Szczeciński”. O ile zespół redakcyjny „Kalejdoskopu” skupiał 
się na treściach ogólnoinformacyjnych, to kolejne pisma 
reklamowe były już wyraźnie sprofilowane tematycznie.

Paralelna aktywność wydawców w przestrzeni online

Ostatnią tendencją wyróżnioną na rynku szczecińskich 
czasopism jest coraz intensywniejsze wykorzystywanie 
możliwości oferowanych przez sieć internet.

Ze zrozumiałych przyczyn, możliwości te najaktywniej 
wykorzystują czasopisma kolportowane bezpłatnie. Wydaje się 
natomiast, że obecnie nie można mówić o całkowitym 
przenoszeniu działalności wydawniczej do przestrzeni online 
jako o dominującym trendzie, szczególnie w przypadku 
magazynów, których jedynym źródłem dochodu są ogłoszenia 
płatne. Likwidacja tradycyjnej wersji wydawniczej oznacza 
spadek poziomu świadomości marki w grupie docelowej i utratę 
czytelników, a co za tym idzie — spadek zaufania 
reklamodawców.

Na taki zabieg mogą sobie natomiast pozwolić wydawcy 
wysoko wyspecjalizowanych periodyków profesjonalnych. W 
tych przypadkach opłacenie przez odbiorców dostępu do treści 
publikowanych w serwisie internetowym może stanowić, jeśli 
nie jedyne, to niewątpliwie dodatkowe źródło dochodu. W 
warunkach szczecińskich o zastosowaniu takiego modelu 
biznesowego można mówić w przypadku periodyków 
publikowanych przez wydawnictwo Buchalter.

Perspektywy rozwoju czasopism 
wydawanych w Szczecinie
Wspomniane wyżej zjawisko coraz szerszego korzystania 
przez wydawców z możliwości stwarzanych przez internet, 
wiąże się z pytaniem o dalszy rozwój drukowanych czasopism. 
Trudno przewidzieć przyszłość tytułów ukazujących się w 
Szczecinie, warto jednak zwrócić uwagę na odmienny rozwój 
czasopism i prasy codziennej. Z jednej strony można 
zaobserwować zmniejszenie zainteresowania wydawców 
gazetami. Od 1989 r. powstało w Szczecinie dziewięć 
dzienników, z czego dwa były w istotny sposób powiązane z 
tytułami ogólnopolskimi („Gazeta Wyborcza Szczecin” i „Polska 
The Times Szczecin”), dwie gazety zamknięto przed upływem 
roku („Głos Wieczorny”, „Hallo Szczecin”), jedno pismo z 
wydawanego 2 razy w tygodniu przekształciło się w tygodnik 
(„MM Moje Miasto”), jedno miało charakter czysto reklamowy 
(„Kontakt”). Zagrożeniem dla prasy drukowanej może być 



16

rozwój i dostępność nowych mediów (Poulet, 2011), możliwości 
jakie dają platformy dziennikarstwa niezawodowego (Keen, 
2007), wpływ na dziennikarstwo rosnącej popularności 
urządzeń mobilnych pozwalających na korzystanie z mediów 
online nie tylko przy komputerze stacjonarnym. Z drugiej strony, 
zauważalny jest trend powstawania coraz to nowych 
czasopism, a lokalna prasa tak w Polsce (Kępa–Mętrak, 2011), 
jak i innych krajach, np. w Norwegii (Biernacka−Ligięza, 2010; 
2012) czy w Wielkiej Brytanii (Freer, 2010) zmienia się, jednak 
odgrywa istotną rolę.

Wydaje się, że te tendencje, w perspektywie polskiego rynku 
medialnego, można wytłumaczyć czterema faktami. Po 
pierwsze, wydawanie czasopisma łączy się z mniejszymi 
nakładami finansowymi. W tym przypadku liczy się bardziej 
oprawa graficzna, jednak miesięcznik wciąż pozostaje tańszy w 
produkcji niż dziennik, choćby ze względu na koszty druku, 
kolportażu oraz utrzymania redakcji, która przy rzadziej 
wydawanym tytule może być mniej liczna niż zespół niezbędny 
do przygotowania dziennika.

Po drugie, czasopisma są o wiele popularniejsze wśród 
wydawców instytucjonalnych, np. samorządów, związków 
zawodowych, instytucji kultury. Funkcję redaktorów przejmują 
wtedy pracownicy działów promocji, natomiast dziennikarzy — 
pozostali zatrudnieni pracownicy, np. urzędnicy czy 
nauczyciele. Oczywiście, wiąże się to z obniżeniem kosztów 

redakcyjnych, ale pozwala również na uniezależnienie 
funkcjonowania tytułu od obecności reklam. Warto podkreślić, 
że przyjęcie przez samorząd funkcji wydawcy nie oznacza 
rezygnacji z, wprawdzie sporadycznego, publikowania ogłoszeń 
(Flasiński, 2012, s. 48).

Odwołując się do uwagi Tadeusza Kowalskiego, który 
zaznaczył, iż „najbardziej charakterystyczne atrybuty 
czasopism to ich specjalizacja oraz zdolność do tworzenia i 
podtrzymywania szczególnych wspólnot interesów” (Kowalski, 
2013, s. 226) można stwierdzić, że trzecim, istotnym 
elementem wpływającym na popularność tygodników i 
miesięczników wśród wydawców jest możliwość targetowania 
przekazu i doboru treści atrakcyjnych dla czytelnika. O tym, jak 
istotny dla funkcjonowania tytułu prasowego jest odpowiedni 
dobór treści dla odbiorcy, świadczy likwidacja „Nowego Dnia”, w 
przypadku którego „błędne wytypowanie adresata” było jedną z 
głównych przyczyn zamknięcia tytułu (Hofman, 2010, s. 100). 
Segmentacja i tworzenie wyraźnie sprofilowanych tytułów 
prasowych ogranicza liczbę odbiorców, ale daje nowe szanse 
marketingowe (Dąbrowska–Cendrowska, 2012, s. 84–85). Taki 
zabieg tworzy dwie możliwości na zdobycie i utrzymanie kręgu 
czytelników. Pierwsza opcja to pozyskanie czytelników wśród 
lokalnej społeczności. Lokalne, lub nawet sublokalne, treści 
skierowane są do mieszkańców części miasta, dzielnicy lub 
nawet osiedla. Poruszanie spraw interesujących sprecyzowaną 
wspólnotę pozwala na dostarczanie określonych informacji, 
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które inne media uznają za nieatrakcyjne czytelniczo. Drugą 
strategią dotarcia do konkretnej grupy docelowej jest 
tematyczne sprofilowanie czasopisma. Wydawanie periodyków 
o charakterze tematycznym pozwala na pozyskanie odbiorców 
w całym kraju oraz poza jego granicami. Oczywiście trudno w 
takim przypadku mówić o czasopismach lokalnych, jednak 
siedziba redakcji wciąż mieści się w danym mieście, co 
sprawia, że tytuł należy uznać za element lokalnego systemu 
medialnego, choćby ze względu na wpływ na otoczenie i 
środowisko dziennikarskie.

Po czwarte, abstrahując od roli internetu, należy zwrócić uwagę 
na konkurencję między płatną prasą a dziennikami i 
czasopismami dostępnymi bezpłatnie. Asa Briggs i Peter Burke 
zwracają uwagę, że to właśnie „darmowe gazety w całości 
finansowane z reklam” przyczyniły się do kryzysu istniejących 
wcześniej tytułów (Briggs, Burke, 2010, s. 398). Czasopisma 
ukazujące się w Szczecinie w dużej mierze wykorzystują ten 
właśnie model dystrybucji.

Dobór i prezentacja tytułów prasowych
Do badań zakwalifikowano tytuły, które ukazywały się drukiem 
od 1989 r., raz w tygodniu lub rzadziej, a ich redakcje miały 
siedzibę w Szczecinie. Wyjątek stanowi wąska grupa 
czasopism, których redakcje funkcjonowały w gminach 
przyległych do Szczecina, jednak osiedla te w praktyce są 

częścią miasta, a zawartość treściowa pism jednoznacznie 
wskazywała na powiązania periodyku z Szczecinem.

Materiał badawczy zgromadzono głównie poprzez badania 
terenowe: kwerendę katalogów i zbiorów bibliotek oraz 
archiwów i Rejestru Dzienników i Czasopism w Sądzie 
Okręgowym w Szczecinie, wywiady z obecnymi i byłymi 
wydawcami, redaktorami i dziennikarzami szczecińskich 
mediów, bieżące archiwizowanie wydawnictw ukazujących się i 
dostępnych w Szczecinie.

Ogółem ustalono, że od 1989 r. w Szczecinie ukazywało się 
279 czasopism. W opracowaniu zdecydowano się, jako 
przykłady tendencji rozwijających się na szczecińskim rynku 
prasowym, omówić sto z nich.

Jak wiele razy zaznaczono wyżej, prasa wydawana lokalnie 
ulega przeobrażeniom. Dziś trudno nam zrozumieć niektóre 
decyzje redakcji funkcjonujących ćwierć wieku temu. Z tego 
powodu zdecydowano się przywo ływać opisy szpigli 
poszczególnych pism lub tytuły opublikowanych artykułów. 
Pozwoli to, choć w części, przypomnieć realia funkcjonowania 
omawianych periodyków. Tam, gdzie było to możliwe, podano 
adresy stron internetowych, na których wydawcy udostępniają 
archwialne lub bieżące numery czasopism. 

Dynamiczne przemiany w lokalnym, i nie tylko, systemie 
medialnym powodują, że ukazujące się periodyki zmieniają 
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tytuły, są zawieszane lub wznawiane, wydawcy zastępują je 
wersjami elektronicznymi dostępnymi jedynie w internecie czy 
wreszcie porzucają, stwierdzając, że nakłady na ich utrzymanie 
przewyższają zyski lub nie rekompensują czasu i energii 
poświęconej na pracę nad nimi. Nie wszyscy właściciele tytułów 
prasowych dopełniają obowiązku dostarczania bibliotekom 
egzemplarzy swoich pism. Wymienione wyżej czynniki 
sprawiają, że zapewne nie udało się — mimo dołożonych 
starań — stworzyć pełnej listy czasopism ukazujących się w 
Szczecinie po 1989 r. Autor ma jednak nadzieję na wypełnienie 
tych luk i uzupełnienie braków w kolejnych edycjach 
opracowania, a także będzie wdzięczny za sygnały na temat 
czasopism wydawanych w Szczecinie. Uwagi można przesyłać 
na adres poczty elektronicznej: krzysztof.flasinski@usz.edu.pl.

mailto:krzysztof.flasinski@usz.edu.pl
mailto:krzysztof.flasinski@usz.edu.pl


2 Szczególnie w latach 90. 
powstawało w Szczecinie 
wiele tytułów o tematyce 
społecznej i ogólnej. 
Czasopisma te nie miały 
skonkretyzowanego profilu 
tematycznego. Niektóre z 
nich zyskały sobie sławę 
pism, które podejmą każdy, 
nawet najbardziej 
niewygodny i 
kontrowersyjny temat.

Prasa społeczna i 
ogólnoinformacyjna



1. Morze i Ziemia

2. Szczecin na Żywo

3. Punkt Widzenia

4. Szczecin z Niedzieli na Niedzielę

5. Nowy Kurier

6. Kalejdoskop Szczeciński

7. Obserwator Zachodniopomorski

8. Gazeta Szczecińska

9. Kocham Szczecin

10. Szczecin Cafe

11.zobacz.szczecin.pl

12.Myśl.pl

20

Opis czasopism społecznych i ogólnoinformacyjnych należy 
zacząć od tygodnika „Morze i Ziemia”. Pismo było znaczącym 
tytułem jeszcze przed transformacją ustrojową w 1989 r. 
Tygodnik powstał w oparciu o tradycję pisma „Ziemia i Morze”, 
które otwarto w Szczecinie na fali odwilży 1956 r. Pierwszy 
numer „Ziemi i Morza” ukazał się 19 maja 1956 r. Redaktorem 
naczelnym została Maria Boniecka.

Na łamach debiutanckiego numeru „Ziemi i Morza” pojawił się 
poemat Ryszarda Liskowackiego, który w przyszłości został 
redaktorem naczelnym „Morza i Ziemi”. Ostatni numer ukazał 
się 13 lipca 1957 r. Jak zaznacza Rafał Habielski, było to 
pierwsze pismo niepartyjne, które przestało się ukazywać w 
ramach odchodzenia od reform.

Tytuły, które mimo ostrzeżeń demonstrowały niezależność, 
traktowano ostro. Na pierwszy ogień poszedł szczeciński tygodnik 
„Ziemia i Morze”. Powstałe w warunkach odwilży (maj 1956 roku) 
pismo robiło furorę w północno–zachodniej Polsce i od początku 
stało się solą w oku nie tylko miejscowych władz. Aktywności 
cenzury (po wydarzeniach poznańskich jej łupem padł m.in. 
fragment Manifestu PKWN) przeciwstawiało wiarę w możliwość 
mówienia prawdy. Okazało się to naiwnością. W lipcu 1957 roku 
tygodnik został zlikwidowany. (Habielski, 2007, s. 237)

„Morze i Ziemia” ukazywało się od przełomu lat 70. i 80, 
regularnie od sierpnia 1982 r. W pierwszym okresie istnienia 
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tytuł wydawano co miesiąc, od 1983 r. pismo było tygodnikiem. 
Jak wspomniano wyżej, redaktorem naczelnym został Ryszard 
Liskowacki. W latach 80. w zespole byli m.in.: Artur Daniel 
Liskowacki, Krystyna Pohl, Marek Rudnicki, Jerzy Sawka, 
Bogdan Twardochleb, którzy później pracowali w „Kurierze 
Szczecińskim”, „Głosie Szczecińskim” lub szczecińskim 
oddziale „Gazety Wyborczej”. Redakcja mieściła się w tym 
samym budynku, w którym przed 1989 r. pracowała większość 
szczecińskich dziennikarzy prasowych, przy pl. Hołdu 
Pruskiego 8; wydawcą była RSW. Pismo ukazywało się w 
objętości 16 stron. W 1989 r. nakład wynosił 75 tys. egz. 
Redakcja posiadała oddział w Gdańsku, ponieważ zakładano, 
że tygodnik będzie poświęcony główne sprawom morskim i 
problemom Wybrzeża. Funkcja ta schodziła jednak na plan 
dalszy. 

Jeszcze przed przemianami ustrojowymi na łamach „Morza i 
Ziemi” publikowano reportaże o ogólnej tematyce społecznej 
oraz materiały historyczne. Ukazywały się artykuły na temat 
działalności NKWD oraz teksty dotyczące białych plam w 
historii Polski, ze szczególnym naciskiem na stosunki polsko–
radzieckie. W numerze z 18–24 stycznia 1989 r. można było 
przeczytać tekst Album polski, którego nadtytuł brzmiał: „Gdy 
kiedyś, w NKWD zdarzyło się zapytać o losy męża, na korytarz 
wyszedł za mną stary siwy mężczyzna i szepnął: Dziecko, ty o 
nim na zawsze zapomnij”.

Autorzy poruszali również tematy aktualne. W numerze z 7–13 
czerwca 1989 r. ukazał się artykuł Hałda, czyli bomba z 
opóźnionym zapłonem poruszający problem składowania 
odpadów przy podszczecińskich Zakładach Chemicznych 
Police i związany z wypadkiem, do którego doszło tam 29 
kwietnia tego roku, a który mógł zakończyć się katastrofą 
ekologiczną.

Uwagę zwracał oryginalny layout tygodnika, który można 
odnieść do dzisiejszych magazynów z segmentu lifestyle. 
Redakcja konsekwentnie na pierwszej stronie publikowała  
znacznych rozmiarów fotografię modelki, lecz niezwiązaną z 
jakimkolwiek artykułem wewnątrz numeru. W górnej części 
kolumny makietowano zapowiedzi artykułów wewnątrz 
czasopisma, czołówka często składała się tylko z tytułu i lidu 
oraz odesłania do właściwego tekstu.

Na drugiej kolumnie znajdowała się stała rubryka „Nad 
Bałtykiem”, w której umieszczano informacje z całego 
Wybrzeża. Było tu także miejsca na obszerne zapowiedzi 
materiałów przygotowanych do kolejnego wydania „Morza i 
Ziemi”. Obok, w rubryce „Tygodniówka”, publikowano felietony 
z cyklu „Jedna kartka”. Trzecia strona była poświęcona na 
materiał redakcyjny oraz na półstronicowy felieton z cyklu „Bez 
katedry”. Autor podpisywał się jako P. Vicedocent.

Następne strony zajmowały reportaże, zazwyczaj publikowane 
na dwóch sąsiadujących ze sobą kolumnach. Do częstych 
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praktyk należało łamanie tekstu na półtorej kolumny. Pozostałą 
część zajmowały listy od czytelników lub powieść w odcinkach. 
Kolumny 14. i 15. przeznaczone były na krótsze materiały, jak 
felieton, powieść w odcinkach, krótkie opinie pod wspólną 
nazwą „Zdarzenia, zderzenia”, rysunki Tomasza Rzeszutka. 
Ostatnią stronę zajmowa ła krzyżówka oraz program 
telewizyjny.

Redakcja poruszała problemy społeczne oraz dotyczące historii 
najnowszej pod kątem reportażowym. W numerze datowanym 
na 29 listopada – 5 grudnia 1989 r. ukazał się reportaż o 
jedynej kobiecie, która znalazła się wśród ofiar zamordowanych 
w Katyniu. Pojawiały się również materiały publicystyczne. W 
numerze z 14–20 czerwca 1989 r. czołówką tygodnika był tekst 
Artura Liskowackiego na temat kulturalnej kondycji Polaków 
pod tytu łem Co się s ta ło , rozpoczynający s ię od 
kategorycznych stwierdzeń autora:

Powiedzmy sobie szczerze: tzw. przeciętny Polak nie chodzi do 
teatru, nie odwiedza filharmonii, w kinie bywa od święta, nie ma 
pojęcia co to są wystawy plastyczne i salony sztuki, z książek 
kupuje najchętniej poradniki kulinarne i encyklopedie. Skąd u nas 
na przykład taki pociąg do brazylijskich seriali emitowanych w 
telewizji?

Od 1990 r. redaktorem naczelnym tygodnika, przez blisko dwa 
lata, był Mariusz Czarniecki. Zgodnie z postanowieniami 

Uchwały Rady Ministrów nr 172 z 29 października 1990 r. w 
sprawie zatwierdzenia planu zagospodarowania majątku 
Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa–Książka–Ruch” w 
likwidacji oraz w sprawie dysponowania składnikami majątku tej 
Spółdzielni („Monitor Polski” nr 3, poz. 13), wydawcą została 
Spółdzielnia Wydawnicza „Morze i Ziemia”. 

Od wydania z 1 kwietnia 1992 r. tygodnik zmienił szatę 
graficzną. W tym samym roku redaktorem naczelnym został 
Bernard Kozłowski. Funkcję zastępcy redaktora naczelnego 
pełniła Krystyna Pohl (w piśmie była od początku, stanowisko 
zastępcy naczelnego zatrzymała do zamknięcia tygodnika). 
Marcin Czarniecki pozostał w zespole z przypisaną w stopce 
redakcyjnej funkcją komentatora. W piśmie, które miało teraz 
24 strony, zaczęto stosować druk w technologii full color. 
Zwiększył się zakres tematyczny. W tym czasie teksty 
publicystyczne o tematyce gospodarczej i politycznej zaczęły 
przeważać nad reportażami. Więcej było również materiałów 
agencyjnych: informacji dotyczących gwiazd światowego kina, 
tekstów poradniczych i rozrywkowych. Zamieszczono wywiady 
z politykami i artykuły dotyczące gospodarki regionalnej. 
Środkowe kolumny 12. i 13. przeznaczono na stałą rubrykę 
„Świat kobiet” z tekstami o modzie, o prywatnych problemach 
aktorek znanych z seriali telewizyjnych, porady konsumenckie 
(np. jak polubić zakupy), horoskop, przepisy kulinarne. Na 
kolejnych stronach umieszczano materiały o tematyce 
parapsychologicznej, sensacyjnej, społecznej oraz felietony. 
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Kolumny 20. i 21. zajmował program stacji telewizyjnych, 
szpigiel zamykały strony ogłoszeniowe.

Pod koniec 1992 r. liczba stron w „Morzu i Ziemi” zmniejszyła 
się do 16. Środkowe kolumny zachowały swój rozrywkowy 
charakter. Na stronie 8. pozostała uboższa w treści rubryka 
„Świat kobiet” (horoskop, rubryka kulinarna, porady medyczne), 
na 9. umieszczano cykliczną rubrykę „Sałata ze świata” 
(fotografie modelek i modeli, plotki dotyczące znanych 
aktorów), na kolumnach 12. i 13.: program telewizyjny, na 14.: 
krzyżówki, na 15.: zapowiedzi koncertów, wystaw i seansów 
kinowych. Na stronie 16. pozostały ogłoszenia. Do głównego 
grzbietu gazety dołączana była wkładka „Szczecin — 
dwutygodnik samorządowy” z tekstami przygotowywanymi 
przez urzędników oraz materiałami informacyjnymi, m.in. na 
temat p lanów rozwoju Międzynarodowych Targów 
Szczecińskich i zmian nazw ulic. 

W 1993 r. udziały w spółdzielni dziennikarskiej kupił szczeciński 
przedsiębiorca Jerzy Krzystyniak. Funkcję wydawcy przejęła 
Morze i Ziemia sp. z o.o. Redaktorem naczelnym i dyrektorem 
wydawnictwa został Wiesław Parchimowicz. Mariusz Czarniecki 
pozostał komentatorem, a Krystyna Pohl — zastępcą redaktora 
naczelnego. Do zespołu trafili Marek Klasa oraz Piotr Zieliński.

W połowie 1994 r. na redaktora naczelnego wybrano Marka 
Klasę, sekretarzem redakcji został Przemysław Filipowiak, a w 
„Morzu i Ziemi” pojawia się duża grupa młodych dziennikarzy. 

Część z nich dołączyła do zespołu redakcyjnego po zmianach 
organizacyjnych w „Dzienniku Szczecińskim”. Do tej grupy 
zaliczyć można Romana Cieplińskiego, Agnieszkę Kuchcińską, 
Jarosława Spirydowicza oraz fotoreportera Roberta Stachnika. 

Ostatni, 630. numer tygodnika ukazał się 4 stycznia 1995 r. 
Opublikowano w nim niepodpisany artykuł pożegnalny, w 
którym jako powody zamknięcia tytułu wskazano trudności 
finansowe.

Drodzy Czytelnicy  
Nie przypuszczaliśmy, że po 12 latach obecności tygodnika na 
rynku przyjdzie nam się z Wami rozstać.  
Niewielu z Was pamięta, że jako miesięcznik ukazaliśmy się w 
sierpniu 1982 roku. Od stycznia 1983 roku regularnie co tydzień 
byliśmy w Waszych domach jako tygodnik. 
Pomysłodawcą utworzenia Tygodnika i jego redaktorem 
naczelnym był Ryszard Liskowacki. On nadał charakter pismu. 
Tytuł przyciągał najlepsze pióra. Nasi dziennikarze nigdy nie 
stronili od tematów trudnych, niewygodnych i niewdzięcznych. 
Od początku z pismem związana jest Krystyna Pohl — legenda 
tygodnika. Niewiele krócej na naszych łamach obecny jest Marek 
Rudnicki. 
Trudności finansowe Wydawnictwa zmusiły nas do zawieszenia 
wydawania Tygodnika. Mamy nadzieję, że nie na zawsze.

Wydaje się, że za główną przyczynę upadku „Morza i Ziemi” 
należy uznać spadek czytelnictwa tytułu, spowodowany 
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zwiększającą się, konkurencyjną ofertą na rynku prasowym. 
Tygodnik regionalny, którym stał się tytuł w tamtym okresie nie 
mógł konkurować z ofertą pism ogólnopolskich. W warstwie 
graficznej można zauważyć stosunkowo niską, w porównaniu z 
innymi kolorowymi magazynami, jakość druku. Pod względem 
treści rysowała się przewaga publicystycznych artykułów o 
tematyce społecznej i obyczajowej nad reportażami. Tytuł nie 
został wznowiony, mimo że szczecińscy wydawcy nieoficjalnie 
zapowiadali chęć reaktywacji „Morza i Ziemi” jako poważnego 
pisma opiniotwórczego, które miałoby szansę powodzenia na 
lokalnym rynku prasowym zdominowanym przez tytuły, których 
podstawową funkcją jest dostarczanie rozrywki.

Wyrazem zmian zachodzących po 1989 r. i potrzeby 
informowania oraz komentowania nowej rzeczywistości było 
p o w s t a w a n i e k o l e j n y c h l o k a l n y c h t y g o d n i k ó w 
ogólnoinformacyjnych. Pierwszym z nich był „Szczecin na 
Żywo”, który ukazał się 10 stycznia 1992 r. w cenie 1500 zł. 
Tytuł miał 8 stron, wydawcą była spółka Szczecin na Żywo, 
redaktorem naczelnym Renata Mazurowska.

Charakteryzujący nowy tytuł artykuł wstępny redaktor naczelnej 
opublikowano w numerze 1. z 10 stycznia 1992 r. na 2. 
kolumnie.

Po wielu trudach, ale jesteśmy! 
Mam nadzieję, że odtąd co tydzień będziemy w Waszych domach. 
Z naszą gazetą Wasze życie będzie ciekawsze! 

Zachęcam do lektury. 
Wzbudzająca kontrowersje „sprawa kwartałów” budzi wiele 
emocji. W artykule To nie jest Wolne Księstwo Szczecińskie 
staramy się przedstawić wszystkie zainteresowane strony. 
Chcemy dać Czytelnikowi wyczerpującą i obiektywną informację. 
Nocny patrol (s. 6) bogato ilustrowany zdjęciami, opowiada o 
nocnym życiu Szczecina widzianym oczami naszych reporterów, 
asystujących pracy policjantów. 
Jak dawniej bywało na szczecińskim dworze dowiemy się z 
artykułu Zabić kiełbasą (s. 4). 
Jakie fryzury obowiązują w tym karnawale i gdzie najtaniej leczyć 
zęby – s. 8. 
Oprócz tego wiele atrakcji i — UWAGA! — loteria! Wystarczy 
wyciąć i wysłać kupon, i mieć trochę szczęścia, by wylosować 
cenną nagrodę (s. 4). 
Czekamy na Wasze opinie i propozycje tematów do artykułów, 
które chcielibyście przeczytać w naszym tygodniku. 
Życzę przyjemnej lektury. 
Szefowa

Artykuł wstępny streszcza jedynie treść numeru, nie 
konkretyzuje — poza ogólnymi stwierdzeniami — linii pisma. 
Redakcja zapowiadała rozbudowę zespołu. Na kolumnie 7. 
można było znaleźć ogłoszenie zatytułowane Młodzi (duchem) 
zdolni (do wszystkiego)! o treści:

Poszukujemy korespondentów osiedlowych! 
Bez was na waszym osiedlu nic nie może się zdarzyć. Interesuje 
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was wszystko: i dziura na ulicy, i nowy sklep, i morderstwo na 10 
piętrze. 
Zapraszamy do współpracy. 
Płaca odpowiednia, zabawa przednia! 
Za informacje płacimy gotówką

oraz obok, w osobnej ramce ogłoszeniowej:

Redakcja przyjmie na staż dziennikarzy chętnych do współpracy. 
Po okresie próbnym — praca na etacie.

Zarówno zakres tematyczny, sposób prezentacji treści, jak i 
cytowane wyżej ogłoszenia świadczą o tym, że wydawca chciał 
konkurować z dużymi gazetami regionalnymi dostarczając 
czytelnikowi informacji kontrowersyjnych, sensacyjnych i 
sublokalnych, przy czym lokalność rozumiana jest tutaj jako 
zejście do najniższej możliwej formy — korespondenta z 
osiedla. Należy zaznaczyć, że w tamtym czasie gazety 
regionalne publikowały na pierwszych stronach artykuły 
czołówkowe o tematyce ogólnokrajowej przedrukowywane z 
serwisów Polskiej Agencji Prasowej, a kolumny miejskie 
znajdowały się na dalekim miejscu w szpiglu.

Redaktorzy „Szczecina na Żywo” wybrali oryginalny sposób na 
przygotowanie pierwszego materiału czołówkowego. Jest to 
rodzaj raportu złożonego wyłącznie z cytatów rozdzielonych 
śródtytułami, jednak wyjaśnienie celu i budowy materiału 

redakcyjnego znajduje się dopiero na końcu tekstu, na 3 
stronie. Tytuł brzmi To nie jest Wolne Księstwo Szczecińskie. 
Nadtytuły to „Z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej. — Część 
radnych dyplomatycznie nie przyszła, aby uniknąć decyzji… — 
Dlaczego nie poczekamy na wyniki ankiety, która ma być 
rozpisana wśród mieszkańców?! — Czy pod zastaw Szczecina 
miasto otrzyma kredyt z banku i z którego? — To nie umowa, to 
deklaracja! — Nie zadowolimy wszystkich”.

Tekst nie ma lidu, a zaczyna się niewielkim zdjęciem Piotra 
Mynca, wiceprezydenta Szczecina oraz śródtytułem „Pomysł”. 
Trzecia strona to zbiór cytatów. Z nadtytułów i konstrukcji tekstu 
wynika, że jest on sumą wypowiedzi, które padły podczas sesji 
rady miasta dotyczącej odnowienia starych, nieremontowanych 
ale zamieszkanych kamienic w Śródmieściu. Wypowiadają się 
tutaj, w kolejności ukazywania się w artykule: wiceprezydent 
miasta (8 razy), dzierżawcy lokali użytkowych (4 wypowiedzi), 
mieszkańcy (2 cytaty), Jan Otto, przewodniczący rady miasta (6 
opinii), Władysław Lisewski, prezydent miasta (przywołany 4 
razy). Z powyższego zestawianie wynika, że większość miejsca 
poświęcono na wypowiedzi samorządowców i urzędników. 
Odbyło się to kosztem prezentacji opinii mieszkańców, czyli 
osób najbardziej zainteresowanych efektami podejmowanych 
decyzji. Na końcu materiału autorzy umieścili odpowiednie 
wyjaśnienie.
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Redakcja tygodnika nie zabierze głosu w tej sprawie. Naszym 
zadaniem było wysłuchanie wszystkich zainteresowanych i 
niepoddawanie się emocjom.

Na pierwszej stronie znalazł się również tekst o skarbie, który 
miała ukryć w Szczecinie niemiecka rodzina ewakuująca się z 
miasta w 1945 r. Umieszczono również prośbę do czytelników o 
kontakt, jeśli mogą pomóc w rozwikłaniu zagadki. W tygodniku 
oprócz materiałów reportażowych znajdowały się także stałe 
rubryki, jak psychotesty i krzyżówki na kolumnie 4., program 
telewizyjnym na stronie 7. informator z numerami telefonów firm 
taksówkarskich, adresami stacji benzynowych czynnych całą 
dobę, cennikiem usług medycznych, repertuarem kin. Na 
kolumnie 8. pojawiała się rubryka „Życie towarzyskie” z 
tekstami o szczecińskich lokalach gastronomicznych, relacjami 
z wydarzeń kulturalnych, fotoreportażem na temat pracy w 
redakcji lokalnego Radia AS, wraz z wywiadem z prezesem 
rozgłośni.

Z artyku łem czo łówkowym z debiutanckiego numeru  
„Szczecina na Żywo” kontrastuje pierwszostronicowy tekst 
zamieszczony w 2. wydaniu tygodnika, datowanym na 17–23 
stycznia 1992 r. Opublikowano informację zilustrowaną 
szokującym zdjęciem rannego mężczyzny. Fotografii 
towarzyszył dokładny opis. Tekst zatytułowano Godzina 24.15. 
Tragedia na Dubois. Charakter fotografii oddaje cytat z 
artykułu:

Na ulicy Dubois stoi półnagi mężczyzna. Ma zakrwawioną twarz. 
Jedną ręką trzyma koc okrywając nagi tors, drugą przytrzymuje 
drgające jelita i wysuwający się z rozciętego brzucha żołądek.

Na pierwszej stronie czytelnik znalazł także materiał Gdzie są 
miliardy Afera w CPN. Z tego zestawienia wynika, że redakcja 
chciała w tygodniku pomieścić wszystkie tematy, które mogły 
ukazać się w czasopiśmie lokalnym. Widoczny był kontrast 
między obiema czołówkami wydawanych kolejno numerów. 
Relacja z sesji rady miasta oraz skrajnie tabloidowy materiał 
wskazywa ły na brak dok ładnego profilu pisma oraz 
poszukiwanie drogi do zdobycia czytelników.

Rok później, w numerze 50. z 15–21 stycznia 1993 r. wydawca 
nie szukał już dziennikarzy i korespondentów chętnych do 
pracy, ale inwestorów, którzy chcieliby zarobić na współpracy z 
tygodnikiem. Na pierwszej stronie można było przeczytać 
następujące ogłoszenie:

Uwaga posiadacze wolnej gotówki. 
Jeśli lubicie ryzyko i duże profity — zainwestujcie w nas! 
Posiadamy jeszcze wolne udziały w naszej gazecie.

W tym czasie tygodnik przestał się ukazywać.

Miejsce „Szczecina na Żywo” zajął „Punkt Widzenia”. W 
warstwie treściowej ukazujący się od stycznia 1993 r. tytuł 
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odznaczał się dominacją funkcji informacyjnej i rozrywkowej. 
Formułę pisma jasno określał dopisek przy winiecie: „Czyli po 
prostu donos. Tygodnik dla każdego”, zmieniony później na 
„Czyli po prostu donos. Szczeciński, prywatny tygodnik dla 
każdego”. Informacja mieszała się tu z sensacją, a nawet 
satyrą. Tygodnik zdobył sobie opinię pisma, które nie boi się 
podejmowania trudnych tematów a dziennikarze nie przebierają 
w słowach. „Punkt Widzenia” ukazywał się z przerwami i 
nieregularnie.

Redakcja mieściła się przy ul. Madalińskiego 9, wydawcą była 
Punkt Widzenia sp. z o.o. Według stopki redaktorem naczelnym 
był Marek Zagórski, zastępcą redaktora naczelnego Jarosław 
Spirydowicz. Oprócz nich w skład zespołu wchodzili Jolanta Żur 
(redaktor techniczny), Grzegorz Spirydowicz, Nadzieja 
Kaczmarczyk, Waldemar Kramarczyk (fotoreporter), Katarzyna 
Bogalecka, Anna Łazik, Magdalena Gajewska, Elżbieta 
Przygoda, Fabian Balicki.

W początkowym okresie funkcjonowania tytułu szpigiel „Punktu 
Widzenia” podzielony był na dwie części: informacyjno–
publicystyczną oraz poradniczo–rozrywkową. Postulat 
użyteczności realizowano między innymi przez publikację 
cyklicznego materiału dziennikarskiego w rubryce „Test 
»Punktu Widzenia«”. Osobna strona zawierała porady 
dotyczące zdrowia i urody. Ostatnią kolumnę w tygodniku 
zajmowały: program telewizyjny, horoskop i krzyżówka.

Teksty publikowane w tygodniku w pierwszym polu optycznym 
redagowane były w stylu tabloidowym. Przykładem może być 
materiał zatytułowany Podłączeni do piekła, opublikowany 11 
lutego 1993 r. w szóstym numerze na pierwszej stronie. 
Materiał dotyczył zagadnienia czerpania ciepła z zasobów 
energii odnawialnej i był zilustrowany fotografią elementów 
instalacji grzewczej. Uwagę zwracała również duża liczba 
wyeksponowanych in formacj i na temat konkursów 
organizowanych przez redakcję. W tym samym numerze na 
pierwszej stronie pojawiły się trzy ogłoszenia o treści: „Fiat 
126p! Superjoker. Szczegółowe zasady konkursu oraz kupon 
numer 2 wewnątrz numeru”, „Szansa dla samotnych. Szczegóły 
w środku. Walentynki ‘93” oraz „Konkurs dla sprzedawców 
Punktu Widzenia”.

Obok informacji lokalnych w piśmie znajdowały się teksty 
dotyczące polityki i spraw społecznych, np. relacja ze spotkania 
w klubie katolickim na temat nauczania religii, materiał Cena 
życia o wypadkach przy pracy, wywiad z Piotrem Baumgartem, 
wspó łza łożyc ie lem i dz ia łaczem NSZZ Ro ln i ków 
Indywidualnych poruszający temat — jak zapowiadała redakcja 
— udziału kapitału obcego w polskich przedsiębiorstwach. 
Kolumnę 9. zajmowała rzadko spotykana w szczecińskiej 
prasie odmiana sondy wśród czytelników. Pomysł polegał na 
telefonicznym zadawaniu mieszkańcom miasta pytań. W 
omawianym numerze redakcja pytała o opinie na temat 
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tożsamości współpracownika służb specjalnych o kryptonimie 
„Bolek”.

W przygotowywaniu pozostałych kolumn kładziono nacisk na 
użyteczność publikowanych informacji. Strony 14. i 16. 
przeznaczone była na cykliczną rubrykę „Test »Punktu 
Widzenia«”. Redakcja porównywała tutaj np. szczecińskie 
sklepy papiernicze czy też płyny do mycia naczyń. Strona 17. 
poświęcona była poradom dotyczącym zdrowia i urody, w tym 
wydaniu tekst dotyczył cery trądzikowej. Ostatnią stronę w 
tygodniku zajmowała sekcja rozrywkowa: program telewizyjny, 
horoskop i krzyżówka. Do tygodnika dołączona była kolorowa 
wk ładka „Joker” — element jednego z konkursów 
organizowanych przez tygodnik.

Czasopismo w tej formie ukazywało się do 1993 r. Po przerwie 
siedziba wydawcy została przeniesiona poza Szczecin do, 
graniczącego administracyjnie z miastem, lecz położonego na 
terenie gminy Police, Przecławia. Od 1999 r. „Punkt Widzenia 
— Szczeciński Tygodnik Społeczno–Polityczny” w nakładzie 5 
tys. egz. wydawała firma Targowisko Hurtowe Targped. 
Redaktorem naczelnym był Dominik Pyrzyna, zastępcą 
redaktora naczelnego — Dariusz Jakubowski (właściciel TH 
Targped), sekretarzem redakcji — Edyta Dubicka, zastępcą 
sekretarza redakcji — Aleksandra Sobot. Czasopismo 
poruszało problematykę społeczno–polityczną Szczecina i 
Polic. Pojawiały się relacje ze szkolnych imprez, ale również 

artykuły polityczne, jak Balazsowsko–prezydencki układ?, 
interwencyjne, np. dotyczące nieprawidłowo parkujących 
kierowców pt. Niedouczeni idioci. Zero respektowania 
przepisów oraz ogłoszenia i ceny z giełdy prowadzonej przez 
TH Targped. 

Kontynuacją „Punktu Widzenia” był od 2002 r. „Szczeciński 
Punkt Widzenia” również wydawany przez TH Targped w 
nakładzie 5 tys. egz. Czasopismo wciąż odznaczało się 
stosowaniem potocznego języka oraz ostrym tonem artykułów, 
szczególnie opisujących zjawiska, zdaniem redakcji, negatywne 
i zasługujące na potępienie. Doprowadzało to do mieszania 
informacji z komentarzem. Przyk ładem jest lid oraz 
zakończenie, a także sam tytuł, czołówkowego materiału z 
numeru 19 (279) z 14 maja 2005 r.: 1:0 dla Ptaka — cwaniaka.

Miasto Szczecin po raz kolejny udowodniło, że sprytni 
geszefciarze są w stanie okiwać je niczym pierwszoligowy 
zawodnik bramkarza KS Szmacianka z Koziej Wólki. Ptakowi taki 
manewr wyszedł po mistrzowsku. Zwłaszcza, że ludzie Jurczyka 
podłożyli się w sposób koncertowy. Trzymając się terminologii 
piłkarskiej – sami podali piłkę napastnikowi we własnym polu 
karnym. I dostali po głowie.

Tekst kończy się stwierdzeniem:

Pocieszające jest co innego — chyba większych naiwniaków niż 
obecny zarząd Szczecina znaleźć już w Polsce się nie da. Dopóki 
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się nie pojawią, Pogoń nadal będzie grała nad Odrą, a Ptak 
będzie doił miejską kasą śmiejąc się w twarz Jurczykowi, radnym, 
kibicom i mieszkańcom miasta. Ot, taka sroka, co nakradła 
sreberek i skrzeczy na gałęzi….

„Punkt Widzenia” po kolejnych przemianach własnościowych 
został zamknięty. Zagmatwane losy pisma pomaga wyjaśnić 
prześledzenie wpisów w Rejestrze Dzienników i Czasopism w 
szczecińskim Sądzie Okręgowym. Warto je przytoczyć, 
ponieważ znajdują się w różnych miejscach tomów 
rejestrowych. 30 grudnia 1991 r. został zarejestrowany „Punkt 
Widzenia czyli Po Prostu Donos” z Elżbietą Ukleją jako redaktor 
naczelną i Zbigniewem Niewińskim jako wydawcą. 12 stycznia 
1993 r. zapisano zmianę wprowadzając jako redaktora 
naczelnego Marka Zagórskiego, a jako wydawcę — Punkt 
Widzenia z siedzibą w Szczecinie. 21 października 1996 r. 
został z kolei zrejestrowany tytuł „Punkt Widzenia Tygodnik dla 
Każdego” z siedzibą redakcji w Przecławiu. Redaktorem 
naczelnym był Dariusz Jakubowski, wydawcą — spółka Akces. 
18 października 2000 r. zarejestrowano „Informator Giełdowy 
Punkt Widzenia”. Redaktorem naczelnym był Wojciech Jurczak, 
wydawcą – Dariusz Jakubowski, którego w aktach rejestrowych 
29 czerwca zastąpił Dominik Pyrzyna. Tygodnik 30 grudnia 
2002 r. zmienił nazwę na „Szczeciński Punkt Widzenia”. 6 
marca 2003 r. jako redaktora naczelnego wpisano Annę 
Małgorzatę Rybakiewicz, a 30 czerwca 2006 r. – Dariusz 

Jakubowskiego. 22 lutego 2007 roku pismo zosta ło 
zawieszone. 29 kwietnia 2009 r. nastąpiła utrata ważności 
rejestracji czasopisma.

Kolejnym otwartym w latach 90. tygodnikiem był „Szczecin z 
Niedzieli na Niedzielę”. Wydawcą była, zgodnie z wpisem w 
stopce redakcyjnej, Grupa Wydawnicza Media; według wpisu w 
Rejestrze Dzienników i Czasopism z 25 kwietnia 1995 r. 
wydawcą był Waldemar Fijałkowski. Redaktorami naczelnymi 
byli kolejno: Maciej Czekała, Waldemar Sokołowski, Jan Antoni 
Kłys, Witold Bachorz, Danuta Jeżowska–Kaczanowska, 
Przemysław Kowalski, Marek Słomski.

W piśmie ukazywały się materiały o tematyce społecznej, 
kulturalnej i politycznej. Publikowano tu relacje z sesji rady 
miasta, recenzje książek, ale również teksty w stałych 
rubrykach „ZUS wyjaśnia”, „Horoskopy sławnych ludzi” i „Kącik 
astrologiczny” oraz opowiadania sensacyjne w odcinkach. 
Pojawiały się również przedruki z „Przeglądu Tygodniowego”. 
Od 3 do 5 kolumn zajmowała sekcja informacji sportowych. W 
lutym 1997 r. wydawcą zostały Szczecińskie Zakłady Graficzne. 
W grudniu 1998 r. zmienił się redaktor naczelny, został nim 
Wojciech Jurczak. Obok materiałów informacyjnych w piśmie 
pojawiały się także teksty mające znamiona komentarzy 
politycznych. Przykładem może być czołówka z 10 stycznia 
1999 roku Za co żyć w Buzkolandzie? 11 lipca 1999 r. tytuł 
zmienił szatę graficzną, a redakcja ogłosiła na pierwszej 
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stronie, że tygodnik staniał z 1 zł do 50 gr. Następnie „Szczecin 
z Niedzieli na Niedzielę” ukazywał się z przerwami i 
nieregularnie. Ostatni numer pojawił się w 2003 r.

Podobny do „Punktu Widzenia” zakres tematyczny, jednak 
pozbawiony tabloidowego wydźwięku, prezentował tygodnik 
„Nowy Kurier”. Pismo poruszało problematykę społeczną, 
publikowano artykuły informacyjne związane z bieżącymi 
wydarzeniami lokalnymi. Tytuł zyskał sławę po tym, jak w 1998 
r. pismo kupi ł od spó łki za łożonej przez lokalnych 
przedsiębiorców Andrzej Gołaś, poseł Bezpartyjnego Bloku 
Wspierania Reform w drugiej kadencji Sejmu. Redakcja 
opublikowała w tym czasie krytyczny materiał na temat 
transakcji prowadzonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową 
„Bryza” z Miastem Szczecin. Przedstawiciele spółdzielni 
mieszkaniowej złożyli pozew o naruszenie dóbr osobistych. 10 
czerwca 1999 r., na 1. stronie, w artykule Jarosława Jaza Bryza 
u prokuratora redakcja poinformowała, że sąd zabronił 
kolejnych publikacji. Sprawa odbiła się szerokim echem w 
mediach ogólnopolskich i stanowiła pretekst do dyskusji na 
temat ograniczeń, jakim podlega wolność wypowiedzi w 
materiałach dziennikarskich. Artykuły ukazywały się nadal, 
jednak redagowano je w taki sposób, aby spełniać wymogi 
narzucone przez sąd. Redaktor naczelny „Nowego Kuriera” 
Witold Bachorz tak opisywał sytuację, w jakiej znalazła się 
redakcja:

Zaskarżyliśmy postanowienie do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. 
Nie zamierzamy łamać zakazu, który już nas obowiązuje. 
Będziemy jednak pisać o innych dziwnych interesach Bryzy, nie 
wymieniając nazwy tej spółdzielni, używając jedynie inicjałów 
powodów, a przy druku fotografii ich twarze będziemy zasłaniać 
czarnymi paskami — mówi Witold Bachorz, redaktor naczelny 
„Nowego Kuriera”. Teraz teksty zamieszczane w gazecie 
przypominają publikacje pocięte przez cenzurę i prezentują się w 
taki oto sposób: „Osiem milionów złotych kosztowała spółkę B. 
(zakaz wymieniania nazwy na mocy postanowienia Sądu 
Okręgowego w Szczecinie z 30 lipca 1999 r.) kilkusetmetrowa 
nitka ulicy Ku Słońcu”. (Łuczak, 1999)

W wyższej instancji zapadł wyrok korzystny dla redakcji (17 
stycznia 2012 r. sąd wydał jednak wyrok uniewinniający 
przedsiębiorców od zarzutów przyjęcia korzyści majątkowej). 
Sąd apelacyjny uchylił zakaz, a redakcja ogłosiła, że każdy, kto 
zgłosi informację na temat korupcji w życiu publicznym otrzyma 
5 tys. zł. Akcja nie powiodła się, ponieważ do redakcji 
zgłaszano niewiarygodne sygnały (Stankiewicz, 2000). Mimo 
rozgłosu tytuł ukazywał się coraz rzadziej, aż wreszcie zniknął z 
rynku.

Nowatorskim na rynku szczecińskim czasopismem był 
„Kalejdoskop Szczeciński”. Miesięcznik ten można traktować 
jako sygnał odchodzenia wydawców od tematyki społeczno–
politycznej na rzecz treści lifestyle oraz poradnikowych. Był to 
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również pierwszy magazyn, którego model biznesowy był 
oparty wyłącznie na przychodach z reklam.

„Kalejdoskop” został zarejestrowany w sądzie 9 czerwca 1998 
r. Ukazywał się w nakładzie 20 tys. egz. Wydawcą był Kurier 
Press, posiadający w portfolio również „Kurier Szczeciński”. 
Wszyscy dziennikarze i redaktorzy byli związani z tym 
dziennikiem. Redaktor naczelną była Arleta Nalewajko, 
dziennikarka działu miejskiego „Kuriera”, a od 2002 r. — 
Włodzimierz Abkowicz (wpis o zmianie naczelnego w aktach 
rejestrowych został dokonany 2 października 2002 r.).

Promocyjny, zerowy numer ukazał się w sierpniu 1998 r., 
wydanie oznaczone numerem 1. trafiło do czytelników miesiąc 
później. Szpigiel był tak przygotowany, aby odbiorca trafiał na 
przemian na artykuły poradnicze (porównanie cen w 
hipermarketach, porady dla kierowców), lifestyle (m.in z  
dziedziny mody, zdrowia, urody), rozrywkowe (krzyżówki, opisy 
lokali rozrywkowych), interwencyjne, aktualne informacje, a 
także materiały redagowane i sygnowane przez Urząd Miejski 
oraz artykuły sponsorowane.

Należy podkreślić, że był to pierwszy bezpłatny tytuł w 
Szczecinie. Zdaniem Włodzimierza Abkowicza właśnie to 
przyczyniło się do braku sukcesu w początkowej fazie 
działalności.

Paradoksalnie, to co wydawało nam się największą zaletą 
„Kalejdoskopu” i co docenili czytelnicy, okazało się wadą nie do 
przezwyciężenia z punktu widzenia reklamodawców. W tamtych 
czasach prasa bezpłatna była bardzo źle postrzegana, traktowano 
ją jak zbędne śmieci, twierdzono że jeśli pismo jest za darmo, to 
reprezentuje adekwatny do tego poziom. Reklamodawcy nie 
chcieli kupować powierzchni ogłoszeniowej, bo bali się że przez 
zaistnienie w bezpłatnym piśmie rozdawanym na ulicach stracą 
markę i prestiż (Abkowicz, 2011).

Dziesięć lat później nastawienie reklamodawców i czytelników 
było już zupełnie inne. Na rynku pojawiły się i funkcjonują nadal  
z powodzeniem inne bezpłatne pisma. Część z nich, jak 
„Prestiż”, „Echo” czy „Hot” będzie omówionych w dalszej części 
opracowania.

„Kalejdoskop” do końca istnienia zachował określony uprzednio 
profil, mimo stopniowego rozluźniania związków z „Kurierem 
Szczecińskim”. Wydawanie pisma zakończono we wrześniu 
2003 r. Łącznie ukazało się 59 numerów.

Odmienny od „Kalejdoskopu Szczecińskiego” charakter miał 
„Obserwator Zachodniopomorski”. Tytuł wpisano do 
Rejestru Dzienników i Czasopism 14 maja 1999 r. Pierwszy 
numer został wydany 18 czerwca 1999 r. Czasopismo miało 16 
stron, kosztowało 2 zł. Przy tytule dodano opis „Tygodnik 
Regionalny”. Stopka redakcyjna umieszczona na ostatniej 
kolumnie zapowiadała różnorodność tematyczną materiałów. 
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Wydawcą było Wydawnictwo Zachodniopomorskie sp. z o.o. 
Redaktorem naczelnym zosta ł Ireneusz Paczkowski, 
sekretarzem redakcji Maria Markiewicz. Dział Obserwator 
Samorządowy prowadził Jacek Błędowski, Obserwator 
Polityczny: Stanisław Król, Obserwator Gospodarczy: Paulina 
Maruszewska, Obserwator Ekologiczny i Turystyczny: 
Małgorzata Kołodziej–Nowakowska, Obserwator Kulturalny: 
Elżbieta Blicharska. Fotoreporterem był Jacek Pawłowski. 
Redakcja mieściła się przy ul. Piotra Skargi 23. Drukiem zajęła 
się Kema. Nakład wynosił 10 tys. egz. „Obserwator” — mimo że 
wydawany w Szczecinie — od początku sprofilowany był jako 
pismo regionalne, poruszające problemy całego województwa 
zachodniopomorskiego.

W przypadku „Obserwatora Zachodniopomorskiego” można 
mówić o ewolucji formatu treściowego pisma: od zawierającego 
treści typowo „urzędowe” do informacyjno–społecznego 
magazynu o tematyce regionalnej. W pierwszych wydaniach 
miesięcznika dominowała polityka lokalna i trudno było nie 
odnieść wrażenia, że grupę docelową stanowili politycy, 
urzędnicy oraz przedstawiciele organizacji społecznych. 
Ireneusz Paczkowski, redaktor naczelny wskazywał na to 
wprost w umieszczonym w pierwszym numerze na 2. kolumnie 
artykule wstępnym Nie tylko obserwacje!, „Obserwator 
Zachodniopomorski”.

Nasz nowy tygodnik adresujemy przede wszystkim do 
samorządowców,  przedsiębiorców, urzędników wszystkich 
szczebli, rzemieślników oraz do wszystkich tych, którzy interesują 
się życiem zarówno województwa, jak i swojego miasta, powiatu 
czy gminy. 
Tytuł „Obserwator Zachodniopomorski” zobowiązuje nas do 
obserwacji życia. Nie będziemy jednak obserwatorami biernymi. 
Przeciwnie, nasi dziennikarze i zaproszeni do współpracy eksperci 
będą komentować, analizować wydarzenia i zjawiska z życia 
politycznego, społecznego oraz gospodarczego, a także radzić 
Czytelnikom, jak poruszać się w gąszczu przepisów i kompetencji. 
Będziemy pierwszym prawdziwie wojewódzkim tygodnikiem, 
przyjmującym nie tylko szczeciński, koszaliński czy jakikolwiek 
inny, ale zachodniopomorski punkt widzenia. 
Oczekujcie nas państwo w każdy piątek. Następny numer już za 
tydzień.

Zapowiedzi redakcji potwierdza tematyka oraz dobór 
rozmówców wypowiadających się w pierwszej sondzie 
redakcyjnej. Redakcja poprosi ła o opinie na temat 
„Obserwatora”. Wypowiadali się sekretarz Urzędu Miasta 
Wałcz, zastępca burmistrza Trzebiatowa, rzecznik prasowy 
urzędu marszałkowskiego, burmistrz miasta i gminy Człopa, 
wójt gminy Krzęcin, burmistrz Białogardu. O odpowiedź na 
kolejne pytanie, „Co wniosło w moje życie spotkanie z 
papieżem Janem Pawłem II?”, zapytano: sekretarza zarządu 
regionu NSZZ Solidarność w Koszalinie, radnego powiatu 
k o ło b r z e s k i e g o , r a d n e g o s e j m i k u w o j e w ó d z t w a 
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zachodniopomorskiego, senatora AWS oraz wicewojewodę 
zachodniopomorskiego.

W tygodniku publikowano wywiady z politykami i urzędnikami, 
prezentowano lokalnych przedsiębiorców. Redakcja 
konsekwentnie utrzymywała polityczno–urzędniczy charakter 
pisma w kolejnych numerach. Ukazywały się artykuły 
zatytułowane MSP wczoraj i dziś, Powinności radnych, 
Niepokój marszałków, Dla ochrony jezior, Płynny rozruch, Nie 
bójmy się procedur.

Już po pół roku zmieniono jednak profil „Obserwatora”. W 
grudniu 1999 r. redaktor naczelną została Maria Markiewicz. Na 
1. stronie styczniowego numeru z 2000 r. redakcja zamieściła 
fotografię dwóch kobiet wraz z dziećmi, które urodziły się w 
szpitalu powiatowym w Gryficach, ostatniego noworodka w 
1999 r. i pierwszego w 2000 r. Pismo stało się łatwiejsze w 
odbiorze, tematyka urzędowa przeważa ła, jednak 
wprowadzono rubryki rozrywkowe, w tym między innymi 
horoskop. Według stopki redakcyjnej, nakład spadł do 8  tys. 
egzemplarzy. Pismo ukazywało się do października 2000 r.

W marcu 2001 roku do dystrybucji trafił pierwszy numer 
odnowionego „Obserwatora”. Redakcja w niepodpisanym 
artykule wstępnym na 3. stronie zapowiadała szeroką gamę 
tematów oraz zachowanie obiektywizmu.

Po dłuższej przerwie, związanej ze zmianą właściciela i całkowitą 
przebudową zespołu redakcyjnego, na zachodniopomorski rynek 
prasowy wkracza odmieniony „Obserwator”. Na razie jako 
miesięcznik, wkrótce — jeżeli spodoba się czytelnikom — 
przekształci się w tygodnik, już nie zmieniając formuły. Naszemu 
regionowi potrzebny jest periodyk mający pewien dystans do 
codziennych wydarzeń. 
Nowy „Obserwator” jest pismem społeczno–polityczno–
kulturalnym i chciałby, zgodnie z tytułem, zachować możliwą 
bezstronność w ocenie faktów i zjawisk. Dlatego jego łamy są 
szeroko otwarte dla różnych sposobów ujęć oraz bardzo szerokiej 
kompozycji tematycznej. Interesuje nas przede wszystkim 
diagnoza społeczna wraz z próbą odpowiedzi „dlaczego?” i na 
jakiej zasadzie funkcjonuje pewien zauważalny mechanizm. 
Pismo jest adresowane do ludzi myślących i ma zamiar takim 
pozostać.

Wydawcą „Obserwatora” było w tym czasie Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno–Handlowe Zapol. Redaktorem naczelnym został 
Jan Antoni Kłys, a w stopce redakcyjnej pojawiła się również 
informacja o radzie programowej pod przewodnictwem Macieja 
Czekały.

Layout był nowocześniejszy od pierwotnego. Na pierwszej 
stronie publikowano dużą fotografię główną oraz kilka 
mniejszych z zapowiedziami materiałów wewnątrz numeru. 
Zamieszczano wywiady, artykuły publicystyczne, felietony 
(również graficzne), a także materiały interwencyjne.
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Warto wspomnieć, że od 2002 r. zespół redakcyjny 
„Obserwatora” był systematycznie zasilany dziennikarzami, 
którzy odeszli z redakcji „Głosu Szczecińskiego” po sprzedaży 
gazety norweskiemu koncernowi Orkla. Wśród nowych 
pracowników i współpracowników „Obserwatora”, którzy 
wcześniej byli związani z „Głosem” można wymienić: redaktora 
naczelnego Bernarda Kozłowskiego (wcześniej dziennikarz 
działu regionalnego „Głosu Szczecińskiego”), sekretarza 
redakcji i redaktora naczelnego od 2003 r. Ryszarda 
Godlewskiego (dziennikarz działu sportowego), Andrzeja 
Palmirskiego (redaktor naczelny oraz szef wydania 
magazynowego), Piotra Dużaka (szef oddziału „Głosu” w 
Stargardzie Szczecińskim), Halinę Pytel–Kapanowską 
(dziennikarka działu społeczno–politycznego, potem działu 
kultury), Bogdana Bombolewskiego (szef działu kultury), 
Bohdana Onichimowskiego (dziennikarz działu społeczno–
politycznego), Anetę Klonowską (dziennikarka działu kultury), 
Ryszarda Burzykowskiego (reporter działu terenowego 
„Głosu”).

W marcu 2004 r., w artykule wstępnym w numerze 3. wydawca 
zapowiadał kolejne zmiany w „Obserwatorze”.

W czasie gdy w Szczecinie ważą się losy prezydenta, a w 
Warszawie rozstrzyga się przyszłość największych zakładów 
przemysłowych w Regionie, przyszła także pora na zmiany w 
„Obserwatorze Zachodniopomorskim”. Chcę, aby „Obserwator” 

stał się forum, na którym prezentowane będą najważniejsze 
wydarzenia i problemy wszystkich gmin, powiatów i starostw. 
Chcielibyśmy też więcej miejsca poświęcić rozwojowi 
gospodarczemu naszego regionu. Pisać o sukcesach i 
osiągnięciach zachodniopomorskich przedsiębiorców, 
prezentować opinie i komentarze środowisk związanych z 
biznesem. Śledzić sytuację największych zakładów 
przemysłowych, największych pracodawców w województwie.

Funkcję redaktor naczelnej przejęła Marta Wojciechowska 
(zmiana zaznaczona w rejestrze w Sądzie Okręgowym 20 
kwietnia 2004 r.). Z wcześniejszego zespołu pozostali Andrzej 
Palmirski i Halina Pytel–Kapanowska. Dołączył do nich kolejny 
dziennikarz „Głosu” – były sekretarz redakcji i szef działu 
konsumenckiego Janusz Sudoł.

W gronie autorów pojawiły się również młode reporterki, 
nierzadko studentki, które później kontynuowały karierę 
dziennikarską w szczecińskich mediach m.in.: Monika 
Petryczko, Anna Kołodziejska oraz Sylwia Turkiewicz. 
„Obserwator” stał się pismem adresowanym do szerokiego 
kręgu czytelników. Redakcja stosowa ła nowoczesne 
redagowanie graficzne, publikowano infografiki, ukazywały 
się teksty o nowych technologiach, motoryzacji, modzie, 
wyposażeniu wnętrz, dotyczące zdrowia i urody, a także 
fotoreportaże, np. z imprezy karaoke „Śpiewać każdy 
może”.
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Czasopismo ukazywało się nieregularnie i z przerwami do 2008 
r. Kolejnymi naczelnymi byli Ewa Gałczyńska (wpis w Rejestrze 
Dzienników i Czasopism z 11 stycznia 2005 roku), Andrzej 
Henryk Wiśniewski (wpis z 5 września 2007 r.), Izabela 
Puławska (wpis z 19 sierpnia 2008 r.).

Już w XXI w. ukazał się kolejny lokalny, po „Kalejdoskopie 
Szczecińskim”, bezpłatny tytuł: „Gazeta Szczecińska”. Był to 
„dwutygodnik społeczno–polityczny”, jak określała jego profil 
redakcja. Pierwszy wpis w Rejestrze Dzienników i Czasopism 
pochodzi z 23 września 2003 r., jednak „Gazeta” trafiła do 
czytelników niemal rok wcześniej, 1 grudnia 2002 r. Numer 2. 
nosił dopisek „wydanie świąteczne”, a numer 3. — „wydanie 
noworoczne”. Wydawcą było Przedsiębiorstwo Produkcyjno–
Usługowe Navmar z prezesem Zbigniewem Jagniątkowskim. 
Redaktorem naczelnym został Sławomir Doburzyński. Nakład 
czasopisma wynosił 30 tys. egz.

Artykuł wstępny na pierwszej stronie zapowiadał, że wydawca 
planował zająć się tematyką społeczną.

Bez przecinania wstęg i pompy, ale z głowami i sercami pełnymi 
pomysłów i zapału – zaczynamy! Okazje do świętowania dadzą 
nam, mam nadzieję, jubileuszowe numery pisma. […] 
Nadzieje niesione przez nowy rok i kłopoty niedomykających się 
budżetów – domowych, miejskich, krajowego – kumulują się i są 
szczególnie wyraźne w grudniu. Wszystkie te sprawy będziemy 
też poruszać na łamach „Gazety Szczecińskiej”.

Polityka i kwestie społeczne były szeroko obecne w „Gazecie 
Szczecińskiej”. Redakcja przygotowywała teksty o planach 
porozumienia między urzędem miejskim a spółdzielniami 
mieszkaniowymi, które miało zapewnić najemcom mieszkań 
komunalnych lepsze lokale. Swoje miejsce w szpiglu miały 
felietony i rozmowy z politykami na tematy społeczne (np., o 
narkomanii wśród młodzieży), ale także teksty o modzie, 
informator z przydatnymi numerami telefonów oraz krzyżówka.

Pod koniec swojego wydawniczego życia „Gazeta Szczecińska” 
zmniejszyła format o połowę (do A4), objętość do 8 stron, 
nakład do 25 tysięcy egzemplarzy oraz zmieniła wydawcę na 
Kemę (wpis o zmianie wydawcy został umieszczony w aktach 
rejestrowych tytułu 23 września 2004 r.), która wciąż zajmowała 
się drukiem pisma. Redaktor naczelny pozostał na swoim 
stanowisku. Gazeta zyskała profil bardziej praktyczny, przybyło 
zapowiedzi imprez kulturalnych. Najważniejszym tekstem w 
wydaniu z 8–22 sierpnia 2005 roku był materiał zatytułowany 
Praca za granicą — szansa czy zagrożenie? Innym artykułami 
zapowiadanymi na pierwszej stronie były: Niemcy nie wykupili 
Zachodniego Pomorza oraz Zagraniczna adopcja zwierząt.

„Gazeta Szczecińska” przestała się ukazywać w 2005 r., a 3 
czerwca 2009 r. Sąd Okręgowy zadecydował o utracie 
ważności rejestracji.

W połowie pierwszej dekady XXI w. trend wydawania 
czasopism o ogólnej tematyce informacyjno–społecznej nie był 
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już tak silny jak w latach 90. Po 2002 r. utworzony jedynie trzy 
takie tytuły. 

Od marca do maja 2004 r. ukazały się, w nakładzie 80 tys. egz., 
trzy numery czasopisma „Kocham Szczecin”. Wydawcą była 
firma Aste Reklama. W stopce redakcyjnej nie podano 
nazwiska redaktora naczelnego, artykuły wstępne pisali Marcin 
Wilczyński oraz Piotr Domagała. „Ta gazeta ma mnie 
przekonać, by tu zostać. Mnie i wielu innych” – zapowiadała 
redakcja w pierwszym numerze na 2. stronie.

Istotną rolę w miesięczniku odgrywały informacje o tematyce 
sportowej, szczególnie w kontekście klubu piłkarskiego Pogoń 
Szczecin, określanego w artykułach jako „Duma Pomorza”. 
Znalazły się tu również teksty na temat zanieczyszczeń 
szczecińskich ulic przez psy wraz z Poradnikiem zdrowia dla 
psów, popularyzujący korzystanie z jednośladów Rowerowy 
zawrót głowy, wywiad z niepełnosprawną szczecinianką, która 
osiągała sukcesy w tenisie stołowym, ranking skuterów i 
prezentacja szczecińskiego m łodzieżowego zespo łu 
muzycznego. Tekst sponsorowany o pralni chemicznej był 
wyraźnie oddzielony od pozostałej zawartości redakcyjnej. 
Szpigiel uzupełniały relacje z imprez kulturalnych oraz 
krzyżówka.

„Szczecin Cafe. Zachodniopomorski Magazyn Społeczny” 
był bezpłatnym miesięcznikiem. Pierwszy numer ukazał się we 
wrześniu 2008 r. (tytuł wpisano do Rejestru Dzienników i 

Czasopism w Szczecinie 2 lipca 2008 r.). Redaktorem 
naczelnym był Artur Bilski. Redakcja mieściła się w 
podszczecińskim Przecławiu, wydawcą była firma Nobilis.

W artykule wstępnym w 1. numerze na 2. stronie redakcja 
deklarowa ła daleko idącą otwartość i zachęca ła do 
współredagowania czasopisma:

Szczecin Cafe ma również ofertę dla wszystkich tych, którzy 
chcieliby zabrać głos w sprawach istotnych nie tylko dla 
Szczecina, ale i województwa zachodniopomorskiego albo po 
prostu wyrazić swoją opinię na określony temat. Nie mamy 
żadnych barier ideologicznych. 
Zapraszamy wszelkiego rodzaju organizacje, gminy, 
stowarzyszenia, ruchy polityczne i społeczne, a także pojedyncze 
osoby do zabierania głosu w kluczowych kwestiach dla Szczecina, 
województwa i kraju. Możecie redagować stronę lub strony 
Szczecin Cafe i dotrzeć do ludzi ze swoim przesłaniem. Jeśli 
jesteście ignorowani przez państwowe instytucje albo media, nikt 
nie chce was słuchać ani wesprzeć, przyjdźcie do nas. Dzięki 
Cafe Forum przebijecie się do ludzi i zaprezentujecie swój punkt 
widzenia. 
Może to być forma listu otwartego, polemiki, wezwania do 
przyjścia na manifestacje albo zwykły artykuł. Jesteśmy za 
bezwzględną wolnością słowa! Zgłoś się do nas i zostań 
redaktorem Szczecin Cafe!

Redaktor naczelny w artykule wstępnym podkreślał pozytywne 
skojarzenia ze Szczecinem:
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Cudze chwalicie, swego nie znacie… W Szczecin Cafe 
znajdziecie raport na temat miasta, reportaż o szczęśliwych 
cudzoziemcach żyjących w Szczecinie. Dzisiaj uwalniamy ducha 
miasta, zamkniętego niczym dżin w starej lampie symbolizującej 
jego niemiecką przeszłość. Bo duch Szczecina nie jest niemiecki, 
nie jest też przesiąknięty polskością jak Kraków, a jest i musi być, 
z racji położenia, międzynarodowy. Dla mnie bowiem prawdziwy 
duch Szczecina to ten, który widzieliśmy podczas Tall Ships’ 
Races, kiedy widać było przez kilka dni ulice pełne ludzi, 
wielojęzyczny tłum, rozgadane kafejki, pozytywne wibracje; miasto 
żyło i można było czerpać zeń energię. The Tall Ships’ Races były 
przełomem w historii Szczecina. 
Chciało się tutaj być i żyć. Teraz widać jak na dłoni, że 
przyszłością miasta jest jego umiędzynarodowienie i uczynienie 
zeń kulturowego tygla tej części Europy. Czy to się uda? 
Poczytajcie co myślą o tym cudzoziemcy zakochani w Szczecinie.

Pismo odznacza ło się interesującymi rozwiązaniami 
graficznymi przy przygotowywaniu okładek oraz niektórych 
kolumn wewnątrz wydań. G łównymi artyku łami by ły 
rozbudowane raporty tematyczne; np. niemal cały 16–
stronicowy 3. numer pisma zajmował raport poświęcony życiu 
osób samotnych w Szczecinie zatytułowany Single.

W drugim numerze z 2009 r. znalazły się — obok reklam — 
dwa duże materiały: reportaż o spotkaniu młodych „Góra Tabor” 
Modlitwa na klifie oraz cafe_raport_Afganistan Samobójcy 
dorastają na pustyni, między innymi o udziale żołnierzy ze 

szczecińskiej jednostki w misjach wojskowych w Afganistanie. 
Pismo przestało się ukazywać w 2011 r.

„Zobacz.szczecin.pl” zarejestrowano w Sądzie Okręgowym w 
Szczecinie 10 marca 2009 r. Już sam tytuł sugeruje, że 
czasopismo było mocno powiązane z portalem internetowym. 
Ostatni „Zobacz.szczecin.pl” ukazał się w lutym 2009 r. i był 
oznaczony numerem 2–3/2009 (3–4). Na tym samym wydaniu 
zatrzymał się serwis internetowy. Redaktorem naczelnym i 
wydawcą tego bezpłatnego miesięcznika był Krzysztof 
Bukowski, fotograf, specjalizującym się między innymi w 
fotografii mody. Zapewne miało to wpływ na znaczącą liczbę 
zdjęć sesyjnych w miesięczniku. Ponadto czytelnik mógł 
znaleźć sekcję „Czy wiesz, że…” z artykułami … na 
zwodzonym moście w Dziwnowie kręcono sceny do „Czterech 
pancernych i psa”?, … Fort Gerharda należy do najlepiej 
zachowanych nadbrzeżnych fortów artyleryjskich w Europie? 
oraz … pierwszy słup graniczny nad Odrą stanął we wsi 
Cze l in? , wspomnien iowy mater ia ł o grup ie tańca 
nowoczesnego Be–Bop, której członkiem był redaktor naczelny 
„Zobacz.szczecin.pl”, fotoreportaż o upadającej Stoczni 
Szczecińskiej, zapowiedzi Gdzie warto bawić się w marcu oraz 
porady na temat doboru i wręczania upominków z okazji 8 
marca.

Osobno należy wspomnieć o „Myśl.pl”, tytule wyraźnie 
odmiennym od omówionych wyżej. Jest to czasopismo 
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społeczno–polityczne ukazujące się od 2006 r. na terenie 
całego kraju. Warto nadmienić, że w Sądzie Okręgowym 
zarejestrowano w kolejności: „Myśl Pismo Narodowo–
Demokratyczne”, „Myśl Pismo Społeczno–Polityczne”, „Myśl.pl 
Pismo Społeczno–Polityczne” (wszystkie trzy tytuły 19 kwietnia 
2006 r.) oraz „Myśl.pl” (6 czerwca 2006 r.).

Źródło ilustracji: www.mysl.pl

Redaktorem naczelnym w momencie rejestracji był Ireneusz 
Fryszkowski, po zmianie w dokumentach sądowych z 3 
października 2006 r. funkcję tę pełnił Bartłomiej Królikowski, a 
od 2011 r. Krzysztof Tenerowicz. Pismo wydaje Fundacja 
imienia Bolesława Chrobrego w Szczecinie.

„Myśl.pl” ukazuje się cztery razy w roku i ma charakter wyraźnie 
prawicowy. Numery — z wyjątkiem pierwszego — były 
opatrzone osobnymi tytułami, np.: Islamskie wyzwanie, Polskę 
stać na armię zawodową, Pępki świata spod ziemi, IV 
Rzeczpospolita Migracyjna, W stronę soft–imperium, TW 
„Marsza łek ” , Ene rge t yczna łam ig łówka , Pu łapka 
eurokonstytucji, Fałszywy dylemat, Naród dzięki kulturze, Nowe 
otwarcie: Północ – Południe, Quo vadis Germania, Energia 
atomowa czy odnawialna?, Kresy. Romantyczna nostalgia czy 
polityczna szansa?, Made in China, Demografia nas zabije, 
Gdzie jest polska racja stanu?, Polska—UE. Sprawa wielkiej 
wagi.

Do 2016 r. ukazały się 36 numery kwartalnika.

http://www.mysl.pl
http://www.mysl.pl


3 Niezwykle interesujące w 
tej kategorii są 
wydawnictwa posiadające 
uznaną markę na terenie 
całego kraju: Garaż, 
Reggebeat, Hip–hop.pl, 
Znakomiks. Mają one 
charakter autorski, a ich 
redaktorami przez wiele lat 
są te same osoby.

Prasa 
kulturalna



1. Pogranicza

2. Niebuszewiak

3. [fo:pa]

4. 20:16 Szczecin

5. Baborak

6. Mare Articum

7. Garaż

8. Hip–hop.pl

9. Znakomiks
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Wśród czasopism poświęconych kulturze najdłużej ukazywały 
się „Pogranicza. Szczeciński Kwartalnik Kulturalny”. 
Pierwszy wpis w Rejestrze Dzienników i Czasopism dokonano 
7 grudnia 1994 r. Debiutancki numer ukazał się w grudniu 1994 
r. Na stronie redakcyjnej skrupulatnie odnotowano, że wydanie 
oddano do składu 28 września 1994 r. a do druku 25 listopada 
1994 r. Wieczór promocyjny pisma odbył się 21 grudnia 1994 r. 
Kolejny, 2. numer kwartalnika wydano w 1995 r. Od numeru 
łączonego 1–2 (18–19) z 1999 r. pismo ukazywało się jako 
dwumiesięcznik („Pogranicza. Szczeciński Dwumiesięcznik 
Kulturalny”). Data przekształcenia periodyczności zbiegła się ze 
śmiercią redaktora naczelnego „Pograniczy” Mirosława Lalaka. 
W stopce redakcyjnej wspomnianego wydania umieszczono 
jeszcze, opatrzone czarną ramką, nazwisko Lalaka jako 
redaktora naczelnego. Od numeru 3 (20) z 1999 r. funkcję 
redaktor naczelnej pisma pełniła Inga Iwasiów, jej zastępcą był 
Piotr Michałowski, sekretarzem redakcji Izabela Krupa. Skład 
szefostwa redakcji nie zmienił się do czasu zamknięcia tytułu. 
Wydawcą „Pograniczy” było Wydawnictwo 13 Muz, od 2010 r. 
instytucja kultury Szczecin 2016, w 2012 r. Miejska Biblioteka 
Publiczna. Nakład wynosił początkowo 800 egz., po 
przekształceniu w dwumiesięcznik 600 egz., a następnie 500 
egz. Ostatni, 96. numer ukazał się w 2012 r.

„Pogranicza” były pierwszym nowym pismem o ogólnej 
tematyce ku l tura lne j , n iebędącym in formatorem o 
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nadchodzących wydarzeniach. Redakcja stawiała sobie 
k o n k r e t n e c e l e , w ś r ó d k t ó r y c h n i e b r a k o w a ł o 
charakterystycznych dla regionu postulatów integracyjnych, 
choć tym razem ujętych w precyzyjniejsze ramy dyskusji i 
dialogu intelektualnego wraz z kontekstem krajowym i 
międzynarodowym. Cele, o których mowa, redakcja wyłożyła w 
zamieszczonym w pierwszym numerze na stronie 3. artykule 
wstępnym, który warto zacytować tutaj w całości, ponieważ 
daje on jednocześnie interesującą diagnozę stanu 
czasopiśmiennictwa kulturalnego w Szczecinie:

Nasze miasto jak dotąd nie miało szczęścia do czasopism 
kulturalnych. Lista tytułów, które w ostatnich dziesięcioleciach 
przedwcześnie – z różnych powodów – kończyły żywot, jest dosyć 
długa. Od zaprzestania druku ostatniego z nich minęły prawie dwa 
lata. Od tego też czasu datują się najnowsze starania licznych 
środowisk o uruchomienie czasopism kulturalnych. Mamy 
nadzieję, że „Pogranicza” nie będą kolejną efemerydą i że nie 
pozostaną jedynym tutejszym pismem tego rodzaju. Mamy też 
nadzieję, iż kwartalnik ten pozwoli na zintegrowanie środowiska 
humanistycznego Szczecina oraz regionu wokół obrony 
wspólnego dobra, wokół podstawowych wartości, a jednocześnie 
umożliwi krystalizację postaw i dialog różnych stanowisk. 
Będziemy, wprawdzie sumiennie starali się rejestrować to, co 
dzieje się w najbliższych okolicach, ale nie zamierzamy zamykać 
się w regionalnych opłotkach. 
Pragniemy wydarzenia i zjawiska uwarunkowane specyficznym 
położeniem Szczecina włączać w rytm ogólnopolskiego życia 

kulturalnego, rozpatrywać je w kontekście spraw i doświadczeń 
żywotnych dla naszych najbliższych sąsiadów, Niemiec i krajów 
skandynawskich. Zobowiązuje nas do tego nie tylko dziedzictwo 
historii, tak różnorodne i skomplikowane w przypadku naszego 
miasta, ale i przekonanie, że przestrzeń kultury, przestrzeń 
publiczna kształtująca nasz los jest światem rozciągającym się 
ponad tradycyjnie pojmowanymi granicami. 
Oddając do rąk Czytelników pierwszy numer kwartalnika, 
pozwalamy sobie wyrazić nadzieję, że przy współpracy tych, 
którym nieobojętna jest rzeczywistość szeroko rozumianej kultury, 
uda się stworzyć pismo sprzyjające ożywieniu klimatu 
intelektualnego na naszym pograniczu.

W pierwszym sk ładzie redakcji znaleź l i się, oprócz 
wymienionych wyżej: Michał Biernacki (artysta malarz) oraz 
Piotr Fluks (poeta). W późniejszym czasie „Pogranicza” 
przygotowywane by ły g łównie przez pracowników 
uniwersyteckiej polonistyki, jednak tytuł nie miał statusu 
czasopisma naukowego. Wśród autorów (na stronie 
redakcyjnej stosowano formułę „stali współpracownicy”) na 
przestrzeni wszystkich lat działalności znaleźli się między 
innymi: Grażyna Borkowska, Danuta Dąbrowska, Arleta Galant, 
Wojciech Jabłoński, Cecylia Judek, Janina Kochanowska, Piotr 
Krupiński, Jerzy Madejski, Andrzej Skrendo, Leszek Szaruga, 
Bogdan Twardochleb, Zofia Wójcicka, Agata Zawiszewska. 
Swoje wiersze, prozy i eseje publikowali tu również szczecińscy 
literaci, m.in. Helena Raszka i Artur Daniel Liskowacki. 
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Czasopismo liczyło od 98 do 144 stron a finansowane było z 
dotacji Miasta Szczecin oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

Oprócz esejów, prozy i poezji zamieszczano rozbudowane 
recenzje książek z dziedziny filozofii i kulturoznawstwa, a także 
relacje z dużych imprez kulturalnych odbywających się w 
Szczecinie, na przykład – festiwali teatralnych. Wydzielone 
miejsce zajmowały cykle felietonów – „Stąd” Dariusza Bitnera, 
„Miałem nie pisać” Roberta Ostaszewskiego oraz „Z narożnika 
mapy” podpisywane pseudonimem Karapet. Na uwagę 
zasługują próby zaangażowania środowiska studenckiego w 
działalność wydawniczą i literacką podejmowane przez 
redakcję „Pograniczy”. Pod jej patronatem ukazywał się od 
2003 r. internetowy studencki kwartalnik krytycznoliteracki 
„Przemytnik” oraz w 2008 r. – jego kontynuacja „Nowy 
Przemytnik”.

Kolejne czasopismo poświęcone w całości kulturze ukazało się 
niemal 10 lat po „Pograniczach”. „Niebuszewiak” z hasłem na 
winiecie „Niecodzienna Gazeta Miejsca Sztuki OFFicyna” był 
bezpłatnym czasopismem, które wydawano od 2003 r. średnio 
3 razy w roku, z przerwą w 2005 roku. Jego nazwa może być 
myląca, gdyż materiały zamieszczane w „Niebuszewiaku” nie 
miały sublokalnego charakteru ogólnoinformacyjnego lecz 
dotyczyły głównie działalności kulturalnej wydawcy – galerii 
„Miejsce Sztuki OFFicyna”, której siedziba znajduje się w 

dzielnicy Niebuszewo. W latach 2003 i 2004 ukazało się 6 
numerów czasopisma. Redaktor naczelną była Małgorzata 
Frymus, dziennikarka zajmująca się kulturą w Polskim Radiu 
Szczecin. W 2006 r. ukazały się 3 numery. Redaktor naczelną 
była wtedy Agnieszka Piszczałka pracująca w OFFicynie. W 
„Niebuszewiaku” można było znaleźć relacje z imprez 
organizowanych przez wydawcę czy artykuły o siedzibie galerii 
(Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki).

„[fo:pa]” był kwartalnikiem literacko–filozoficznym wydawanym 
przez Operahaus. Ostatnie, 18. wydanie ukazało się w połowie 
2009 r. Redaktorem naczelnym był Piotr Kryk, następnie jego 
funkcję przejął Dariusz Trzciński. Nakład wynosił 600 egz., 
czasopismo liczyło 96 stron i kosztowało 12 zł. Każdy z 
numerów miał swoje hasło przewodnie. Były to w kolejności: 
ciało/śmierć, seks/libido, wojna, (p)o Bogu, spisek/fabuła, 
nie/wiedza, komunikaty, pan/niewolnik, osobliwości, narkotyki, 
pamięć, komiks, przemoc, kłamstwo, sacrum/profanum, absynt, 
narcyzm, „w krainie pieczonych gołąbków”.

W kwartalniku ukazywały się głównie artykuły z dziedziny 
kulturoznawstwa, filozofii, wywiady z ludźmi sztuki a także 
teksty literackie.

Specyficzną inicjatywą wydawniczą był „20:16 Szczecin”, 
ukazujący się w latach 2008–2009. Był to miesięcznik mający 
wspierać promocję Szczecina w staraniach o uzyskanie tytułu 
Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku.
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Źródło ilustracji: archiwum własne

To właśnie przekształcona data roczna posłużyła za podstawę 
do stworzenia tytułu miesięcznika. Czasopismo było bezpłatne i 
liczyło od 16 do 20 stron. Jego nakład wynosił 3 tys. egz., 
redaktorem naczelnym był Dariusz Bitner. Siedziba redakcji 
mieściła się w Bałtyckim Porcie Kultury Willa Lentza. Wydawcą 
był Dom Kultury Klub 13 Muz. Tytuł został wpisany do Rejestru 
Dzienników i Czasopism w szczecińskim Sądzie Okręgowym 
18 sierpnia 2008 r., a pierwszy numer ukazał się we wrześniu 
2008 r. W styczniu następnego roku, po ukazaniu się trzech 
numerów, wydawanie zostało zawieszone. W marcu 2009 r. do 
rąk czytelników trafił jeszcze jeden, ostatni „20:16 Szczecin”.

Pismo wzbudzało kontrowersje w mediach; pytano jaki jest cel 
tworzenia kolejnego tytułu, skoro w Szczecinie istnieją już 
„Pogranicza”, a w nowym miesięczniku brakuje informacji o 
bieżących imprezach kulturalnych. Dariusz Bitner odpowiadał, 
że:

„Szczecin 20:16”, już ze względów formalnych, nie jest i nie było 
— bo nie mogło być — konkurencją „Pograniczy". Każde z tych 
pism spełnia inne zapotrzebowanie. „Pogranicza" wpisują się w 
ogólnopolski nurt periodyków społeczno–kulturalnych, mają swój 
elitarny klimat bliski kręgom uniwersyteckim. „Szczecin 20:16” 
miało być dostępne dla każdego czytelnika. (Podgajna, 2009)

W tym samym miejscu Bitner tłumaczył, że informacjami o 
bieżących wydarzeniach kulturalnych „zajmują się już gratisowe 
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pisma, takie jak »Echo« czy »Hot«”. Członkowie zespołu 
redakcyjnego  „20:16 Szczecin” skupiali się przede wszystkim 
na przedstawianiu i informowaniu o działaniach szczecińskich 
ludzi kultury — artystów i literatów. Redakcja dbała o graficzną 
stronę wydań, szczególnie okładki były przygotowywane 
według konsekwentnie przestrzeganego wzoru.

Interesującą, choć równie jak „Szczecin 20:16” nietrwałą, 
inicjatywą wydawniczą był autorski projekt „Baborak. Kultura 
Szczecińska”. Pomysłodawcą, właścicielem i redaktorem 
naczelnym bezpłatnego miesięcznika był Dariusz Bitner, 
szczeciński pisarz, autor prozy powieściowej, a także utworów 
dla dzieci i młodzieży. Wydawcą było należące do niego 
Wydawnictwo Basil. Tytuł został zarejestrowany w ówczesnym 
Sądzie Wojewódzkim 30 września 1996 r., 1. numer ukazał się 
w listopadzie 1996 r., ostatni, 8. w czerwcu 1997 r.

M ies ięczn ik l i czy ł od 12 do 16 s t ron . Ty tu ł by ł 
współfinansowany przez Urząd Miejski w Szczecinie, jednak 
należy go zaliczyć do prywatnych inicjatyw komercyjnych. 
Można go było otrzymać w restauracjach, klubach, teatrach, 
muzeach, księgarniach, urzędach oraz w przedziałach 
wagonów w składach „Inter City”. Pismo miało charakter 
kulturalny, a głównymi materiałami były teksty literackie, których 
autorem w dużej części był Dariusz Bitner. W stopce 
redakcyjnej umieszczono jako członków zespołu Zenona 
Butkiewicza (Teatr Współczesny), Wojciecha Długoborskiego 

(w tamtym czasie burmistrz podszczecińskiego Gryfina; 
pracownicy urzędu gminy przygotowywali kolumnę na temat 
wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych w Gryfinie), Henryka 
Gęsikowskiego (Dom Kultury Klub 13 Muz), Jadwigę Igiel–Sak 
(Filharmonia im. Mieczys ława Kar łowicza), Tomasza 
Kopczyńskiego, Joannę Rewaj (Firma Księgarska Verso), 
Zbigniewa Wróblewskiego (fotograf), Agnieszkę Glinkowską 
(korekta). Mimo że „Baborak” poświęcony był kulturze, 
wydawca podkreślał, że chce, aby na jego łamach pojawiały się 
reklamy. W 1. numerze w informacji umieszczonej w stopce 
redakcyjnej czytelnik mógł przeczytać, że miesięcznik

w istocie swej jest pismem reklamowym, co — mam nadzieję — z 
każdym kolejnym numerem będzie coraz bardziej widoczne. Nie 
ograniczają nas żadne ramy, sprostamy wszelkim oczekiwaniom 
potencjalnych reklamodawców i spróbujemy przełożyć pozornie 
sprzeczne interesy biznesu i kultury w jeden spójny periodyk, o 
którym można powiedzieć, że jest i zawsze będzie do czytania.

Wydawca planował także wprowadzić prenumeratę, w której 
opłatą byłby jedynie koszt dostarczenia pisma do domu. 

Wydaje się, że Bitner traktował miesięcznik jako projekt 
autorski, wręcz osobisty. Jako główny materiał 1. numeru 
okładce — obok wiersza Dariusza Sośnickiego oraz collage’u 
Danuty Dąbrowskiej–Wojciechowskiej — umieścił początek 
swojego opowiadania Powrót, przetłumaczonego na język 
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angielski (wewnątrz numeru znajdowało się całe opowiadanie w 
języku polskim). W tym wydaniu, jako artykuł wstępny, na 
pierwszej stronie umieszczono próbę wyjaśnienia nazwy pisma:

Jako się rzekło: Baboraka czas zdemaskować. Powyżej, dla 
siurpryzy bardziej, niż dla czegokolwiek innego, fragment 
opowiadania, którego bohaterem jest Baborak (w tłumaczeniu 
Michała Tokarczyka). Całe opowiadanie, w wersji oryginalnej – na 
stronach 8 i 9. Mam nadzieję, że tym samym nazwa pisma została 
całkowicie wyjaśniona. Tajemnicą pozostanie jeszcze, dlaczego w 
ogóle tak nazwałem swojego bohatera. Opowiadanie Powrót 
napisałem w 1976 roku, było to na początku drogi literackiej i w 
mojej pamięci zachował się co najmniej jeden trop tłumaczący, 
skąd to dziwne imię. Może z czasem odsłonię czytelnikom 
miesięcznika BKS i tę tajemnicę.

W pierwszym numerze znalazły się głównie teksty literackie 
(Dariusza Bitnera, Tomasza Kopczyńskiego, Mieszko 
Topczyńskiego), publicystyczne (Ingi Iwasiów i Marty 
Poniatowskiej) oraz kolumny przygotowane przez podmioty 
finansujące przedsięwzięcie: Urzędu Miasta i Gminy Gryfino 
(zapowiedzi imprez rozrywkowych, oferta domu kultury), Klubu 
13 Muz (zapowiedzi wydarzeń), Teatru Współczesnego 
(zapowiedzi premier oraz cykl „Przedstawiamy aktorów”), 
filharmonii (kalendarium koncertów, skład orkiestry, cykl 
„Przedstawiamy pracowników”), księgarni Verso (recenzje 
książek). O profilu pisma świadczy również, zajmujący całą 
kolumnę, tekst krytyczny dotyczący szczecińskich sklepów 

muzycznych, w których — zdaniem autora — ambitny meloman 
nie ma szansy kupić płyty z muzyką na odpowiednim poziomie.

Wydawca pożegnał się z czytelnikami w osobistym, wręcz 
dramatycznym tonie w ostatnim numerze pisma. Dariusz Bitner 
na pierwszej stronie wrócił do historii Baboraka:

Przed nami lato, słońce coraz bardziej przygrzewa. Pora, by 
Baborak opuścił rodzinną wieś. Pamiętacie? Ostatni raz spojrzał 
na dom, wyrzucił gałganek, w którym miał coś, czego Elai już nie 
potrzebowała. Co było w gałganku? Czego szukał Baborak w 
dalekim świecie, ryzykując wszystko, i w końcu zdobył – 
utraciwszy jednak ukochaną, dom? Zadałem to pytanie 
niejednemu czytelnikowi opowiadania Powrót. Nikt nie zna 
odpowiedzi. Oczywiście (nie licząc Baboraka) odpowiedź znam 
tylko ja. Elai zapomniała, co obiecał jej przynieść. Świat zapomniał 
o Baboraku, który stracił dwanaście lat na dotrzymanie 
przyrzeczenia. Nikt nie potrzebuje takich bohaterów, nikt nie 
pamięta o samotnikach niestrudzenie brnących przez życie, 
Dlatego Baborak poszedł. […] Czy wróci? – tego z opowiadania 
się już nie dowiadujemy. Dalsze losy Baboraka są w rękach jego 
czytelników. Czy Baborak wróci po wakacjach? O tym będziemy 
mogli się przekonać jesienią, która to pora jest najlepszym 
czasem na wszelkie powroty.

Wydawanie pisma nie było jednak kontynuowane.

Ambitną inicjatywą było wydawanie czasopisma poświęconego 
kulturze i sztuce krajów basenu Morza Bałtyckiego. „Mare 
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Articum. The Baltic Art Magazine” ukazywało się od 1997 r. 
(pierwszy wpis z Rejestrze Dzienników i Czasopism został 
dokonany 9 czerwca 1998 roku.) do 2003 r. Tytuł był 
anglojęzyczny, teksty przetłumaczone na język polski 
znajdowały się na końcu numeru, w niepaginowanej sekcji. 
Cena ostatniego numeru wynosiła 20 zł, 10 euro lub 10 
dolarów.

„Mare Articum” liczyło 124 strony i było kolportowane w liczbie 
2,5 tys. egz. Wydawcą był Dom Kultury Klub 13 Muz, a od 
września 2001 r. — Muzeum Narodowe w Szczecinie. 
Redaktorem naczelnym był Lech Karwowski (dyrektor Muzeum 
Narodowego w Szczecinie), następnie — Magdalena Lewoc. 
„Mare Articum” drukował Zapol. Wydawnictwo sponsorowało 
Miasto Szczecin, patronatem objęła je Unia Miast Bałtyckich.

Redakcję tworzyły osoby związane ze sztuką, reprezentujące 
międzynarodowe środowisko: Rosja: Ekaterina Andreeva, 
Muzeum Rosyjskie w Petersburgu, Łotwa: Irēna Bužinska, 
Muzeum Sztuk Pięknych w Rydze, Dania: Jesper Dalmose, 
krytyk sztuki i kurator z Kopenhagi, Lars Kærulf Møller, 
Muzeum Sztuki w Bornholmie, Niemcy: Katrin Arrieta, Muzeum 
w Rostoku, Estonia: Heie Treier, wydawca portalu kunst.ee, 
Litwa: Jonas Valatkevičius, krytyk sztuki z Wilna, Norwegia: 
Evelyn Hom, krytyk sztuki z Bergen, Polska: Magdalena Lewoc, 
Muzeum Narodowe Szczecin, Marta Poszumska, Muzeum 

Narodowe Szczecin, Aneta Szyłak, krytyk sztuki i kurator z 
Gdańska.

Periodyk odznaczał się wysokim poziomem edytorskim. 
Ukazało się dwanaście numerów: jeden w 1997 r., od 1998 r. 
do 2002 r. po 2 rocznie oraz w 2003 r. ostatni. 13 maja 2009 
roku rejestracja utraciła ważność.

Na osobne potraktowanie zasługują pisma specjalizujące się w 
konkretnych działach kultury popularnej. Tytuły te można 
nazwać autorskimi lub wręcz hobbystycznymi. Mimo to udało 
im się zyskać stałych czytelników również, a może przede 
wszystkim, poza Szczecinem.

W Szczecinie, jako pierwszy z tej kategorii, powstał miesięcznik 
poświęcony muzyce alternatywnej „Garaż”. Debiutancki numer 
ukazał się w 1985 r., poza cenzurą. Numer 7. był pierwszym 
wydanym po zarejestrowaniu tytułu 26 lipca 1990 r. w 
ówczesnym Sądzie Wojewódzkim w Szczecinie. Od tamtej pory 
„Garaż” był wydawany, z przerwami, od 2 do 4 razy w roku i 
kolportowany na terenie całego kraju. Nakład pisma sięgał 4 
tys. egz., cena w 2010 r. wynosiła 15 zł.

Redaktorem naczelnym, przez cały okres funkcjonowania 
„Garażu”, był Zdzisław Jodko. Wydawcą pierwotnie był Jodko, 
od numeru 16. rolę tę przejęła firma Rock’n’roller, później: 
wytwórnia fonograficzna Jimmy Jazz Records, której 
właścicielem jest redaktor naczelny.
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Źródło ilustracji: www.jimmyjazz.pl

Redakcję tworzyły trzy osoby przygotowujące pismo w 
Szczecinie oraz współpracownicy w Polsce i zagranicą. Do 
magazynu dodawane były płyty CD.

Redaktor naczelny przedstawiając genezę powstania 
czasopisma zaznaczył, że „od początku »Garaż« był fanzinem 
skupiającym się w czasach PRL na tematyce związanej z 
kulturą punk: muzyce i niezależnej literaturze. Publikowaliśmy 
specjalny dodatek poświęcony poezj i zatytu łowany 
»Skafander«” (Jodko, 2013).

Po 1989 r. w magazynie dominowały wywiady, biografie 
artystów, artykuły na temat historii kultury niezależnej w 
różnych krajach świata (cykl „Punk rock egzotyczny”), recenzje 
płytowe (rubryka „Manipulator”). Publikowane były również 
materia ły dziennikarskie o innych przejawach życia 
kulturalnego.

Zamieściliśmy tekst o filmach klasy B kręconych przez ludzi 
związanych ze sceną alternatywną, o związkach muzyki punk z 
grupami kibiców w Anglii, o przemocy na koncertach, o związkach 
muzyki z polityką. Publikacjami, które odbiły się najszerszym 
echem były artykuły na temat tzw. andrusów, gangów 
bezdomnych dzieci z Bogoty oraz o ludziach, którzy w PRL, chcąc 
uniknąć powołania do wojska, świadomie decydowali się na 
przyjmowanie leków psychotropowych w szpitalach 
psychiatrycznych (Jodko, 2013).

http://www.jimmyjazz.pl
http://www.jimmyjazz.pl
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Ostatni, 30. numer „Garażu” ukazał się w kwietniu 2012 r. w 
nakładzie 3 tys. egz.

Źródło ilustracji: www.jimmyjazz.pl

Wytwórnia Jimmy Jazz Records wydawała również pismo 
poświęcone muzyce reggae „Reggaebeat”. Tytuł miał podobny 
charakter, jednak redakcja opisywała aktualności związane z 
innym niż punk gatunkiem muzyki.

Do poszczególnych wydań tego periodyku również dołączane 
były płyty CD.

W latach 2006–2008 ukazały się 4 numery „Reggaebeat”.

„Hip–Hop.pl” był nieregularnie (średnio co dwa miesiące) 
ukazującym się czasopismem, które zostało zastąpione przez 
elektroniczne pismo o tym samym tytule. „Hip–Hop.pl” 
wychodził w latach 2000–2002. Redaktorem naczelnym był 
Sebastian Muliński, wydawcą — Przemysław Fornalski. 
Pierwszy wpis w Rejestrze Dzienników i Czasopism pochodzi z 
1 października 2002 r. Papierowy magazyn wydawano w latach 
2002–2005 w nakładzie 20 tys. egz. i w objętości 64 stron. 
Cena wynosiła 2,9 zł.

Ostatni, 16. numer ukazał się w lutym 2005 roku.

Później przygotowano jeszcze 4 numery w wersj i 
elektronicznej, które można by ło pobrać ze strony 
www.hip-hop.pl. Redakcja w numerze 17. z marca 2005 r. na 
stronie 4. przejście wyłącznie na kolportaż cyfrowy nazwała 
„powrotem do korzeni”:

http://www.jimmyjazz.pl
http://www.jimmyjazz.pl
http://www.hip-hop.pl
http://www.hip-hop.pl
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Źródło ilustracji: archiwum własne

Po latach wracamy do korzeni. Tak w pięciu słowach można 
streścić to co właśnie oglądacie. Internet zawsze był dla nas 
najważniejszym medium i teraz nie chcąc dalej przedłużać 
wydania 17 numeru pisma Hip–Hop.pl dajemy je Wam za darmo. 
Tak już zostanie, bo tańszej gazety wydać już nie można. W tym 
numerze macie bardzo dużo ciekawego materiału o wszystkich 
elementach Hip–Hop’u. Od nielegalnego malowania gdańskich 
kolejek, przez breakdance w teatrze, po kulisy rap–biznesu 
opowiedziane przez Arka Delisia. Mało? To poczytajcie wywiady z 
Endefisem, Ośką, Basem (bardzo dużo informacji o 
rastafarianizmie) oraz Ostaszem o planach Wielkiego Joł. Wolicie 
bardziej podziemne klimaty? To sprawdźcie wywiad z Esz Eszem 
oraz to co dzieje się w Poznaniu. Jak już wszystko przeczytacie to 
oczekujcie następnego numeru.

Ucieczka od nadmiernych kosztów związanych z drukiem nie 
przyniosła efektów i 20. numer z października 2005 r., czwarty 
przygotowany w wersji elektronicznej, okazał się ostatnim. 
Autorzy kontynuują jednak działalność dziennikarską i 
prowadzą tematyczny wortal internetowy www.hip-hop.pl. W 
serwisie tym, pod adresem www.hip-hop.pl/gazeta, można 
znaleźć archiwalne wydania magazynu.

Wciąż ukazuje się natomiast magazyn poświęcony kulturze 
komiksu „Znakomiks”. Pismo wydaje Studio Domino, 
redaktorem naczelnym jest Andrzej Baron, redaktorem 
artystycznym — Tomasz Biniek. Od 2000 r. do 2016 r. ukazało 
się 15 numerów, pierwszy w cenie 7,5 zł (54 strony), ostatni  w 

http://www.hip-hop.pl/gazeta
http://www.hip-hop.pl/gazeta
http://www.hip-hop.pl/gazeta/
http://www.hip-hop.pl/gazeta/
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2016 r. kosztował 29,5 zł (68 stron). W technologii full color 
drukowano do 40 stron w każdym numerze.

„Znakomiks” ma charakter albumowy, przeważającą część 
zajmuje oryginalna twórczość autorów polskich i zagranicznych. 
Numery otwierają jednak publicystyczne teksty Barona 
poświęcone tematyce pisma, np. Kto czeka na komiksy 
polskich autorów? (nr 9), Muzyka i komiks (nr 12), Oblicza 
profesjonalizmu (nr 13), Rynek komiksowy. Rabaty — magia 
ułudy, albo masowe oczekiwania klienta niszowego (nr 14).

Źródło ilustracji: www.znakomiks.com.pl

http://www.znakomiks.com.pl
http://www.znakomiks.com.pl


4 Na styku segmentu 
wydawnictw kulturalnych 
oraz prasy lifestyle sytuują 
się czasopisma, których 
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dostarczenie informacji o 
nadchodzących 
wydarzeniach kulturalnych 
i rozrywkowych. 
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Pierwszym pismem poświęconym przede wszystkim 
zapowiedziom wydarzeń kulturalnych był wydawany od 1991 r. 
do 1993 r. przez Pocket Press miesięcznik „Szczecin Pocket”. 
Tytuł zarejestrowano w ówczesnym Sądzie Wojewódzkim 2 
lipca 1991 r. Miał ukazywać się raz lub dwa razy w tygodniu. 
Pismo przez ca ły czas funkcjonowania by ło jednak 
miesięcznikiem. Redaktorem naczelnym został Wiesław 
Wojciech Szmit, sekretarzem redakcji Bożena Stec. Pierwszy 
numer ukazał się w lipcu 1991 r., ostatni, 19. w styczniu 1993 r. 
W stopce redakcyjnej znajdował się dopisek „Szczeciński 
Magazyn Kulturalny”, w winiecie od 5. numeru dodano hasło 
„Magazyn Elitarny”.

Redakcja w artykule wstępnym na 3. stronie w pierwszym 
numerze podkreślała rolę szeroko pojętej kultury w nowo 
powstałym tytule.

Chcemy, by „Szczecin Pocket” stał się Waszym sprzymierzeńcem 
i przyjacielem. Sprzymierzeńcem, bo — mamy nadzieję — 
pomoże Wam zaplanować wolny czas, poinformuje Was o 
wszystkim, co dzieje się w Szczecinie, zaprosi do udziału w 
spektaklach teatralnych, seansach filmowych, wystawach i 
imprezach, zaprosi też na dobry obiad lub kawę, wskaże gdzie 
warto pójść, co zobaczyć, ale także poradzi, jaki film obejrzeć w 
domu na video, by nie stracić czasu, którego i tak wszyscy mamy 
zbyt mało. Mimo tego chronicznego braku czasu, nie możemy 
przecież pozwolić sobie na wyłączenie się z życia kulturalnego. 
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Obcowanie z kulturą, ze sztuką wzbogaca nas i pozwala 
skutecznie porozumieć się z innymi ludźmi, w dowolnym 
praktycznie zakątku świata. Bez tego obycia trudno właściwie żyć, 
funkcjonować, pracować i wypoczywać; trudno też kontaktować 
się ze światem. […] 
Na naszych łamach zagości więc cała (no, może prawie cała) 
kultura. A że kultura to nie tylko teatr, kino, koncert czy dobra 
książka, więc podobnie jak dobre koncerty, promować będziemy 
— na przykład — dobrą restaurację czy kawiarnię, zamieszczając 
w kolejnych numerach wizytówki niektórych zakładów 
gastronomicznych.

Pismo sk łada ło się w znacznej mierze z informacji 
praktycznych, takich jak repertuary kin, teatrów, harmonogramy 
koncertów, listy wystaw w galeriach i muzeach, wizytówki 
restauracji, kawiarni, dyskotek, stacji benzynowych, firm 
taksówkarskich oraz wykaz cen używanych aut sprzedawanych 
na terenie giełdy samochodowej. Szpigiel zamykała krzyżówka, 
w której do wygrania było 500 tys. zł (cena pierwszego numeru 
to 8 tys. zł).

W pierwszym numerze znalazło się dziesięć tekstów 
poruszających tematykę kulturalną i historyczną. W „Szczecin 
Pocket” publikowali: pisarz Dariusz Bitner, socjolog Aleksander 
Bielawiec, specjalizujący się w tematyce filmowej dziennikarz 
Jerzy Koralewski, prozaik Jerzy Pachlowski, dziennikarz 
„Kuriera Szczecińskiego” Bogdan Twardochleb, pracownicy 
Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego i poeci 

Piotr Michałowski oraz Leszek Szaruga (jako korespondent z 
Berlina), historycy Edward Włodarczyk i Tadeusz Białecki a 
także redaktor naczelny pisma. Stałe miejsce na łamach 
„Szczecin Pocket” znalazły teksty o tematyce astrologicznej 
autorstwa Britty Wuttke.

Interesującą próbą podjętą przez Szmita było wprowadzenie do 
szpigla miesięcznika cyklu „Rozmowy nocą”. Miały być to 
zapisy nocnych dyskusji telefonicznych. Autor podkreślał, że 
taka sytuacja dialogu stwarza nowe możliwości. Niestety, 
pomysł nie był kontynuowany w kolejnych numerach 
miesięcznika.

„Szczecin Pocket” z każdym kolejnym miesiącem był coraz 
skromniej wydawany. 1. numer zwracał uwagę barwną okładką 
i wkładką zajętą przez, stosunkowo odważne, zdjęcia modelki 
wykonane podczas profesjonalnej sesji fotograficznej. W 2. 
wydaniu kolorowa była już tylko okładka. W kolejnych 
zrezygnowano z ilustrowania pierwszej strony fotografiami 
modelek.

Kolejną próbą stworzenia informatora kulturalno–rozrywkowego 
był „Szczeciński Przegląd Aktualności Kulturalnych 
SzPAK”, który ukazywał się w wersji drukowanej w latach 
1995–2002. Tytuł został zarejestrowany w sądzie 20 marca 
1995 r. 5 maja 2009 r. rejestracja utraciła ważność. Wydawcą 
był Zamek Książąt Pomorskich, funkcję redaktora naczelnego 
pełniła Danuta Jeżowska–Kaczanowska, w kwietniu 1997 r. 
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stanowisko to objął Zdzisław Pawlicki. W zamierzeniu 
miesięcznik miał informować o różnych wydarzeniach 
kulturalnych, nie tylko związanych z kulturą wysoką.

Pierwszy numer „SzPAKA” ukazał się styczniu 1995 r. Na 3. 
stronie znalazł się artykuł wstępny Pawła Bartnika, ówczesnego 
(w latach 1994–1998) wiceprezydenta Szczecina.

Witamy Nowy Rok 1995 wraz ze SzPAK–iem, pierwszym 
informatorem sensu stricte, który jest odpowiedzią na potrzeby nie 
tylko środowiska artystycznego i animatorów kultury, ale przede 
wszystkim jest niezbędny dla mieszkańców naszego Miasta i 
regionu, dalszych i bliższych sąsiadów i turystów odwiedzających 
Szczecin. Kilka dni temu ukazał się pierwszy numer 
Szczecińskiego Kwartalnika „Pogranicza”. Teraz witamy 
Szczeciński Przegląd Aktualności Kulturalnych „SZPAK” 
wydawany przez Zamek Książąt Pomorskich. O ile „Pogranicza” z 
założenia są pismem artystycznym, adresowanym do ludzi sztuki 
– to „Szpak” ma pełnić rolę informatora o wszystkim, co z kulturą 
Miasta i regionu jest związane.

„SzPAK” liczył 44 strony. Zaczynał się od 10–stronicowego 
kalendarium wszystkich wydarzeń kulturalnych. W sekcji 
„Teatry” prezentowano opisy sztuk wystawianych w Teatrze 
Współczesnym i Teatrze Polskim. Następnie znajdowała się 
rubryka „Przedstawiamy” zawierająca biogramy artystów scen 
szczecińskich. Kolejne sekcje to „Opera i Operetka”, „Teatr 
Pleciuga”, „Muzyka/Filharmonia”, „Film/Video”, „Klub 

Fanatyków Video” (ranking dziesięciu najpopularniejszych 
filmów z wypożyczalni wideo oraz spis nowości), „Książnica/
Książki” (opis Książnicy Pomorskiej, wraz z godzinami otwarcia 
wszystkich czytelni i wypożyczalni), „Galerie”, „Muzea/Zabytki”, 
„Pół wieku temu” (zbiór archiwalnych informacji opublikowanych 
w „Kurierze Szczecińskim”), „Zamek” (mapa i spis wystaw), 
„Lokalne radio i tv” (programy rozgłośni PRS, AS, ABC oraz 
Telewizji Polskiej), „Wydarzenia”, „Restauracje/Gdzie 
potańczyć”, „Szef kuchni poleca”, „Kluby” (imprezy i spotkania 
organizowane przez Klub Spółdzielni Mieszkaniowej Dąb, koło 
Związku Sybiraków, koło Związku Diabetyków), „Sport”, 
„Edukacja”, „Turystyka/Biura podróży”, „Informator miejski” 
(apteki, pogotowie, informacje telefoniczne, telefony zaufania, 
parkingi strzeżone, stacje benzynowe). 

Miesięcznikowi nie udało się spełnić swojej funkcji. Wydaje się, 
że największym błędem wydawcy była nieatrakcyjna forma i 
błędy w doborze treści. Wiele miejsca poświęcano na 
pub l ikac ję charakterys tyk poszczególnych p ionów 
administracyjnych szczecińskich bibliotek. Część informacji 
powtarzała się. Na przykład opisy spektakli w teatrach można 
było znaleźć w ogólnym kalendarium miesięcznym, w sekcji 
zawierającej informacje o najważniejszych wydarzeniach 
miesiąca oraz w części poświęconej wyłącznie repertuarom 
teatralnym. Brakowało jednak miejsca na prezentację 
tematycznych imprez w klubach, pubach i dyskotekach. Nie 
publikowano także materiałów typu lifestyle, dostosowanych do 
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wymagań młodych odbiorców, do których informator był w 
zamyśle adresowany. Zamiast tego czytelnik znajdował 
wywiady z urzędnikami i dyrektorami szczecińskich instytucji. 

Publikowano natomiast, opracowaną w języku niemieckim, 
wkładkę na temat nadchodzących wydarzeń. Pomysł ten miał 
uzasadnienie ze względu na przygraniczne położenie 
Szczecina. W kolejnych numerach pojawiła się również sekcja 
„W Berlinie warto zobaczyć”.

Wydawca stopniowo zmniejszał liczbę stron miesięcznika, co 
sprawiło, że w 1999 r. „SzPAK” liczył 24 kolumny. Na krótko 
zmieniono tytuł pisma na „Zachodniopomorski Przegląd 
Aktualności Kulturalnych”, aby powrócić do koncepcji 
przedstawiania jedynie wydarzeń z miasta oraz do nazwy 
„Szczeciński Przegląd Aktualności Kulturalnych”. Ostatni numer 
ukazał się w 2002 r., jednak informacje kulturalne i zapowiedzi 
wydarzeń publikowane są wciąż na stronie internetowej pod 
adresem www.szpak.szczecin.pl.

Od 2010 r. swego rodzaju kontynuacją „SzPAK–a” były 
„Zamkowe Propozycje Kulturalne”. Wydawcą 12–
stronicowego miesięcznika był Zamek Książąt Pomorskich. 
Publikowano tu jedynie zapowiedzi imprez organizowanych 
przez tę instytucję: koncertów, wystaw, spotkań i wykładów, 
imprez dla dzieci, a także repertuary Teatru Krypta, Piwnicy 
przy Krypcie oraz kina Zamek.

Brak sukcesów przygotowywanego z urzędniczego punktu 
widzenia „SzPAK–a” wykorzystali prywatni wydawcy otwierając 
komercyjne miesięczniki skupiające się na publikowaniu 
informacji o nadchodzących wydarzeniach.

1 września 2001 r. ukazał się pierwszy numer „Echo 
Szczecina” wydawanego przez Happy Art. W pierwszym roku 
istnienia tytuł wydawany był w cyklu dwutygodniowym, od 
stycznia 2002 r. „Echo Szczecina” jest miesięcznikiem 
(Poniewiera, 2012). Pismo liczy od 36 do 52 stron. Obowiązki 
redaktora naczelnego przez cały czas obecności pisma na 
rynku pełnił jego właściciel Tomasz Poniewiera. Przyjęto 
schemat redagowania graficznego oraz organizacji treści 
typowy dla bezpłatnych informatorów kulturalno–rozrywkowych. 
Wybierano jedno, najistotniejsze zdaniem redakcji, wydarzenie 
nadchodzącego miesiąca i przygotowywano okładkę z 
wykorzystaniem fotografii artystów lub elementów graficznych. 
Na pierwszej stronie znajdowała się również konkretna 
informacja z odpowiedziami na podstawowe pytania co?, 
kiedy?, gdzie? oraz za ile? „Echo” promuje także wydarzenia z 
zakresu kultury wysokiej, na przykład, Międzynarodowy 
Festiwal Sztuki Wizualnej InSPIRACJE. 

O ile nadrzędną funkcją okładki „Echa Szczecina” jest 
przyciągnięcie uwagi odbiorcy, o tyle kolejne kolumny, ich 
projekt graficzny oraz organizacja treści wskazuje na dążenie 
do użyteczności publikowanych informacji. Pierwsze strony 

http://www.szpak.szczecin.pl
http://www.szpak.szczecin.pl
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zajmują opisy wybranych wydarzeń z nadchodzącego 
miesiąca. Wiadomości na kolejnych kolumnach segregowane 
są zgodnie z podziałem na sekcje: „Teatry”, „Zamek Książąt 
Pomorskich”, „Opera”, „Filharmonia”, „Kluby i ośrodki kultury”. 
Na następnych stronach umieszczany jest „Kalendarz imprez”, 
czyli spis wydarzeń w lokalach rozrywkowych. Szpigiel zamyka 
strona zatytułowana „Klubowe imprezy cykliczne” oraz opis 
premier kinowych. Przy każdym tekście znajdują się użyteczne 
informacje o czasie, miejscu i cenie biletu.

Kolejnym pismem o podobnej funkcji jest „Hot Magazine”. 
Redaktorem naczelnym jest Piotr Żelachowski. W lutym 2005 r. 
ukazał się numer testowy „Hot Magazine”. Bezpłatny 
miesięcznik poświęcony zapowiedziom kul turalno–
rozrywkowym regularnie zaczął ukazywać się w maju 2005 r. 
Tytuł był zgłoszony do Związku Kontroli Dystrybucji Prasy w 
okresie od września do grudnia 2007 r. Wydawca raportował 
średni nakład jednorazowy w wysokości 34 tys. egz. W 2008 r. 
nakład podawany przez wydawcę na pierwszej stronie pisma 
wynosił 9 tys. egz. „Hot” ukazuje się w objętości od 60 do 84 
stron.

Z konkurentem, „Echem Szczecina”, łączy go atrakcyjna 
oprawa graficzna i podobny, „kieszonkowy” format. Przy 
projektowaniu okładki wydawca przyjął jednak inną strategię i 
zamiast promowania jednego wydarzenia z nadchodzącego 
miesiąca, jak było to w przypadku „Echa”, umieszcza 

przyciągające uwagę grafiki lub zdjęcia, często fotografie, 
których tematem jest moda młodzieżowa.

Źródło ilustracji: archiwum własne

Układ treści opiera się na podziale na sekcje: w pierwszej 
części („Publicystyka”) publikowane są wywiady, sylwetki osób 
związanych z rozrywką, modą, recenzje książkowe, filmowe i 
muzyczne; kolejne sekcje są sprofilowane tematycznie 
(„Edukacja”, „Kuchnia”, „MUSS — Moda — Uroda — Sport — 
Styl”); ostatnia część poświęcona jest zapowiedziom wydarzeń.
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Należy podkreślić, że „Hot Magazine” — mimo że został 
zakwalifikowany do kategorii pism publikujących zapowiedzi 
wydarzeń kulturalnych — mógłby również być określany jako 
tytu ł z segmentu l ifestyle. Istotną część materia łów 
dziennikarskich stanowią artykuły redakcyjne. Warto dodać, że 
większość tych tekstów to części większych cyklów. Specyfika 
artykułów odzwierciedla model biznesowy przedsięwzięcia, 
dużą część publ ikacj i można nazwać mater ia łami 
sponsorowanymi lub tekstami powiązanymi z reklamami 
ukazującymi się w magazynie.

Do czerwca 2016 r. ukazało się 130 numerów miesięcznika.

Wydawca udostępnia bieżące i niektóre archiwalne numery 
magazynu na swojej stronie internetowej pod adresem 
www.hotmag.pl/gazeta.html.

http://www.hotmag.pl/gazeta.html
http://www.hotmag.pl/gazeta.html


5 W tej części zostaną 
omówione pisma z 
segmentu lifestyle i tytuły 
do niego zbliżone: 
miesięczniki zajmujące się 
modą, zdrowiem i urodą 
oraz projekty, które można 
określić jako magazyny dla 
rodziców (parentingowe).

Prasa 
z segmentu lifestyle



1. Presitż

2. Icona

3. Lifestyle Mag

4. City Szczecin Magazine

5. MM Trendy

6. Rytmy Zdrowia

7. Szczecińskie Trendy

8. Piękny Ślub

9. Ś jak Ślub

10.Rozwiń Skrzydła

11.#rodzinka
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Pierwszym i najdłużej ukazującym się tego typu czasopismem 
wydawanym w Szczecinie jest magazyn „Prestiż”, bezpłatny 
miesięcznik poświęcony modzie i rozrywce.

Pierwotnie wydawcą była Fabryka Słowa, spółka założona 
przez Tomasza Chacińskiego i Michała Stankiewicza. Funkcję 
redaktor naczelnej pełniła Daria Prochenka, sekretarza 
redakcji: Weronika Bulicz. Szefem działu foto był Dariusz 
Gorajski. Nakład wynosił 9 tys. egz.

Po raz pierwszy „Prestiż” ukazał się w 2007 r. Po przerwie od 
września 2012 r. do marca 2013 r. wznowiono publikowanie 
magazynu, przy czym nastąpiła zmiana wydawcy na 
Wydawnictwo Prestiż. Zachowano jednak formułę oraz 
numerację kolejnych wydań.

W 2016 r. redakcję tworzyli: Izabela Magiera (redaktor 
naczelna), Aneta Dolega, Andrzej Kus, Daniel Źródlewski, Jerzy 
Chwałek, dział foto: Adam Fedorowicz, Miguel Gaudencio, 
Jarosław Gaszyński, Dagna Drążkowska, Włodzimierz Piątek 
oraz felietoniści: Krzysztof Bobala, Szymon Kaczmarek, 
Dariusz Staniewski, Michał Stankiewicz.

W założeniu „Prestiż” miał być dwutygodnikiem, o czym 
świadczy, między innymi, artykuł wstępny do pierwszego 
wydania, umieszczony na 2. stronie:
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Co dwa tygodnie będziemy dostarczać Wam świeżą i ładnie 
opakowaną porcję informacji o ludziach i wydarzeniach ze 
Szczecina, o tych, o których wiecie wszystko lub tak Wam się 
wydaje, a także o tych, o których być może nigdy nie słyszeliście.

Zamiary wydawców potwierdzał również wpis rejestracyjny w 
Sądzie Okręgowym w Szczecinie z 3 października 2007 r., 
gdzie „Prestiż” został zarejestrowany jako dwutygodnik. Dane 
zostały zmienione 29 grudnia 2008 r., kiedy częstotliwość 
ukazywania się tytułu określono już jako miesięcznik.

Wydawcy tłumaczyli, że:

na zmianę częstotliwości wydawania magazynu zdecydowaliśmy 
się ze względu na koszty, które nie przekładały się na większe 
przychody. Dwutygodnik kosztuje o wiele więcej. Pewne kwoty 
pozostają takie same, jak wynajęcie biura, jednak ogromna część 
wydatków jest wyższa, na przykład, koszt papieru i druku, 
dystrybucja, wierszówka dziennikarzy i fotoreporterów (Chaciński, 
Stankiewicz, 2011).

Miesięcznik zajmuje się życiem szczecińskich elit związanych z 
polityką, biznesem, kulturą, rozrywką, mediami i sportem.

Opracowując projekt redakcyjny, wydawcy jednoznacznie 
określili profil pisma.

Pierwsze określenie pomysłu, na którym wpadliśmy to „lokalny 
tabloid”. Każde miasto ma celebrytów: dziennikarzy, prawników, 
polityków, prezesów dużych firm. Ten świat ma swoje jubileusze, 
rauty i chciałby zaistnieć w publicznej świadomości. Pracując jako 
dziennikarze zauważyliśmy, że w mieście dzieje się mnóstwo 
wydarzeń, z których relacji nie potrzebuje żadna redakcja. W tych 
imprezach bierze udział wiele osób, które chętnie przeczytałyby o 
sobie, swoich przyjaciołach, znajomych, partnerach w interesach, 
a jednocześnie mieszkańcy miasta pozostający poza tymi kręgami 
również chcieliby dowiedzieć się o życiu lokalnych VIP–ów. 
Zwróciliśmy uwagę, że nawet jeśli redakcje zamawiają relacje z 
obsługi imprezy dotyczącej gospodarki lub polityki, to redaktorzy 
wymagają jedynie konkretnych informacji merytorycznych. 
Postanowiliśmy wypełnić tę lukę (Chaciński, Stankiewicz, 2011).

Od grudnia 2008 r. ukazuje się również „Prestiż Magazyn 
Koszaliński”, a od grudnia 2009 r. — „Prestiż Magazyn 
Trójmiejski”. Wszystkie trzy tytuły mają spójną szatę graficzną, 
winietę oraz linię redakcyjną. Warto dodać, że w listopadzie 
2009 r. w Sądzie Okręgowym w Szczecinie wydawca 
zarejestrowa ł także (oprócz wydań szczecińskiego, 
koszalińskiego i trójmiejskiego) „Prestiż Magazyn Wrocławski” 
oraz „Prestiż Magazyn Poznański”.

Po zmianie wydawcy w 2013 r. zachowano profil tytułu. Do 
czerwca 2016 r. ukazały się 93 numery „Prestiżu”.
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Źródło ilustracji: archiwum własne

Redakcja udostępnia bieżące i archiwalne wydania pod 
adresem www.prestizszczecin.pl.

W 2008 r. ukazał się kwartalnik „Icona Fashion. Life & Design 
Magazine”. Wydawcą „Icony” była Małgorzata Rożniecka, 
szczecińska modelka, zwyciężczyni konkursów Miss Model of 
the World w 2000 r. oraz Miss International w 2001 r. Redaktor 
naczelną była Julia Winiarska z agencji Miss Model 
organizującej konkurs Miss Polonia. Pismo liczyło średnio 100 
stron, zaliczało się do grupy wydawnictw bezpłatnych, lecz 
zajmujących się tematami ekskluzywnymi. Potwierdza to artykuł 
wstępny opublikowany z okazji pierwszej rocznicy istnienia 
pisma w numerze 7. na stronie 7.

Rozpoczął się dla „Icony” kolejny rok. Słowa z pozoru banalne, a 
jednak nie całkiem. Dla nas drodzy Czytelnicy to kolejna szansa i 
wyzwanie. Szansa na to, by dać z siebie więcej, by sprostać 
wymaganiom miłośników mody, ciekawego stylu życia, Ikon 
doświadczonych i tych stawiających pierwsze kroki w branży.  […] 
Jesteśmy dumni z tego, że możemy prezentować sylwetki 
znanych i utalentowanych osób, a przede wszystkim, że z Waszą 
pomocą coraz częściej udaje się nam odpowiednio oddziaływać 
na mentalność mieszkańców i postrzeganie Szczecina z zupełnie 
innej strony. Jest to chyba naszym najważniejszym zadaniem. Za 
pomocą niezakłóconego luksusu pełnić rolę symbolu tego 
wszystkiego co warte jest Państwa uwagi i słów uznania, za które 
bardzo mocno dziękujemy. 
Zespół Redakcyjny Icona Fashion. Life & Design Magazine

http://www.prestizszczecin.pl
http://www.prestizszczecin.pl
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Źródło ilustracji: archiwum własne

Redakcja przywiązywała szczególną wagę do warstwy 
graficznej pisma. Świadczył o tym m.in. skład redakcji podany 
w całostronicowej stopce redakcyjnej opublikowanej przy 
artykule wstępnym. Na 11 osób znajdowało się w nim troje 
fotografów, jeden producent zdjęć, jeden grafik oraz dwie 
stylistki zajmujące się również makijażem. Pozostałe trzy osoby 
były redaktorami zajmującymi się działami: sport, muzyka oraz 
moda i lifestyle.

Kwartalnik poruszał głównie tematy z dziedziny mody, kultury 
oraz przedstawiał relacje z ekskluzywnych wydarzeń. 
Ogłoszenia drukowane w kwartalniku były niemal wyłącznie 
całostronicowe. Redakcja największy nacisk kładła na wizualną 
stronę wydawnictwa, fotografia odgrywała większą rolę niż 
tekst. W numerze 2. ukazała się rozmowa z fotografem mody 
Jacobem Sadrakiem, zajmująca dziewięć stron, przy czym na 
każdej z nich było jedno obszerne zdjęcie autorstwa bohatera 
tekstu oraz jedno pytanie i odpowiedź. Na podobnej zasadzie 
— znacznych rozmiarów zdjęcie z krótkim podpisem — 
przygotowany był inny redakcyjny materiał w tym samym 
numerze: Wyprawa do Indii.

Taka dbałość o warstwę graficzną wpływała na atrakcyjność i 
oryginalność produktu oraz pomagała w realizacji założonego 
modelu biznesowego, czyli przyciągnięciu reklamodawców z 
branż, gdzie najważniejsza była komunikacja wizualna: mody, 
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stylizacji, motoryzacji, zdrowia i urody oraz gastronomii. W 
takich też lokalizacjach „Icona” była kolportowana.

W trend wyznaczany przez „Prestiż” oraz „Iconę” wpisywał się 
„Lifestyle Mag”. Oprócz pokrewnej tematyki, cechą łączącą go 
z poprzednikami była wyraźnie akcentowana dbałość wydawcy 
o graficzną warstwę publikacji. Redaktor naczelną została 
Patrycja Złoczowska (właścicielka salonu makijażu i fotograf), 
wśród współpracowników znaleźli się między innymi Tomasz 
Szymula, Monika Petryczko, Beata Zuza Borawska.

Magazyn zadebiutował w grudniu 2009 r. Opis w stopce 
redakcyjnej („Nr 001 grudzień–styczeń”) wskazywał, że pismo 
zaprojektowane było jako dwumiesięcznik. Redakcja tak 
charakteryzowała tytuł w artykule wstępnym w pierwszym 
numerze z 2009 r. na stronie 5.:

„Lifestyle” będzie poruszać się po tematach związanych z naszą 
szczecińską formą spędzania czasu i wieloma ciekawostkami 
dopełniającymi naszą codzienność. Będziemy częstować was 
dużą dozą informacji o wydarzeniach, miejscach i ludziach którzy 
tworzą naszą szczecińska kulturę i wszelkiego rodzaju kreacje, 
nie tylko z najbliższego nam otoczenia. Dołożymy wszelkich 
starań, aby na łamach naszego magazynu każdy z was mógł 
znaleźć drogę do zatrzymania się w codziennym biegu życia i 
zasmakowania wciąż rozwijającej się lokalnej kultury.

Pismo liczyło 56 stron w nietypowym, kwadratowym formacie. 
Zawartość redakcyjną stanowiły felietony, wywiady, recenzje, 
artykuły oraz zapowiedzi wydarzeń kulturalnych. Tematyka była 
zbieżna z opisanymi wyżej pismami. Opublikowano m.in. 
wywiady ze szczecińskim skrzypkiem i kompozytorem Adamem 
Bałdychem, piosenkarką Agnieszką Chylińską, producentem 
muzycznym Peterem Horrevortsem, który wystąpił pod koniec 
2009 r. w Szczecinie i Karolem Bedorfem, zawodnikiem 
szczecińskiego klubu wschodnich sztuk walki, tekst o pisarzu 
Paulo Coehlo wraz z recenzjami jego książek, artykuł o stuleciu 
kina Pionier, felieton oraz fotografie mody autorstwa Magdaleny 
Lipiejko, zapowiedzi wydarzeń kulturalnych przygotowywane 
wspólnie z portalem internetowym www.wszczecinie.pl.

W anal izowanym numerze znajdowa ły się również 
dwustronicowe prezentacje szczecińskich lokali rozrywkowych. 
Były one przygotowane w stylu materiałów redakcyjnych, 
jednak język tekstów, publikowanie dokładnych danych z 
adresami i numerami telefonów, logotypy klubów oraz fakt, że 
każdy z materiałów poświęcony był tylko jednemu lokalowi 
pozwala przypuszczać, że były to płatne ogłoszenia lub 
materiały sponsorowane.

W październiku 2009 r. ukazał się pierwszy numer bezpłatnego 
miesięcznika „City Szczecin Magazine”, w listopadzie 
czytelnicy otrzymali drugi numer. Oba ukazały się w nakładzie 
10 tys. egz.

http://www.wszczecinie.pl
http://www.wszczecinie.pl
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Źródło ilustracji: archiwum własne

Redaktorem naczelnym był Marek Garncarek, a redakcję 
tworzyły również Sandra Chukwu oraz Emilia Ukraińska, 
będąca jednocześnie fotoreporterem. Wydawcą było Artline 
Studio.

Redakcja podkreślała w artykule wstępnym do pierwszego 
wydania, że chce zadowolić każdego czytelnika.

Drodzy Czytelnicy, macie przed sobą nową propozycję wśród 
szczecińskiej prasy, która zapragnie podbić swoją kompozycją 
serca wszystkich mieszkańców miasta. Mamy nadzieję, że 
siedząc w domu na kanapie, w pracy na przerwie czy też w pubie 
na relaksie – każdy znajdzie tu coś dla siebie. 
Szczecin City Magazine udowodni Wam, że nasze miasto pełne 
jest ciekawych miejsc, ludzi i wydarzeń! Wywiady ze znanymi 
osobami oraz ciekawe eventy, które kreują nasze życie 
kulturalno–rozrywkowe, wypełnią przestrzeń naszego magazynu. 
Chcemy utożsamić nas wszystkich z tym, co dzieje się w naszym 
najbliższym otoczeniu i pokazać, że w Szczecinie warto nie tylko 
bywać, ale i być.

Głównym materiałem numeru był wywiad ze szczecińską 
tyczkarką Moniką Pyrek „Nie czuję się gwiazdą” Monika Pyrek 
jakiej nie znacie zajmujący pięć z 20 stron wydania. W 
magazynie znalazły się też materiały traktujące o wyposażeniu 
wnętrz, operacyjnym usuwaniu wad wzroku, dekoderze do 
odbioru telewizji cyfrowej, najnowszym modelu samochodu 
skoda superb, krótkie teksty na temat szczecińskich imprez 
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sportowych (lekkoatletycznym mityngu Pedro’s Cup, turnieju 
tenisowym Pekao Open) i kulturalnych (urodzinach klubu 
Słowianin, gali finałowej Festiwalu Młodych Talentów Gramy 
2009). Redakcja zamieści ła podsumowanie miesiąca 
rozgrywek piłkarskich klubu Pogoń Szczecin, tekst Ostra jazda 
po Szczecinie, czyli krótki opis toru gokartowego oraz 
zapowiedzi imprez kulturalno–rozrywkowych zatytułowane 
bedziesiedzialo.net i przygotowane we współpracy z serwisem 
internetowym o tej samej nazwie, którego współtwórcą był 
redaktor naczelny „Szczecin City Magazine”.

Zwracała uwagę niewielka objętość materiałów na tematy 
lokalne. Wiele tekstów to jedno– lub dwuakapitowe notki, 
często zapożyczone z portalu wszczecinie.pl, z którym 
współpraca została uwzględniona w stopce redakcyjnej. 
Stosunkowo dużo miejsca redakcja poświęcała na teksty o 
tematyce sportowej.

Podobnie przygotowany został drugi numer „Szczecin City 
Magazine”. Więcej by ło krótkich tekstów na tematy 
ogólnoszczecińskie. Dominowały wśród nich materiały oparte 
na oficjalnych informacjach rozsyłane do wszystkich redakcji 
przez biuro prasowe Urzędu Miejskiego w Szczecinie, m.in. na 
temat zaciągnięcia przez miasto nowego kredytu, otwarciu 
oceanarium w Muzeum Narodowym, zakupie przez prywatną 
firmę części akcji klubu Pogoń Szczecin, zmianie nazwy pl. 
Sprzymierzonych, remoncie torowiska na pl. Kościuszki, 

spotkaniu w Warszawie prezydenta Szczecina z ministrem 
Michałem Bonim, otwarciu przetargu na budowę hali 
widowiskowo–sportowej, uhonorowaniu złotych medalistów z 
Igrzysk Olimpijskich w Pekinie tytułem „Ambasadorów 
Szczecina”. Całą kolumnę 16. zajmował tekst Pogoń Szczecin: 
Pozorny kłopot bogactwa, który został umieszczony w ramach 
współpracy z internetowym portalem prowadzonym przez 
kibiców klubu piłkarskiego Pogoń Szczecin www.pogon.v.pl. 
Większe materiały przeważnie nie dotyczyły problemów 
lokalnych, były to np: Biznes. Czy warto wracać do funduszy 
inwestycyjnych, Motoryzacja. Twój samochód – aby sprawnie 
przetrwał zimę, Zdrowie i uroda. Nie daj się jesieni.

W miesięczniku ogłoszenia nie były wyraźnie oddzielone od 
tekstów redakcyjnych, a niektóre materiały nosiły cechy tekstów 
sponsorowanych. Symptomatyczne było powielenie w obu 
numerach tego samego tekstu Wszystko ma swoje miejsce. 
Była to właściwie reklama zajmująca dwie kolumny: lewą 
poświęconą na zwykłe ogłoszenie, oraz prawą zawierającą 
tekst redakcyjny. W obu przypadkach materiał uwzględniony był 
w spisie treści numeru.

Najnowszą inicjatywą w segmencie lifestyle są wydawane od 
kwietnia 2013 r. „MM Trendy. Magazyn Szczeciński”. Funkcję 
redaktora naczelnego pełni Jarosław Jaz. Wydawcą tego 
bezpłatnego miesięcznika były Media Regionalne oraz, po 
zmianach własnościowych na rynku dzienników regionalnych, 

http://www.pogon.v.pl
http://www.pogon.v.pl
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Polska Press Grupa sp. z o.o. Podmiot ten ma w portfolio 
również „Głos Dziennik Pomorza — Szczecin” (wcześniej „Głos 
Szczeciński”) oraz tygodnik „Nasze Miasto Szczecin” 
(poprzednio „MM Moje Miasto Szczecin”). Wszystkie trzy tytuły 
przygotowuje ten sam zespół redakcyjny.

Analiza przemian na rynku szczecińskich magazynów lifestyle 
pozwala przypuszczać, że impulsem do przygotowania projektu 
redakcyjnego i uruchomienia „MM Trendy” była półroczna 
przerwa w ukazywaniu się scharakteryzowanego wyżej 
„Prestiżu”. Wydawanie „Prestiżu” zostało jednak wznowione w 
marcu 2013 r. co spowodowało, że na rynku szczecińskim 
pojawiły się dwa miesięczniki o zbliżonym profilu, konkurujące 
zarówno o czytelników, jak i — przede wszystkim — o 
reklamodawców. 

Projekt redakcyjny „MM Trendy” wykazuje zbieżność ze 
schematami stosowanymi w innych pismach segmentu 
lifestyle. Głównymi materiałami są: wywiad oraz tekst z cyklu 
„Temat z okładki”. Szpigiel zamyka bogato ilustrowana 
kronika towarzyska z podtytułem Kto, z kim, gdzie, kiedy i 
dlaczego? 

Podobnie jak w przypadku wyżej opisywanych magazynów, 
sposób prezentowania treści odzwierciedla model biznesowy 
wybrany przez wydawcę. Można tu odnaleźć materiały 
powiązane z publikowanymi ogłoszeniami płatnymi.

Źródło ilustracji: archiwum własne



67

Do czerwca 2016 r. ukazało się 39 wydań „MM Trendy”.

„MM Trendy” w wersji elektronicznej publikowane są na 
platformie Issuu pod adresem www.issuu.com/tomkuc.

Podobny do miesięczników z omówionej wyżej kategorii profil 
prezentują czasopisma z grupy tytułów skupiających się na 
tematach związanych z modą, zdrowiem i urodą.

Pierwszą tego typu inicjatywą wydawniczą, był oparty na 
modelu bezpłatnej dystrybucji do określonego segmentu 
odbiorców miesięcznik „Rytmy Zdrowia”. Tytuł w większości 
był kolportowany w aptekach oraz, w znacznie mniejszej 
liczbie, w przychodniach i prywatnych gabinetach lekarskich. 
Pierwszy numer ukazał się w listopadzie 2001 r. Miał to być 
egzemplarz promocyjny, na okładce wydrukowana była 
przekreś lona cena 2,90 z ł. Wydawca jednak — po 
opublikowaniu dwóch numerów promocyjnych w listopadzie i 
grudniu 2001 r. — zdecydował o pozostaniu przy bezpłatnej 
dystrybucji.

Pierwsza właściwa edycja ukazała się w marcu 2002 r. Tytuł 
liczył 28 stron. Wysokość nakładu była zróżnicowane. Według 
danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy w 2006 r. nakład 
„Rytmów Zdrowia” wyniósł średnio 174 tys. 545 egz., w 2007 r. 
129 tys. 909 egz., w październiku 2008 r. 75 tys. egz. Redaktor 
naczelną była Ewa Piechota a od 2011 r. Zuzanna Połanecka. 
Czasopismo adresowane było przede wszystkim do kobiet, 

które interesują się informacjami z tematycznego zakresu 
„zdrowie i uroda”. Wydawca określił profil czytelnika jako 
„kobiety w wieku 30 – 50 lat, aktywne zawodowo, matki i żony 
prowadzące gospodarstwo domowe, panie dojrzałe kształtujące 
własny wizerunek” (www.rytmyzdrowia.pl/profil.php).

Takie targetowanie tytułu potwierdzała tematyka materiałów 
zawartych w 1. numerze, a także treść artykułu wstępnego 
redaktor naczelnej.

„Muszę wpaść w rytm” — mówimy, gdy zamierzamy zająć się 
czymś ważnym. W jakimś sensie wszyscy żyjemy w cyklicznym 
rytmie: dnia, tygodnia, miesiąca, roku. Rytmie wzlotu — nadziei i 
porażki, kiedyś tę nadzieję trzeba na nowo odzyskać. 
Oddajemy w Wasze ręce pierwszy egzemplarz nowego 
czasopisma pt. „Rytmy Zdrowia”. Chcemy, by każdy, kto weźmie 
je do ręki, mógł dowiedzieć się czegoś ciekawego o szeroko 
rozumianej problematyce zdrowotnej. Dopiero bowiem kiedy 
jesteśmy zdrowi, nic nas nie boli, mamy czas i ochotę na 
kontemplowanie piękna, spotkania z ludźmi, czas na zabawę.  
Nasze pismo jest pełne ciekawostek, przydatnych w życiu porad, 
podanych w lekkiej, przystępnej formie. Ponadto zawiera 
krzyżówki, zabawne felietony i konkursy. Niektóre tematy 
będziemy prezentować nieco inaczej, z przymrużeniem oka. 
Mamy nadzieję, że każdy znajdzie w nim coś dla siebie.  
Liczymy na Waszą pomoc przy redagowaniu pisma. Czekamy na 
listy — z radami, wspomnieniami i ciekawymi opowieściami. 
Każdy z nich będzie cenną wskazówką dla redakcji „Rytmów”. Na 
łamach pisma chcemy poruszać problemy, które Was dotyczą, 

http://www.issuu.com/tomkuc
http://www.issuu.com/tomkuc
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odpowiadać na nurtujące Was, czasami kłopotliwe lub wstydliwe, 
pytania. Autorów najciekawszych listów będziemy nagradzać 
drobnymi upominkami.  
W każdym kolejnym numerze zaproponujemy „Temat Rytmów”. W 
wydaniu jesiennym tematem specjalnym jest „Damą być”.  
Bądźmy damami – świadomymi pozycji i roli, którą sprawujemy na 
co dzień w naszych rodzinach, w społeczeństwie. Takimi, co to 
doskonalą się wewnętrznie, są twórcze i... znają zasady dobrego 
wychowania. Podpatrujmy autorytety, podziwiajmy wyjątkowych 
ludzi. Wcielajmy w nasze życie wzory pozytywnych zachowań, 
uczmy ich nasze dzieci!  
Bądźmy spokojne, mądre i pełne czaru. Miejmy klasę, zwłaszcza 
dziś, gdy tak o nią trudno!

Czasopismo podzielone było na sekcje: „Rytmy Życia”, „Rytmy 
Ciała”, „Rytmy Piękna”, „Rytmy Mody”, „Rytmy Kuchni”, „Rytmy 
Wolnego Czasu”. Pismo ewoluowało, pojawiła się m.in. rubryka 
„Dziecko”.

Ostatni, 107. numer ukazał się w maju 2012 r. a wydawca 
kontynuował działalność prowadząc serwis internetowy pod 
adresem www.rytmyzdrowia.pl.

Ostatnim tytułem, który można umieścić w segmencie lifestyle 
były „Szczecińskie Trendy”, bezpłatny dwumiesięcznik 
ukazujący się w nakładzie 10 tys. egz. 

Pierwszy numer trafił do czytelników w grudniu 2007 r. 
Wydawcą była Agencja Reklamowa Contra. Źródło ilustracji: archiwum własne

http://rytmyzdrowia.pl
http://rytmyzdrowia.pl
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Czasopismo liczyło 36 stron. Dwumiesięcznik właściwie 
pozbawiony był treści redakcyjnych, a całą zawartość stanowiły 
reklamy. Wartą odnotowania ciekawostką by ła akcja 
prowadzona przez wydawcę wspólnie z zakładem usługowym, 
zajmującym się makijażem oraz fotografią. „Szczecińskie 
Trendy” zaprasza ły czytelniczki do udzia łu w „foto–
metamorfozach”, podczas których zgłaszająca się kobieta, po 
wykonaniu przez profesjonalistę makijażu, brała udział w sesji 
fotograficznej. Nagrodą była publikacja zdjęcia z sesji na 
okładkowej stronie magazynu.

W Szczecinie ukazywało się również kilka magazynów 
poświęconych wyłącznie informacjom związanym tematycznie 
ze ślubem i weselem.

Pierwszym tego typu miesięcznikiem był „Piękny Ślub”, 
ukazujący się od 2002 r. Wydawcą była firma Emax Group, a 
następnie Agencja Promocyjno–Koncertowa Nova. 

Czasop ismu nadano fo rma t t ema tyczny, k tó rego 
wyznacznikiem podstawowym jest związek treści publikacji ze 
ślubem i weselem, przy czym część redakcyjną ograniczono do 
minimum, a trzon każdego z wydań stanowiły ogłoszenia.

Materia ły redakcyjne dotyczy ły, w kontekście profilu 
tematycznego: mody, fotografii, gastronomii oraz zasad 
organizacji uroczystości i imprez towarzyskich. Do czerwca 
2016 r. ukazały się 84 numery „Pięknego Ślubu”.

Najnowsze wydania magazynu można pobrać ze strony 
i n t e r n e t o w e j p i s m a p o d a d r e s e m 
www.pieknyslub.pl/gazetka-piekny-slub

Ten sam profil reprezentuje „Ś jak Ślub”, bezpłatny 
miesięcznik, wydawany przez Agencję Reklamową MM Studio 
z siedzibą w podszczecińskim Pilchowie. Redaktorem 
naczelnym jest Marta Paszyńska, jednocześnie właścicielka 
MM Studio. Pierwszy numer ukazał się we wrześniu 2009 r. 
Miesięcznik liczył 36 stron. Redaktor naczelna w artykule 
wstępnym na kolumnie 3. podkreślała, że zaskoczy czytelników 
reklamami firm:

Trzymacie w rękach kolejny magazyn o tematyce ślubnej, żeby 
tego było mało, kolejny w którym znajdziecie szereg reklam firm z 
branży, ale uwaga — firm nowych, świeżych, prężnych. Firm, 
które tak jak „Ś jak Ślub” tchnęły powiew świeżości w nasze 
znudzone stereotypami miasto.

Reklamy przedzielone są stosunkowo dużą liczbą tekstów 
redakcyjnych. W numerze wydanym w grudniu 2009 r. 
opublikowano materiały: Śnieżna panna młoda o wizerunku 
podczas ślubu zimą, porady dla nowożeńców Ślub w Święta 
Bożego Narodzenia, wywiad z projektantką mody Yuiją Babich, 
Ślubne metamorfozy przedstawiające zabiegi kosmetyczne i 
fryzjerskie, z których korzysta przyszła panna młoda, W 
poszukiwaniu perfekcyjnego dekoratora o wyborze osoby, która 

http://www.pieknyslub.pl/gazetka-piekny-slub
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zadba o oprawę wesela. Znalazły się tam również: fotorelacja z 
targów ślubnych, przegląd sal weselnych wraz z wolnymi 
terminami, prezentacja mody ślubnej oraz opowiadanie w 
odcinkach Z pamiętnika panny M.

Z segmentem lifestyle łączy się kategoria magazynów 
parentingowych. W Szczecinie ukazują się dwa tytuły 
zawierające głównie treści przeznaczone dla rodziców.

Jako pierwszy, w 2010 r. ukazał się magazyn „Rozwiń 
Skrzydła. Bezpłatny Magazyn Szczecińskich Rodziców”. 
Wydawcą była Agencja Reklamy i Promocji Asco, redaktor 
naczelną: Anna Marynowska. Następnie funkcję wydawcy 
przejęła Expert Grupa Edukacyjna. Obecnie redakcją kieruje 
Monika Adamska–Hamrol. W stopce redakcyjnej podano 
informację, że nakład wynosi 10 tys. egz., a pismo 
kolportowane jest „do przedszkoli, szkół podstawowych oraz do 
miejsc przyjaznych dzieciom”.

Zakres tematyczny publikowanych materiałów określa grupa 
docelowa. Pojawiają się teksty poradnikowe, psychologiczne, 
informacyjne oraz artykuły promujące wydarzenia kulturalne i 
rozrywkowe. Wiele miejsca zajmują informacje związane z 
edukacją, szczególnie przedszkolną oraz wczesnoszkolną. 

Źródło ilustracji: www.rozwinskrzydla.info
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Zgodnie z zapowiedzią w winiecie, teksty i ogłoszenia mają 
charakter lokalny. W latach 2010–2015 ukazało się 11 numerów 
magazynu. W 2015 r. wydano jeden numer.

Drugą inicjatywą jest „#rodzinka. Bezpłatny Magazyn dla 
Rodziców”. Pierwszy numer pisma ukazał się w styczniu 2016 
r. Do maja wyszły trzy wydania. Redaktorem naczelnym jest 
Piotr Żelachowski, wydawcą: Asse Group. Ze względu na 
wspólnego wydawcę, podobnie jak magazyn „Hot”, „#rodzinka” 
realizuje model biznesowy oparty na bezpłatnej dystrybucji do 
sprecyzowanego odbiorcy oraz przychodach pochodzących od 
reklamodawców.

Żródło ilustracji: www.magazynrodzinka.pl

Zawartość czasopisma stanowią głównie ogłoszenia i teksty 
sponsorowane oraz materiały redakcyjne i informacje 
użyteczne dla rodziców.

http://www.magazynrodzinka.pl
http://www.magazynrodzinka.pl


6 Przed 1989 r. ukazywało się 
w Szczecinie wiele 
czasopism zakładowych. 
Obecnie tytuły takie wydają 
głównie stowarzyszenia i 
organizacje, a odbiorcami 
są ich członkowie, również 
ci potencjalni.

Prasa wydawana głównie 
dla członków organizacji 
i pracowników



1. Jedność

2. Panorama 7

3. Czas Mięśni

4. Wędrowiec Zachodniopomorski

5. In Gremio

6. Magazyn Pracodawcy

7. Metropolis

8. Zachodniopomorski Przedsiębiorca

9. Nasza Policja

10. Kardiologia Inwazyjna
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Najstarszym, wciąż ukazującym się pismem z tej grupy, jest 
wydawana przez NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego 
„Jedność”. W latach osiemdziesiątych można ją było kupić w 
całej Polsce.

Źródło ilustracji: archiwum własne
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Po 1989 r. „Jedność” została przekształcona w bezpłatny 
miesięcznik o nakładzie 2 tys. egz. Redaktor naczelną od lipca 
2009 r. jest Paulina Łątka. Wcześniej funkcję tę pełniła Urszula 
Dembińska–Nowakowska.

Pismo liczy 20 stron. Szpigiel zawiera teksty poświęcone 
tematyce związkowej, prawnej, gospodarczej i kulturalnej. 
Ostatnie dwie kolumny zajmuje ulotka informacyjna związku 
zawodowego, gotowa do wywieszenia w gablocie w zakładzie 
pracy. W cyklu „Z archiwum podziemia” publikowane są 
również materiały historyczne, np. reprodukcje ulotek 
drukowanych w drugim obiegu.

Do grudnia 2016 r. ukazało się 422 wydania „Jedności”

Aktualne i archiwalne numery są dostępne pod adresem 
www.solidarnosc.szczecin.pl.

„Panorama 7” jest dwutygodnikiem kolportowanym wśród 
mieszkańców osiedli należących do Spółdzielni Mieszkaniowej 
Dąb — największej w Szczecinie (liczy ponad 18 tys. 
członków). Ponieważ wydawcą była sama spółdzielnia, 
określenie czasopisma jako „bezpłatnego” może budzić 
kontrowersje. Cz łonkowie spó łdzielni pokrywają jego 
wydawanie płacąc w czynszu dodatkową kwotę. Nie 
przewidziano możliwości rezygnacji z tej opłaty. Nakład pisma 
wahał się od 14 tys. egz w 1994 r. do 16 tys. egz w 2004 r. 
„Panoramę 7” redaguje kolegium w składzie: Eugeniusz 

Pawłowski oraz Marek Nielek (zastępca prezesa spółdzielni do 
spraw eksploatacyjnych).

Pierwszy numer wydano 7 listopada 1994 r. W czasopiśmie 
poruszane są tematy dotyczące mieszkańców poszczególnych 
osiedli oraz wszystkich członków spółdzielni. W numerze 23. z 
2009 r. ukazały się, między innymi, teksty: W 2010: Opłaty w 
górę, Z–ca prezesa SM „Dąb” Marek Nielek: „Nie podwyższamy 
opłat spółdzielczych”, Nadal płacimy według starych zasad!: 
Abonament RTV, Jubileusz podstawówki z ul. Dąbskiej: To już 
pół wieku!, Brak wjazdu w „Rudziankę”: Będą protesty?, Koniec 
mieszkań „za złotówkę”?, Oby nie było dużego pożaru!: 
Drabiną przez ... ucho igielne, Po czterech latach: Okiem 
lokatorki, Remonty: Jedne się kończą, drugie się zaczną. Na 
uwagę zasługuje fakt, że przy 4 z tych materiałów zastosowano 
formułę wywiadu.

Szpigiel gazety uzupełniają informatory, m.in. harmonogram 
odczytów podzielników centralnego ogrzewania, wykaz 
numerów telefonów do administracji poszczególnych osiedli, 
pogotowia lokatorskiego i dźwigowego.

Obok materiałów sublokalnych, w „Panoramie 7” publikowane 
są również teksty o tematyce ogólnej, zależnej od kontekstu 
czasowego. Latem i wiosną ukazują się porady dla osób 
zajmujących się uprawą roślin balkonowych, pod koniec 
grudnia z kolei teksty publicystyczne i poradnikowe związane z 
okresem świąt Bożego Narodzenia.

http://www.solidarnosc.szczecin.pl
http://www.solidarnosc.szczecin.pl
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Do maja 2016 r. ukazało się 537 numerów „Panoramy 7”.

Przykładem czasopisma o silnie sprofilowanym odbiorcy jest 
„Czas Mięśni”. Ten biuletyn informacyjny, wydawany przez 
Fundację Pomocy Chorym na Zanik Mięśni w Szczecinie, 
ukazywał się od 2001 roku.

Źródło ilustracji: archiwum własne

Publikowano informacje istotne dla chorych i ich rodzin, np. 
porady dotyczące ćwiczeń wykonywanych przez osoby dorosłe 
i dzieci oraz artykuły motywujące chorych do walki z chorobą.

Pismo ukazywało się nieregularnie. Po przerwie w latach 2000–
2013, w 2014 r. ukazał się jeden numer „Czasu Mięśni”. 
Łącznie wydano 94 numery.

Część archiwalnych wydań „Czasu Mięśni” można pobrać ze 
s t r o n y  f u n d a c j i p o d a d r e s e m 
www.miesnie.szczecin.pl/dokumenty-do-pobrania/category/4-cz
as-miesni.html.

Kolejną inicjatywą skierowaną głównie do środowiska 
z w i ą z a n e g o z w y d a w c ą b y ł „ W ę d r o w i e c 
Zachodniopomorski”. Pierwszy numer tego kwartalnika 
ukazał się w styczniu 2001 r. Czasopismo kosztowało 6 zł. 
Wydawcą była Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w 
Szczecinie, redaktorem naczelnym — Robert Śledziński. Pismo 
by ło kierowane do kadry turystyczno–krajoznawczej 
województwa zachodniopomorskiego.

Szpigiel kwartalnika podzielony był na sekcje: „Perełki regionu”, 
„Dzieje Pomorza”, „Spotkania z przyrodą”, „Sanktuaria 
Pomorza Zachodniego”, „Szlaki turystyczne”, „Legendy i 
podania”, „To też zabytki”, „Vademecum turysty”, „Z życia SKT 
PTTK” oraz „Z życia PTTK”. Interesującym uzupełnieniem 

http://www.miesnie.szczecin.pl/dokumenty-do-pobrania/category/4-czas-miesni.html
http://www.miesnie.szczecin.pl/dokumenty-do-pobrania/category/4-czas-miesni.html
http://www.miesnie.szczecin.pl/dokumenty-do-pobrania/category/4-czas-miesni.html
http://www.miesnie.szczecin.pl/dokumenty-do-pobrania/category/4-czas-miesni.html
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zawartości była mapa regionu z zaznaczonymi miejscami, 
których dotyczą artykuły umieszczone wewnątrz numeru.

„Wędrowca” wydawano do 2007 r. W tym roku do sprzedaży 
trafiły dwa numery. Łącznie ukazały się 22 wydania.

Profesjonalnie przygotowywanym tytułem jest „In Gremio”, 
czasopismo przeznaczone głównie dla szczecińskich 
prawników. Pierwszy numer ukazał się w maju 2004 r. Tytuł 
został zarejestrowany w Sądzie Okręgowym 27 kwietnia 2004 r. 
Pierwotnie był to miesięcznik, w 2008 r. ukazywały się 
podwójne numery łączone, od 2009 r. „In Gremio” wydawane 
jest co dwa miesiące.

Magazyn wydawała Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie, 
a od lutego 2008 r. Szczecińska Izba Adwokacka. Redaktorem 
naczelnym był adwokat Roman Ossowski, w lutym 2008 r. 
funkcję tę objął adwokat Piotr Dobrołowicz. Nakład wynosi 2,5 
tys. egz. Czasopismo jest bezpłatne.

Redakcja podkreślała, że — mimo, iż wydawcą są instytucje 
zrzeszające adwokatów — czasopismo jest przeznaczone dla 
całego szczecińskiego środowiska prawniczego. W artykule 
wstępnym w pierwszym numerze na stronie 3. podkreślona 
była potrzeba integracji tego środowiska.

Inicjatywa wydawania pisma wyszła od członków korporacji 
adwokackiej, od początku jednak podkreślano, że chodzi o 

stworzenie platformy wymiany poglądów, wyrażania opinii przez 
wszystkich prawników. Chcemy, aby prawnicy opowiedzieli sami o 
sobie, nie zdając się w tym zakresie wyłącznie na łaskę 
istniejących środków masowego przekazu. Nasze pismo ma stać 
się polem komunikacji nie tylko dla środowisk prawniczych, ale 
również miejscem kontaktu z szerszym odbiorcą. Jesteśmy 
przekonani, że nie ma takich spraw, o których nie można jawnie 
dyskutować. Granice tej dyskusji wyznacza jedynie prawo, dobre 
obyczaje i kultura wypowiedzi. Chcemy służyć pomocą przy 
próbie zdiagnozowania kondycji środowiska prawniczego i 
wytyczenia wspólnej drogi do naprawy tego, co naganne i 
utrwalenia tego, co dobre.

Mimo, że adresowany do prawników, pierwszy numer pisma 
odbił się szerokim echem wśród dziennikarzy. W relacji z 
debaty prawników, zamieszczonej na stronach 5–15, znaczną 
część miejsca poświęcono zachowaniu dziennikarzy, ich 
napastliwości, pogoni za sensacją i personalnym atakom na 
prawników. Kilku reporterów zajmujących się problematyką 
sądową wystosowało w tej sprawie list do redakcji „In Gremio”, 
który został opublikowany w 3. numerze pisma na kolumnie 8.

Artykuły w „In Gremio” traktują o zmianach w przepisach, 
głównie dotyczących regulacji wykonywania zawodów 
prawniczych, historii i spraw bieżących z zakresu prawa oraz 
orzecznictwa szczecińskich sądów. Znaczna część artykułów 
pisana jest w sposób przystępny dla przeciętnego czytelnika, 
niezajmującego się problematyką prawną.
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W maju 2016 r. ukazał się jubileuszowy, setny numer “In 
Gremio”.

Źródło ilustracji: archiwum własne

Archiwalne i bieżące wydania „In Gremio” są dostępne w 
i n t e r n e c i e p o d a d r e s e m 
www.izba-adwokacka.szczecin.pl/in-gremio.

W Szczecinie ukazywały się dwa czasopisma wydawane przez 
organizacje przedsiębiorców. Pierwszym był „Magazyn 
Pracodawcy” należący do Zachodniopomorskiego Związku 
Pracodawców. Ukazały się trzy numery tego bezpłatnego 
miesięcznika, pierwszy w maju 2000 r. Wydawcą była 
szczecińska Agencja Wydawnicza Global, stroną redakcyjną 
zajmowała się Media Group Consulting. Redaktorem 
nacze lnym by ł Robe r t G ruszka , p r zewodn i czący 
Zachodniopomorskiego Związku Pracodawców.

„Magazyn Pracodawcy” był kontynuacją biuletynu wydawanego 
przez ZZP przez kilka miesięcy przed ukazaniem się 
magazynu. Sylwester Kowalski, przedstawiciel wydawcy, w 
artykule wstępnym do 1. numeru podkreślał, że materiały 
opublikowane w miesięczniku „będą służyły radą i pomocą”. 
Sekcja poradnicza była najbardziej rozwinięta. Pojawiały się 
także relacje z wydarzeń, w których brali udział przedsiębiorcy. 
Dołączona również została deklaracja przystąpienia do 
Zachodniopomorskiego Związku Pracodawców.

Drugą próbą dodarcia do lokalnych środowisk biznesowych 
było powołanie do życia „Metropolis” — miesięcznika z 
dopiskiem na winiecie „Pracuj i rozwijaj się w Szczecinie”. 
Wydawcą był Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego 

http://www.izba-adwokacka.szczecin.pl/in-gremio
http://www.izba-adwokacka.szczecin.pl/in-gremio
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Lewiatan, redaktor naczelną: Katarzyna Nakielska–Pawluk, 
która była również autorką większości artykułów. Nakład 
wynosił 5 tys. egz., drukiem zajmował się KaDruk. Pierwszy 
numer ukazał się w listopadzie 2009 r. i liczył 36 stron.

Źródło ilustracji: archiwum własne

Ciekawe jest umieszczenie w numerze aż trzech materiałów, 
które można nazwać artykułami wstępnymi. Są to, w kolejności 
ukazywania się na stronach pisma, teksty podpisane przez 
prezydenta Szczecina Piotra Krzystka na stronie nr 2, Annę 
Kornacką, prezes ZPPZ Lewiatan na 3. stronie oraz sygnowany 
przez redakcję na kolumnie 34.

Projekt redakcyjny miesięcznika nie przewidywał, że pismo 
zostanie tytułem newsowym lub poruszającym drażliwe tematy. 
Redakcja starała się raczej stworzyć profil, w którym przeważa 
poradnictwo dla pracodawców, właścicieli małych i średnich 
firm oraz czyniła próby zintegrowania przedsiębiorców, co 
zapewne wiązało się z projektem wypromowania samej 
organizacji Lewiatan.

Profil tematyczny pisma był jasno określony. Rynek pracy to 
główny temat, którym planował zająć się wydawca. Świadczą o 
tym m.in tytuły wszystkich artykułów promowanych na 
okładkowej stronie magazynu (Poznaj dobrych pracodawców, 
Kogo szukają pracodawcy, Pracodawco, przyjmij stażystę, 
Życie po stoczni. Stracili pracę, zyskali firmę, Pracownicy 
zdrowi i piękni). Publikowano również informacje o 
organizowanych szkoleniach, kursach i konferencjach. Do 2010 
r. ukazały się 3 numery miesięcznika. Są one dostępne na 
s t r o n i e i n t e r n e t o w e j : 
www.sites.google.com/site/nakielskapawluk.

http://www.sites.google.com/site/nakielskapawluk
http://www.sites.google.com/site/nakielskapawluk
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„Zachodniopomorski Przedsiębiorca” jest bezpłatnym 
miesięcznikiem wydawanym przez Północną Izbę Gospodarczą 
i kolportowanym wśród jej członków oraz podczas imprez, w 
których uczestniczy PIG jako organizator, sponsor lub patron. 

Źródło ilustracji: archiwum własne

Pismo ukazuje się od 2007 r., do Rejestru Dzienników i 
Czasopism periodyk został wpisany 15 kwietnia 2008 r. 
Redaktorem naczelnym początkowo był Marcin Łubian. W 
kwietniu 2009 r. naczelną została Magdalena Tarasiuk, w 2011 
r., od numeru 4 — Karolina Wójcik. Nakład wynosi 3,5 tys. egz. 
Wydania liczą 80–88 stron.

Teksty kierowane są do właścicieli przedsiębiorstw różnej 
wielkości. Intensywnie promowana jest idea własnej inicjatywy 
biznesowej. Redakcja porusza problemy osób, które prowadzą 
własną działalność gospodarczą, ukazują się artykuły 
dotyczące prawa i gospodarki, przygotowane z punktu widzenia 
zachodniopomorskiego przedsiębiorcy.

Do 2015 r. ukazało się 115 numerów magazynu.

Wydawca udostępnia elektroniczną wersję magazynu pod 
adresem www.izba.info.

Jako przykład czasopisma wydawanego przez instytucję dla 
pracowników można podać tytuł „Nasza Policja”, wydawany z 
dopiskiem na winiecie „Kwartalnik Policji Zachodniopomorskiej”. 
Pierwszy numer ukazał się w lipcu 2007 r. Wydawcą było 
Gospodarstwo Pomocnicze Komendy Wojewódzkiej Policji w 
Szczecinie. Redaktor naczelną była Anna Lewandowska–
Kasprzycka, zastępcą redaktora naczelnego – Maciej 
Karczyński. Oboje byli funkcjonariuszami z biura prasowego 
Komendy Wojewódzkiej Policji.

http://www.izba.info
http://www.izba.info
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Źródło ilustracji: archiwum własne

Kwartalnik adresowany by ł do policjantów. Autorzy 
przedstawiali historię milicji i policji w regionie, relacjonowali 
zakończenie służby kandydackiej, ślubowanie uczniów klas o 
profilu wojskowym i policyjnym, wyjazd polskich policjantów za 
granicę, przedstawili funkcjonariuszkę, która wygrała konkurs 
„Policjant, który mi pomógł”, publikowali statystyki wypadków na 
przejazdach kolejowych, radzili jak pomagać ofiarom handlu 
ludźmi oraz odpowiadali na pytania dotyczące praktycznych 
aspektów służby, np. czy stażysta może doręczać oficjalne 
pisma. Część tekstów kierowana była również do osób 
niezatrudnionych w Policji. Dotyczyło to głównie kierowców. 
Były to m.in. materiały O czym musisz pamiętać wyjeżdżając do 
Niemiec, Mamo! Tato! Przypnij mnie!, Kontrolne badania 
kierowców.

„Nasza Policja” wychodziła nieregularnie, w latach 2007–2009 
wydano 9 numerów, w 2014 r. ukazało się wydanie specjalne 
oznaczone jako „lipiec 2013 – lipiec 2014”. W artykule 
wstępnym na 3. stronie zapowiedziano, że pismo w pliku PDF 
będzie przesyłane na adresy poczty elektronicznej tych 
policjantów i pracowników Policji, którzy wyrażą taką chęć.

Najnowszą inicjatywą wydawniczą w tej grupie, i jednocześnie 
należącą do najprofesjonalniej redagowanych, jest 
„Kardiologia Inwazyjna” opisana przez wydawcę jako 
„Biuletyn Sekcji Kardiologii Inwazyjnej Polskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego”.
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Źródło ilustracji: archiwum własne

Redaktorem naczelnym jest Robert Gil, wydawcą Via Medica. 
Pismo kolportowane jest za pośrednictwem prenumeraty.

Periodyk ukazywał się wcześniej w latach 90. XX w., a w 
Szczecinie został wskrzeszony w 2011 r. Obecnie jest to 
wydawany regularnie dwumiesięcznik.

„Kardiologia Inwazyjna” jest tytułem przeznaczonym dla lekarzy 
specjalistów, jednak redakcja dba, by teksty nie miały 
cha rak te ru czys to naukowego . Obok ma te r i a łów 
przedstawiających informacje na temat działalności PTK i 
nowości z dziedziny, w której specjalizuje się pismo oraz opisu 
przypadków klinicznych znajdują się tu również wywiady, 
felietony oraz artykuły odległe od zagadnień medycznych, 
mogące jednak zainteresować przedstawicieli grupy docelowej 
(np. cykl „A po dyżurze...”).



7 Mimo że najwięcej takich 
tytułów przygotowywanych 
jest centralnie, również w 
Szczecinie pojawiają się 
czasopisma przeznaczone 
głównie dla klientów. Do tej 
grupy zakwalifikowano 
również magazyny 
kierowane do nauczycieli 
oraz widzów teatrów.

Prasa kierowana głównie 
do klientów 
przedsiębiorstw i instytucji



1. Bałtyckie Podróże

2. Webhosting

3. Ciepło Systemowe

4. Rocker News

5. Refleksje

6. Dialogi

7. Gabit

8. Kocham Teatr

9. Opera na Zamku
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Jednym z przykładów szczecińskich czasopism wydawanych 
dla klientów były „Bałtyckie Podróże”. Był to ukazujący się od 
2004 r. bezpłatny magazyn, którego dystrybucją zajmowała się 
Polska Żegluga Bałtycka, przedsiębiorstwo armatorskie będące 
w łaścicielem promów kursujących do Skandynawii . 
Czasopismo ukazywało się 5 razy w roku. Jego redaktorem 
naczelnym był Marcin Jakubowski, który był także autorem 
wielu tekstów oraz fotografii. Był on również szefem 
Prywatnego Centrum Informacji Turystycznej Tramp, wydawcy 
magazynu. Nakład „Bałtyckich Podróży” wynosił 15 tys. egz. i 
kolportowany był na pokładach promów Polferries, w biurach 
podróży i biurach turystycznych. Z tego względu wiele tekstów 
na eksponowanych miejscach to opisy oferty promowej, np. 
Zima z Polferries lub Wielkanoc z Polferries, a także artykuły o 
atrakcjach, które można odwiedzić przy okazji podróży 
promami PŻB, np. Święta w Kopenhadze lub Z wędką do 
Skandynawii w numerze 16 „zima 2007/2008 r.”.

W styczniu 2009 roku ukazał się ostatni, 21. numer 
czasopisma. Za kontynuację „Bałtyckich Podróży” można uznać 
„Zew Północy”, dwumiesięcznik tego samego wydawcy. Tym 
razem czasopismo by ło p łatne i kolportowane za 
pośrednictwem sieci Empik oraz Ruch, a także w 
prenumeracie. Redaktorem naczelnym ponownie został 
Jakubowski. Wydawca zaznaczał, że czasopismo poświęcone 
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jest tylko Skandynawii. Do 2016 r. ukazało się 31 numerów 
pisma.

Źródło ilustracji: www.zewpolnocy.pl

Wydawcą „Webhosting”, innego pisma przeznaczonego dla 
konkretnej grupy konsumentów, była duża szczecińska spółka 
Home.pl, zajmująca się dostarczaniem usług internetowych. 
Tytuł został zarejestrowany w Sądzie Okręgowym 16 
października 2007 r., jednak ukazywał się od końca 2006 r. 
Projekt został zamknięty w 2012 r. Wydania liczyły 24 strony. 
„Webhosting” był bezpłatnie kolportowany pocztą do klientów 

firmy Home.pl. Redaktorem naczelnym był Dariusz Nawojczyk. 
Rocznie do czytelników trafiały cztery numery.

Zawartość pisma stanowiły głównie opisy i wskazówki 
dotyczące korzystania z usług oferowanych przez wydawcę. 
Pojawiały się także informacje z ogólnie pojętej branży 
teleinformatycznej. Treść redakcyjna przygotowywana była dla 
klientów w całym kraju. Wydawcą była szczecińska firma, ale 
siedziba redakcji mieściła się we Wrocławiu.

Godnym odnotowania przykładem prasy dla klientów w formule 
business–to–business jest „Ciepło Systemowe. Magazyn 
Szczecińskiej Energetyki Cieplnej”. Tytuł jest lokalnym 
wydaniem kwartalnika, przygotowywanego centralnie dla 
przedsiębiorstw energetyki cieplnej w całej Polsce. Własną 
mutację opracowuje Szczecińska Energetyka Cieplna. 
Czasopismo — ogólnopolski „Magazyn Ciepła Systemowego” 
wraz z lokalnym wydaniem — jest kolportowane bezpłatnie 
wśród instytucjonalnych klientów SEC (firm, przedsiębiorstw i 
spółdzielni mieszkaniowych). Redaktorem naczelnym jest 
Renata Olejnik, redakcję stanowi dzia ł marketingu 
Szczecińskiej Energetyki Cieplnej.

Artykuły dotyczą przede wszystkim współpracy SEC z dużymi 
partnerami, zagadnień łączenia poszczególnych spółek i 
prywatyzacji komunalnych przedsiębiorstw, nowych usług w 
zakresie rozliczeń finansowych oraz technologii.

http://www.zewpolnocy.pl
http://www.zewpolnocy.pl
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Źródło ilustracji: archiwum własne

Często stosowanym gatunkiem dziennikarskim są rozmowy z 
członkami zarządów spółek ciepłowniczych. Do 2015 r. ukazało 
się 28 numerów kwartalnika.

W mniejszej skali, do grupy pism dla klientów można zaliczyć 
bezpłatny miesięcznik „Rocker News”. Jest on kolportowany 
głównie wśród klientów szczecińskich klubów „Rocker” i „Nowy 
Browar”, lecz można go znaleźć również w innych punktach 
miasta. Czterostronicowe pismo zawiera wyłącznie informacje 
związane z wymienionymi wyżej klubami, jednak publikowane 
są także płatne ogłoszenia, np. dotyczące wydarzeń 
kulturalnych organizowanych przez Zamek Książąt Pomorskich.

Do marca 2016 r. ukazało się 48 numerów miesięcznika.

Specyficzną odmianą czasopism przygotowywanych dla 
klientów stanowią tytuły kierowane do kadry pedagogicznej. 
Najważniejszym z nich są „Refleksje”, które ukazują się od 
1991 r. Pismo jest magazynem wydawanym najpierw przez 
Wo jewódzk i Oś rodek Me todyczny, późn ie j p rzez 
Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne, a obecnie przez 
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 
Redaktorem naczelnym pierwszych wydań był Z. Jarzębowski. 
„Refleksje” miały wtedy 16 stron i były miesięcznikiem. W 1998 
r. redakcja zmieniła cykl wydawania na dwumiesięczny. Funkcję 
redaktora naczelnego pełniła Zofia Bączyńska–Jelonek. 
Obecnie redaktorem prowadzącym jest Sławomir Iwasiów. 
Czasopismo liczy 44 strony.

„Refleksje” od początku miały służyć nauczycielom jako pomoc 
metodyczna. Ukazywały się wywiady z kuratorem oświaty, opinie 
uczniów o funkcjonowaniu systemu edukacji, artykuły poświęcone 
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pracy psychologicznej i socjoterapeutycznej, przygotowywaniu 
wycieczek szkolnych, listy zalecanych podręczników szkolnych, 
opisy zagranicznych systemów oświaty.

Źródło ilustracji: archiwum własne

Obecnie format pisma został zachowany. Oprócz wywiadów i 
artykułów publicystycznych większą część „Refleksji” zajmują 
teksty poradnicze oraz informacyjne dla nauczycieli (np. Nowa 
podstawa programowa, „Kupiec wenecki”. Uniwersalna 
opowieść?, Między historią a prywatnością. Poezja Marcina 
Świetlickiego, Szkolne czasopismo jako element edukacji, 
Muzyka dla dzieci w wieku przedszkolnym).

Autorami wielu tekstów w „Refleksjach” są nauczyciele szkół ze 
Szczecina i regionu.

ZCDN udostępnia bieżące i archiwalne numery „Refleksji”, w 
plikach PDF, MOBI oraz EPUB, na stronie czasopisma pod 
adresem www.refleksje.zcdn.edu.pl.

Podobną funkcję pełnią „Dialogi. Pismo Pedagogiczne”. 
Rocznie ukazuje się 10 numerów, z przerwą w okresie 
wakacyjnym. Pierwsze promocyjne numery w 1996 r. były 
bezpłatne, później czasopismo kosztowało 6 zł, obecnie 
periodyk ponownie dostępny jest bezpłatnie. Wydawcą jest 
Pałac Młodzieży — Pomorskie Centrum Edukacji. Redaktorem 
naczelnym była Irena Misztal, od 2006 r. funkcję tę pełniła 
Aneta Klonowska, a obecnie — Ewa Karasińska. W 
miesięczniku ukazują się teksty przeznaczone dla nauczycieli. 
Redakcja dopuszcza również do druku materiały przygotowane 
przez uczniów na temat relacji pomiędzy młodzieżą a 
nauczycielami. Do maja 2016 r. ukazały się 202 numery 
„Dialogów”.

http://www.refleksje.zcdn.edu.pl
http://www.refleksje.zcdn.edu.pl
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Archiwalne i bieżące wydania „Dialogów” publikowane są pod 
adresem www.pe.szczecin.pl/chapter_201347.asp.

Źródło ilustracji: archiwum własne

Podobnie jak omówione wyżej „Refleksje” i „Dialogi”, swego 
rodzaju osobną kategorię w prasie dla klientów stanowią tytuły 
wydawane i związane tematycznie z instytucjami kultury, takimi 
jak teatry lub opery. W Szczecinie ukazywały się pisma 
wydawane przez Teatr Lalek Pleciuga oraz Operę na Zamku.

„Gabit. Gazetka Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie” jest 
bezpłatnym czasopismem ukazującym się systematycznie od 
1998 r. dwa lub trzy razy w roku. Redaktor naczelną była 
początkowo Elżbieta Stelmaszczyk, a następnie m.in. Ewa 
Julianna Kwidzińska, Violetta Janiszewska, Elżbieta Beata 
Nowak. Wydawcą jest Teatr Lalek Pleciuga.

W „Gabicie” znajdują się bieżące wiadomości na temat 
repertuaru teatru, wypowiedzi pracowników Pleciugi o 
przygotowywanych premierach, informacje na temat postępu 
prac nad budową nowej siedziby instytucji, prezentacje sztuk, 
ogłoszenia o konkursach. Wprowadzane są oryginalne 
rozwiązania graficzne, na przykład w okresie prowadzenia 
pisma przez Ewę Juliannę Kwidzińską: odwrócona sekcja 
przeznaczona dla dzieci (między innymi z rysunkami autorstwa 
wychowanków przedszkola oraz grafikami do kolorowania), 
rozpoczynająca się od czwartej strony okładki sygnowanej 
winietą „Mały Gabit”. „Gabit” kolportowany jest bezpłatnie na 
terenie teatru. Do grudnia 2016 r. ukazało się 48 numerów.

„Gabit” można przeczytać w wersji elektronicznej pod adresem 
www.pleciuga.pl/publikacje.

http://www.pe.szczecin.pl/chapter_201347.asp
http://www.pe.szczecin.pl/chapter_201347.asp
http://www.pleciuga.pl/publikacje
http://www.pleciuga.pl/publikacje
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Źródło ilustracji: archiwum własne

Pleciuga publikowała również „Kocham teatr”. Było to 
wydawnictwo zawierające scenariusze zajęć edukacyjnych 
tematycznie związanych z teatrem. Od 2001 r. do 2016 r. 
ukazało się 48 zeszytów. Są one dostępne w Biurze Obsługi 
Widzów Pleciugi.

Źródło ilustracji: archiwum własne
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Podobny tytuł przygotowywała szczecińska opera. Periodyk 
ukazywał się raz w sezonie. „Opera na Zamku” była dostępna 
bezpłatnie przy kasach. Pierwszy numer datowano na luty–
czerwiec 2010 r. Czasopismo było bogato ilustrowane, ale 
szczególny nacisk położono na jego użyteczność. Dokładnie 
opisywano w nim wszystkie przedstawienia — z podziałem na 
premiery, pozostałe spektakle, gościnne spektakle teatralne, 
koncerty oraz imprezy dla najmłodszych. W szczególnie 
przejrzysty sposób zaplanowano sekcje zamykające 
wydawnictwo: kalendarz spektakli oraz schemat miejsc w sali 
opery wraz z dokładnym cennikiem biletów.



8 W tym segmencie 
wróżniono trzy kategorie: 
tytuły wydawane przez 
uczelnie, pisma 
przygotowywane przez 
studentów oraz magazyny 
kierowane głównie do tej 
właśnie grupy odbiorców.

Prasa akademicka 
i studencka



1. Przegląd Uniwersytecki

2. Akademickie Aktualności Morskie

3. Forum Uczelniane

4. Wykładnik

5. Wyjątek

6. Brejk

7. Zoom

8. Dlaczego

9. studenciak.pl
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„Przegląd Uniwersytecki” jest bezpłatnym kwartalnikiem, 
który ukazuje się od 1991 r., obecnie w nakładzie 1,5 tys. egz.

Źródło ilustracji: archiwum własne



92

Wydawcą jest Biuro Promocji i Informacji Uniwersytetu 
Szczecińskiego, redaktor naczelną — Elżbieta Beata Nowak. 
Współpracownikami są, między innymi, studenci kierunku 
dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Wydziale 
Filologicznym US.

Pierwsze numery „Przeglądu” odznaczały się słabą jakością 
druku. Dzisiaj czasopismo wyróżnia się oryginalną grafiką i 
nowoczesnym sposobem łamania, który został wprowadzony w 
2008 r. 

Materiały podzielone są na sekcje. Najwięcej miejsca zajmuje 
temat numeru, który nie zawsze dotyczy bieżącej działalności 
uczelni. Wydaje się, że razem ze zmianą szaty graficznej, 
„Przegląd Uniwersytecki” bardziej otworzył się na studentów, 
chętniej przyjmując ich do grona autorów.

Wydawca udostępnia bieżące i archiwalne numery „Przeglądu 
U n i w e r s y t e c k i e g o ” n a s t r o n i e i n t e r n e t o w e j 
www.przeglad.usz.edu.pl.

Swoje czasopisma wydają także inne uczelnie szczecińskie, 
między innymi Akademia Morska („Akademickie Aktualności 
Morskie”: redaktor naczelny Bernard Wiśniewski, w latach 
1 9 9 8 – 2 0 1 6 u k a z a ło s ię 8 9 n u m e r ó w, w c z eśn i e j 
dwumiesięcznik, od 2009 r. ukazuje się regularnie jako 
kwar ta ln i k ) o raz Zachodn iopomorsk i Un iwersy te t 
Technologiczny („Forum Uczelniane”: redaktor naczelny 

Mieczysław Wysiecki, do 2016 r. wyszło 29 numerów, 
kwartalnik powstał po połączeniu 1 stycznia 2009 r. Politechniki 
Szczecińskiej wydającej własnego „Inżyniera” pod redakcją 
Stefana Berczyńskiego oraz Akademii Rolniczej wydającej do 
tamtej pory „Agrariusa” z redaktor naczelną Dorotą 
Gołębiowską).

Źródło ilustracji: archiwum własne

Bieżące i archiwalne numery „Akademickich Aktualności 
M o r s k i c h ” m o ż n a z n a l e ź ć p o d a d r e s e m 
www.wydawnictwo.am.szczecin.pl/akademickie-aktualnosci-mo
rskie, „Forum Uczelniane” publikowane jest na stronie 
www.wydawnictwo.zut.edu.pl/forum.

http://www.przeglad.usz.edu.pl
http://www.przeglad.usz.edu.pl
http://www.wydawnictwo.am.szczecin.pl/akademickie-aktualnosci-morskie
http://www.wydawnictwo.am.szczecin.pl/akademickie-aktualnosci-morskie
http://www.wydawnictwo.am.szczecin.pl/akademickie-aktualnosci-morskie
http://www.wydawnictwo.am.szczecin.pl/akademickie-aktualnosci-morskie
http://www.wydawnictwo.zut.edu.pl/forum
http://www.wydawnictwo.zut.edu.pl/forum
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Prasa akademicka nie ogranicza się tylko do oficjalnych tytułów 
uczelni. Wydawaniem czasopism zajmują się także sami 
studenci. Przykładem jest „Wykładnik”, bezpłatny miesięcznik, 
wydawany przez studentów z Koła Naukowego Marketingu 
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu 
Szczecińskiego, w nakładzie 300 egz.

Źródło ilustracji: archiwum własne

Pierwszy numer ukazał się w czerwcu 2007 r. Redaktorem 
naczelnym był Marcin Otorowski, zastępcą redaktora 
naczelnego — Agnieszka Jung. W roku akademickim 
2006/2007 ukazał się jeden numer czasopisma, w kolejnym – 
siedem numerów, w roku akademickim 2008/2009 – dziewięć. 
Pismo było wartościową inicjatywą, choć odznaczało się 
amatorskim podejściem do warsztatu redakcyjnego. Świadczy 
o tym zapis w stopce: „Redakcja nie ponosi odpowiedzialności 
za zamieszczane teksty i ilustracje”.

Obecnie „Wykładnik” ukazuje się w wersji elektronicznej i jest 
dos tępny na s t ron ie in ternetowej Wydz ia łu Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania pod adresem wykladnik.wneiz.pl.

Innym przykładem pisma redagowanego w całości przez 
studentów jest „Wyjątek. Czasopismo Koła Młodych 
Językoznawców Uniwersytetu Szczecińskiego”.

Redaktorem numeru 6 z 2015 r. była Iga Ranoszek, zgodnie z 
zapisem w stopce redakcyjnej „wsparcie merytoryczne, 
taktyczne i duchowe” zapewniła prof. Ewa Kołodziejek, 
kierownik Zakładu Etnolingwistyki i Kultury Języka w Instytucie 
Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego i 
opiekun koła naukowego.

Publikowane tu teksty, mimo często swobodnej formy, są 
poświęcone zagadnieniom związanym z językoznawstwem.

http://wykladnik.wneiz.pl
http://wykladnik.wneiz.pl
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Źródło: www.ewakolodziejek.pl

Studenci Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP wydawali dwa 
pisma. Pierwszym tytułem był „Brejk”. W latach 2008 i 2009 
ukazało się 9 numerów, w tym jeden specjalny. Redaktorem 
naczelnym była Anna Romanowska.

W styczniu 2012 r. wydano pierwszy numer magazynu 
„Zoom”. Łącznie ukazały się 24 wydania, ostatnie w czerwcu 
2014 r.

Źródło ilustracji: archiwum własne

http://www.ewakolodziejek.pl
http://www.ewakolodziejek.pl
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Redaktorem naczelnym został Miłosz Wieczorek, następnie 
funkcję tę objęła Anna Hajłasz. Tematyka tekstów była silnie 
powiązana z życiem uczelni. Dominowały dłuższe teksty 
publicystyczne autorstwa studentów WSH TWP. Szkoła 
udostępnia elektroniczne wersje magazynu pod adresem 
www.wshtwp.pl/zoom.

„Magazyn Studencki Dlaczego” (nazwa zapisywana również 
jako „?dlaczego”) przed przeniesieniem siedziby wydawcy i 
redakcji do Warszawy był wydawany w Szczecinie. Tytuł trafił 
do Rejestru Dzienników i Czasopism ówczesnego Sądu 
Wojewódzkiego w Szczecinie 11 marca 1998 r. Redaktor 
naczelną była Katarzyna Gintrowska, w późniejszym okresie 
funkcję tę pełnił Michał Gajewski. Wydawaniem pisma 
zajmowała się Fundacja Kształcenia Managerów na Pomorzu 
Zachodnim. 30 listopada 1998 r. wydawcą była już firma Point 
Research, a 15 października 2001 r. — Point Group sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie. 21 maja 2002 r. akta rejestrowe tytułu 
przesłano do Sądu Okręgowego w Warszawie. Szczecińskie 
ślady można było odnaleźć w strukturach kadrowych 
przedsiębiorstwa. Magazyn założył Michał Lisiecki, kiedy 
studiował jeszcze ekonomię na Uniwersytecie Szczecińskim. 
Dyrektorem zarządzającym do spraw organizacyjnych był Piotr 
Misiło, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zerowy, bezpłatny numer ukazał się w 1998 r. Pierwszy numer 
wyszedł w styczniu następnego roku, kosztował 1,98 zł, został 

wydany w nakładzie 20 tysięcy egzemplarzy i miał 48 
kolorowych stron.

Źródło ilustracji: www.pmpg.pl

http://www.wshtwp.pl/zoom
http://www.wshtwp.pl/zoom
http://www.pmpg.pl
http://www.pmpg.pl
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Tytuł charakteryzował dynamiczny sposób łamania, poruszanie 
kontrowersyjnych tematów oraz niecodzienne słownictwo 
stylizowane na język młodzieżowy (np. tekst Te piguły kręcą 
bardziej niż dragi. LSD, koks, amfa wysiadają w numerze 10. z 
2009 roku, Ostra Ania wykosiła rywalki i została studentką roku 
w numerze 9. z 2009 r. lub Psory debeściaki, czyli ranking 
najlepszych wykładowców w numerze 3. z 2009 r.

Wydano 129 numerów magazynu, ostatni ukazał się w maju 
2011 r.

„Studenciak.pl” ukazywał się co dwa tygodnie, później co 
miesiąc, w nakładzie 5 tys. egz. z podtytułem na winiecie 
„Gazeta Przyszłych MaGazynieRów”. Pierwszy numer ukazał 
się 1 marca 2005 r. W tym roku wyszło 15 „Studenciaków”. W 
2006 r. pojawiło się jeszcze 11 numerów, ostatni: 6 grudnia 
2006 r. Redaktorem naczelnym był Marcin Chwedczyk, 
wydawcą: Atrax. Czasopismo liczyło 4 strony, nie było 
wydawane w kolorze i było pozbawione fotografii, ich rolę 
odgrywały rysunki i gotowe cliparty dołączane do programów 
graficznych.

Redakcja publikowała artykuły poradnicze (Studencka Unia 
E u r o p e j s k a . 6 m i l i o n ó w e u r o n a s t y p e n d i a w 
Zachodniopomorskiem. Nie przegap!), humorystyczne (Z 
notatnika studencika. Utlenianie etanolu) oraz felietony na 
temat życia studenckiego (Okiem żaka–szaraka).



9 Tytuły prasowe wydawano 
w Szczecinie na obu 
poziomach samorządu 
terytorialnego: miejskim i 
wojewódzkim. 

Prasa 
samorządowa



1. Nasza Gazetka

2. Gazetka

3. Zoom na Szczecin

4. Wiadomości Szczecin

5. Merkuriusz Zachodniopomorski

6. Gryf
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Urząd Miejski w Szczecinie od 2004 r. wydawał aż cztery różne 
tytuły. Redaktor naczelną pierwszego pisma „Nasza Gazetka. 
Poradnik dla Interesantów” była Agnieszka Marciniak, 
kierownik Biura Obsługi Interesantów w UM, członkami 
redakcji: Izabela Buckowska, Anna Jaśkowiak i Dariusz Sass. 
Od numeru 2. z 2007 r. w stopce redakcyjnej nie podawano 
nazwiska redaktora naczelnego, a jedynie skład zespołu. Od 
tamtej pory „Naszą Gazetkę” redagowały: Lidia Matlak (można 
domniemywać, że pełniła ona funkcję szefowej redakcji, 
ponieważ jednocześnie zastąpiła Marciniak na stanowisku 
dyrektora BOI), Izabela Buckowska i Katarzyna Stasik.

Pierwszy numer „Naszej Gazetki” ukazał się w czerwcu 2004 r. 
Przez dwa lata był to regularny miesięcznik, w 2006 r. ukazało 
się pięć numerów, a w 2007: cztery, w tym ostatni w grudniu. 
Czasopismo miało 4 strony.

Pismo, od początku istnienia, miało spełniać funkcję 
informacyjną i było skierowane głównie do mieszkańców 
miasta, którzy załatwiają sprawy w BOI. Jasno sprecyzowała te 
zadania redaktor naczelna w artykule wstępnym na pierwszej 
stronie debiutanckiego numeru:

Oddajemy w Państwa ręce nowy produkt „Naszą Gazetkę”, która 
będzie się ukazywała raz w miesiącu. Znajdziecie w niej Państwo 
najważniejsze informacje dotyczące spraw załatwianych w Biurze. 
Wskażemy też, gdzie można znaleźć więcej informacji na dany 
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temat. W gazetce pojawią się także stałe rubryki jak na przykład 
„E–urząd”, „Mapa Biura”, „Nasze Sprawy” czy „Magazyn Rzeczy 
Znalezionych”. Mamy nadzieję, że poradnik przyczyni się do 
poprawy przepływu informacji między Biurem a Państwem. 
Dlatego bardzo Państwa zachęcamy do aktywnego tworzenia 
„Naszej Gazetki”. 
Twórzmy ją razem!

Źródło ilustracji: archiwum własne

Publikowano informacje na temat numerów kont bankowych 
urzędu, podatków i opłat lokalnych, formalności przy 
załatwianiu spraw, na przykład otwarciu działalności 

gospodarczej, wydaniu dowodu osobistego lub rejestracji 
samochodu, promowano również bezpłatną infolinię urzędu. Do 
realizacji tego celu zastosowano formę komiksu, którego 
boha te rem by ł — wzorowany na Superman ie — 
Superszczecinian.

Wprowadzono również stałe rubryki: „Najczęściej zadawane 
pytania”, „Kalendarium imprez”, „Barometr” (informacje o tym, 
ile osób obsłużyło BOI oraz jakie sprawy była załatwiane 
najczęściej), „Nasze zabytki”, „Humor”.

Od 2008 r. zastąpiono „Naszą Gazetkę” nowym pismem: 
„Gazetką”. Wydawcą pozostało Biuro Obsługi Interesanta 
Urzędu Miejskiego, jednak nie dołączano już stopki redakcyjnej. 
Tytuł ukazywał się nieregularnie i, podobnie jak poprzednik, 
coraz rzadziej. W 2008 r wydano cztery numery, rok później — 
dwa. Wydania liczyły po 4 strony. Oba tytuły charakteryzowały 
się skromną szatą graficzną. „Gazetka” wyróżniała się jednak 
nowocześniejszym layoutem, publikowaniem zdjęć (w „Naszej 
Gazetce” ilustrowano teksty jedynie grafikami) oraz stałym 
stosowaniem druku barwnego na wszystkich stronach.

Mimo nieregularnego trybu wydawniczego, należy wskazać, że 
obie „Gazetki” realizowały funkcję informacyjną a redakcja nie 
publikowała materiałów, które można by określić jako 
propagandowe, poświęcając najwięcej miejsca na wiadomości 
użyteczne dla osób korzystających z usług BOI.
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„Nasza Gazetka” 2007, nr 4, s. 4.

Źródło ilustracji: archiwum własne

Archiwalne wydania „Naszej Gazetki” oraz „Gazetki” są 
dostępne na stronie internetowej www.bip.um.szczecin.pl.

Do pomysłu publikowania czasopisma dla mieszkańców 
wrócono w 2015 r., kiedy w lutym ukazał się pierwszy numer 
„Zoom na Szczecin”.

Źródło ilustracji: archiwum własne

http://www.bip.um.szczecin.pl
http://www.bip.um.szczecin.pl
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Redagowaniem zajęło się Biuro Promocji UM. Łącznie ukazało 
się 12 numerów, w tym dwa czerwcowe ze względu na finał 
regat Baltic Tall Ships Regatta, który odbył się w tamtym czasie 
w Szczecinie.

Źródło ilustracji: archiwum własne

W „Zoomie”, obok treści informacyjnych, pojawiały się również 
całostronicowe artykuły oraz relacje z wydarzeń, w które 
zaangażowany był samorząd miasta.

Archiwalne numery „Zoom na Szczecin” można pobrać ze 
strony internetowej pod adresem www.szczecin.pl.

Następcą „Zoom na Szczecin” jest ukazujący się od stycznia 
2016 r. 8–stronicowy miesięcznik „Wiadomości Szczecin”. 
Tym razem wydawcą jest Szczecińska Agencja Artystyczna, 
instytucja zależna od urzędu miasta. Profil pisma został 
zachowany, publikowane są relacje z wydarzeń kulturalnych 
oraz samorządowych, redakcja poświęca więcej miejsca na 
zapowiedzi kulturalne oraz teksty dotyczące ekologii (w marcu 
został wydany numer tematyczny „Eco Szczecin Wiadomości”).

Aktualne wydania „Wiadomości Szczecin” znajdują się pod 
adresem www.szczecin.pl.

Wydawcą dwóch tytułów był Zachodniopomorski Urząd 
Marszałkowski. Pierwszy numer miesięcznika „Merkuriusz 
Zachodniopomorski. Pismo Samorządowe Województwa 
Zachodniopomorskiego” ukazał się w maju 2005 r. 
Redaktorem naczelnym był Andrzej Palmirski z biura 
prasowego urzędu marszałkowskiego, sekretarzem redakcji – 
Jacek Wróbel. Teksty przygotowywali, między innymi, byli 
współpracownicy Andrzeja Palmirskiego z okresu, kiedy był on 
redaktorem naczelnym „Głosu Szczecińskiego” (Halina Pytel–

http://www.szczecin.pl
http://www.szczecin.pl
http://www.szczecin.pl
http://www.szczecin.pl
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Kapanowska oraz Janusz Zarzycki). Pismo miało własna radę 
programową w składzie: Roman Kobyliński (przewodniczący), 
Kazimierz Nowicki, Ewa Kamińska, Marek Karapuda, Krystyna 
Kościńska. Czasopismo miało 28 stron, było kolportowane 
bezpłatnie w urzędach miast i gmin województwa.

Redaktor naczelny Andrzej Palmirski w artykule wstępnym na 
3. stronie pierwszego numeru miesięcznika zapowiadał, że 
tematyka tekstów będzie dotyczyła całego województwa, a 
autorzy nie uciekną od polityki:

Edycja pierwszego numeru naszego miesięcznika zbiega się z 
kilkoma okrągłymi jubileuszami. To przede wszystkim pierwsza 
rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wbrew obawom 
niektórych, rok ten okazał się dla województwa 
zachodniopomorskiego łaskawy. Poczytać możemy o tym w 
rozmowie z marszałkiem Zygmuntem Meyerem.  
Rok 2005 to także 60. rocznica państwowości polskiej na 
Pomorzu Zachodnim. Polityczna historia tych lat to okres złożony. 
Przeszliśmy drogę od ograniczonej suwerenności do wolności. 
Mówi o tym przewodniczący Sejmiku Karol Osowski.  
W pospiesznym rytmie dnia codziennego nie zawsze mamy czas 
zauważyć rzeczy, które się również filozofom nie śniły… 
Chciałbym tym samym zwrócić łaskawą uwagę Czytelników na 
reportaż z Łobza, w świetle którego nie do podważenia jest teza 
autorki, że mieszkający w nim bezrobotni nie mają wcale gorzej 
od pracujących.  
Zabawny i pouczający jest również artykuł o tym, jak w Gryfinie 
animuje się życie kulturalne.  

Na koniec kilka słów na temat nazwy naszego miesięcznika. 
Nawiązujemy nią oczywiście do pierwszej polskiej gazety 
„Merkuryusz Polski”, ukazującej się od 1661 r., gdzie słowo 
merkuryusz, oznaczało gońca lub posłańca.

Układ publikowanych treści odpowiadał zapowiedziom 
redaktora naczelnego. Numery otwierały „Wywiady miesiąca”. 
Przeważały rozmowy z politykami i urzędnikami: lokalnymi (np. 
ze Zbigniewem Zalewskim, wiceprezydentem Szczecina, 
Januszem Żmurkiewiczem, prezydentem Świnoujścia), 
regionalnymi (np. z Karolem Osowskim, przewodniczącym 
Sejmiku Marszałkowskiego, Norbertem Obryckim, marszałkiem 
Województwa Zachodniopomorskiego), ze szczebla 
centralnego (np. z Danutą Hübner, komisarzem Unii 
Europejskiej ds. polityki regionalnej, Janem Syszką, ministrem 
środowiska, Piotrem Wojtczakiem, chargé d’affaires w Stałym 
Przedstawicielstwie Rzeczpospolitej Polskiej przy Unii 
Europejskiej w Brukseli), oraz zagranicznymi (z Philipem 
Madrellem, przewodniczącym Rady Generalnej Departamentu 
Gironde oraz Linem Shusenem, przewodniczącym Stałego 
Komitetu Ludowego Kongresu Miasta Guangzhou). Materiały 
dziennikarskie grupowane były w sekcje, które miały w 
większości numerów stosunkowo stały układ. Teksty 
umieszczano w takich działach jak: „Z Sejmiku”, „Samorząd 
gminny”, „Fundusze strukturalne”, „Infrastruktura”, „Kultura”, 
„Prasa w regionie”, „Polityka regionalna”, „Współpraca 
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międzynarodowa”, „Zdrowie”, „Ochrona środowiska”, „Z prac 
zarządu”, „Polityka społeczna”, „Organizacje pozarządowe”, „Z 
dziejów Pomorza”. We wszystkich numerach ostatnią kolumnę 
zajmowały kolejne części cyklu „Zabytki województwa 
zachodniopomorskiego” z fotografią i krótkim podpisem.

W marcu 2007 r. ukazał się ostatni, 21. numer „Merkuriusza”.

Po półtorarocznej przerwie Urząd Marszałkowski powrócił do 
pomysłu wydawania własnego czasopisma. Pojawił się „Gryf. 
M a g a z y n S a m o r z ą d o w y W o j e w ó d z t w a 
Zachodniopomorskiego”. Pierwszy numer wydano w 
listopadzie 2008 roku (pierwszy wpis w Rejestrze Dzienników i 
Czasopism pochodzi z 16 września 2008 r.). Redaktorem 
naczelnym była Paulina Olechowska, sekretarzem redakcji 
Maria Markiewicz. Radę programową tworzyli: marszałek 
województwa W ładys ław Husejko (przewodniczący), 
wicemarszałek Witold Jabłoński (wiceprzewodniczący), 
Arkadiusz Mazepa, Marcin Badowski, Urszula Jabłońska, 
Magdalena Witczak. Materiały przygotowywali pracownicy 
Urzędu Marszałkowskiego. Ukazały dwa numery (listopadowy 
oraz grudniowy) o podobnej do poprzednika linii tematycznej. 
W s t y c z n i u 2 0 0 9 r . Z a r z ą d W o j e w ó d z t w a 
Zachodniopomorskiego podjął decyzję o rozpisaniu przetargu 
na druk i kolportaż „Gryfa”. Do przetargu zgłosiły się dwa 
podmioty gospodarcze, jednak miesiąc później uchwała została 
unieważniona. Procedurę wstrzymano z powodu błędów 

formalnych znajdujących się w ogłoszeniu o przetargu. 25 
lutego 2009 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie zawiesił tytuł „Gryf” 
na jeden rok. W grudniu tego samego roku Zarząd 
Województwa Zachodniopomorskiego zadecydowa ł o 
przedłużeniu zawieszenia „Gryfa” na kolejny rok, a w 2013 r. 
podjęto uchwałę o niewznawianiu rejestracji tytułu i jego 
definitywnym zamknięciu.



10 W rozdziale 6. opisano już 
pisma wydawane przez 
organizacje pracodawców i 
kierowane głównie do ich 
członków. W Szczecinie 
ukazywały się również 
tytuły komercyjne, dla 
których biznes był 
podstawowowym tematem 
artykułów.

Prasa 
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Pierwszym pismem poświęconym wyłącznie biznesowi był 
otwarty w 1992 r. dwumiesięcznik „BiP. Business & 
Promotion - Zachodniopomorski Przegląd Gospodarczy”. 
Założycielami wydawnictwa „Bipress” byli dziennikarze 
Krzysztof Pohl i Janina Piotrowska. W 2001 r. wydawcą i 
redaktorem naczelnym pisma została Janina Piotrowska. 
Artykuły publikowano w dwóch wersjach językowych: polskiej i 
n iemieck ie j . Teksty w „BiP” dotyczy ły gospodark i 
ogólnokrajowej i jej wpływu na region, ze szczególnym 
uwzględnieniem gospodarki morskiej, przedsiębiorczości, 
dorobku wiodących firm regionu, inicjatyw środowisk 
gospodarczych, naukowych i kulturalnych.

Czasopismo dostępne było w izbach gospodarczych (polskich, 
północnoniemieckich i austriackich), urzędach, instytucjach 
centralnych i bankach. „BiP” docierał do ponad 700 wiodących 
indywidualnych odbiorców gospodarczych. Funkcjonował w 
polskich placówkach konsularnych w obrębie Morza Bałtyckiego, 
docierając m.in. do Berlina, Kopenhagi, Sztokholmu, Malmö i 
Helsinek, a także Wiednia. Egzemplarze okazowe otrzymywały 
polskie resorty gospodarcze, centralne urzędy oraz akredytowane 
w Polsce ambasady, również przedstawiciele polskich regionów w 
Brukseli. Oprócz informowania o ważnych dla gospodarki 
sprawach, wydawnictwo i redakcja starały się inicjować korzystne 
dla polskiej gospodarki działania i procesy, np. rozwój korytarza 
transportowego Bałtyk – Adriatyk. Tytuł ukazywał się 6 razy w roku 
jako dwumiesięcznik. (Piotrowska, 2016)
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Okładka pierwszego i ostatniego numeru 
„BiP”

Ź ród ło i lustracj i : archiwum Janiny 
Piotrowskiej

Oprócz edycji papierowej, czasopismo posiadało również 
wersję internetową. W 2007 r. „BiP” poszerzył zasięg o całe 
polskie wybrzeże, obejmując także Pomorze Wschodnie. 
Zmienił się też podtytuł i pismo ukazywało się jako; „BiP. 
Bus iness & Promot ion – Nadmorsk i Przeg ląd 
Gospodarczy”. Wydano łącznie 119 numerów. „BiP” wychodził 
do 2013 r., kiedy tytuł został zawieszony.

Do kręgu przedsiębiorców związanych z konkretną gałęzią 
gospodarki kierowany jest uruchomiony rok po „BiP” „Pocket 
Book Szczecin Świnoujście”. Tytuł wydawany jest raz lub 
dwa razy w roku i liczy od 236 do 272 stron. Redaktor naczelną 
jest Małgorzata Huber, wydawcą — Wydawnictwo Link. „Pocket 
Book” to głównie katalog firm zajmujących się transportem, 
spedycją, żeglugą, przemysłem okrętowym uzupełniony o 
wykaz urzędów. Redakcja dołącza również teksty, które mogą 
być użyteczne dla osób, do których trafia pismo, np. dokładny 
opis kontenerów, wraz ze szczegółowymi danymi technicznymi.

Kolportaż pisma dostosowany jest do jego zawartości i modelu 
biznesowego, opartego na pozyskiwaniu ogłoszeń od 
reklamodawców związanych z transportem i gospodarką 
morską. „Pocket Book” jest dostarczany do firm i instytucji 
związanych z transportem, spedycją i przemysłem okrętowym, 
producentów i dostawców sprzętu oraz wyposażenia statków, 
stoczni, agencji morskich, towarzystw klasyfikacyjnych i 
ubezpieczeniowych, biur radców handlowych na terenie 



107

polskich ambasad, izb przemysłowo–handlowych, konsulatów i 
przedstawicielstw zagranicznych, urzędów administracji 
państwowej oraz kolportowanych na targach i wystawach 
(www.maritime.com.pl/link/indexm.php?url=pb_kolp.php).

Źródło ilustracji: archiwum własne

Trzecim takim przedsięwzięciem był „Magazyn Promocyjny 
Regional Business” wydawany przez Agencję Promocyjno–
Wydawniczą Pomerania i ukazujący się również średnio 6 razy 
w roku. Pierwszy numer wydano w sierpniu 1994 r. Redaktorem 
naczelnym został Zygmunt Kowalski, jednocześnie szef 
Pomeranii i szczeciński żeglarz, który dowodził „Darem 
Szczecina” podczas Operacji Żagiel ‘76. Czasopismo 
poświęcone było głównie gospodarce na poziomie regionu. W 
pierwszym numerze ukaza ły się artyku ły na temat 
szczecińskiego lotniska oraz działalności euroregionu. Teksty 
publikowano w trzech językach: polskim, niemieckim i 
angielskim. Materiały dostarczała m.in. Zachodniopomorska 
Izba Turystyki, urzędy miast i gmin w formie z pogranicza 
artyku łów sponsorowanych i reklam. Ten uk ład by ł 
zachowywany do 2007 r., kiedy ukazał się ostatni numer.

Od 1999 r. ukazał się poświęcony gospodarce miesięcznik 
„Świat Biznesu”. Początkowo magazyn wydawała spółka 
Kurier Press, z którą był związany również dziennik „Kurier 
Szczeciński”. Obecnie wydawcą jest Abkowicz Press, której 
prezesem, i jednocześnie redaktorem naczelnym tytułu, jest 
Włodzimierz Abkowicz. Redakcja jednak wciąż mieści się w 
budynku należącym do „Kuriera” przy pl. Hołdu Pruskiego 8. W 
„Świecie Biznesu” można też znaleźć teksty autorów 
zatrudnionych w dzienniku. Nakład wynosi 3 tysiące 
egzemplarzy.

http://www.maritime.com.pl/link/indexm.php?url=pb_kolp.php
http://www.maritime.com.pl/link/indexm.php?url=pb_kolp.php
http://www.maritime.com.pl/link/indexm.php?url=pb_kolp.php
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Zespół redakcyjny tworzą: Michał Abkowicz, Alicja Paulina 
Kowalska, Mieczysław Manik, Paweł Stężała, Magdalena 
Szczepkowska. Stałymi felietonistami są osoby związane z 
polityką oraz ekonomiści: Stanisław Flejterski, Wojciech 
Olejniczak, Dariusz Zarzecki, Aneta Zelek.

„Świat Biznesu” jest przeznaczony dla menedżerów, 
p rzeds ięb io rców, kupców, dz ia łaczy samorządów 
gospodarczych i terytorialnych. Tytuł zawiera informacje, 
artykuły publicystyczne oraz teksty promocyjne poświęcone 
wydarzeniom gospodarczym Pomorza Zachodniego. Redakcja 
s tosuje specja lny logotyp na oznaczenie tekstów 
sponsorowanych. Miesięcznik rozsyłany jest do urzędów 
centralnych i lokalnych oraz do 500 największych firm regionu. 
„Świat Biznesu” dostępny jest również w hotelach i 
restauracjach oraz podczas targów organizowanych w 
Szczecinie.

„Świat Biznesu” istnieje w świadomości mieszkańców 
Szczecina głównie jako organizator gali „Perły Biznesu”, 
podczas której wręczane są nagrody dla przedsiębiorców, 
szefów firm publicznych oraz samorządowców, którzy najsilniej 
wpłynęli na życie gospodarcze regionu. Nagroda przyznawana 
jest w dwóch kategoriach: „Osobowość Biznesu” i „Wydarzenie 
Gospodarcze”.

Do maja 2016 r. ukazały się 174 wydania miesięcznika.

„Świat Biznesu” jest dostępny do pobrania ze strony 
wydawnictwa pod adresem www.swiatbiznesu.com.

http://www.swiatbiznesu.com
http://www.swiatbiznesu.com


11 W Szczecinie ukazują się 
głównie pisma związane z 
Kościołem Katolickim. 
Najliczniejszą grupę 
stanowią tytuły parafialne.
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Największym czasopismem zajmującym się problematyką 
religijną był „Kościół nad Odrą i Bałtykiem”. Pierwszy numer 
był datowany na 1–31 stycznia 1989 r., mimo że został 
zamknięty 15 stycznia. Tytuł był wydawany nakładem Kurii 
Szczecińsko–Kamieńskiej przy wspó łpracy Diecezj i 
Koszalińsko–Kołobrzeskiej. Nakład wynosił 15 tys. egz., cena 
— 100 zł. Pismo miało objętość 16 stron. Redaktorem 
naczelnym został Jan Antonii Kłys. Od 17 stycznia 1991 r. 
funkcję tę pełnił ksiądz Marian Jan Wittlieb.

Tak okoliczności powstania tytułu opisuje ks. Sławomir Zyga:

Nową kartę w czasopiśmiennictwie diecezjalnym otwiera pismo z 
24 października 1988 roku do Głównego Urzędu Kontroli Prasy, 
Publikacji i Widowisk w Warszawie z prośbą o zezwolenie na 
zmianę tytułu czasopisma diecezjalnego z „Wczoraj i Dziś” na 
„Kościół nad Odrą i Bałtykiem”, gdyż „w dziele budowania i 
odbudowywania, które Kościół spełnia z woli Boga nad Odrą i 
Bałtykiem nie może zabraknąć posługi słowa drukowanego”. Dwa 
dni później prezes Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i 
Widowisk w Warszawie zezwolił kurii szczecińskiej na wydawanie 
dwutygodnika „Kościół nad Odrą i Bałtykiem”. (Zyga, 2008)

Całą pierwszą stronę debiutanckiego wydania zajęło zdjęcie 
katedry w Szczecinie. Obok znajdowała się informacja, że 
kolejny numer pisma będzie poświęcony diecezji koszalińsko–
kołobrzeskiej i ukaże się z datą 1–28 lutego 1989 r. Wydawca 
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dodał, że dwutygodnik będzie będzie wychodził regularnie, dwa 
razy w miesiącu, od kwietnia 1989 r. 

Większą część 2. kolumny poświęcono na artykuł Słowo 
pasterskie JE Księdza Biskupa Kazimierza Majdańskiego. Autor 
zaznaczył, że potrzeba było sporo czasu, aby uruchomić 
czasopismo katolickie przeznaczone dla wiernych z Pomorza 
Zachodniego. Podkreślił także rolę autorów zewnętrznych, 
niezatrudnionych w redakcji. Tłumaczył tytuł dwumiesięcznika, 
który — choć, jego zdaniem, niewygodny w codziennym użyciu 
— nawiązuje do wystawionego przez Mieszka I Dagome iudex, 
oddającego region w opiekę Kościołowi. 

15 kwietnia 1990 r. diecezja koszalińsko–kołobrzeska 
zdecydowała o wydawaniu własnego tytułu „Wierzę”, co w 
sposób naturalny zmniejszyło zasięg szczecińskiego „Kościoła 
nad Odrą i Bałtykiem”. Nakład zmalał wtedy z 15 do 12 tys. 
egz. (Zyga, 2008, s. 138).

W założeniu pismo miało składać się z artykułów nadsyłanych 
przez czytelników. Na kolumnie 14. pod paginą Varia znajdował 
się m.in. tekst Z redakcyjnej poczty, w którym autor podpisujący 
się jako Korespondent przedstawia listy, które przychodzą do 
redakcji „Kościoła nad Odrą i Bałtykiem”, dzieląc je na kilka 
typów: rady jak ma wyglądać pismo, sprawy aktualne (np. list 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 18 z propozycjami zmian nazw 
szczecińskich ulic), interwencyjne (np. nieprawidłowy sposób 
zbierania ofiar na tacę) i propozycje współpracy. Korespondent 

zapowiadał, że będzie recenzował artykuły autorów tworząc 
swego rodzaju poradnik dla dziennikarzy nazwany przez niego 
Warsztatem redakcy jnym . Wspó łpraca z autorami 
zewnętrznymi była konsekwentnie promowana. W stopce na 2. 
kolumnie redakcja zamieściła szczegółowe informacje dla 
przyszłych autorów:

Artykuły o objętości do czterech znormalizowanych stron (30 
wierszy po przeciętnie 60 znaków łącznie z odstępami) prosimy 
nadsyłać w maszynopisie, w dwóch egzemplarzach z podaniem 
nazwiska i adresu autora i ewentualnym zastrzeżeniem danych do 
wiadomości redakcji. Prac anonimowych nie przyjmujemy do 
druku. Prosimy nie stosować spacji (rozstrzelonego pisma) ani 
podkreśleń w tekście, zaznaczając żądane wyróżnienia odręcznie 
na marginesie.

Podano także opis sposobu dostarczania zdjęć („czarno–białe 
na błyszczącym papierze, dobrej jakości, najchętniej w 
formacie 13 x 18 cm, kolorowe od formatu 9 x 13 cm”).

W piśmie publikowano relacje z obchodów świąt kościelnych i 
pielgrzymek, materiały o wspólnotach działających na terenie 
archidiecezji, teksty na tematy religijne i społeczne oraz 
felietony i listy od czytelników. W 12. numerze datowanym na 
7–20 czerwca 1998 r. na ostatniej stronie opublikowano 
kalendarium ukazywania się kolejnych wydań „Kościoła nad 
Odrą i Bałtykiem”.
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Wydanie 13. miało być obszerniejsze, a kolejne, wakacyjne 
planowano jako podwójne (14/15 oraz 16/17). W rzeczywistości 
ukazał się jeden numer łączony (13/14/15). Zgodnie z sugestią 
Konferencji Episkopatu Polski o podjęciu działań konsolidacji 
diecezjalnych ośrodków prasowych w jeden, związany z 
największymi tygodnikami ogólnopolskimi (Zyga, 2008, s. 139), 
zapowiedziano, że od 6 września „Kościół nad Odrą i 
Bałtykiem” będzie dodatkiem do tygodnika „Niedziela”. Nakład 
dodatku w 2010 r. wynosił 4 tys. 160 egz., w Szczecinie: 1 tys. 
390 egz. (Wejman, 2010, s. 79).

Przykładem czasopism parafialnych była „Studnia Jakubowa” 
parafii św. Jakuba Apostoła, na terenie której znajduje się 
szczecińska katedra. Tytuł był wydawany od kwietnia 1994 r. do 
kwietnia 1995 r., oraz od listopada 2006 r. Rejestracji w Sądzie 
Okręgowym w Szczecinie dokonano 20 stycznia 2010 r. Do 
2010 r. ukazało się 30 wydań.

Nakład wynosił średnio 3 tys. egz. Redaktorem naczelnym był 
ks. Paweł Ostrowski, wydawcą Fundacja Szczecińska mająca 
siedzibę przy ul. Królowej Korony Polskiej, przy kościele 
Świętej Rodziny, w budynku Sądu Metropolitalnego 
Archidiecezji Szczecińsko–Kamieńskiej. Artykuł wstępny do 
pierwszego numeru z 2006 r. napisał ks. Jan Kazieczko, 
proboszcz katedry.

Źródło ilustracji: archiwum własne
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Nie ukrywam swojej radości, że po długiej przerwie wracamy do 
wznowienia „Studni Jakubowej” przy naszej katedralnej parafii. 
Odczuwa się wielkie zapotrzebowanie, czego dowodem był 
„Kredens”– minigazeta studencka, która rozchodziła się w 2 
tysiącach egzemplarzy. Teraz ponownie wracamy do naszej 
„Studni Jakubowej”. […] 
Często naszą katedrę nazywamy Matką wszystkich kościołów 
naszej archidiecezji. Dlatego będą w niej poruszane sprawy i 
problemy nie tylko parafii św. Jakuba. Będziemy pamiętali o 
wszystkich począwszy od dzieci, przez młodzież, docierając do 
rodziców, starszych, chorych. Nie będą nam obce sprawy 
wspólnot religijnych oraz problemy społeczne związane z ludźmi 
bezdomnymi i bezrobotnymi. Na bieżąco będziemy informowali o 
wielkich inwestycjach związanych z prowadzoną budową i 
odbudową, zwłaszcza wieży, i budową organów. Chcemy się 
wzorować na pierwszych numerach wydawanej przed laty „Studni 
Jakubowej”.

Materiały publikowane w „Studni Jakubowej” dotyczyły głównie 
historii parafii i katedry, uroczystości odbywających się w 
świątyni oraz świąt kościelnych.

Niektóre archiwalne numery „Studni Jakubowej” można pobrać 
ze strony internetowej szczecińskiej katedry pod adresem 
http://www.katedra.szczecin.pl/kultura/studnia-jakubowa/.

Mimo że czasopisma związane z Kościołem Katolickim 
stanowią niemal całość prasy wyznaniowej wydawanej w 
Szczecinie, warto wspomnieć również o innych inicjatywach. 

Jedną z nich był magazyn „Bodhi. Edycja Polska”. Pierwszy 
numer kwartalnika ukazał się w 2008 r. Redaktorem naczelnym 
był Tomasz Szczygielski, wydawcą: Ośrodek Misyjny Instytutu 
Marpa. Czasopismo nosiło podtytuł „Głos Buddyzmu 
Wadżrajany”. Wydania miały od 60 do 90 stron, egzemplarz 
kosztował 20 zł. Treść redakcyjna dotyczyła w całości 
buddyzmu. Oto przykładowy spis treści numeru 1 (5) z 2008 r.: 
Modlitwa do linii dakpo kagu; Modlitwa aspiracji do mahamudry, 
ostateczne znaczenie; Mahamudra i linia kagu; Komentarz do 
modlitwy aspiracji Jego Eminencji Tai Situ Rinpocze; Czwarty 
trungpa; Czym jest linia przekazu?; Historia linii kagu; Instrukcja 
milarepy dla gampopy; Pięć pieśni; Wskazywanie zwyczajnego 
umysłu;  Jego Świątobliwość XVII Karmapa, Nota biograficzna; 
Notatki z nauk Jego Świątobliwości XVII Karmapy; Uchwyć 
najważniejszy punkt; Cztery krótkie nauki dharmy. Od 2008 r. 
do 2009 r. ukazało się 6 numerów „Bodhi”.

Źródło ilustracji: www.marpa.pl

http://www.katedra.szczecin.pl/kultura/studnia-jakubowa
http://www.katedra.szczecin.pl/kultura/studnia-jakubowa
http://www.marpa.pl
http://www.marpa.pl


12 Omówione tutaj 
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„Buchalter. Czasopismo Księgowego” od 1991 r. wydawał 
Buchalter, spó łka zajmującą się obs ługą księgową 
przedsiębiorstw. Redaktor naczelną była Jolanta Juszczyk, a od 
2003 r. Maria Dołgopoł. Składem i drukiem zajmował się 
wydawca. Pismo ukazywało się co 2 tygodnie.

Uwagę zwraca wyjątkowo przejrzysta i skromna szata graficzna 
tytułu, która dla potencjalnego odbiorcy była niewątpliwie 
zaletą. Dla prenumeratorów dostępny był pod adresem 
www.czasopismobuchalter.pl serwis z aktualnymi informacjami 
oraz z archiwum wydań.

Szpigiel „Buchaltera” podzielony był na sekcje: Serwis 
księgowego (kalendarium, nowe prawo), Vademecum 
księgowego (księgowość w przykładach, podatki, kadry i płace 
w praktyce, dzia łalność gospodarcza, ubezpieczenia 
społeczne), Poradnik księgowego (ekspert radzi), Informator 
księgowego (urzędowe wyjaśnienia i informacje, wskaźniki, 
stawki, kursy). Redakcja często publikowała dodatki w formie 
wkładek, których objętość przekraczała nawet objętość 
podstawowego grzbietu, np. Ordynacja podatkowa w numerze 
z 1 lutego 2009 r. zajęła 60 stron.

1 stycznia 2016 r., zawieszono wydawanie czasopisma 
„Buchalter”. Łącznie ukazało się 828 numerów.

http://www.czasopismobuchalter.pl
http://www.czasopismobuchalter.pl
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Źródło ilustracji: www.doradcaksiegowego.com.pl

Buchalter wydawał w latach 2008–2011 również inne 
sprofilowane ogólnopolskie czasopisma: „Rachunkowość i 
Podatki w Oświacie. Dwutygodnik Oświaty Publicznej i 
Niepublicznej” oraz „Biuletyn Budżetowy”. Sposób 
organizacji treści, podobnie jak w przypadku „Buchaltera” 
opierał się na przejrzystym podziale na sekcje tematyczne oraz 
publikowaniu obszernych dodatków (np. jednolitych tekstów 

aktów prawnych). Oba pisma były dwutygodnikami, a w 2011 r. 
miesięcznikami. Wydano po 54 numery każdego z tytułów.

Kolejnym czasopismem branżowym wydawanym przez 
szczecińskie przedsiębiorstwo było „Advertising & You”. Ten 
bezpłatny miesięcznik przygotowywała Agencja Reklamowa 
Anny Turkiewicz. Pierwszy numer ukazał się we wrześniu 1999 
r. i miał 8 stron, redaktorem naczelnym był Artur Gnat. Magazyn 
liczył do 4 do 12 stron.

W 1. numerze redaktor naczelny podkreślał, że „Advertising & 
You” jest przeznaczone dla osób zajmujących się „różnymi 
aspektami komunikacji”, a redagowane będzie „we współpracy 
z pracownikami szczecińskich uczelni oraz szefami działów 
public relations firm województwa zachodniopomorskiego”.

Zgodnie z uwagą przy winiecie, redakcja zajmowała się 
wydarzeniami i opiniami z zakresu komunikacji marketingowej i 
społecznej. Często prezentowane były studia przypadków 
dotyczące marek szczecińskich, a także konkretne przykłady z 
praktyki agencji Anny Turkiewicz.

W latach 1999–2004 ukazało się 14 wydań „Advertising & You”.

„Zachodniopomorski Przewodnik po Nieruchomościach” 
był bezpłatnym czasopismem wydawanym przez Agencję 
Promocji i Reklamy Asco. Pismo ukazywało się od 2008 r. do 
2013 r. Autorem artykułów wstępnych w każdym wydaniu był 

http://www.doradcaksiegowego.com.pl
http://www.doradcaksiegowego.com.pl
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Piotr Mocek. Na stronie internetowej wydawcy można 
p r z e c z y t a ć , ż e n a k ł a d w y n o s i ł 1 0 t y s . e g z . 
(www.zppn.pl/gazeta_zppn.php). Z zamieszczonej także tam 
informacji wynika, że czasopismo nie przyjmowało drobnych 
og łoszeń , a jedynie duże, ca łostronicowe reklamy. 
„Przewodnik” był w zasadzie pozbawiony, z wyjątkiem 
artykułów zamieszczanych na 3. kolumnie, treści redakcyjnych. 
Uwagę zwracała elastyczność wydawnicza i dostosowywanie 
się do wymogów reklamodawcy, np. numer 7., który ukazał się 
latem, był kolportowany w miejscowościach nadmorskich, 
natomiast wydanie 8. — podczas targów nieruchomości.

Zbliżony tematycznie do omówionego wyżej tytułu był 
miesięcznik „Ekspert Design/Ekspert Nieruchomości”. 
Pierwszy numer ukazał się w styczniu 2010 r. Funkcję 
redaktora naczelnego pełnił Marcin Łubian, wydawcą była 
Agencja Kreatywna EkspertMedia. W 2012 r. nastąpiła zmiana 
wydawcy na Zapol, redaktorem naczelnym został Tomasz 
Walburg.

Interesującym zabiegiem było zastosowanie oprawy w 
przeciwnych kierunkach. W części „Ekspert Design” pojawiały 
się artykuły związane z wystrojem wnętrz, w sekcji „Ekspert 
Nieruchomości” zamieszczano materiały na temat rynku 
nieruchomości.

Do roku 2012 ukazało się 20 numerów.

Do kategorii pism fachowych można zaliczyć grupę magazynów 
poświęconych ekologii. Pierwszym takim tytułem była założona 
w 1993 r. (data wpisu w Rejestrze Dzienników i Czasopism to 
16 września 1993 r.) „Zielona Arka” wydawana przez Ekologa 
Pomorskiego. Redaktorem naczelnym był Marek Osajda, a od 
2001 r. Joanna Osajda. Kolejnym wydawcą była Zielona Arka, a 
później Weda oraz Jokov. Pismo ukazywało się nieregularnie, 
najczęściej co dwa miesiące. Materiały dotyczyły szeroko 
pojętej ekologii oraz wegetarianizmu. Do 1996 r. wydano 27 
numerów.

Dwumiesięcznik pod tą samą nazwą ukazywał się w Szczecinie 
ponownie od 2007 r. Redaktor naczelną by ła Anna 
Grzechowiak, wydawcą Fundacja Amar Pożywienie dla 
Zdrowia. Redakcja mieściła się w podszczecińskim Mierzynie. 
Tematyka był zgodna z profilem „Zielonej Arki” wydawanej 
ponad 10 lat wcześniej.

Innym ekologicznym czasopismem obecnym na szczecińskim 
rynku jest „Eko i My” wydawane od 1994 r. Do sądowego 
rejestru tytuł został zgłoszony 12 kwietnia 1994 r. 12 marca 
2004 r. funkcję redaktora naczelnego przejęła Monika 
Romańska. Pierwszym redaktorem naczelnym i wydawcą była 
Joanna Ciesielska. W 1999 r. wydawcą została Agencja 
Wydawnicza Eko Medium Tadeusza Ciesielskiego, a w 2014 r. 
— Wydawnictwo Eko i My.

http://www.zppn.pl/gazeta_zppn.php
http://www.zppn.pl/gazeta_zppn.php
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Tytuł poświęcony jest problematyce ochrony środowiska. Silny 
akcent położony jest na treści edukacyjne. Pismo jest 
przesyłane do urzędów centralnych oraz kuratoriów i szkół. 
Redakcja współpracuje z dziennikarzami należącymi do Klubu 
P u b l i c y s t ó w O c h r o n y Ś r o d o w i s k a E K O S 
(www.ekoimy.most.org.pl/04_00_o_nas.html). Do 2015 r. 
ukazało się 226 numerów.

Źródło ilustracji: www.ekoimy.most.org.pl

Warto zaznaczyć, że — wg informacji z katalogu Biblioteki 
Narodowej — w latach 1993–2006 ukazywał się tytuł „Eko i My” 
z dopiskiem: „pismo ekologiczno–społeczne gminy Korfantów”. 
Wydawcą był Zespół Szkół w Ścinawie Małej w województwie 
opolskim.

Interesującym, m.in. ze względu na kolportaż prowadzony 
również zagranicą, przykładem prasy fachowej były „Pivaria. 
Piwny Magazyn Kolekcjonerski”. Kwartalnik zosta ł 
zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Szczecinie 30 
października 2001 r., ukazywał się nieregularnie od 2000 r. do 
2009 r. „Pivaria” były kolportowane w cenie 5 zł wyłącznie w 
prenumeracie wśród hobbystów oraz, wyjątkowo, podczas 
targów birofilskich. Wydano 16 numerów. Redaktorem 
naczelnym i wydawcą był Krzysztof Żurawski. Nakład wynosił 1 
tys. egz.

Mimo że redakcja znajdowała się w Szczecinie, pismo 
poruszało tematykę dotyczącą gatunków piwa z obszaru całego 
kraju. Tytuł był wysyłany do prenumeratorów w Polsce, 
Czechach, Stanach Zjednoczonych i na Ukrainie. Żurawski 
podkreśla, że otrzymywał wiele informacji zwrotnych od 
czytelników.

Zespół redakcyjny był jednoosobowy. Byłem redaktorem, 
dziennikarzem, korektą i biurem ogłoszeń. Praca jednak 
przynosiła efekty. Otrzymywałem sygnały z całego świata, 
niektóre materiały wzbudzały ogromne emocje, a czytelnicy 

http://www.ekoimy.most.org.pl/04_00_o_nas.html
http://www.ekoimy.most.org.pl/04_00_o_nas.html
http://www.ekoimy.most.org.pl
http://www.ekoimy.most.org.pl
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składali zamówienia na opracowanie konkretnych tematów. 
(Żurawski, 2013)

22 marca 1999 r. w szczecińskim Sądzie Okręgowym został 
zarejestrowany także inny tytuł poświęcony tej tematyce: 
miesięcznik „Birofil”. Funkcję redaktora naczelnego objął 
również Żurawski, jako wydawców wskazano Macieja Dymnego 
i Żurawskiego. Czasopismo nie było jednak wydawane.

Źródło informacji: www.lepszepiwo.blogspot.com

http://www.lepszepiwo.blogspot.com
http://www.lepszepiwo.blogspot.com


13 Czasopisma motoryzacyjne 
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fachowych i 
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lokalnym i ogólnokrajowym 
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się rozpatrywać je 
oddzielnie.
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Pierwszym pismem skierowanym do kierowców był bezpłatny 
miesięcznik „Na Drodze”. Wydawcą i jednocześnie redaktorem 
naczelnym był Paweł Żuchowski. Pismo zadebiutowało we 
wrześniu 2002 r. Magazyn był kolportowany m.in. na stacjach 
benzynowych i w warsztatach samochodowych. Materiały 
przygotowali w większości policjanci zajmujący się ruchem 
drogowym oraz eksperci z branży motoryzacyjnej.

„Ekspertmoto.pl. Szczecin na Wysokich Obrotach” był 
bezpłatnym miesięcznikiem o tematyce motoryzacyjnej 
ukazującym się od maja 2008 r. (data pierwszego wpisu w 
Rejestrze Dzienników i Czasopism w szczecińskim Sądzie 
Okręgowym to 21 marca 2009 r. ) w nakładzie 10 tys. egz. 
Liczył 64 strony. Redaktorem naczelnym był Marcin Łubian, 
wydawcą: Agencja Kreatywna EkspertMedia.

Jak opisywał wydawca, „grupę docelową stanowią kierowcy w  
przedziale wiekowym 25–65 lat, osoby aktywne, ciekawe życia, 
zainteresowane szeroko rozumianą motoryzacją, grupa 
społeczna charakteryzująca się ponadprzeciętnym poziomem 
z a r o b k ó w ” 
(www.ekspertmoto.pl/moto/www/index.php?/default/action/reda
kcja). Z czytelnikiem docelowym związany był sposób 
dystrybucji miesięcznika. Tytuł był m.in. rozdawany kierowcom 
na terenie parkingu największego w tamtym czasie w 
Szczecinie centrum handlowego.

http://www.ekspertmoto.pl/moto/www/index.php?/default/action/redakcja
http://www.ekspertmoto.pl/moto/www/index.php?/default/action/redakcja
http://www.ekspertmoto.pl/moto/www/index.php?/default/action/redakcja
http://www.ekspertmoto.pl/moto/www/index.php?/default/action/redakcja
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W artykule wstępnym do 1. numeru na kolumnie 3. redakcja 
podkreślała chęć połączenia materiałów o charakterze 
hobbystycznym z treściami poradniczymi:

Nowy magazyn powstał z myślą o fanach motoryzacji, którzy z 
uwielbieniem śledzą wszelkie nowinki techniczne, ekscytują się 
osiągami i parametrami samochodów, z wypiekami na twarzy 
czekają na kolejne premiery światowych marek. Magazyn będzie 
również poruszał kwestie bardziej przyziemne, związane z 
codzienną prozą życia każdego kierowcy – dziury, podatki, akcyzy, 
mandaty, przeglądy… O tym wszystkim piszemy z jednego 
powodu – by jeździło się lepiej… wszystkim!

Materiały w miesięczniku podzielone zostały na sekcje 
sprofilowane tematycznie: Ekspertnews (wiadomości z 
dziedziny motoryzacji, g łównie o nowych modelach 
samochodów), Test miesiąca (prezentacje aut, w większości z 
wyższej półki cenowej), Test na życzenie (czytelnicy testowali 
wybrane przez siebie modele samochodów), Z drugiej ręki 
(omówienia samochodów używanych), Z warsztatu (porady 
przygotowane przez mechanika samochodowego), Osioł 
miesiąca (fotografie przedstawiające sytuacje, kiedy kierowcy 
łamali przepisy, udostępnione przez Referat Ruchu Drogowego 
Straży Miejskiej w Szczecinie), Na drodze (porady dotyczące 
techniki jazdy udzielane przez ekspertów ze szczecińskiej 
Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego), Z komisariatu, 
Ubezpieczenia, Ważne (opisy zmian w przepisach), Finanse 

motomaniaka, Moja fura (czytelnicy prezentowali samochody, z 
których byli szczególnie dumni, często opisując wcześniej 
posiadane pojazdy), Powrót do przeszłości (prezentacje 
zabytkowych aut znajdujących się w Szczecinie), Moto tuning 
(opisy ulepszeń samochodów i motocykli), Sport, Nocne 
manewry (fotografie z sesji zdjęciowych z udziałem modelek w 
otoczeniu samochodów, motocykli, w warsztacie itp.), Pierwsza 
pomoc, Gadżety (propozycje prezentów dla właścicieli 
samochodów i miłośników motoryzacji), Moto gry (recenzje gier 
w ideo, w k tórych is to tną ro lę odgrywają motywy 
motoryzacyjne), Na bieżąco (zapowiedzi aktualnych, 
związanych z profilem tematycznym pisma, wydarzeń 
odbywających się w mieście), Moto relacje (fotoreportaże z 
imprez motoryzacyjnych, targów itp.). 

Warto podkreślić, że materiały przygotowywane były pod 
lokalnym kątem, nawet jeśli tematyka dotyczyła problematyki 
ogólnopolskiej. Ilustracje zawierały lokalne akcenty, rozmówcy i 
eksperci pochodzili ze Szczecina.

Magazyn zamknięto w 2012 r. Ukazało się 29 numerów.

„Szkoła Jazdy” jest na winiecie opatrzona dopiskiem 
„Miesięcznik Ogólnopolski”. Czasopismo jest kolportowane 
głównie w ośrodkach szkolenia ruchu drogowego. Roczna 
prenumerata kosztuje 120 zł. Wydawcą jest szczecińska firma 
zajmująca się poligrafią i multimediami Winfor. Pierwszym 
redaktorem naczelnym, zgodnie z wpisem w Rejestrze 
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Dzienników i Czasopism z 17 listopada 2005 r., był Rafał 
Matuszak, od numeru 7. z 2008 r. zastąpił go Krzysztof Giżycki. 
Sekretarzem redakcji jest Izabela Krupa. Drukiem zajmuje się 
Totem. Miesięcznik liczy 32 strony. Warto zaznaczyć, że 
proporcje między zawartością redakcyjną a ogłoszeniami 
płatnymi są zachowane, treści reklamowe są rozłożone 
równomiernie.

Czasopismo skierowane jest z założenia do osób zajmujących 
się szkoleniami kierowców i porusza tematy dotyczące tej 
branży. Wiele miejsca redakcja poświęca zmianom w 
przepisach prawa, nie tylko ruchu drogowego, ale również 
księgowego i podatkowego. Opisywane są nowe technologie 
wykorzystywane w szkoleniach kierowców, również 
zawodowych. Pojawiają się artykuły nawiązujące do bieżących 
wydarzeń oraz teksty historyczne. 

Praktyczne jest podanie na zamykającej szpigiel kolumnie 
szczegółowego spisu dyżurujących ekspertów wraz z dniami 
tygodnia, godzinami dyżurów i numerami telefonów.

Do maja 2016 r. ukazało się 125 numerów „Szkoły Jazdy”.



14 Szczecińskie magazyny 
sportowe to głównie tytuły 
związane tematycznie z 
klubem piłkarskim Pogoń 
Szczecin. Opisano również 
dwa czasopisma 
poświęcone zupełnie 
innym dziedzinom sportu: 
warcabom i golfowi. 
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Klub Piłkarski Pogoń Szczecin ma aktywne środowisko 
miłośników, co przekłada się na fakt, iż magazyny poruszające 
tematykę sportową w większości były związane właśnie z 
Pogonią. Ustalenie ich tytułów, składów redakcji oraz okresów 
ukazywania się jest niezwykle trudne. Redagowaniem i 
wydawaniem takich czasopism zajmowali się głównie kibice, 
którzy w okresie konfliktu między ich środowiskiem a 
właścicielami klubu nie mogli liczyć na wsparcie finansowe. 
Kolejne tytuły nie były oficjalnie archiwizowane, ukazywały się 
w niewielkich nakładach lub okazywały się efemerydami.

Źródło ilustracji: archiwum własne
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W latach 2000–2001 ukazywała się „Elita Pogoń Szczecin”. 
Czasopismo zarejestrowano w Sądzie Okręgowym 13 lutego 
2001 r. Pierwszy numer wydano 4 listopada 2000 r. Wydawcą 
była Elita — Pogoń Szczecin. Redaktorem naczelnym był 
Jarosław Dworzyński, w zespole znajdowali się ponadto: 
Dagmara Godlewska, Kamila Olejniczak, Przemysław 
Gudowicz, Jacek Grasza, Ireneusz Masztalerz. Czasopismo 
liczyło 16 stron, w tym od 4 do 12 drukowanych w technologii 
full color.

W stopce redakcyjnej zamieszczano informację: „Tygodnik 
niezależny od SSA [Sportowej Spółki Akcyjnej] Pogoń”. 
Publikowano zapowiedzi i relacje z meczów oraz wywiady z 
zawodnikami i trenerami. Stałe miejsce zajmowała rubryka 
„Kibice”, w której ukazywały się informacje dotyczące tego 
środowiska, również spoza Szczecina. Ostatnią kolumnę 
zajmowały przedruki listów od czytelników. Umieszczano 
również obszerniejsze teksty, m.in. fragmenty pracy 
magisterskiej Roberta Duchowskiego zatytułowanej Ewolucja 
zachowań pseudokibiców sportowych.

W numerze 10. z 18 maja 2001 r. redakcja ogłosiła konkurs na 
nową nazwę tygodnika kibiców Pogoni Szczecin.

10 marca 2001 r. ukazało się debiutanckie wydanie „Pogoń 
Szczecin Fans”. W winiecie umieszczony był logotyp klubu z 
dopiskiem „Oficjalne pismo Klubu Sympatyka”. Pismo liczyło 16 
stron, w tym 8 drukowanych w kolorze. Tygodnik kolportowany 

był w cenie 2 zł. Zgodnie z zapisem w stopce redakcyjnej, 
umieszczanej od numeru 7. z 9 czerwca 2001 r., wydawcą był 
Klub Sympatyków Pogoni Szczecin, a od 9. z 18 sierpnia 2001 
r.: firma Fan, zajmująca się również dystrybucją klubowych 
pamiątek. Również od numeru 9. w winiecie informację o Klubie 
Sympatyka zmieniono na zapis „Egzemplarz bezpłatny”. Od 
numeru 13. powrócono do dystrybucji płatnej i ustalonej 
wcześniej ceny.

W stopce nie wskazano redaktora naczelnego. Redakcję 
tworzyli m.in. Krzysztof Brylowski, Tomasz Maciejewski, Marek 
Pawlak, Grzegorz Kozak, Rafał Chlasta, Ernest Antos, 
Dagmara Godlewska oraz Igor Sikorski.

Zawartość treściowa była zbliżona do „Elity”, więcej miejsca 
poświęcano jednak na fo torepor taże, szczególn ie 
przedstawiające kibiców. Ostatnią kolumnę zajmowała 
fotografia wybranego piłkarza klubu Pogoń Szczecin.

Podczas rundy jesiennej rozgrywek piłkarskich w 2003 r. 
wydawana była, przygotowywana przez kibiców, „Pogoń 
Szczecin” z hasłem na winiecie „Jedno serce – jeden klub”. 
Ukazały się 3 wydania. Dwutygodnik kosztował 2 zł. Wydawcą 
była szczecińska firma Deltanet. W stopce redakcyjnej nie 
podano danych redaktora naczelnego, ale zespół redakcyjny 
składał się z sympatyków Pogoni aktywnie działających na 
rzecz klubu. Był wśród nich mi.in. wspomniany wyżej Robert 
Duchowski.



127

Źródło ilustracji: archiwum własne

W odróżnieniu od oficjalnych publikacji, autorzy materiałów 
dziennikarskich opisywali sprawy klubu piłkarskiego z punktu 
widzenia wspierającej go społeczności. Ukazywały się 
fotoreportaże, a zdjęcia przedstawiały sympatyków Pogoni oraz 
oprawę spotkań piłkarskich. Przygotowywana była sekcja 
„Strefa fanów”, gdzie publikowano rozmowy z kibicami. 
Ciekawostką był cykl zatytułowany „Wyjazdowe wspomnienia”, 
zawierający relacje ze spotkań wyjazdowych Pogoni Szczecin 
rozgrywanych w minionych sezonach ligowych.

Warto dodać, że po 2003 r. kibice byli również obecni na 
łamach „Kuriera Szczecińskiego”. Od marca 2003 r. do 
października 2006 r. w dzienniku ukazywała się rubryka „Pogoń 
Fans”.

Źródło ilustracji: archiwum własne

Swoje czasopisma wydawał także oficjalnie klub. Takim tytułem 
była m.in. ukazująca się w latach 2003–2006 „Pogoń 
Szczecin”. Tygodnik zarejestrowano w sądzie 17 czerwca 
2004 r. Wydawcą była MKS Pogoń Szczecin SSA, redaktorem 
naczelnym – Piotr Baranowski, zastępcą — Krzysztof 
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Brylowski. Redakcję tworzyli m.in.: Dagmara Godlewska, 
Paulina Klimka, Tomasz Maciejewski, Robert Duchowski, 
Łukasz Ostrowski, Michał Fit, Marcin Paciorek, Magdalena 
Lisowska i Daniel Wolniak.

W 2005 r. pismo liczyło 24 strony. „Pogoń” charakteryzowała 
się wysoką jakością druku oraz obecnością płatnych ogłoszeń. 
Obok informacji dotyczących rozgrywek oraz klubu, strony 20–
23 zajmowała „Strefa fanów”, w której publikowano rozmowy z 
kibicami oraz nadesłane teksty i fotografie. 

Obok tytułów związanych z Pogonią Szczecin, w Szczecinie 
ukazywały się również czasopisma, których redakcje zajmowały 
się innymi, niekiedy odległymi od piłki nożnej, dyscyplinami 
sportowymi.

W latach 1996–2002 wydawano w Szczecinie i kolportowano w 
całej Polsce „Polskie Warcaby”. Pierwszy wpis rejestrowy 
pochodzi z 16 października 1996 r. Redaktorem naczelnym był 
Jacek Pawlicki, wydawcą — szczeciński Dom Wydawniczo–
Handlowy Warcpol. Treść pisma była wyraźnie sprofilowana i 
wymagała od czytelnika fachowej wiedzy na temat dyscypliny. 
Przedstawiano analizy konkretnych partii i reguł gry. 
Publikowano listy rankingowe, sylwetki czołowych zawodników 
oraz materiały na temat historii warcabów. Istotną część 
zajmowały zapowiedzi i relacje z zawodów. W latach 1996–
2002 ukazały się 32 wydania.

Źródło ilustracji: archiwum własne

Redaktor naczelny udostępnił archiwalne numery „Polskich 
Warcabów” pod adresem www.jacek.daminator.eu.

http://www.jacek.daminator.eu
http://www.jacek.daminator.eu
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Drugim przykładem niezwiązanego z piłką nożną magazynu 
poświęconego wybranej dyscyplinie sportowej jest, wydawany 
przez spółkę Mediatour, „Golf”.

Źródło ilustracji: archiwum własne

Tytuł został wpisany do Rejestru Dzienników i Czasopism 21 
kwietnia 1997 r. jako miesięcznik. 20 kwietnia 2004 r. wydawca 
zmieni ł częstotliwość ukazywania się na kwartalnik. 
Redaktorem naczelnym jest Zbigniew Folta. Siedziba wydawcy 
i redakcji znajduje się w Szczecinie, jednak „Golf” kolportowany 
jest w prenumeracie w całej Polsce oraz na polach golfowych. 
Cena egzemplarza wynosiła 30 zł, obecnie magazyn jest 
dystrybuowany bezpłatnie.

Materiały zamieszczane w kwartalniku to głównie opisy 
zagranicznych i polskich pól golfowych, wykazy zmian 
kadrowych w składach zarządów stowarzyszeń i pól, relacje z 
imprez, turniejów i targów, recenzje sprzętu. Publikowany jest 
polski ranking graczy, porady dla golfistów oraz materiały 
poświęcone zdrowiu zawodnika i utrzymaniu pola. Ukazują się 
również artykuły o tematyce niezwiązanej z golfem, 
interesujące jednak dla przedstawicieli grupy docelowej 
periodyku, np. tekst poświęcony nurkowaniu w numerze 20. z 
2002 r. Do 2015 r. ukazały się 54 numery.

Archiwum „Golfa” jest dostępne pod adresem internetowym 
www.golfpl.com/category/arch.

http://www.golfpl.com/category/arch
http://www.golfpl.com/category/arch


15 Tytuły przeznaczone 
głównie dla mieszkańców 
konkretnej dzielnicy były 
wydawane w Szczecinie 
zarówno przez rady osiedli, 
jak i podmioty prywatne. 
Odmienny system doboru 
treści prezentował 
„Ekspres Osiedlowy”, w 
którym kolejne numery 
poświęcano innym 
częściom miasta.

Prasa 
sublokalna



1. Turzynek

2. Pogodniak

3. Moje Pogodno

4. Prawobrzeże

5. Ekspres Osiedlowy

6. MM Moje Miasto Szczecin
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Wydawcą „Turzynka” była Rada Osiedla Turzyn. Wydawca 
nazwał czasopismo nieregularnikiem. Pierwszy numer ukazał 
się w 2000 r. Umieszczano tu głównie sprawozdania z 
działalności rady osiedla, wykazy członków rady, plany 
działania na kolejny rok. Ostatni „Turzynek” ukazał się w maju 
2004 roku.

Szczególnie aktywne w działaności wydawniczej było 
środowisko związane z dzielnicą Pogodno. Własne tytuły 
powo ływa ły do życia podmioty komercyjne, lokalne 
stowarzyszenie oraz rada osiedla. W latach 2001–2003, 
średnio 3 razy w roku, ukazywało się „Moje Pogodno”. 
Wydawcą były dwie instytucje, które zajmują się integracją 
środowiska lokalnego: Stowarzyszenie na rzecz Pogodna oraz 
Rada Osiedla Pogodno. Redaktorem naczelnym był Sylwester 
Lechicki.

Artykuły w czasopiśmie dotyczyły głównie historii dzielnicy (np. 
cykl na temat zabytkowych willi Pogodna oraz rubryka 
zawierająca sylwetki patronów ulic), aktualnych spraw 
dotyczących dzielnicy (np. zamieszczony w październikowym 
numerze 3. z 2002 r. tekst zatytułowany Będzie sala 
gimnastyczna), prac rady osiedla, lokalnych imprez (ukazywały 
się zarówno zapowiedzi, jak i relacje z takich wydarzeń). Na 
uwagę zasługiwał cykl „Leksykon pionierów Pogodna”, w 
którym przedstawiano sylwetki pierwszych mieszkańców 
dzielnicy, wraz z ich archiwalnymi fotografiami.
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Stowarzyszenie na rzecz Pogodna oraz Rada Osiedla Pogodno 
przygotowywały również tytuł „Nasze Pogodno”. Miał on 
podobny do poprzednika charakter. W latach 2003–2007 
wydano 7 numerów.

Źródło ilustracji: www.pogodniak.pl

Komercyjnym przedsięwzięciem był „Pogodniak”, bezpłatny 
miesięcznik ukazujący się od 2002 r. do 2012 r. Przy winiecie 
redakcja umieści ła dopisek „Miesięcznik spo łeczno–
informacyjno–reklamowy”. Wydawcą była Firma Handlowo–
Usługowa Optimum Paweł Wierzchowiec.

Publikowano oryginalne artykuły dotyczące dzielnicy, jednak 
zawartość redakcyjną stanowiły w znacznej części przedruki z 
innych szczecińskich czasopism oraz teksty oparte na 
informacjach prasowych przesyłanych do redakcji przez urzędy 
i instytucje. Pierwsza kolumna była w dużej części zajęta przez 
reklamy. Serwis internetowy wciąż funkcjonuje pod adresem 
www.pogodniak.pl. Wydawca zapowiada reaktywowanie tytułu.

„Prawobrzeże” jest dwutygodnikiem informacyjno–
reklamowym, kolportowanym bezpośrednio do mieszkań lub 
wykładanym na specjalnych stojakach na terenie osiedli 
prawobrzeżnego Szczecina. Nadzia ł egzemplarzy na 
poszczególne osiedla jest stały i zależy do liczby mieszkańców.  
Redaktorem naczelnym jest Krzysztof Ko łakowski . 
Dwutygodnik drukuje Kema. Nakład wynosi 20 tys. egz., 
dwutygodnik ma 8 lub 16 stron.

Informacje dotyczą problemów lokalnych, działań rad osiedli i 
szkół. Redakcja udostępnia łamy uczniom, którzy przygotowują 
relacje z imprez szkolnych. Istotną część każdego wydania 
zajmują ogłoszenia płatne.

Redakcja prowadzi również serwis internetowy pod adresem 
www.prawobrzeze.info.

„Ekspres Osiedlowy. Niezależna Gazeta Informacyjna” 
ukazywał się w 2002 r. jako bezpłatny tygodnik. Liczył 4 strony. 
Wydawcą była Firma Handlowo–Usługowa Ryszard Czyż, 

http://www.pogodniak.pl
http://www.pogodniak.pl
http://www.pogodniak.pl
http://www.pogodniak.pl
http://www.prawobrzeze.info
http://www.prawobrzeze.info
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redaktorem naczelnym — Ryszard Czyż. Już w 2002 r. nowe 
czasopismo miało własny, łatwy do zapamiętania adres 
internetowy www.ekspres.osiedlowy.pl. Tygodnik poświęcony 
był głównie problemom mieszkańców dużych szczecińskich 
osiedli, którzy są jednocześnie członkami spółdzielni 
mieszkaniowych.

Wydawca zakładał daleko idącą współpracę z czytelnikami. W 
1. numerze pisma w artykule wstępnym redakcja podkreślała, 
że tytuł będzie „dzięki naszym staraniom, a Państwa sygnałom” 
poruszać tematy dotyczące każdego mieszkańca. Redakcja 
próbowała także odróżnić się od pozostałych mediów, 
zaznaczając swoją alternatywność i odwagę w poruszaniu 
trudnych tematów. W cytowanym wyżej artykule wstępnym 
zaznaczono, że:

Będziemy starali się przybliżać samą rzeczywistość, taką jaka ona 
naprawdę jest. Dzięki temu na naszych łamach znajdą się między 
innymi tzw. trudne tematy, takie o których nie zawsze mają 
odwagę pisać nasi koledzy z innych gazet i takie, o których nie 
wypada głośno mówić.

G łównym atutem „Ekspresu” mia ła być jednak jego 
osiedlowość, wręcz bliskość i sąsiedztwo.

Tygodnik był redagowany w taki sposób, aby w każdym 
wydaniu artykuły dotyczyły wybranej dzielnicy, osiedla lub 
spółdzielni mieszkaniowej. Powstały w ten sposób numery, 

które niemal w całości poruszają problemy mieszkańców 
dzielnicy Pomorzany i domów zarządzanych przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową Kolejarz oraz osiedli zarządzanych przez 
Szczecińską Spółdzielnię Mieszkaniową. Tematami były skargi 
lokatorów na złe zarządzanie, bałagan i nieprawidłowości. 
Znalazły się także teksty o zagrożeniu zdrowia mieszkańców, 
którego przyczyną miały być amatorskie instalacje osiedlowych 
sieci komputerowych. Redakcja opublikowała również wywiad z 
księdzem, który zorganizował rozgrywki piłki nożnej w ramach 
salezjańskiej ligi Salos.

Z koncepcji dzielnicowości skorzystały również w 2006 r. Media 
Regionalne przygotowując projekt „MM Moje Miasto 
Szczecin”, przekształcony 4 grudnia 2014 r. w „Nasze Miasto 
Szczecin”.

Tygodnik ukazywał w mutacjach dzielnicowych, początkowo 
dwunastu (Pogodno, Łękno; Śródmieście, Centrum, Turzyn, 
Stare Miasto, Nowe Miasto; Gumieńce; Pomorzany; 
Niebuszewo, Bolinko, Drzetowo, Grabowo; Krzekowo, 
Bezrzecze, Zawadzkiego, Klonowica; Szczecin Północ; Zdroje, 
Podjuchy, Żydowce, Klucz; Dąbie; Słoneczne, Majowe, 
Bukowe, Kijewo; Kaliny, Przyjaźni, Świerczewo; Niemierzyn, 
Arkońskie, Książąt Pomorskich), od 2008 r. siedmiu (Pogodno, 
Zawadzkiego, Kaliny, Przyjaźni; Śródmieście; Gumieńce, 
Świerczewo; Pomorzany; Niebuszewo, Drzetowo, Grabowo, 
Arkońskie, Książąt Pomorskich; Żelechowa, Warszewo, Osów, 

http://www.ekspres.osiedlowy.pl
http://www.ekspres.osiedlowy.pl
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Głębokie, Bezrzecze, Krzekowo; Prawobrzeże), następnie 
trzech, aż wreszcie zrezygnowano z przygotowywania 
osobnych wydań sublokalnych.

Wydawca podkreślał sublokalny charakter tytułu stosując 
zabieg mutowania początkowej i końcowej części szpigla. 
Grzbiet ogólnoszczeciński, wspólny dla wszystkich mutacji, był 
insertowany wewnątrz wydania.

Kolportaż odbywał się początkowo bezpośrednio do mieszkań, 
następnie egzemplarze „MM Moje Miasto” umieszczano w 
skrzynkach pocztowych, by wreszcie zdecydować się na 
korzystanie ze specjalnych punktów dystrybucyjnych 
ustawionych głównie w sklepach spożywczych.

Z racji wydawania w latach 2007–2011 „MM Moje Miasto” 
dwukrotnie w ciągu tygodnia, tytuł przedstawiono  szczegółowo 
wcześniej w opracowaniu dotyczącym szczecińskich 
dzienników (Flasiński, 2015).



16 Lista ukazujących się w 
Szczecinie czasopism liczy 
niemal 300 pozycji.

Wykaz tytułów czasopism 
wydawanych w Szczecinie 
w latach 1989–2016



1. Wykaz obejmuje tygodniki, dwutygodniki, 
miesięczniki, dwumiesięczniki, kwartalniki i 
roczniki, które miały w Szczecinie siedzibę 
redakcji.

2. Listę przygotowano na podstawie informacji 
zawartych we wcześniejszych opracowaniach, 
kwerendy w bibliotekach, archiwach prywatnych i 
podczas badań terenowych.

3. W miarę możliwości, przy tytułach umieszczono 
dodatkowe opisy podawane przez wydawców.

4. Spis zawiera 279 tytułów czasopism. Zapewne nie 
jest to jednak pełna lista periodyków ukazujących 
się w Szczecinie po 1989 r.
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1. [fo:pa]

2. #rodzinka

3. ?dlaczego

4. 20:16 Szczecin

5. Advances in Agricultural Sciences

6. Advertising & You

7. Agrarius

8. Akademickie Aktualności Morskie

9. Akademik Zachodniopomorski

10.Akcenty. Bezpłatny Miesięcznik Polityczny

11.Apostoł

12.Azymut Alfa. Pismo Związku Zawodowego 
Polskich Oficerów i Marynarzy

13.Azymut. Miesięcznik Krajowej Rady Związku 
Zawodowego Polskich Oficerów i Marynarzy

14.Baborak

15.Bałtyckie Podróże
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16.Berlin

17.Bez Barier

18.BiP Business & Promotion - Zachodniopomorski 
Przegląd Gospodarczy

19.BiP Business & Promotion - Nadmorski Przegląd 
Gospodarczy

20.Biuletyn Budżetowy

21.Biuletyn Informacyjny. Stowarzyszenie Amazonek 
Agata

22.Biuletyn Informacyjny. Pismo Pomorskiej 
Akademii Medycznej w Szczecinie

23.Biuletyn Informacyjny Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego

24.Biuletyn Informacyjny Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Szczecinie

25.Biuletyn Informacyjny Zachodniopomorskiej 
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Szczecinie

26.Biuletyn Informacyjny Zakładu Energetycznego 
Szczecin SA

27.Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie

28.Biuletyn Parafii Św. Andrzeja Boboli

29.Biuletyn Rady Rodziców Polski Związek 
Głuchych. Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i 
Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w 
Szczecinie

30.Bliżej Flexicurity

31.Bodhi

32.Bóg Jest Miłością

33.Bokser. Miesięczny Magazyn Specjalistyczny

34.Brejk WSH TWP

35.Buchalter

36.Budownictwo i Wyposażenie Wnętrz

37.Bursztynnik

38.Ciepło Systemowe SEC

39.City Szczecin Magazine
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40.Coffee News

41.Czas Mięśni

42.Czas Szczeciński

43.Czynniki Ryzyka. Pismo Polskiego Towarzystwa 
Badań nad Miażdżycą

44.Dialogi

45.Dlaczego

46.Dlatego!

47.Dominik

48.Drzewo Życia. Miesięcznik Ezoteryczny

49.Dyskurs

50.Dziecko Autystyczne.com

51.Echa Pogoni

52.Echo Szczecina

53.Edukacja Humanistyczna

54.Eko i My

55.Ekonomiczne Problemy Turystyki

56.Ekoplast biuletyn. Ośrodek Dydaktyczno–
Informacyjny Tworzyw Sztucznych

57.Ekspert Design / Ekspert Nieruchomości

58.Ekspertmoto.pl

59.Eksploatacja Silników Samochodowych

60.Ekspres Osiedlowy

61.Elita Pogoń Szczecin

62.Energia Odnawialna

63.English? No Problem!

64.Erasmus WSH TWP

65.Eurokurier Zachodniopomorski. Miesięcznik 
Zachodniopomorskiego Centrum Informacji 
Europejskiej

66.Europomerania

67.Firma i Rynek

68.Florum. Kwiaty. Pomysły. Styl Życia

69.Forum Uczelniane
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70.Freek! City Guide Magazine

71.Gabit

72.Garaż

73.Gaudium

74.Gazeta Poranna

75.Gazeta Szczecińska

76.Gazetka

77.Giełda Kolekcjonera. Darmowy Ogólnopolski 
Dwutygodnik Hobbystów

78.Giełda Nieruchomości

79.Giełda Samochodowa. Kup. Sprzedaj. Handluj

80.Glazurnik. Kwartalnik Polskiego Zrzeszenia 
Płytkarzy

81.Głos Bożego Ciała

82.Głos Konsumenta

83.Głos Św. Maksymiliana

84.Głos Turzyn

85.Golf

86.Golfista

87.Goniec Szczeciński

88.Gryf

89.Gryfia. Pismo Szczecińskiej Stoczni Remontowej 
Gryfia

90.Hetmanka

91.Hip–Hop.pl

92.Hot

93.Husky. Magazyn o Wszystkich i Wszystkim co 
Wyjątkowe

94.Icona Fashion. Life & Design Magazine

95.In Gremio

96.Informator Okręgowego Samorządu Pielęgniarek 
i Położnych w Szczecinie

97.Inwestor Magazyn

98.Inżynier
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99.Iskierka Polski Związek Niewidomych

100.Jedność

101.Jesten

102.Kalejdoskop Szczeciński

103.Kardiologia Inwazyjna

104.Kebab. Commodore Miesięcznik Użytkowników 
Komputerów C–64 i Amiga

105.Kocham Szczecin

106.Kościół nad Odrą i Bałtykiem

107.Kredens

108.Kronika Miasta Szczecina

109.Kupiec Pomorza Zachodniego Biuletyn 
Informacyjny Zrzeszenia Kupców w Szczecinie

110.Kwartalnik Glazurnika i Izolera

111.Lifestyle Mag

112.Magazyn Portowy. Miesięcznik Portu Szczecin–
Świnoujście

113.Magazyn Pracodawcy

114.Mama. Tata. Mamy Dziecko

115.Mare Articum

116.Maski

117.Medycyna, Uroda i Ty

118.Merkuriusz Zachodniopomorski

119.Metropolis

120.Miasto i Ludzie. Bezpłatny Tygodnik Szczeciński

121.Miesięcznik Komputerowy

122.Mistrz Glazurnik. Kwartalnik Polskiego 
Zrzeszenia Płytkarzy

123.Młoda Para od A do Z. Bezpłatny Informator dla 
Osób Zawierających Związek Małżeński

124.MM Moje Miasto

125.MM Trendy

126.Moje Pogodno

127.Monitor Prawa Celnego
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128.Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

129.Morze i Ziemia

130.Moto–Wizytownik

131.Myśl.pl

132.Na Drodze

133.Na Fali. Biuletyn Rady Rodziców. Polski Związek 
Głuchych. Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacji 
Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Szczecinie

134.Nasz Kościół

135.Nasza Gazeta Regionalna

136.Nasza Gazetka

137.Nasza Pogoń

138.Nasza Policja

139.Nasze Miasto Szczecin

140.Nasze Pogodno

141.Naturalnie. Biuletyn Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Szczecinie

142.Nazaret

143.Niebuszewiak

144.Niedzielnik

145.Niezwykły Ślub

146.Notes Multimedialny

147.Nowa Krytyka

148.Nowotwory Złośliwe w Województwie 
Zachodniopomorskim

149.Nowożeńcy

150.Nowy Goniec Szczeciński

151.Nowy Kurier

152.Numer

153.Nurkowanie. Magazyn. Pismo Miłośników 
Sportów Wodnych

154.O Co Chodzi?

155.Obserwator Morski

156.Obserwator Zachodniopomorski
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157.Odala

158.ogłoszenia.szczecin.pl

159.Ogrodowa Galeria

160.Opera na Zamku

161.Osiedlak. Gazeta Informacyjna Mieszkańców 
Osiedla Zawadzkiego–Klonowica

162.Ostróg. Biuletyn Koła Przyjaciół Ostroga nad 
Horyniem

163.Panorama 7

164.Para Młoda

165.Petit. Tygodnik Handlowo–Przemysłowy

166.Piękny Ślub

167.Pismo i Świat. Polski Tygodnik Dyskusyjno–
Ogłoszeniowy

168.Pivaria

169.Pocket Book Szczecin Świnoujście

170.Przed Wachtą

171.Podgląd. Magazyn Informacyjny Prezydium 
Międzyzakładowej Komisji Związkowej NSZZ 
Solidarność Huty Szczecin

172.Pogodniak

173.Pogoń Gol

174.Pogoń Szczecin (2003)

175.Pogoń Szczecin (2003–2006)

176.Pogoń Szczecin Fans

177.Pogranicza

178.Polish Studies on Asia, Africa and Latin America 
Affairs

179.Polscy Architekci Krajobrazu Inspiracje

180.Polskie Warcaby

181.Pomocnik Ogrodnika

182.Pomorskie Skandale. Niezależny Tygodnik 
Pomorza Zachodniego

183.Portowy Serwis Informacyjny

184.Posesja
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185.Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej

186.Prana czyli Siła Witalna Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Szczecinie

187.Prawda Przez Duże P

188.Prawobrzeże

189.Prestiż

190.Pro Pomerania Nostra

191.Prosto z Mostu

192.Prosto z Mostu. Młodzi… Ekumenizm… Bóg…

193.Przegląd Pomorski

194.Przegląd Samorządowy. Miesięcznik Sejmiku 
Samorządowego Województwa Szczecińskiego

195.Przegląd Uniwersytecki

196.Przestrzeń i Forma

197.Psyche

198.Punkt Widzenia

199.Quo Vadis

200.Rachunkowość i Podatki w Oświacie

201.Refleksje

202.Reggaebeat

203.Regional Business

204.Regional Development

205.Regiony. Pismo Samorządowych Elit 
Politycznych

206.Rocker News

207.Rodowód II. Biuletyn Informacyjny 
Stowarzyszenia Katyń w Szczecinie

208.Rozwiń Skrzydła. Bezpłatny Magazyn 
Szczecińskich Rodziców

209.Rytmy Zdrowia

210.Ś jak Ślub

211.Scriptor. Akademicki Biuletyn Historyczny. 
Kwartalnik Koła Naukowego Młodych Historyków 
Szczecińskich
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212.Scriptor. Nowy Periodyk Kół Naukowych 
Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych 
Uniwersytetu Szczecińskiego

213.Sedina.pl Magazyn

214.Service Management

215.Sic

216.Słowo Życia

217.Solidarność Szczecińska. Tygodnik NSZZ 
Solidarność Pomorza Zachodniego

218.Społem Szczecin

219.Stella Maris

220.Ster. Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego 
Ligi Morskiej i Rzecznej

221.STM. Szczeciński Tygodnik Motoryzacyjny

222.Strefa Kobiet

223.Studenciak.pl

224.Studenckie Inspiracje Młodych

225.Studia Administracyjne

226.Studnia Jakubowa

227.Świat Biznesu

228.Szare na Złote. Biuletyn Unii Przedsiębiorstw 
Ubocznych Produktów Spalania. Gospodarcze 
Wykorzystanie Produktów Odpadowych w 
Energetyce

229.Szczecin Biznes Report

230.Szczecin Cafe

231.Szczecin in Progress

232.Szczecin na Żywo

233.Szczecin Pocket

234.Szczecin Tips

235.Szczecin z Niedzieli na Niedzielę

236.Szczeciński Informator Medyczny SIM

237.Szczeciński Przegląd Aktualności Kulturalnych

238.Szczeciński Punkt Widzenia

239.Szczecińskie Studia Kościelne
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240.Szczecińskie Trendy

241.Szkoła Jazdy

242.Szlak. Ogólnopolski Magazyn Turystyczny

243.Szpak

244.Tabula Rasa

245.The University Review

246.Turzynek

247.Twoja Bezpieczna Droga

248.Tygodnik Antoniański

249.Uroczystość

250.Vinco. To co Student Wiedzieć Powinien

251.Vox Medici. Miesięcznik Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Szczecinie

252.Wczoraj i Dziś

253.Webhosting

254.Wędrowiec Zachodniopomorski

255.Wiadomości Szczecin

256.Wiadomości w Czepku. Dwumiesięcznik 
Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych

257.Wspólny Dom. Prywatne Pismo Osiedlowe

258.Wśród Nas. Pismo Zachodniopomorskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

259.Wyjątek

260.Wykładnik

261.Z.N.A.K. Komiksu. Nowa Fala Polskiego 
Komiksu

262.Zachodniopomorski Przedsiębiorca

263.Zachodniopomorski Przegląd Aktualności 
Kulturalnych

264.Zachodniopomorski Przewodnik po 
Nieruchomościach

265.Zachodniopomorskie Wiadomości 
Konserwatorskie

266.Zamkowe Propozycje Kulturalne

267.Zarządzanie Ziemią Gospodarczą
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268.Zeszyty Bałtyckie Sekretariatu Euroregionu 
Pomerania

269.Zeszyty Morskie Stowarzyszenie Civitas 
Christiana

270.Zeszyty Naukowe Instytutu Kształcenia 
Managerów

271.Zeszyty Żeglarskie

272.Zew Północy

273.Zielona Arka

274.Zielony Rynek

275.Zmieniajmy Dalej. Dobre Wieści

276.Znakomiks. Magazyn Komiksowy. Nowa Fala 
Komiksu Polskiego

277.Zobacz.szczecin.pl

278.Zoom

279.Zoom na Szczecin



17 Wykaz prac przywołanych 
w tekście.

Bibliografia
i indeks nazwisk



1. W 2017 r. ukaże się monografia poświęcona 
czasopismom szczecińskim pod redakcją 
naukową Danuty Dąbrowskiej, Pauliny 
Olechowskiej oraz Ireneusza Sokalskiego. 
Zostaną tam szczegółowo zaprezentowane 
zagadnienia związane z tygodnikami i 
miesięcznikami wydawanymi w Szczecinie.

2. Pracownicy Zakładu Mediów i Komunikowania 
Wydziału Filologicznego Uniwersytetu 
Szczecińskiego przygotowują projekt badawczy, 
którego celem będzie kompleksowa analiza 
mediów lokalnych i regionalnych Szczecina i 
województwa zachodniopomorskiego. Efekty 
badań zostaną opublikowane w osobnej 
monografii.
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