EDUKACJA HUMANISTYCZNA nr 2 (29), 2013
Szczecin 2013

Michał Urbas

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP
w Szczecinie

PRASA KOSZALIŃSKA – TOŻSAMOŚĆ LOKALNA
Wstęp
Funkcjonujemy w społeczeństwie i można śmiało powiedzieć, że każdy z nas
ma na ten użytek swoją terminologię. A więc rozumiemy siebie samych na swój tylko
znany sposób oraz wiemy, co ma dla nas znaczenie. Zbiorowość, społeczeństwo zatem potocznie definiujemy jako ogół mieszkańców osiedla, dzielnicy, miasta, regionu
czy państwa. Szczegółowo uściślamy społeczeństwo jako zjawiska i procesy w nich
zachodzące, wzajemne oddziaływanie ludzi na siebie, mechanizmy scalające oraz
rozbijające. Posiadamy swoją osobowość, która to stanowi element społeczny w każdym człowieku, to zinternalizowana kultura, to dynamiczna organizacja idei, postaw,
nawyków nadbudowanych nad naturą biologiczną, i jej wpływ na życie społeczne1. Cóż
zatem z tego wynika? Na każdego z nas oddziałuje zorganizowany system instytucji,
stosunków społecznych, środków kontroli społecznej, który skupia jednostki, grupy,
podgrupy składowe zbiorowości zdolnej się rozwijać i trwać. To, czy zbiorowość ma
trwać i się rozwijać, determinuje więź, która sprawia, że zbiorowość jest spójna wewnętrznie, zapewnia zaspokajanie potrzeb jednostek i całej zbiorowości, sprawia, że
członkowie są lojalni wobec całości oraz przeciwstawiają się innym zbiorowościom2.
Do poniższych rozważań na temat tożsamości przytoczyć należy jeszcze terminologię
określającą kulturę. Podając za J. Szczepańskim: kultura to ogół wytworów działalności ludzkiej, materialnych i niematerialnych, wartości i uznawanych sposobów
postępowania, zobiektywizowanych i przyjętych w dowolnych zbiorowościach, przekazywanych innym wspólnotom i następnym pokoleniom. Przyjmiemy więc, że kultura jest ogółem wytworów wytworzonych przez człowieka w toku pracy – fizycznej
i umysłowej – dla zdobywania środków zaspokajania potrzeb. Idee, zasady moralne,
wyobrażenia religijne, poglądy filozoficzne, doktryny społeczne, etyczne i polityczne
są wytwarzane przez ludzi, a jeżeli się przyjmują i trwają przez wieki i pokolenia, to
znaczy, że odpowiadają potrzebom i popędom człowieka.
1
2

J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970, s. 106.
Ibidem, s. 238.
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Centralnym ośrodkiem regionu medialnego3 jest Koszalin. Skupia się w nim
większość inicjatyw społeczno-kulturalnych, biznesowych czy też politycznych. W Koszalinie jest wydawany jedyny dziennik – „Głos Koszaliński”, który cementuje funkcjonowanie regionu medialnego. Obszar regionu nie do końca jest obszarem obecnych
granic administracyjnych, a przenikanie się mediów, np. „Głos Koszaliński” i „Głos
Pomorza” (Słupsk), jest czymś naturalnym. Powyższe określenia pozwolą nam rozszerzyć horyzont rozważań na temat lokalnych dzienników i czasopism koszalińskich
w ujęciu umacniania tożsamości lokalnej.
Dzienniki i czasopisma koszalińskie
Istotne i priorytetowe źródła tożsamości to: płeć, orientacja seksualna, narodowość, etniczność i klasa społeczna4. Wydaje się, że społeczność Koszalina i powiatu
koszalińskiego, ze względu na swoje położenie geograficzne oraz dziedzictwo kulturowe,
posiada znaczące rozpoznanie i rozumienie samych siebie, mając ugruntowane poczucie
pewnych cech, które nadają sens ich tożsamości. Koszaliński rynek wydawniczy jest
specyficznym okręgiem ze względu na uwarunkowania historyczne, społeczne i położenie geograficzne. Prasa na ziemiach Pomorza Środkowego zaczęła się ukazywać tuż
po II wojnie światowej, a wśród nich: „Wiadomości Koszalińskie”, „Głos Nadodrzański”,
wydawany przez Spółdzielcze Wydawnictwo „Czytelnik”, „Kurier Szczeciński”, „Życie Białogardzkie”. W 1950 roku powołano mutację „Głosu Szczecińskiego” – „Głos
Koszaliński”, a dwa lata później, po ukształtowaniu się grona dziennikarzy, gazeta
usamodzielniła się, stając się organem prasowym Komitetu Wojewódzkiego PZPR.
W latach 70. funkcjonowały równolegle z państwowymi wydawnictwa nieoficjalne
tzw. drugiego obiegu. Na początku lat 80. były to periodyki „Jedność”, „Robotnik
Wybrzeża”, „Robotnik Szczeciński” oraz „Solidarność 80” wydawany przez Region
„Pobrzeże” NSZZ Solidarność. Po stanie wojennym ukazywały się niezależne biuletyny
NSZZ Solidarność Pomorza Środkowego Koszalin-Słupsk, m.in. „Oko”, „Pobudka”,
„Ucho”, „Rewers”5. Region koszaliński pod kątem rozpowszechniania prasy zawsze
odgrywał ważną rolę. Rozprowadzanie egzemplarzowe prasy w roku 1952 kształtowało
się na poziomie 37 tys., w tym dzienników 29 tys. oraz 8 tys. czasopism. W roku 1972
rozprowadzano już 91 tys., w tym 70 tys. dzienników6. W roku 1980 rozprowadzano
544 tys. egzemplarzy, w tym 70 tys. prasy codziennej, a sprzedawano odpowiednio
541 tys. oraz 69 tys. Natomiast w roku 1988 rozprowadzanie egzemplarzowe wzrosło
do 644 tys., w tym 64 tys. prasy codziennej, sprzedaż wyniosła odpowiednio 601 tys.
i 61 tys.7 Skali rozpowszechniania rangę dodaje ilość Klubów Prasy i Książki. W roku
1964 funkcjonowały 303 kluby, a w 1972 roku już 442. W miastach odpowiednio 46
i 84, zaś na wsi 257 oraz 358 klubów8. To samo dotyczy struktury zatrudnienia, gdzie
w roku 1953 prasą zajmowało się 212 pracowników RSW „Prasa Książka Ruch” i 197
sprzedawców pracujących w 79 punktach sprzedaży, natomiast w roku 1972 pracowPor. M. Jachimowski, Regiony periodycznej komunikacji medialnej, Katowice 2006.
A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2010, s. 52.
5
Źródło: Archiwum Państwowe w Koszalinie.
6
Działalność „Ruch” w latach 1950-1972, RSW „Prasa Książka Ruch”, s. 76.
7
Biuletyn nakładów prasy krajowej i zagranicznej, RSW „Prasa Książka Ruch”, 1980 i 1988.
8 Działalność…, op. cit., s. 51.
3
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ników było już 596 oraz 2385 sprzedawców i 954 punkty sprzedaży9. Sieć sprzedaży
detalicznej prasy w roku 1985 wynosiła 649. Ośrodek badań prasoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w latach 1995-1997 opracował Raport czytelnictwa
na Pomorzu Środkowym wykonany na próbie 100 respondentów. Wynikają z niego
następujące fakty: zasięg czytelnictwa „Głosu Koszalińskiego” wynosił 18%, średnia
liczba osób korzystających z dziennika 2, stopień regularności kontaktów czytelniczych
wśród stałych czytelników 57, ostatnie wydanie czytało 67 ankietowanych. Raport pt.
Polacy i media masowe – jesień 1995 podaje, że w koszalińskim regionie wydawniczym
prasy nie czyta 11% respondentów.
Do wyodrębnienia prasy lokalnej posłużył rejestr Sądu Okręgowego w Koszalinie. Obowiązek rejestracyjny dzienników i czasopism na wydawcę nakłada Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 roku – Prawo prasowe. W pierwszej połowie 2013 roku
w Sądzie w Koszalinie rejestry były prowadzone jeszcze tradycyjną metodą zapisu,
a mianowicie w dzienniku. Otóż po przeanalizowaniu odręcznych zapisów można
stwierdzić, że od roku 1990 do 2013 zarejestrowano następującą liczbę tytułów według kryterium periodyczności: dzienników 58, tygodników 63, dwutygodników
49, miesięczników 115, dwumiesięczników 19, kwartalników 41, półroczników 16,
roczników 13, nieregularnych 6. Razem daje nam to liczbę 421 tytułów zarejestrowanych w Sądzie Okręgowym w Koszalinie. Jest zatem dowiedziona prawidłowość, że
zarejestrowanych tytułów w Sądzie Okręgowym w Koszalinie jak i w Szczecinie jest
znacznie więcej niż funkcjonujących na rynku. Śmiało można przyjąć, że ogólny stosunek zarejestrowanych tytułów w Sądzie Okręgowym w Koszalinie oraz w Szczecinie
do tytułów funkcjonujących na rynku jest na poziomie poniżej 10% w koszalińskim
(byłe województwo koszalińskie) i nie wyższym niż 15% w pozostałych powiatach
województwa zachodniopomorskiego (byłe województwo szczecińskie). Wynika to
z niedopracowanego systemu aktualizacji danych rejestrowych oraz z faktu, że rejestrowane były i są nadal dzienniki i czasopisma, które nigdy się nie ukazały i nigdy nie
ukażą na rynku, a jedyne przesłanie ich rejestracji wynika z chęci zagwarantowania
przez osoby zgłaszające bezspornych praw do tytułu.
Jak zatem wygląda sytuacja rzeczywista na lokalnym rynku wydawniczym? Na
początku 2013 roku w ramach projektu badawczego prowadzonego pod patronatem
Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie przeprowadzone zostały kolejne
prace badawcze na terenie gmin powiatu koszalińskiego, tj. Bobolic, Polanowa, Manowa,
Świeszyna, Biesiekierza, Będzina, Sianowa, Mielna oraz miasta na prawach powiatu –
Koszalina. Wybrane pisma ukazujące się w powiecie koszalińskim obrazuje tabela 1.

9

Ibidem, s. 78.
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Tabela 1. Pisma ukazujące się w Koszalinie oraz powiecie koszalińskim w 2012/2013
roku
Lp.
Nazwa
1
Kurier Akademicki
2
Polanowskie Wiadomości Samorządowe
3
Regiony – comiesięczny dodatek do Głosu Koszalińskiego
4
Głos Koszaliński
5
Miasto – Tygodnik Koszaliński
6
Gazeta Mieleńska
7
Gazeta Ziemska
8
Gmina nad Radwią
9
Prestiż
10 Echo Zachodniopomorskiej
Wsi
11 Farmacja Pomorza Środkowego
12 Nasza Gmina Wiadomości
Sianowskie
13 Miesiąc w Koszalinie
14 Teraz Koszalin
15 Gazeta Słoneczna
16 Trendy Koszalin
17 Informator Koszalińskiego
Okręgu PZF
18 Rocznik Koszaliński
19 Gość Koszalińsko-Kołobrzeski.
Dodatek do Gościa Niedzielnego
20 Miesięcznik. Pismo Społeczno-Kulturalne
21 Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie
22 Bobolickie Wiadomości Samorządowe
23 Gazeta Odkrywcza. Miesięcznik Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego
Źródło: badania i opracowanie własne.

Period.
kwartalnik
miesięcznik

Cena
bezpłatny
bezpłatny

ISSN

miesięcznik

bezpłatny

dziennik
tygodnik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik

1,90 zł
2,90 zł
1,60 zł
bezpłatny
bezpłatny
bezpłatny
bezpłatny

kwartalnik
miesięcznik

bezpłatny
bezpłatny

miesięcznik
tygodnik
miesięcznik
miesięcznik
kwartalnik

bezpłatny
bezpłatny
bezpłatny
bezpłatny
bezpłatny

1895-3158

rocznik
tygodnik

bezpłatny
4,00 zł

01-37-5652
0137-7604

miesięcznik

6,00 zł

1640-2723

dwumiesięcznik
miesięcznik

bezpłatny

1233-5037

bezpłatny

1730-6396

miesięcznik

bezpłatny

2083-4780

1231-8124
1641-3911
1643-0786

Nakład
3.000
2.500

30.000
6.000-10.000
500-1.000
1.500-2.000
2.000
3.500
450
1.500

2299-6125
2299-9221

8.000
12.000-20.000
15.000
150

300-1.000

2.000

Poszczególne gminy powiatu koszalińskiego w zdecydowanej większości nie
wydają samodzielnie żadnego periodyku, ale korzystają z możliwości aktywności
publikacji, jaką im daje „Gazeta Ziemska”, której wydawcą jest Starostwo Powiatowe
w Koszalinie. Przyjąć należy, że prym w działalności wydawniczej na obszarze powiatu koszalińskiego wiodą instytucje samorządowe. W samym Koszalinie obszerną
wiedzę na temat prasy lokalnej posiada Miejska Biblioteka Publiczna, gdzie w dziale
pisma lokalne i regionalne znajdziemy w niezwykle staranny sposób skatalogowane
egzemplarze poszczególnych wydań następujących tytułów: „Wiadomości Koszaliń-

terenie powiatu koszalińskiego. Politechnika Koszalińska, gdzie oprócz własnej dzia
terenie powiatu koszalińskiego. Politechnika Koszalińska, gdzie oprócz własnej dzia
redagowania pism posiada udziały lub czynny wkład w innych pismach m.in. w
redagowania pism posiada udziały lub czynny wkład w innych pismach m.in. w
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Tygodnik
Koszaliński”.
Tygodnik Koszaliński”.
skie”, „Tygodnik Koszaliński”, „Nowy Kurier – Tygodnik Pomorski”, „Impuls”, „Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie” (ISSN: 1233-5037, dwumiesięcznik
wydawany przez Okręgową Izbę Lekarską w Koszalinie), „Bobolickie Wiadomości
Samorządowe” (miesięcznik, ISSN: 1730-6396, nakład 2.000 egz., rozpowszechnianie
bezpłatne, dostępna jest wersja elektroniczna do pobrania ze strony gminy), „Gość
Koszalińsko-Kołobrzeski” (tygodnik, dodatek do „Gościa Niedzielnego”), „Kösling
Kurier” (ukazuje się w języku niemieckim – nieregularnie, wydawany jest w Niemczech),
„Koszalińskie Zeszyty Muzealne” (rocznik), „Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości
Diecezjalne” (kwartalnik), „Kroniki Gminy Biesiekierz”, „Na Temat – pismo Politechniki
Koszalińskiej”, „Rocznik Ochrony Środowiska” „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie”
(rocznik), „Wędrowiec Zachodniopomorski PTTK”, „Zachodniopomorski Magazyn
Rolniczy”, „Znad Chocieli” (kwartalnik wydawany przez gminę Bobolice), „Kultura
Koszalińska. Almanach” (rocznik wydawany przez Bibliotekę Koszalińską w formie
książki, pełny kolor, zawartość to relacje z kultury i sztuki, objętość 184 strony). Poniżej zamieszczona jest charakterystyka wybranych tytułów prasowych ukazujących
się obecnie na terenie powiatu koszalińskiego. Politechnika Koszalińska, gdzie oprócz
własnej działalności redagowania pism posiada udziały lub czynny wkład w innych
pismach m.in. w „Miasto Tygodnik Koszaliński”.

„Teraz Koszalin” jest to miejski bezpłatny tygodnik, ukazu„Teraz
to miejski
bezpłatny
tygodnik, ukazując
jący
się wKoszalin”
czwartki w jest
nakładzie
około 12-20
tys., wydawca
„Teraz
Koszalin”
jest
to miejski
bezpłatny
tygodnik, ukazując
Media
Regionalne
Sp. z o.o.,
papier
gazetowy,
pełny kolor,
czwartki
w nakładzie
około
12-20
tys., wydawca
Media Regional
czwartki24wstrony.
nakładzie
około 12-20 tys.,
wydawca
Media Regional
objętość
Rozpowszechniany
jest na
skrzyżowao.o., papier
gazetowy,
pełny
kolor, objętość 24 strony. Rozpowsz
niach
ulic oraz
w centrach
handlowych.
o.o., papier gazetowy, pełny kolor, objętość 24 strony. Rozpowsz
jest na skrzyżowaniach ulic oraz w centrach handlowych.
jest na skrzyżowaniach ulic oraz w centrach handlowych.
Rys. 1. Teraz Koszalin, nr 8 (313) z 2013 roku

Rys.
nr 88 (313)
(313) zz2013
2013roku
roku
Rys. 1.
1. Teraz
Teraz Koszalin,
Koszalin, nr
Źródło:wydawca
wydawca
periodyku.
Źródło:
periodyku.
Źródło: wydawca periodyku.

„Gazeta Słoneczna” jest periodykiem wydawanym przez
„Gazeta Słoneczna” jest periodykiem wydawanym przez Środo
Środowiskowy
Dom Samopomocy
Fundacjiwydawanym
„Nowe Życie” przez Środo
„Gazeta Słoneczna”
jest periodykiem
w
Koszalinie.
Jest
to
miesięcznik,
bezpłatny.
ISSN 2299Dom Samopomocy Fundacji „Nowe Życie”
w Koszalinie.
Dom
Samopomocy
Fundacji
„Nowe
Życie”
6125. Objętość 4 strony, pełny kolor, papier offsetowy. w Koszalinie.
miesięcznik, bezpłatny. ISSN 2299-6125. Objętość 4 strony, pełn
miesięcznik, bezpłatny. ISSN 2299-6125. Objętość 4 strony, pełn
papier offsetowy.
papier offsetowy.
Rys. 2. Gazeta Słoneczna, nr 6 (I-II) z 2013 roku
Rys. 2. Gazeta Słoneczna, nr 6 (I-II) z 2013 roku
Źródło:
wydawca
periodyku.nr 6 (I-II) z 2013 roku
Rys.
2. Gazeta
Słoneczna,
Źródło:
wydawca
periodyku.
Źródło: wydawca periodyku.
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„Gazeta Odkrywcza” – ukazujący się od 2011 roku miesięcznik
Stowarzyszenia
„Gazeta
Odkrywcza”Historyczno-Eksploracyjnego,
– ukazujący się od 2011 roku
ISSN 2083-4780, dostępna wersja elektroniczna pod ad„GazetaStowarzyszenia
Odkrywcza” – Historyczno-Eksploracyjnego,
ukazujący się od 2011 roku miesięcznik
ISSN 2083-478
resem http://www.gazeta-odkrywcza.pl.

„Gazeta Odkrywcza”
– ukazujący się od
2011
roku miesięcznik
Stowarzyszenia
Historyczno-Eksploracyjnego,
ISSN
2083-4780,
dostępna
wersja
elektroniczna
pod
adresem
http://www.gazeta-odkrywcz
Stowarzyszenia
Historyczno-Eksploracyjnego,
ISSN
2083-4780,
wersja elektroniczna pod adresem http://www.gazeta-odkrywcza.pl. dostępna
wersja elektroniczna pod adresem http://www.gazeta-odkrywcza.pl.

Rys. 3. Gazeta
nr 23 z 2013 nr
roku
Rys. 3.Odkrywcza,
Gazeta Odkrywcza,
23 z 2013 roku
3. Gazeta
Odkrywcza,
nr 23
z 2013 roku
Rys.Rys.
3.wydawca
Gazeta
Odkrywcza,
nr 23 z 2013
roku
Źródło:
periodyku.
Źródło:
wydawca
periodyku.
Źródło:
wydawca
periodyku.
Źródło: wydawca periodyku.

„Miasto
– tygodnik
koszaliński”,
ukazuje
się regularnie
„Miasto
– tygodnik
koszaliński”,
ukazuje
się regularnie
raz w tygodniu,
raz
w
tygodniu,
wcześniej
jako
dziennik,
papier
gazeto„Miasto
–
tygodnik
koszaliński”,
ukazuje
się
regularnie
tygodniu, raz
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–
tygodnik
koszaliński”,
ukazuje
sięsąwregularnie
wcześniej jako dziennik, papier gazetowy, insertowaneraz
wkładki
wy, insertowane są wkładki reklamowe oraz np. dodatek

wcześniej
jako telewizyjnym,
dziennik, papier
gazetowy,
insertowane
są wkładki
z programem
nakład
6-8 tys.,
rozpowszechreklamowe
oraz np.
dodatek
z programem
telewizyjnym,
6-8
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dziennik,
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insertowane
reklamowe
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np.
dodatek
z
programem
telewizyjnym,
nakład
6-8
nianie
płatne
2,90
zł
na
terenie
całego
powiatu,
wydawcą
tys., rozpowszechnianie płatne 2,90 zł na terenie całego powiatu,

reklamowe oraz np. dodatek z programem telewizyjnym,

jest rozpowszechnianie
PerMedia S.A. W płatne
stopce 2,90
redakcyjnej
widnieje
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tys.,
zł na terenie
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wydawcą
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PerMedia
S.A. oraz
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płatne
2,90
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PerMedia
S.A.
W
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Brak
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jak dla
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kolor/monokolor,
objętość 16 stron. – kwartalnik, bezpłatn

Politechniki
Koszalińskiej” – kwartalnik,
gazetowym,
objętość
stron.
gazetowym, kolor/monokolor,
kolor/monokolor,
objętość 16
16 bezpłatn
stron.
gazetowym, kolor/monokolor, objętość 16 stron.

Rys.
Rys. 14.
14. Kurier
Kurier Akademicki,
Akademicki, nr
nr 1
1 (1)
(1) zz 2013
2013 roku
roku
Źródło:
periodyku.
Rys. 14.wydawca
Kurier Akademicki,
Źródło:
wydawca
periodyku. nr 1 (1) z 2013 roku
Źródło: wydawca periodyku.

Rys. 14. Kurier Akademicki, nr 1 (1) z 2013 roku
Źródło: wydawca periodyku.
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„Rocznik
Koszaliński”
– rocznik,–wydawany
w formie
„Rocznik
Koszaliński”
rocznik,
wydawany w f
książki, B5, przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną,
Koszalińską
ISSN 01-37-56
ISSN
01-37-5652,Bibliotekę
papier dobrejPubliczną,
jakości, monokolor,
objętość 260 stron.

monokolor, objętość 260 stron.

Rys. 15. Rocznik Koszaliński, wydanie z 2011 roku
Źródło: wydawca periodyku.
Rys. 15. Rocznik Koszaliński, wydanie z 2011
roku
Źródło: wydawca periodyku.

Urząd Gminy Manowo wydaje periodyk „Gmina nad Radwi
UrządGminy
GminyManowo
Manowo
wydaje
periodyk
„Gmina
Urząd
wydaje
periodyk
„Gmina
nad nad Radwi
bezpłatne, ukazujące się w nakładzie 2.000 egz. na papie
Radwią”, jest to pismo bezpłatne, ukazujące się w nakłabezpłatne, ukazujące się w nakładzie 2.000 egz. na papie
dzie
2.000 egz.
na papierze
objętość około
objętość
około
8 stron,gazetowym,
kolor/monokolor.
Dostępna jest
8objętość
stron, kolor/monokolor.
Dostępna
jest
również
około 8 stron, kolor/monokolor.wersja
Dostępna jest
elektroniczna
do pobrania
serwisu internetowego
gm
elektroniczna
do pobrania
z serwisuzinternetowego
gminy.
elektroniczna
do
pobrania
z
serwisu
internetowego
gm
Zasięgiem obejmuje obszar całej gminy i kolportowany
obejmuje
obszar
całej
gminy
i
kolportowany
jest
we
własn
jest we własnym zakresie do skrzynek pocztowych, całość
obejmuje
obszarwykonana.
całej gminy
i kolportowany
jest we własn
jest
bardzo dobrze
Dodatkowo
gmina publiskrzynek
pocztowych, całość
jest bardzo
dobrze wykona
kuje
raz w miesiącu
jedną stronę
w „Gazecie
Ziemskiej”.
skrzynek
pocztowych,
całość
jest bardzo
dobrze wykona
gmina publikuje raz w miesiącu jedną stronę w „Gazecie Zie
gmina publikuje raz w miesiącu jedną stronę w „Gazecie Zie
Rys. 16. Gmina nad Radwią, nr 2 z 2013 roku
Rys.
nrnr
2 z22013
roku
Rys.16.
16.Gmina
Gminanad
nadRadwią,
Radwią,
z 2013
roku
Źródło:
wydawca
periodyku.
Źródło:
wydawca
periodyku.
Źródło: wydawca periodyku.
Mieleńska
Organizacja
Turystyczna
wydaje wydaje
MieleńskaLokalna
Lokalna
Organizacja
Turystyczna
periodyk
„Gazeta
Mieleńska”,
miesięcznik,
dystrybucja wydaje
Mieleńska
Lokalna
Organizacja
Turystyczna
Mieleńska”,
miesięcznik,
płatna
płatna
1,60 zł, ISSN
1641-3911, dystrybucja
nakład od 500 do
1.000 1,60 zł,
Mieleńska”,
dystrybucja
płatna 1,60 zł,
egz.
Objętość 16miesięcznik,
stron, pełny kolor,
papier offsetowy.

pe
pe
IS
IS
nakład od 500 do 1.000 egz. Objętość 16 stron, pełn
nakład od 500 do 1.000 egz. Objętość 16 stron, pełn
offsetowy.
offsetowy.

Rys. 17. Gazeta Mieleńska, nr 1 (146) z 2013 roku
Rys. 17. Gazeta Mieleńska, nr 1 (146) z 2013 roku
Źródło: wydawca periodyku.
Rys.
17. Gazeta
Mieleńska,
nr 1 (146) z 2013 roku
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wydawca
periodyku.
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Urząd Miejski w Polanowie wydaje periodyk „Pol
Urząd Miejski w Polanowie wydaje periodyk „Pola-

nowskie
Wiadomości Samorządowe”.
Jest to miesięczSamorządowe”.
Jest to miesięcznik,
biuletyn i do
nik, biuletyn i dodatek do Obserwatora Lokalnego,
nakład
2.500 egz. Dostępne
wydanie
Lokalnego,
nakład jest
2.500
egz.elektroniczne
Dostępne jest wyd
do pobrania ze strony Urzędu. Pismo jest wydawane
ze stronykolor/monokolor,
Urzędu. Pismoobjętość
jest wydawane na
napobrania
papierze gazetowym,
8 stron. Gmina publikuje również „Głos Polanowa” –
kolor/monokolor,
objętość
8 stron.
Gmina pub
dodatek
„Regiony” w „Głosie
Koszalińskim”
ukazuje
się raz w miesiącu w nakładzie 250-300 egz.

Polanowa” – dodatek „Regiony” w „Głosie Koszali

w miesiącu w nakładzie 250-300 egz.
Rys.
18.18.
Polanowskie
Wiadomości
Samorządowe,
Rys.
Polanowskie
Wiadomości
Samorządowe, nr 3
nr 3 z 2013 roku

Urząd Gminy w Sianowie wydaje miesięcznik „N

Źródło:
wydawca
periodyku.
Źródło:
wydawca
periodyku.

Urząd
Gminy
w Sianowie
wydaje
„N
charakter
gazety
codziennej
i na miesięcznik
takim też jest

Urząd Gminy w Sianowie wydaje miesięcznik „Nasza
Gmina”. Ma
on charakter
gazety codziennej
i na też
charakter
gazety
codziennej
na takim
jest
Zawiera
komplet
informacji
z iżycia
gminy,
bardzo
takim też jest wydawany papierze. Zawiera komplet
Zawiera
informacji
z życia
gminy, bardzo
informacji
z komplet
życia gminy,
bardzoRozpowszechnianie
starannie
wykonany,
dobrą jakością
zdjęć.
bezpłatns
z dobrą jakością zdjęć. Rozpowszechnianie bezpłatne.
dobrą
jakością
zdjęć.
Rozpowszechnianie
Objętość
8 stron,
kolor/monokolor.
Nakład
1.500
egz.
Objętość
8 stron,
kolor/monokolor. bezpłatn

Objętość 8 stron, kolor/monokolor.

Rys. 19. Nasza Gmina Wiadomości Sianowskie, nr 2 (2

Rys.
19.19.
Nasza
Gmina
Wiadomości
Sianowskie,
Źródło:
wydawca
periodyku.
Rys.
Nasza
Gmina
Wiadomości
Sianowskie, nr 2 (20
nr 2 (204) z 2013 roku

Źródło:
wydawca
periodyku.
Źródło:
wydawca
periodyku.

„Echo Zachodniopomorskiej Wsi” – bezpłatny mies

„Echo Zachodniopomorskiej Wsi” – bezpłatny mie„Echo
Zachodniopomorskiej
Wsi” Izba
– obszarem
bezpłatny
miesi
Zachodniopomorska
Izba Rolnicza,
obejm
sięcznik,
wydawcą jest Zachodniopomorska
Rol-

nicza, obszarem obejmuje całe
województwo
zachodZachodniopomorska
Rolnicza,
obszarem
obejmu
zachodniopomorskie,Izba
pełny
kolor, papier
offsetowy,
o
niopomorskie, pełny kolor, papier offsetowy, objętość

20 stron.
zachodniopomorskie,
pełny kolor, papier offsetowy, ob
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Zachodniopomorskiej
wydanie z listo
Rys.
20.
Zachodniopomorskiej
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wydanie
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2012 roku
Źródło:
wydawca
periodyku.
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Pisma powiatu koszalińskiego to produkt wykonany zgodnie z pojęciami edytorsko-wydawniczymi. Wydawcy w zdecydowanej większości sami organizują kolportaż.
Poszczególne wydania dostępne są w urzędach, instytucjach samorządowych, restauracjach, centrach handlowych czy też rozdawane bezpłatnie np. na ulicy.
Zakończenie
Socjologowie wyodrębnili dwa rodzaje tożsamości. Po pierwsze tożsamość społeczną, która cechuje się wymiarem zbiorowym, opartym na cechach, wartościach,
doświadczeniach wspólnych, gdzie sensem jest to, że wszyscy jesteśmy podobni lub
wręcz tacy sami. Po drugie tożsamość jednostkową, zwaną osobistą, w której głównym
procesem jest wykształcanie bycia sobą i dokonywania jednostkowych działań oraz
wyborów10. Pomorze Środkowe doskonale dba o swoją medialną tożsamość. Według
danych GUS w roku 2011 subregion administracyjny koszaliński zamieszkiwało 604
tys. osób. W badaniach wybrano 23 tytuły, które funkcjonują na rynku z nakładami
sięgającymi 80 tys. egzemplarzy. Liczba periodyków nie jest zamknięta i pewnie jest ich
więcej. Tematyka, jaką żyją pisma, to są głównie sprawy lokalne. Terenowe przeprowadzenie badań spotkało się z życzliwością i bardzo ciepłym przyjęciem, a respondenci
byli świadomi wartości swojej „małej ojczyzny”.
Wszyscy wpadliśmy w wir globalizacji, cyfryzacji oraz wszechobecnego Internetu. Chcąc się czegoś dowiedzieć o swojej tożsamości, trzeba opuścić mury domu,
szkoły, uczelni. Trzeba spotkać się z ludźmi, z tymi, co mieszkają obok nas, a nade
wszystko czytać prasę lokalną, bo tylko w niej znajdziemy informacje o nas samych.
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Prasa koszalińska – tożsamość lokalna
Marek Jachimowski określił Koszalińskie mianem regionu medialnego, a więc takiego, który stanowi zbiór mniejszych, lokalnych przestrzeni medialnych. Głównym ośrodkiem medialnym jest tutaj
Koszalin. Niniejszy artykuł jest próbą charakterystyki dzienników i czasopism koszalińskich, dzięki
którym umacniana jest lokalność, tożsamość koszalinian oraz ugruntowanie wypracowanej przed laty
pozycji regionu medialnego.
Słowa kluczowe: media, region medialny, prasa lokalna, tożsamość
Newspapers and magazines in Koszalin
Marek Jachimowski defined them as the region of media, therefore one that is a collection of
smaller, local media spaces. The main media center is Koszalin. This article is an attempt to characterize
newspapers and magazines in Koszalin, which help to strengthen locality, identity and the position of
the region of media that was earned years ago.
Keywords: media, region of media, local newspapers, local identity
Translated by Michał Urbas

