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Piszemy encyklopedi! 
szczeci"skiej prasy
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Badania nad pras! ukazuj!c! si" w# Szczecinie 
rozpocz!$ w#uj"ciu historycznym wybitny znaw-

ca Pomorza prof. Tadeusz Bia$ecki1. Ten sam autor 
wróci$ do tematyki mediów w#Encyklopedii Szczeci-
na2, w#której znajduj! si" m.in. has$a dotycz!ce znacz-
nej liczby lokalnych tytu$ów prasowych. Brakowa$o 
jednak wydawnictwa encyklopedycznego po%wi"-
conego wy$!cznie mediom. Taki pomys$ przy%wieca$ 
autorom publikacji Czasopisma w!Szczecinie od 1989 r. 
Leksykon3, która ukaza$a si" w#2017 roku.

Obecnie trwaj! prace nad uzupe$nieniem lek-
sykonu o#nowe has$a. Nawi!zali%my w# tym celu 
wspó$prac" ze szczeci&skim oddzia$em Stowarzy-
szenia Dziennikarzy RP i#dziennikarzami pracuj!cy-
mi w#lokalnych redakcjach, np. z#Jaros$awem Jazem 
z#tygodnika „Nasze Miasto” i#z#Tomaszem Kuczy&skim 
z#„G$osu Szczeci&skiego”. Chcemy, aby nowy leksykon 

by$ jak najbardziej kompletny. A, jak si" okaza$o, ma-
teria$ badawczy jest zaskakuj!co obszerny.

Ju' teraz ustalili%my, 'e w#Szczecinie wydawa-
nych by$o od roku 1990 niespe$na 300 tytu$ów pra-
sowych, a#liczba ta wci!' ro%nie. S! w%ród nich cha-
$upniczo przygotowywane, zapomniane i#porzucone 
przez wydawców efemerydy, które nie wytrzyma$y 
rynkowej konkurencji (np. „Zobacz.szczecin.pl” czy 
niektóre pisma prowadzone przez kibiców klubu Po-
go& Szczecin) oraz przyci!gaj!ce uwag" atrakcyjn! 
szat! graficzn! miesi"czniki (np. „Presti'” czy „MM 
Trendy”), które ka'dy z#nas mo'e znale() w#kawiar-
niach i#restauracjach. Najciekawszymi z#nich – i#jed-
nocze%nie najskromniej opisanymi pod k!tem nauko-
wym – s! redagowane przez pasjonatów z#podziwu 
godnym zapa$em, niesamowite pisma specjalistycz-
ne i#hobbystyczne, które zyska$y uznanie w%ród fa-
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chowców i#fanów w#ca$ym kraju, ale rów-
nie' za granic!.

Aby przybli'y) czytelnikowi proble-
matyk" i#zach"ci) do lektury Leksykonu, 
przedstawimy pi") tytu$ów. Za ka'dym 
z#nich kryje si" ciekawa historia.

„MORZE I ZIEMIA”
Tygodnik powsta$ w#nawi!zaniu do pi-
sma „Ziemia i # Morze”, które otwarto 
w#Szczecinie na fali odwil'y w#1956 roku4 
i#zamkni"to – jako pierwsze pismo nie-
partyjne, które przesta$o si" ukazywa) 
w#ramach odchodzenia od reform – rok 
pó(niej. Ostatni numer ukaza$ si" 13 lipca 
1957 roku5.

„Morze i#Ziemia” ukazywa$o si" od 
prze$omu lat siedemdziesi!tych i#osiem-
dziesi!tych, regularnie od sierpnia 1982 
roku. W#pierwszym okresie istnienia tytu$ 
wydawano co miesi!c, od 1983 roku pismo 
by$o tygodnikiem. W#1989 roku nak$ad 
wynosi$ 75 tys. egzemplarzy. Redaktorem 
naczelnym zosta$ Ryszard Liskowacki. 
W#latach osiemdziesi!tych w#zespole byli 
m.in.: Artur Daniel Liskowacki, Krystyna 
Pohl, Marek Rudnicki, Jerzy Sawka, Bog-
dan Twardochleb, którzy pó(niej praco-
wali w# „Kurierze Szczeci&skim”, „G$osie 
Szczeci&skim” lub szczeci&skim oddziale 
„Gazety Wyborczej”.

Redakcja mia$a równie'  oddzia$ 
w#Gda&sku, poniewa' zak$adano, 'e ty-
tu$ b"dzie po%wi"cony g$ównie sprawom 
morskim i#problemom Wybrze'a. War-
to podkre%li), 'e jeszcze przed przemia-
nami ustrojowymi na $amach „Morza 
i#Ziemi” publikowano reporta'e na temat 
dzia$alno%ci NKWD oraz teksty dotycz!ce 
bia$ych plam w#historii Polski, ze szcze-
gólnym naciskiem na stosunki polsko-ra-
dzieckie. W#numerze z#18–24 stycznia 1989 
roku mo'na by$o przeczyta) artyku$ Al-
bum polski, którego nadtytu$ brzmia$: „Gdy 
kiedy%, w#NKWD zdarzy$o si" zapyta) 
o#losy m"'a, na korytarz wyszed$ za mn! 
stary siwy m"'czyzna i#szepn!$: Dziecko, 

ty o#nim na zawsze zapomnij”. Autorzy po-
ruszali równie' tematy aktualne. W#nu-
merze z#7–13 czerwca 1989 roku ukaza$ si" 
artyku$ Ha"da, czyli bomba z!opó#nionym 
zap"onem, poruszaj!cy problem sk$ado-
wania odpadów przy podszczeci&skich 
Zak$adach Chemicznych Police, zwi!zany 
z#wypadkiem, do którego dosz$o tam 29 
kwietnia tego' roku.

Uwag" zwraca$ oryginalny jak na 
pras" PRL-u, cho) czarno-bia$y, layout ty-
godnika, który mo'na odnie%) do dzisiej-
szych magazynów z#segmentu lifestyle. 
Redakcja konsekwentnie na pierwszej 
stronie publikowa$a znacznych rozmia-
rów, lecz niezwi!zan! z#jakimkolwiek ar-
tyku$em wewn!trz numeru, fotografi" 
modelki. W#górnej cz"%ci kolumny makie-
towano zapowiedzi artyku$ów, czo$ówka 
cz"sto sk$ada$a si" tylko z#tytu$u i# leadu 
oraz odes$ania do w$a%ciwego tekstu.

Redakcja pozosta$a w #kr"gu publi-
cystyki spo$ecznej. W#numerze z#14–20 
czerwca 1989 roku czo$ówk! tygodnika 
by$ tekst Artura D. Liskowackiego na 
temat kulturalnej kondycji Polaków pod 
tytu$em Co si$ sta"o?, rozpoczynaj!cy si" 
od kategorycznych stwierdze& autora: 
„Powiedzmy sobie szczerze: tzw. prze-
ci"tny Polak nie chodzi do teatru, nie 
odwiedza filharmonii, w#kinie bywa od 
%wi"ta, nie ma poj"cia, co to s! wysta-
wy plastyczne i#salony sztuki, z#ksi!'ek 
kupuje najch"tniej poradniki kulinarne 
i#encyklopedie. Sk!d u#nas na przyk$ad 
taki poci!g do brazylijskich seriali emito-
wanych w#telewizji?”.

Od 1992 roku, kiedy reaktorem na-
czelnym zosta$  Bernard Koz$owski, 
a # jego zast"pczyni! – Krystyna Pohl, 
widoczne sta$y si" próby konkurowania 
„Morza i #Ziemi” z #nowoczesnymi tzw. 
pismami kolorowymi. Od wydania z # 1 
kwietnia 1992 roku tygodnik zmieni$ 
szat" graficzn!. W#pi%mie, które mia$o 
teraz 24 strony, zacz"to stosowa) druk 
w # technologii full color. Zwi"kszy$ si" 

zakres tematyczny. W # tym czasie tek-
sty publicystyczne o # tematyce gospo-
darczej i#politycznej zacz"$y przewa'a) 
nad reporta'ami. Wi"cej by$o równie' 
materia$ów agencyjnych: informacji 
dotycz!cych gwiazd %wiatowego kina, 
tekstów poradniczych i#rozrywkowych. 
Zamieszczano wywiady z#politykami i#ar-
tyku$y dotycz!ce gospodarki regionalnej. 
*rodkowe kolumny zajmowa$a sta$a ru-
bryka „*wiat kobiet” z # tekstami o #mo-
dzie, o#prywatnych problemach aktorek 
znanych z#seriali telewizyjnych, porady 
konsumenckie (np. jak polubi) zakupy), 
horoskop, przepisy kulinarne. Na kolej-
nych stronach umieszczano materia$y 
o#tematyce parapsychologicznej, sensa-
cyjnej, spo$ecznej oraz felietony.

Pod koniec 1992 roku liczba stron 
w#„Morzu i#Ziemi” zmniejszy$a si" do 16. 
*rodkowe kolumny zachowa$y rozrywko-
wy charakter. Na stronie ósmej pozosta$a 
ubo'sza w#tre%ci rubryka „*wiat kobiet” 
(horoskop, rubryka kulinarna, porady 
medyczne), na dziewi!tej umieszczano 
cykliczn! rubryk" „Sa$ata ze %wiata” (foto-
grafie modelek i#modeli, plotki dotycz!ce 
znanych aktorów).

Ostatni, 630. numer tygodnika ukaza$ 
si" 4 stycznia 1995 roku. Opublikowano 
w#nim niepodpisany artyku$ po'egnalny, 
w#którym jako powody zamkni"cia tytu$u 
wskazano trudno%ci finansowe. Miesi"cz-
nik „Morze i#Ziemia” nie zosta$ wznowio-
ny, mimo 'e szczeci&scy wydawcy nieofi-
cjalnie zapowiadali ch") jego reaktywacji 
jako powa'nego pisma opiniotwórczego, 
które mia$oby szans" powodzenia na lo-
kalnym rynku prasowym zdominowa-
nym przez tytu$y, których podstawow! 
funkcj! jest dostarczanie rozrywki.

FANI PUNK ROCKA I KOMIKSÓW
Tytu$y specjalizuj!ce si" w#konkretnych 
dzia$ach kultury popularnej mo'na 
nazwa) autorskimi lub wr"cz hobbystycz-
nymi. Mimo to uda$o im si" zyska) sta-
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$ych czytelników równie', a#mo'e przede 
wszystkim, poza Szczecinem.

W#naszym mie%cie powsta$ miesi"cznik 
po%wi"cony muzyce alternatywnej „Gara'”, 
jego redaktorem naczelnym by$ Zdzis$aw 
Jodko. Debiutancki numer ukaza$ si" na-
k$adem redaktora naczelnego6 w#1985 roku 
– poza cenzur!. Numer 7 by$ pierwszym 
po zarejestrowaniu tytu$u 26 lipca 1990 
roku w#ówczesnym S!dzie Wojewódzkim 
w#Szczecinie. Od tamtej pory „Gara'” by$ 
wydawany, z#przerwami, od dwóch do czte-
rech razy w#roku i#kolportowany na terenie 
ca$ego kraju. Nak$ad si"ga$ 4 tys. egz., cena 
w#2010 roku wynosi$a 15 z$. Pismo sta$o si" 
znanym w#Polsce fanzinem.

Autorami tekstów byli, oprócz redak-
tora naczelnego, wspó$pracownicy w#Pol-
sce i#zagranic!. Do magazynu dodawano 
p$yty CD z#utworami zespo$ów muzycz-
nych z#kr"gu punk rocka.

Redaktor naczelny, przedstawiaj!c 
genez" powstania czasopisma, mówi$, 
'e „Gara'” by$ fanzinem skupiaj!cym si" 
na muzyce i#niezale'nej literaturze. Do 
pisma do$!czano specjalny dodatek pod 
redakcj! Jodki, po%wi"cony poezji, zaty-
tu$owany „Skafander”.

Po 1989 roku w#magazynie domino-
wa$y wywiady, biografie artystów, arty-

ku$y na temat historii kultury niezale'nej 
w#ró'nych krajach %wiata (cykl „Punk rock 
egzotyczny”), recenzje p$ytowe (rubryka 
„Manipulator”). Publikowane by$y rów-
nie' materia$y dziennikarskie o# innych 
przejawach 'ycia spo$ecznego. Teksta-
mi, które odbi$y si" najszerszym echem, 
by$y artyku$y o#m$odych ludziach, którzy 
w#PRL, chc!c unikn!) powo$ania do woj-
ska, %wiadomie decydowali si" – symu-
luj!c chorob" – na pobyty w#szpitalach 
psychiatrycznych i#przyjmowanie leków 
psychotropowych. Ostatni, 30. numer 
„Gara'u” ukaza$ si" w#kwietniu 2012 roku 
w#nak$adzie 3 tys. egz.

Wytwórnia Jimmy Jazz Records 
wydawa$a równie' pismo po%wi"cone 
muzyce reggae „Reggaebeat”. Tytu$ mia$ 
podobny charakter, jednak, jak nazwa 
czasopisma wskazuje, redakcja opisywa$a 
aktualno%ci zwi!zane z# innym ni' punk 
gatunkiem muzyki. W#latach 2006–2008 
ukaza$y si" cztery numery tego periodyku.

O#opozycji do alternatywnej dystry-
bucji fanzinowej, na drugim biegunie, na-
zwijmy go umownie „empikowym”, mo'na 
umiejscowi) „Znakomiks”. Pismo, jak sama 
nazwa wskazuje, po%wi"cone by$o kultu-
rze komiksu. Oprócz redaktora naczelnego 
Andrzeja Barona mia$o równie' redaktora 

artystycznego, którym by$ Tomasz Biniek. 
Od 2000 do 2016 roku ukaza$o si" 15 nu-
merów, pierwszy w#cenie 7,5 z$ (54 strony), 
ostatni w#2016 roku kosztowa$ 29,5 z$ (68 
stron). W#technologii full color drukowano 
do 40 stron w#ka'dym numerze.

Tytu$, jak na pismo po%wi"cone ko-
miksowi przysta$o, mia$ charakter albu-
mowy, przewa'aj!c! cz"%) zajmowa$a 
oryginalna twórczo%) autorów polskich 
i#zagranicznych. Numery otwiera$y jed-
nak publicystyczne teksty redaktora na-
czelnego, po%wi"cone tematyce pisma, np. 
Kto czeka na komiksy polskich autorów? (nr 
9), Muzyka i!komiks (nr 12), Oblicza profe-
sjonalizmu (nr 13), Rynek komiksowy. Ra-
baty — magia u"udy, albo masowe oczeki-
wania klienta niszowego (nr 14).

SPECJALI#CI OD PIWA 
I WARCABÓW
Pismo szczeci&skie „Pivaria. Piwny Ma-
gazyn Kolekcjonerski” mia$o wielu czy-
telników zagranic!: w#Czechach, Stanach 
Zjednoczonych i#na Ukrainie. Kwartalnik 
zosta$ zarejestrowany w#S!dzie Okr"go-
wym 30 pa(dziernika 2001 roku, ukazy-
wa$ si" nieregularnie od 2000 do 2009 
roku. „Pivaria” by$y kolportowane w#ce-
nie 5 z$, wy$!cznie w#prenumeracie w%ród 
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hobbystów oraz, wyj!tkowo, podczas tar-
gów birofilskich. Wydano 16 numerów. 
Redaktorem naczelnym i#wydawc! by$ 
Krzysztof +urawski, by$y dziennikarz 
„Kuriera Szczeci&skiego”, pó(niejszy w$a-
%ciciel lokalu Pivaria na Pogodnie. Nak$ad 
wynosi$ tysi!c egzemplarzy.

Mimo 'e redakcja znajdowa$a si" 
w#Szczecinie, pismo porusza$o tematy-
k" dotycz!c! gatunków piwa z #obsza-
ru ca$ego kraju. Redaktor naczelny – 
w#wywiadzie przeprowadzonym przez 
autora podczas zbierania materia$u do 
Leksykonu – wspomina$: „By$em redak-
torem, dziennikarzem, korekt! i#biurem 
og$osze&. Praca jednak przynosi$a efekty. 
Otrzymywa$em sygna$y z#ca$ego %wiata, 
niektóre materia$y wzbudza$y ogromne 
emocje, a#czytelnicy sk$adali zamówienia 
na opracowanie konkretnych tematów”.

W # latach 1996–2004 wydawano 
w # Szczecinie i # kolportowano w # ca$ej 
Polsce czasopismo „Polskie Warcaby”, 
którego redaktorem naczelnym by$ Ja-
cek Pawlicki. Pierwszy wpis rejestrowy 
pochodzi z#16 pa(dziernika 1996 roku. 
Tre%) pisma zosta$a wyra(nie sprofilowa-
na i#wymaga$a od czytelnika fachowej 
wiedzy na temat tej dyscypliny. Przed-
stawiano analizy konkretnych partii i#re-

gu$ gry. Publikowano listy rankingowe, 
sylwetki czo$owych zawodników oraz 
materia$y na temat historii warcabów. 
Istotn! cz"%) zajmowa$y zapowiedzi i#re-
lacje z # zawodów. W # latach 1996–2004 
ukaza$y si" 44 wydania.

„Polskie Warcaby” by$y przyk$adem 
tytu$u kierowanego w#praktyce jedynie 
do konkretnej, jak si" wydaje – do%) w!-
skiej, grupy odbiorców. Dla czytelnika 
niezaznajomionego z# tajnikami warca-
bowych rozgrywek (w# tym dla autora 
niniejszego tekstu) lektura pisma mo'e 
stanowi) prawdziwe wyzwanie. Mo'na 
si" o#tym samemu przekona), poniewa' 
redaktor naczelny udost"pni$ archiwalne 
numery „Polskich Warcabów” pod adre-
sem daminator.eu/publikacje-3.

BAZA TYTU$ÓW – WORK IN PRO-
GRESS
Baza danych szczeci&skich czasopism 
wci!' poszerza si" o#nowe tytu$y. Na bie-
'!co uzupe$niamy katalog o#pisma, które 
pojawiaj! si" w#obiegu, oraz o#takie, które 
znikn"$y ju' z#rynku, ale wcze%niej nie od-
nale(li%my ich w#katalogach, archiwach 
i#prywatnych zbiorach. Poszerzyli%my list" 
o#dziesi") kolejnych magazynów. Mamy 
nadziej" na wype$nienie tych luk i#uzu-

pe$nienie braków. Z#tego te' powodu b"-
dziemy wdzi"czni za informacje na temat 
czasopism, które tak bardzo chcieliby%my 
ocali) od zapomnienia. Wszystkie s! tego 
warte, poniewa' stanowi! cz"%) naszego 
szczeci&skiego dziedzictwa. �

Uwagi i#propozycje mo'na przesy$a) na adres 

poczty elektronicznej: krzysztof.flasinski@

usz.edu.pl. 
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